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ANO XI• 10 OE MARZO• 1988 PERIODICO GALEGO Sl;""ANAl . 

A metade da Qovoación corre un maior 
.risco de agresión en función do .seu sexo 
Máis de 300.000 mulleres son 
agred.idas cada ano en. todo. o 
estado ~áx. 3 e 4) 

~ . 
Se vostede é home quizá non se 
teña parado a pensar isto nunca, 
ainda que · sexa unha realidade 
abafante en moitas ocasións. Se 
vostede é muller saberá que, 
simplesmente por selo, está con
deada a sofrir durante toda a sua. 
vida situacións de medo e inde
fensións que nalguns caso se 
concretan en agresións reais. E 
eses casos non son poucos, neñ 
anecdóticos. Entre Marzo do 87 

10 de Marzo 

e o mesmo mes do 88, noventa 
e seis agresións ·tiveron como re
sultado a morte da vítima. Carlo
ta Bustelo informou ante a Comi
sión de Direitos Humanos do Se
nado da existéncia de 16.500 de- • 
núncias por maos tratos recolli
das en comisarias e cuarteis da 
Garda Civil. Fontes diversas 
coinciden en afirmar · que non 
máis dun 5 por cento de casos 
son denunciados. 

Dirixentes sindicais opinan sobre · 
a coincidéncia nacionalista nas 
mobilizacións (páx. 8) 

A comemoración do 1 O de Mar- manifestanse en solitário. UGT, 
zo, Diada Clase Obreira Galega, quen sempre comemorou as 
apreséntase con celebracións di- mortes de Amador Rei e Daniel 
vididas, despois da confluéncia Niebla de maneira simbólica, si
do ano anterior. O posiciona- nalou este ano, através dun co
mento diário fixo que nesta data municado, que a úr.ica festa do 
obreira, pero tamén de fonda rei- traballo que recoñece é o 1' de 
vindicación nacionalista, os sin- Maio. Mentres tanto as demais 
dicatos deste signo converxan centrais intentan que o 1 O de 
na sua celebración con manifes- Marzo sexa declarado festa ofi
tacións · nas principais cidades. cial na Galiza. A continuación re
CCOO, UGT e USO - celebran . presentantes das duas centrais 
unha manifestación conxunta en nacionalistas analisan .o sentido 
Ferrol, mentres en Vigo, CCOO da confluéncia nesta data. 

Aglutinará ao PCLN, GC e colectivos nacionalistas 
Constituida ~ ""Frente Popular 

"HAI QUE COJ_LER UN TREN ~DISTINTO" 

. MARIA XOSÉ QUEIZÁN 
A ESCRITORA COMENTA A HORA ACTUAL COAS NOVAS FORMAS DE PODER, 

. O PESO DA DEPENDÉNCIA, AS RESPONSABILIDADES DA ESOUERDA 
NACIONALISTA E OS NOVOS HORIZONTES DA SOCIEDADE GALEGA 

Galega" (páx. 5) Catro Qáxinas Rara os 
Ven de constituirse a "Frente Po- · Partido Comunista de Liberación máis Qª9Uenos · -. 
pular Galega", organización tren- Nacional, Galiza Ceive e diversos BU.LE-BULE 

1 Asamblea R_o_la __ 
NormalizaCión 

6Qós do xa celebrado 
contra 111 

tista, como o seu nome indica, e colectivos-nacionalistas. 
· asambleária, que aglutinará ao 
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tituto de Crédito Galega no Parlamento .. . .. .. (páx. 10) 
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Euskadi: Á espera dun acor- OTAN ..................... (páx. 16) 
do bilateral .. .. . . ... .. . . . (páx. 6) Apresentación do filme "Ga-
En Panamá, os EEUU loitar:i llego" .... ................. (p~. 17) 
polo dominio do Canal Nova directiva da Asociación 
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Mobilizacións ecoloxistas en Cultura no inverno.de París 
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CADA 4 MINUTOS~ .. · 

Lingüística · 
A .Mesa fai· unha 
cham.ada ·á 
imaxinación na 
defensa do 
galega .· . (páx. 11) · 

-
Entre unha chamada ao traballo 
de · sensibilización de ·sectores 

·cada vez mái~ amplos da nosa . 
sociedade, celebrouse o pasado 
28 de Febreiro, en Compostela,_ 
a 1. Asamblea Nacional da Mesa 
pola Normalización Lingüistica, 
entidade que apoian un. número 
significado de colectivos diver-: 
sos. 

A CORUÑA RESERVAS '-rELF. -21 .32 11 

.traballadores · 
Visto para 
. senténcia ·o 
, histórico ,xuício 
contra o Comité 
de· Alúmina (páx. 9)· 

O xulgamento do.s 23 membros 
do Comité de Empresa de Alúmi- · 
na-Alumínio non é un xoício só a 
23 traballadores, senón un inten- · 
to de "lohapalizar" as nielloras 
conseguidas pola ·clase obreira 
durante estes anos, aó tempo 
que se intenta apresentar unha 
imaxe favorábel duns represen·- · 
tantes. da administración . 

. 1 

·. 
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As celebraclóns obreiras que cada ano 
protagonizan os traballadores das dis
tintas nacións son un reflexo bastante 
fidel das inquedanzas dos asalariados, 
pero tamén das distintas estratéxias sin--

gamento susten~ado na unic!lade de ac
ción cos sindicatos · nacionalistas, so
bretodo coa CXT(3; curiha INTG que tivo 
que entrár nalgunha medida neste xogo 
tanto por non quedar descolgada, coma 
por .conseguir levar adiante algu'nha das 
. suas propostas de loita. 

Foise producindo asi un ,achegamento, 
sobre todo en determinados sectores e 
determinadas zonas, -entre as duas cen
trais nacionalistas, ao tempo que pare
cen emprender o camiño cara a sua . 
reunificacióri. · 

Correspondentes e Colaboradores: Manuel Hartas Vilano
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Gómez, Manuel Rivas, Xesus Vega. M. Chouza. R. Cid, X.M. 
Aldea, X. Larrosa Vlla, César Varela, Carmen G. Ares, Xosé 
M. Salgado, J.A.M., Xesus López Témez, Xoan M. Carreira, 
Xosé Lodeiro, Fernando M. Vilanova. Xesus Torres. Paco 
Arrizado, S.A. Suárez, Laxe Grande, Suso Plñeiro, Domln-

~0~.Pri6J~~[:~i~a~~~~qu~~s~~3~~b~!m~~~o,c~!fia~ 
M. Femández Blanco, Vitar Vaqueiro, Antón Mascato, Xico , 

~~i~~~~á;~:~:~· ,t:igi~r~e~~~~~p~9te~~:ie~~ dicais e puntos de coincidéncia ou 
alianzas entre os sindicatos operantes 
no caso da non existéncia dunha central 
única. 

~a Galiza, nos_ últimos anos, o pano
rama sindical estivo nun constante ir e 
vir, . sobre todo despos da ruptura da 

. INTG, ainda que as difere.ncias . no seo 
desta central poñianse máis de manifes
to nestas datas reivindicativas. A agudi
za<;:ións da crise facia que moitos inten
tasen unha unidade de acción entre as 
centrais. As taigas · xerais baseáionse, 
en parte, nesta el'itratéxia. Pero a UGT 
pronto se decantou por posicións esca
samente reivindicativas e plantexamen
tos· pactistas, próximos ao governo cen-· 
tral. Gomisións Obreiras, que nunca 
pretendeu desmarcarse excesivamente 

Pero a dinámica sindical cotidiana, ·aci 
cabo é. quen fixa os verdad~iros posi
cionamentos e marca as liñas· de cada 
sindicato. A agudización· das. loitas, no
meadamente en Astan-o, veu perfilando 
a nova dinámica sindical cunhas Comi
sións Obreiras, cada vez máis unidas a · 
unha UGT máis crítica coas ,.posturas 
gubernamentais, fidel asi á sua liña é 

Ainda non entrando no devir desta re
lación bótanse en falta, nas aproxima
cións realizadas até o momento, unha 
reflexión sobre as causas da ruptura an
terior. Seria bon establecer, por boca 
dos seus responsábeis, cales foron as 
circunstáncias que cambiaron e tamén 
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·da cel)tral socialista, intentaba un ache-

A loita diária no sector naval ferro'lán 
evidenéiou unha semellanza na estraté
xia e áté nos obxectivos entre a INTG e 
a CXTG que. dia a dia, - nas cuestións . 
püntuais -e á hora de prógramar as loi
tas, enfrentában.se as centrais estatais. 

· cais foron os erras cometidos palas 
duas partes, forma de non cair en es
quematismos xa coñecidos e eh iguais 
equivocacións. Un número importante 
de galegas e: traballadores ten deposita
da a sua confianza no sindicalismo na
cionalista e esta é xustamente unha ra
zón. para aterecer respostas integrais 
que_ non defrauden esa confianza, tan 
necesária para mergullarse no obxectivo 
hoxe prioritário que é o de avance na 
organización dos.traballadores. D 

A NOSA TERRA non se Identifica necesariamente cos artt
gos de opinión publicados nas suas páxinas, respeltando 
a independéncla dos seus autores. Non se mantén com111-
pondéncia sobre orixinais non solicitados. EstA permitida 
a reprodución, sempre que se cite procedéncla.. 

1 cartas 
~ 

O ENSINO 
DA RELIXIÓN 

.... ~-

No número 332 d€ A NOSA TERRA 
publícasé unha carta de Alfonso Ro
dríguez na que exp~esa a sua dis-

, conformidade cun artigo de G·.L.T. 
que aparecera no número 327 sobre 
a relixión no ensino. · 

A miña ' intención, nesta carta, non 
é entrar no debate de como se está 
a tlevar _a asignatura de relixión. Sim
plesmente quero afondar nalgo do 
que xa apontaba Afonso Rodríguez 
na sua réplica. -

A miña discrepáncia cqn G.L.T. é 
independente do contido do arti~o. 
Nasce nun estádio anterior ao fe1to 
de ter algo concreto que escreber, 
,quer dicer, nasce no "como contalo". 

Asi, non entendo o motivo polo 
que o autor do artigo mistura dí¡idos 
con opinións própnas sen orde nen 
concerto e sen unha contrastación 
empírica palpábel. Eu, leitor, no·n 
podo ser informado por alguén que 
,basea os seus artigos na sua. própria 
·conciéncia como se fose "palabra de 
Deus". En calquer t,raballo·de investi
gación, cun mínimo de rigor, coido 
que se deben deixar os prexuícios a 
un lado e tentar razoar á ·marxe de
les. lsto non é nada· doado, certa
mente, mais se o investigador, xor
nalista ou quen sexa separa os-da
dos reais, obxectivos, palpábeis, das 
.suas próprias opinións e prexuícios 
e cunh~- Grde e rigor mínimo expón o 
seu traballo, eu, leitor, poderei sentir
me informado e ao mesmo tempo 
contrastar razoamentos e gestar 
dunha exposición beñ feita nun mar
co xeral de liber.dade e bon xornalis
mo como ·é A NOSA TERRA. O 

HUMOR 

HENRIQUE FIGUEROA NÜÑEZ 
'Yigo) 

Sen ánimo de carisar aos meus ami-
. gos quereria facer álgunhas puntuali
zacións sobre o "interesante" debate 
surxido a raíz dunh.a carta miña apa
recida nesta sección e que foi motivo 
de dlfas contestacións posteriores. 
Unha de Xesus Iglesias de Ourense 
e outra do Grupo Municipal do BNG 
de Fene. Aviso que non penso darlle 
1T1áis voltas a este tema. 

· 1 ~_:Sobre a contestación de Xesus 
Iglesias non fou facer nengunha refe-. 
rencia especial porque se poden sa
car duas conclusións diferentes lén
doa. Ou que non se inteira de que 
vai a festa ou c;¡ue é un amigo dos do 
Colectivo de Fene camuflado que lles 
quer axudar a facer ' a paródia. En 
calquera dos dous casós o mellqr é 
pasar do·tema. 

2.-0 que si me mere.ce interese, · 
por que non recoñecelo, é a misiva 
que o Grupo Municipal do BNG me 
dirixe. Encantoume lela porque can
do tan importante organismo se mo
lesta en contestar a denúncia de tan 
insignificante persoa coma min, será 
.que se sinten ofehdidos en algo. E 
xa se sabe que o que ofende é· a ver-: 
dade e non as mentiras. E digo so
bretodo que me merece interés por
que de non ser pola relativa impar-

táncia do. tema en discusión (a xorna
da do "humor" do 8 de Decembró en 
Fene e non outras causas que eles 
sacan da manga}, debería estar nun 
tratado go~bbeliano .de manipulación 
da información.. . 

Comézase ppr atacar á persoa que 
fai a denúncia (un servidor) en lugar 
de se referir ao cóntido da miña car
ta: Este tipo de cobardías poi íticas 
son tan vellas como a história da hu-

. manidade e . inerentes ao comporta
mento dQs socialdemócratas, inca
paces como son de dar a cara onde 
t.eñen que dala (por exemplo na 
Asamblea do Carballiño, verdade, 
Colectivo ·de Fene), e expertos no 
traballo de zapa e puñalada trapeira 
nos corros dos bares cando toman o 
café despois da xunta. 

&Viso ·aoi leitOres 

Prégase aos leitores que as 
cartas enviadas non superen 
as 30 liñas mecanografadas. 
A redación resérvase ·o direi
to a resumir aquelas que su
·peren este espácio. As car
tas deberán incluir o nome, 
enderezo e o nº de D.I. do 
asinante. o 

Un xa está ac~stumado, e en certó sabilidades e abrigas. 
xeito xa o esperaba, a que as dife-
réncias políticas estivésen aconípa- 3.-No q'ue se retire ás miñas acu-
ñadas pala vosa parte con frases . sacións concretas non vexo no voso 
descalificadoras. De tal xeito que escrito· máis que divagacións e al-
aquel persoa que · un dia saiu por guntia que ou_tra mentira. Por exem-
UNAN IMl DADE responsábel comar- plo, na vosa xustificación da visita do 
cal do BNG se cor:wirta co paso do Sr. Alfredo Conde adiviño que vos gá 
tempo (de pouc;;o tempo) nun ... ~ que ·. igual o ~on:ie ou o ,partido que repre~ 
pre.t1rades. Exemplos hai tamen na . senta ·para pasealo por Fene. Da 
história ao nacionalismo de descalifi- · igual que o PSOE sexa o verdugo de 

· cacións semellantes ,que nunca pre- Astano: O caso é conseguir a sub-
tenderon outra causa que agachar un vención. Daríavos igual que fora Fra-
. debate político de fondo, Pero vós, ga, Marianito Rajoy ou, porque non, 
nesta empresa, . idés fracasar . . Esta- o mesmo Herodes, xa que primeiro 
des fracasando xa. son os cartos e despois a dignidade. 

Pero que caste de conciéncia nacio-
E pa.ra seguir manipulando o deba- nal e de claridade política estades 

te continuan defendéndose de acu- criando vós nos vednos de Fene? En 
sacións que eu non fixen .para, asi, que vos diferenciades de Paco Váz.-
mellor defender as suas posicións. quez que tamén está orgullo.so de ser 
Fanno de balde, porque calquera se un bon :><estor? Tan so .no idioma? 
tome a molésha de reler a miña pri- Pero .si ao fin a ao cabo ser bon xes-
meira carta comprobará ·O sentido tor no capitalis.mo é. a tarefa enco-

-que ésta ten e os termos concretos mendada aos · socialdemó"cratas se-
que expresa. Todo o d~máis é des- gur:i os libros que eu teflo tan m~I asi-
pexar balóns e sair con evasivas, ao · · milados. Sempre que me enfrento a 
estilo do señor Marcelino Camacho, cousas deste estilo recordo unha vi-
que sempre que se atopa a alguén ñeta de Xaquin Marin no "Ideal Galle-
que critica a súa política sindical ac- go" onde un señor ben traxeado lle 
tual saca a reluci.r as suas medallas di a outro: "Eu iba para revolucioná-
na loita anti-franquista. Comq. se un rio pero. -comezaron a darme subven-
pasado honroso xustificase un pre- · cións". O caso de Fene pode ser un 
.sente penoso: exemplo de . esquizofrenia política. 

Sobré que os traballadores da co- · Uf'! . concellcr- e.u nha taxa de paro de 
mais do 50% e un· grupo de governo 

marca non coñecen a miña posición feliz porque sabe amanar mu1 ben os 
sobre a crise contestarei que eu non camiños, - · 
son ningunha institución para andar 
pronunciándome a título persoal so- · P_or outra parte queredes 'reinven-
bre cada cousa que pasa. o· que si tara história de Agromán, do Banes-
vos podo garantiré que no meu Sin- · to, da Família Agu1rre, etc., para xus-
dicato e na Organización Política na tificar unha distinción vergonzante 
que estiven e na que estou, ¡;isi como para calquera que teña, ·non xa con-
no cargo público que teño ocupado, ciéncia, senón un sinxelo sentimento · 
para todos quedou claro a mina vi- de clase. Que a paleta de honra non 
sión do tema. Non podedes dicer to- lle entregou ao individuo senón á em-
dos vós o mesmo porque hai conce- presa. Ao comité de Empresa qui-
llais que, aínda sendo traballadores zás? Preguntade a alg.un ec0nomista 
de Astano, levan arws sen aparecer dá vosa corda sobre o que significa 
palas asambleas ou pelas seccíóns · todo ese empório empresarial e fi-
sindicais. da INTG, porque iso é cou- nanceir.o. · 

. sa· de "obreiros" e eles están feitos 
· doutra maneira. Ou ·como aquel outro E. a cousa vai "in crescendo" até 

concellal ··que se enteira de que é mentir descaradamente. Que eu me 
"nacionalsita" o mesmo dia que ocu- apre~ntei ao concurso do PSOE 
pa o ca!·º e nen tan siquera se ten "Xaime Quintanilla". Que me· deron 
afiliado INTG na empresa na que un prémio. Que o recollin das m·ans 
traballa ( a INTG existe desde .hai de cualificados dirixentes psoistas. O 

• anos). E vós sedes os que me critica- colmo!! A min non me estraña que 
des? Cantas causas se poderian fa- · esa falsedade saira da pi.urna . de 
lar. Sinto ser eu qLJen vos recorde quen saiu, porque é persoa ben do-

.que Concello -de Fene e Manolo Car- tada para a falsedade. Pero que todo 
neir:o non teñeri as mesmas respon- · un Señor Grupo Municipal do BNG _ 

poña a firma debaixo de tan grande 
mentira, sen que muitos destes con
cellais me coñezan máis que de vista 
e os outros, os que si me coñecen, 
nen tan sequer se dignaron pregun
tarme. Todo isto faime pensar se a 
confianza que teñen no mentireiro 
maior de Fene non será algo máis 
que humana. Certamente a arrogán
cia é tilla da ignoráncia. 

E continuan os se'us. despropósitos 
cando de talar da revista' La Codor
niz" se trata. Que si o señor que veu 
falar non traballa na televisión. E a 
min que me impqrta ·ond_e traballa 
agora, pero era G que puna a vasa 
propaganda. Nunha cousa teño que 
darlles a razón. Do que se trataba era 
de reflexar unha época <;Jo humor. E 
certo, ... do humor español e reacclo
nário. Directores como Mihura ou Al
varo de la Iglesia son boa proba do 
que digo .. E dados ·como que "La 
Ametralladora", nome orixinário de 
"La Codorniz" nascera para animar 
.ás tropas fascistas ria guerra civil re
dundan no mesmo. Que se metian 
con López Rodó; pero que valentes. 
Que ao mellor participaba xente non 
tan reaccionária. Pero tamén en "El 
País" escrebe ás veces Alfonso Sas
tre e non por iso ese xornal deixa de 
ser o que é, voz do império para 
"progres" e despistados. E a plurali
dade marxinal que xustifica o apoio 
permanente ao podere. 

Señor ~rupo Municipal do BNG, 
recomendadelle ao que vos redactou 
a carta que afine máis a máquina de 
escreber e lle poña unha búsola (disi
mule a ignoráncia, pero no dicionário 
de Lastra non ven) na barra espacia
dora e decídelle aos mudos da vosa 
organización que quen cala otorga. 

Sobre as 300.000 que decides Oe, 
je, eu xa sabia que a algun lle fervia 
o cu por soltalo á prime1ra oportuni
dade) dicer que: máis se perdeu na 
guerra de Cuba e máis tiraron os cor
porativos de Fene en "gastoS' de re
presentacíón, ágapes a Conselleiros 
e xiras nocturnas'. Tranquiliños, que 
cunhas fregas no peito todo se cura 
ou, senón, excursión ao San Andrés 
que é santo muí milagreiro. Que pe
nas maiores ternos soportado outros 
e non choramos tanto. · 

Para rematar e mentres seguimos 
traballando todos como sempre, eu 
no meu e vós en c.oidar a fermosa 
bandeira que 'todos os domingos e 
festas de gardar podes no baleen do 
Concello (coidádea ben non vaia ser 
que algún nacionalista "contento" a 
queime e se iriteire todo o país que é 
a española); e, para non parecer me
nos culto qL1ero dedicarvos dous 
~~:~~~as do rneu ?en amad_o B.ert.olt 

Ao Grupo Municipal do BNG de Fene. 

"No momento de marchar, muitos non sa
ben 
que o seu inimigo marcha á frente deles. 
A voz que lles manda 
é a vo~ do seu inimigo. 

· Quen fala do inimigo, 
el mesm? é inimigo". 

E ·ao escribano rilentireiro, • 
"Colgada da miña par'ede teño 'unha talla 

xaponesa, 
mascara dun demo maligno, pintada de 
ouro. 
Compasivamente miro 
as abultadas veas da frente, que revelan 
o esforzo que custa ser mao". 

EUZKADI 

MANOLO CARNEIRO 
(Ferro!) 

Escrevo-vos neste "nosso" decená
rio para fe licitar a todos aqueles que 
co seu esforzo contínuo, permitem 
que disfrutemos de informazom e 
cultura esc~ita en língua galega. Ven
ho de seguir desde os seus inicios a 
traxectóna deste periódico, atopan
do-me vencelhado a esta comum ilu
som que, ainda, espero se véxa con
solidada semanalmente. 

Son moitas as seczóns que leio 
con agrado,.já seja pola sua ngorosi
dade, ou, por que nom dizelo, pola 
sua liberalidade ortográfica; de todos 
jeitos permitide-me que éste já vete
rano . comprador, de-vos um pesco
zom crítico ao vosso esforzado labor. 
O periodismo, penso, nom se debe 
rexer polo principio de "Aczom
Reaczom", estou-me a referer a que 
se bem na Galiza "gozamos" duns 
jornais craramente espanholistas e 
de dereitas, nom por isa A NOSA TE
RRA tem o deber de descalificar to
dos e cada um dos pontos informati
vos da Prensa "normal", a forza de 
cair num infantilismo revolucionário 
que pom en dúvida a independenza 
do periodico e confunde ao nosso 
povo. 

Estou a sinalar, e já concreto, a in
formazom que dades dos aconteci
mentos que estám a ocurrer en Eus
kadi. E inadmisível o jeito de manipu
lazom tendenciosa e hipócrita que 
realizades sobre a compleja realida
de que naquel pals se desenrofa. Ob
viadas cinicamente as massacrés 
etarras de Hipercor e Zaragoza, es
quecedes os quinhentos cnmes que 
leva a organizazom as suas costas, 
agasalhades con ·carantonhas aos 
assasinos com alcumes agarimosos 
tipo "os Milis"; semelhades serdes os 
voceiros de H.B. no país, desprezan
do a todas as alternativas verdadera
mente progresistas que estam a loi
tar pola paz naquela terra. Encarraja
me, nom ha dúv1da, o vosso sectaris
mo que nom tem nada a ver cumha 
prensa independente de todo tipo de 
presióm financeira e topicazos de
modés; hoje, a poucos anos da pieria 
integrazom comunitaria, soa ráncia e 
empalagosa a ideia que por ver em 
letra impressa.a possibilidade dumha 

. futura segrega<;:com de Euskadi do 
resto do Estado, se sega a matar tam 
indiscriminada e barbaramente. 

lndependentemente . de todo o 
dito, considero honradamente que a 
dinámica terrorista nom ha beneficiar 
eñ nada ao, hoje cativo, naéionalis- · 
mo galego; ainda que isso si, desfo
gará os maos leites que podam asu
íagar ao redactor, claro que isso ·nom 
tem nada a ver cum periqdismo ob
jectivo, se nom mais bem cumha se
sióm de terapia -de grupo. O 

·ANJO PENHA 
(Ourense) 

-. 
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se vost~de é home. qüitá 
non.-se feña parado a pensar 
isto nunca, ainda que sexa 
unha realidade abafante en 
moitas ocasióris. Se vostede 
é múller saberá que-, 

AGRESIÓNS Á MULLER 

sin:iplesmente por selo, está casos non son poucos, ·nen 
· condeada a sofrir · durante - anecdóticos. Entre Marzo do 
toda a sua vida situacións 87 e o mesmo m~s :do 88, 
qe medo e indefensións que noventa e seis agresións 
nalguns caso se concretan tiveron como resultado a 
e~ agresión§> reais. E E!?es morte. da vítima. Carlota 

Bustelo informou ante a 
Comisión de Direitos 
Humanos do Senado da 
exísténcia de 16.500 
d~núncias por maos tratos 
recollidas en comisarias e 

. ISIJ.- SllUBA/3 -

cuarteis da Garda Civil. 
Fontes diversas coinciden 
en afirmar que non máis dun· 
5 por c·ento de casos son 
denunciados. 

A metade da Qovoación corre un maior risco de agresión en función do . seu sexo 

Máis de 300.000 mulleres sori agredidas 
.cada -ano en todo o estado 

En butubro . de 1986 morria en 
Terneza, Carme Couto Villaverde 
de 30 anos, a causa das puñala
das asestadas polo seu marido, 
Xose Torres Casalderrei. Como 
sucede na niaioria dos casos 
que culminan en morte, a faleci
da tiña denunciado ter sido vícti
ma de agresións en várias oca
sións. No 84 morrera outra muller 
en Pontevedra. Hai escasos días 
era coñecido o caso de violación 
e asesinato de Sonia Abellás en 
Ourense. Non é esta unha cróni
ca exaustiva, porque non existen 
dados, nen de ámeto estatal, nen 
na Galiza. Segundo diversas fon
tes non se denúncian máis alá 
dun 5 oor cento das agresións, 
única forma até agora de realizar 
un somero recento. 

A Garda Civil non recolle 
moitas das denúncias 
apresentadas 
Representantes do Centro de In
formación dos Direitos da Muller 
"Alecrin" apórtannos máis cla
ves: "ternos constáncia de que a 
Garda Civil non recolle moitas 
das denúncias apresentadas". 

Non é unha acusación gratuita. 
Hai alguns meses o Ministério do 
Interior viase obligado a difundir 
unha circular que no seu primeiro 
apartado indicaba: "Cando. acu
da a unha comisaria ou a un 
Cuartel da Garda Civil unha mu
ller a apresentar denúncia por 
maos tratos, ameazas, coac
cións, lesións ou calquer eutro 
acto realizado contra ela, recibi
rase a denúncia sen tomar en 
consideración o grado de paren
tesco ou convivéncia entre a víc
tima e o agresor, sen tratar de 
convencela de que desista de 
formular aquela". Ou sexa que 
unha muller nunha situación aní
mica grave, consecuéncia dunha 
recente agresión, que é capaz de 
apresentarse nunha comisaria, 
expoMndose asi en moitos ca
sos á toma de represálias, espe
cialmente se se trata dunha 
agresión dentro do fogar, inda 
ten que escoitar os "consellos" 
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O Ministério do Interior chama a Comisaria.$ a que recollcu:i as denúncias 

de que retire a denúncia, segun
do recoñece o próprio Ministério. 
Coñecida é tamén a esixéncia de 
determinar probas e outras vici
situdes en casos de violación. 
Grupos feministas denunéian un 
dos aspectos que acabamos de 
ver: "o grau de parentesco que 
normalmente é un agravante soe 
aplicarse nestes casos · como 
atenuante". Nun informe realiza
do polo grupo Alecrín, manifes
táse ao respeito que "compre 
concienciar socialmente de que 
os maos tratos· na parella non 
son algo que perteneza á esfera 
do íntimo, sehón que é unha 
agresión máis contra a dignidade 
da persoa, á que sempre se lle 
debe dar resposta": 

Nas 1 Xornadas de Mulleres 
Xuristas, realizadas durante o 7 

e 8 de Novembro do ano 87, re
clamábase, por outra parte, que 
as agresións deberian ser tipifi
cadas como delito e non como 
falta, calificación que até agora 
merecen todas aquelas . agre
sións que curan nun. prazo infe
rior aos quince dias: Teñamos en 
canta, por exemplo, que unha 
malleira pode non producir feri
das. A cena resultaria .asi traxieé
mica: un marido agresor pode 
ser condeado, por falta, a prisión 
domiciliaría ... 

A volta necesária xunto a mari
dos violentos, prodúcese tamen 
en multitude de casos onde a 
muller é economicamente de
pendente. De aí a importáncia da 
criación de Centros de Acollida a 
mulleres agredidas e en rná si
tuación económfca. 
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. Xusticiá de varón 
Hedy d' Anean.a, poner:t~e ~? dic
tamen sobre as agres1ons a mu
ller e11treaado no Parlamento cu-

ropeo en· .Maio de 1986, sinalaba 
vários ·aspectos esenciais .desta 
problemática: "Pensando no fei
to de que moitos máis homes 
que mulleres ocupen posjcións . 
de poder na sociedade (por 

- exemplo na Poltcia e Qa Maxis
tratura) agrava a dificuldade dun 
cámbio de actitude cara aos pa
peis sociais, culturais ~ ec-onómi
cos relativos de homes e mulle-

. res e, por conseguinte, cara ao 
problema das agresións contra a 
muller". lnformés diversos indi:
can pcx outra parte que non che
gan ao 20% os violadores de- , 
nunciados e procesados que van 
parar· ao cárcere. _ 

H. d'Ancona resalta:tamén que 
as violacións das líberdades fun
damentais da muHer "n9n p9den 
ser consideradas soínente como 
unha alteración accidental das 

· relacións entre individuos, senón 
que máis ben baséanse nunha 
combinaéión de causas -psicoló
xicas e sociais explicábeis pala 
frecuentemente feble. posición 
económica da muller e a sua de
pendéncia concomitante qu~ 
conduce a un desigual reparto 
do poden entre homes e mulle-

. res na sociedade". 

Camiñar tranquilas 
Agresións· no ámbito . "privado", 

·abuso sexual de nenas, acoso 
sexual, trato a mulleres perten
centes a minorias ou en situa
cións especiais, prqstituéión ... e 
reproducción de papeis ·na edu: 
cación, . na publicidade etc. Da 
reclamación a "caminar tranqui
las dé noite e de dia", realizada 
polo feminismo, non pode cole
xirse unha chamada á represión 
e _ao puritanis_mo, moi· ao contrá
rio son estes · tamén os causan
tes da violéncia. Coñecitnento, 
igoaldade e respeto son necesá-· 
ríos, non só para que miles pe 
mulleres deixen de ser agredi
das, senón para que o· ter nacido 
muller non leve consigo unha 
condea a. sentir medo ao longo 
de toda a .vida. O 

M.V. 

Un tribunal de mulleres contra a violéncia e as agresións 
. SeXUaiS do que formaban parte Tareixa Navaza, Carme Blanc~, M.ª Xosé C?~e1zan, Merche 

Pintos, Sabela Barbero e mulleres de diversos colectivos do Mov1mento· feminista xulgou en 

. "No traballo na ~asa, ~a- rua, denunciemos as agresións~' ~oi 
o· lema deste 8 de Marzo; D1a Internacional da Muller Traballadora, e no q~e mais de 300 feminis
tas convocadas p-or Mulleres Nacionalistas Galegas (MNG) se manifes!aron polas ruas de Com
posteJa. Compostela váórios caso~ de agresións reais. _ . · · · · 



·4/IS!A Slm.A 

Hai un perfil ,psicolóxico · · 
do; ·agresor aa· muJler? 
MANUEL G. FERNANDEZ 

Chámanme de ANT e pédenme unh.as notas do posíbel perfil 
psico,lóxico db agresor á muller. . · -

Encargo imposíbel. Como dar conta del, sen despreciar o feito 
social de milleiros de mulleres vibladas ou maltratadas e, á vez, 
non· cair no argumento fácil c;ia do'minación social masculina 
·como explicación total que nos evitara pensar máis?. 

O procesó de· sexuación humana non é algo que .garanta, de 
antemán, o sexo biqlóxico. lso- dase nos animais, onde non hai 
disfuncións sexuais e o instinto diríxeo todo. O próprio dos anl
mais é o campo da necesidade (sexo unido á procreación: perio
dos de celo, etc ... ). O campo do humano é o desexo. A .sexua
ción humana non depende da natureza. Por iso· poderíamos--di- . 
cer que hai mulleres que "son todo un home" .(Fraga, que debe 
sabela, dixo de Margaret Thatcher que era o prirneiro home do 
Reino Unido) e hai homes ".feminizados". . 

As cor::isecuéncias psíquicas da diferéncia sexual anatómica 
inscrébense nun rexistó totalmente diferénte ao do mundo,· re-
grado, animal. · 

Exemplos: . 
Hai algun tempo saiu na prensa que un enxeñeiro xoven dos 

. USA (poderia ser de calquer lugar), experto traballando run pro
.grama determinado· en Madrid, cóntratou a un ha prostitUta. Ato
paron o cadáver desta, descuarti.zado (os peitos non apareceron)" -
ao pé dun maletín con instrumentos próprios para a prática dun- · 

. ha relación sádica. O sádico é perverso. Un exemplo claro de 
.perversión é o fetichismo onde o intolerábel da vivéncia da muller. 
·como castrada é eliminado através do obxecto-fetiche (calquera) 
que permita a relación do p'erverso coa muller. Este . home,. o 
enxeñeiro, fixo desaparecer os peitos desta muller que a siriala
ban como tal. Era un home cvnha vida social normal, mesmo 
destacapo ila sua profisión. 
· Unha paciente, de psicanálise, non tolera a sua imaxe no es- . 
pello e tentou de sempre ocultar os seus rasgos femininos. Acu
de á consulta porque, non sabe porqué, discute e ag.rede a todas· 
as mulleres coas que se relacioAa. ' 

lsto ábrenos un ·éam·po xa esplorado. O motivo da agresión ao · 
.outro é, sobretodo, aquilo que non toleramos .en nós mesmos. 
Trátase do mecanismo. coñecido como identificación proxectiva. 
. Non hai máis furibundos agres.ores dos homosexuais que os que 
ven ameazada a sua "virilidade". 

1 
. 

A pergunta pala muller non ten fácil resposta. Certa bisexuali
dade é constitutiva do ser humano. Seria desexabel que cada un · 
se _mostrase como quixer, o que non é facil socialmente e, ainda · 
·menos, individualmente. Xa vemos o lonxe que ·poden estar, en 
nós, as fantasías sexuais e as paixóns da ideoloxia .consciente. 
Amordazalas pode resulta'. .unha nova versión do puritanismo. · 

,Manuel Fernández é psicanalista 
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Unha ración extra de violéncia 
. ' 

A violéncia sexual ten cobrado 
'95 vítimas de inerte entre Mar-;zo 
do 87 e Marzo do 88, exacta
mente un ano. E entre elas á xo-~ 
ven Sónia Abellás; a ·mahs de 
maridos, . exmaridos, noivos, 

· amantes, amigos, clientes, coñe
cidos ou descoñecidos no terri- .. 
tório do Estado espanol ~xercen:. 
do aquel s~bido p'rindpio ·de 
"Mateina porque era rniña". 

· , Non menos de 350.000 mulle~ 
res ªº an·o receben maos tratos 

· domésticos de parte dos seus 
maridos. A . falta de independén
cia económica, a situación de 
subórdinación familiar, laboral e 
social asf. como o medo a rece
bar máis .violéncia leva a que non 
se denúncién estes · delitos {as 

, esUmacións máis optimistas din 
1 que non chegan ao 5%' os casos · 

de.nunciados). , • 
_ Un 85% -de mulleres que tra-
baUari fóra de casa sofren acoso 
sexual nos seus postos de·traba-
llo de parte de xefes, ~ncarrega-

-SON FRECUENTES 
AS 

INTERPRETACIÓNS 
, DE QUE TODA .. 

MULLER QUE NON 
APRESENTE 

-SÍNTOMAS DE 
RESISTÉNCIA 

HEROICA 
~==-(P-UÑALADAS,_ 

NAVALLAZOS, OU 
UN CORPO 

ESTRAGADO) É_Q_U_E 
CONSENTIU A 

VIOLACIÓ_N _ __, 

dos e compañeiros homes. 
Resulta imposíbel calcular o sise ·os nasos Nons. 

volume de mulleres . de todas as -As leis seguen reprimindo, li-
idad~s e condicións que son vio- mitando e perseguindo os direi-
ladas no seo da família, nas ruas, tos específicos das mulleres e si-
nos traballos, nas casas ... Sabe- naladamellte o direito de ser per-
mos, en troques, que é o crime soas ·capaces de decidir por nós 
menos denunciado: próprias. A normativa a respeito 

As mulleres vivimos baixo a do aborto é unha boa monstra. 
ameaza dunha ración extra de A policia e a xustícía, duas po-
violéncia. - derosas institucións que defen-

Padecemos as terríbeis violén- den a ultranza o poder masculi
.cias qu~ esta .sociedade burgue- no: sempre sensíbeis a entender 
sa enxendra: paro, fame, miséria, e xustificar os "deslizes" viris e a 
competitlvidade, -. individualismo, suspeitar sen escrúpulos da 
baixos salários, condicións e rit- nasa virxinidade, dos nasos cos
mos ·1aborais insoportábeis, máis turnes sexuais, dos nasos escó
vivendas, expólio da Natureza, tes, das nasas saias, das horas 
represión da sexualidade·, dos ás' que irnos pala rua, si ternos 
afectos, das emocións, opresión 'proprietário' ou pertencemos 'a 
da -nasa língua, da nasa Nación... todos'. 
Violéncias todas e cada unha de- · Fagamos acordante: 
las que non afectari de igual xei- -non chega ao 20% os viola-
to nen en idéntica medida a un e dores denunciados-procesados 

. outro sexo. que van parar ªº cárcere. 
Alén diso hai unha violéncla, -o·fiscal que leva o caso Rufi-

particular, esp~cífica, dirixida ao na Sanz, descuartizada por Da
.sexo muller. E a -violéncia ma- vid Baxter Noyes, enxeñeiro nor
chista, através da que o home te-ameriocano da Me Donnell 

. amosa o seu talante dominador Douglas, considerou atenuantes 
e imperi.!:llista sobre a muller e deste asasino a inxestión de al
moi sinalada.mente sobre o cor- cool, a canseira da viaxe e o 
poda muller. . cámbio de horário entre o seu 

--A diferente educaGióil que país e Madrid. 
se dá a nenas e a nenas. Non se · -que . toda muller que ' non 
ensina a igualdade, o r.espeito apres~nte síntomas de resistén
mútuo, a l!t;.>erdade. Non se abren cia heróica (puñaladás, na~alla
semellantes expectativas vita~ · za~ ou un carpo destragado) é 
profisionais. O ·tempo de viver -que consentiu a violación. ' 
das mulleres está destinado a -a negativa do Xuiz a admitir 
cobrir e atender as demandas no caso de Mª Asunción Martí
materiais; emociom;1is, ·afectivas nez, quen en compaña de dous 
e sexuais deles (pais, irmáns, . tillos deu morte ao seu maridó en 

· maridos, noivos, · amantes) igno- Ondara, a atenuai:ite de medo in
. randa as nosas própias. · superábel (á tortura sistemática, 

-A educación sexual segue a a maus ~ratos continuados, a 
ser escurantista e defensora da .. ameazas de marte) no xuício. 
idea de que· as mulleres somos -O Exército segue a secues
obxectos se~uaís que todo varón trar aos mozos sob a legalidade 

~ polo feíto de selo ten direito de d_a mili para inculcarlles na práti
posuir, sen respeitar os nasos ca ·a seren machos, agresivos, 

prepotentes, dominadores, tira:-
. - nós. A linguaxe e os exemplos 

que os mandos militares poñén 
aos soldados son un exemplo ní
dio da simpatía que teñen para 

· a causa feminina; o respeito cara 
as mulleres e a sua idea de como 
deben transcorrer as relacións 
entre un e outro sexo. 
· De xeito semellante acontece 
no caso da institución policial. 

-A xerarquia católica leva sé
cvlos defendendo uns valores de 
subordináción, sumisión e resig
nación para a muller' . no, seu 
exemplar pape~ de esposas e 

. nais. Valores expresados ben no 
mito da dupla imaxe criada: vi
rxe-nai-casta esposa e mulleres-
carlata, bruxa, prostituta. " 

-:-O mundo empresarial -da -
empresa pública e a privada
responsábel da aplicación de leis 
discriminatórias e de acosos se
xuais coa chantaxe do despido 
ou coa oferta de melloras sala
ríais. 

-Os homes, todos os homes 
que agreden sexualmente, vio
lentan, violan, matan, abofetean, 
mallan, ameazan a mulleres na 
rua, no próprio leito, no traballo , 
na casa. Na escuridade ou na 
luz. 

Sobóns de autobus, piropea
dores ou molestadores que ain
da pensan que é un direito inalie
nábel do varón atropellar a digni
dade da muller. 

Desta estrutura social que fai 
recair nas mulleres unha dupla 
cuota de violéncia para· seguir 
perpetuando unha orde burgue-

' sa e patriarcal , responsabiliza
mos inequívocamente aos gover
nos galega e español: 

-por alentar a indefensión le
. gal, sanitária, corporal e da pró
pia vida. Indefensión que como 
dixemos antes ten-se cobrado 
95 vítimas de m0rte, expresión 
extrema deste terror machista. 

-Responsábeis directos de 
todas as horas de emisión sexis
ta dos Meios de comunicación 
Social da Xunta e do Estado . 

-Da elaboración e aprobación 
dunhas inxustísimas leis e da 
aplicación misóxina e sexista de
las e doutras 'máis neutras'. 

-Do visto bón dos valores 
criados, sostidos e espallados 
pola igrexa e palas institucións 
xudicial, militar e policial. 

-Responsábeis de alentar di
rectamente coa sua atitude per
misiva a milleirós de violadores; 
asasinos de mulleres, maltrata
dores e outros agresores que 
disfrutan de liberdade, impunida
de e toleráncia na comisión des
tes delitos. 

Escolma da sentencia ditada polo 
tribunal de mulleres contra a vio
léncia sexual organizado pola 
coordenadora naCional de orga
nizacións feministas. 

En Santiago. Galiza o 5/111/1988. 

QUE DEBES FAC.ER NO CASO DE 
ciado a ~iolación de que feches- obxecto. Acude · 
-tras apreseritar a denúncia ·a un Centro de Plani- · 
ficación· Familiar. ' - ' 

pqnda ao domicilio conxu~al. 
Se non tes meios economices podes solicitar 

un avogado e procurador de ofício no Coléxio 
de Avogados ou no próprio Xulgado. 

De inoitas agresións familiares. leva 
a culpa o pomo da pechadura. As -
~denúncias son moi pouco frecuen-
tes: ' 

- SERES VIOLADA 

Acude · sen lavarte. nen cambiarte de roupa ao · 
centro médico de urxéncia máis perto e pede -
que ·se che faga un recoñecimento e che entre
guen o ·corresp_ondente certificado que inclua ta
inén calquer Jesión que che tivesen ocasionado. 

Denúncia imediatamente o feíto na·comisaria· 
de. Policía, Cuartel da Guarda Civil ou Xulgado . 
de Garda máis próxim.o, onde debes entregar o 
certificado médico e comunicar todos os dados 

QUE DEBES FACER NO CASO DE 
TERES SIDO _MALTRATADA, . 
AGREDIDA OU AMEZADA 

No caso de teres sofrido lesións acude primei
ro a un Centro Médico de U~éncia para que che 
pratiquen un recoñecime'nto e che entreguen o 
· corr.espóndente certificado qu'e acompañará a 
tua .denuncia. 

· se iuches obxecto de calquer agresión. por parte Non dubides en acudir á comisaria de Policía 
d 1 f m'li·ar ou persoa coa que convi·vas non ou Cuartel da Garda Civil máis próximo no caso a gun a 1 · , 
dubides enacÜdir á Comisaria de Policía, Cuartel de que foses obxecto de calquer tipo de agre-= 
qa Gard~ Civil ou Xulgac;io de Garda ~máis próxi- ~i?F~rm~lizada ,a denúncia, os .funcioná~ios poli-
mo, para denunciar o feito, e cando fora posíbel ciais tomarán todas as medidas P.$rtinentes para 
con testigos. ·· · · · d 

No caso de sofreres lesións, ainda que fosen asegurar os efeitos, probas, instrumentos e a-
• , • 

1
• • dos, co fin de que a 1\utoridade Xudicial poda 

e circunst~ncias que podan facilitar a identifica
ción dos autores. Se álguén pudo ver ao violador 
ou vi.oladores pédelle que che acompañe para 
prestar.a declaración. 

Como medida preventiva, . é conveniente que 
acudas dentro das 24 floras seguintes ao feíto, 
a un . Centro de Planificación Familiar ou a unha 
consulta XinecolÓxica, oride· poden facilitarche a . 
chamada ''píldora do día seguinte" ·e 0 tratamen
to médico oportuno, para evitar un p,esíbel ell)-' 

mínimas, acude ·a un centro medico e so rc1ta o . coñecer os feítos en todas as circunstáncias. 
. . ¡:>arte médico de lexiór:ts que debes entregar r:ia . . Non esquezas solicitar, como é preceptivo, un 

Comisaría ao apresentar a denúncia. Esixe o resgardo de ter formalizado a tua denúncia. 

barazo. . . . . 
Se jebido á violación quedas embarazada,. 

p0de~ nterromper o embarazo antes da 12ª .. se
m~n~ e xestación, sempre que tiveses genun-

resgardo ,de ter formulada a tua denúncia. Non aceites coaccións de nengun tipo .Para 
Se temes pola tua ·seguridade ou a dqs teus 

fillos poides deixar a tua casa·sen que poda cen- que .desistas do teu propósito c;le facer-valer os 
sié::lerarse como abandono do fogar, sempre que, 1 direitos que a Le~ che recoñece. 
nun. prazo máximo· de 30 ·días apr:esentes unha · LE~mbra que n,unha sociedade derryocrát¡ca as 
demanda de separación e/oQ medidas provisó- Forzas de Segurid.ade do Estado amparan o 
rias (respeito da gar~:la e custódia dos fillos, do- . -- exercícios dos teus direito~. . O 
micílio e alimentación) contra o teu marido no . Consellos facilitados polo Centro de Información dos Di
Xulgado de 1 ª. lnstánci¡:i ou Familia que corres:- . reitos da Muller "Alecrín". 



A NOSA TElUlA 
N" 335 - 10 DE MARZO DO í988 . GALiZA POLI!IOA/5 

.. 

. Aglutinará ao PCLN, GC . Apr.obado un ·orzamento·case discreciorial -
·.e .diversos colectivos nacionalistas ReChazada a criación ·do 
Constituida a - . 

'Frente _Popular Galega' lnStituto do Crédito Galega 
O rechazo á · criación do de · Madrid) a criación deste_ ins- PNG por parte dos dous · discr:e-. 

Ven de constituirse a "Frente Po
pular Galega", organización fren
tista, como o seu nome indica, e 
asambleária, que aglutinará ao 
Partido Comunista de Liberación 
Nacional, Galiza Ceive e diversos 
colectivos nacionalistas. 

A decisión de formar esta nova 
organización que se apres.E!ntará 
publicamente o Dia da . erase 
Obreira Galega, débese, ~r'i ver
bas de Mariano Abalo', Secrefário 
Xeral do PCLN "á integraCión no 
sistema e no ·marco estatutário, 
cada vez maior, das organiza
cións nacionalistas presentes no 
p~rlamento autonómico, polo 
que é preciso unha organización 
que cuestione de maneira frontal 
o marco autonómico e a demo
crácia burguesa". 

Estas son as duas liñas bási
cas da nova organización; o 
cuestionamento da democrácia 
burguesa que ten a sua plasma
ción real "na poi ítica represiva 
que cada dia se agudiza máis", 
e o rexeitamento do marco auto-

nómico "tendo en canta que non 
se arranxou nengun · problema 

. desde que o PSOE e o seudóna
cionalismo acadaron o governo 
de Raxoi". 
, .Pretend~n manter asi unha po

l1t1ca notoriamente diferenciada 
dás outras organizacións presen
tes no paf lamento autónofrlo, an
tre as que non fan distinción nen
gunha po~s: "fogas aceitan e so
portan a institución". · 

Ademáis des.ta liñas básicas o 
documento .político recolle oútrs 
coma· a inqepénd$ncia nacional, 

. anticolonialismo, democráCia po
pular, anti imperialismo e ·solidari
dade internqcionalista, a autoor
ganización e a loita contra a re
presión. 

A partires de agora abrirán un 
proceso constítuinte que preten
den rematar antees do 25 de Xu
llo e no que xa teñen apalabrada 
a sua preséncia, segundo os lí
deres da FPG, outros. colectivos 
e persoas individuaís. O 

A.E. 

lnsfituto de-Crédito· Galego, trumento .fina,nceiro, e teceu ' pantes pareda feita; asi foi. 
que propiciou a discrepáncia unha estraté~ia para abortar a Os interinos só ·cobrarán 
e sarda do PNG de Carlos operación deseñada polo parla-
Mella e Luí.s Cordeiro, foi ·a mentário do PNG.- o oitenta por cento 
.notá máis destácada duns .. os· socialistas presionaron so- Outro dos pontos que . levaritar~ . -

· · bre CG e p'uxero.n en marcha expectación foi o da retribución 
debates qrzamentais, onde unha operación para botar abai- aos funcionários intérinos. No 
o outro pon_to de frición xo a_ proposta apoiada anterior- texto establecíase 0 cobro do 
estrvo na retribución aos mente. Faltaba só convencer ao~ 100 por cento das retribucións 
funcionários interinos. Rolo · conselleiros do PNG para que básicas, pero foi rechazado, pa-
. demaiá,-,fuñciono~ro_··rodillÓ1' · apoiasen? .s~a estratéxia. Lográ- sando só a cobrar o 80 por cen'-

b · · · · rano prometendolles que apoia- to. 
.go · ernante. · - -· rian_ ~ ptoxe~to de leí que o PNG _ PSOE e CG opuxéronse ao 
O- ParÚdo-. Socialista · rn~»r~irÓ Es-· redactase ,nest-e.- - senso, pero . __ texto e 0 mesmo fixeron os dous 
pañol e Coalición -Galega, cores-·. rorrpéra~lles 'o parti.90. · · - conselleiros do PNG, por deci-
paldo. dos dOU$ -cons~l!eiros do , A hora da votac1on no pleno sión partidária de que voten 
PNG; recházar-on a jnic;;iativa de- houbo ta~ msirap\:l~\13 .G1~~ q_ rn~s- _ .. ~em.pre co .Gobe,rno, m~ntres <. 

criar un órgao encar:regado de mo pres1c:tente~ ~ ~er~? ·y1~~J_ t1.vo~~ ! H,1:1e · Cordeiro é Mel(a' abandona-~ 
centralizar as operacións finan- que r~pe:tir . a votac1on para que . oan a sala ·para non votar. -
'cieiras da Xunta. O lnshtuto de . as senonas, entre as qL!e se en- . Polo demais os tres· dias de 
Crédito Galega, asi seria o 11ome . centraban os éfous: c9hs~l~r~s~, ~~~ións lirnitároÍlse_;;i pór en maí- -
o organismo, . representaria, se- do PNG e algun aepu.~~Cfo ·do cha o "roaillo" ·da maiória, ·algo · 
gundo o deputado do BNG, Xosé· PS_9E se aclarasen. Non e de es- que alporizou á oposición. 
Manuel Beiras "o xérmolo dun tranar cando todos os port~~o- .Esa própria maioria foi 0 atg_u.-:. 
instrumento de política económi- ces dos grup?s paralaí!lentanos mento dado polo portavoz socia-
ca autóctona". O ICG teria a fun- resa~taran ·a 1mportanc~a ~e tal lista Ceferinó Dí~ para xustificar · 
ción de centralizar e-asumir axe-. me~1da, en c'?~~ecuenc1a co a g!an. discrecionalidade que ten 

Reivindicado QOlo Exército Guerrilléro 
Derrubada unha torre de alta tensión 
perta de Compostela 

réncia das operacións financiei- aprn~do na c<?m1sron.. - este orzamento, pois até poden 
ras da comunidade . autónoma, O re~hazo final do P~_OE e C~. cambiar as partidas dalgunha 
asi como de detentar ·as partici- ~o apo10 9os . c°:~s~lle1ros .. Man- conselleria para outra, sen que 0 
pación& que noutras sociedades nas e Pena prop1c1ou o enfado . parlamento teña o control só 
e institución poda ter a comuni- de Carlos Mella e Luís Corde,iro. c.on que se lle informe. As ac'usa-
dade. O ex~co~selleíro ·· con AP, _ califi - . cións de clientelisrno. e de·querer 

Pero o PSOE, que .apoíara a. co.u de 1n<?oerente~ aos co_~se::- edificar unha organización parti-
emenda de Carlos Mella neste lle1ros do seu par:t1do e de. co- daría desde. a Conselleria de Or-

Unha torre de alta tensión de 
Unión-Fenosa, ubicada no con
cello de Ames e pertencente á 
liñ.a Mesón do Bento-Santiago 11 , 
fo1 d.errubada por unha carga ex
plosiva na mañanciña do Martes 
día 1 de Marzo. 

A voladura foi reivindicada 
polo Exército Guerrilheiro do 
Povo Galega Ceibe, que ante
riormente xa tiña explosionado 
outras cinco torretas en diferen
tes pontos da Galiza', que se sai
ba. 

A explosión deixou sen fluído 
eléctrico a Compostela e á sua 
zona por un tempo, ainda que 
segundo a empresa a situación 
non foi grave pala hora en que 
ocorreu o incidente e por abaste
cer a devandita zona outras liñas 
eléctricas diferentes. 

Os danos causados estimati
vos ascenden a máis de 7 mi
llóns de pesetas. 

Ao cerre desta edición un micro
bus da Policía Nacional resultou 
con danos importantes por un arte
facto explosivo, danando de 
paso a alguns coches aparcados 
perta. O citado verículo das FOP 
estaba situado na Praza Rodrigo 
de Padrón en Compostela; dlan
te do cuartel da policía. 

Esta acción, prersumibe!mente 
obra do Exército Guerrilleiro, 
prodúcese exactamente un ano 
despois de sair á luz este grupo 
armado, cando explosionaron 
sete artefacos nas principais vi
las galegas neutras tantas sés 
bancárias, o día 5 de Marzo.- O 

sentido nunha comisión onde foi -- rreveidiles" do PSOE, algo que denación do Território facíanse· 
aprobada por unanimidade, con- enfadou sobrem.aneira a Gonzá- -máis manifestas. ' o 
siderou ¡Jerigosa (a suxeréncia lez Mari ñas .. O abandono do · A.EYRÉ 

Os aados -d0 Conselleiro 
O Conselleiro Fernando Salga
do fixo ná. sua prímeira inter
vención diante do _pleno do 
Mércores día 2 que, como to
das as suas tivo bastante de 
tópica e moito de alun9 .de pri- · 
meiros. anos de _ económicas, 
unha série de consideracións 
sobre a evolución económica 
galega no· ano que acaba de 
rematar. 

Afirmou, asi, que a econo
mía galega medrou o ano pa
sado un 4, 1 por cento· frente a 
!Jn 5 por cento: do Produto In
terior Bruto (PIB) 110 conxu@ 
do Estado, seguñdq estima-. 
ción feita pola fundación FIES. 

Na vertente positiva .puxo de 
manifesto que a taxa de creci
mento do PIB galega en 1987 
foi moi alta, "en poucos países 
europeus se rexistou, que eu 
saiba, dixo, un crecimento da 
produción de bens e servícios 
dese calibre". Este crecímento, 
déb~se ~egundo o conselleiro, 

ao "efeito arraste da economia 
española". 

Pero tamén puxo de man~
fésto outras conclusións nega
tivas: apesar do incremento do 
PIB en 1987, segue medrando 
a diferéncia da renda entre a· 
Galiza e España: "A Comuni
dade Económica e o Estado · 
marchan _ a distintas velOcida- ~ 
des". . · 

En i 98(?, a taxa ·galega foi 
1, 1 ·pontos inferior á española. 
O ano pasado 9 décimas infe-
rior. · ·.; 

Pero este crecimento desi
gÚal "ainda .é m?is gr~ve se re
paramgs nos aistintós nívei~ 
de pártida". S~gun·do os d~dos 
da "Contabilidad Regi.om~I de_ 
España" no 1984 o PIB galega 
por habitante supuña o 87 por 
cento da média estatal. 

Se se examina por sectores 
a composición porcentual do 
incremento do PIB, comproba
rase que o notábel incremento 

t. ' 

'-

da economia galega en 1987 _ 
descansa, sobretodo, na cons
trucción qua parece vir dado 
pola "favorábel evolución da li
citación oficial de obras públi-
cas na Gal iza". · 

Asi ternos o dado preocu
pante da evolución do sector 
primário: o Produto .Interior 
Bruto descendeu, no ano 
~ 986, en agricultura e .. pesca. 
un 2,6 por cenfo. Hai outro 
dado significativo: do total in
vestimento das Caixas de Afo
rros Galegas só un ·5 por Gento 

.. tivo· como destino final o sec-
tor primário. · _ · 

o; paro - seguiu medrando, 
ainda que menos que en 1986: 
O ano pasado o número de · 
pc;irados pasou de - 185.982 
(fins de 1986) a 204.223 -· (fins . 
de 1987) o que supón- un creci
mento do 9,8 pór cento, se
gundo dados rexistados das . 

_ oficinas do Instituto Nacional 
de Emprego. D 

A saída de Mella e Cordeiro Qarece clarificar ROsicións 

·o PNG aposta por seguir no Governo 
O abandono do Partido Naciona
lista Galega por parte de 1 dous 
9os seus cinco deputados, Car
los Mella e Luís Cordeiro, parece 
que hai que Gonsíderalo como un 
episódio máis dentro do intento 

.do PNG de conformarse como 
partido e ·asentar un ha opción, 
é:lefinída. Carlos Melia capitanea-

. ·ba o sector, minoritário, que se 
opuxo sempre ·á alianza con so
cialistas e coagas, propugnando 
a saída do PNG do Governo. 
Mella nunca se encontrou a gos- _ 
to apoíando a un gabinete no 
que · influia moi escasamente, 
polo que a sua marcha surpren- _ 
deu a poucos. 

Pero o PNG tiña' decidido con-
., tínuar no governo tripq.rtito como 

único xeito de poder conformar
se como partido e concorrer cun 
mínimo éxito ás próximas elei-

cións. . 
González Mariñas e António 

Olives coinciden en declarar que 
son conscientes dos custes que 
lles acarrexa estar nun governo · 
cun partido de obediencia esta
tal, pero que, para eles, pior seria 
quedar á inarxe e, ainda que 
nesta lexislatura. pudesen facer 
un ha laboura brillante desde · a 
oposición, nas próximas elei
cións veríanse. máis ou menos 
varridos do mapa. Parecen .com
partir as teses de Xosé Luís Ba
rreiro de que un partido faíse 

.rrectivo a· Perfecto Yebra, e aos parece claro que o PNG, á espe
partidários da integración en CG,. . ra do pr.óximo congreso, aposta 

¡ ' 

' moito mellor .desde o poder, e 
até hai quen afirma que se non é 
desde aí.é imposíbel montar algo- · 
.con ~~rantia.s eleitorais. 

Lan.tar o partido 

Asi as cou.sas, e despois do co-

O PNG apresentará unha -lei para 
·.criar o ·Instituto de Crédito 

O PNG apresentará unha leí 
para criar o .instituto de Cré
d,ito Galego, segundo ten 

. pactado cos seus compañei
, ros de Governo. Diante da 

apresentación da emenda de 
Carlos Mella no orzamento 
que lago. seria derrotada, de 
criar d ICG, PSOE e CG e 
PNG puxéronse de acordo, 
segundo afirman fontes do 
partido de González Mariñas, 

para que tos.e o PNG quen 
apresentase. un proxecto de 
leí para a criación do citado 
Instituto; proxecto .. que- seria 
apoiado polo governo e os 
partidos que o sustentan. 

Agora só falta saber se 
despois, sobretodo o PSOE 
cumplirán a sua promesa o~ 
seguirán a jngar á chantaxe 
co PNG. O 

decididamente por lanzar o parti
do d~sde a Xµnta. - · 

Os esforzps que están a facer 
neste sentido son grandes e, 
proximamente poderian anunciar 
a incorporación de máis de 20 
conceUais e de dous ou tres al
caldes, algun.s destes proceden
tes do CDS. 

Todo isto seria baldío se non 
poden unificar, dunha vez, o gru
po primeiro e marcar ur:lha estra- · 
téxia clara. Coller rr1ilitáncia por 
un iado e ir soltándoa polo outró, 
·non só imposibilltarla o creci
mento partidário; senón que lle· 
criaría má ·imaxé e até paria ner
voso a moitos dos que apostan 
por unha formación galeguista 
.qe centro. o 

A.E. 
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Mentres se esQera un acordo · bilat8ral Qara o alto o fÜgg 

Ardanza síntese marxinádO na negóciación-
O Delegado do Governo en 

·Euskadi tiña chegado a 
dicer, inclusive, que "por 
moitO que custe" c~elo a 
xente ·de ETA móvese pór 
ideais ·políticos. Non son uns 

·delincuentes". E isto, . · 
afirmado por un · dos 
personaxes con máis amplo 
historial represivo ás suas 
costas, como é o próprio 
Julen Elgorrié;lga era, cando 
menos, significativo. Pero tal 
aserto estaba pronunciado . · 
nun contexto determinado: 
o Estado españoi' estáballe 

. facendo crer a quen qt,Jixer 
ouvilo sen máis cuestións, .,.. 
que as negociacións con 

· ET A estaban a p6nto de 
caramelo. E nada era máis 
falso. · · 

mesm1s1mo DÓn Ramón · Maria· 
del Valle lnclán. O Lendakari das 
Vascongadas, José Antonio Ar
danza, despois de que os socia
listas case fixeran mofa pública 
.de que o Governo de crastei~ ti-. 
verá un representant~ en Alxer, 
descolgouse convocando unila-

. teralmente unha cea cos sócios 
1'do pacto", Be11ega? e Garaikoe
txea deixárono -só cos cobertos 
e, picado no ~eu orgullo, Ardan- -

·za Gomezou a dicer cousas difí
cilmente asequíbeis para o .gran
de público: "Eu non son un mo
naguillo . de ninguén" e . expre
sións semellantes, - que. ainda 
afectaron a un home' como Arza
llus que normalmente ·non exte
rioriza as suas emoción$. Foi en
tón cando pro.nunciou· a célebre 
.frase da que ainda hoxe ·está R 
se arrepentir, tras das recrimina
cións que lle supuxo: "Non _irnos 
entrar no tema das conversas de . 
Alxer porque ETA e HB reacio-

- nan como düas señoritas viola-
das" . .- ·~ ~ -

peñado~ . en demostr:arlle aos 
seus socios altivos do . PSOE 
canta necesidade teñen deles en 
oportunidades como estas, e sen 
pensalo duas veces, botáronse a 
tumba aberta. Tasio Erkizia, por
tavoz habitual da Mesa Nacional · 
de Herri Batasuna, ven de cha
marlles "políticos carroñeiros" 
porque, nun intre de dór para as 
capas populares de Euskadi, non 
tiveron o menor miramento para 
subscreber as teses máis delez-

. nábeis sobre ·a marte de Lopete
gi. O seu suicídio, segundo eles; 
seria causado polas divisións da 
comunidade de presos, agudiza
das polo secuestro de Emiliano 
Revilla. Non vale de nada que os 
familiares de ETA morto desmen
tiran publicamente que Mikel 
fose un depresivo, nen que o fin 
de semana anterior á sua morte 
se lle vise coa moral alta e com
b'ativa. 

Javier Solana, portavoz do · Exe
cutiv0, foi ql.Jen comezotJ . publi
camente ·a cerimónia da ·confu- · 
sión ao manifestar que "o Gover- . 
no, xa comprenderán vostedes, 
non Va'.i · éstar retransmitindo os 

. Pero) en todo este rifirrafe, npn -Arzallus: "~A ~-HB _r_eacionan como· duas señoritas Violadas 
se ·Contaba cunha parte principal. -

-ou sexa, ET A. ~ Os meios de co- que non habiC: · atentado~. Até le para manipular á opinión ·públi-

A resposta de taiga xeral en 
Gipuzkoa, convocada sobre a 
marcha, foi moi importante, con 
comarcas inteiras paralisadas, 
como a -de To losa, Gohierri ou 
Renteria. Agora, cos actos co-

·contactos con ETA". · Txiql.ii Be
negas ·abondou" no-me$mo .sen
so: "ainda que soubese que tiñan 
comezado as negociacións non 

municación ~~statais desplazaran que. cheg~u o secuestro de Re.vi- caco único fin de-acusar a ETA 
- incluso a Alxéria. aos seus mello- lla. Incluso nos momentos ini- de ter roto un has conversas que 

, memorativos do primeiro aniver
sário da morte de Txomin lturbe, 

- as duas trincheiras · da loita en 
Euskadi van estar tan delimita
das coma sempre. Todos saben 
que o obxectivo maioritário do 
povo basco é a negociación polí
tica que recoñeza o direito á ple
na soberania nacional de Euzka
di. Txomin lturbe e Mikel Lopete
gi estaba por ela. E nesta dinámi
ca continúase. Como dicia dias 
pasados un dirixente de HB "non 
pensarán que irnos ser tan i'mbé
ceis de conformarnos con · algo 
que xa está conseguido, como é 

- res comentarfstas e a aterraxe ciais -ó Governo do PSOE resis- en realldade non se reanudaran", 
,, dur'I avion' oficiá.f español nun ae'- - . tíase ·a Grelo e os meios de co.:.. aclaraban os "milis". 
· rqporto do Nort_.e ·a_fricano_ era .rio- municación , tan proclives nou- Lopetegf non ' llelo ia dicer a vqstedes". Algo 

tiña mudado, polo menos. D~sde 
as máis altas instáncias.do PSOE 
estábase a recoñecer que se ne
gociaba e que ETA era un interlo
cutor político. 

tícia de primeira"paxina. A Arcá- ~ tras ocasións, en adxudicar ime- era un depresivo 
· dia feliz completábase' coas es- diatamente autorias, introducian 

Para completar o panorama 
faltaba o b reflexo do curral local. 
Todas as forzas que semanas 
antes tiñan asinado o "pacto 

. contra a violéncia" tomaron ver
- dadeira dimensión do enorme ri

dículo qué fixeran e, ao tempo, 
comprenderon o cheque _ en 
branca que lle ·entregaran ao 
PSOE. O e.sperpento acadou ní
veis dificilmente superábeis polo . 

estado criticó 

pecülacións ao -uso: o Governo e · a dúbida de se o feíto/non habe- , 
ETA só negociarán a reinserción ria que adxudicarllo a delincuen
sqcial dos presos e os te.mas po- tes comuns. ·o último comuniqa
líticos serán debatidos entre o < do de ET A voltou deixar as cou
PSOE e Herri Batasuna. E iso · sas oo seu sítío: "o alto o fogo 
que ET A, ás poucas semanas . da _ comezará formalme11te cando 
oferta de trégoa, voltou insistir: ' estexá constituida a mesa de 
"Estase intoxicando á opinión conversas e se dé _pública notícia 
pública e, polo momento, non hai diso. Para o cal é óbvio que se 
nengunha conversa". O comuni- precisa· un acordo bilateral. Ter 
cado' pasou interesadamente de- - talado de trégoa, portanto, non 
sapercebido: _ O importante era - foi senón unha manobra intoxi
dar a sensación d~ que se avan- - , cadqra dó Governo español e do 
taba no contactos e, sobretodo, signatário do pacto anti-abertza:-

PSOE que ., 
·estás · nó .. ceo 

o incumprimento das . devanditas pr~mi_
sas. O seu potencial liderazgo ,ficou s~
riamente cuestionado despois de ter 
apresentado imha precipitada moción de 
censura. As conspiracións dos seus 
oponentes c~iaron o inevitábel cHma de 
in_estabilidade 'que precede a todo pro
ceso de sustitución. Polo demáis, a liña . 
segµida polo felipismo non permiteLÍ am

XESUS VEGA 
. pliar os reducidos límites-do campó polí
tico que debe xogar a direita tradicional · M ais unha vez,-as aguas de AP es- desde 0 1983. · · 

tán a(<itadas. Todo o mundo sabia· A definición dunha:...estratéxia diferen-
_que a sustitución de . Fraga non 

resolvía 0 problefTla do liderazgo no seo ciada constitue, ainda, unha asignatura 
da. direita política c;onvencional. En reali- pene.lente para os dirixentes de AP. Ata- '' 

reta é, certamente, complicada~ Non se 
dade, .a dimisión do vello dirixente· abria pode prometer un·- maior nível de benefí-
un peri9do de provisorieda_de cuxo pri- cios para as empresas bancárias e utili-
meiro protagonista -Hernández Man- zár, ao mesmo tempo, . unha linguaxe . 

·cha- d.et?ia asumir a·evidéncia dé que a achegada aos cótectivos que padecen ó 
sua futura continuidade non ia depender 

· unicaménte da contrastada demostra- -~ desempre~. J Hernández ~an~~a. p·re~ 
- · · -tehde asumir a defensa das v1t1mas· da 

ción das suas cuálidades. A sua própria p'olítica económica felipista sen variar a 
capacidade era . un ha con<;:J!ción necesá- . sua ·.prbclamadá defens·a dun otanismo: _ 
ria pero non suficinte. Tiña que cor:.itar - · · -
·coa benevolénCia dos _ competiqores- · milítalite e a 'profisión de·· fe na p0lítiGa 
exi_stentes no ·mesmo espácio político e . :· _9in~~~ior ·~exterior.da, Adminis~raci0nRe@: ., · 

Outro aspecto do comunica
do, tamén interesadamente difu
minado, era a acusación sobre 
os apaleamentos que estaba so
frendo en diferentes cárceres os 
presos da organización armada. 
Agora, tras da marte de Mikel 
Lopetegi na cadea e Herrera de 
la Mancha, ninguén }.lUixo lem
brar ,·esa denúncia. E- máis, as 
causas voltan aos seus canles 
tradicionais: Baridrés, Azkárraga 
e Anasagásti, ou o que é o mes
mo EE, EA e PNV, parecen em-

·a reinserción ou o Estatuto de 
Autonomia. As nosás metas polí
ticas están na alternativa KAS e 
daí non nos irnos apartar até 
conseguilas" O . 

PEPE REI 

rigosos para os administradores do feli
pismo. Son compañeiros .que facilitan 
unha oómoda viaxe .pola xeografia eleito
ral centrista. Os únicos acompañantes 
que molestan na travesia son Redondo 
e Suárez. Son parte da mesma madeira 
e morden no mesmo pastel. O PSOE 
como único e grande partido da España 
eterna e postmoderna, padece un sín
drome apropriado a tal circunstáncia: o 
medo ao cabalo de Troia que poda ter 
no interior. Non é que Redondo sexa a 
encarnación do esquerdismo pero si . 
transmite un nível de discrepáncia que 
altera o sangue dos habitantes da Mon
cloa, sabedores de que esa é a única fe
rida que lles pode facer retroceder seria
mente no próximo "hit-p~rade" eleitoral. 

ágar.dar, ~o mesmo tempo, unha evolu-
·ción da·política do PSOE qúe .lle r,esulta- - :0. _próblema de. AP radica .no felto.:de . , carácterísticas constitue o mellor agasa-
ra fav6rábel. ' . . . - " ' que;ªº cabo, a esp'ecificidade máis visí.'.. ;_ llo para satisfacer ós dylírios megalóma-, . 

O papel histórico que lle tocou xogar 
a Hernández Mancha m.ereceria un reco
ñecimento expreso dos poderes que non 
aparecen na primeira liña do cenário po
lítico. Despois de comprobar que Felipe 
González é tan nuclear como Reagan ou 
Thatcher, que hai xuices que matizan o 
necesário para que Amedo non sexa 
procesado e que o Rea! Maprid pode ser 
campeón .de Europa · nos próximos me
ses, nen i:ne sorprenderia que o máximo 
dirixente ·aliancista comezar.a as suas 

. · Transt:ur.rido un ano de.sae o -se~ no- · . bel. ~.gué ~pr~s.enta é ·a d~ferísa · da "con- ... nos de Altonso:Guerra. ·, - · · 
meámento, H. Mancha está a comprobar fra" hic.aragüáha. Un ad,versário destas ~· .-. Mancha, Aznar ou Herrero non son ·pe- · 

· plegb;rias nocturnas con esta inequívoca 
"invoación: "PSOE que estás no ceo ... ". 

-r ~• ~ • ,... •. r - ); - - . • , .. • .f ., , ~ , • ' .•-. .. ' ' 
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'·Me ·namo 
Rigoberta 
.Menc.hú' 
Unha carnQesiña 
guatemalteca é 
a .Rrotagonista 
dun libro· sobre 
a traxédia 
do seu ROVO .. 

"Por cada índio que se mata 
ou asimila, caen miles de ár
.bores. Por cada árbore que 
morre disminue o osíxeno da 

, esfera azul que defende a pel 
dos habitantes do planeta. 
Salvar aos índios, non por 
piedade ou simpatia, sen9n 
por salvar a pel. E por salvar 
a civilización". 

Estas palabras viñeron ao 
meu encentro folleando unha 
revista en matéria ecolóxica 
que se publica en ltália co 
nome de "Essere", Este texto 
estraño, morboso ou orixinal é 
o reclamo que a publicación 
utiliza no seu número de Xa
neiro onde se demostra que a 
loita ecolóxica pode ser ta
mén unha loita contra o xeno
cídio. Logo, entre a "Axenda 
Cultural" milanesa descobrin 
a apresentación dun libro es
crito por unha índia guatemaí
teca: "Mi chiamo Rigoberta 
Menchu" e publicado pola 
editorial Giunti. 

Rigoberta, 27 anos, pasa da 
alegria ao pranto en décimas 
de segundo mentres conta a 
sua experiéncia, o asasinato 
da sua familia, o poder opre
sor que un día penetrou na 
sua comunidade. 

"Eu era un ha rapaza. Lem
bro que se apresentou un 
home armado e dixo: "De 
agora en adiante este será o 
voso xefe". Daquela nós non 
entendíamos español. Os ín
dios estamos divididos en vin
teunha étnias con línguas di
ferentes. Pero cando com
prendimos que aquel home ía 
ser o noso xefe, sorrimos con 
incredulidade. Nós, xa tiña'
mos un xefe. Ninguén podia 
ser máis importante ca el. El 
administraba as nasas vidas 
coas mesmas regras daqueles 

· que o precederan. Regras 
simples; por exemplo; se unha 
muller esperaba un tillo, debia 
pasear desde a alba ao sol
por. Nos campos, nos bos
ques, entrar nos rios ... quer 
dicer, debía facerlle coñecer a 
seu tillo o mundo antes de 
nascer, de maneira que non 
se asustase cando abrise os 
ollos. _ . 

Podia o novo xefe abolir 
este tipo de vida? Pensamos 
en vencer as armas do máis 
forte co naso siléncio. Pero, 
entón, comezou a violéncia" . . 

Foi unha violéncia que atin
xiu tamén á sua família. Unha 

--tamília de nove filias, cun pai 
que ·"sabia ler e es.creber" e 
era un líder campesiño: "Mo
rreu queimadd durante a ocu
pación da embaixada españo
la... aquel incéndio foi a ma
neita que ·o exército tivo de 
"cerrarle la boca", a el e aos 
compañeiros". Logo seguiu a 
sua nai: "Agachados na casa,_ 
vimos como a torturaban na 
praza~ Querían dar exemplo." 

Son os cadrós en branco e 
n~gro da represión. O xorna
lista -' italiano da miña beira 
pergunta polas denuncias, ~ 

polos culpábeis ... 
"Un índio non pode denun

ciar a ninguén -responde un 
rosto triste e unha voz serea. 
Un indio non é ninguén en 
Guatemala. Eu falo da miña 
família, pero .cada dia, desde 
hai vintecinco anos, a xente 
morre desta maneira". 

Máis tarde, Rigoberta che
gou á cidade e descobriu a ci
vilización dos brancos: "Non 
entendía un ha · palabra. Non 
coñecia as regras da cidade. 
Ninguén me miraba. Via aos 
indios deitados por terra. Non 
atopaba traballo. Non tiña di
ñeiro, non tiña direito nen se
quer a pedir un vaso de água. 
Vía aos índios convertidos en 
sombras mentres os recorda
ba alegres no altiplano antes 
de que os expulsasen. Dous.. 
millóns de índios perderon a 
casa, as súas terras, o traballo 
nos campos e no artesanato, 
todo o que daba sentido á 
nosa cultura. Os seus tillos 
nunca escoitarán as histórias 
e as leis qüe governan a civili
zación á que pertencen. Cada· 
adulto é unha bibliot~ca que~ 
tala. Pero teñen que escapar. . 
Acaban nos "ghettos" daque
les núcleos urbanos governa-

. dos por militares. Nas cidades 
os nasos xóvenes sobreviyen 
entre a droga e a prostitu
ción ... " Agora Rigoberta, cho
ra. 

Como lle soan a unha mu
ller con esta exp"eriéncia con
ceitos como "paz en Centroa
mérica" tan difundidos polos 
meios de comunic::ación? Cal 
é a esperanza para os índios 
de Guatemala? 

"Temo que a paz é un con
ceito protocolário entre os go
vernos e os militares. Ninguén 
quer escoitar a voz dos in
dios, a maioria da povoación. 
O presidente de Guatemala, 
Cerezo, é débil. Prometera 
manter conversacións cos ex-· 
poñentes da resisténcia indio 
no exílio; pero o dia despois 
o portavoz do exército des
mentiuno: "0 .... president~ non 
manterá conversacións de 
nengun tipo ... " Eu veño agora 
de Nova lorque onde apresen
tamos, perante as Nacións 
Unidas, un documento con 
nomes e apelidos: nos primei
ros doce días de Decembro 
pasado, 27 líderes campesi
ños foron "desaparecidos", 33 
asasinados. Nos seus corpos 

· é patente o signo da tortura. 
Así, non é dóado crema paz". 

Son palabras que entroncan 
coas pronunciadas por outra 
muller hai alguns anos, en . 
México. Chamábase Mariane
la Garcia Vitas e perdeu a vida 
a mans dos Escuadrones de· 
la Muerte •. no Salvador. Linda 
Bimbi e Raniero La Valle con
taron a sua vida en "Marianela 
e i suoi fratelli" (Edit. Feltrinelli 
-Italia-). Un libro duro, co
moverite e imprescindíbel, 
coma, este de Rigoberta. . D 

·A. AVENDAÑO '. 

MU?fD0/7 
A . oJ:;2osición,~ salQióada Qolo Narcogate·· 

En. Panamá, os EEUU 
loitan. polo dominio do· Canal 
A menos dun ano das eleicións preside11ciais en Panamá, Os fios dG> novelo levaron ás 
hada indica que o_ presidente Honald Reagan estexá · conexións de Tony coa política 
disposto a abandonar o seü propósito de derrocar ao ·xefe interna de Panamá. Steve Sa
das Forzas Armadas pa_ nameñas, desmantelar o Exército e·. mas, un húngaro nacionalizado 

· norte-.americano vinculado ao con iso eliminar todo vestíxio de torrijismo, co,mo na sua poderoso narcotraficante, apor- _ -
campaña eleitor~I. para "a~aba~ cos tra.fad<?s" qu~ ~eg_uncto· t_ou a primeira pista .. ( ... ) cando 
el era un ha "deb1hdade de C?rter". A segu1nte crorn.ca de chegou a Panamá en-1958, Sa
Stella Calloni, enviada ·especial da-axéncia Prensa Latina ao mos traballaba para a compañia 

- país ·do canal inter-oceánico aclara algúns contr9vertidos · Rockwell ~mposer (que finalmen-
pontos do actual conflito te se desfixo del, acusándoo de 

· · · malversacions) e coa axuda dos 
avogados lvan e Winston Robles, 
logróu formar a sua própria em
presa, a lnternational Service 
Conipany. Samos criou, con 
apenas 600 dólares, mái.s de 
duas mil compañias, un record 
dificilmente igualábel. ·En 1960 
casou coa irmá dos seus avoga
dos, Alma Robles, o que lle abrJu 

Xa . na primaveira de 1978, Ri
chard Falk, membro do Conseno 
de Relacións Exteriores do Sena
do estadounidense, escribla na 
revista ."Foreign· Policy'' que 
EEUU nunca tivo a intención de 
ceder nos seus direitos de "libre 
intervención" en Panama. ( ... ) 

Asi, faise aparecer aos dirixen
tes da oposición panameña 
como os "loitadores pala liberda:.. 
de", exemplos de "d.emocrácia e 
moralidadeu que confrontan es
pecialmente ao xeneral Manuel 
António Noriega, xefe militar e 
sucesor políti,eo de Ornar Torri
jas, a quen acu~an · de corrup-
ción. .-

Non obstante, a "Executive ln
telligence Review" de Washing
ton, cuxos documentos son utili
zados como fonte pola própria 
CIA, sinatou que notórios perso.
naxes da chamada oposición de
mocrática .non son "honestos e 
democráticos senón represen
tantes da máfia, lavadores de di
ñeiro procedente das drogas, 
a'Logados dos traficantes e con
trabandistas de armas". ( ... ) 

Os emisários enviados ·por 
Reagan para "moralizar" Pana-

. má, Jbhn Poindexter, ex asesor 
de seguridade, e Richard Armita
ge, sub-secretário ·de Estado 
para Asuntos de Seguridade, 
non : parecen tampouco seren_ 
exemplos de "moralidade". 

Poindexter foi un dos princi
pais implicados no escándalo 
lrangate, e Armitage, enviado en 
1975 polo Pentágono a Bangkok 
para investigar sobre norte-ame
ricanos mortos ou desapareci
dos en Vietnam, foi denunciado 
polos seus compañeiros , como 
home máis preocupado por su
pervisar o t_ráfico de ópio na re
·xión que por cumprir a sua tare-
fa · 

A oposición; procesada 
en Miami ·· 

Non menos escandaloso resulta 
o feito de que dirixentes da opo
sición . panameña sé teñan vis\o 
gravemente comprometidos nun 
xuício que se ve.ntila en Miami 
contra unha poderosa- organiza
ción internacional dirixida polo 
cubano-norte-americano . José 
Antonio (fony) Fernánde~ .. ,.· 

. as portas da alta sociedade pa
nameña. 

O xuício de Miami, no que· ta
mén ficou involucrado Alvin 
Weeden Gamboa {irmán de Ge
roge Randolph Weederim que la
vou máis de oen millóns de dóla
res do narcotráfico eh bancos de 
San José de Costa Rica e outros 
lugares) evidenciou unha das fa
cetas do Narcogate que investí- · 
gou o Senado dos EstadGs Uni
dos . . 

Sen embarg os meios norte
americanos non profundizan de""' 
masiado sobre as conexións de 
Tony Fernández: o diário "La 
Prensa" e a oposición paname-

. ña. Da mesma maneira foi involu-: 
erado o presidente da Democrá
cia Cristiana de Panamá Ricardo 

- Arias Calderón, o máis tenaz ac
tivista da moralización do gover- · 
no de Panamá. 

Cando Tony Fernár.idez foi en
carcerado fíxoselle responsábel 
da importación e distribución de . 
máis de 750 toneladas de ma
rihuana e de ter lavado fabulosas 
sumas de diñeiro en . distintos 
bancos. 

A conexión dos seus protexi
dos políticos coa organización 
internacional do narcotráfico foi 
encoberta pala Administración 
Reagan mediante unha copiosa 
propaganda, acusando a Norie
ga como narcotraficante. Nin
guén lembra nestes tempos que 
Alvin Weeden Gamboa, -especia
lizado no traslado de droga e di
ñ~i-ro, era curiosamente o home· 
cercano a Hugo Spadafora can
do este foi asasinado en Costa 
Rica e o seu cadáver guindado. 
ás portas de Noriega. A novela 
do Narcogate supera toda fic
Ción. O 

S.C./ PRENSA L.ATINÁ 

Perversóns_ (nom só} linQüísticas 
"Gobierno' de la región", "gobier
no regíonal", "gobierno autóno
mo regional" (ou vice versa), "go-: 
bierno de la nación", debate 
acerca do "Estado de la Nación" 
(nom só entre ·os chovinis~as de 
sempre . de Celtiberi.a; também 
acerca de realidades ta.m .alheias 
a esta luita como os Estados 
Unidos a traducc;:om Seria "Esta:
do da Uniom"}, "nación" para re.-

. ferirem-se a RFA, por ejemplo, 
qüando a mesma Car:t.a Magna 

·da República Federal ainda . hoje 
só tala da· "Nation" alemá (e dous 
Estados), ou a realidadés pluri- · 
nacionaís como. lugoslávia, tra
ducc;om de "Uinder" alemaes 
por ."regiones" (deslizamento que 
paseninho se vai filtrando (o ob- , 
jectivo está ciaro ... ). Os média 
espanhóis -"El País" o p~imei
ro- sintem-se na ,necess1dade 
d~ "ajeitar" a realidac;ie interna
cional á "nacional". O nom plus 
ultra de manipula9om informativa 
·(hai que voltar as velhas: palavras 
para · designar fenómer:ios só 

cosrneticamente "diferentes") foi 
escuitar num informativo· da RNE 
("Ultima Edición'', as ondas che
gam até Paris) o eufem ísimo "re
clamaciones autonómicas" para 
"informar" acerca das reivindica-
9ons palestinas sobre os territó
rios ocupados pelo ve'lho oprjm_i
do hoje opresor Estado israelita. 

Também a imprensa interna
cional, rnesmo a "progre" ou al
ternativa, "Libération" de París 
ou · "Tageszeitung" berlínes (oci
dental), ja se afam ao · hábito de 
empregar ~ eufemísimo "confli
tos regionais" para . se referirem 
a· tudo o que fique fo(a da ~sei
ca- "única" realidade realmen
te-existente: o "enfrentamento" 
EUA-URSS; ternos assí conflitos 

..!'regi"onais". em Afganistam, Nica
rágua, Namíbia,' Angola,- Africa 
do Sul, etc. · 

Algo cheira que apesta na· lin
guage da "comunicac;:om". O 
mao nom é, porém, a . linguage 
em.si, pior é a subliminal mensa-· 
ge. : : . . 

Cousas do embiguismo es
p~nhol, causas de ir polo mundo 
"ingelíglndo" a realidade a partir 
do centro do planeta e mais da 
História, ou · seja, Madrid. lsto a 
respeito do primeíro. 

O segundo, ou seja, o caráct~r 
regional de tudo o que fique 
além do eijo Moscovo-Wahs
hington -com · ped~ntes con
cessons a Bonn, Paris, L.,ondres _ 
e pouco máis__, som cousas do 
"Zeitgeist" ... ; perversóns da rea
lidade ibérico-planetária nom só 
de carácter lingüístico-nomina-
lista. . 

Para ja nom_ falarmos das en
gaLoladas gorjas que. -um pou ... 
co parlout- ·vomitam "democrá
cia"1 "liberdade", "fraternidade"; 
"justi9a .social", "futuro · melhor", 
"paz", "solidariedade",a etc, etc, 
etc: 

O século-milénio vai canso de 
·(cínica) vacuidade. · · D 

CARLOS OLIVEIRA 
(Paris) 
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crónica laboral 
1 O DE f'0ARZO . 

INTG e CXTG maniféstanse · 

A NOSA. TElUlA 
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· -.. .. 

-Consello de 
relacións laborais · · 
·de Galiza a medida 
dos sindicatos 
estatais . 

· conxuntamente nas principais vilas · 
A. comemoración do 1 O, de Marzo, Dia da· Clase Obreira .UGT, quen sempre comemorou as martes de Amador Rei e· 
Galega, apreséntase con celebracións divididas, de$pois d~ Daniel Niebla de maneira simbólica, sinaloü este ano, 
confluéncia do .ano anterior. O posicionamento diári0 fixo" através dun comunicado, que a única festa do traballo que 
.que .nesta data obreira, pero tarilén . de fonda reivindicación recoñe.ce é o 1 de Maio. Mentres tanto as demais· centrais 
nacion.alista, os sindicatos deste signo converxan na sua- . intentan que o 1 O de Marzo sexa declarado festa oficial na ' 

XOSE BARCIA " celebración con manif~stacións nas ·principais cidades. · Galiza. A continuación representantes das duas centrais 

O proxecto _de Consello 
de Retacións Laborais 
apresentado polo 

Executivo galega no Parla
mento, e que proximamente . 
se debaterá na cámara, ten 
trampa. 

CCOO, UGT e USO celebran unha manifestación conxunta nacionalistas analis·an o sentido da confluéncia nesta data. 
. en Ferro!, mentres en \figo, CCOO manifestanse en solitário. · 

Trátase dun proxecto 
onde, como non habia máis 
remédio, van estar presentes 
todos os sindicatos máis re
presertativos da Galiza (UGT, 
CCOO, CXTG .e máis a INTG), 
nJais cunhas competéncias 
mínimas e excluindo ás cen
trais sindicais nacionalistas 
dos organismos executivos. 

O proxecto está moi cues
tionado polo nacionalismo, 
que preferiría. un Consello 
Económico e Social, ao po
der contar este con máis 
competéncias e .un reflexo ..... ~ 
máis adecuado da realidade nl 

laboral da Galiza (represen- > 
tantes dos sindi.catos, traba.., ·<( 
lladores autónomos e patro- . ·e 
nal). Q5 

O Consello de Refacións f3-
Laborais da Galiza proposto g 
pola Xunt~ carece de campe- ·5 · 
téncias mínimas, coas que ~ 
cantan outros ·similares como 
o do País Basca; asi: non ten 
abriga o Governo de consul-
talo e_n todos aqueles temas 
referidos ao mundo laboral; 

R.EFlEXO DO ·SINDICALISM.O NACIONALISTA 
. nen indica que este debería 
ter, como unha das finalida
des principais, que promover · 
o Marco Galega de Relacións 
Laborais; deixa á .marxe, ta
mén, todos aqueles temas 
referidos a ditar normas, con
trolar e promulgar as elei
cións sindicais, etc. 

O Consello, un organismo 
con representación exclusiva 
da patronal e dos sindicatos, 
conta cun Pleno formado por-
7 membros por cada unha 

_ das partes .. Estarian repre
sentados todos os sindicatos 
que- cantan con mais do 10%-
e 1.000 delegados na Galiza; 
pero, ade·mais, · contaria cun
ha Permanerite na que esta
rian 2 niembros polos sindi
.catos e outros tantos pala 
patmnal. Resulta . evidente 

XESUS SEIXO 

Un ano máis os traballadores/as . 
galegas/as comemoramos o 1 O 
de Marzo, denunciando as ·ne
fastas consecuéncias que para a 
nasa economia está a ter a políti
ca pro-multinacionais do PSOE e 
reivindicando toda unha série de 
meqidas pollticas '"e laborais que 
nos permitan. enfrentar mellar es-· 
tas agresións e criar a$ bases 
dun futuro máis próspero para a 

· nasa clase e o nOso país. 
A celebración do Dia da Clase 

Obreira Galega é unha parte fun
damental da história do movi
mento obreiro g~lego e, na sua 
celebración ao longo destes 
anós, quedan perféctamente re
flex~das as diferéncias e contra
dicións existe'ntes entre as dis:..
tintas centrais hoxe actúantes na 

Galiza. Por un lado, está o . tre
mendo esforzo realizado polo 
Nacionalismo por erguer unha al
ternativa sindical de clase e na
cionalista, proceso non isento de 
contradicións, de erras e de . 
a.certos, pero que ten dado os 
seus frutos ·coa formación de 
düas centrais sindicais, INTG e 
C~G, hoxe éon forte impJanta-: 
ción na clase obreira galega. 
Polo outro, estarían as distintas 
atitudes ·· adoptadas, polo sindi-: 
·calismo español a respeito da 
celebración desta data: a UGT 
·nega-se a celebrá-la amparan-
do-se nun internacionali'Sm<:r-
trasnoitado que o único que es- -

·conde é a defensa dun naciona
lis'mo español produto da sua 

.. mentalidade de. colonizados; 
CC.00., abrigada polo empuxe· 
do sindicalismo naci9nalista e 

ante a hecesidade de non perder 
base sindical, termina por entrar 

-na celebración da data e aceitar 
inéluso, cando menos formal
mente, reivindicacións con fondo 
contido nacionalista (Plan Gale
ga de Emprego, Marco. Galega 
de ReJacións Laborais, etc ... ). 

Na celebración do Dia da Cla
se Obreira Galega do ano 88 ha
beria que resaltar dous feitos que 
se ben teñen un carácter moi 
distinto danlle unha especial re-

- ieváncia. Tráta-se, por un lado, 
do conflito· que están a viver os 
traballadores/as do Complexo 
Industrial de Alúmina-Alumínio 
de San Cibrán co intento, por 
parte da patronal e do PSOE, de 
descabezar, alén doutras inten
cións de índole económica que 
podan existir na provocación 
deste conflito, todo un movimen-

to sindical norí domesticado que 
tiña conseguido importantes vi
tórias nos últimos conflitos. O 
desenlace que poda ter este 
conflito pode supor un prece
dente que marque o sindicalismo 
a facer no noso país · nos próxi
mos anos. O outro aspecto a 
destacar seria o fei.to que, de 
novo, o sindicalismo nacionalista 
celebramos unitariamente esta 
data, superando vellas liortas, 
produto de erras cometidos, e 
abrigados pala necesidade de 
dar resposta a unha realidade 
económica, social e laboral cada 
dia máis difícil para os traballa
dores/as galegas/as. 

Daniel, Amador, Moncho. .. a 
l<,?ita continua. O 

Xesús Seixo é membro do Secreta
riado Nacional da INTG. 

- que na Permanente exclúese · r-

á INTG e mais á CXT0, máxi-
me senda este un organ·ismO 
clave no que se tratan os te- DIA DA CLASE-OBREIRA GALEGA: A NOSA 
mas máis urxentes e se pre- · 
paran as rel!nións do Pleno. 

Desde o sindicalismo na
cionalista e·n~éndese ·que de
bería ser maior o número oe 
representantes no Pleno e na 
Permanente ou que, en todo 
caso, 'desaparecese a Per
manente xa que é urí organis
mos o suficientemente redu
cido como para· ser áxil e 
executivo. 

· O Consello ·de Relacións 
Laborais da Galiza · debería 
contar mesmo coa preséncia 

. da Xunta de Galiza, xa. que 
esta permitiría que os acor
dos - non só afectasen aos 
asalariados da err¡presa pri
vada ·senón tamén aos do 
sector público. Ademais, ? 
preséncia da Administraci<?n 
permitiría -con esta a poi ítica 
de emprego, seguridade e hi
xiene, subvencións e presta
ciór)S do Governo galega. 

A Xunta non debateu este 
texto do proxecto 'do C.R.L. 
de G. cos sindicatos. Optou 
por rion contrastar opinións e 

- (pasa á páxina 23) 

FERNANDO-ACUÑA RUA 

-
Os sindicatos nacionalistas, a 
CXTG-IN e máis .INTG, _convoca::. 
mas unitariamente unha xornada 
de mobilizacións neste 10 de 
Matzo. É a primeira vez, desde- a 
_crise do 85, que isto se dá sen o 
concurso do sindicato nacional· 
de CCOO da Galiza. Agora mes
mo, esta é a unidade de· acción 
posíbel e de tal .feíto non cómpre 
tirar conclusións oportunistas 
que_ situen as causas máis alá da 
.r_ealidade sin,dfcal galega actual. 

o pasado ano, o dia da clase 
obreira gaiega tora convocado 
tamén por CCOO, froito do acor- . 
do subscrito en.tre as tr$S ceri
trais sindicais o vintetrés de Fe
breiro. Será bon insistir nas cau
sas de que a un ano vista se dé 
unha situación contraditór.ia. 

O xa tradicional vaivén de 
CCÓO entre aloita reivindicativa 
dEt masas, na ·que de xeito natu- · 
ra¡ conflue co sindicalismo nacio- · 
naUsta, e o sindicalismo que . po
deríamos definir como "burocrá
tico" _que capitaliza <'UGT, estase 

·manifestando nestes meses es
c·andalosamente. Velai a sua in
tegración na Comisión da recon
versión naval, aceitando os plans 
dó 84 contra dos que xunto cos 
sindicatos galegas realizamos 
várias folgas xerais nacionais; a 
sua defensa dun convénio da 
banca", ·xunto coa UGT e o sindi
cato amarelo, cun contido que 
foi a mellar . propaganda para 
perder o recente referendo, a sua 
teimosia en· contr:a da presencia 
-institucional dos sindicatos na
cionalistas, preséncia hoxe asú:.. 
mida por todos os estamentos 
en maio~ ou menor medida; .... 

Dous xestos actuais, poñen de 
manifesto ese vaivén. Mentres 
tef)en- definido, mesmo · congre
suah:nente, o dez de Marzo como 
dia da clase obreir~ galega, non 
mostré¡ln reparo en acudir da man 
da UGf. a depositar flores· nas 
tumbas dos mártires Amador e · 
Daniel, para de seguido sair á rua 
en solitário, pois é ben sabido 
que o españolismo da UGT inda 
é quen de negar que existe a cla- · 
se obre~ra galegá, a nasa. Ou 

que este día catro, con ocasión 
do xuício por despido do Comité 
de Empresa da Alúmina, a mani
festación de apoio na rua sexa 
convocada con CXTG, INTG e 

' USO -con negativa expresa do 
- sindicato do PSOE-=, mentres 

ao mesmo t~mpo percorren des
pachos · oficiais en comandita 
éoa UGT á busca dun estéril pro-
tagonism9. · · · 

Ben certo é que cada sindicato 
· é libre para definir a sua prática. 
Se nos preocupañ estas causas 
. é porque sabemos -a prática 
unitária de tempo ·atrás asi o fai 
entender- que é posíbel a uni
da,~e e~t~e ~ si~_dicalismo galega 
ma1s re1vmd1cat1vo, que esa uni
dade é positiva para a defensa 

-. dos intereses dos traballadores 
da Galiza, e que nela teilen cabi
da os compañeiros e compañei
r~s de CCOO. Ninguén nos pode 

. privar de dicilo. 

Até que se entenda que esa 
CLASE OBREIRA GALEGA exis
te ao longo de todo o ano e non -
SQ o dez de Marco, e que esa 
clase está soportando -entre 

outras causas- un proceso de 
desmantelamento industrial e 
económico sen paliativos, dirixi
do conscientemente desde a 
metrópole madrileña, que esixe 
un'ha política sindical indepen
dente dos critérios estatais. 
· Ao fio 'disto, hai que dicer que 
as mesmas estádísticas elabora
das con critérios alleos resultan 
enga.nosas. O -lnquérito de Po
voación Activa feito público a pa..: 
sada semana asigna á Galiza uri 
paro de só un 11,93% pola via 
de considerar perfeitamente inte
grada no mercado de traballo á 
povoaciór:i activa do sector pri
mário (agro e pesca). Por se hai 
que_n pensen que os trabaHado
res galegas gozamos .dunha si
tuación de priviléxio fronte ao · 
20,03% de paro no conxunto do 

. Estado español, e que facymos 
taigas e manifestacjóns por puro · 
víéio, haberá qye consta¡ar que 
o paro galega na lndústría, 
Construción e Servleios que re
sulta do .devandito inquérito é 
dun 20,19%. O 

Fernando Acuña é Secretário Coor
'denador da CXTG-IN 

., 

'• 
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ARóS -do _xá celebrado contra 111 traballádores ¡. 

Visto para Senténcia o histórico xu.ício 
oontra o Comité · de Empresa de Alúniina-Alumínio 

un aparatq que rexistab~ o núine-: . mité, a quen foron sinalando entre 
ro de télefono das chamadas que o público, lles impediran a entra-
se realizan e desde o lugar que . da. . . ., 
se realizan. Minutos antes o di- · Outro momento ·no que ostra
rector Xosé· Luís Moñita declarara balladores ·tocaron contundente
que non habJa nengun aparato mente á empresa foi cando o 

· parecido. . Xefe ·de Protección Civil de Lugó 
Outro directo, que seguro que recoñeceú que estendera un cer

tivo que pontoar para os xuíces, _ tificado, en papel non oficial e sen 
propinouse cando -un enxeñero carimbo no que afirmaba que os 
técnico admití u que identificaba bidóns non derramaran o .· seu 
aos representantes. dos traballa- contido. ,Perguntado p0r que sa-

. dores por unhas fotos que lle en- bia que os bidóns levaban produ
sinaran na oficina de perso~I, tos quím,icos, António Gandoy , 
unha ou duas se~anas .de.sprns contestou cun: "porque mo dixe
dos sucesos. Anteriormente hou- ron". A segunda andanada veu· 
bera testigos, técnicos e adminis- C.flndo X. L. Manita, director · da 
trativos, !odos eles, qu~ declara- planta recoñeceu que o certifica
ran · que non puderon entrar na do encar.regárao el para cumprir 
factoría porque membros do Co- coas esixéncias do Comité. -

un· banco cambiado 
cións para as cubas que moi
tas veces adoptan as empre
sas? Que produtos transpor
taba o Casón? 

Lohapar o Estatuto dos 
Traballadores 
Diante das protestas do . letrado 
De la Villc~ de que X. L. Moñita es
taba incorrendo en grav_es coñtra
diéións, o próprio maxistradb re
coñeceu que x'a se tiña dado con-
ta. . _ 

Polo demais a "extrema anor
malidade social" e a "alarma e o 
pánico", por se-non quedasen de
mostradas· claramente nos días 
do embarrancamento do Casan, 
con evacuación incluída de máis 
de 15.000 persoas, quetjaron · 
postas .de manifesto polas decla:
racións dos alcaldes de Corcu
bión e Noia, e dÓ párroco de Gui
tiriz, vita onde pararon a peregri
naxe dos bidóns. 

José Luis Moñita, director da empresa no xuício do 22 de Febreiro 

Non, non é que non estivesen · 
tod.os; o banco estaba ·cam
biado. Alí, onde se sentaba o 
Comité de Empresa, debían 
estar os directivos de lnespal, 
do 1 NE o algun que outro mi
nistro. Esles deberían ser os 
xulgados. Terian que explicar 
e contestar a moitas pergun-· 
tas vertidas nos medios de 
comunicación: porque foron 
parar os bidóns a provínc'ia de 
Lugo? De quen saiu a orde? 
Por que a empresa cambiou 
de atitude no . desaloxo? 
Como os telegramas levaban 

Car foi o motivo real do seu 

-, Polo -demáis, afinal De la Villa 
pediu qúe os despidos se decla-· 
rasen radic~lmente nulos, ·nulos 
ou . improcedentes, apoiándose 
nas teses da evacuación, da cola
boración da empresa co· Comité 
nos primeiro~ momentos, e na li
citude d0s representantes dos 
traballadores para tomar a medi
da que tomaron . . O xulgamento dos 23 

.wembros do Comité de 
Empresa · de Alúmina-Alumínio 

- non é un xuício só a 23 
traballadores, senón un 
intento de "lohapalizar" as 
mellaras conseguidas pala 
clase opreira durante estes 
anos, ao tempo que se intenta 
apresentar unha imaxe 
favorábel duns representantes 
da administración 
responsabeis directos de todo 
o "affaire Casan". 

Era o segundo asalto. Moito máis 
teoso. Os contrincantes puñan en 

danza todos os seus recursos, as 
múltiples estratéxias, para conse
guir o veredicto favorábel dos 
xuíces. Once horas case, tres ve
ces máis que o primeiro round, co 
mesmo intercámbio de ideas: 
evacuación por _parte do Comité/ 
folga selvaxe-µor parte da empre
sa. Cuarenta e cinco golpes inter
cambiados (esas_ fóron as per
soas que subiron ao estrado a 
prestar confisións xi.Jdiciais ou 
probas testemuñais). E duas ar
mas básicas, a dos advogados 
Luis Enrique de la Villa polo Co
mité e Sagardoy pola empresa. 

Houbo golpes claros como 
cando Franco Leal, subdirector 
da empresa, recoñeceu que tiñan 

· a data cambiada? Cales forori 
as razóns de que o dia 14 se 
reuniseri co consórcio de se
guros e de que o mesmo día 
anulasen un contrato co Xa
pón se ainda as cubas non 
estaban paradas? Ou por que 
non se buscaron outras solu-

embarrancamento ... ? 
. Podían, como mínfino, cita
los como testigos, peró a es
tratéxia 'deseñada por unha 
UGT que nen ~equer estivo na 
multitudinária manifestación 
de apoio, non pasaba por fa- . 
cerlle claramente un xuício 
áos dirixentes políticos, que 
de absolver aos traballadores 
sá.irian de todas todas conde
nados, senón por intentar cin
xirse ao caso concreto dos 
despidos, coa menor ósmose 
pbsíbel con outros feitos; cos 
feitos prrncipais e .·desenca-
deantes. o -

A.E. 

Pala sua . banda o advogado da 
em¡::>r~sa, Sagardoy Bengoechea, 
sinalou que a actuación do Comi
té non encaixaba no artículo 54 
do Estatuto dos traballadores, se
nón que desbordan, afirmando 
que os traballadores quixeran ins
taurar .un modelo de "autoxestión· 
sen responsabilidade"" . 

AQ fin, o que se debatía clara
mente son ás competencias dos 
Comites de Empresa. A senténcia 
sentará xurisprudéncia nun mo
mento no que os traballadores re
ceben .o im¡::>acto da crise e au
mentan unhas protestas que o 
Governo quer amordazar: · -O 

A. EYRÉ . 

A Ria de Pontevedra e o Cason 
aglütinan a amplos sectores en d~ .ns·a-. do ·entorno ecolóxico · 

O domingo 20, ADEGA, co apoio de 
partidos nacionalistas e da esquerda con- · 
voca unha mobilización na Coruña en pro
testa palas actitudes de "neglixéncia e os
curantismo no que se refire-á contamina
ción ocasionada polo encallamento ·do 
buque Casan". 

Duas mobilizacións con motivos diferen
ciados pero ambas no terreo da defensa 
ecolóxica serán levadas a cabo nestes 
días. O día 11 ás 8 do serán a Asociación 
de Defensa da Ria de Pontevedra e a 
Coordinadora de Afectados, da que for
man parte APAS, 1 asociacións de viciños 
e outras que compoñen un amplo espec
tro de entidades cidadáns, convocan unha 
manifestación nesa cidade, baixo ~ lema 

"Un futuro para os nosos tillos" e os ob-

xectivos de recuperación da Ria de Ponte
vedra e pola calidade de vida, dotación de 
servícios básicos, como ruas, alcantarilla-

do, etc ... Os afectados. formulan ademais 
diversas críticas ao Plan de Urbanismo en 
periodo de exposición pública. 

A continuación Carlos Vales membro 
directivo desta asociación ecolo'xista ana
lisa as circunstáncias das ameazas a na
tureza que día a dia se reproducen nun 
punto. ou outro da Gal iza. , 

CARLOS VALES 

Nas próximas datas vanse cele
brar duas manifestacións na Ga
liza que teñen a ver coa saúde 
ecolóxica do · país. . Pretenden 
conseguir que esa saúde mellare 
ou, cando menos, non siga em
piorando. Non van ser actos .es
pontáneos. va·n ser actos ·organi
zados coa-conciéncia de que hai . 
que mobilizar para acadar os ob
xectivos que aos sectores popu
lares, os que non viven do es
quilme da Galiza, lle interesan. 

A defensa· da Ria de Ponteve
dra é. importantísima. Importantí
sima como experiéncia de orga
nifación para defender os intere
ses colectivos, importantísima 
porque as rías galegas son o me-
1 lor que ternos no. país, auténti
cas xoias biolóxicas capaces de 
produc(r unha riqueza _extraordi-

. · nária en marisco; turismo e beie
:za (e non so iso), que está senda 
despilfarrada, penosa e 'triste
mente' despilfarrada, polos ·que 

A SAUDE ECOLÓXICA DO PAÍS 
desangran ao país ou permiten den ao que a nós nos interesa , 
de maneira cómplice o seu de- senón ao que llé interesa ao ca
?angrado. Importantísima . por- pital multinacional: . 

A manifestación de A Coruña 
pretende ser útil para salvar a ri
queza dos n"osos mares. Preten-

que supón unha nova denúncia -
do que son as celulosas, do que 
implica a Celulosa de Lourizán 
para a Ria de Pontevedra, cando 
campañas de publicidade disfar
zadas de notícias xornalísticas, 
pretenden convencernos a todos 
que seria pouco menos -que 1:1n 
agasallo caído do ceo a instqla
ción dunha nova fábrica deste · 
tipo no noso país, pode que en 
Fazouro, pode que en Ferrol-Te..
rra. Compre por tanto insistir· en 
que unha no\(a Celulosá na Gali
za suporia destruir máis riqueza 
e máis postas de trab·allo dos 
que se criarían, por mor qa con
taminación e a destrución paisa
xísJica; suporia converter á Gali
za nunt1a reserva . de eucaliptos 

·- de contribuir a evitar que se repi
tan situacións como a ·producida 
polo embarrancamenlb do Ca
san. Para iso cómpre que os bar
cos que circulan potas nasas 
tostas, moitos deles carregados 
con ptodutos ·contaminantes e 
tóxicos, circulen- por . fóra das 
áreas · de ' pesca. Compre que 
e~istan na Galiza meios "de vi
xiáncia e seguimento que podan 
garantir que a norma anterior
mente exposta se cumpta. Cóm
pre que existan meios nos·portos 

. en función cjos intereses do capi
tali\smo monopolista europeu, 
su~oria seguir a estabelecer na 
Galiza indústrias de enclave de 
tipo colonial, que os galegas. non 
controlamos e q~e ~on respon.,. 

. galegos para facer frente a cal
,quer eventualidade.de acidente e 
contaminación. Mentres non se -
·consiga os barcos seguirán a cir~ 
cular impunemente polos bancos 
pesqueiros, levándose por diante 
de cando en vez algun pesqueiro 
de- Muros ou calquer outra. vila 

mannetra. Ós petroleiros segue
rán a limpar os seus tanques 
diante das nasas costas enchen
éio o mar de hidrocarburos e as 
ríosas praias e cantiles percebei
ros de "chapapote". Os embs;i
rrancamentos, marés negras e 
contaminacións várias seguirán a 
depender dun cálculo estadístico· 
do tipo "a, probabilidade de que 

' haxa unha maré negra na Galiza 
é de unha cada· dez anos ... ". A 
manifestación está tamén xustifi
cada porque no límite do irreal 
as vítim·as convértense en .irres
ponsábeis e malintencion(,ldas: 

. as 'denúricias verbo de- que o Ca
san produce contaminación son 
para os responsábeis ua Admi -:
nistración actos de "irresponsábi
lidade que perxudican á econo- . · 
mía .galega ~ á il"!laxe da Gal·iza. 

O~ _culpábeis non son quen per
m1t1ron que na Galiza, tratada 
como un país de Cuarto Mundo, · 
podan acontecer causas así se
nón os que denúncian o ' que 
acontece e os que son as suas 

vítimas, e.orno os traballadores 
de Alúmina. 

Para rematar non queremos 
deixar de sinala.r l.Jll feíto aparen
temente chocante. O partido 
chamado PSG-EG, ·empeñado 
en conve.rterse en portavoz eco
loxisté! no Par:lamento . galego, • 
por certo através da suplanta
dón dos movimentos sociais que 
loitan a prol do mflÍO amt>ente, 
non da sua auténtica representa
ción, non considerou comenente 

· convocar. a manifestación do 
tema Casan se esta -non partía . 
da zona de Fisterra que. ao p~re
cer debe ser a única lexitimada 
para preocuparse dos despropó
sitos que rodean a este "affaire". 
Porén, parécelle espléndido que 
se instale unha celulosa, ou can
do menos debe ter sérias dúb1-= 
das ao respeito cando renega de 
pronunciarse en contra. Pode 
que haxa que trocar a folla de 
carballo do vello símbolo do 
F'SG p.or unha de-eucalipto. D 

Carlos Vales é biólogo e mem
bro de ADEGA 
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Diferéncias entre _ os __ sindicatos 
·nacionalistas e estatais 

Traballadores .· ~olgá r10 ensino 
de . Mafriesa e · Propecsa reClaman· -. - ría e os temas relacionados coa 

xornada de traballo -20 horas 
para EXB e 15 para ensinanzas 
médias-, responsabilidade civil 
·e política de personal, represen
tan os principais pontos da pla
taforma das centrais españolas. 

. . 

xustícia· no Parlamento 
Mentres se estaba discutindo o ·orzamento para o ano, 88 
máis de cen traballadores de Mafriesa e Propecsa 
irromperon· no corredor de entrada do Parlamento para 
intentar que os · recebese algun· membro da Xunta, tal como 
veñen demandando desde hai meses. A pro.testa saldouse 
cunha pequena ·carga policial, ataques de histéria, e dous 
obreiros detidos que poden senicusados de ~salto ao 
par_lamento· .. e· qondenados a import~ntes pen~~ de prisión,. 

Támén ·suso.-fv1qsqu.~ra:, Depu-
tado do PSOE .e Secretário Xeral -
da UGT,. intentou tender unha 
ponte entre traballadores_ e exe
cutivo. Non obtivo mellor.-resülta-

. do. Só promesas de que{ serian 
· recebidos, pero sen _especificar 

dia. . 
. · A tranquilidaé1e era' tal que. o. 
mesmísimo Páramo Neyra tivo a 
ousadia de cruzar polo medio de 
todos os seus operários sen que -
fose, nen _sequer· zarandeado; 
non . o coñeceron, ain.da que 
como dicia· algun "pediunos- O · 

voto e até houbo quen o votou". 
·A ·visita-de Xosé Manuel Beiras 

a comisaria para interesar:se po-
16s detidos trouxo a notícia . de 

- que Francisco Villí:lres e Ricardo . 
Garcia no11 só non ian ser postes 
.en Hberdade .daquelas, senón 

· que o Governador civil daba a 
arde de -deter a ·máis persoas e 
darlle un escarmento aos traba
lladores que "interromperon a 
paz parlamentária". 

N · O deputado do BNG intentaria 
> logo que a Mesa do Parlamento 
g mediase diante das autoridades 
¡:: policiais para que os dous traba-

lladores non pasasen a disposi
Eran as 11 ,55 da mañá soleada riamente, dentro. A policia apro- ción xudicial. 
do Mércores. Zoaba un vento veitaria para sacalos pola porta Reunida a Mesa, a sua deci
que cortaba como un coitelo de ·de atrás e -levalos a comisaria: sión foi moi outra, acordando re
Taramundi e na sede provisóriá. Fon¡¡n eles os que impediran que 'mitir as actuacións dos empre- . 
do Parlamento autonómico dis- as cousa!3 chegasen a maiores, .gados ··d~ Mafriesa e Prope_csa 
cutí ase máis ou menos soporife- . os que calmaron e puxeron orde ao Ministétio Fiscal por se fosen 
ramente sobre o artículo sete do ao$ compañeiros. As FOP anun- constitutivos de delito. Na práti
orzamento para o ano 88, relati- ciaban, nun primeiro momento, ca era unha acusación contra os 
vo ás competencias da Consella- de que só estaban retidos para detídos .. Acordaron .asimesmo 
ria de Economia. Dé súpeto ou- identíficalos. manifestarlle ao Ministérío do ·ln-
viuse un ruído .e un berro afogou Pasada xa a tíistéria e os ner- teríor: a pr~pcupación da Cámara . 
a .voz dos parlamentáríos, e os vos aquelas persoas, mulleres, polas insuficientes medidas 111e-

h. h os de xornal1'stas e ·1nv1· didas de p. rotección parlamentá-cuc 1c e - homes r;iaduros a purito de xuqi-
tados: "Xustícia, quero xustícia, , larse, xovenes que tiveran-o seu rias. . . . . 
vivo ou morto". Saimos ao h.aJI, primeiro emprego, formaron en. L9go .reu.niríanse a Mesa e a 

t ' · d d 'd t Xun-'ta d. e Portavoces nunha se-encon ran oo ocupa o e xen e. plan manifestación diar;ite da 
o marco da porta de cristal rom- porta recuperando a - ~ancarta, sión con.~unta. BNG, PNG, PSE
pia .diante de empuxe ~os obrei- ._ tranquilamente, que quedara EG e AR manifestáronse:en _cc;m
ros. Unh,,a vo~ ~obresa1;a entre os .. aparcada detrás da porta de en- tra do acordo-qa t0esa, afirrnaA-

X st c1a queremos xus do que en nengún momento v:_e~ros: ~ ._ 1 . , - ,, - :. trad~ a -Fonseca. Perguntaban , existira asalto -aó Parlamento e 
t-1c1a,-.x.ust1c1a . vivo. ou morto · ~ polos seus· compañeiros; crian, 
xE'.fe oe- prensa dun~a Cons_ell~na · en-ganados, que estaban dentro que · o únicó qu§! .. pretendíafl- ós 
lo1taba.a.:brazo part1dq cun ·mozo . tratando de conseguir · unha en- obreiros -. era ser ._recibidos --pQJo 
que q~ena ent_rar ao estrado, dos .treyista,. .$empre .. negadq, . coa .executivo, ,:eontr::a -_.o que fan .as 
),<Or:r:iallstas. _ Clncc persoas ·non Xunta. · ,.- . · - súas protestas; acusándo á-X.un-
daban calmado· o ataqúe de t;iis-:- '-, ~- ,,,_;-:, ,. ta .e ao Goyerno Cer:itral do suce-
téria· de alguén que s~ ·descón- Exemplarizar cos detic:fos dido. · -

.-);<ur.ita.ba; pedindo -xustjcia. A lila - Ainda así, a Mesa do Parla-

. non facia me.llar efeito. Unha O deputado cio. BNG, Xosé Ma..:~ mento seguir_ia .adiante coa ac-
moza perdeu o relóxió que nunca nuel Beiras, ·saiü a interesarse- tuación: · · ' ··- '" · · 
lle apareceu. Os policías .de ser- . pelas suas demandas póntoais; · · Os Obreiros ·xa se foran comer 
vicío, .surprendidos, c(3rraban ti- e íntentou logo conseguir que os- ás suas casas, non sen antes ce
las, ·e -OS bons ·uxíeres do parla- recébitan OS responsábeis 00 lebrar Uhha asamblea· e berrar 
mento azorábanse pero manti- governo autónomo. Todo en bal- alg'o.. que cada díª resoa máis 
ñan o tipo e a sua integridatje de de, o Conselleiro Síneiro, afirma- . nos catre pontos cardinaís da 
traballadores do Parlamento, ba que, prímeíro, tíñáse ql:Je in- Galiza: "Se non se amaña, caña, 
pero tamén a clase. teirar de como estaba a situación · caña, caña!" O 

Camilo Nogueira, que tivera en Madrid. · A.E. 
que suspender a sua interven
ción, saiu par9 lograr o desaloxo 

. da entrada paralamentária. Pe
díulles _que desaloxasen e .. pro
meteulles. ·que como represen
tante popular intentaria... non 
pudo continuar: ·"estamos fartos 
de promesas" atronarqn as cen 
voces e, até foron máis lonxe 
nos insultos. 

Algun parlamentárío, suspen
dida _a sesión, paseábase ner./o
so: "que incidente tan. grave, se 
se inteir~n en Madrid que van .(]i
cer de nós". Mentres tanto as 
causas fóronse calmando e a 
policia. recebeu reforzas. Segui
damente intentaron · o desaloxo, 

. con boas maneiras, pedindo por 
favor ... todo ia sobre aceite até 
que ao capítari deulle por man
dar deter a un dos obreíros. 
Aquelas persoas que ían saindo 
mansamente pola porta, intenta
ron recuar e produciuse a carga 
policial. C~tro tr~balladores que
dáronse, máis ou menos volunta-

... '-1 -

H·istorial das empresas 
. -

Os traballadores de Mafriesa levan 14 meses sen cobrar e os de 
P~opecsa, ademais, tivéronsé que facer. cargo da explotación 
das granxas para que non morresen os animais. Antes dun mes 
·q Governo terá que tomar a decisión sobre a propriedade. De 
volverlle as accións ao grupo Páramo, seria como firJ!lar o certi-
ficado de defunción das factorias. · . :· · · · ·r. · · • 

: Estas erripresas pertenceron primeiramente á·tamília Pára
mo, que l)as vendeu ao grupo".Rumas~. Cando sd decídíu a reprí.

. vatizaci0rí do grupo da abella, un conxunto de cooperativas agrí
cola·s galegas intentaron facerse coa titularidade da factoria e 

· explotacións cárnicas, pero o Governo, nu11ha disc1,Jtida decisión, 
vendeulle as empresas ao ·grupo Páramo-9otecsa. Ad,emaís con-
cedeule mil' millóns de·pesetas para o refrotam~nto. · 

Ainda non un ano despois declaran a suspensión de págos 
e unha investigación por pa:rte da Tesourería Pública demostra 
que nos libros de contas non aparecen os mil mil'lóns de pesetas 
co~cedidos polo governo, polo que se presenta demanda contra 
os proprietários, un dos cales fuxe ao extranxeiro. 

"Agora os obreiros peden que se.-fagán cargo da factoria e ex- . 
plotacións o sector p~blico, ben sexa ·gaJego ou estatal, pero 
non receben resposta .algunh~. ' . . O 

J n-~ .... 1-~ ' 

Os ensinantes dos centros públi...: 
cos, agás os universitários, con
vocaron unha taiga no sector 
que, de non mudar as causas en 
Maío pode ser indefinida. ' 

A folga foi convocada con 
duas plataformas reivindicativas 
diferenciadas, unha suscrita po

. las centraís de ámeto estatal e 
outra palas nacionalistas. 

A _homologación retributiva 
dos funcíonários de igual catego-

Pola sua banda os sindicatos 
da INTG e CXTG pronúncianse 
polo equiparamento salaría!, a 
supresión da adcional decimo
quinta da Lei de Médios da Fun
ción Pública, onde ven recollido 
o princípio de aplicación da ca-
rr'eira doQente. , 

A xubilación aos sesenta anos 
e a galeguizaCión progresiva do 
ensino completan o cadro de 
esixéncias dos nacionalistas, 
que solicitan unha mesa nego
ciadora própria para Galiza. 

Ademáis destes aspectos a 
"homologación" é a que divide 
as centrais españolas e galegas. 

As estatais poñen como ob
xectivo a criación dun corpo úni-

. co de ensinantes evitando a xe
rarquízación; reducindo o horário 
aos profesores que ocupen car
gos de direción. 

As centrais nacionalistas tan 
fincapé no que entenden é a apli
cación por via indirecta da ca
rreira docente: quren catalogar 
os postes e asignarlles un nível 
a directores, xefes de estudo, 
secretáríos e profesores, co que 
haberia catre níveis retributivos 
distintos. · O 

Os mariñeiros· galegas 
critican o acordo con 
Marrocos 
O Sindicato Galego de Traballa
dores do Mar (SGTM-INTG), úni
co representante dos máis de 
catre mil mariñeiros galegas 
afectados polo acordo de pesca 
con Marrocos, valora .positiva
mente o novo acordo por catre 
anos, pero sinala .como clara
mente negativos outros aspectos 
saídos do aprobado na negocia
ción e que virian dados pala "en-
-trega total aos ínntereses da 
CEE". 

. O SGTM . valora positivamente 
. -o acórdo por catre anos e pró
- rroga,co cal se "consegue unha 
estabilidade dos pastos de tra
ballo e un mellar rendimento dos 
investimentos na modernización 
da frota. 

Como aspectos negativos, si
nala esta central a reducían de li
cencias, o que significará que no 
prazo de catre anos haberá de . 
25 a 30 conxeJ~9ores menos _ 
pescando nestas aguas. A redu-

. cióri de capturas -7.200 Tm.
que ven super o 20% menos da 
pesca de cefalópÓdos. A amplia
ción de tripulantes marroquinas, 
coa conseguinte reduciórí nos 
próximos anos de .pastos de tra
ballo e un aumento do paro entre 
os no,sqs mariñeiros. A criacíón 
da figura de "Observadores a 
bord9", non contemplada até-

. agora e que na prátíca vai supor 
un maior. custe- económico pa·ra 

. as empresas e unha dependén
cia da opinión do observador no 

. referente ás capturas. A .revisión 
técnica que por prim!3ira vez 
obriga a "revisión"; o que supón 
un ma1or·gasto e un Aovo cánon 

·encuberto. Veda: Tamén por pri- , 
meira vez se estabelece. a obri- . 
gatoriedade de parar 1 m~s de 

· 1"veda" que non é _nen máis nen 
menos que unha mascarada de 
Marrocos ·coa complicidade da 
CEE, pois o argumento piolóxico 

da recria queda descalificado ao 
aterecer-se a oportunidade de 
pagar un suplemento do cánon 
para non cumprir a "veda". Por 
último a subida de canons que 
signifiéará un maíor desembolso 
económico para as empresas, 
todo segundo a central naciona
lista. 

"Dicer, sinala tamén o SGTM, 
que este é un grande acordo e 
que pagou a pena esperar dous 
meses non é nen máis nen me
nos que un intento de ocultar o 
retrocesb respeito das condi
cións do acorde anterior. Todo 
isto dentro dunha entrega total 
dos intereses pesqueiros aos da 
C.E.E., xa que na prátíca os as
pectos negativos ~ontemplados 
anteriormente van significar: 

-Maiores gastos das empre
sas (ampliación de tripulantes 
marroquínos, observador a bor
do, "veda", revisión técnica, su
bida de cánons, etc.) que vaí re
percutir gravemente nos ingre
sos finais dos nasos mariñeiros 
e· nas condicións de trabal fo. 

-A venda descarada dos no- . 
sos intereses comerciais · (redu
_ción de licéncias e capturas) pois 
por primeira vez se dan lfcéncias 
a países ·comunitáríos que nunca 
pescaron nestas águas, favore
cendo-se ademais o medré da 
frota conx,eladora marroquina 
con máis . créditos das areas da 
C.E.E." 

"Ao mesmo tempo, indica este 
sindicato, isto vai significar un 
aumento do prezo do peixe que 
a bon seguro o Governo español 
tentará frear. con maíores impor
tacións da mesma C.E.E. e de 
Matracos. 

-Por último a C.E.E. "aumen
ta as íniportacíóns de conserva 
e sardiña corixelada de Marrócos 
(libre de aranceis) en detrimento 
dun sector básico da nosa eco
nomia n·acional". · D 

f, .. 1t.;_ ' .),1"!l,.,h_.J 
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como quen. di 

o 
sofrimento 
·do ... señor 
Solé Tura-
MANUEL LUEIRO REY 

N on sei se vostede vi
ran n'a Televisión -
nese programa que 

dirixe alguén que foi (e de aló 
viña) Xefe de Prensa do Ba
nesto-- ó señor Solé Tura, 
dicindo a máis inxénua e tor
pe xustificación por qué dei- -
xou de ser comunista: "Sufrí 
mucho en el partido. Yo no 
puedo estar en un partido 
para sufrir". E como non 
pode estar nun partido para 
sofrir (e nesto calquer pode 
matinar que o sofrimento do 
señor Solé Tura pode ser, por 
exemplo, que senda comu
nista non ten ocasión de me
drar como senda socialista) 
cambea de rumbo e aquí 
como se non acaecera causa 
nengunha. 

Ben cavilado ten a razón 
Solé Tura. Como poder ser 
ún comunista e acadar ao 
mesmo tempo cárregos pro
fesionais nomeados a dedo, 
aínda co dedo sexa do presi
dente do Governo ou de ca
lisquera que mangonea na 
Universidade? 

-... Agora mesmo -moitas 
grácias, señor Solé Tura
doume canta de moitas cau
sas. Por istos eidos tamén se 
cacen fabas como as que 
vostede coce. Comunistas 
galegas que se fixeron socia
listas (penso que haberia que 
chamarlles sociolistos) ainda 
hai máis do que un quixera. , 

Uns chegaron a ministros, 
outros a conselleiros, Gutros · 
a subsecretários, outros a xe
fes técnicos dos ministérios 
ou das consellerias, outros a 
catedráticos e vicerreitores 
da universidades.etc, etc, 
etc,... Coñezo uns cantos, 
coñecémolos todos. O que 
me esté lende xa sei que 
está dicindo: velaí está fulano 
e fulano e fulano. Non se po
den dicer nomes que é peca
do. Mais todos istes en quen 
vostedes están pens~mdo, ti
veron que sofrir tanto ou máis 
que o señor Solé Tura, e en
tón é moi normal que cada 
quen arranxa para o seu ban
dullo a mellar tallada. Que ian 
facer toda ista xentiña no 
Partido Comunista? Estar a 
sofrer toda a vida sen conse
gurr nen sequer un pasto 
onde poder encher a sua va
nidade -:--e algo de cartiños 

. que tamén fana falta!!- sair , 
nas fotos dos xornais cáse
que tódos os dias, aparecer 
a sua faciana xenerosa na 
Televisión, coller fama de · 
home intelixente, preparado, 
número un, como el poucas 
entran na ducia, boas per
soas, como se fosen ánxeles 
d6 ceo, sen ser capaz de lle 
facer mal a ninguén·, sempre 

. bós rapaces, á · beira_ dos 
máis autos? ... Que ian facer 
toda ista xentiña no Partido 
Comunista? Un ha vez. que xa 
lle quitaron ·todo o leite como 
comunistas (quen lle ia dicer. 
a don fulano qüe o seu. tillo ía 
ser comunista!!) lisca, .o so
cialismo é o meu, non podo 
estar a sofrir tanto. E a me
drar,' que non somos nada, e 
se seguimos senda comunis-

(pasa á páxina 23) , 

SOCllDADl/11. 

1 Asamblea QOla Normalización Lingl1ística 

A M,esa fai unha chamada á imaxinación 
na defensa do g~l0go 
Enfre unha chamada ao 
traballo de sensibilizaci6n de 
sectores cada vez máis 
amplos da nosa sociedade,~ 
celebrouse o pasado 28 de 
Febreiro, en Compostela, a 1 
Asamblea Nacional da Mesa 
pola Normalización 
Lingüística, entidade que 
apoian un número 
significado de colectivo~ 
diversos. 
Segundo a ponéncia organizativa 
aprobada, a presénciá social da 
Mesa, "foi sempre por diante do 
asentamento organizativo". Os 
asistentes sinalaron o obxectivo 
prioritário de "aparecer entre 
toda a povoación coas . nasas 
propostas, ou sexa ampliar· a 
Mesa e dala a coñecer en toda a 
nación". Os organizadores cha
man a estruturar a Mesa en cen
tros de ensino e. culturais, aso
ciacións de viciños, grémios de 
comerciantes, etc... requerindo 
un amplo grau de autonomia 
para as iniciativas dos grnpos lo
cais que coordenan as activida
des en cada bisbarra. Un aspec
to de relevo foi a chamada á ima
xinación e á criatividade á. hora 
de -levar a cabo as reivindica
cións "non esquecendo que a 
Mesa debe ser ademais anima
dora e dinamizadora de sectores 

abérta, non dependente de orga- iso a necesidade "de formular 
nismos en particular. Tanto siodi- ,. tácticas e alternativas viábeis 
catos diversos, asociacións do nesta fase t)istórica". 
· estudantado ou mesmo a Aso-
ciación de Escritores, AS:..PG, Alternativas sectoriais 
Asociacións Culturais e o apoio · 
de AGAL que no seu dia· serviron 
de soporte á Mesa, son· conside
radas hoxe organizacións coas 
que se manteñen as mellares re
lacións mais sen vencellos orgá
nicos entre si. -

Nesta primeira asamblea, á que 
asistirol"! persoas de tendéncias 
normativas contrapostas, elabo
rouse tamén o programa táctico 
de actuación-e reivindicación nos 
terreas da .-administración local, 
ensnino~ cultura, xustícia, meios 

Bilinguismo ou lin_ gu_icídio de comunicación,· administración 
periférica do estado, reclamán-

No terreo das definicións i.deoló- dose ademáis unha vice-conse
despreocupados e inertes a res- . xicas a Mesa rexeita "o actual liaría de política lingüística e a 
peito do idioma". modelo lingüístico vixente no Es- encomenda de realización ·dunha 

Especial fincapé tíxose rfo feito · · tado español de bilingüismo campaña de sensibilización cida
de que a organización non é de substitutório, cuxa estación de dana. c_~.m programa de estanda-
tipo sectorial, nen -centrada ex- término é ó lingüicídio do cata- rización da língua. · 

-clusivamente no ensino, con ser lán, euskara e galega". "Só ha- A Mesa, cuxa est~utura queda 
este un terreo de enorme impar, berá un futuro para o naso idio- dividida en 43 bisbarras, será 
táncia, senón que o problema da ma, indícase, se este recupera presidida por Xosé Manuel Sari
língua é algo que debe implicar ámbitos de uso hoxe castalani- lle, con Bieito lglésias . e Lois 
a todos os sectores da socieda- zados, e se restaura .. -o monolin- Cambeiro na vicepresidéncia; 
de, alén mesmo dós relaciona- güismo''.. "Á longa, dise tamén,. - Xosé M. l=ernández como secre
dos coa cultura. Galiza talará galega ou· castella- · tario e Mercedes Espiñó na te-

· 1ndependéncia 
organizativa e apoio 
mutuo . 
O . amplo -núme(o de entidádes 
que apoian a Mesa provocou, a 
xuício dos asistentes e por ra
zóns de estricta operatividade, a 
criación dunha organización 

na pero non é posíbel manter un souraria. 
ilusório bilingüismo equili_br:ado e . En datas próximas os organi
harmónico como gostan de cali- zadores teñen previsto estender 
ficalo os seus defensores, eufé- ' por toda a Galiza unha ampla 
mia que encobre o conflito. digló- campaña de sócios que contri-
sico existente e no que ·o galega bua a consolidar a M.N.L. e a im
leva a pior. parte"'. • plicar na normalización do gale-

a programa . xeral indica a go os-máis -distintos ámbitos so-
corísciéncia da non existéncia de ciais. - D 
milagres normalizadores e por M.V. 

En Cataluña solicitan a isención dó castellano 

No , curso pasado concedéronse 1338 isenéións 
para a aprendizax~ do -galega 
Durante o pasado curso, segun- - · non contemplou en nengun caso 
do dados da Direción de Política esa especificidade das Forzas 
Lingüística concedéronse 1338 Armadas. 
isencións da aprendizaxe da 
asignatura de galega, senda só 
rexeitadas 158 dun total de 1546. 

En Catalufla campaña · 
para pedir a isención-do 
castellano no ensino 
médio e superior · 

de Estudants . Nacionalistes, o clue a posibilidade de isención 
CIEMEN, o partido Joves lnde- dos tillos de militares (294 acollé
pendentistes. ou a Associació de · ronse a este apartado o pasado 
Professors en Llengua Catalana, ano), "non se pode permitir que 
está a desenvolver unha campa- · sé alegando ser tillo· de militar se 
ña que culminaria o 23 de Abril .· receba automaticamente a isen
para reclamar a posib"idade de ción, nen tampouco que en-cen- · 
deseñrolar ·o ensino superior e · tras como o Liceu Alemán as 
médio só en catalán. Entre ou- isencións se pidan en bloco, 

· solicitudes. No actual desenrolo 
lexislativo da Leí de Normaliza
ción Lingüística galega só se 
contempla, como razón funda
mentada pata a. isención, a da 
chegada de fóra do país, en cal
quera variante (Estado ou Euro
pa ... ) ou a condición de estran
xaria e, en todo caso, limitase a 
posibilidade de concesión até o 
terceiro ano de residéncia no que 
xa se abriga á aprendizaxe do 
galega. Segundo os dados ofi
ciais téñense reducido as solici
tudes de isención a respeito dos 
anos anteriores. 

- tras accións prevéh o envio de cando· seguramente moitos r-apa-
En Cataluna, onde no curs~ pa- - instáncias á Generalitat deman- ces e rapazas son cataláns", ·de
s~~º se concederon 1_ .~99 isen- dando a isención da língua espa- clarou Nuria Camps, da -Crida a 
c1ons ~obre 2.170 sohettud~s, a ñola. . . . la Solldaritát, que tamén partici-
~9or~in~~o~a per ,la .Nor,mahtza- pa nesta campaña. 
c10 Lmgu1st1ca ~ L Enseny~ment, En Cataluña a lexislación lin- Desglosados os . dados as 
fqrmad~ por dtve~sa~ ent1~ güística, en matéria de isencióas isencións comprende a 419 alu
catalarns:as e .apotada polo Bloc é $elilellante_ á ~o galega p_ero in- nos de EXB, 703 de BUP, 228 da 

ISENCIÓNS DE GALEGO SOLICITADAS E 
CONCEDIDAS NO CURSO 86-87 

FP e 335 de COU e Probas ·de 
Aceso á Universidade. No total 
600 perterieen a centros pr_iva
dos e os demáis· a públicos. ; 

Solicitadas 
Co.ncedidas 
Rexeitadas . · 

A Coruña 

693 
643 

!?O 

Lugo 

318 
264 

54 

Ourense Pontevedra 

171 
159 

12 

364 
331 

33 

As solicitudes tramítanse nos 
próprips centros de ensino, quen 
recollen toda a información xusti
ficatória da anterior residéncia, 
resolvendo en derradeira instán
cia a Direción Xeral. Pésie a que 
no período pre-autonómico, e 
senda Conselleiro Alexandrino 
Fernández Barreiro, se ·dirixiu 
unha circular á Capitanía de A 
Coruña, pala que se. posibilitaba 
a solicitude dos tillos de militares 
pala mobilipade dos mesmos, o 
desenrolo lexislativo posterior 

ISENCIÓNS POR NÍVEIS DE ENSINO 

· Para os membros da Coorde
nadora: "a obrigatoriedade que 
estabelece P Constitución qúe 
todo o mundo coñez~ o español 
xa é comprendida na EXB, onde 
castellano e catalán se han estu
dar por igual, pero despo.is do 
EXB, os alunas cataláns deben 
ter o direito a escollera língua na 
que queren facer BUP, FP ou es
tudos superiores e ter en canta 

~·-

A Coruña 

FP 185 
BUP 327 
E;X~ 122 

'" 

.. '-. 

Lugo 

59 . 
186 

19 

Ourense Pontevedra 

44 61 
108 225 

7 45 
.. 

-· que a língua da Catal.uña é o ca
talán. O español pode fig_urar 
como optativC?". D 

X.C. 

·co~vocadas mobilizació~s de Qrotesta·_ . . . 

Catro, estudantes condenados-a seis meses de prisión 
Catro estudantes -do Centro de· foron apres~ntados unicaniente 
Ensina.nzas Integradas "Manuel . _varios membros da policía r:iacio.'" 
·António" de Vigo resultaron con- · nal que .declararon ter surprendi
denados polo Tribunal da Au- do aos sentenciados mentres 
diéncia Provincial de Pontevedra arroxaban pedras, ao tempo que 
·a seis meses e Lin dia de prisión ocultaban · O" rosto cori panos 
menor, · considerados aut~xes para nón ser recoñecidos. 
responsábeis dun delito de de- PÜ'r parte da defensa declara-
sórde$ ptiblicas. Un .quinto pro- · ron diversa? persoas, entre elas . 
cesado, menor de idade, fói con- vários profesores, .incluído o di
d~nado ao pago dunha multa de rector do centro, quen afirmou 
t~nta mil pesetas. no xuício qt,Je 10 minutos antes 

Como testigos da acusación da detención os acusados foron 

vistos por el na cafetaria situada . 
a considerábel distáncia do l1::Jgar 
onde sé produciu -a actuación 
policial. 

Intento de detención 
·frustradQ 

O directm do Centro lembrou ta
mén na sua- intervención que no 
serán do mesmo día, cinco ·indi-

. víduos vestidos de paisano e de 

idades comprendidas entre os 
40 e os 50 anos, un deles por
tando un arma, intentaron deter 
a un aluno dentro do recinto es
colar, fuxindo por un burato da 
verxa ao verse surprendidos por 
vários profesores. · 

Compañeiros -Oos xulgados e 
estudantes de Vigo .en xeral te
ñen convocados nestes días di
versos actos de protesta e mobi
lizacións en resposta á sent~ncia 
da Audiéncia pontevedresa. D 
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A irresiStibel ascensión da reforma era o título 
dun artigo. de f'!laria Xosé Queizát], escrito 
nos momentos da Qonta fim~J da dictadura. 

Desde a-perspectiva daqueles anos, a as responsabilidades da esquerda . -
escritora comenta a hora actual coas novas·. nacionalista e os novas horizontes da · 
formas de poder, o peso da dep~ndéncia, ·sociooade galega. 

MARIA XOSÉ .QUE1ZÁN 
. . . . 

-"Agora. xa hai-que collar un .tren distintq" 

A narrativa de Maria 
Xosé Queizán (A órella no 
Burato, o seu recente 
Amantia e un bon . 
número de 'relatos 
curtos) aparee.e 
continuamente repliq1da 

-na biografi~ da escritora 
polo ensaio (A muller na 
Galiza, Recuperemos as 
mans, A nova narrativa 
galega). De feito a 
reflexión sobre a 
sociedade galega e os 

· seus problemas, ·con 
. ·particular ·atención _ á 
· situación específica da 
muller, ocupan unha 
parte f_undamental da 
produción da esc~!tora 
galega: 

0 PESO DA 
DEPENDÉ_N_C-IA_V_A_I _ 

CONFORMANDO UN 
CARÁCTER 

-~QUI AINDA VIVIMOS 
DE RENDAS .DE 
CASTELAO: FALTAN 
OS TEXTOS-DO 
NACIONALISMO 
AXEITADOS.Á-. . --

, .REALIDADE ACTUAL 

NA LITERATURA 
GALEGA HAI UNHA 
ESPÉCIE DE DESEXO · 
DUN .PASADO 
DISTINTO 

~GORA HAI UN 
CACIQUISMO MOITO 
MÁIS ESTENDl.DO E · 
DIVERSIFICADO · 

HoxE HAI UN MAIOR 
NÍVEL DE 
CONCIÉ=-NC-·l_A_P_O_R_ 

PARTE DAS 
MULLERES E UNHA 
MAIOR 

lnterésanos o seu xuício sobre 
a situación ac;tual desde a pers
pectiva da transición~ 
Aquí estaba todo omundo exul--

. tante, era daquela cando dicia
mos "coñeza Galiza coa AN
PG", e iamos dun lado para outro 
en manifestaciéns .. - .era un tem
po dunha enorme ilusión, e re
cordo que daquela escrebera-un 
artigo para "Triunfo", que des-

·6 marxismo está moi pouco de
senrolado e estUdado, a xente é. 
marxista pala grácia de Dios, son 
marxista-leninista, vale . tio, e 
onde están as tuas leituras que 
non' sexan só panfletárias e su
perficiais. Non sei se hai algunha 
-posibilidade de retomar o cami
ño,. 

Un tren distinto 
pois n-on publicaron, titulado A É unha visión moi pesimista. 
irresistíbel ascensión da reforma, 
un pouco parodiando a obra de · Si, porque agora xa ha( que co-
Brecht. Esa irresistíbel ascensión ller ün tren distinto. Cando dei-

. · foi ünha espécie de traición ás xas escapar ·un tr:en é grave; non 
ilus,ións que podíamos ter, e . · quer dicer que non ·podas facer 
pode 'ser -urJha parte . da análise a viaxe pero hai momentos, .cir
daquela frustración. cunstáncias nas que se deixan 

escapar. O nacionalismo naque! 
Unha autocrítica momento. tiña moita xente de

trás, · moita rnocidade, e que foi 
de todo iso? Botarlle a culpa ao 
desencanto non creo que xustifi-

Por outra parte, recapacitan-
. do, a conclusión que se -tira é 

que .a esquerda non estaba en 
absoluto preparada para tomar 
os postos de respoQsabilidade, _e . 
independentemente de que non 
se pudese' facer nada revolucio
nário coido que non habia prepa
ración. E isto é unha autocrítica 
. que nos debíamos facer, porque 
· a esquerda dedicárase. máis a 
criticar o que se fixera pero non 
tiña nengun tipo de programas 
de actuación de como se podian 
facer as cousas. O difícil é cons
tryir e o fácil derrubar. Ese foi un 
grande fallo e . despoi~ ol-\amos 
como a xente que despois toi· to-

. mando os postas de responsaoi
lidade é a menos· .capacitacja 
para facelo, e aqui no naso país 

, vémolo claro. Sabemos _quen es
tivo traballando e · ten coñeci-

. mentas sobre a sua realidade~ e 
onde está?, nas suas casas en 
xeral. Quen son os que tomaron 
o mando da cuestión?~ xentes 
que antes non estaban en nen
gures. Por que?, a clave está en 
que non é ·o mesmo facer panfle
tos que estudos sérios. E isto le
varíanos ao tema · da falta · de 
análise _política e nacionalista. 
Fala de obxectivos mal formula
dos ou de falta de· preparación? 
Soh duas facetas imbricadas. 
Onde están os textos dás gran-
des figuras do nacion_alismo_ ac
tual? Ulos? Aqui ainda vivimos 
de rendas de Castelao. 

Faltan os· textos do nacionalis
mo axeitados á realidade actual, 
que non ~ para nada a situación · 

· anterior_ E moi alegre o que ·se 
fai e tamén mbi triste; alegre no 
senso de irresponsábel. 
E iso non terá a ver cóa ·des
membración política que sofreu 
o país despoJ_s do 1936, e des
pois co fe!'lórneno do piñeiris
mo? O próprio activismo desdé 
o 1975 non xustificaria esa dei-
xación? - · · 

. que as cousas. 
Penso que si hai responsabili- . 

dades. Pero tampoüco se trata 
de estar tbdo o tempo no pasa
do, porque se debe construir. 
Ese pasado debe valernos para 
ollar as cousas con claridade sen 
que as árbores nos impidap ' ver 
o bosque, e reaccionar doutra 
maneira. 
T amén habia desencanto na 
Galiza do sécu.lo IV,. segundo 
aparece na sua Amantia. 
A história vainos construindo. 

Non · acredito en diferéncias 
biolóxicas, nen en razas, nen se
quer nas influéncias da paisaxe 
ou do ·clima nen nada diso. ·Real-

. mente hai unha circunstán·cia, 
que é ~o peso da dependéncia, 
que vai "formando un carácter. E 
ao longo dos séculas sempre ti
vemos un,~a espécie de lousa 
enriba, que foi xerando o naso 
cornportamento. P_ero o da miña 
nm~e~a é por outra razón. Naque
la era o desmoroamento do lrrf-

. pério Romano~ hai un ha crise ·de 
valores ~ aparece a pergunta do 
"agora que facemós?". 

Pero que ainda que esa ollada 
ao pasado sexa negativa, póde
se esperar que -o futuro-e a acu
mulación de experiéncias' abran 
vias de solución. 

Non seL Hoxe non o vexo claro_ 
E non se trata de ser pesimisfa. 
porque se fose pesimista estaba 
aviada. Pero vexo no nacionalis
mo a moita. xente agarrada ás 
suas posicipns como a un cravo 
ardendo . . E como se tivesen 
apostado todo á sua opción e 
non lles quedase máis remédio 
que seguir aj. Claro que. pode 
haber perspectivas saudábeis. O 
que a min me preocupa é como 
se poden levar a cabo '°ertas 
ideas · do nacionalismo. Penso 
que se pode.ria incidir en níveis 
prbfisionais, por· exemplo_ . Son 
moitos oos que queren participar 
pero non ·saben como. S~ria im
portante tratar de facer estudos 
e pequenos programas a deter
minados ri íveis básicos. 

Vivin todas aquelas movidas, e · 
non había nada que o impedi~e, 
máis ben ao contrário. Unha das 
cousas máis dramáticas, para a 
xente que acreditabá en Piñeiro, 
quizá for.a aquela ruptura das 
Mocidades Galeguistas que fo
ron reventadas. E déspois xurde . Maria Xosé Queizán criadora fai 
.a UPG e todo· 0 que se queira, u,nha novela :n~ ~ue · aparece 
pero iso é razón de máis para / unha certa nostabc1a polos deu
pór os pontos sobre das íes e _ ses vellos e á par dese texto li-
xuntarse a traballar e para orga- terário, aparecen reacCións 
nizarse: Non quera ser · dura, dunha ensaista que son moi 
pero boido que se pode campa- materialistas e moi implacábeis . 
xinar b tr~ballo de análise, de es- co~ real_id~de. 

RECEPTIVIDADE POR 
PARTE DOS HOMES 
PARA COMPRENDER 
A NOSA SITUACIÓN . critório, de leitura .. .. porque a inda Os deuses estaban ai~ ·0ri Q~if.l - · 

ventei. Eu sori unha persoa ab- ·. mos definir como gnóstica. · 
solutamenté escéptica a todos · _ Non {lle parece que se poda de-
os níveis, o que ocorre é qu~ iso ducir iso da novela. O bonito dun 
está aí;· como agora hai outras libro é precisamente qt1e hai tari-
crenzas. O importante en Amán- tos libros como leitores. Cousas 
tia. era ver as distintas conxun- que unha non ve ou se plantexa 
cións de mundos. A vida nunca os demais poden deducilas. 
é lineal e están conxugadas sem- Hai, efectivamente unha loita 
pre diferentes estádios de Civili-:- . 90 que pode chamarse priscilié~-
zación. Chegan os romanos e to- nismo, cun tipo de espiritualida-
pan unha xente neutros níveis, e de diferente da dos romanos ou 
o choque da relixión romana, o cristianismo oficial. Pero non 
un ha relixión ·de mercaderes e por defender nengunha posición. 
rnoi diferente . da naturalista que o que seria importantísimo seria 
aqui había. O que queria era inte- deixar as dicotomías, estar en 
grar esta -conxunción que tiña contra do branco non quer dicer 
aquel povo coa natureza que é estar a favor do neg~o. 
algo que hoxe nen somos capa- O que hai na literatura galega 
ces de comprender. Ante iso e é unha espé9 ie de desexo, como 

· unha relixión mercantil quédome . tiña Pqndal, doutro pasado dis-
mellor con aquela relixión primiti- tinto. Andase sempre á procura 
va, pero é para refrexar o am- dun pasado que pudese ter dado 
biente non porque me interesase outro futuro, e quizais a cousa 
nada dos deuses. vaia máis por aí que polo aspec

Fantasia e fantasmagoria 

Per.o esa incapacidade para for
mular e definir ao inimigo, que 
pode enlazar co que falabamos 
ao princípio, xera unha resistén
cia decadente, case platónica, 
estar agardando pola trascen
déncia, esa procura da pedra 
do poder. -
Refíreste ao "Segredo da Pedra 
Figueira". T eño un conceito dis
tinto dese libro, o que máis m.e 
interesa del é que é un libro em
pírico, e o. que me interesa del é 
un camiño para a literatura infan
til e ~uvenil. Dentro do que se 
considera fantasia na literatura 
creo que- hai o que Marx denomi-

. naba fantasmagoría, e son libros 
tremendamente reaccionários: 
todo se produce porque aparece 
unha fada madriña, aconteci
mentos extraordinários son os 
que resolven as· situacións. Nese 
libro pretendin darlle base cientí
fica a todos os acontecimentos 
que se .producian: se ali había 
un.ha cova r:naravillosa que atraía 
as causas o que podia ser era 
unha pena imantada que atra
guia aos metais, .. . non h?i por 
que recorrer a artifícios sempre 
que podamos resolver os proble
mas desde o traballo e o esforzo 
persoal. E a rapaza renúncia, fi
·nalmente, a ter o poder e quer 
ser unha persoa como as de
mais. Non vexo que ande procu
rando o sobrenatural, senón todo 
o contrário . 

En Amantia dedúcese respeito 
por unha postura que poderia-

to relixioso. E séguese a dar, na 
máis recente literatura infantil e 
xuvenil que aqui se fai o que an
tes dicia: o acontecimento ex
traordinário que sucede e solu-. 
ciona, a dicotomia de bons e 

· maos e isto conduce a unha 
mentalidade intolerante. E é algo 
que podemos ver tamén nos par
tidos nacionalistas: ou estás co-

--migo ou estás contra min. Todo 
isto ven da educación. · 

Hoxe non hai outra maneira de 
estudo que non sexa o materia-

- lismo, que está absolutamente 
introducido en calquer tipo de in
vestigación. A ninguén se lle 
-acorre facer caste algunha de 
análises idealistas, non tañen 
prestíxio de nengun tipo. Hoxe 
en dia o marxismo como método 
coido que está absolutamente 
incluido en canto -se investiga e 
c~nto máis arriba vai a ciéncia 
máis se impón. 
Hai un aspecto tamén que é que 
detrás do que aparece como 
ciéncia agáchase ideoloxia de 
direitas. Por exemplo a sócio
bioloxia disfarza de materialis
mo o que non é máis que racis
mo. 
Pero non creo que teña futuro . 
Sori digresións diante do camiño 
científico. 'Hoxe nos programas 
de estudo está todo moi determi
nado desde o ponto de vista ma
terialista. 
Fálenos de literatura no mo
mento actual. Como motivo pó
dese pensar no que se dicia de 
que á morte de Cunqueiro a na
rrativa entraba nun terreo ermo. 
Non creo que se poda estar moi 
optimista nen o contrário. O que 
parece é que non hai moita reno
vación, a xente é a mesma e 
aparecen poucas navidades. 
Pero q1:.Jizás teña a ver ca mo
mento finisecular e que non é 
momento de vangardas e estase 
a viver, en todos os aspectos, de 
renQas, Vas a unha exposición 

. de pintura e non che di nada 
novo; colles un poeta e, despois 
d0s vangardismos, tampouco hai 
riQvidade. 

Novos caciques 

De todas maneiras quizais hai 
unha sorte de coraza de parte 
das próprías· editoriais. Toda a 
história do amiguismo e as cape
liñas dificultan a saída de causas 
novas. 

Tamén observo' un certa · an
quilosamento· nos temas. Repé
tense excesivaménte e hai . unha 

· · tendéncia moi . grande ao pasa
do, pouca literatura prospectiva 
ou con_ ánimo transformador. Ou 
mesmo que reflexe . a realidade 
actual da.Galiza. 

Falaba de capelas. · Tamén .se .· 
pode talar de caciquismo? 
O que pasou foi que os caciques 
antes eran -póucos e agora son 
moitos e están diversificados. 

1i~i'.iWil~-;~~!11€i1~· ~~~~ ·- ,ru f}q-' er:taJ!<·-. !' 
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"Cada vez hai máis mulleres consc.ientes 
da situación e dispostas _. a cambiala" 
Desde a publicación do seu li
vro A muller na Galiza (1975) 
até hoxe teñen mudado moi
tos aspectos da situación da 
muller e do feminismo descri
tos naquelas páxinas. 

É óbvio que o livro débse con
siderar no ano en que foi escri
to. O que se avanzou foi tre
mendo, se consideramos que 
daquela non existia o feminis
mo na Galiza. ·o que pretendin · 
con aquel texto foi dar unha vi
sión da situación da muller na 
Galiza, e que os nacionalistas 
comprendesen a situación a 
meio do traballo A Língua Ga
lega e a Muller, que compren
desen a marxinación e os tópi-
, cos que daquela se -daban en 
relación coa muller. 
Hai quen pensa que a situa
ción actual é ainda pior ca do 
75. 

A situación é dramática. O 
paro afecta tremendamente á 
muller e a situación de crise ta
mén, ·de maneira directa. Por 
outra parte non ten consegui
do neste tempo chegar a pos
tas de ,responsabilidade. Pero 
a outra cara desta sitL:Jación é 
que cada vez haxa máis mulle
res conscientes da situaéión e 
dispostas_ ·a cambiala. O pior 

dunha situación é non ter con
ciéncia, non despertar. Cando 
coñeces a tua situación e es
tás disposta a cambiar, tes un 
horizonte de liberdade que fai 
a vida distinta. Hoxe hai un ní
vel de conciéncia por- parte 
das· mulleres e un nível de re
ceptividade por parte dos ho
mes para comprenderen a 
hosa situación. · 
Na Universidade galega hai 
hoxe maioria de mulleres. 

Nalgunhas faculdades. Hai que 
ter en conta que até o 50 a · 
· muller non entra na Universida
de e o 50 foi onte. O que se 
conseguiu en 25 anos foi algq 
desorbitado. Até non hai nada, 
éramos analfabetas. Pero hoxe 

. o papel da muller, na investiga
ción, por exemplo, é moi irn-

. portante. Aí ternos os traballds 
de Célia Amorós ou Vitória 
Sao, por pór un exemplo. , . 
Nos Estados Unidos están a 
propor ultimamente que a le
xislación fede·ral protexa o 
traballo da ~muller na casa. 
A 'min íso paréceme un retro
ceso. Nat1:1ralmente~ a dobre 
xqrnada é algo terríbel,. A mu
ller ten que seguir levando o 

. peso do traballo. doméstico e 
ao tempo participa na área . 

productiva do capitalismo. 
Pero o feito de que esta situa
ción sexa espantosa non quer 
dicer que a solución estexa en 
regresar á casa. Seria maravi
lloso pensar que o modo de 
produción vai transformar as 
relacións de produción. O que 
~ucede é que hai cansáncios. 
. E o caso. de moitas persoas 
que se retiran porque qin que 
se sinten cansas de n_on atapar 
máis que paus e dificuldad.es. 
O problema é grave, pero hai 
unha tendéncia dentro do fe.:. · 
minismo a -dicer: eu non loiito 
máis nun mundo patriarcal. 
Mal que ben, o home foise afa
cendo a un · certo · estilo de 
agresividade e competitividade 
mentres que á muller péeleselle 
que loit_e nese meio e que . 
manteña ao mes.mo outro nível 
de afectividade e· sensibilidade 
na casa e nas relacións. 
A tipoloxia 9a .-vir"ilidade tam
pouco é a piesma. 
Como non? Aí están os Ram
bos, no eido laboral. Nos tests 
das empresas valoran a agre
sividade. Nalguns casos póde
s'e dar contradición entre o que 
se che esixe e Q que che man
dan pero claro que se lle dá 
importáncia aos , aspectos 
agresivos e competitivos. O 

prestáncia, non era discutido, 
pero hoxe o que, ten un mandiño 
pequeno é máis perigóso, neste 
senso de que talamos, que o que 
ten un grande mando. Quer co
ller os seus acólitos e está dis.
posto-a·dar calquer causa con tal 
que. se lle recoñeza ese pequeno 
poder .. Estou convencida, como_ 
comentaba nun artigo en · A 
NOSA TERRA, que un~a das.ra- _ 
zóns da decadéncia está aí. Ain
da· neste país non hai posibllida- · 
des -non sei se noutros as 
hai- de aceder pola vía legal ou 
da - oposición. Eu gañar_a, por 
exemplo, ún ·concurso de guións . 
cinematográficos . que incluia a 
sua posterior filmación baixo. a 
mrña supervisión, e despois de 
anos está sen facer, pois ben: . 
estou-convencida de que se fose 
máis . a miudo a Santiago e me 

· vira con algunha xente ese guión 
estaba realizado. · E as cou.sas 
non hai que facelas. así, ainda _ 
que sexa asi como funcionen. 
Porque ainda habendo Qousas 

- boas, porque non todas son 
- más, funciónase asi. · 

. Despois está a _adulación que 
precisa o personaxe. (Non por 
que lle vaias rogando, pero si pa-

. sar por unha casa a tomar un 
café e contar - un proxecto, só 
che sorrin, ao mellar, pero xa 
está). 
Pero-tamén é un clientelismo no 
que entran qs cartos. 
Pem mesmo se non hai práctica
mente cartas por médio segue 
habendo toda esta montaxe. 
E en posturas políticas, tarñén 
formalm~nte progresistas, dise 
que sen ese métodos non é po
síbel 'manterse ou lograr o po-

_der. 
Es~ é. o xogó ~axe.rito do poder. 
A pelota de ping-pong que a6 
longo da história vai dunha ban
da ·á outra e parece . que a xente 
que chega ao poder ten qu~ vol
tar a reincidir unha e outra -vez 
nos erras que cometeroo os an
teriores, e como non rompamos 
a pelota non sairemos do tingla-
do. · 
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de da xente que non protesta 
cando o fiUo suspende matemáti
qas e sí cando suspende galega. 
E un.prexuício social e é mao fa.: 
cer ·concesións é dar aprobados 
gratuitos. 

Perigo de asimilación · 

Fálenos do futuro da lí,ngua. 
Como en tantas óutras ·causas 

"paso de momentos optimistas a 
outros máis pesimistas. Orlado a _ 
longo. pr'azo, e pensando en ·can
do· os teus fíllos eran -visto ·como -
portugueses por falar ·galega, 
nese senso avanzouse moitísi
n:io. Pero - créo .que corremos 
grandes perigos de asimilación. 
Por exemplo, o perigo para o fe
minismo ou de todos os movi
mentos de liberación nos que tes 
que dicer "Coidadó, que nos pi
llan". E é o momento que. vivimos 
na ?Ctualidqde , nos que hai un 
perigo de asimilación" por pensar' 
en deixar . as causas nun ponto 
tépedo e que non pase daí. 

Parécen_me i_mportantísimos 
os _meios de difusión e a televi
sión sobretodo, e non se está fa
cendo como se debera facer. Aí 
están. as claves maiores de po
der dar un salto importante. 
Nun ensaio seu di "Non bastan 
as leis, rion bastan · os decre-
tos ... " · · 
Efectivamente. Non bastan por
que pode ser algo absolutamen
te asimilatório. Eu estou en clase 

· de galega, en clase os rapaces 
exprésanse en galega e saen ao 
pasillo e falan entre eles en cas
tellano: Aí hai que. procurar algo . 
que rompa esa barreira .qu.e deli
mita ao galega a u·ns campos, 
ainda que neste· tempo teña ace:.. . 

. dido· a lug~res · ~ntes proscritos. 
O grave é que poda ficar como 
unha só língua de cultµra ou do 
.Parlamento e non sexa-unha lín
gua- normal de relación-: 
Dentro désa .lóxica de preven
ción á asimilación, e voltando 
atrás, parece como que teña 
unha espécie de visión de pesi- · 
mismo final. Pero como ve o fu- . 
turo tanto _ do nacionalismo 
como do país? 

' En anos do franquismo moitos 
nacionalistas procedian do sec
tor dos mestres. E moita xente 
acedia a unha idea da Galiza e Na medida en que existe unha 
da . sua história polo amor con . enorme _separación entré as op-
que ·se transrJ!itian os coñeci- cións políticas e unhas posturas 
mentas. Traído isto agora, co nas que non · se admite nada 
galega nas escalas: . todos os máis que ·entregarse nos brazos 

· dias _vense centos de rapaces do Morfeo que pode ser o PSOE 
que están co problema do gafe- ou_ senón estar sempre como 
go, parece <;;orno se nas clases _ con pinchos ante outras posibili
non se lograse enganchar. Qui- dades. Parece que non hai unha 
zais sexa unha visión sentimen-· posibilidade de harmonizar alg9 
tal. - positivo para o país. Sobretodo 

esa tendéncia de alguns partidos · 
Eu coñezo só o ensino ·médio. de esquerdas, como pode· ser 
Os profesores de galega, polo aqui o Bloque, co .que podo estar 
xeral, son entusiastas e transmi- en parte, -ideoloxicarpente de 
ten ideoloxia e amor ao país. O acordo, non entendo esas postu-
outro é que ··é moi fácil o amor ras que se adoptan e non me pa-
polQ amor ·sen que che custe recen positivas .. Cando a xente 
nada, como o que quer aos seus está moi co'nvencida co que fai, 
fillos e non se sacrifica por eles. coas suas ideas e a actuación 
Hai ünha realidade, _independen- para levalas adiante; coas críti-
te dos romanticismos: o galega cas que se fagan, cando .iso su-
é unha língua cunhas regras e cede rion debe haber medo de 
unhas normas e que así comó contaxiarse, por expresalo dal-
non se discute que haxa que es- gunha maneira. EY.presado dou-
tudar o castellano si: se discute tra rnaneira, · mañán podo entrar 
que haxa que estudar o galega. nun bar de putas e non teño nen-
E é moi claro que é por un pre- gun problema, e noutro momeri-
xuício que haf polo ·idioma, que to nun de burgueses altísimos e 

" é moi bonito mentres non haxa · tomarme unha copa. E a agresi
que traballalo e estudalo ~ Se é vidade é produto da insegurida-
unha asignatura hai que· apren- de e produto de frustracións e 
d81a como outra, hai que romper remu.iños interiores -que hai que 
coa consideración do galega superar. 
como· unha maria ~ Non podes · Teno calificádo· como conse-
permitir que uns prof~·sores de cuéncia do colo"nialismo -
galega aos que, como é lóxico, 
se lles esixen moitos coñecimen- Claro. lso tolérollo a unha persoa 
.tos ·nunhas· oposicións, vaian ~. non consciente pero non ás que 
despois a· clase a cantar A Rían- .. queren selo. Por exemplo, a 
xeira aos al unos para que todo unha muller tolérolle que me diga 
sexa moi divertido. Nas miñas "As mulleres somos culpábeis de 

. clases son unha optimista e pro- todo, porque mira o que fai tal ou · 
curo ·transmitir exper1éncias e cal", unha muller· que observa e 
ideas que· podo ter e me permita di, pero non llo telero a unha fe-
o programa, pero penso que se minista que ten que saber .por 
debe ser ríxido. na ·seriedade da que esa muller reacciona asi. 
aprendizaxe duriha asignatu_ra Non lle tolero a un nacionalista 

consciente esa postura: · 
que é tan ci_entífica como calquer 
outra. . GUSTAVO LUCA DE TENA 

O probler:na .. ~s~á na mentalida- XAN CARBALLA 
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Co recente nomeamento de O-. José Luis Amor Femández como Presidente do Consello ·de 
Admini~ración, Caixa Galicia ten culminado o proceso de renovación dos seus órganos de 

go~mo. Na foto xunto co Director Xeral D. José Luis Méndez · · 

"Caixa .(?alicia, gue se.anticipou haí 1P arJOS coa sua P.OÍítfca ·de. fusíóns. ao qqe pa(ece se-fa tendenci~ actual 
nas entídades fínance1ra,s, atª consolidarse como ~ P.nme1ra Ca1xa galega e a. s,ept1ma naciorJal, manten .unha 
vontade firme de seN1c10 a todo/os galegpsi contribumdo ao desenrolo ae Ga/1c1a_ e xerando nqueza a me10 de 

, reinversións. económicas e soc~ais por todo o seu tecído social". · 

Presidente 
' . 

·cAIXA GALIClA: UN .GRUPO Ff NANCIEIRO EN CONTINUA EVOLUCIÓN 
PRIMEIRA CAIXA GALEGA 

RECURSOS ALLEOS 

Só neste ano t987, concedéronse 67.650 préstamos ou crédttos por un imPorte glo
bal de 117.876 Mill. de Pts., coa seguinte distribución ~orial 

N. 0 Importe (Mil.) % do totar 

Os recursos alleos da entidade acadaron o~ 390.403 Mill. cun aumento no ano de 
3.850 Mill. . ci que representa un 12,68%. de crecimento, porcentaxe que é superior á 

· • media do resto das Caixas Galegas. 

• Sector Prinario .. ........... 
. • Sector Industria .. . . .. . ..... . 
• Sector Servicios .. . : . . .. . .. . _ 

6.118 13.910 12% 
2.264 36.33.1 31% 
7.015 31 .401 27% 

:;:t.'\) º"º -. ------· ---·-·· ·----- . -----... ... ~00 .098 -· 
. , ,.. . 164.575 

f 150:000 - --- - - -·- · - ·--··--·- - 12s.uo · 
. 1M.1M 
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INVERSIÓN CREDITICIA 

A Inversión Crediticia é o principal reflexo da contrib~ción da entidade a9 desenrolo 
de Galicia e neste ano 1987 o saldo alcanzou os 217.342 Mili. de Pts., cun crecimento 
de 35.521 Mili. de Pts., o que representa ~n incremento do 19,5%. Nos últimos eatro 
anos a carteira practicam~nte dobl9use. 
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1 Familias • • • • • ~ t • • • • • • • • • • 52.253 36.332 30% 

100% 
Paga a pena d~tacar os 52.253 préstamos e crédttos ccincedidos ás familias por un . 

importe de 36.322 Mili. de Pis. para ,financiar a a(jquisición de vivenda, reformas do 
f.ogar, electrodomésticos e mobiliario, e a compra ou troce de automóvil entre outras 
necesidades familiares. 
, Entre os sectores productivos cabe destacar o Sector Servicios pola sua im~cia 
relativa e pola evolución crecente que ten ano tras ano. Por outra parte o Sector Prin:i~
'rio, no· que destaca a actividade pesqueira con 9.189 .Mili., está tendo unha evol~c10n 
crecente e pasou de 9.986 Mili. no 1986aos13.910 Mili., no ano 1987, o que supon un 
_crecimento do 39,3%. 

""A MELLOR XESTIONADA" 
BENEFICIO ·NETO 

A evolución do Beneficio Neto ao longo de todos estos ano5 foi e$pe6tacular, multipli
cándose por 7 en tan só catro anos, para acadar 'os 6.964 Millóns de Pesetas, no 
exercíeio do 1987. 
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' Estos 6.964 Mili., supoñen un crecimento a respetto do beneficio do ano anterior do 
41%, nioi superior á media das demáis Caixas galegas. , · -

. A llOSA TEDA 
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O reparto previsto destos 6.964 Mili. de beneficio é de 4. 715 Mili. a reservas, 660 Mili. 
á Obra Social e 1.589 Mili. para previsión de Impostes. ' 

RECURSOS PROPIOS 

Despois do reparto previsto de Beneficios, os Recursos propios sttuaranse en 22.518 
Millóns de Pts., o que representa un incremento do 30,8% a respeito do ano anterior. 

Nos últimos catro anos os Recursos Propios da entidade toron ~áis que dobrados. 
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A ~NTIDADE DE MAJOR IMPLANTACIÓN EN TODA GAUCIA 

--NÚMERO DE OFICINAS 

A fins deste ano 1987 Caixa Galicia ten abertas 321 oficinas, das que 316 están 
na comunidade galega, superando con esta cifra a calquer putra entidade financieira, 
Banco ou· Caixa, presente en Galicia. 

150 

so 

78 79 80 

IMPLANTACIÓN PROVINCIAL 

No 1986 Caixa Galicia, facendo honor ao seu nome, toma a decisión de estar 
presente en todos os medios de poboación de Galicia. Por iso ternos hoxe xa 26 
oficinas en Pontevedra e 15 en Ourense. 

.EXPANSIÓN XEOGRÁFIGA -
As oficinas nestas duas provincias de PoÍltevedra e Ourense han triplicar o seu nú

. mero actual no horizonte do Plan Estratéxico da Entidade. 

ACTIVIDADE. INTERNACIONAL DE PRIMEIRA LIÑA . 
~ Caixa Galicia é unha das escasas Caixas Confederadas que desde o ano 1986 
está incorporanda ao sistema SWIFT, rede internacional á que pertencen máis de 

' 1.200 entidades de todo o mundo, das que só 42 son españolas. 

OFICIÑAS NO ESTRANXEIRO 

.. No 1985 Caixa Galicia abre a súa primeira of iciña de presentación de Londres e no 
'ano 1987 estableceuse representación en México e no Brasil, inaugurando a oficina 
de Rio de Janeiro en Xaneiro do 1988. O Plan Estratéxico contempla novas aperturas 
de oficiñas en Europa, América Latina e especialmente no .Norde de Portugal como 
parte do entorno natural de Galicia. 

· Asimesmo, Caixa Galicia rnantén corresponsalía con 80 entidades, cobrindo un ' 
total de 24 paises.· 

· ' 
COMERCIO EXTERIOR 

Continuando coa tendencia crecente· neste área especlalizada, Caixa Galicia realizou 
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operacións por importe de 51.803 Millóns no ano 1987 o que supón un crecirnento 
relativo do. 72,7% sobre o ano anterior. 

Destos 51.803 Mil!. cabe destacar, pola súa importancia, os 21.437 rnillóns que se 
negociaron na provincia de Pontevedra. . 

Os principais países do noso comercio exterior foron en orde de importancia: Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra e Holanda. 

CRIACIÓN CONTINUA DE POSTOS DE 
TRABALLO E MELLORA DA ~RODUCTIVIDADE 

NMERO DE EMPREGADOS 

A criación de postos de traballo netos foi ininterrumpida ao longo de toda a década, 
a!~ acadar no ano 1987 os 2.198 empregados. 

78 79 80 81 82 83 ~4 85 86 ·87 

O persa~ de _Caixa Galicia caracterizase por tres aspectos bási905: a rnocidade, 
cu.nha med1~ de idade de 37 anos, a súa formacióo académica e a súa profisionalidade. 
A ísto contribue tanto a experiencia no negocio financieiro como a continua formación 
recibida para facer frente aos retos que a innovación financieira e a renovación tecnoló
xica supoñen. 

0rt1'º ~pecto a destacar é a progresiva incorporación de mulleres á plantilla de 
Cabra Galic1a, sendo no 1987 un total de 421 mulleres, o que supón o 19% da plantilla, 
porcentaxe esta nun continuo crecimento. · 

ACTIVOS E RECURSOS ALLEOS POR EMPREGADO 

Un índice significativo da mellara da productividade é o volume de. ACllVO e de 
RECURSOS AUEOS por empregado, que foi c~nte ao longo destes 1 O anos, ata 
situarse nos 178 Mili: de ~ecursos Alleos e os ?07 M!ll. de Activo por empregado. 

REC.AJ./EMPL. 
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éONSTANTE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA 

CAIXEIROS E TPV'S 

O CAIXEIRO NOITEDIA de Cáixa Galicia tivo unha grande difusión entre os nosos 
clientes desde o seu lanzamento no ano 1983, ata acadar nestos momentos unha reae 
de 90 caixeiros .. Os TPV'S tamén experimentaron un forte desenrolo e están disponíbeis 
a final do ano 19?~ e_n 396 comércios de toda GaliGia. 

• TPV'S - CAJ. AlJF. 

TARXETAS CAIXA GALICIA 

A fins do 1987 son 204.184 os clientes de C(lixa Galicia posuidores dunha tarxeta de 
débito, cun forte aumento nos últimos anos, en que se entregaron unhas,50.000 tarxetas 
cada ano. 
Caixa Galicia lanzou en Decembro do 1986 a sua pro~ia_ t~eta de Cr~lto que a final 
do ano 1987. ten xa 36.~94 usuarios dun volume de crédrto ~e 5.7.96 Mil!: de Pts., · 
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T amén a T arxeta de Crédito VISA experimentou un forte crécimento nestes cinco 
últimos anos até acadar os 18.142 usoários cun volume de crédito disponible de 2.175 
Mili. de Pts. · 

· Caixa Galicia mantén· a sua conóición de lider en tecnoloxia infonnática desde o ano 
1980, en que puxo en funcionamento o'seu novo Ce~~o de Cál~lo. Así no 19~ entrou 
en servicio-no mesmo o ordenador SIERRA, o pnmeiro que se instala en Espana e un 
dos cinco primeiros en Europa. . 

No último ano duplicouse a capacidade do modelo sltuán~ose de novo entre os máis 
potentes das entidades financieiras. 

OFERTA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS 

GRUPO CAIXA GAUCIA 

Ante o irreversible proceso de desintermediació~ fin?ílcieira ~ o reto que a Gonstant~ 
innovación financieira supón, Caixa Galicia.constltui1(no 1987, o GRUPO y.f',IXA GALI~ 
CIA que permitirá aterecer aos clientes servíGios ijn'ancieiros e para-financi!)iros comple-
mentarios á activi~~d~ ~adicional dunha Caixa de Af~rros. . 

INVERG!STION CASER . 

uéo BIAGALICIA 
CS.Ci .F.P.l • 

TASAGALICIA 

SOCIEDAD 
CllEDITO 
HIPOTECAlllO 

CE MIGA 

COIN. SA 

SOFTGALICIA 

$0CIEDAD 
DE CLIMA 

' lABOllAL . 

OFERTA DE PRODUCTOS E SERVICIOS Á 
MEDIDA DOS CLIENTES 

CLUB DE 
VIAJES 

Caixa Gaiicia, no seü desexo de atendéi áS nec~idades m~is .específicas de cada 
segmento de clientela, desenrolou nos anos 1986 e 1987 servicios como: 
OFICINA DÚMPRESARJOS: Unha oficina especificmente dedLcada á atención do Ern- .:. 
presario, coa ·oferta dos product~ e· servicios de asesoramento que .este precisa. 
CAIXA XESllÓN: Un ~ervicio informático de xestión da tesouraría da empresa, especial
mente deseÍiado polo noso Departamento de Siste_mas e que se encentra entre os máis 
avanzados do mercado. · 

CRÉDITO INSTANTANEO: Un crédito que se concede ao rnomento·nb mesmo estable-
cimento Comercial en que se realizan as compras. · 
CONTA PREFERENTE: Unha canta á vista, ~n conta corrente ou libreta de aforro, que , 
oferece unha alta rendabiliqade. ' 

· CONTA INTERÉS LIBRE: Unha canta a prazo de 5eis meses, CQn intereses index~dos ~ 
en función do tipo interbancario, que se revisan cada mes e se abonan mensualmente. 
PRÉSTAMO NÓ~NA: .Un préstamo para os clientes que c~brari a _súa ~ómina através 
da Caixa Galicia, que se concede automaticamente e a un tipo de 1nteres preferent~. 
SERVICIO DE ATENCIÓN AO CLIENTE: Servicio do que dispoñenyo_ucas entidades . 
financieiras en España e que coida 9 nivel de calidade dos servicios oferecidos aos " 

1 clientes e aterida individualmente todas as queixas que sobre a actividade e operacións " 
da ent!9ade nos fan chegar os clientes, · 
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ACTIVIDADE SOCIAL. DE CAIXA GALICIA 

·A condición de entidade sen ánimo de lucrd de Caixa .. Galicia pennlte destinar· parte · · 
dos seus beneficios, através da Obra Social, ao benestar da comunidade galega a meio · 
da atención de aspectos da sua demanda social non abando atendidos por outros 
organismos-e que contribuen á mellara da súa calidade de vida. Só no ano 1987 desti
náron5e a Obras Sociais máis de 500 Mili. de Pts. 

Os principios básicos que orientaron toda a acción da Obra Social son: 
• A inversión en Obra Social encamiñouse a ;lqueles sectores sociais de meirandes 
necesidades de axuda corno son a sanidade·e a terceira idade, ou aqueles sectores 
con máis posibilidades de futuro como son o ensino, a infancia, a mocidade, etc. 
* A Obra Social pretendeu chegar a todos os pontos da Comunidade Galega. Só no 
ano 1987 a nosa Obra Social desenrolou actividades en máis de 170 municipios en 
toda Galicia. · 

· • * ParticiPar naqueles centros ·ou actividades en que se puderan beneficiar un maior 
número de persoas e con preferencia para os grupos sociais menos dotados economi-
camente. , · 

Das innumerábeis actividades, publicacións,· prémios, cursos, etc .. el? nasa Obra So~ 
cial, cabe destacar c;omo máis importantes neste decenio: . - - . 
* 1 O anos de Colonias infañtís de verán, para alumnos de EXB no complexo residencial 
de Benquerencia (L.ugo) con 7.000 ásistentes. 

* 10 anos de actividades nas nosas Aulas de Cultura, con.Ciclos de Conferencias; de 
Música; Exposicións Artísticas; Xomadas Culturais Galegas, etc .. con 3.S00.000 asiSten
tes. 

* 56 títulos editadós polo Servicio de Publicacióris,'como "A pesca en Galicia", "Econ~ 
_mia Galega lnfonne cero'"e "lnfonne 1986", "Pintura contemporánea de Galicia", etc. 
con 115.000 exemplares. ' 

* 7 Premios de Poesia "Esquio", 7 Premios de Fotografiá "Club 33" e 1 Premio de 
Narrativa "Anxel Fole". · 

* Criación de Clubes de Xubilados en Beíanzos, Pontedeume, Ourense e'Viveiro, con 
3.000 socios, q~e se suman aos xa existentes .en Coruñ~. Ferro!,_ Santiago, etc. · 

* Garderias lnfantis en A Coruña, Lugo e Monforte, nos que se reparten 50.000 comidas/· 
an9 para 425 alumnos. 

*Cursos "Caixa Galicia", "Deficlt Público", "Crisis Económica y Empleo" e "La Bolsa en 
l~~-95 80". . . . ~ ,.· 

. ·~_10 Entidades Socio:G-olturais, ás que se lle prestou colaboración anúal, por importe de 
300 Millóns. - ~ • - - ' 

Bibliotecas, Colexios de EXB, Educación Especial, BUP e Fonnación _Profisional e Resi
dencia de Ancianos, complementan~ actividade social d~Caix_~- Galrc~ . . :' 

Das máis deJ5 Obras en.colaboración, paga a pena destacar pola súa impdrtáncia: · 

- C. Laboral Lamastelle 
· - Col. Univ. A Coruña -
- Col. Univ. Lugo 
- Garderia l. Zalaeta. 
-: C. Mychachos' Agarimo 

., 

: -::;¡¡Frente~ autócomplacencia de recriármonos no xa 
acadado, '·(r(;rite á qomodidade· dqs horizontes e entor
nd$Jrñediatos,. lreñte ao conrormismo dá pelotón, que
remos--;canii,nuar ~ nasa tarefa de construir a grande 
entidáa~ fin"anéjef ra .para toda a Galicia, de dimensión 
europea,· presencia internadonal, intelixentemente re
novadora, con tecnolóxia avanzada e eficazmente xes- : 
tionada~ todo isopara o mellar setyicio nof1 sá da súa 
clientela directa senón tamén de:· toda a colectividade , 
·do seu ámbito de actuación". · · 

. José Luis Méndei 
Director General 

-~ 
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8 DE · tv:ARZO 

MULLERES SEMPRE .. ~ · 
A Nora Astorga, muller -
sempre, arrancada da vida pola 
marte sempre inxusta e traidora 

ENCARNA OTERO 

Non son as datas efemérides 
comemorativas, mais si r.~ivin

- dicativas do que facér coti- . 
dian, .da loita levada día a día. 

1"/:4. UNIDADE COMO 
MULLERES GALEGAS 
. DANOS A BASE DA 

NOSA FORZA" 

Serven tamén estas datas para a reflexión colectiva, do xa fei
to e o por facer, de· corno continuar a nasa andadura de mulleres, 
sempre mulleres, mais cada vez máis libres, máis donas do noso 
destino, máis responsáveis e comprometidas en a.sumir esa ioita 
comun $ colectiva, na Galiza: terra e nazón na que nos toca. 
viver e construjr o noso presente, sempre camiñando cara o 
alén... · · 

Por iso lembrarmo-nos das nasas compañeiras queirnadas vi
vas en New York n.a pr,imaveira de 1908, ·un 8 de Marzo, de ser
virn9s para cayilar en que se hoxe loitam0s porque as mulleres· 
non sexan obxecto de nengun tipo de _agresión nen violéncia é 
porque xa ternos un camiño aberto, grácias a loita feminista de 
séculas, onde direitos humanos fundamentais, foron arrebatados 
na sociedade feíta por e para homes, por mulleres loitadoras e 
pionéiras: o voto, a educación, o, traballo remunerndo, e un longo 
etc ... . de conquistas. ' ·. 

A nosa história ten xa páxinas es_critas, quizá neste intre com-· 
- pre dedicarlle unha lembranza garimosa a Clara Campoamor no 

seu centenário, inda que-o señtimento sexa cativo en comparan
za coa .sua -obra: defender no parlamento do Estado español na 
11 República, o direito ao voto das mulleres, frente á oposición 
maioritaria dos homes, incluídos os da esquerda, a defensa sal
douse cun trunfo, o sufráxio feminino foi aprobado, mais Clara 
tivo que renuncia'r a sua carreira política, á sua vitória colectiva.
de todas as mulleres, compénsouna do seu sacrificio persoal. 
Quizá as suas compañeiras, as mulleres do. P.S.O.E., hoxe, de
berían reflexionw se unha mísera cuota do 25%" nos cargos do 
partido, e nas listas do mesmo, xustifica .o abandono de loitas 
m~is importantes para todas as mulleres: leis, práticas, etc ... ·que 
permitan o rachamento, o .remate da discriminación secular .. -. 
Para que se queren os cargos de responsabilidade se non serven 
para afondar os direitos colectivos das mulleres, sen non rema
tan co"a Economía mergullada, o traballo negro, a discrimina
ción laboral e salarial, a falta de servícios sociais e sanitarios, 
a violéncia e as agresións, o medo e un longo etc.~ .. de inxusti
cias ainda visíbeis e vividas? ... Si, compañeiras do P,S.O.E, aca- ' 
bades de vendervos por ben pouco, O poder só ten senso cando 
con el se poden facer causas, esas causas teñen que ser mello-

. ra~. pa~a t~d.as · nós o C<?lec!ivo d~ 'mulleres, comezando palas 
mq1s discriminadas, palas mais oprimidas. 

E importante que haxa !TIUlleres en altos cargos, nos postas; 
de re.sponsabilidade política, mais se o colectivo de mulleres en : 
pleño non acede ao ensino, non recebe uhha educación non s'e
xista, non ten direito a un pasto de traballo que lle- poda dar 
independéncia económica, non pode camiñar tranquila de noite 
e de dia, non deixa de ser un obxecto de consumo sexual, non 
deixa de estar discriminada por ser muller, esa-sociedade xusta 
e_ libre de homes e ·mulleres, diferentes si, mais cos mesmos 
direitos estará cada vez mais lonxana. - . 
. As realidades sempre se mudan atr~vés das utopias ppsíbeis 
e probábeis no futuro. · Debemos seguir cada dia na loita máis 
xuntas, a unidade Gomo muller1i3s galegas danos a base da nosa 
forza. O futuro é noso se nós queremos collé-lo. Mais ternos que 
conque~ilo, non valen desercións, nen desalentos. Ternos de ser 
~ulleres libres nunha terra aue tamén o sexa. 
. Ternos o pasado, o xa logrado que.nos apoia e alenta, aquelas 
129-mu'lleres, mortas1 n~quela primaveira de 1908 e moitas outras 
están connosco, á nasa beira. Só coa nosa loita remataremos 
coa violéncia que o patriarcado nos marca, a estrela .da frente 

. pode mudar-se en luz, se somos mulleres sempr~... O 

A REVOLUCIÓN 
IRMANDIÑA 

. . 
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A .Revolución 
Irmandiña 
Anselmo López · Carreira 

Anselmo López Carreira vai á 
Idade Média porque sabe que é 
esta unha clave importante para 
e_xplicar a 1evolución posterior da 
.nosa-sociedade 

· , ASOCIACIÓN . ·~ - Gl1dlA SÓGIO - PEDAGÓXICA 
GALEGA editora 

A NOSA TEBBA. 
Nº 335 - 1 O DE MAR2:0 DO 1988 

A DOUS ANOS DO_ REFERENDO DA OTAN 

RAMBOS? . NON GRACIÑAS 
· XAQUIN RUBIDO 

Pasaron dous anos d.ó ~- cé"~~l'Z:."s~t...:.~~~· 
referendo da OTAN e os 

plans van-se concretando. · 
·O governo do PSOE ten xa 
.acordadas as liñas xerais, 

· . .as misión coas que o Esfa~fo 
español (EE) vai contribuir 

éstratéxia militar da Alianza. 
Estas seis liñas de actuación 

van concretá-las 
progresiyamente en acordes. 
Son de especial repercusión 
para a nasa terra, a segunda, 
"a defensa aérea e o control 

,.. do espacio aéreo"; cuarta 
misión, "as operacións 

navais e aéreas no Atlántico 
Oriental"; e, finalmente a 

-o RITMO DA 
MI LITARIZACIÓ_N_V_A_I 

DEPENDER DO 
GUSTE SOCIAL E 

POLÍTICO QUE 
SIGNIFIQUE" 

- sexta, "a utilización do 
territorio español como área 
de transito ou de apoio, ou 
d~ loxí~tica de .retagarda no 

planeamento aliado." 
ción militar, fara apresentado 

A importáncia xeo-estratéxica da . pala dirección da empresa o 13 
de Marzo de 1986. ~axe é de 

Galiza ·-debe-se á sua situación domínio público que os estalei-
no extremo oriental qa Europa, , 
alonxada dun posíbel conflito en ros van ser o taller de reparacion 

. dos navios de guerra da Alianza, 
Centro Europa, ou no Mediterrá- asi é a proposta de Narcís Serra. 
neo-Golfo Pérsico, que a conver- Por outra banda, as misións 
te nun lugar privilexiado para ser asignadas á GEL TICA non se co
unha "cabeza de ponte" do ace- bren só con Ferrol, precisarían 
so desde os EE.UU. de forzas de doutra base aérea ou aéro-naval, 
apoio; · e tamén, a que domina que poderia situar-se na ria de 
unha das rotas marítimas de Arousa. Nesta ria xa estivo unha 
abastecimento a Europa!1l. "<:Ver delegación técnica americana fa-
Mapas)<2l . 

Por isa instalaroñ a base do zendo probas na zona do istmo 
.da península do Grave, para 

lro~e, que forma parte da rede de construir unha base aérea, que 
-alerta e control do EE(3l. Desde 
· agora pasa a forrnar parte do sis- por problemas técnicos trasla-
tema de comunicacións militar ·dou-se ªTorrejón. 

. Agora, 30 anos despois, eses 
da. OTAN(4l; este é 0 primer acor- problemas técnicos dubidamos 
do das conversas que mantén o 
governo do PSOE. Ternos, por que, existan. Outro proxecto non 
tanto, unha base en funcións da realizado na mesma ria foi o lber
Alianza na Galiza, que nos con- puerto, ubicado na llla de Arou-
verte -automaticamente en- ob- sa. 

. , A partir de agora, os acordos 
xect1vo militar estratexico de pri- coa OTAN abren a porta, tamén, 
meiro orde . . 

Desde a Asamblea da Alianza a que realicen operacións aéreas 
de 1982, veñen-se . sucedendo de interceptación nas nasas cos
filfracións, declaracións de altas· tas, como as realizadas en Se
cargos.... recollendo 0 interese tembro do 86 utilizando a base 
de criar unha base aero-naval na do lroite e o aeroporto de Laba
Galiza, á que lle dan o nome de colla. 
CEL TICA. Asimesmo,. parece lóxico que 

Os mentís categóricos anterio- os exerciciós "Reforger" que 
res ao referendo,,tanto qo depu- anualmente realizan aerotrans
tado socialista Vázquez Fouz, portando ás tropas americanas á 
daquela membro' da comisión de Europa, pasaen a realizar-se nas 
D f d e · d nasas costas para pór a ponto as 

e _ensa 0 ongreso, como · 0 mísións de apoio loxístico. 
governo, contrastan coas recen-
tes declaracións do Tte. Xeneral Tampouco os galegas que te~ 
Feo. Veguillas, Director Xeral dé ñan a desgrácia de facer a mili 
Políti.ca de Defensa e asesor mili- van estar moi SE:lguros, non só 
tardo embaixador na Alianza, Sr. polos ·acidentes, senón porque 
Ojeda, que cafificou de "prema- as FF.AA. do EE particrparán fóra 
tura" decidir en que lugares dis- das fronteiras nos cdnflitos que 
porán de "facilidades os norte- afecten ª outros países da 
ameríca(los e canadienses". Pre- OTAN· · · 'I 

O ritmo para concretar · as seis · 
maturo, significa que ainda non . grandes misións coas que o EÉ 
está ~,maturo, que ainda non se val participar na estrutura militar 
van pór a expropiar, pero ó que · 

. está claro é que van contar-c9n da OT~N, vai depender da.capa-
facilidades,, que na linguaxe non · cídade do governo español para 
diplomática significa bases. · . conquerir que ós gastos de in-

Respeito áo lugar/es esco'lli- . . fraestrutura derivados do plan 
dos para cumprir es~s funcións . (criación ou mellaras de bases 
hai diversidade de opinións e po- aéreas e navais, modernizáción 
sibilidades, Por un ha banda, a da r~de de alerta ... ) os paguen 

1 
en gran parte, os presupostos da 

base naval de Ferro coa sua in- · Alianza. Pero, fundamentalmen-
fraestruturá poderia cumprir par- te, ·O ritmo da militarización vai 

-te ·das misións asignadas á GEL- depender dó' custe 'social ~ polí- . 
TICA. Neste séntido, o fraslado tico que signifique. 
dó Mando da Frota de Ferro! a 

ríamos manter un Tratado ·Bilate
-ral co$· EE.UU. quer dicer, para o 
governo "redución progresiva" 
significaba que se desmantela
rian as bases pouco a pouco até 
a sua total eliminación. Agora 
aseguran, sen embargo, que xa 
cumpriron as condicións do refe
rendo tras a retirada dos F-16. 
Até o próprio Adolfo Suárez, que 
non é sospeitoso de pacifista 
lembrou-lle, no debate do estado 
da nación do pasado Fevreiro, 
ao "Sr. Presidente" as suas pro
mesas no referendo e pediu-lle 
que explicase para que quere
mos as bases americanas se xa 
estamos na OTAN? Evidente
mente, non recebeu resposta. 

Curioso é que o governo apre
senta as negociacións _ cos 
EE.UU. como exemplo de firme
za, e de coeréncia cos compro
misos contraídos no referendo. 
Pero o que ainda é máis preocu
pante, é que nengun meio de co--
municación discrepara, e que in
cluso o PCE emitira un comuni
cado dicindo: "é unha boa notí- -
cia, a primeira que corrresponde 
á demanda de cumprimento das 
tres condicións do referendo." 

As contrapartidas a retirar os 
F-16 son, fundamentalmente, un 
convénio por mís tempo (8 anos); 
conservar a rede de comunica
cións que lles permite utilizar, 
entre outras, a base de Estaca 
de Bares para enlazar aos bom
bardeiros e submarinos nuclea
res. Ademais, ten certa impor
táncia a concesións de "utilizar 
instalacións, território, mar terri
torial e espácio aéreo" en "tem
pos de crise"; conceito este moi 
flexíbel ao que se pode botar 
mao en calquer momento. 

O futuro que nos promete o 
governo do PSOE é unha Galiza 
máis militarizada ao servizo da 
OTAN e dos EE.UU .. Daí a im-· 
portáncia de sensibilizar á opi
nión pública e de afortalar o mo
vimento pacifista galega. 

Xaquin Rubido é membro da Coor
dena~ra Nacional de Organiza

cións pola Paz (C.N.0.P.) 

(1) A CEE é dificitária ríun 75% de metais 
non ferrosos, nun 62% de ferro, alumlnio 
e cobre, e nun 72% de petróleo. No caso · 
en que se cerre o aceso polo Mediterrá
neo, tanto os minerais do Sul da Africa, 
América do Sul e Centroamérica, como o 
petróleo procedente do Oriente Meio e 
América do S~I terian, obrigadamente, que 
pasar por Fisterra. Como dado indicativo, 
acutlamente pasan diariamente 1 millón de 
Tm. de cru. · 
(2) Mapa indicando os .concellos de "inte
rese para a def~nsa nacional". A zona 
sombreada non é qe interés. Curiosamen
te a nasa terra, xunto coas lilas Canárias e 
as Baleares, son os territórios con máis 
zonas de interés estratéxico para a defen
sa. A costa palas razóns xa expostas, e a 
fronteira con Portugal, polo feíto de ser 
fronteira, son as zonas de interés preferen
te. 

Cartagena, segundo o Plan Es
tratéxico Conxunto' do EE, non é 
contraditórlo cun maior v.éncello 
á f\lianza. Son significativas as · 
'detlaracións do contra-almirante 

NA OTAN E e (3) A rede de alerta e control de EE (Com-
. . OAS BASES bat Grande) dispón de bases en Calata- · 

· Álvarez-Arenas Pachéco, daque
la xefe da Zona Marítima do ... 
Cantábrico, asignando-lle 1(.m pq.
pel · importa.nte na estratéxia . da 
OTAN. Tampoco podemos es
quecer que o plan de viabilidade 
de Bazán, baseado na especiali
zación do estaleiro na constru-

· - AMERICANAS yud, Toledo, Girona, Motril, Soller, Caná-
rias, Sevilla, Alacant e Barbanza. Ademais, 

Na · consulta popular sobre a ten un sistemá. centralizado de control en · 
OTAN o GOVÉ3rno afirmaba no Torrejón. Proximament1:1 compr~ranse 2 ou 

Preª, mbulo. da ·pergunta.· "proce- 3 unidades de avións Boeing 707, dotados 
dun sistema de alerta e control aerotrans- · 

dera-se á ·redución da presencia portado para a detección de avións ou mi-
militar dos EE.UU. no EE."-. tanto sis a baixa altura (AWACS). 
Felipe como Guerra f·artaron-se . (4) ,NAGDE (lnfrae~trutura terrestre da De-

fem¡a Aérea da OTAN). Canta con máis de 
de afirmar na campaña que o SI 90 estacións de rádar ,que· cobren Norue-
á Alianza equivalia ao NON ás gá, Dinamarca, RFA, Holanda, Bélxica, 
bases norte-americanas, e que , _. Fráncia, ltália, Gr.écia e Turquía. Ademáis 

- dispón dun número noñ determinado de 
unha vez na OTAN non neceita- avións AWACS. 
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Apresentado o filme ''Gallego'' 

·un achegamento 
cinematográfico 
á emigración galega 
O Xoves 25 de Febreiro estreouse na Teatro Principal de. 
Compo tela a co-produción galego-cubana "Gallego". A 
exceptación era moita por ver na pantalla a novela de Miguel 
Bamet que leva o mesmo título , estando presentes 
autoridades como o Presidente da Xunta, González Laxe, o 
Ministro de Cultura cubano, Armando Hart, Luis Yáñez, 
presidente do Instituto de Cooperación Iberoamericana e o 
agregado cultural da embaixada de Cuba en Madrid Mario 
A veroff. A versión apresentada foi en español -, ainda que 
para a TV galega vai ser dobrada e terá unha metraxe moito 
májs longa. -
A novela do escritor cubano Mi
guel Barnet, ' Gallego", veu dar 
felizmente nunha obra cinemato
gráfica. No deserto de ideas e ac- · 
tividades culturais non museísti
ca que padecemos por desígnio 
das in titucións, "Gallego' ven 
upor un precedente de colabora

ción entre o Instituto Cinemato
gráfico Cubano -ICAIC~, a 
TVG e a Xunta da Galiza, que é 
intere ante atender e me mo am
pliar a utra iniciativas con orga
ni mo doutro paí e que moito 
teñen a ver co no o . 

Aplicábamo ao comezo de ta 
crónica o calificativo de 'feliz
mente", non en aber que foron 

·vária a opinión crítica que a 
criacíón "Gallego" recollcu. Mais 
pensamos que en primciro lugar o 
valorábel aqui é a idea e o proxec-

. to de colaboración, pero sobreto
do que este proxecto fose levado 
a cabo con dignidade, fuxindo do 
terreo omino o e desbaratador dos 
tópicos. A emigración require un 
tratamento en todos os eidos cul
turais galegas máis extenso, pero 
sobretodo rig.oroso e . honesto. 
Campo para a inspiración non fal
ta e xéneros einematográficos ou 
literários fixéronse con menos ma
terial básico. 

Obviamente non é Sancho Grá
cia o actor máis chamado a inter
pretar a personaxe de emigrante 
galego. O seu case único rexisto, 
a rastas ·entre a valentonaria e a 
mediocridade causan arrepio ao 
que se vai adentrar na fünción, 
ainda que lago de visto podemos 
<;licer aquilo <l:e pudo ser piar . É 
máis aceitabel, por exempl"o, un · 
Galiana, no seu papel· secundário 
ou mesmo o resto do plantel so
bradamente coñecido na sua maior 

· pa~e no cine español. 
E neste stmtido que teñen cabi

da críticas 'diversas a obra -San
cho Gracia apenas cámbia de as- · 
pecto eo paso dos anós- .ou·, no 
terreo idiomático, ment.res _fai crí-

,·. 

bel a película o ·acento cubano das 
personaxes desta nacionalidade, 
chama negativamente a atención o 
tono vallecano do encarregado de 
interpretar ao mozo de aldea, fu
turo emigrante. que ¡)or outra par
te tamén denota nos movementos, 
a sua condición urbana, dificulda
des estas difíceis de resolver sen 
un importante traballo de actores. 

Alguén pode calificar o filme 
de testemuñal . A sua trama non 
está baseada por exemplo na intri
ga ou noutra das linguaxes do cine 
que no é mái frecuel)te. Pero si 
é cine a testemuña, o modelo que 
ten un fondo ocial e histórico, 
como nos ten demostrado unha ci
nematografia tan libre de sospeita 
e de tanta calidade como a italia
na. Non é difícil encontrar, por 
exemplo, algunha semellanza en
tre o últim<'> fin dos Taviani 
"Good morning, Babilónia" e 
"Gallego": mozos emigrados, con ~ 
traballos difíceis e penalidades na 
América prometida, cun pai (no 
caso dé "Gallego", un avó) refe
réncia esencial. que agarda, a emo
ción e solidariedade ante o encen
tro con outros compatriotas en te
JTa estraña e mesmo a volta a unha 
guerra (no caso .dos T~viani a r 
Guerra Mundial e neste a Guerra
Civil). Cine, polo tanto, o efe Ma
nuel Octávio .Gómez (director da 
película, recentemente falecido) 

·.lexítimo --coa salvedade de inter
pretacións subliminalmente aprio
rísticas- e que soupo medir con 

_ tacto e sensibilidade pouco fre-. 
cuentes o carácter e circ·unstancias 
do m'undo .da emigración. Dentro 
das ·limitaciól}s, que impón o cine· 
sobre a-literatura, neste caso a no
vela de Barnet --o que ~on ii:_npe
diu unha condución e ritmo ade
cuada:-- no filme "Gallego" sinte
tíi:anse algu"nhas das motivacións 
e climas do emigrado; nas que sen 
dúbida os que padecerón ou pade
~ep . a experiéncia chegarán a reco
ne~erse . - · . . O 

M.V. 

Femández. del ·RÍego recebeu o prémio que· concede o Patronato 

. Amplo programa de congresos . 
no an0 adicado a Otero Pedrayo 
.En Marzo do 1888 nacia 
en Ourense Ramón Otero 
Pedrayo·. Cen anos, pois, 
cúmpr-ense agora nun ano 
que ten sido deélarado 
institucionalmente · 
adicado á · súa figura e que 
vai centrar, con· máis 
atención que no Anü 
Castelao, a atención 
culturál do país.· Cinco 
simposios, exposicións, 
documentais, e infinidade 
de actos, ademáis da 
reedición, ainda non 
completada, das suas. 
obras centrarán a atención 
na trascendén"cia de Otero 
para a · cultura da Galiza. 

Coincidia a reunión dó patronato 
Otero Pedrayo: para .conceder o 
Prémio que leva o seu nome, co 
lanzamento . das programacións 
.que van encner este ano do cente
nário do Patriarca: Francisco Fer
nández del Rieg0- era o agasalla
do, anunciado desde dias antes 
como xustamente inevitábel nos 
meios de comunicación. O luns a 
Consellaria de .Cultura, o Cqnsello 

· da Cultura Galega, Universidade, 
Fundación Barrié, Consellaria de 
Educación e Fundación Otero Pe-' 
drnyo~ facian púb~ica uñha campa
ña que non vai ter as limitacións 
orzamentárias e de apoio oficial 
que no ano 1986 padeceran os or
ganizadores dos ados do Ano 
Castelao. 

Cinco simposios e ·unha 
mostra itinerante 
En Xuño, Setembro, Novembro e 
Decembro celebraranse cinco reu
nións científi~as que abordarán a 
ampla perspectiva interdisciplinar · 
e histórica que a vida e a-obra de 
Otero deseñan. Do 16 ao 19 de 
Xuñ~ "Otero Pedrayo e a Xeogr.a: 
fia de Galicia'', dirixido por Maria 
Pilar Torres Luna, Maria Luisa P. 
Fariña e Xt.ilio Hernández Borge. 
Do 22 ao 24 de Setembro "Otero 

. Pedrayo no panorama literário do 
século. XX" coordenado por Anxo 
Tarrio, Henrique l\1orrteagudo e 
Dario Vi"llanueva. A vertente polí
tica, abordarase do 29 de Setem
bro ao 1 de Outubro nun encontro 
baixo o rubro xeral "Os naciona
lismos na 11 República", dirixido 
por Xosé R,amón· Barreiro,. Ra.món 

En Braga no ano 1965 

Vi llares e Xusto G. Beramendi . 
"ldentidade e Território" coorde
nado polos profesores Fernández 
de la Rota e González Reboredo 
do 1 O ao-12 de Novembro e "His
toria Rural (séculas XVIH-:~:X)" , -
dirixido por Xan Ca,rmona, R. Vi-
llares e Pegerto Saavedra comple- . 
tan o .amplo programa previsto.: 
Os encontros desenrolaranse furi
damentalmente en Compostela e 
no Pazo da Mariñán, procedéndo
se a clausuralos no Pazo de Tra
salba, que nestes dias está rema
tando a .po~ta a ponto do Auditó
rio instalado nos seus baixos e ' 
que, apesares da distáncia da capi- · 

Francisco Femández del 
Riego era o indiscutido des- , · 
tinatário do Prémio que des-
de hai vários concede a 
Fundación Otero. Pedrayo e 
que se entrega no Pazo de 
Trasalba en Xuño. Del Rie-
go, que desde .'hai déc;adas 
d.esenrola un titánico labor 
de divulgación .e de investi
gación da nosa cultura, é -
quen, tendo tras de si unha · 
biografi·a densa de galeguis-
mo, ás voltas coa política e 
as dramáticas peripécias do 
século, mellor merece un 
recoñecimento tan ligado a 
Otero Pedrayo. 

A Editorial Galaxia, a 
Fundación Penzol, e outros 
moitbs organismos, peque
nos e grandes que son parte 
do noso património cultu
ral, tivérono e téñeno a el 
como entusiasta animador . 
Agora está a preparar unha 
obra_ que, S('!b_endo da sua 
documentadí sima biblioteca 
e hemeroteca, . de seguro 
que axudará a desvear rnoi
tas das claves do iloso ime
diato pasado político': . D 

tal, ot:Írensá, aspira a centralizar e 
·Irradiar a obra oteriaria · nunha 
perspeitiva semellante á da Casa 
Museu de Rosal ia desde Padrón 
-a Rota Oteriana é a ga liza.intei
ra. 

Xosé Manuel Rodríguez Salga-
. do está organizando unha exposi.

ción , que terá carácter itinerante 
polas sete cidades máis importan
tes de Galiza e -que recorrerá a 
obra e a vidá de Otero acompa
ñándose dtin carálogo e unha pro-
dución videográfica. -
- No terreo audiovisual · o Obra

doiro Galego de Criación Audio- ' 
visual está a preparar un diapora
ma (monfaxe multivisión en dia
positivas), financiado pola Conse
llaria de Cultura, e que será exibi
do durante todo o ano nos centros · 
de ensino. 

Por fin a edición das suas 
obras 
En marcha están, asimesmo, li
bros e edicións distintas da obra 
·de Otero e sobre Otero. Asi, Ga
láxia, da que el foi primeiro presí
dente cando a sua fundación ini-

. ciafmeríbte resistencia! da cuttura 
galega, ten os direitos sobre o seu 
legado literário e anúncia a ·édi
ción dunha obra éompleta -que · 
non todas as. obras- ; Ir Indo Edi
cións .vai .publicar a obra de Xosé 
Ramón Quintana e Marcos Val- _ 
caree! "Facer do lirisi:no história. 
Introdución a Otero Pedrayo", un 
libro multifacético. que aborda tan
to a ideoloxia como a obra literá- · 
ria e a acción poi ítica de Otero; 
Xesus Alonso Montero está a re
coller e preparar a edición da sua 
poesía editada e esparexida.-e '.a 
Fundación Barrié ·publicará catro 
das suas novelas en español , "Las 
palmas del convento", "Adoles
cencia", "La fiesta del Conde 
Berstein'; e "La vocación de 
Adrián Silva". 

X.C. 

Nova directiva da AELG con-Novoneyra como -presidente 
A Asociación de Escritores ·en 
_Língua. Galega (AELG) ven de 
eléxir unha nova Xunta Directiva, 
para un periodo ordinário de dous 
anos, á frente da cal se·atopa Uxio 
Novoneyra. O proceso de eleición 
requeriu de duas reuni.óns, despois 
de que unha primeira convocató-

t • ria, o pasado 5 de Febreir9, fose 
suspendida despois dun forte de
bate durante o que se retirou , a 
candidatura encabezada por Vic- -
tor F. Freixanes. 

A nova directiva está formada 
por Uxio Novoneyra coi:rio pn~si
dente; Lois Diéguez., vicepresi
dente; Xosé Maria Dobarro, se- · 
cretário e· Cipriano Jiménez Ca
sas, tesoureiro . Os vogais elex~
dos son Francisco Pillado Mayor, 
Miguel Sande, ·. Pilar Vázquez 
Cuesta, Xavier Alcalá, Maria . do 

Carmo ·Henríquez Salido e Xosé 
Lois Garcia.' 

Victor Freixanes declarou a 
ANT que a candidatura que ·et en
cabezaba "xa se reti'rou o próprio 
5 de Febreiro á vista do rexeitá
·mento a priori que habia cara ela 
e é que non -queriamos entrar a di
vidir á xente", engadind~ que "o 
único futuro para a AELG é cons
truir untia asociación na que todos 
os escritores teñan acollida respei
tándose as diferéncias que poda 
haber entre eles. A. AELG non 
pode ser patriinónio de nengun 
grupo polítieo nen de amigos. Ten 
que ser un ágora aberta para que 
nelas se encontren e· discutan, sen 

·crispación, todas· as posturas". 
Pola sua banda Uxio Novoney

. ra, que . no proceso de eleición foi 
escollido como· presidente para 
despois ir· articulando entre os 

' asistentes á Asamblea o cbnxunto 
· da nova direc~iva, remitiuse á pri-

meira reunión da mesma para tra
cex.ar un programa de actuación, 
pero insistiu en que era preciso se
guir a reclamar unha axuda de 
parte das institucións para: a 
AELG, que até agora redúcese 
pontualmente aos Encontros 4e 
Escritores, "a autonqmia ten unha 
débeda histórica ·cos escritores aos 
que sempre lle . negou o pan e a 
sal". Novoneyra defenderá "a li~ 

· bertade de criación a respeito das · 
normativas lingüísticas pois rion é 
admisíbel que se !lOS queira impór 
unha interlíngua". Anunciou a in:.. 
tención de que nun futuro congre
so de escritores galegos se puidese 
chegar a un acercamento de posi
cións "pésie á dificuldade e á,3· Jis
táncias.. entre os posiciohamen
tos" . X.C. 

·.J 
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Incursión fugai nos · debate.s-· ~e acruafidade 
- · ... 

Cultura ilo inveffio., Ue Pari 
. As novídades e as 
polémicas dós últimos . 
meses do 87 e primeiros 
do 88 nos terreas da 
filosofia, literatura ou 
sócio-política son · 
recollidas nesta 
panorámica, obra do 
noso colaborador e 
xoven filósofo Carlos·· 
Oliveira, desde a sua 
residéncia actual et;i 
Paris. 

Falar a -estas alturas do "dossier" 
(livró seria muito dizer) de Victor 
Farias ("Heidegger. et le nazisme") 
pode cuase parecer um anacronis
mo. Entretanto o "amarillismo fi
losófico" (Trías) ja se encarregou 
de espalhar -por activa, pasiva e 
perif ástica'- as "descobertas ''. do 
investigador chileno. A opera<;om 
n:iediático-sensacionaJista ainda~ 

vai dar muito ·que falar e o debate. 
· em Paris está longe de ter atingido 
o ~eu encerramento. Que este co
me<;e aqui .agora, quando na RFA 
hai tempo que os . "ft;itos" som 
conhezidos por mor das pes~udas 
do historiador freiburgués Hugo 
Ott entre outros, e egrégias figu
ras do espectro filosófico germa:. · 
no-ocidei:ital de orige e ori_enta
<;om mui diversas (Dieter Henri
ch , Otto POggeler ou 'Jürgen Ha
bermas) hai tempo · que tenhem 
publicado textos nos que levam a 
cabo umha discussom séria (e 
nom só.- planfletária ou cheia de 
amalgamas pouco credíveis) da 
"filosofía" do pensador em qües
tom, é mui sintomático a re.speito 
dos "interiores" do delJate parisino 
(¡)or exemplo, a ninguém aquí se 
lhe escapa a dose de "operafom" 

·contra o que alguns chamam · 
"neo-heideggerianismo" francés; 
Derrida, Nancy, Lacoue-Labart
he, Beaufret, entre outtos, ineren
te ao. larn;amento do "dossier" de 
Flrrias e - sobretudo--- do _proé
mio panfletário do ex"'nouveau 
philo~oph Christian Jambet). 

A ·discussom na RFA, desde ó 
conhezimento 9-a postura· política 
do ex -reitor de Freiburg en Bris
góvia, riom amalgªma. "feítos" e 
perisamento heideggeriano até um 
extremo tal que "a leitura propos
ta, se é que hai umha, fica insufi
ciente ou . constestável, as vezes 
tam grosseira que um se pergunta 
se o autor do inquéríto (enquétur) 
le Heidegger desde algo ·majs que 
umha hwa" como dí, penso que 
com razom, Jacques Derrida num
ha conversa com "Le Nouvel Ob
servateur". Fa'rias tém , porém, o ~ 
mérito de ter fomecido material . 
para a controvérsia, ainda que o 
seu proceder seja sujo em ·muitos 
sentidos como demonstra Pierre 
Aubenq.ue no dossier. que "Le De
bat" lhe adica ao tema no seu últi
mo número (Janeiro-Fevereiro . 
1988). 

J acques Derrida. no centro 
da controvérsia 
Cuase coincidind-0 co lanzamento 
do texto de Farias (ironias ·do des
tino!) publicou Jacquez Derrida 

Michel Foücault, ··filósofo 
Os dias 9 , 10 e í 1 de Janeiro tivo 
lugat (participa<;om só · sob estrita 
identifica<;om prévia por carta 
<liante do Centre Michel Foucault) 
um importante colóquio ("Míchel 
Foulcault, phílosoph ') acerca do 
prematuramente · desaparecido au
tor de "Naíssance . de Ja folie", 
"Les mots et les choses", "Survei
ller et punir'', "Histoire de la se
xualité" (-t. 1 "La yolonté de sa
voir'', t.2 "L 'usage des plaisírs'', 
t.3 "Le souci de soi"). 

O primeiro dia e médio o even
to tivo cuase ritual carácter de ho
menage ao infortunado doente de 
SIDA que nos deixou o 25 de Jun
ho de 1984 sem poder continuar 
umha obra que ainda nos prepara
va muitas surpresas. Ali estavam· 
6 seu diréctor de tese na Sorbon
ne, o epistemólogo Georges Can-

. guilhem (que nom podia evitar a 
sua emo<;om polo aluno falecidó), 
o lacania,no Jacques Alain-Mj ller, 
o californiano Hubert Di:eyfus -
co-autor com Paul Rabinow do 
primeiro trabalho exaustivó sobre 

· Michel Foucault: "Michel Fou
cault, Beyond structuralism and 
herm~neutics, With an afterword" 
by Michel Foucault, The Univer
sity of Chicago· Press. 1982; Paul 
Rabinow nom estivo por mor 
dumha doen<;a , como tampouco 
Jacques Derrida, também doente 
sem gravidade-:-, o director ,das , 
Editions· du Seuil, Fran9ois Wahl, 
o cat.;llám Miquel Morey -que 
nom dixo nada novo, pura repeti
<;om de quatro' cousinhas sobre 
normalidade e anormalidade se
gundo M.F.- o tradutor ao ale- · 
mám Walter Seitter (Viena) ou o 
ubícuo Manfred Frank (Tübin-

. gen) . O momento estelar desta 
primeira parte constituí-no a inter
ven<;om de Gilles Deleuze. Este, 

. como é ·Sabido, escreveu um livro 
sobre Foucault. 

At~ a interven9om tle · Gil(es 
Deleuze debateu-se principalmen-_ 
te a confronta<;om que. se opera 
em Foucault coas correntes do seu 
tempo: a fenomenología de Mau
rice Merleau-Ponty e Husserl (que 
Ricoeur traduziu) (Gérard Le
brun), o marxismo (e o althusse
rismo) (Etienne Balibar), a psita
nálise freudo-lacaniana (J.A. Mi
ller) sem esquezermos a enigmáti- · 
ca e pouco estudada rela9om t?ntre 
o derradeiro Foucault e Heideg
ger, autor ao que se refire Michel 
Foucault en ilhados textos e so-

M.ichel Foucault 

bretudo inter-Views . A - salientar 
também a· importante contribµi
~om de Manfred Frank (Tübin
gen) acerca do éonceito de "dis- . 
cours" em Foucault e as diferen
<;as entre este e o · "Diskurs" se
gundo Habermas (pe_rmita-se-me a 
autocita<;om: na primeira parte 
dum trabalhó sobre Jürgeri Haber
mas publicado na revista LUZES, 
nº 7 apontava esta capit<;1.I diferen
~a.) Foi mago'!- a aus~nci~ de Jac- ~ 
ques Derrida. Isto · pnvou-nos 
dumha -qui<;a- crítica interven
~om derridiana. Lembre-se a dura 
crítica a Foucáult no livro "L 'es
criture et la différence '. '. ,. · 

A linguage matematizada 
de Deleuze 
Gilles Deleuze~ .outro : "pesso pe~
sado" da actualidacle filosófica in
ternacional, forneceu-nos umha 
visorri doam.igo desaparecido que 
tivo a virtude ·de ser ao mesmo 
tempf. f.oucaldiapa e deleuziana. 
Long ficou . <Y Deleuze-experi
ment dor das linguages fronteiri
~as (psicanálise, loucura, , pintu
ra . . . ) . A derradeira fase da v-ida 

de Deleuze· --que vem de se jubi
lar do ensino em Paris-Vincennes 
junto -com o seu amigo Jeam
Fran<;ois Lyotard- parece dedi
cada a ''pensar" até as últimas 
coilseqüencias a totalidade da sua 
obra. em- diálogo cos grandes . da 
tradi~om ocidental que lhe interes-

. sam: Kant, Spinoza, Nietzsche, 
Foucault. Falar de Foucault per
mitiu-lhe inserir o seu discurso ao 
interior dos grandes problemas. do 
pensamen(o ocidental, descobrin
do-nos il importáncia trascenden
tal das aporta<;ons de Foucault . . 

· Deleuze descobriu:..nos a um Fou
cault vivisseccionado em disposi
tivos ~ linhas de sedimenta<;om, 
constantes, variáveis, curvas de 
visibilidade e de enuncia~om, lin
has de fon;a, linhas de s.ubjectiva
~om, etc . Da obra incompleta de 
Foucault tirou Deleuze duas con
seq~encias: 1) "repudia~om radi
cal dos universais" (a partir daqui 
co.mpr~ ''precisar a oposifom en
tre Foucault e a· Escala de Frank
furt" engadiu Deleuze; resta saber 
qual , ¡i primeira (a de Adomo
Horkheimer) ou a segunda · (a de 
Habermas), diria eu ~ -2) a filosofía 

Hans-Georg_ Gadamer 
dous· importantes textos: De /'es
prit, Heidegger et la question, 
(Galilée , Paris', 1987, 184 pág ., 

· .'.78. FF) e "Psyché, lnventions de 
l'ailtre'', Galilée, Paris , 1987, 650 

de ,Foucault nom é sequer "indi
rectamente referível a problemáti
ca do "étemel'"'. 

A complementariedade entre a 
dimensom de "arquivo" e a da 
~·actualidade,., -assi partilhou De
leuze a obra de Foucault- .levou 
ao filósofo francés a pedir. a publi: 
ca<;om . de todos os "entrétiens" 
que concedeu Foucault. Neles, 
pensa Deleuze, longe de explicar 
a sua obra, alvísca7se a imbrica
<;om en~re a obra e a dimensom 
de actualidade que explicam a gé
nese dos seus diferentes livros .' 

Pali.eninho i~-se escuitando um 
home COf11. insistencia que ria se
gun4a parte do evento ~uparia .. 
por completo as di.sw~sons até o 
ponto. de termos por_ momentos a 
impressom 'de estarmos perante 
um debate sobre Michel Foucault 

- e ... Jürgen Habermas . . 

O "différend" Habermas
Fóucauli ou o encontro 
que nom tivo ~ugar 
Num tom de voz quase militante · 
que vinha. violentar a atmósfera 

págs, 290 FF. 
No primeiro ocupa-se o prolífi

co autor judeu-francés de orige al
gerina, do "Geist" ·segtmdo Hei
degger, dos evitamentos <leste · 

até ese momento dominante , o 
breve mas directo e polémico par
lam~nto de Fran<;ois ,Ewald, teóri
co do Direito ("L 'Etat-Providen
ce", Grasset, 1986), directo cola
borador de Michel FoucauJt e ago
ra encarregado do "Centre Michel 
FoucauJ(' (junto com Daniel De
fert), (quase) denunciava os cinco 
erres que segundo Ewald se co
metem na recép<;om da obra de 
Mithel Foucault hoje em dia um 
pouco partout: 

1) Foucault nom elabora umha 
"teoría" ou "doutrina'. O seu esti
lo é "a-teórico", nom escreveu 
'tratados sobre" senom 'es

saies' . 
2) a respeito do conceito -<le 

orige epistemológica (via Bache
lard)-- de "discontinuidade" tam 
cara ·ao autor, negou Ewald a ínte
lec<;om destél como "di continui
dade pura". Nom hai alto mortal 
entre un código referencial e ou
tro . A discontinuidade é parcial e 
local . (lsto fixo-me pensar no em
prego inflacionário e errado do 
c·onceito Kuhniano de 'paradig
ma" que invadiu - ja meno - a 
linguage científica (em cienci.a e 
letras) e jornal f tica; vulgariza
c;om e de prazament emántico 
contra do que ja revoltou o me -
mo Thoma S. Kuhn no seu con
hezido texto "The · tructure of 
Scientific Revolution ") . Segundo 
Ewald, Foucault pensou a "utopía 
das proposifons nom normativas" 
-"o inverso de Habermas"- , 
acrescentou. 
· 3) nom hai "Verdade" em Fou
cault , mas si "événements de veri
té" ou "jeux de verité". A tarefa 
do pensamento consiste em ''pro
duzlr a verdade contra ela pró
pria ". 

4) Nom hai -"relativismo" ou 
"historicismo" em Foucault. Isto 
suporia umha "equivEJ.!éncia dt; 
formas". A história é para Ewald 
--que se inspira no desaparecido 
mestre- "o que nqm se fepete". 

5) Foucault nom é um filósofo 
do poder e ·do "enfermement"; 
mas si da sua "dispersion" e "dé
sagrégation ". Em "Surveille_r et 
Punir" Foucault fai "um uso no
minalista do termo 'pouvoir' para 
se liberar dele". Foucáult fala, en
troques, em "S,urveilfe~ et Punir" . 
da "norma". Que const1tue a mo- . 
demidade segundo Foucault? ."o . 
grande ,continuum discip/i1_1ário" . 
apoñta Ewald; "umha sociedad~ 
normativa é umha sociedade sem· 
exterior', nom. hai "dehors''. Na 
"Histoire de la folie'~ o Ootro ain- · 
da é um ouiro. Na sociedade dis
cipJinária. ja . nom é possível ser 
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conceit9 "(Begr:iff) em "Ser e Tem
po" assi conio das importantes di
fe~ern;as em alemám entre os ad
jectivos "geistig" e "geistlich" 
(árredor da qual Heidegger elabo
ra toda umha . especulac;om sobre 
o espírito) assi como da possível 
intraduzibilidade (seguindo a De
rrida e a Heidegger, ainda que isto 
precisaria de muitas matizac;ons 
que excederiam o marco deste 
texto) entre Geist, esprit, pneuma 
e spiritus. "De !'esprit" é o texto 
dumha conf~rencia pronunciada 
por Derrida o 14 de Marc;o de 
1987 no College lnternational de 
Philosophie 'da capital gala no 
marco dumhas jornadas de discus
soin acerca da "Heidegger, ques
tions ouvertes". O autor, mais for
re em plantejar perguntas cruzais 
no devalar do ·pensamento ociden
tal qu em. fornecer respostás (tudo 
é segundo ele "toujours plus com
pliqué que fa'} -o que lhe val a 
ona de " ofi ta" em certos am

bientes- apre enta-nos um belo 
texto de filosofía. Jacques Derri_da 
tenta pen ar com e desde Heideg
ger, em esquezermo a importán
cia para e te pen ador da tradic;om 
hebraica, omnipresente nas suas 
referencias. Pen ar de de e com 
Heidegger acontczc em Derrida 
(ci o importante) de de a tomada 
d con cienc_ia do 'infemo Philippe · 
Lacoue-Labarthe, que o "nazis
mo" nom foi/é um feíto ilhado no 

· Outro". 
Franc;ois Ewald vjsava com esta 

mordaz crítica Jürgen Habermas 
(ainda que nom ó). 

Rainer Rochlitz acusa a 
Foucault de ... 
Ao contundente exposée de 
Ewald, após tér reivindicado Ma
cherey umha leitura de Spinoza a 
partir de Foucault que surpreen
deu a máis de quatro seguiu o co
rajoso parlamento de Rainer Ro
chlitz. E te filósofo de orige ale
má e naturalizado francés que se 
dedica ultimamente a traducc;;om 
de Habermas (após tér traduzido 
a i,ukács, Benjamín, Adorno en
tre outros) tivo a corage de rachar 
o "con enso" pro-foucaldiano 
existente botando mam de duros 
qualificativo para se referir a 
obra de Michel Foucault. Eis a 
ua arta de i::.eproches/acusac;ons: 

1) F. foi um jornalista que e 
dcixou levar, na elci~om do eu 
tema de el.tud , polo "imperati
vo da a tualidade"; 2) da ua 
obra n m é po ível tirár "contido 
normativo algun(' nem "fonde
ment'' do eu quefazer· 3) F. nom 
tem umha "teoría da democrácía ' 
e a ua valorac;om do no o mo
mento hi tórico é - niet zeana
mente- cínica; 4) F. é primeiro 
um "fugido" do catolici mo (a ua 
"Hi tória da Sexualidade" eria só 
umha mancira de "aJTanjar can
tas" coa rcpre iva moral católica 
da' ua infáncia em Poitiers, ele 
que era "horno cxual'}, e, egun
do , um "fugido" da "igrcja comu
·n; ta" (sic). 

Ao día cguinte falaria Chris
tian Bouchindommc, que é co-au-

devalar espiritual-poi ítico euro
peu. Ele. ten ta ''pe.nsar". a mons
truosidade, o seu porqué e as suas 
imbricac;óns no processo históri
co-espiritual de Ocidente . Precisa
mente o que nom fai Farias. Nom 
esquezamos que Derrida .é judeu 
até no seu universo referencial -
Cohen, Ro1?enzweig, Spinoza, 
Scholem, Adorno, Buber, Men
delsohn, etc ou o contemporán.eo 
Emmanuel Lévinas som as . suas 
referend~s favoritas. · 

O segundo texto (Psyché, ln
ventions de l'autre) é umha col
heita de diferentes trabalhos ''pro
duzidos" nos últimos dez anos. 
Derrida escreve sobre a "Alterida
de" (Tema tam caro a tradic;;om 
hebraica; umha Alteridade nom · 
engulível no hegelo-idealista con
ceito de Identidade,- ou seja, fi
cand9 sempre irredutível ao pen
samento identitário); da psicanáli
se --ele que é tam céptico sobre 
isto, lembre-se a sua controvérsia 
com Jacqucs Lacan-; sobre Ro- · 

· land Barthes, Fla'ubert, sobre o 
"Ge chlecht, diferen9a sexual, di
feren9a ontológica'', o aforismo, a 
man de Heidegger, mas também 
sobre o racismo, sobre Nelson 
Mandela, etc. · O controvertido 
Jacques Derrida (57 anos) é, junto 
com alguns outros autores dos que 
escreverei logo, um dos grandes 
pensadores dos nossos días, e 
nom só entre os franceses. 

tor com Rainer Rochlitz de al
gumhas traducc;ons de Habermas. 
Este foi um pouco máis suave (ao 
interior dumha mesma tónica); sa
lientou sobretudo a primeiric;a fase 
comum a ambos autores, Haber
mas e FoucauJt. Os dous som "fi- · 
lósofos críticos". A diferenc;a é 
que Habermas posue umha base 
normativa (formal, pós-conven
cional, pós-metafísica, de inspira
c;om moralmente kantiana: a inte
racc;om comunicativa) e Foucault, 
segundo Bouchindhomme, noril. 
O "imbroglio" que se formou foi 
considerável: Ewald nom deixava 
de gesticular, o auditório- serttiu 
aquilo como umha afrenta, o laca
niano Miller falou do "teITorismo" · 
(sic) do universalismo kantiano e 
nom duvidou um instante em 
"atapar" paralelos entre a ética 
kantiana universa-lizante e o nazis
mo ( ... sem comentários, C.0.); 
inclusive o mesmo Manfred Frank 
-outrora conhezido pro-haber
ma iano-- reconhezeu a tardan~a 
alemá em se liberar da "PMolizei 
de Di kurse "(policia do discur
so)_ haberma iana ... Por momen
tos tinhamos a ensa~om de que 
e estava a "transgreder'' o espac;o 

sacro dum Foucault reverencial
mente honorado. 

Richard Rorty 
"nacionalista''? 
E por · e isto nom avondase, ainda 
tivemos a oportunidade de asistir., 
mos na manhá do derradeiro dia 
do colóquio e ern solo ''neutral': 
-se neutral é para um norte-ame
ricano o solo europeu da NA TO.
a umha querela interno-america
na: . Richard Rorty descQbria-~os a 

weir. G ..... o 
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Jean-PaulSartre 

dous Foucault: un francés e _outro-
. norte-americano (este seria "anar

quista" segundo o conhezido filó
sofo pragmatista). O j.udeu n~w-. 
iorqués John Rajchman cuspia no 

· micro a acusa~o,m tle "nacionalis
ta" contra Rorty : (Ten ha-se em 

· conta que Rorty é considérado por 
pouco _menos que um , "tolo" na 
"neo-escolastizante" filosofía an
glosaxona e apóstata da fe ·analís
tica desde que se ''pós-estrutura
listizou '~ ou seja de~de a publica
c;om do seu controvertido texto "O 
espelho da natureza". Rorty dei:-· 
xava entrever na sua intervenc;om 
os condicionantes americanos no 
seu enjuizamento da obra de Fou
cault, nooi.eadamente a pegada 
pragmatista ·de James e Dewey no 
seu pensamento e na sua análise, · 
eis o porqué ·da acusa~om de Raj
chman. Menos mal que André 
Glucksamnn (velho ''gauchista" 
hoje reconvertido) e Paul Veyne 
(insigpe históriador ría tradic;;om 
da "Eco/e des Annales" amaina
rom o temporal coas suas inver
veryc;ons e P·ierre Boulez punha 
"broche de oro" ao evento ,co seu 
concerto em homenage ao amigo 
morto com pezas de música ato.na) 
de Schonberg, Karlheinz Stock
hausen e Anton Webern, entre ou
tros. 

Glucksmann, com a facilidade 
inerente a esta sinuosa personage 
para falar de quem seja e ao mes
mo tempo de si próprio, reivindi
cava· a ética do derradeiro· Fou- _ 
cault (o do "souci de soi.") para o 
~eu "humanismo negativo" e a sua 
campanha polos "droits de l'hom
me" (a oom' identificar com Ferry( 
Reanut. Mais na segunda entrega 
sobre isto). Paul Veyne, agora 

"A fic~om do político", 
a '_'primeira deteqnirn;l<50m · 
filosófica do nazismo" 
E se os textos derridiano~ sairom 
umhas semanas antes do Nada!, 
hai uns dias que Philippe Lac.ou-

. ne-Labarthe publicou "La fiction 
· du politique; Heidegger, J 'art et la 

·f!.olitiqi.Je", Christian Bourgois 
Eqiteur, París, 1988 págs, 65 FF. 
Trata-se dum texto rematado antes . 
do "boom" de I;arias. La.coue-La-. 
barthe, jovem filósofo que ensina 
na universidáde de Strasbourg, 
tenta ''pensar" a monstruósidade 

, nacional-st:Jcialista : e o engage
ment de Martín Heidegger. ao in
terior da mell;¡or tradic;om espiri
tual germana. Esta hom setia um 
exabrupto epigonal senom a "cul
-minac;om" da mesma . Novidosas 
teses interpretativas povoarn . o. 
texto -por exemplo, o autor 'fala 
de "national-estetísme" para se re
ferir ao nacional-socialismo; 
este conceito quer sigriificar a ten-

. tativa heideggeriano-nazi de penar 
a resurrecc;orn espiritual da Ale
manha a pártir do modelo grego, 
'ao que o_ destino (Schicksal) "his
toria/" da Alemanha nacionál-so
ciali_!>ta daría corpo no nosso s.~cu~ 
lo. E chocante, ao meu julgar., por 
nom dizer ~'grotesco" - algo que 
ae atopa noin freqüencia um pou: 
co partout ·acerca desta qüestom 
fara da RF A- crer atapar a géne-

que a- hi.stória da ·"Eco/e des An-
. na/es" é questionada polo novo 

gósto narcisso de polo "nacional" 
e ns "feítos" que ameac;a c9m de
rrubar as conquistas da histórica 
escola que --revolucionou a nossa 
olhada sobre a história (e da que 1 

. estava tam perta Foucault), ·reivin
dicava a imensa e feconda actuali
dade "intersticial" -ou seja, para 
esse _ espa~o entre diversas . disci
plinas- do-amigo ''precozmente" 
falecido. · 

Algumhas anotac;ons sobre Ha
bermas/Foucault para rematar: 

1. A leitura _que ·Habermas fai 
de Michel Foucault no seu "Der 
philosophische Dis.kurs der Mo
deme" (Suhrkamp, Frankfurt, 
1985 _e da filosofi.a francesa em 
geral (ele detem-se em Derrida, 
Bataille, · Foucault e Castoriadis) 
nom só é ay~ndo p(oblemática. É, 
as vezes, simplesmente . errada. 

. Demonstrar istó nom é tarda <les
te. trabalho-. 
. 2. A visom francesa sobre a fi
losofía de Habermas e da filosofía 
alemá em geral é, por vezes, alpo
ric;ante por mor do· seu descbnhe
zimento, arrogante em func;om 
dos próprios interesses críticos . 
Preciso: 

2. 1. É imposslvel entendermo.s .· 
algo da "Frankfurter Sf,hule" pon
do numha ringleira a Habermas e 
os "históricos" da primeira gera
c;om. Desconbezer/ignorar a c;:oñ
tr9vérsia Habermas'-Adorno leva a 
análises falsas · da mesma e da pro
posta habermasiana hoje em dia . . 

2.2. Habermas nom é Kant (na 
_ mor~!). A sua prqpost<t. moral 
tampouco é identificável eoa de 
Kant ou Karl-Otto Apel, ficando, 
porém, na seu mesmo universo. 

se da barbárie nazi em determina
dos momentos do idealismo, o ro-

. mantismo ou a mitologia germa
nas. Eis a "controvertibilidade" 
deste imp0tt"ante texto, . "la pre- . 
mlere détermiT}ation- philosophi
que du nazisme" ein palavras de : 
J.F. Lyot~d . _ 

Outras publiéac;;ons · arrodeial)1 
ao caso Farias-Heidegger. Cuase 
todas as revistas de boulévard (co
mec;ando polo "!"[ouvel Observa-, 
teur'), literárias (La Quinzaine lit
téraire, L'e Magazine Litiéraire .. . ) 
ou de pensamento (Le Deba t. .. ) 
(Critique anúncia. um dossier para 
logo), dedicaron-lhe um dossier 
a,o caso. A salientar nesta selva de 
material os textos dos "judeus" 
Maurice Blanc.hot ou Emmanuel 
Lévinas , · do heidelbergeriano 
Hai:is. Georg Gadamer ou Franc;;ois 
Fédier (tradutor de Heidegger ao 
francés) no "Nouvel Observateur" 
(22-28 Janvter. 1988, págs: 75-
84). As "Editions de Minuit" 
$1núncian para Man;o a publica
c;om durn livro sobre Heidegger 

. do pr~stigiado sociólogo Pierre 
Boúrdieu , outro _pensador no cen
tro da controvérsia (esta sociológi
ca) por "ousar" ainda manter 
umha filiac;om estr:uturalo-marxis
ta nas ciéncias sociais, quando so-

_pram ventos neo-liberaloides (ou 
seja, social-darw.inistas), indivi
dualistas e assi, por París. . O 

e.o. 

· 2.3. · Nom s·ei se Habermas é o 
"filósofo alemá máis importante 
boje" como se pensa em París 
quase unanimemente . É um es
cándalo;, porém, · O descohhezi
mento quase absoluto dout:ras fi
guras da sua mesma altura (Mi
chael Th_eunissen, Emst Tugena- · 
hat, Dieter Henrich, Wolgang 
Stegmüller, etc.), por certo, auto
res com umha proposta filosófica 
mui diferente a de Habermas. 

No jornal "La Vanguardia" pu
bliquei o 5.Janeiro.1988 um longo 

_ texto sobre. esta qüestom. Permíta
se-me enviar ao interessado leitor 
·a esté outro trabalho, ("La filosp
fía alemana hoy" La Vanguardia, 
5.Enero.1988, págs. 32-33.). 

2.4 O projectado diálogo e·ntre 
Habermas e Foucault que · nom 
tivo lugar por mor da trágica mor
te do segundo, é _um 'dos "debates 
capitais" da filosofía hoje. Daí a 
irñpórtáncia do projectado encon
tro de trabalho anunciado no cotó
quio parisino e11tre Fran·c;ois 
Ewald e Habermas para este mes
mo ano em Frankfurt: Sobretudo 
porque Habermas trabalha desde 
hai um certo tempo na sua "Re
chtsphilosophie" (Filosofía do Di
reito), na que Ewald é qui~á o teó
rico máis importante actualmente . 
e.m Fráncia e cuja trajectória seria 
inexplicável sem Michel . Fou
cault. Mudará Jürgen Habermas 
algo a sua análise da obra de aquel 

-insigne pensador de cabec;a com
pletamente rapada que um 25 de 
Junho de 1985 nos deixou sem 
poder rematar . umhá das obras 
r:náis transcendentais do nosso sé
culo? O 
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PARQUE NACIONAL DE 'DONANA . . 
Datas: 31 de Marzo ao 3 de Abiil / 1 ao 4 de Abril. 
Précio: 21.000,Pta. lnclue transporte -desde Bilbao e Ma
drid, aloxamento e hotel en Matalascañas, visita ao inte-
rior do parque en veículos todo-terreo. · 

- A~ªcmADES lMPERWS:. 25 de marz~ ao 4 de A~~I· · 
I 31 de marzo ao 10 de Abnl. Précio: 26.500 Pta. coñ 
aloxamento en hoteis / · 18:500 Pta. ~cori -aloxamento eh 

vós, aloxamento en hoteis e haimas, comidás, 4 d.ias de 
perconido.en todo-terreo-polo deserto e 3 dias en canie-· 
lo. ' ·;. 
INDIA CENIRAL E RAHASrnAN 

ANDALUCIA ECOLOXICA 
Datas: 1ao10 de Abril. Prédo: 36.000 Pta., incluevisita 
a Doñana, Marismas de Odie!, Lagoa de El Portil, Ron
da, Serra -de Grazalema e Serra Nevada; aloxamento e 
transportes. · . · 
ESQUI DE FONDO EN HUESCA . 
Data: 27 de M~rzo ao 3 de. Abril . . Pté~o: 36.000 Pta., 
inclue tranporte, aloxamemto en hotel de Castejón .de 
Sos, pensión completa e instrutores. · · · 

· ROtAS EN BICI · _ 
DONANA E O ALGARVE PORTI.JG.UES: 26 de marzo . 
ao 3 de Abril Prédo:· 29.500 Pta. 
O VAL DO TIETAR: 31 c;le Marzo ao 3 de Abril Précio: 
13.900 Pta. . . . . J - ' 

. DE ALMEnIA A MURCIA: 27 de Mario ao 3 de Abril. 
Précio: 34.000 Pta. , · .. 
MARROCOS, DE TANXER A CASABLANCA: 26 de 
Marzo ao 3 de Abril. Prédo: 45:000 Pta. Todas as rotas 
incluen aloxamento en campings - Mqrrocos en hostais- , ' 
pensión éompleta e furgón de apoio, . 
MARROCOS' . · - -- . ' . .. 
ROTA DAS .KAJ1SBAS: 25 de marzo aq · 4 de. Abril/ 
:H de marzo ao 10 de Abril. Précio: 45.'000 Pta. inclue 
transporte en autocaravana, aloxamentc:i en campings e 

. campings. '¡ 

TREKKING POLO RIF: 31 de marzo ao .10 ·de Abril. 
Précio: 58.000 Pia.; inclue transporte des.de Madrid; in~ 
fraestrutura para o trek, mulas de carga e guia ." 
AI.:XERIA . 
O GRAN ·ERG OCCIDENTAL: · 25 de marzo ao l(} de 
Abril. Précio: 74.000 pta., inclue ·transporte visitando as 
·!J!ilndes dunas, oasis e cidades do deseito_(Timmi-
moun, Ghardaia, .etc .. ), campings e. guia. • 
TIJNEZ EN CAMELO: 2 ao 9 de Abril. Précio: ·91.000 
P.ta. desde Madrid I 88.000 Pta. desde Barc~lona, inclt14;l 

28 de Márzo ao 10 de Abril Précio: 148.000 Pta., inclue 
vós, transporte en autocar e. tren, visitando Delhi, Agra, 
Benar~ e, Rahasthélfl, hoteis e guia. e 

CUBA . · 
-28 de marzo ao 3 de Abril. Précio: 119.000 Pta., inclue 
vós desde' Galiza, visita da Habana, Santiago e Pinar 
d~ Rio, hoteis e pensión completa: 

Solicita o noso folleto de· viaxes de. Semana Santa / Pri
mavera e información de vós económicos. 

dnosuz· 
. ClUB DE VIAJEROS -

'- Rondo ·de Sont Pere, 11. ó•,30_ • 08010· Barcelona· llf.: 302 50 81 
Ledesmo,7. l!izqda·48001·8ilboo·TI~: 424-42:65·.42.4 22 \S .,,_ 

Rodriguez San Pedro, 2. Of. 1202 • 28015·Madrid • Tlf i.: .445 .11 45 



Antón Risco: 
afianzar-se 
paso a paso 
Antón Risco entrega o seu segun
do ' livro en galego: que siga. O 
primeiro for41 unha colección de 
relatos da que xa .falamos aqui. 
,Agora é un livro de ensaio. En
saio? si, e de viaxe, e de relatos, 
·e de reflexións. O presente libro 
de Antón Risco é un livro orixin?I 
dentro da literatura ,galega aind_a 
que o autor teña escritos livros de 
tal cafibre en español. O título do , 
volume: Víaxes -a América Latina 
á procu;~ de líte~atura fan~ásti.-o 
ca11 >. Trata-se da narración de tr\!S 
viaxes que fixo ·a_ diferente~ _países 

- latinoame'ricanos -México, Ar--
. xentina, Brasil, e.te.- becadó 

polo gqverno canadense. (un org~
nismo ·do governo, q:>mo !emb~a 
o autor nun momento determina
do). E vai a eses países e explica 
muitas cousas deles, políticas, so
ciais, económicas, culturais ,. etc. 
Pero antes de nada, Risco expljca 
o que entende por literatura mara
villosa e literatura fantástica. Dá 
exemplos, uns coñee.idos polo lei
tor galego: García Márquez, Bor
ges; Cortázar, f'.uentes, Amado_ 
Nervo, etc.;outras veces remite a 
autores cáseque descoñecidós ou 
non mui coñecidos: Clemertte Pal
ma , Eduardo Wilde, Roa Bárce- . 
na , Ledislao Holmberg, Elena pa
rro (a primeira muller de Octávio 
Paz), ou o cubano Juan Luis He
rrero, etc., ainda que os contos de 
HeJTero e GaiTo citados por Risco 
están ao alcance do leitor nas es
colmas sobre conto cubano e na
rrativa mexicana publicadas por 
Laia e Alianza Editorial respecti
vamente. Pero o máis interesante 
do livro non é n.en a distinción que 
fai Risco entre literatura maravi
llosa e literatura fantástica; nen a 
sua teoria de que os USA están 
er.1tre un paréntese (disneylandia e 
disneyworfd), ou que Reagan é un 
descendente dos hippies mais re
conciliado coa técnica por aquilo . 
de que os dous reivindican a tradi
ción americana, e a sua cr.enza 
nunha ldade de Ouro ; nen o máis 
interesante é que ~firme que o ·.ex
pre_sionismo é o grande_c.riador do 

-que saín todas as ar:tes CQntempo
. ráneas; nen as sua'S reflexións mo
rais, de· grande interese ainda que 

· se podan discutir', ou q1:1e afirme 
--con muito tino-, penso eu- que 

· non existe un discurso fantástico 
-específico; ·00 esa faísc;.a que 
· chimpa na · páxina· 127 -e _que 
-ven do que vai dicendo na 126--: 
"paga a ,pena ir. desc:onfiando da 

· idea·· de contrariedade", cousa-que 
o autor tira de Hegel 'e Marx, e de 
Vicente Risco .e,. através del, dos 

, surrealistas (habel'ia que engadir 
que se ben non existen os confrá- · 

.. rios, ou que tinha idea ."que se fir
m_a, afirma ó mesmo tempo, por 
transparenc;ia, · a súa contrarja" 
esas duas ideas ; ·afirmación e con
trária -negación?- están-se, no 
estádio actual. da. cotÍciéncia hu
mana, a perceb.er, ainda, contradi
toriamente, como -afirmaba Bre: 
ton). Non é. todo isto, e muitas· 
máis cousas _que segue a dicer 
Risco, o máis -importante, ou , o 
máis interesante do livro, arnda 
que compre suliñ_ar o que afirma 
na páxina· 142: "E ben sabido _que 
a finalidade do arte é· a de expri
mir desexos máis ben que resulta- _ 
dos" , nunha discusión sobre a va-
1.idez artística dos muralistas me
xicanos, agás Orozco (digamos 
que a afirmación que faj na páxina . 
seguinte de que Rufino Tamayo é 
o mellar pintor mexicano desde 
fins do século XIX pode-se sus
crever facilmente, pero sen esque
cér nen a Gironella nen a Cue
vas) . · Eu penso --co~ Gracq
que máis que expremir desexos a 
arte, ou a literatura, ten que pro- · 
vocar o desexo, mais ta1vez sexa 
o mesmo pero · di to doutra manei
ra. Ou o importante aforismo, en 
realidade frase: "Rexeitando a no
vela p~rante sécufos, o hoine des-

botaba a continxéncia, a tempora
lidade, e, xa que logo, a morte". · 
Ou o interesante apar~ado dedica
,do ao tempo, o'u a explicación de 
monólogo interior e monólogo ex
terior. Ou a explicac'ión histórica 
da novela, da narración fantástica; 
ou a comparación entre. 'novela e 
viaxe, ao cabo,. o mesmo. Ou, xa 
ao final da reflexión, iso tan im- . 

· portante que di: "A fantasticidade 
. creba por principio- todo dogmatis

mo e abre a porta á 1 ibertade de 
pensamento" . Todo isto e mu itas 
máis cousas di .este interesante li.

. vro, pero non é o que máis nos 
· interesa del, non. · . · · 

- Para· nós o rriáis interesante do 
li~ro., aparte das ·perspectivas de, 
leitura que ·nos dá de muitos auto
res, e de Cunqueiro en particular ', 

. cando di que debido á escamota,xe· ,· 
donoso pasado ou iden.tidade "Al~ 
varo quixo vengarse dinan:iitando, 
pola súa beira, toda a historia unr
versal, mistorándoa con J.enda, 
fundindo todo nun mito arbitrario, · 
en fantasía lúdica e parodia". Ou . 
que Cunqueiro quixó desfacer a 
história "por vi;vir, cmno galega 
no fin do mundo e tendo que sen:.. ' 
tirse entón marxinado do mundo". 
Cousas impqrtantes, cousas· inte
resantes. di' Antón Risco, pero eu 
sigo a interesar-me por outra~cou
sa, polos exemplos que vai pondo 
de tal ou cal clase de. literatura: 
son exemplos próprios. · Quer di-· 
cer, para "ilustrar" Antón Risco 
vai pondo exemplos (contos, 
guións cinematográficos , obras de 
teatro) de. colleita própria, e asi 
entrega-nos . diferentes con tos de 
diversos xéneros, desde " A cha
ve", narración na que non pasa 
nada, até -unha interesante narra
ción de ficción científica: "Os ou
tros"; pasar.do por narracións do· 
Oéste americano "A ventura de 
Bill O'Grady.-", narracións, relatos 

:ou cantos nos que Antón Risco 
demostra un grande coñecimento 
do que é o conto, de como se fai 
un relato. Antón Risco é un autor 
polimorfo e así brilla na maioria 

, dos relatos· que entrega, ainda que 
ás veces, polo seu ariti-realismo 
(un anti-realismo co que estamos 
dacordo) estrª"ga verdadeiros 
achados, pois . certa . continéncia 
anedótica enche n.rnitos <lestes re
latos, asi "Os outros" que queda 
estragado polo seu remate. Cando 
o autor se contén, "As ardillas" e 
óutros, sain contos de alta ·calida.: 
de. 

Antón Risco está, xa que logo, 
a entregar obras no noso idioma 
de boa calidade, pode chegar a 

inái's se se cóntén e se rep~sa os 
seus orixinais l aos .que lle cómpre 
certa revisión lingüística pois hai 
·no presente demasiados erros lin
güísticos e, tamén, tipográficos. · 
En:os .q1.,1e ~s veces fan incompren
sível o orixinal . D 

XG~ . . 
(1) Ediciós do Castro. Sada, 19~7. 

Otitravolta os 
innandiños 
O historiador Mac F~rro ten repa- . 
rado sobre os contidos que .~ His
tória· transmite ás novas xeracións, 
nomeadamente aos nenos 'da esco- · 
Ía básica obrigatória. Nunha obra 
de hai uns anos11 J fixo unha escol-

. ma, en lugares e tempos ~iferen
tes, sobre ese conxunto ·de ideas 
que para · a maioria da ·populación 
han constituir o seu único ponto 
de referéncia sobre o. pasado co
lectivo. Citaba ali desde o caso 
máis rechamante dos manuais es
colares sulafricanos que sobran
ceaa a história branca do extremo 
Su! do cóntinente negro despre
zando a dos habitante e11 princí
pio ali existentes, até a Polónia 
ónde ao se falar dos inimigos ex
ternos fai-se fincapé na Alemaña 
ocidental, agachando os contínuos 
problemas co seu viciño oriental 
o expansi<?nismo ruso primeiro e 
soviético despoi s . As parcialida
des son evidentes. 
· Ma~s non son os únicos casos, 

velai o feito de que nos priméíros 
plans de estudos mexicanos, após 
a independéncia, non se cit~ a 
Hernán ·Cortés. Abraiantes, pois 
supoñ_en Únha viraxe completa, 
son tamén as mudanzas introduci
das despois da ll Guerra Mundial 
nos libros escolares xapone e 
desbotando os princípios impe
rial-totalit~rios había tan só uns . 
anos - vixentes. Certamente os 
cámbios políticos e/ou a situación 
presente influen no tipo de discur
so sobre o pasado. Nós· podemos 
engadir pola nosa conta, e b leitor 
terá ex.emplo's dabondo, que o 
movimento irmandiño ocupa na 
actualidade ben pouco, ás veces 
unha liña ou nen se cita, nos li
bros de texto con que os nenos e 
mozos galegos se supón deben ter 
notícia do seu pasado. 

Evidentemente estamos perante 
un coñecido aforism<? segundo o 
cal subliña-se do pasado o que 
máis ·convén e ignoran-se, mixtifi
·can-se ou deturpan- e outro a -

presenta as ·primeitas novidaéles do ano: . a -novela 'fin_aÜsta . da IV edición do Premio 
"Xerais"; .. o número 32 da colección Xabarín; o' primeiro título da ·colección 
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peGt9s . · Compre · tecoñecer qµe · a
simples eleición de temas do pasa
do ben para o seu estudo científi.: 

. co 'ben para a sµa divulgación en
tre as xeracións futuras é unha de
cisión - á que non son alleas as 
preocupacións de"todo tipo, desde 
políticas a psicolóxicas, .do pre
sente. 

Só res_ta dicer que toda recons·
trución do pasado por forza é arti
ficial, fruto tanto dos materiais de · 
edificación conservados (docu
mentos) como das preferencias 
edilícias ou ideas sobre edifica
ción do restaurador (o historia-

. dor). A simples eleición sobre que 
espaz;os, sóbre que edifícios, so
bre que ruas ou carreiros do pasa
do reconst~uir supón xa de seu un 
compromiso. . 

As sobreditas cavilacións oco
rren-se-nos co gallo do libro que 
sobre o movimento irmandiño ven 
de publie>ar a Asociaci<?n Sócio
Peo~góxica Galega, sob a re pon
sabi lidade de Anselmo López Ca-

. rreira'2l, coa declarada intención 
de aportar unha determinada vi
sión de tais aconteccmentos. Sur
prende gratamente o afouto reco
ñecimento de entrada de a rela
ción pre ente-pasado que non e 
quer dcsdebuxar sob a carauta de 
asép ia ·ocia!, do academici mo 
ou do requintado afa ta.mento 
emotivo verbo do tema obxccto de 
estudo. Explicita- e, pola contra, 
directamente a eleic ión do tema 
por considera-lo clave no ulterior 
de envolvimento da Galiza. 

A revoltas irrnandiña baixo
medievais foron tratada primeira
mente polo historiadore román
ticos galegas recentemente polos 
medievali ta univer itario e fi
nalmente inserida no contexto 
doutros movimento parellas que 
tiveron lugar daquela tanto na pe
nínsula como en Europa. O pri
meiro enfoque .salienta o carácter 
singular do agramar dunha loita 
popular galega no momento da 
formación do estado moderno. Os 
segundos procuraron diseccionar 
todos as posíbeis fasquias dunhas 
loitas ás máis das veces ensarilla
das ou a várias bandas (Reí de 
Castela, nobreza leiga ou eclesiás
tica, labregos e burguesía) pondo 
especial atención no complicado 

. que resultan as alianza ociai 
que ora mudan subitamente ora 
carecen dunha consciéncia clara 
do · eu obxectivo . A falta moi
tas vece de documentación fai
no cauto á hora de tirarme con
clu ión . Terceiramente tanto 
como inalar a peculiaridade do 
movimento irmandiño é preci o 
recoñecer os eu paraleli mo eu
ropeu , poi que a cau a · e ob
xectivo imediato do levanta
mento populare on emel lante 
dada as imilitude na e trutura 
sócio-económica. 

No devandito panorama e ta 
obra, que non bu ca arrecadar ma
terial documental novido o , ten a 
virtude de nos propor unha breve · 
síntese do estado actual da cue -
tión, non só da revolta irmandiña 
senón tamén da Galiza baixo-me
dieval, cunha finalidade clara
mente divulgativo-didáctica. Ten
ciona facer abrollar no leitor in-

. quedanzas e preguntas sobre tal 
etapa da história galega, interpre
tada en- clave de fracaso dunha re
volución burguesa autóctona. Pro-

. pón-nos un determinad0 fio inter
pretativo no que persoal~ente nos 
perguntamos ate que ponto as 
conclusións finais · están suficien
temente alicerzadas no texto ante
rior. Porén contribue tal visión a 
desengµedellar o novelo daqueles 
aconteoimentos, na perspectiva de 
avivecer ese diálogo entre presen
te e pasado que constitu~ a refle
x-ión histórica. Relación suxeita 
inevitabelmente, como diciamos 
ao principio destas liñas, ás preo
cupacións do presente . D 

MANUELG.PROBADOS 
' ( 1) FERRO, . Marc, Comme on ra.conte 

/'historie aux enfants a travers Je monde 
enJier. Pari,s 1983 3" ed. Ed . Payot. . 

(2) LOPEZ CARREIRA, A. A revoluc1ón 
irmandiña. Ourense 198'7 Galiza Edito
ra .• Limiar de F.' Rodríguez, 198 P.áx. 
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ra hora cara as formas espirais ou 
absorbedoras, do tipo "buráto ne
gro", que se observa en determi- . 
nadas criacións da plástica máis 
recente que quizats desluzan .a 
verdadeira fervenza temperamen
tal que Di11 leva.dentro). - . 

Ao pé del, citarei de pasada a 
outros tres artistas apresentados 
pala galeria coruñesa Gruporzán, 
que en meirande ou menor medida -

·Cll ~ncertan unha singradura de maior 
~ difusión no concerto estatal --0 
•g cal agardamos remate de confir
~- .malos, como sucedeu na Galiza, 
.3 no lugar que merecen. lstos son 

Funeral de Janko Adan, pastor. Sumiac 1971 

os casos dos pintores César Otero 
-un ilustre xoven veterano-
mergullado nun.ha figilrapión es
quem.ática e depurada, moi poéti- · 
:ca, emblemática e potente; e de 
Xurxo Gómez Chao --0 máis 
novo-- que parece titubear entre Unha 

• - • .I' 

mterpretac1on 
da linguaxe 
dos mortos 
Dixo unha vez un poeta portugués 
que "viver sempre tambén can
sa ... e obríganme a vi ver até a 
morte"<1,. O xeito e maneira de 
como nos enfrentamos a este de
rradeiro paso é o tema .dun peque
no, pero interesante, livro que o 
pasado verán publicou o Museu 
do Povo Galego .<2>. 

Na nosa sociedade hai duas ma
neiras claras de afrontar a morte. 
Por unha banda están aqueles que 
pensan que a mellor maneira de 
facerlle frente é afrontala directa 
e abertamente, quer dicer, sociali
z.aia. Poh outra están os que tra-

. tan de ocultala, de privatizala, de 
facela tabú. lsto amósanos que vi
vemos nunha sociedade que está 
profundamente dividida á hora de 
perceber e clasificar simbolica
mente a reaJidade humana. Os an
tropólogos teñen unhas imprecisas 
e dubidosas categorías antropoló
xicas para clasificar a estas duas 
realidades sociais, ás que veñen 
chamando "rural" e "urbana". 

Ate momentos difíceis e segun-
"do o requiran as circunstáncia , o 
non urbanitas teñen unha maior 
capacidade para xerar e renovar 
ritos, que serven para estreitar os 
lazo quebrados e normalizar as 
tensións xeradas. Quer dicer, que 
toda e ta complexidade simbólica, 
que e e capa ao ollo etnocéntri
co do urbano , non é outra cousas 
que algo ao que e agarrar en mo
mento duros e difíceis . 

Para entender todo iso dun xei
to claro, o autor fai un livr0-per
corrido polo ritos e costumes 
mortuório no mundo rural e tras
ládaos desa linguaxe simbólica 
complicada a outra máis asequíbel 
ao home urbanita . A i empeza 
dicendo que a morte comeza por 
avisar que chega. Ah, pero hai 
que aber e coi~ala. Com~? lso 
conquíre e mediante un diálogo 
natureza- home, froito dunha pro
longada e respeitosa convivéncia. 
Todo iso serve para lembrar que 
somos mortais e para darlle coti
dianidade a un feito trascendental. 

Unha vez producida a morte 
dunha · persoa, duh membro dun_ha 
comunidade, póñense en func10-
namento toda unha série de ritos 
que teñen como misión · aliviar as 
tensións dos afectados e tratar de 
integralos na - vida cotidiana, ao 
mesmo tempo que se reforzan os 
lazos comunitários. Mais non todo 
acaba coa morte, as ánimas · se
guen estando presentes neste mun
do e son, a cotio, interlocutores 
de alto rango . Todo iso é a pro
longación da ·comunidade -pa
.rróquia dos vivos- na parróquia 
dos mortos. 

O autor non utiliza estas dife
rentes respostas a un feíto concre
to para aprofundar e .permanecer· 
nas diferé.ncias, senón para apro
fundar ºno coñecimento do , borne. 
A · sua leÚura fafr1a desde dentro . 
do probiema, e non como un qiero 

curioso ou observador, senón 
cuestionando a confiania en Nó!;. 
Tenta tirar pota borda as concei
cións que de asimilistas ·e imperia
listas teñen ao considerar certos 
ritos e costumes como atrasados e 
parte dun pasado. lso seria califi
car a eses "outros" como seres in
feriores e primitivos aos que ainda 
hai que civilizar e anexionar. 

Estamos perante un livriñQ de 
fácil leitura e comprensión, ase
quíbel a todos, intelectual e mo
netariamente, e non como outros 
tostóns cos que !1ºS aberre certo 
autor ultimamente. O 

MANUEL VILAR 
11 ).- GOMES FERREIRA, José. "Viver 
sempre também cansa". Obra Poética Com
pleta. Circulo -de Poesia,. Moraes Editores. 
Lisboa. 1977. 
(2) GONDAR PORTOSANY, Marcial. "'A 
morte". cademos do Museu do Povo Gale
go. N° S. O Castro. Sada, 1987. 

Artistas 
galegos en 
Arco 
Entre os dias 11 e 15 de Febreiro 
celebrouse en Madrid. a séptima 
edición da meirande aglomeración 
de obras de arte que se coñece no 
Estado . 

O aumento do interés do públi
co en xeral cara os asuntos artísti
cos contribuiu á consolidación 
desta progresivamente célebre fei
ra que nesta ocasió~ :--e como .xa 
se in inuaba en ed1c16ns anteno
res- caracterizouse pola grande 
pluralidade de tendéncias e un 
certo auxe da escultura ou dos tra
ballos tridimensionais (caberia si
nalar o feito de que boa parte da 
pintura actual incoprora obxectos 
nas suas superficies, cando non 
"amasa" e modela o pigmento 
como se de arxila se tratara). 

Pero o que nos interesa resaltar 
-aparte do interesante ciclo de 
conferéncias que se organizaron·, 
aparte da inclusión dun novo apar
tado de venda de productos e ma
terial comercial relacionado coas 
betas artes, etc ... - foi a impor
táncia e prestíxio que os n_osos ~
listas adequiriron nesta última edi.:. 
ción de ARCO. . · 

Asi, prácticamente todo~ os 
criadores plásticos que desfilaron 
por esta columna estiveron repre:.. 
sentados ou incluidos en diferen
tes galeri~s concurrentes na capi
tal española. · · 

Pero 1 para facer xustícia, Jamén 
se debera sinalar --e esto é o máis 
importante- a preséncia dalguns 
que outros que ainda non, ~oron 
obxecto do .noso comentano, e 
que nun futuro serano, . dadas. ~s 
excelentes maneiras (con espec1f1-; 
cidade's que xa se farán ma.nifeStás 

· no eu momento) que · deron en 
asomar nos seus traballos . . 

E direi os seus nomes: Din Ma- . 
tamoro, . na galería .Oliva Mara, 
mergulládo nos · seus :'ciclóns'~ e . 
'~pés de vento" que o sulagan en 
verda<leiros ·raptos e arrebatos de 
matéria pictórica (hab~ria . qu.e 
considerar certo culto de derrade1-

a figuración de corte expresionis
ta, recriándose no amásar do pig
mento e certo culto polas formas' 
clásicas que nas últimas produ
cións da arte ·internacional parecen 
~ender ·a ·desaparecer tras certa -
eclosión í;l.Caecida hai alguns anos. 
Quizais lle falte maior sinceridade ', 
consigo mesmo. 

Un caso aparte, pero que serve 
de nexo cos seguintes, é o escul
tor Pepe Galán, cuxas formas pa
recen apontar cara á simplicidade 
(Brancusi in memoriam) nun in
tento laudábel de eximilas de todo 
o gratuito, brando e anecdótico 
que nos escultores pouco aveza
dos solen cair con frecuéncia. · 
Atrévome a dicer que, dadas as 
suas dotes manuais, o aumentar a 
escala das suas obras seria moi 
proveitoso. 

De Manolo Paz nunca se falou 
e certamente que xa vai sendo 
hora. Este home, forxado a marte
lazos de· punteiro nos perpiaños 
diso que chaman escola no M<;>s
teiro de Poio, sen dúbida atópase 
en estado de grácia: á sua sabidu
ría técnica une unha loábel elei
ción do material (o nacionalismo 
das pedras) e un repertório for
mal-constructivo de grande cali
dade. Estaba na Galería Vijande 

·de Madrid. -
O terceiro dos tridimensionalis

tas é· Leiro. Del xa ternos falado 
n~tras ocasións pero non por iso 
irnos, omitir o noso xuício (cousa 
que si fariamos senón tivesen apa
recido cousas positivas, novas se-
ñas de ·identidade). · 

Unhas pinceladas~ imposíbel 
eludir a primeira .preséncia, isa 
sombra de mi lle iros de vetas ve
xetais, ese enorme bloque de ma
deir.a tallado case · a chanchadas 
que, sentado nunha . pose digna 
dun faraón, --e a semellanza 
del- parece viaxar comodamente 
instalado sobre un artefacto -
dous flexes de femo encorcova
do, a máxima síntese- cara o 
alén. O personaxe que vaga pola 
lagoa Estigia -un Finis Terrae 
noso-- agardando calmo e indo
lente a chegada· da outra beira. 

Pero tras da aparición, e coa 
sua silueta recortada ainda no 
noso cerebro, fai acto de presén
cia un novo espectro: un granítico 
persohaxe --dous olios, un sob~r~ 
bio naris e un pé que Deus que1ra 
que non nos pise nunca:--, esta 

'' 

~ ' 

vez encrequenado, que 1parece ·re-
. fuxiarse nun recanto do "stand" co 
ánimo de non ser ollado oiJ ben 
todo o contr.ário, de agacha~se 
para sobresaltamos. E-realmente 

·faino ... sobretodo ao observar a 
perfeidón e a forza (sen dúbida a 
progresiva· fuxida de Paco da 
anécdota rédundou nunha meiran
de byleza plástica)· cea que o seu · 
cr:iador enxendrouno. (.,eiro estaba 
na Galeria Montenegro. · 

E, para fmahzar, alá van <?utros · 
catro: Patiño, Menchu, Lamazares -
e Caruncho. · 

Os tres primeiros, tamén revisa
dos noutras oc;asións , seguen con
firmando a sua validez.e orixinali- · 
dade. A inda me ·atrevo a ·dicer que .· 
hoxendia están sendo o P,Onto de 
mira ou "banco de dados" de máis 
de un -incluido algun "ilustre'; 
que parece .reorientar ós seus pa- . 
sos cara tendéncias máis novas. 

Pero o máis destacábel é o feito 
de que, ·ainda que os nosos sen 
dúbida criaron unba linguaxe atra
vés da influéncia doutros artistas 
(cada un ten as suas santas devo.: 
cións), dotárono dunha dicción 
prppria e persoal. 

1Patiño expuxo gravuras na Ga
leria Linea; pinturas, máis acou
gadas pero JTláis ferrnosas (aincla 
que eu a1orixariame un pou~o <le
sas metamorfoses caninas, anúbi
cas, e adentrariame con máis deci
sión - polo carreiro da figuración 
esquemática que se i.nsinua nese 
excelente lenzo do .personaxe que 
deambula senlleiro por un deserto 
de matéria pictórica siena), na Ga
lería Miguel Marcos (obras últi-. 
mas) e en T. Carstens (ano 86). 

Menchu Lamas parece disfrutar 
das dispensas de várias galenas, 
por canto a sua obra é' cada dia 

· máis sincera, toda vez que sinala 
. un camiño que sen dúbida desem
bocará -apesar dos cruces---= . 
nunha importante e fertil veta. Os 
seus. apoderados foron -Linea, Dau 
al Set e T. Carstens. . 

Lamazares, cos da barcelonesa 
sala Gaspar e Miguel Marcos -
que reuniron aos tres no seu 

. "stand"- ao frente, é outro d~s 
pontos de referéncia. Os seus on
xinais soportes (apesar dos seus 
débitos informalist~s) e as suas 
ben acopladas figuracións aos es
pációs ·pictóricos de balsas d~ bar
niz,' convérteno nun dos visual
mente· máls solicitados. 

Conclufrei referíndome a Ca
roncho; un pers-onaxe de sempre 
convencido co seu traballo quen, 
debido ao fluctuar desa grande 
vaga que é a _m9da, noutras oca
sións convert1rase ~para el nunha 
enorrrie voráxine, _unha grande 
maré de p1enilúni9 que ~ase o en
guJ.ipara. Hoxe salta a area . da 
praia da Arte per<? non como 1;1n 
peixiño temo senon como un ta
beirón cuxa boca voraz rion engu
le aos seus detractores senón que 
gomita o seu enorme e ~acional 
saber que, por cousas do 1r e. de
vir . ficara relegado, esquec1do, 

. co~o unha mala na viaxe. 
Tomou a firme decisión de asir 

o Aréo na Galiza, lanzar a sua fle
cha até Madrid e facer a ponte aé
rea procurando qu·e ninguéri 11? 
aeróporto extraviase· as_ suas vah
xas. o 

L CASADO CADARSO 

televisión 

Outra música 
Os sábados ás 17 horas· eméte-se 
un programa musical, chámase' 
Tres por Catro, e é um ~oncurs_o. 
.O programa _é levado com mu~ta 
dignidade· e riele pode-se apre~iar 
boa música, originalidad€~ gentes · 
que nom son doatias de olhar nou
tros programas da TVG. · Aqueles 
que .gostem da música e esrejam . 
fartos da que emite Sam Marcos 
nos seus programas ·estrela, e · do 
tratamento que recibem _nos mes
mos , as geptes e a música deste 

·país, tenhem este entretido e ~e~- -
tável programa. . 

Nestes últimos dias deu-se a re
-nova<;om das cabeceiras dos tele
'jomais, que passam a ter os no
mes de um, dous e tres. Também 
forom desenhadas as carátulas 
para · o sinalamento dos d_istintos 
espa<;ós da programa<;om. Passa
mos ·de imagens gastas e que nada 
diziam a um tratamento muito orí~ 
ginal e logrado . _ · 

No aspecto informativo prima
se máis a infonna<;om produzida 
na Galiza que é feita con bastante 
dignídade e que é todo um· con
traste com a sistemática propagan:- . 
da e nom informa<;om -que se gas-. 
ta ·em outr.as emisso.ras que che
gam .até os nosos televisores. La
menta ve! mente a Galiza dos t~k
jornais é cativa, falta totalmente 
informa<;om da Galiza oriental na 
que · está a medrar significativa
mente a audiencia, nom existe in
forma<;om algumh<r do que ocorre 
no além-Minho, segue a falta de. 

· informa<;om meteorológica bem 
feíta, que é um,ha eiva que ven
hem árrastando os informativos. 

O Tele-jornal 1 dirigido por En
cina Ramos e apresentado por Eva 
Veig~ é o máis probe d~ to~os . 
Ricardo Bao apresenta o Tele- Jor
nal 2 e o probe atranca-se-com as 
palavras e acompanha-o no labor 
Teresa Castelo que é das pessoas 
máis dignas no seu _trabalho, dan- · 
do_ umha image serena. e encanta
dora. O Tele-jornal 3 é apressen-

. tado por Piedad Cabo que cumpre 
o seu· trabalho eficazmente. 

O Entre Nós remozoü-se, e·é o 
programa cesto da programa<_;om 
da TVG. Nele tudo tem collida e · 
ao mesmo tempo resulta original. · 
O Entre Nós ·apesares de ser o que 
leva máis tempo €m antena de 
toda a program~<;om, nom resulta 
nada gastado, cada dia ten máis 
sec¡;O'ns e_ é máis variado. pemón 
Bauzas dá-lhe aos componentes . 
unidade. Agora tem tamén o s~u 
concursinho, causa que abonda na 
casa. Mágoa ·que se queije a gente 
de que é máis difícil ter liríha de 
telefone en Sam Marcos que ata
par umha agulha num palheim,. 
problema que se dá en grau máxi-

·mo no concu_rso que hai no pro
grama esportivo da noite domini-
cal. · 

Por certo magníficas as estilis- · 
tas e maquilhadoras de Sam Mar
cos. Cada dia fam umha demos

·tra¡;om das suas habilidades com 
os bustos ·das apresentadoras de 
continuidade, mas o seu esfor<;o é 
um pouco excesivo: os espectado
res. nunca sabem quemé quem , o 
mesmo saem de loiras que de-mo-

. renas, ou loiras que rizas ou éie 
cabelo liso, de permanente ou 
punks. Nom ser.ia rnuito m~lhor 
que cada quem t1vesse a sua 1ma
ge e que esta fosse cuidada? 

· Que passa com o baloncesto na 
TVG, ternos canastra até na sopa. 
É que nom existem outros despor
tos para os señores da casa. Todos .. 
os dias e a todas horas podemos 
atopar baloncesto cando menos o 
agardam os espectadores: basquet. 
Se nom hai novas do tema no 

1 país, falan-nos da · NBA, e se al
gum dia ternos um ale~to é po~qll:e 
toe.a olhar sangue en d!fecto, e di
cet, boxeo. Meu Deus,, que fixe
mos os espectadores para merezer 

' isto. . · O 
C.B.A. 
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Na ·xunta Xeral Ordinária de Aceionistas· da 
Compañia Mercantil Promocións Culturais Galegas 
S.A., ·celebra~a en Vigo o pásado dia 20, acordouse · 
unha ampliación do Capital Social ná -cifra de 
10.635-.000 Pta .. (d~z millóns· seiscentas trinta_e cinco 
mil), correspondentes a_ 2.127 accións cun valor 
nominal de 5.000 Pta. cada· unha, e nas ~eguintes 
condicións: · -

.. 

. a partir do 14 de abril 
todos os xoves 
no. s~u quiosque. 

. ( 

f . 

As nov.as accións emitidas serán oferecidas aos 
actuais sócios no exercício. do seu direito de -

· s:uscnción preferente polo seu yalor nominal. 
Na medida na que o direito de suscrición 

preferente non cubra a .totalidade das accións 
emitidas, queda facultado· o Consello de 
Administración para ofereceias a persoas alleas á 
sociedade cunha prima equivalente á metade do 
valor nominal, sendo pois o précio de 7. 500 Pta. 
por acción. 

O desembolso da totalidade do valor nominal 
das accións suscritas rematará o 31 de de Decembro 
do 1988. 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe · 
·· . ingresar o diñeiro na conta que para tal fin_terá aberta 
. no Banco Atlántico, Oficina Principal de Vigo, co 
nº 126906600053, espe~ificando "Ampliación 

· ·Capital Social Promocións Culturais Galegas S.A. 
2/1988". ~ontra o ingreso. emitiráse resguardo 
pr~visório até a entrega dos títulos. 

Pode.recabar· máis información no teléfono 
· (986) 4 3 36 24 · o,u ben nas oficinas de A NOSA 
TE~ sitas na Rua Pontevedra 4-5ª, de Vigo. 

Vigo, a 20 de Febreiro do-1988 

Polo Consello de Administración 
O Presidente 
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lTH. REVISTA DA 
IRMANDADE CEL TIGA. 

O segundo número .da publica- . 
ción da Asociación Cultural da lr
mandade Céltiga mostra a tenaci
dade dun grupo de xente nova á 
procura -da nosa hipotética orixe 
céltica . . O certo é que con meios 
insuficientes editan esta revista na 
que se fala de harpas, alalás, gru
pos e discos da que deu en cha
marse música celta ou música tra
dicional segundo outras versións. 
Artigos sobre raza, cultura; costu
mes, países e informacións sobre
librarias, artesáns, festivais, de 
todo canto teña a ver co sentimen
to céltigo. Para contactos: Aparta
do 129 de Marin. 

BOLETIN APICOLA 

A Asociación Galega de Apicul
tura (A0A) edita un voceiro de es
casa difusión fóra dos círculos de 
asociados, contado vai xa polo nú
mero vintecatro, tendo periodici
dade trimestral. 

A renovación dos métodos de 
exploración. nq agro levan. á pr~<?U
ra do asoc1ac1onismo e a em1s1ón 
de información como sistema de 
amelloramento dos rendimentos, 
nesta liña todo o que atinxe á api
cultura, á vida das abellas pode 
encontrarse neste boletín dirixido 
por Suso Aso rey. A AGA ten a sua 
sede na rua Cotaredo, 6 de Santia
go. 

UN LIBRO DE 
CAMIÑANTES 

Valentin González Carrera, xor
nalista, publica un libro de viaxes, 
neste caso de viaxes a pé pola Ga;
liza interior: "VIAJE AL FIN DE LOS 
MUNDOS", editado pola Deputa
ción de A Coruña. O camiño segui
do polo autor reproduce o que no 
veran do 1927 fixeran Otero Pe
drayo, Risco e Ben-qho-Sey _er:tre 
Ourense e San Andres de Te1x1do, 
no que empregaran nove vagadas 
a pé, na liña de autobuses, acaba-

1 actos 
1 XORNADAS DO MONTE E 

DO MEDIO AMBIENTE 
(BAIONA) 

14 de Marzo ás 20 horas. Apertura 
das Xornadas a cárrego do Alcalde 
de baiona. Conferéncia "O monte 
como xerador de emprego", acá
rrego dos investigadores do Cen
tro de Lourizán, Francisco de •Ana 
Magán e Gabriel Toval. 
Martes 15. Conferéncia, "Os in
cendios forestais" a cárrego de D. 

1 libros 
L'AGULLA EN EL FILL, por J.M. 
Sala-Valldaura. Biblioteca Serra 
d'Or. nº 70. Publicacións de l'Aba
dia de Montserrat. Montserrat, 
1987. 258 páx. 
Sala Valldaura, poeta e _crítico, ei:
treQa-nos· unha recolle1ta de art1-

BAIUCA· 

VlA SACRA - . N" 3 
COMPOSTELA 

• 1 

VAL Mll'\IOR 
Val Miñor. Estado ·crítico é un pe~ -
riódico editado polo Colectivo Pa
cifista do Val Miñor (Apartado 7 4 
de baiona). O seu primeiro núme
ro, de 12 páxínas, formato periódi
co, vai dedicado ao "V Centenário · 
do Descobrimento de América".: 
recolle · informacións diversas so
bre o tema e artigas de Vázquez 
Mbntalbán, reixa, Galeano, Bene
detti, etc .. 

LUZES 
Número 8 e 9 de Luzes de Galiza, 
revista que dirixe o xornalista Ma
nuel Rivas e que nesta ocasión in
clue artigos sobre A Cultura do 
Contrabando, Reivindicación de 
Valle-' lnclán, A Lenda de Carlos 
Oroza, Misérias e mitos da arqui
tectura galega e unha entrevista 
con Eugenio de Andrade. 

GUIA DOS MEDIOS 
Por vez primeira _na CC?mu_nidade 
Autónoma de Gallza, fo1 editada a 
"Guia dos Médios de Galicia, 
1988", edición especial realizada 
por Promoci'óns Culturais Galegas, 
para a Consellaria da Presidéncia 
e Administración Pública da Xunta 
de Galicia. 

Na Guia recóllense todas as or
ganizacións, asociacións, entida
aes, concellos, organismos en xe
ral que conforman a nosa socieda
de. 

ECONOMIA GALEGA 
Unha nova revista aparece no pa
norama editorial galego. Trátase 

lo e na motora. Un total de 233 
quilómetros que Carrera recriou 
nesta viaxe. Da clásica, como ago
ra da actual , editouse un. libro co 
título "Pelerinaxes", autoria de 
Otero con prólo~o e ilustracióñ_s 
de Risco. Na edición que ho~e. co
mentamos sobran as duas paxmas 
de autopublicidade do Presidente 
da Deputación. Falta o idioma ga
lega nunha publicación que o de
manda, ben editado polo demais. 

FOTO DA FEVE 
"Un viaje hacia el norte" é o título 
dun libro edítado pala FEVE sobre 

Orgaiza: as xuntas de montes. 
do concello de Baiona e o Conce
llo de Baiona. 
MULLERES EN DEMOCRA-

CIA 
Dentro do ciclo "Democracia e li
berdade", organizado polo Conce
llo de Vigo participarán o dia 11 de 
Marzo margarita ledo, o 18 Cristina 
Alberdi e o 24 Mª Dolors renau i 
manén. Auditório do Centro Cultu
ral Cidade de Vigo. Casa de Con
cello. 

gos e reseñas seus sobre a poesia 
catalana actual. Traballos qüe van 
desd~ unha valoración da vanQar
da actual ou Joan Vinyoli ate a 
nova poesía catalana. Os defeitos: 
Sala Valladaura valora máis a van
garda gue a poesia de experiéncia, 
quer d1cer, os seus amigos que 
aos seus jnimigos poéticqs. Con
todo é un livro cheo de informa
ción pero onde se nos _quer facer 
crer que a nova poesia catalana,. 
Os defeitos: Sala Valldal!ra v.a~ora 
máis a vangarda que a poes1a de 
experiéncia, quer dicer, 9~ ~eus 
amigos que aos ::;eus .. 1rnm1gos 
poéticos. Contado e un hvro cheo 
de información pero onde se n~s 
quer facer crer que a nova poes1a 
catalana goza de boa saúde, cau
sa difícil despois de lé-la con aten-
ción. · 

TOMAI LA DO O'NErLi..!, antología 
de Alexandre O'Neill, or~anizada 
por António Tabucci. Prolqgo de 
António Tabucci. Fotograf1as de 
Alexandre Delgado O'Neill. Círc~lo 
de Leitores. Lisboa, 1986~ 250 pax. 
Unha excelente edición (material) 
do Círculo de Leitores, unha escol
ma algo máis· que dis~utível, e U!1 
limiar que debería' pagar-lle os d1-
reitos de autor a Clara Rocha (au
tora do limiar ás obras completas 
de O'Neill). Contado, un livro de 
luxo, pola sua po.esia e pola cali
dade de. obxecto. Un hvro para 
achegar-se ao poeta portugues 
morto no verán de. 1986. l:Jn p9~ta 
satírico e lírico: un poeta de vanas 
faces e unha SÓ- VOZ -verdadeira. 

PABELLÓN HABITADO, por Fran-

AXIRDA· 

de ,¡Economia Galléga'', que se
gundo afirma o seu director, Uxio 
Fernández, no número cero, "terá 
qúe ser a revista económica da 
Galiza ou non será · nada"-. Moit0 
terá que mellorar para aportar algo 
no panorama xomalístico galego e 
má1s no campo da economía. O 
seu primeiro número parécese 
niáis a un magazine que a unha re
vista de divulgación económica, se 
iso é o que pretende ser. A . sua 
maqueta e seccións tamén se pa
recen máis a este tipo de revistas 
que a outra cousa. Tempo ten de · 
m~llorar. Que o poda facer. O 

A.M. 

-a actividade e paisaxes dos ferro.: 
carriles desta_ e·ntidade. A publrca
ción, baseada na fotografia, sur- . 
prende pola sua envexabel calida- · 
de e realizaci_ón. Un achegamento 
gráfico inigualábel ao mundo do 
ferrocarril. As fotografias son de 
Ana Müller, texto de Ramón Nieto, , 
deseño de Alberto Corazón. A edr- · 
tora anúncia novas orixinais sobre 
o tema. O enderezo de FEVE é Ge-

. neral -Rodrigo 6 - 28003 MADRID, 
pcir se alguén é cap84 de pillar al-. 
gun dos moi solicitados exempla- 1 

res. 1 

1 

Juan Bernardo, lnxeñeiro· Xefe de 
Produción Forestal de Pontevedra. 
Mé-rcores 16. "O _monte como es-. 
parCimento" (caza e médio am
biente) a cárrego d~ p. Jos~ M. 
Quintana, Xefe ae Medio Amb1en~e 
Natural de Pontevedra. 
Xoves 18. Mesa redonda "O monte 
galego. Alterna!iv~s", co.8: interven
ción dos partidos pollt1cos, AP, 
BNG, CDS, CG, PNG, PSG- EG, 
PSOE. . 
Clausura das xornadas a . carrego 
do alcalde da vila de Baiona. 

cisco X. Fernández Naval. Col. Es
quio de poesía nº XXVIII. O Ferro!, 
1987. 66 páx. . 
Fernández Naval, ainda que autor 
dun livro e gañador _de _prémios, é 
cáseque uri desconec1do. Como· 
poeta, unha voz máis ao leitor, tal
vez si botará este en falta un certo 
ritmo nos sel\ls poemas, ou sobra
rá-lle algunha cantarela nalgun: 
"se desfará este outono que me 
dan para amarte", ou renxerán os 
seus dentes ao ler: "corpos doura
dos de adolescentes espidos". 
Polo demais, tan bon -ou tan 
mao- como alguns consagrados.-

SURREALISMO EL OJO SOLU-
. BLE. Revista . Litoral ·n° 174-175-

176. Málaga, 1987. 528 páx. 3.900 
pta. · 

Número extraordinário da histórica 
revista malagueña sobre o surrea
lismo. Consta o presen~e . de tres 
partes: estudos sobre o surreali?
mo en certos poetas españois (os 
do 27), poetas surrealistas e pinto-

. res deste movimento en España, 
asi como un traballo sobre Buñuel. 
Logo un apartado dedicado a tra- · 
tar vários aspectos do movimento 
bretoniano asi como unha escolma . 
depoetas surrealistas, entre os ca-

, · les encadran (non se sabe porque) 
a Pierre · Reverdy, que nunca per
tenceu ao movimento. O número é 
máis que interesante apesar de 

· erros máis que evidentes como 
inscrever a Jarry dentro de Dada e 
outros. · 

X.G.G. 

, - . 
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POEMAS DE BAIXERAS. 

Tense faládo da imposibilidade de 
vender poesía, mesmo neste país 
de poetas, do desinterese dos edi-
1ores na oferta de edicións líricas, 
se cadra a solución pasa por co
piar:lle a Xerais un vol~me como ·º 
titulado -Anos· de V1axe (Poes1a 
1981-1987) de Xavier Rodríguez 
Baixeras. E:ditado con bon gosto, 

. incluíndo ampla obra de cafidade 
e por riba con dous prólog.os de 
verdadeiro interese, fe1tos por For- . 
cadela e Cáccamo. Editar poesia 
de altura, en fondo e forma, vende, 
seguro .. 

LIBROS PARA NENOS 

A máis nova editora galega,' Sotelo. 
Blanco, ten iniciada unha sé~ie de 
literatura infantiJ denominada Li
bros do sol e da lua; o terceiro vo-

. , lume é o titulado Velai un cogume
lo. Aventura dun cogumelo. ~o 
bosque, conversas co no, coas ar
vores, co francés "Monsieur 
Ch_ampignon", coa perversa Ama
nita, co sempre cheo de fumes 
Peido de Lobo. Elementos para o 
desfrute imaxinativo e iniciación ao 
coñecimento da floresta. 

AUTOBIOGRAFIA DE 
EMÍLIÓ GONZÁLEZ- LOPE-Z_ 

Na colección Documentos para a 
História Contemporánea de Galicia 
vai ser publicada -a autobiografía 
do profesor ·Emílio Gónzález Ló
pez. Memorias de un estudiante 
liberal (1903-1931) é o primeiro 
dos tres volumes desta obra do 
historiador e político coruñés. 
Nesta primeira entrega fálase da 
infáncia e ~ primeiros estu~~s na 
Galiza; do traslado e act1v1cta~e 
política·na·universidade de Madnd, 
do seu republicanismo e docéncia 
na -Faculdade de Direito, da loita 
contra a Ditadura prirnoriverista ~ 
acontecimentos que precederon a 
proclamación da República espa-
ñola. - - . - - · · 

LIBROS DE FOTOGRAFIA 
O Centro de Estudos Fotográficos 
-responsábel da páxina ae. foto;
grafia deste periódic~ editou o 
segundo libro da colección que se 
iniciara co fotógrafo Manuel Ferro 
e .o seu libr.o Emigración. Ag<?ra é 
Xosé V. Caruncho quen ve ea1tado 
seu traballo" Positiv~do en branco 
e negro, un manual de aprendiza;. 
xe da técnica fotográfica, as pelí

. culas, os papeis, os líquidos de re 
velado, a ampliadora, os tempos 
proce$ado. Profisonais e amado 
res teñen nel un textó claro e so 
bretodo completo no procedimen 
to·da técnica fotográfica. 

1 

-

' -
-
-

' BIOLOXIA PARA XÓVENS 

· A introdución ao estudo da biolo 
xia animal ten nunha organiza~ión 
internacional CEMEA a sua expre 
sión máis pedagóxica. Profesores 
e interesados acompañan a gru 
.pos de rapaces nas saídas de 
campo que os leve á descoberta 
do mundo animal. O traballo é logo 
completado coa publicación de li 
bros como animais dos bosque 
e das floréstas que editou en Por 
tugal as Edic;:óes ASA. lnterel=lante 
e altamente pedagóxico. 

-

-

-

-
s 
-

A.M 

·! ..____ 
O sofrimento do 
Sr. Solé Tura 
(ven da páxina 11)

tas ainda somos menos. 

1 

-

lé' Moitas graciñas señor So 
Tura polo seu clarexamento. 
eu, pr.obe de min!, sen darm 

E 
e 

conta d.o asunto. · 
n Polo tanto, pido perdón. Fa 

ben. Sofrir xa sofreu Cristo po 
todos eles. De verdade, que 1 

r 
le 

saquen tallada a jodo. 
- Ei, sofridoresN: deixade u n 

anaauiño de algo para os d 
·máis. - · 

Consello de relacións 
laborais da Galiza · 
(ven da páxina 8) 

e-
D 

ue por apresentar un ·articulado q 
desde os sindicatos nacional 
tas defínese como cópia lite 

is-
ral 

.. 

~ das posturas que UGT ten sob re · 
s. o tema na maioria dos tema 

Seria moi significativo, adema is 
o · 

to 
de negativo, que partidos com 
CG e PNG apoiasen ~ste tex 

-que Cqrece de todo tipo de com 
peténcias e pretende marxinar 1 
ao sindicalismo nacionalista. o. · 

Er 
ESCULTURA E CERÁMICA 
nesto Kn0rr Alonso e Carme 
astillo Bartolomé expoñen na ga
ja Arracada de A Coruña. Aberta 

e 
ler 
at é o 16 de Marzo. 

TOKIO 
llu stracións do debuxante Tokio na 

aiuca "Casa das Crechas". (Vi~ 
acra nº 3 .CQmpostela). Aberta até 
3·1 de Marzo. 

B 
s 
o 

A 

VARI CARAMES · 

foto-galería EAF mantén aber
unha exposición da obra foto

áfica de Vari Caramés até o día 
ta 
~r 5, en horário de.18,30 ás 20,30. 

a coruñesa ru~ da .Franxa, nos· 
aixos do número 34. _ 

N 
b 

1 
cónvocatorias 

COLABORACIÓNS 
PARA "OLISBOS" 

A revista "Olisbos" comünica que 
está aberto o prazo de adminis1ón 
de colaboracións para o nº 5 (Maio 
de 1988), en criación e crítica lite

- r árias, investigación lingüís~ica, ar
igos sobre. calquer rama da arte e 

das humanidades, ilusfracións,.~. 
Os traballos deberán- apresentar
se mecanografados e cos sinais 
do autor, inda que a-publicación 
sexa anónima ou baixo pseudóni
mo no seu caso. Esíxe-se absoluto 
rigor en calquera das normativas 
que se empreguen. 

t 

O prazo remata o 1 O de Marzo, 
-e os orixinais recebidos a partir 
desa data serán considerados en 
reserva para o nº 6._ 0 enderezo é: 

Revista "ólisbos". 
Faculdade de Filoloxia, 
Praza de Mazarelos, sin. 
15703 . . 

Santiago de Compostela. 

1 
anúncios de balcié 
D~m-se classes de galego reinte
grado. Chamar ao telefone (98j) 
220958. . 

O Centro de Información dos Direi
tos da Muller, Alecrín, amplia o set,1 
horário ao público. De Luns a V~n
res: mañás de 10.30 a 13.30 h. De 
Li.ms a Xoves: tardes de 5 a 7 h. A 
partir · do 22 de Febreiro. Alecrín 
está en Garda Barbón, 30-6° Of . 
3. Telf.: 986-439459 (Vigo). 

O COSAL de Lugo chama á solida
ridade de todos: · 

_:_Unindote a nós. 
-Participando nas campañas . 

que a diferentes niveis se van fa
cendo. 

·- suscribíndote a Barricada, a 
revista que informa desde Nicará
~~- Barricada apdo. '9542 Bar~~-

-Facendo a tua aportac1on 
económica a conta do COSAL. 
164-4398-8 

164 - Urbana 8 Teniente Coronel 
Teijeiro 2 Lugo. Para porte en con
tacto conosco, podes faceto aos 
t-eléfonos: 360166 - 211275 
222227 ou ben en Piugos nº 15, no 
Km 2 da carretera de Portomarin. · 
Esperamos e agradecemos a tua 
participación soíldária. . 

Jovem portugués de 23 anos gos
taria intercambiar corresponaen
cia, para fins de amizade e colec
ciornsmo, com jovens galegas (es
pecialmente nacionalistas) . . 

Francisco Santos . 
Pegóes Gare. 
2985 Pegóes Velhos. 
Portugal. 

Asociación de Enfermos de Cári- -
ero (disidentes pa medicina tra~!
cional)~ Os interesados poden d1r1-

. xirse , a Dolores Gonzalez Dav1la 
(Presidenta) Alcabre-Sobreira nº. 

.14, Vigo. 

Interesados en xog_ar ~o rugby ou 
persoas con ·expenenc1a no depor
te do balón oval que queiran facer 
unha equipa, chamar ao 43 16 09 
de Vigo. Per-guntar por Anxo. 

En Aarau, na Su iza, un colectivo 
de emigrantes estanos á procura 
de dotar á colectividade galega 
dunha ampla he_meroteca qu~. in
clua xorna1s, revistas, semananqs, . 
boletins e folletos. Demandamos. 
apoios consistentes en eñvios de 
balde _de canto . material se publi-: 
que na Galiza óu sobre o pa1s. 

O enderezo é Hetneroteca Gale-
ga. . 

Scgiebebwerderstrasse, 53. CH-
5000 Aarau~ Suíza. 

. ) 
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Carlos Velo: , 
'Sempre sobra terra cando marte un galega' 

Qarlos. Velo (Ourense 1909-México 
1988), considerado como un dos 
fundadores do cine documental, 

·exiliado en México ao cabo da 
Guerra, foi delegado do -Consello · 
de Galiza perante .o governo da 

·República. Dende o desterro 
estableceu contados con bascos e 

· , cataláns para a reconstrucción de · 
. Galeuzca; fundou con ,outros 
exiliados nacionalistas o Padroado 
da Cultura Galega e a revista 
Vieiras. Participou na fundación -da 
UPG e foi o primeiro encargado de 
realizar o seu voceiro Terra e 
Tempo. Xosé González retírese 
neste artigo ? r:elación do poi ítico e 
intelectual nacionalista coa Galiza 
dos anos da Dictadura. 

XOSÉ "GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

. . 
De esquerda a direita, Carlos Velo, o autor deste artigo, Xosé González, e a muller de Velo, 
Caro!, a bordo dun barco de 'Cesantes para visitar a tila de San Sii:nón. . 

A miña relación con -Carlos Velo ven 
de vello. De moi atrás. Pouco a· 
pouco a vida foinos achegandó ata 

que chegamos a ter unha gran relación 
sen nos coñecer. Algo semellanté nos pa
sou con Neira Vilas. A Velo descubrínno 
lendo o número da revista Vieiras, editada . 
en México, e que el codirixía con Luis 
Soto e o poeta Delgado Gurriarán ~ Foi, 
poqo lembrar ata . o día, na Fundación 
Penzol. Un grupo de rapaces aproveitaba
mos os fins de semana lendo todo q que -
alí había. Aqueles anos -po'rque non fo- deira xenreira. O outro Velo era, induda-
ron meses- de continuo enClaustramento blemente, o seu curmán, Pepe-Velo máxi-

nerosa X!,JVentude, -agardamas unha nova 
Galicia" .}, porque era en realidade un 
ideario poi ítico. · ·i' deunos unha sólida formación histórica e mo dirixente , do comando 0perativo do 

cuitural. A lectura da carta programática DRIL que secuestrara no ano 60 ó "Santa 
de Velo á mocidade galega chamoume Maria". · Carlos Velo tiña unha fonda cultura e 

unha- dilatada experiencia política que uni
do todo isto ó exercicio da docencia fa
cultávao dun didactismo especial, apto 
para ser un dirixente político amais do 
gran cineasta que foi ata moi pouco tem
po antes de morrer. Neutro número de 
Vieiras hai outra carta ó grupo "Brais Pin
to" chea dunha emocionante ledicié;l por 
descubrir da man de Luis S9to a existen
cia dunha xeración na que el tiña postas 
.tódalas suas espéranzas. 

moito a atención e mesmo di~ia que es- A Carlos Velo uníame unha amizade 
pertou a· miña vocación política. ComeQ- certamente política. Luis Soto era o noso 
zaban os párrafos cun inquisitivo ·"Sodes punto de unión. Eú coñecía tódalas cou-
vós ... " sas que se podían dicir ·de Carlos e.el sa-

A historia quixo que con este: refrouxo bía da miña mocidade e da iTiiña respon-
-"sodes vós ... "-tivera que aturar duran- · sabilidade política na U:P..G., á que os tres 
te noites enteiras as .acusacións e torturas pertenciamos, eles no exilio ·e eu no País·. 
a que fun sometido na Comisaría de Poli- Falabamos por teléfono, escribiamonos, 
cía de Vigo anos despois. O "sodes vós" pero xamais poidemos estar xuntos ·fisica-
acusativo nas bocas mauras dé funciona- mente. Mesmo cando el viña a Madrid, 

· ríos policiais como Waldo López Mazaira previo aviso de Luis Soto, poñiamorios en 
ou aquel outro coñecidó po_lo apodo de contacto telefónico . porqµe sempre traía 
"A Cotovía", incl4ía a Carlos Velo. A este algunha mensaxe, correspondencia. Nun-
acusábaselle' de ser un inimigo declarado · ha destas conversas telefónicas confesá-

O seu labor é denso como para que poi
da resumilo no curto espacio que ternos. 

· Abonda· con que o que teña interese polo 
personaxe recorra a algunhas publica
cións para atapar nelas amplas reseñas. 
Sen embargo eu s~lientaría, pola relación 

do réxíme e instigador do separatismo ga- ralle 'a pegada que deixara en mina lectu-
,~ , lego. Pardavila, que así· se chamaba "A ra daquel artigo seu eri Vieiras ("De vós, 

Cotoví~", falabame. "dos Velo", con verda-:- valentes e limpos rapaces, rebelde e xe-

C~ento civil 
~ , 1 ·--. --

Sen permiso do tribunal 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

O estrado ou andámio .. non é parte 
dt.J.n edificio, pero entanto a_ pa
tronal da construción non resoJva 

por outros meios. o problema da susten
tación aérea dos obreiros, en algo hai 

- qu·e termar para levantar as traves. Para 
. expresar proposicións sobre o mundo, · 
tamén precisamos unha racionalidade 
de estaribel, e antes que se levanten os 
muros, antes de estarmos seguros da 
verdade de calquer proposición, cóm-

- prenos ter a certeza de que outros a 
comprenden. Esta predsión de regras 
p0r falar en comun aparecía este dias 
nun ciclo de antropoloxia na Gal iza, . no 
que participaban Oswaldo. Roig e Xesus 
Mosterín, entre outros. As hostes de e~-
.tudantes galegos solicitaban da presi
déncia permiso para utilizar ~ razón 
kantiana, no senso de remitir coñeci
mentos a 'princípios. Pero todo foi inútil. 
. Negaban ·tal pretensión os pozos 'da 

ciéncia, convencidos sen dúbida da su
perioridade do sistema de oposicións e 
das avantaxes recoñecidas da cópia 

' formulara, como ponto de partida acei
t~bel, o principio de identidade (algo é 
igual .a si), o de non contradición (L1nha 
causa non pode ser e non ser a un tem
po), e o de tércio excluso (unha proposi-
-ción .é verdadeira ou falsa), que dan lu

. gar ao modus ponens.· Na convocatória 
de que falo, a definición dos valores das 
cartas a repartir (postulados de signifi

, cado), non pudo ser porque alguns po.: 
nentes ·defenderon a língua privada . . un 

·aluno pedia' que lle pérmitisen s~guir ra
~ zoando intuitivamente, dacordo con re- . 
0 gras de discurso mental que fosen ta-

. múltiple de apontes. Unha parte da au- méñ de discurso expreso:- Un estrado 
diéncla quedaba emparedada polo veto de conceitos feíto coa receita clásica, 
da tautoloxia, dos conceitos con apelido co permiso deste tribunal e a sua demo-
de rrioedá falsa. Naturalmente, a tribuna crática sona. · · ' 
sentenciaba coma un oráculo. É un feito · f;:stou a falar de algo· sucedido nun 
que o ·chelí ten convertido alguns ·meios curso aberto, aoque podian aceder dis-
'de comunicación en polisémicos, ambí- tintas posibilidades de especialización 
guos e mesmo ~lexíbeis, condicións que sobre filosofía. Pero ben se ve. que ne-

j .antes se reservaban á poesia e ao soño: garse a aceitar unha referéncia racional 
Requírese, máis do que nunea, certa non ·ten tanto a ver: coa indemostrada . 
adopción de critérios paraJ relacionar crise d~ razón ou cos níveis de discu-
entre si proposicións qu~ se podan dis- sión científica como cos oomportamen-
cútir. Pero xa o pensamento grecolatino tos e atitudes democráticas. · O 

que tivo co renacemento do nacionalismo 
organizado, o seu papel na constitución e 
posterior dirección do Patronato da Cultu
ra Galega de México, que comezé;l a fun,
cionar en 1953. 

Tiveroli que pasar moitos anós para que 
p9ideramos atoparnos físicamente. Foi 
con motivo da súa viaxe para recolle-lo 
premio "Mestre Mateo", no ano 1985. 

Citámonos no Hotel. Funme cara el e 
solicitei do conserxe que lle comunicara ó 
ilustre hóspede e lle anunciara a miña 
chegada. Senteime a lé-los xornais que 

._habia ó meu carón. Pasou o tempo e ó 
pouco achegóuseme Carlos e deume un 
forte e longa apreta. Foi coma se nos co
ñecéramos moito, dende vello. 

Aquel día foinos pouco para falarmos 
de tódalas nasas vivencias. Puxémonos 
tristes un pouco, señardosos outros e 
mesmo rímos a cachón da pintoresca e 
paifoca "sabiduria" policial daqueles a 
quen burlamos en infinidade de ocasións. 
Non paramos de rir durante un bo pedazo 
cando lle relataba aquela declaración de 
Perrín á policía chea de imaxinación des.-

. cribíndolles unha estructura organizativa 
d~ U.P.G. en Trepias e Dúcias: A Direc
ción Xeral de Policía mandara imprimir tal 
organigrama en carteis do mesmo formato 
dos mapas que se penduraban nas esco
las antiguamente para estudiar xeografía. 
A Carlos Velo ubicábano no Cúmio Cen
tral, que era o que dirixía ás Dúcias, que 
estaban compostas por catro Trepias. A 

' burla foi total. 
Pasamos vários días xuntos. Visítámo

la illa de San Simón e percorrimo-la ria fa
lando de mil causas. Foi aqu í, e ata se ca
dra cando estabamos debaixo da Ponte 
de Rande, cando me dixo que' o seu dese
xo, lago de morrer, era que esparexaran 
as súas cinsas no mar. "Non quera repou
sar en ningúres. Non quera que os ver
mes, me coman". Aquela frase que nun 
principio pareceume. un recurso poético 
decateime, ó pouco, que era auténtica. El 
non quixo un enterro como o que tan ben 
describía noutro artigo publicado en Viei
ras, "lmaxe ppra unha película". "Sempre 
sobra terra, cando marre un galego. Terra 
húmida e solta. Boa para hartas de Carte
lle onde aquela noite de novo florecen her
bas do liño". , 

Poucos días antes de coñece-lo seu fa
lecemento falei por teléfono con el, nas 
súas palabras percibín un adeus solenme 
que me amargou. O 

A s "autor:iomias", tan esqueci
das nos meios de comunica
ción da capital española, al

canzan un especial relevo no caso 
de Catalunya ·cando de criticar a su
posta cerrazón do catalanismo se 
trata. Aí está o caso Mariscal e o de 
Gurrutxaga-Els Joglars. 

Litros de tinta para criticar a men
talidade retrógrada e pouco liberal 
do nacionalismo catalán que, ao pa
recer, ponse histérico ante a carica
turización de Jordi Pujol ou do Bar
c;a-. 

A realidade, rion o que nos conta
ron via Madrid, é que os cataláns es-

. táh ben afeitos a Els Joglars e ás ca
ricaturas de Jordi Pujo!. Só falta por 
ver agora se o progresismo da Espa
ña Cañ.í -inclµída TVE- alcanza a 
parodiar a Felipe González ou ao Rei 
.Juan Carlos, por exemplo. Oü foron 
os cataláns ós que retacaron a foto 

· da caída da muller do presidente e 
non a axéncia oficial EFE e os . que 
condearbn. a seis anos de cárcere a· 

' un xornalista po'lo tono utilizado para . 
co"a figura do Rei e non os tribunais 
do estado? Por certo, para mais cla
.ridade, .Albert Boadella é niemYllll'~""-- • 
PSC-PSOE. . . . ~'\, '1\fttty~ 
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