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O Gorxal ao
- a~alto de
viven da

A ."PERESTR

O Gorxal é un bairro de casas
prefrabicadas onde viven 31
famílias que loitan, desde hai
anos, pa~a conseguir unha vivencia digna. E algunhas até
a conseguiron. Unha- loita
perman~nte que tentan apresentar, ás veces, como unha
teima de revoltosos que se
dedican a ocupar vivendas
alleas como pasatempo. A
realidade é que só reclaman
algo que até aparece na letra
impresa da lexislación española como un direito cidadán.
Páx. 7

CUBANA .
Fidel ·e polos demais
dirixentes cubanos metidos
de cheo -nun proceso-que
eles denominan de
. "rectificación". Voltar á
· conciénéia e á moral
revolucioriária como
preconiza_
ba o "Che" é un
dos obxectivos
da nova etapa.

Empresas que para ser
rendábeis ou recebe·r primas
chegaban a roubar -ou a vender
os materi?iS' con que tiñan
que construir e cobraban
como se tivesen construido,
hoteis que tardaban catorce
anos en ser rematados, ·
son alguns dos feitos
denunciados por

Convénio
no banco
sahariano
Non hai traballo que se lle
poida comparar en perigosidade e dureza, agás o das
minas de carbón. A frota de
conxelado que faena no banco Sahariano ainda ten na
sua contra o feito de ter que
trabaltar en zona de guerra, á
xomada de día e noite (cunha
média de l8 horas) e todos
os incomenentes e nengunha
avantaxe do arcaico sistema
de compensación á parte que
facilita a remuneracióo arbitrária e deixa aos traballadores do sector cun retiro ínfimo. A folga que manteñen a
bordo desde o dia 22 en
águas canarias foi acompañada de mobilizacións e
asan;ibleas en Cangas, Marin
e Vig?. Páx. 9

Ziluaga
rompe
o siléñcio

.

Fundador de Hasi e HB e nos
dez últimos anos dedicado
íntegramente á política, Txomin Ziluaga é sen dúbida
unha figura de relevo no panorama basco. En Decembro
do pasado ano foi expulsado
do partido xunto con outros
compañeiros. iiluaga sén
embargo non quixo durante
estes seis meses facer decla·racións, sendo precisamente
as primeiras as realizadas hai
escasos dias ao diário Egin e
ao corresponsal de A Nasa.
Terra en Euskadi, Pepe Rei,
publicadas no semanário
Punto y Hora e das que aqui
oferecemos un estracto.Páx.
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~ertura, crítica da corru_
Qción e reafif1!1ación .dos_valóre~ ·rilarais do socialismo _

claves do Qroceso _de "rectificación''

A "per9stroiká" cubana
.

,

-

Emp-resas que para ser rendábeis ou -receber prim~s chegaban a roubar o-u a vender os materiais
con .que· tiñan que constn..irr e cobraban como se tivesen construido, hbteis que tardaban
catorce anos ·en ser rematados, son ·al_gµns 'dos feitos denunciados por Fidel e polos demais
dirixentes cubanos ·metidos dé cheo nun prqceso que eles denominan de "rectificación".
Voltar á conciéf'.'lcia e á. moral revolueiqnária e.orno preconizaba o "Che"
é un dos .obxectivos da nova etapa.
M. VEIGA - A. EYRÉ - G. LUCA 'oe TENA -

Comezado en Abril do 86'
para eliminar"os erras máis '
inaceptábeis, o "proceso de
rectificación" é unha
empresa orixinal na _medida
en que, a diferéncia ,do que
sucede neste momento na,
Unión Soviética, son ós
próprios responsábeis dos
erras -os dirixentes
aétuais- os que animan o
movimento:
Jorge Lezcano, primeiro secretário do partido na capital cubana,
sinalaba, durante a Asambleia
provincial do Partido, celebrada
durante tres dias a fins do ano
anterior, que "1986 foi ·o · ano do
cruo despertar, dQ darse canta
de que a incorrecta aplicación dd
Sistema. de Di"íección e Planificación da economia levaban á bancarrota".
Os cubanos non deixan de recoñecer implicitamente as dificuldades económicas polas que
atravesa o país, moitas delas por
razóns alleas á própria economia
nacional. Asi se expresaba Fidel
.Castro na clausura da mesma
reunión: "Nesta época de crise
internacional
no ano . de máis
dfficµldades para o noso pais,
cando as nasas importacións en
divisa convertíbel tiveron que redlJcirse á metaoo das mínimas
que ·se consideraban indispensabeis e á cuarta parte practicamerrte do que importábamos no .
1984, -hoxe empezan a aparecer
solucións por todas partes". "Se
traballamos ben podemos con- _
segui_
r o que queiramos", enga.:.
dia Fidel nesta alusión ao proceso de <fectificación. Para aclarar
posíbeis dúbidas, o comandante
en· xefe non deixaba de sinalar
que "este debate,_esta crítica e.
·esta autocrítica $Ó poden ser de
revo1ucionáriós e, ' desde _posición$ revolucionárias".
"Queremos e ternos que traballar .forte .porque somos un país
do terceira· mundo, porque perd_irnos séculas a causa do colonia1ismo; case 60 anos polo neocolonialismo e .perdimos uns cantos anos tamén na Revolución"
apontaba tamén o lider cubano . .
· Algunhas das desviacións · e
corruptelas · denunciadas foron
recoHidas _por Fidel no seu dis. curso, a fins do 87, no XX Aniversário da Caída do Che (ver páx.
4). Q máis esforzado crítico da
·revolución, o pró.prio Fidel Castro, ten sinalado, que "no noso
esfo"rzo por buscar a eficácia
económica, criamos o caldo de
cuftivo dunha gran cantidade de
vícios e de deformacións e, o
que é pibr, de corrupcións".
Exemplo: estabelécese unha
"norma" para un pintor sobre a
base dun traballo realizado con ·
pincel e esta mantense cando ó
·traball_o é a pistola, o ca~ lle permite sobrecumplir· e gañar, en
forma de primas, cantidades de ·
cartas igoais ou superiores · ao
s-eu salário base.
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PEPE CAR8EIRO

Información crítica

amigos da .revol1i1ción teñen forA rectificación tende a aumentar ' mulado sobre o escaso interés
a transparéncia informativa. Co- da prensa cubana. Nesta liña a
rnezan ·a asumirse, en maior ou Asambleia Provincial do partido
menor medida, por exemplo, aS. na cidade da Haban-a servia para
críticas que moitos extranxeiros mostrar o novo espiritu coa tras-

misións dos debates por rádio e
televisión, asi como polo elevado
número de rnvitados, non delegados, _presentes -concretamente doblaban o número destes.
Sen erribargo o proceso non

gasta de ser equiparado polos
dirixentes cubanos co que está a
producirse na Unión Soviética.
Os erras non son os mesmos di
Fidel e certamente en Cuba non
se pode talar de culto á personalidade, por moito que Fidel sexa
unha figura maximamente recoñecic;fa. En Cuba o espíritu crítico
sempre estivo moito máis activo
en todos os anos de revolución.
O mensual francés Le Monde Diplomatique non dubidaba en recoñecer, no seu número de Decembro do pasado ano, que "a
participación
dos
presentes
(nunha asambleia) é real. O
obreiro cubano pode abordar libremente problemas proibidos
nas empresas capitalistas, e ninguen ten medo de talar".
A crítica diríxese agora contra
os métodos formais e superficiais, pédese non confiar só nos
mecanismos, senón na moral e
na virtude e dignidade do home
como xa demostrara o Che. En
relación ao proceso de produción sinalábase o erro de facer
flncapé no valor monetário e non
no surtido de productos. Nos debates do congreso da província
da Habana poñiase de manifesto
que "con 50 por cento menos de
diñeiro do que se dispuxo como
orzamento o ano anterior, teriase
construido quizais o doble, e mellor".

O renacimento
das microbrigadas
As medidas _de liberalización
econom1ca
ensaiadas
anos
atras, como a criación de mercados campesinos, foron agora eli-

,

RECTIFICACION
Gran parte da iRdulxéncia coa que as ta de clases rev~ve na loita entre control medios de produción, go-vernan .dia a dia
parlamentárias tratan des- social e controf privado da produción, na a sua utilización. Guevara non aceitaba
de Európa a primeira década do Castris- lo~ta entre os resíduos do capitalismo e dar nova vida a categorías económicas
mo pr9cede . do público recoñecimento as novas relacións de produción. O in- do capitalismo sen conceder a máxima
·de erras dos dirixentes socialistas e do tento de incrementar a produtividade e príoridade á criación dunha moral sociacarácter manifestamente oposto a . níveis de consumo a médio da utilización lista, de forma que os alicerces materiais
todo dogmatismo, receante da burocrá- de incentivos e presións de tipo material do sistema se deitasen paralelamente á
cia,. inimigo do sectarismo. -Algúns tibe- considérase nunha parte da direción re- construción da conciéncia socialista do
ra~s desta banda do mar consideraron
volucionária _unha forma de reforzar as povo. Estímulo moral frente de estímu,lo
por breve tempo a língua radical de Gas- categorías económicas características material. Ao Partido corresponde, setro como un agromo renovado do anti- do capitalismo .. Pero . o sistema presu.:. gundo o Che, desenvolver a conciéncia
imperialismo bolivariano e prefiriran non p:ostário de finanzamento oponse á auto- socialista, pero este proceso só é posíentrar a considerar os contidos· ideok)xi- xestión e_!1tendida ·coma ~ndependéncia . bel na medida en que a avanagarda sexa
cos que encerraba mentres servirañ das empresas para establecer d seu pró- exemplo de sacrifício, comprensión e
coma unha maneira exenta de riscos de prio pt?n de produción no marco do plan decisión, na medida en· que non cristali_ofender por delegación ao irriperjalismo central. O Castrismo optou por esta se- ce como capa burocrática privilexiada.
norde-americano. Sartre calificaba ao ~ gunda forma a médio de sucesivas reEsta maneira de resolver a contradiChe como O home máis completo do composicións da sua ·táctica, pública- ción entre relacións de produción e nível
naso tempo e toda a intelectualidade de mente asurriiaas e explicadas. Desta for- de desenvolvimento das forzas produtiLatinoarnérica presta o seu apoio aos ma desvinculábase a formación de con- vas está na mesma orixe da revolución
hérois de Serra Maestra.ciéncia da sua base material dando por .·cultural de Mao e da Rectíficación o~ PeMentres dura este corto tempo de so.,. suposto que .o próprio desenvolvimento restroika de Gorbachov. O socialismo rerrisos tralos colonizadores europeos desta resultaría en favor do desenvol- gresa ao estímulo moral que se ten dedesplazados e os colonizados de novo veiento do comunismo. Con todo, ás for- mostrado a gran panca para a criación
insurxentes, a avangarda ·da revolución mas concretas de exteriorizarse deste da conciencia · so6ialista. Estímulo moral
revive en longos días e noites de discu- sistema de auto-xestión favoreceu clara- e estímulo material. Castro ,falá- novasión o polémico e vello debate da co- . mente en Cuba a criación ·dunha xerar- mente das brigadas voluntárias e do esrrespondéncia entre forzas produtivas e quía de valores non socialistas asi cqmo pírito revolucioná(io que busca a eficacia
relacións de produción. A pouco de cor- a aparición e consolidación de capas pri- económica non só nos mecanismos se:
tada a cabeza do poder capitalista, a loi- vilexiadas que·, ainda que non posean os nón na moral e na virtude.
O
democr~ias
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-------r---~~~~~~~~~m.inadas. O micróbio capitalista·
parecia agruparse ao redor· desas medidas rendbilizadoras.
Defén·dese agora sen embargo .
un maior grado de autonomia
das empresas, edipsada en parte polas dificuldades coas·importacións, e sobre todo unha política do "faano vostedes mesmos",
sexa á hora de construir un centro cultural ou un grupo de vivencias, dirixido aos pr.óprios viciños
e fornecendo o estado os méios
técnicos e materiais. Neste sentido unha das aportacións do proceso de rectificación son as microbrigadas, método semiesquecido na práctica real.
Visto nos anos setenta como a
solución óptima para resolver os .
graves problemas de vivenda, o
sistema de brigadas voluntárias
de traballadores, cuxo lugar na
fábrica se sustituia con plus tr~
ballo, contando tamén coa participación de xóvenes, amas de
casa ou xubilados, conduciu xa
a unha febre constructiva ao' longo e an_cho do pais.
o

De esquerda a direita, .Arthur Penn, Oliver Stone, Bob Raffelson. e Klau~ Maria Brandauer, presentes no IX Festival Internacional do Novo c'ine
Latinoamericano, celebrado en Decembro do 1987 en La Habana e un dos espellos do país
ao exterior.
.

cara

VARADERO, TROPICANA, OU O TROPICOLLAGE.-DO TURISMO EN CUBA

Plan para o

turismo
exterior dos
cubanos
O que se poderia chamar a apertura dos paises socialistas comezou oa abrir as suas fronteiras
ao turismo exterior despois de
consolidar a Revolución, pero,
sobretodo, como nos manifestaba un alto cárrego do ln-stituto
Cubano de Turismo, "cando tivemos que ofertarllelo aos nosos
visitantes". Empezaron potenciando un turismo de solidariedade para ir facendo, seguidamente, unha infraestructura turística que. pudera acoller a uns
visitantes que non só aportarian
as necesárias divisas, senón que
tamén servirian para romper o
aislamento económico e propagandístico imposto polos EE.UU.
que, ainda hoxe, non lle permiten
viaxar aos seus cidadáns livremente ao pais caribeño, tento
que demostrar a necesidade
dese viaxe, ben sexa por turismo
ou para visitar a familiares. ·
Agora o Governo cubano prepara un plan para que os seus cidadáns podan viaxar ao exterior .
como turistas. Non é que até de
agora non puderan viaxar a outros paises; non existe tal proibición como algúns queren facer
entender, segundo os mandatáarios cubanos, senón ,que o problema estriba na dificultada de
proporciom~rlles divisas a eses '
cidadáns.
Neste plan de turismo exterior
está pensado destinar unha parte das divisas que xeren os visitantes da illa para que os cubanos podan -visitar outros paises,
principalmente os da sua área.
Estes viaxes irán destiñados,
principalmente, aos xóvenes
que, asi se porán en contacto
con outras realidades que non
son, pr.ecisamerite, as que a desinformación ianqui apresenta.
Consideran os responsábeis
cubanos que estas medidas van
servir para ásentar ideolóxicamente aqueles sectores máis
propensos á influéncia propagandística. Tanto a apertura ao
exterior, como a reieficación pública, danse cando- os logros da
Revolución son xa patentes e a
nova ideoloxia revolucionaria xa
callou na povoación. Para os res- ·
ponsábeis · cubanos de turismo
este plan non significa un cámbio
senón que as cousas hai que facelas cando se dan as condiO .
cións axeitadas.

NECESIDADE DUNHA NOVA IMAXE
C.CARBALLO

contrarrevolucionárias "(como alguén mal
Habana Club, mojitos, daíquirís, as mulatas bel (a meirande parte da mocidade supera
encarado quixo ver en Cuba). Son atitudes
do Tropicana, os turi-táxis, tiendas lntur só en nível cultural á média dos países capitade salvagarda. do labor revolucionário. Son
para turistas ... e toda unh,a chea de costu- listas), pero que ten necesídade de ampliar
os seus coñecimehtos. Conversas cuns e
atitudes · de persoas que sabeñ que unha
n:es que son aterecidas ao turismo que virevolución non remata cando se toma ó posita Cuba, para conseguir divisas para- o _con outros, de idades oscilántes, que 'queder. Precisamente ~í comeza b importante
auto-ab~stecimento .do país. Uns percorri-- ren abrir as -portas npn ·para sair, senór:i
labor de evolucionar a todos os níveis (ecodos aos que se habitua ao turista, ensinán·- para entrar, para coñecer as cousas que -se
nómico, ·cultural. .. ) mália os atrancos. que
dolle o mellor xeito de investir os seus car- fan fóra e que dalgun xeito poden aportar.
poña. o inimigo (que os pon, e non· poucos).
tos en dólares, e levándose unhas lembran- Da_mesma forma que os próprios cubanos
poden aportar cúlturalmente a oútros paíCumpre ver e comprobar, cando se viaxa a
z~~ qu~, ~or norma xeral e salvando excep""
Cub~, os outios lugares que non son proc1ons, llm1tanse a camisetas con caras pin- . ses. Non queren ser discriminados nos homocionados pola administración turística.
tadas, e unhas cantas botellas de Habana teis cubanos, porque por non seren extranDeixar Varadero e o Tropicana por uns moxeiros, son tratados de distinto xeito: non
Club.
. mentos, e visitar o· café-cantante, visitar o
Esta prática, aceitada e entendida até entran nos hoteis.
Estas xentes queren Uh novo ·estilo de teatro Buend ía, visitar os recunchos onde
agora polo pavo cubano, comenza a ser
estes novas artistas se xuntan para facer
cuestionada; o xeito de expresalo?: a can- vida que defenda consecuentemente á reexposicións de p'intura e escultura a carón
volución que os salvou das agresións impeción, a danza, as artes plásticas ... a arte en
rialistas, pero queren facelo baixo unha dunha taza de té ás dez da noite; visitar os
definitiva. O mesmo papel que no seu moperspectiva de non acoso cotián, con maior teatros nacionais e ós non institucionalizamento xogou a Nova Trova Cubana, séd~s; incluso, nalgunha que outra casa- os
liberdade e con maiores· aportaci6ns cultugueo a xogar agora en bon número de integrantes, que reclaman o direito a ensinar a rais. As ·suas criacións son moi válidas e grupos de teatro fealiza·n cenificacións con ·
arriqu_ecedoras. Queren ter a oportun~dade actuaeións diárias para un público dunhas
outra cara de Cuba. Xa non vale como xusde manifestalo. Queren, simplemente, ser dez persoas (non caben máis), e cunhas
tificación o ter que conseguir divisas. Cumeles mesmos sen a espada de Damocles obras próprias dignas das mellores críticas
pre facer algo mais.
enriba, pará xustificar a~ privacións. ·.
de calquer publicación especiafizada ..: Visi,Exponente ?esta situa9ión, que se vive,
E~ta mocidade sabe que. as intoxicacións
tar, enfin, a outra cara da moeda. E non ir
palpase, comentase entre os coñecidos é
dos paises capitalistas,· e sobretodo das no turi-táxi, senón na "guagua" quenté
un destes novos membros da Nova Tro~a:
como o lume, apretúxándose e pagañdo os
que proveñen dos EEUU (a meirande parte),
Carlos Varela, que canta o seu "Tropicollason iso mesmo: intoxicacións. En Cuba non dez centavos que ninguén escatima -máila
ge" afirmando que "quieren llevarse mi país
hai represion nas cadeas, nen persecucións que entre pala porta de atrás. Visitar o Taen una foto de almanaque", e pede a posiabsurdas; _nen obrigas repugnantes. En
ller Gráfico da Praza da Catedral, e ver as
bilidade de coñecer a outra Cuba, a dos
Cuba o que non hai é fame, nen paro; nen grandes obras, os grandes gravados dos
arrecifes, a do "cámbio cinco por uno", a
hai analfabetismo, nen -hai enfermidades pintores. qu~ "van de normais" pola vida, e
das guaguas apretuxadas, a das subastas
que non teñ,an unhé;l boa e completa asis- · se consideran traballadores do arte -fóra
dos táxis cubanos ...
téncia_ sanitária e seguimento médico gra- · de florituras que conleven -o apartamento
A mocidade cubana, a que non viveu dituito; en Cuba non hai roubos nen asasina- social da cultura en relación co povo. A arte
rectamente a revolución ainda que á ama e
tos; nen hai caciques que se poñan as bo- popularizada e que non se vende nas Tiena defende intransixentemen~e (iguai que ao
grande líder Fidel <;astro), reivindica o direi- ,tas a 9onta de roubarlle ao povo. Neri hai das lntur. Os libros ao alear-ice da xente
nenos sen escólarizar, nen hai que· pagar o mália a escasez de papel. Os libros, á un~
to .ª evolucionar. E evidente que o próprio
indicíbel por unha -carreira universitária. précios que en comparación cos ·nosos son ·
turismo cumpr~ en Cuba un papel dalgun
Quer dicer, que as necesidades básicas i!-risórios, e que si se .empeñan en achegar
· xeito "intoxicador" ou, simplemen~e, de
·
·
ser humano' a búsqueda a xente.
que posibilitan
criar novas expectativas. A moda en Cuba
da
sua
felicidade,
están
cabertas.
Mal
q1:1e
·
Todo
isto
é
Cuba;
pero
hai
que
contactavai cambiando. Da habitual "guayabera"
lle ·pese a Ronald ,Reagan, están cobertas lo. Hai que esquec~r un pouco os prexuíque viña ser o uniforme dos homes, estase
cios próprios, e deixar ·de dicer que en
(cou~a que non_ten coberta el).
pasando ás camisas normais, aos vaqueiCuba hai miséria (é falso), hai controles inros normais, ás zapatillas de esparto ... Os
deb_
idos (é falso), e son anticuados (ten a
-,A.
deseñadores de moda c_ubana, mália que
sua explicación). Pero hai un t~em.endo po/-'\ MOGIDADE CUBANA
pláxien estilos e formas (igual que os de
pa~a porse · á altura doutros países,
calquer outro país) comezan a potenciar os.
.DEFENDE A REVOLUCIÓN tencial
en determinados eidos culturais e pr:ofisiodesfiles e a tentar educar á xente dentro
PERO Rt=IVINDICA DIREITO nais; están moi por riba de moitos países
dunha certa estética. Os deseñadores gráfien matérias como a medicina, o nível cultucos comezan a autocriticar a prensa cubaA EVOLUC~ONAR'
ral; o ensino ... E. iso que están no Terceiro
na por carecer, precisamente, de deseño.
Precisamente porque esa hlocidade se mundo, e a unha hora ·de voo da ameaza
A mocidade que baixa dos 45, .quer ·un esti·
lo periodístico que n,on responda tan só ao criou hun amblente confortábel (se o com- estado-unidensé.
Como di o cantautar Carlos \/arela, cos
periodismo de· consigna (ainda que afirman paramos coa épo_ca precedente, e _se nas
que tamén nos países capitalistas, o-perio- decatamos de que está situada no Terceiro seus vintetrés anos .ás costas e converténdismo é de consjgna subtil disimu¡ada con Mundo), porque se criou cun nívél cultural dose xa -noutro líder da canción e a poesía,
estilos xornalísticos diferentes -cousa na concreto, e, cunha revolución feita; agora .c_omo o son xa Sílvio Rodríguez ou Pablo
que cumpre pensar-). Os músicos queren quer proceder á sua própria realización e á Milqnés, "mi. país no cabe· en una foto de
cantar criticamente para mellorar a sua cali- realiza~ión colec~iva. Os acosos a qüe foi almanaque de París''. Como di Pablo Miladade de vida. Queren facer esa revolución sometido nunha época o sector, podería- . nés, "no vivo en una sociedad perfecta"; e
contínua a partir da própria revolución polí- mos dicer "da canción protesta" porque <?Orno dí Sílvio Rodríguez, "Vivo en un país
tica. Que~en aportar a súa poesía para facer no_n eta ben entendida, poderia agora sei::. o libre, cual solamente puede ser libre, en
esta tierra y .en este instante ... ". Resulta a
~coso que sintan estes novas grupos de arevolucionar ao seu país.
tistas que queren ma;iifestar estas necesi- todas luce~ evidente que esa liberdade é a
E esta xente nova é verdadeiramente sedades. Que son as mesmas que sentian hai que hai que manter, pr:ot~xer, defender e
guida polo . resto . da mocidade, sobretodo
.o
anos, e g1,.1e noñ son en absoluto atitudes facer progresar.
aquela que ten un nivel cultur~I m.oi acejtá-

ªº

o

\,

~·

t0~~3~x~oo19sa
4---------:-____
__:_____

~

NESTA SEMANA

__:._,_____:,,-r--------------~----

Extracto do discurso de.Fidel Castro no XX Aniversário da caida do-. Che

O

proc~so

de rectificación .e o "Che"

(...) E como unha proba do que
pesos ao ano, e cando se acaanteriormente dida sol:;>re a prebou o ·retaxo · e se puxo fin a
séncia e a vixén.cia do CHe, po- . todo iso, aparecian prodµci!tdo
deria perguntar: Haberia un mo- · catro mil ou meríos, daquela xa
mento máis oportuno para lem- ·non eran rendábeis; eran rendábrar ao Che con toda forza, co · beis só -roubando.
- máis profundo sentimento .de
Se ao·Che. lle tive~en dito que
recoñecimento e gratitude que
aparecerian
unhas empresas
unha data como esta, un anivernas que, para cumprir e sobres,ário como este? Haberia algun
cumprir fraudulentamente o plan
momento mellor ca este, en plaasignaban ao mes de Decembro
n.o pro_
ceso de rectificación? ·
a produción do mes de Xaneiro,
E que ·estamos rectificando? -o Che teriase horrorizado.
. Estamos r~ctificando precisaSe ·ao Che lle tivesen dito que
mente aquelas cousas -e son
habia
unhas empresas que
moitas- que se apartaron do
espírito revolucionário da cría-: cumprian o plan e repartian .prémio~ para cumprir o ·plan en vación revoluqionária, da virtude
lores, pero non en surtido, e que
revolucionária, do 'esforzo revolucionário, da responsabilidade se dedicaban a facer as cousas
que lles daban máis valores e
revolucionária, que se apartaron
non .faci~n aquelas que lles dado espírito de solidarredade enban
menor ganáncia, ainda que
tre os homes. Estamos rectifiunhas sen outras non servisen
. ca_ndo tqdo tipo de chapuzarías
e mediocridades que eran preci- . de nada, o Che teriáse horrori· ~~mente a negación das ideas zado.
do Che, do pensamento revolu- ·
cionário do Che, do estilo do
Che, do espírito do Che e do
·
INAMOS CAIDO
exemplo dó Che.

por iso agora dicimos: non se
pode estar cumprindo o plan en
valores, hai que cumprir o plan
en surtidos. Esixímolo terminantemente, e o que non o cumpra
que voe de onde est~, porque ·
non ten outra alternativa! Dicimos: as obras hai que empezalas e rematalas rápido, que non
volva xamais suceder o que nos
pasou a causa dos resábios do
penco: aquelo de que se facian
movimentos de terra e se puñan
unhas columnas porque valia'
moito, e xamais se remataba un
edificio porque valia pouco;
aquelas tendéncias de dicer
"cumprin en valores, pero non
rematei un ha só obra" , co cal
enterramos centos de millóns
milleiros de millóns, e non se re~
mataba nada. Catorce anos
para construir un hotel!; catorce
anos enterrando cabillas, area,
pedra, cemento, goma, combustíbel, forza de traballo, antes
de que entrara un só centavo no
país pala utilización do hotel.
Once anos en rematar o naso
hospital aqui en Pinar del Rio!, é
verdade que ao fin se rematou,
e rematouse con calidade, pero
cousas dese tipo non deben voltar a ocorrer xamais.

-,T

Coido, realmente, dígoo con
toda satisfacción, que se o Che
estivese sentado aqui ñesta silla, sentiriase, realmente, xubiloso, sentiriase feliz do que estamos a facer ·nestes tempos;
como se poderia ter sentid0 .moi
desgraciado nese periodo incerto, nese periodo bochornoso en
que aqui empezaron a prevalecer unha série de critérios de
mecanismos e de vícios' na
co~strucció~ ~o socialismó, que
tenan const1tu1do motivo de profundo, de terríbel amaFgor para
o Che.
.
.

NO LAMEIRO DO
BUROCRATISMO,
DAS PLANTILLASINFLADAS, DAS
NORMAS
--=A-=--"N~A-=-cR-=-ÓN ICAS, DA
TRAMPA, DA-MENTIRA, TIÑAMOS
_____C~AIDO NUN
MONTÓN DE VÍC-1-0S-,
QUE TERIAN
HORRORIZADO Ao·
CHE'

Por exemplo, o traballo volun. Se ao Che lle tivesen dito que
tário, que foi unha criación do
1an aparecer unhas normas tan
Che, e unha das mellares caufloxas, tan blandengues e tan insas que nos legou o seu paso
morais que, en,certas ocasións
pola nasa pátria e na sua participación na nosa Revolución de- a totalidade dos traballadore~
caía cada volta máis e máis; xa cumprianas duas veces, e tres
era case un formalismo, en oca- veces, o Che teriase horrorizasión dunha data· tal e máis cal · do.
un domingo, .un correGorre e~ .
Se lle tivesen dito que os carocasións para facer cousas de.tos
ianse ~mpezar a converter
sorganizadas, e prevalecía cada
no instrumento prin9ipal, el .. que
vez máis o critério burocrático
tanto advertiu contra iso, teriase
o. critério tecnocrático de que ~
horrorizado; qu~. as xornadas
traballo voluntário non era cousa
non se cumprian -e aparecían os
fundamentaí nen esencial; a
mi!lóns de horas ex~ra; que a ·
idea, practicamente, de que -o
menfalidade dos nosos traballa"'
traballo voluntário tora unha esdores
se estaba corrompendo, e
pécie de tonte_
ria e perdedora d8
que os · homes ian tendo cada
tempo, que .os problemas había
v~lta máis un signo de peso no
que resolvelos con horas extra
con máis e máis horas extra' · cerebro, o Che teriase horrorizado, porque el sabja que por ises
mentres nen sequer se ·aprovei~
camiños trillados do capitalismo
taba de maneira correcta a xor..:
non se p'Odia marchar cara o co· nada laboral; xa tiñamos caído
munismo, que por ises éamiños
no tameim do burocratismo, das
un día haberia que esquecer
plantillas infladas, das normas
toda
idea de solidariedade hu-.
- anacrónicas, da trampa, da
mana e ainda de·internacionalismentira; tiñamos oaido nun
mo; que po,r aqaeles camiños
r montón de vícios que, realmennon se marcharía xamais cara
. te, terian horrorizado ao Che
un home· e un ha sociedade noporque se ao Che lle dixese~
vas.
que algun día na Revolución Cubana ian existir unhas empresas
Se ao Che lle tivesen dito que
un día se : pagarían primas, e
que por ser rendábeis roubaban~
teriase horrorizado; que unhas ·máis primas, e primas de todas
empresas que por 'ser rendábeis
clases, sen que aquelo tivese
e repartir prémios, non sei can- · nada que ver coa produción, o
tas causas, e primas, vendian os
·
Che teriase horrorizado( ...).
materia~ con que Üñan . que
Non é esta a ocasión de aproconstruir e cobrábanos como se
fundar sonbre o tema; interésativesen construido, o Che teriame, especialmente, expresar
unha idea:. hoxe, neste XX anise horrorizado. E dígolles que
versário da morte do, Che; hoxe,
pasou nos quince .municípios da
no meio do profundo proceso
capital da República, coas quinde rectificación no que estf!,mos
ce empresas de mantimento da
enfrascados e comprendendo
vivenda por citar só algunhas.
cabalr:nente que rectiticación
-Aparecían producindo oito mil
1

non significa extr~mismo, que
rectificación non pode significar
idealismo; que rectificación non
pode implicar, ·baixo nengun
conceito, falla de realismo; que
rectificación incluso non pode
implicar cámbios abruptos. Partindo de que rectificación significa ~orno dixen- procurar soluéións novas a problemas vellos, rectificar moitas tendéncias
negativas que viñan desenrolándose; que rectifiqaciótr implica

As microbrigadas, que foron
destruidas en nome de tales
mecanismos, están surxindo
das suas cinzas como o ave Fénix e demostrando o que significa ese movimento de masas o
que significa ese camiño revoÍucionário de resolver problemas
que os teóricos, os tecnócratas,
os que non acreditan no home
e os que eren nos métodos do
mercachiflismo, terian frenado e
tefian desbaratado. Asi ian conducíndonos a situacións críticas, e na caprtal, onde surxiron
. unha vez -porque doe pensar
que hai máis de quince anos se
tiña atopado unha excelente solución a un vital problema-, en
pleno apoxeo foron destruidas.
Así, non había xa nen forza, para
construir vivendas na capital; os
problemas acumulándose, decenas
de miles de vivendas
·facer un uso máis correcto do
sistema e os mecanismos con apontaladas e con risco de se
derrumbar e sacrificar vidas.
que contamos agora( ...).
Estas cousas son moi sérias,
moi complicadas, e nesto non
se poden estar dando bandazos, nen se poden realizar aventuras de clase nengunha. De
algo val a experiéncia de tantos
anos, que uns cantos de nós ternos o prjviléxio de ter vivido
nun proceso revolucionário. E

Fide1· Castro
''Os erras soviéticos
son diferentes _.dos nasos'/

Os

Xomalista: Vostede sabe que
seus próprios erros.
erros
o Secretário Xeneral M. Gcrsoviéticos son diferentes aos
bachov ter:i introducidÓ moitos
erros riosos; a historia soviéticámbios· 'Íla Unión Soviética: , ca é diferente á história nosa;
a idiosincrásia do soviético é
· glasnost, unha socie'dade
diferente á nosa idiosincrásiamáis aberta. Que efecto tivo
as institucións soviéticas so~
iso .en Cuba?
diferentes ás nosas · instituFidel Castro: (...) Gorbachov
cións, ainda que nós partimos
di que houbo problemas de
· estacar:nento tecnolóxico, de
dos mesmos princípios. Eles
burocratismo; di que noutros
rectifican os seus erros e nós
rectificamos os nqsos erros. O
tempos houbo culto á persa. nalidade. Nos non .tivemos
ese tipo de problemas aqui.
(TC?~ado _da entrevista realizada por
1-sos son problemas soviétiMana Shnverl da cadea de televisión
n~rteamericana NBC, ao comandante
cos, e os soviéticos están traF1del 9astro o 24 de Febreiro de 1988
tá~do de resolver os seus próe reproducida polo diário cubano Ju:
ventud. Rebelde).
pnos problemas e rectificar os

Agora resurxiron as microbrigadas, hai xa máis de vinte mil
microbrigadistas na capital e
non están en contradición co
Sistema de Direción e Planificación da Economia, sinxelamente
porque a fábrica ou o centro de
traballo que os enviou págalles,
pero o Estado reintegra á fábrica ou ao centro de traballo en
cuestión o que paga polo salário
do microbrigadista; só que o microbrigadista ali traballaba cinco
ou seis horas e aquí traballa
dez, once e doce horas, traballa
por dous homes, traballa por
tres homes, e a empresa aforra( ... ).
O

-, S~ AO CHE LLE
DIXESEN QUE
ALGUN DIANA
REVOLUCIÓ_N_ _
CUBANA IAN EXISTIR
UNHAS EMPRESAS
QUE POR SER
RENDÁBEIS
ROUBABAN, ·
TERIASE HORRORIZADO'

·.
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·A .CORUÑA

Periga a -presidéricia de Rompy Beccaria

• 1ª Festa ·Anti-OTAN de
.caranza-Ferrol. Celebrou-se

o Sábado dia 25 a 1ª Festa ANTI. OTAN de Caranza- Ferrol. Organizada polo Centro de Promcrción Social "Os Loureiros" do'
mesmo bairro, contou cunha ·m,.1trida preséncia de público que
nos .momentos máis gratos acadou a cifra de . dóus milleiros,
A cnse poi ítica que. , ·
A auséncia dos ' tres deputa·
· non ten nada a ver no asunto".
coincidindo coas actuacións · de
atravesa a Deputac1on de · dos do ex-POP foi o segundo
Ainda que os · ex-POP desvenMª Manoela e Miguel.
A Coruña polas
"aviso" da CPG .ao presidente
cellan continuamente a sitl:.laUn cooperante galega en Nidiverxéncias internas entre da Deputación. O primeiro conción da Oeputación coruñe~a
. carágua, Xan e a su'a compañeira
nicaraguana Maria Antónia, -en·
os dous partidos que
sumárono os ex-POP. no pl~~o ~ .
~s, s.uas exp~c~~ivas car~ a_s
governan 0 .organismo
..celebrado o 25 de Ma10, ses1on
prox1mas ele1c1ons autonom1~.
amável parola cos presentadores
explicaron o espírito que anima
provincial (AP e a CPG) fai .~ª que ~o~s dos seus deputacas, a pdstu~a dos depl!~a~os.
'
dos abst1veronse en pontos da
da CPG non e alleq. ao prox1mo
ao povo de Nicarágua a loitar e
planear ~?brea _
orde do· dia, como xa fixeran
·encontro·.eleitoral. Non en van .
progresivamente
esfarel§lr _á
Depu~~c1on corunesa a
con anterioridade na corresas declaraéións públicas das
agresión lanqui, relacionando-a
pos1b11tdade da
_ pondente comisión informativa.
diverxéncias con AP coincidicoa Alianza Atlántica e o papel
apresent.ación dunha
As diverxéncias entre a CPG
ron coas vésperas do Congreso
que Ferro! xogaria · como base
moción de censura contra e AP abriron outravolta as exdos conservadores o · que · os
para ataca( a outros póvos.
·
pectivas do PSOE de desban. deputados da CPG coinciden
Sardiñas con viño do Ribeiro,
0 aliancista José Manuel
- pan e outros ."elementos", servíRomay Beccaria. Os
.
· car da presidéncia a .J3?may,__ e
.en sinalar _co~9 "-~n)~a desafor. ron de acompañamento a .unha
socialistas ofereceron ao
~acerse coa Oep~tac1on ma1s
tunada coin91denc1a .
,
1mportant~ da Gahza polo voluentrañavel e divertida festa que
Centristas de G~licia
portavoz da CPG, Xose
me dos seus r:ecursos. O PSOE
compl~taba o seu pfograma coa
Mna~e,I A~ufe, a
.
ofereceu ao portavoz da CPG,
final do 1º Torneio anti- Otan de
Desde que o POP .galega anunpres1denc1a do organismo
Xosé Manuel Arufe, a presidénFutbol Sá, no que participaron 10
- ciou a sua disolución tras do a cámbio do apoio á
cía da Deputación a cámbio de
equipas e tamén unha disputada
cámbio do nome do partido
moción de censura, na que for11:1a~ governo cos deputados
carreira ciclista de 25 Km de perpolo de Democrácia Cristiana,
tamén ven mostrando
soc1alrstas. Estas conversas
corrido.
·
abriuse para os centristas de E.
Enrique Marfany •
interés o secretário de CG, coa CPG estaría~s leva~do diMarfany todo un abano de sai• O. abandono do conce-!
Xosé Luis Barreiro. As
rectamente Franc1~co Vazque~.
Beccaria, o principal valedor de das posíbeis. Unha ·delas ·é a
, .
. .,
Alcalde de A Coruna, quen nos . _ Fraga, coa conseguinte merma ·, integración no partido Centrisllal X. Luis Mondelo do gruproxm:'a~ e 1e1c1ons . .
dous últimos meses mantivo dipo oe lndep~ndientes .de Gal iza
que iso suporia para a opera- tas de Galicia que lidera Victoriautonom1cas na Gahc1a
versas reunións con Arufe ainrompe a maioria na corporación
ción de desembarco do ex-pre- no Núñez, coaligado con AP.
, son as dinamizadoras
da que o portavoz dos so~ialis- .. sidente de AP na Galiza . .Tamén Porén esta posibilidade cont~
ourensán qwe. propiciou a subida ·.
desta incertidume política
tas na Corporación Provinciar,
á a.lcaldia d0 socialista Veiga
o secretario xeral de .Coalición coa oposición d~ AP que sé veque planea sobre a
Salvador . Fernández Moreda,
Pombo. O concellal disidente
Galega, e sócio dos socialistas ria obrigada a ir tamén coaligaDeputación coruñesa.
manifeste p~~l icamente que
manifestou que a ~ sua decisión
na Xunta de Galicia, .Xosé Luis da nas· eleicións con !v1arfany.
· débese a diferéncias de caraCter
As diverxéncias entre as duas non houbo ma1s que unha conBarreiro, ten postes os ellos Pésie ao empeño · da CPG en
persoal co portavoz. do grupo
forzas poi íticas que goveman a versa. .
.
nos depL!tados do ex-POP. desmentilo a oposición ele AP á
E~t~ e a terce1ra vez que os
polít_
ico ao que estaba adscrit9 Deputación coruñesa púxose
Ademáis da posibilidade de mi- criación de Centristas de Galiaté agora, X.L. López · Iglesias,
de manifesto . novamente na soc1alrstas tentan ~~cerse _co
nar no posíbel as expectivas de cia en A Coruña baixo o liderazafirmando · tamén que non ·ten
inasisténcia á sesión plenária governo.da _Depu.tac1on corune:Fraga nas próximas eleicións . go de Marfany parece ser o di- ·
previsto apoiar unha eventual
do pasado 24 de Xuño dos tres s~; A pnm~1~a f~1 tras das _ele_1autonómicas, expectativa váli- · namizador da crise na Deputamoción de. censura contra o acdeputados da CPG: Xosé Ma- c1ons murnc1p~1s, .i;>erp un d1a
da tafltO para socialistas como· ción coruñesa. A Oeputaci9n é
. tual governo municipal, ainda
nueJ Arufe, Manuel Maneiro e ant~.s da const1tuc1on da Depupara Barreiro. O líder de CG a arma coa que cantan os hoque isto poda ~ignificar . un ha
Manuel 8emuiñán, todos eles t~cLon a CPG rompeu o pacto
está interesado en captar aos mes de Marfany para presionar
contradición coas suas manifesdo desaparecido POP galega firmc:d? c_o PSOE, para dar a
ex-POP co fin de implantar o· é! AP1 quen até agora non totacións de que vai integrarse nun
ql!,~ permanecen fideis ao seu pres1denc1a ~ F~rnandez. Mor-epartido da piñ~ ·efl A Coruña, mou verdadeiramente en sério •
dos grupos pÓlíticos que teñen partido e ao seu ex-presidente da. O PSOE 1ntentouno .'fo novo
através dos alcaldés do ex- as ameazas dos ex-POP de
representación no c.oncello ouEnrique Marfany. A CPG acusa ~n Oecembr~ pero o tracas.o
POP, o que suporia para Barrei- romper o pacto de governo: no
rensán , non descartando APa AP de manter unha atitude frxo que Fernand~z ~oreda dero contar con reductos de po- organismo provincial. A última
Centristas, ao PSOE ou ao CDS.
hostil nos concellos governa- 91arara .ª 7ua. renuncia a ace?~r
der na províricia. Expresando adver:téncia dos tres dep1:1tados
Veiga Pombo destitueuno das
dos por alcaldes da CPG , in- a pr~s1denc1a .da Oeputac1~n
máis un desexo. que wnha reali- e as estratéxias de PSOE e CG
suas funcións polo que parece
cumprindo así un dos termos ~orun~sa, e afirmar qu~ ~ena
dade consumada, Barreiro _facia para tirar prbveito e desbancar
do pacto de governo suscrito 1mpos1bel xa que os socialistas
difícil a sua integración no PSOE, ·
recentemente unhas declara- a, AP da Deputación, fixeron
comezando agora unha puxa,
entre ambas forzas tras das pa- puides~n acceder _a ese po~to
cións nas que daba como se- mudar a postura dos conservaainda que non pública, para fasacias eleicións municipais que d~ cob1zado organismo prov1ngura a apresentación - dµnha dore~ que veñen de nomear a
cerse coa chave do concello.
establecian o apoio de AP para cial.
moción de censura dos socia- Vázquez Portomeñe como inMondelo cotízase alto, sabedor
listas
e
a
.CPG
contra
Romay
terlocutor
para
tratar
de
reconfacilitar o acceso ás alcaldias
terceiro en discórdia
do seu· valor circunstancial, senBeccaria; porén a saida de Ba- ducir a situación e evitar a
naqueles concellos onde CPG
da, ademáis .. especialista en
rreiro non gostou aos ex-POP apresentación da moción · de
tlvese maioria, a cámbio dun
Non só o PSOE está interesado
trasvases, p-ois foi vicepresidente
que consideran sorprendentes · censura contra Romay Beccaapoio na Oeputación que peren aproveitar a situación na Oede AP até 1983, ingresando dese f óra de lugar as declaracións · ria. ·
·
O
mitiu a eleición de presidente
putación coruñesa para despois no CDS, alineándose logo
do secretário xeral de CG "que .
SABELA-FOXO/A CORUÑA
bancar na presidéncia a Rom~y
do aliancista Romay Beccaria.
co ex- alcalde Bermell_o e pasán-dose, en Oecembro, a formar ·
'parte da nova maioria que apoia
·aos socialistas:
D

A·moción ·de -censura

contra A .P-planea sobre a.Oeputación

o

Haberá tres manifestacións no ·Diada Pátria

O 8NG comezou unhacarnpaña de axitación
cara o 25 de Xullo
-

•

Para celebrar o Dia da Patria de
1988 hai programadas tres manifestacións, duas a sair da Alameda, as do BNG e FPG, e unha do
Toral, a do PSG-E0, algo que
non ocurría nos últimos anos.
, Esta vez tamén o BNG está xa a
. levar unha campaña de axitación
política · tentando- mobilizar a todos os sectores para esta celebración, com~zando así unha
programación que rematará coas ·
eleicións autonómicas.

Proxecto común, unh_a Galiza
de seu (BNG), Po/a independéncitl nacional (FPG) e O nacionalismo sen fronteiras (PSG-EG),
son o's tres lemas baixo os que
celebrarán as respectivas formacións poi íticas o Oia da Patria,
con tres manifestacións distinta,s. A convocada polo Bloque
:Nacionalista Galega sairá ás 12

.

do meiodia da Alameda compostelana e rematará, como xa é tradicional, na Praza da Quintana. A
Frente Popular Galega sairá unha
hora despois do mesmo lugar
para pór fin na Praza do Toural,
de onde ás 12 terá partido a manifestación
convocadá
polo
PSG-EG cara Santo Domipgo de
Bonaval onde efecturán un acto
político e unha oferenda floral a
Castelao. Esta manifestación ven
ser ·a gran novidade desta celebración pois, até . de agora, o
PSG-EG nunca ~onvocaba .este
tipo de actos, intentando mostrar
asi a sua capacidade movilizadora.
·
O BNG decidiu este ano voltar
mobilizar a todos os sectores so~iais nunha éampaña que será o
coínenzo axitativo dun pr,ograma
deseñado para acabar despois
das ·eleiccións autonómicas.

1.

•

• O Consello Nacional da
CXTG decidiu, a petición de

algúns nacionalistas presos en
Alcalá de Henares, demandarlle
ao Ministerio de Xusticia e ao
Nestas . reivi.ndicacións intentan
brará unha festa en Salláns, des- Xuiz Central de lnstrución que os
insertar a diversos colectivos sopois de que .conclúia o acto en acusados de pertencer ao Exérciais, desde os pequenos émpreBonava1,· onde talarán Camilo . cito Guerrilheiro sexan trasladasários do CQmércio, agricultures, . Nogueira, Presidente do Partido, dos a Galiza .
reconvertidos, parados, e outras · asi como un representante das
Ao mesmo ,t~mpo, a central
·capas sociais p8rxudicadas coa
mulleres e outro do mocedade. sindical pon de manifesto a sua
entrada na CEE. Comezan este · Este _ano non teñen previsto que . oposición as ·"disposicións re25 .de Xullo resaltando o orgullo . haxa intervención algun.ha de de- presivas e xudiciais contidas na
de ser galegas, do que represenLei Antiterrorista, que permiten,
legacións extranxeiras.
ta a galeguidade, pois pensan
entre outras causas; que estes .
· Pola sua banda a FPG aindá casos se xulguen na· Audiencia
que ese · sentimento existe no
noso povo ainda. que moitas ve- , ñon 'c oncretou' se celebrá festa Nacional, fóra do contexto social
ou non, ainda que ten . invitadas no que se dan" ao tempo que ·
ces non se rnostre abertamente.
a diversas delegacións extran- peden a derogación destá lel,
Ao tempo queren expor a idea de
xeiras, entre elas HB, a frente ca.que "o BNG é algo consustancial
"cuxo uso e abuso ten prqprician~ia do FREPIC, o MDT catalán
co povo, algo que de non existir,
do casos de consecuencias· cerese povo se encargaría de cria- . e o UPC castelán.
tamente espehJznantes, incluso
"
1o.
O PNG e CG asi como o PGN fóra do ámeto ao que se dirixe a
'.
Estas ideas serán expostas seteñen previsto algúns actos ain- lei".'
guramente na festa a-celebrar na
da que sen especificar de moApesar desta petición a CXTG
Carballeira de San Lourenzo
mento, -nu_
nha celebración que deixa claro que este· pronunciadonde, ~.ntre outros, grupos, ac- · cada ano se define ll)áis, e défine mento non debe de entenderse
tuará Luar Na Lubre.
· ás formacións políticas, ao tem- máis alá da sua -xusta medida e
Ésquerda ,Galega tan:ién celepo que toma·máis ~uxe.
o contido, sen terxiversacións. , O
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· .· Dez allosde-xomalismo :ano a ano,
·. · · --·· ·-. . .· semana a semana. ·· .·
.·.A OaliZa viva nas suas páxinas eagora ·
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mviaodo·un cheque lmdrio a IDlle de ~ NOSA TERRA por valor de 1.Dl Pta recdJerá oDECENAAJO na casa sen aJStes·de envio

(

. 1

1

$EN VIVENDA

Vigo, 40 rl}il pis_S)s
. vaJeiros e
20 mil' fam ílias
á espera
de vivencia
1

...-

O galego
será tam~n
oficial en·
Astúries

Eh Asturies será oficial ó idioma
gal ego de aprobarse o ~·Proyecto
de ley de protección del Bable"
elaborado polo Consello de Governo do Principado e apresentado pola sua Consell.eria de Cultura, segundo se recoñece no artigo 2 da citada lei que será debatido despois do vran.
Recoñecerase así o feito de 60
mil galegas falantes que residen
nos 15 concellos limítrofes entre
Asturies e Galiza, segundo estudo realizado polo "Grupo de Eilao pro defensa da Língua GaleO Gor-Xal é un bairro de
ga", que se forrnou no concello
do mesmo nome en 1986, para
·Casas prefrabicadas onde
impedir" a' é;lsturianización da toviven 31 famílias que loitan,
ponimia e do ensino da zona e o
desde hai anos, para
recoñecimento legal da nosa lín- ,
conseguir unha vivenda
gua, diante da ofensiva do goAg~stln Femández líder dos vlclfios do Gorxal.
digna. E algunhas até a
verno astur que andaba, entre
conseguiron. Unha loita
outras causas, a realizar cursos
núncian os proprios viciños. A tr.ouxome aquí". Manifesta tamén
Un
prÓblema
que
permanente que tentan
específica
idiosincr~sia
deste
' estar disposta a "asaltar un piso _ de bable nesta zona.
ven de lónxe
O traballo -deste grupo realízaapresentar, ás veces, como
poblado lévaos a unha gran mo- cando faga falta, que non é rouno no campo escolar eninando
unha teima de revoltosos
Porque nestes últimos dez ano~
bilidade povoacional e, con ela,
bar, como queren facer creer; ·
aos nenas en galegas, editando
sempre houb0 a reivindicación
á división dos próprios viciños . . asaltar un piso é reclamar un dique se dedican a ocupar
a revista Esco/a Nova e~ no linabrigada
de
unha
vivencia,
e
aldiante
das
suas
reivindicacións,
reito,
o
naso
direito".
·
vivencias alleas como
güístico· propriamente, cobrindo
gún
viciño
tivo
que
coller
o
leme
pois,
bai
alguns
que
non
qüeren
pasatempo. A realidade é
enquisas
por todo o território que
Sen
apoio
dos
da petición lóxica para esixir que
abandonar O Gorxal. Eles ·pareque só reclacnan algo que
vai do Eo ao Návia, e no concello
a provisoriedade do Gorxal non
cen encontrarse cómodos na sua partido~ políticos
de lbias, alén do Návia, ademáis
-até aparece na letra impresa se convertise nun státus social, relegación obligada.
de estar a elaborar vocabularios,
da lexislación española
JJOrque, como nos decía unha
As épocas reivindicativas e de Esa é unha saída a desesperada
1
un positjel dicionário do galego
das viciñas "o problema non é da
politización de toda a viciñanza ' para encontrar unha solución, ' a
como un direito cidadán.
asturianó • e un ha normativa do
casa, a casa non ten culpa, o
xa parece que se esqueceron ·e, indefensión na que nos encpntramos", en palabras de Agustín
galega ·~.Qn vistas á introdLición
problema
é
o
da
marxinalidade
agora,
tan
so
oito
familias
sePoderia comezar contando como
Fernández
o
cabeza
visíbel
das
deste idioma no ensino. No plana que nos queren sumir, o da
guen co facho aceso de reclamar ,
se chega ao Gorxal, no extra-ráreivindicacións. Porque nen cónno político tentaron buscar apo'io
delincuéncia
que
cría
a
probeza,
o
seu
dereito
porque
"vustede
dio vigués, por un camiño asfalcello,
nen
Vivenda,
nen
o
Gobernos
grupos astures para que se
a falta de traballo; ése é o gran
coñoce a· Constitución, pois ela
tado cheo de buracos que castirecoñeza dunha vez, oficialmente
problema do Gorxal".
di que todos· ternos direito a nador Civil, lle buscan saida.
ga as suspensións dos coches;
que' os concellos desa zona non
Esa probeza, esa marxinalida..unha vivencia digna, entende?", Toda o máis o que fan é promecomo se pode encontrar a uns
ter.
que,
no
prazo
de
tres
anos
O
son
de fala asturiana, senón gade, levou a que asentasen nesas
afirma unha nai que ~"viviu nas
raparigos desnudos que xogan
Gorxal · vai desaparecer. Pero,
lega.
,
.
casas
un
dos
pontos
principais
millares
casas
e,
o
paro
do
.
m
eu
meténdose nun contenedor do
"quén
pasa
tres
·
anos
aqui"?,
Diante
este
traballo
o
governo
do tráfico de droga, segundo demarido e a miña eriferm_edade
lixo, ou como a xente mira de
pergúntanse o~ viciños?; "levo Galego está de .espectador, non
reollo ao que invade o seu terridous e parécenme 20, nen se-. cumprindo sequér o artigo 21.-2
torio de marxinación. Poderia
quer podo sair xa da porta, nen
da Lei de Normalización no que
describir as casas prefabricadas
os rapaces; ao meu home xa o atinxe á língua talada nos "terrie as suas caréncias, pero todos
mallaron e a m ín ·téñenme insul- tórios limítrofes da Comunidade
estes detalles non son importantado e ameazado, todo' por de- Autónoma, podendo acabar o
tes nesta reportaxe, ainda que
nunciar a droga".
..naso idioma con diferente tratapuderan quedar bonitos.
Tamén critican a aititude das
mento segundo a província el'.1
Neste caso a notícia ten o seu
organización políticas que non
que se fale", polo que a Mesa de
cerne nunhas familias que están
están a apoiar en nada. "EsquerNormalización Ungüística lle
habitando unhas casas "provisóda Unida intentou. ma[Jipularnos,
pede á Xunta a adopción de merias", que, como o seu nome inCamilo Nógueira _veu por · aquí,
didas inmediatas e a colaboradica, teñen sérias deficiéncias, e
sae nos xornais facéndose proción co governo asturiano.
O
reclaman unha vivencia axeitada;
paganda, pero non quixo mollar- ·.
uns deses 40 mil pisos vacíos
se", afirma Agustín, ao tempo
que existen na cidade de Vigo,
que reclama apoio para facer
moitos deles construidos con
unha ·coordinadora con todas ·
fondos públicos.
' aquelas persoas que en Vigo ~m
A esixéncia do direito lévaos á
dan á procura dunha vivenda
ocupación de pisos valeiros. A
digna.
,
sua reivindicación é, algunhas
Agústin, deixóu a sua vivenda
veces, mal entendida polos vicide protección oficial "a· unha fa-:
ños dos edificios, manipulados
m ília que a necesitaba máis que
pola propaganda oficial en con·REDACIÓN
eu e, agora~ andan a calumniartra, que reclaman o seu desaloxo
me decindo que a vendin. Pencomo..se fosen unha peste; porsan que todos son da sua calaña
que o drama está aí, na própria
porque, iso, precisamente iso, é
marxinación a ·que se ven someo que fan eles, trafican coas vitidos. Pero tamén encontran solivendas desde a presidéncia da
dariedade, como fixeron. os do
Coordenadora da Asociación de
Bloque 22 de Balaidos, que .
Viciñcs".
apoiaron, en todo rnpmento, aos
"Vivendas de protección oficial
ocupantes.
que lle son alugadas a outros" e,
Apoio que receben tamén de
Agustin, comeza a dar nome$ de
ADMINISTRACIÓN
familias como as do Areeiro, ou- •
persoas que teñen alugadas iletro dos bairros que ven reclagalmente as vivendas; ao tempo
E PUBLICIDADE
mando, desde hai tempo, vivenque .denúncia a outras, como Escias axeitadas, e que participaron
peranza Lema Sueiro, proprietáton eles en diversas accións reiria dundos pisos que "asaltaron"
vindicativas. Ou estar ao lado
· como unha .das adxudicatárias
como están outras fam ílias que
que non pasou pala lista de es.~pasaron polo Gbrxal e, grácias á
pera. Cun discurso forternente
.sua loita, conseguiron xa unha
politizádo afirma que "nós non
casa decente, como é o caso de
pedimos esmola, senón ~ que rei, Osear Duarte, u_n dos primeiros
vindicamos un direito social". ~E
"lideres" do Gorxal, por chamarniso seguen, ainda que só apareFAX (Provisional)
lle dalgun xeito a: aqueles máis
zan publicamer.ite cando realizan
combativos que se ponen á frenalgun.ha acción de forza. Viver na
te das reivindicaci6ns,. e que sorniséria. xa non é noticia.
O
fren presión e condenas, tres
ALFONSO EYRÉ
anos no caso de Duarte.

.O Gorxal
ao asalto
dunha
casa digna

NOVOS
TELEFONOS

.433886
222405

433.830
433624

43_3624

HISTÓRIA DA NOVA MÁFIA
EMÍLIQ LÓPEZ PÉREZ

Exemplo: 6 pontos por ter traballado
con drogo-dependentes..O dedo da máfia tiña xa a sua socióloga predestinada.

Cómo se fai para que todo pareza demo- ·
crático ainda ·que todos saibamos que
non o é? Como se fai para que o cidadán
aceite as cousas tal como están e diga
qué "non hai nada que facer"?.
·
Na resposta a estas, duas perguntas
aséntase a democrácia do PSOE. ·

·ATÁBOA

.-

MAIS
ARRASTADA ...

QUf VIDA

A REPRODUCIÓN DO ORGAO

Toda sociedade que funciona como tal
trata de reproducirse. a si mesma por
própria necesidade: o Opus, a farnília, a
.
.
máfia, o PSOE, etc.
A Administración socialista vai, poüco
. e pouco, introducindó en todos os níveis
e organismos das lnstitucjóns·públicas e
mesmo privadas, persoas da sua confianza, normalmente afiliados, e cada vez .
mete máis. E mais· descaradamente!.
O exemplo do INEM, de Lugo, non é
mais que unha pequena mostra. ·
Sairon uns contratos en convénio do
clandestinas. A máfia sabe traballar.
INEM coas Corporacións Locais. O _Fanche apresentar o "currículum", facer .
INEM remésalle (pagados con cartas do
probas -psicotécnicas -ou sexa, cobrir _
Fondo Social Europeu) catro técnicos ao
crucigramas-_tan pre-seJección e, afinal,
Alcalde das Nogais (do· PSOE); tres ao
sai c·ontratada a tilla d.o do PSOE, de
Tenente de Alcalde, no Concello de
Mqnforte, ou unha rapaza;· de Viveiro,
Lugo, Varela Flores (PSOE), aproveitanque. xa estiv~ra dando un cursiño contrado que o Alcalde está de vacacións.
tada directamente. ·
Logo, Inda .reñeron entre o PSOE e o
O CURSIÑO
grupo de Vicents Quiroga por mor disto.
Críanse a cotib prazas de promotores
O mesmo que nos tempos de Franco! Ao
de emprego, formadores de formadoque teña o carné namais lle falta facer o
res ... (o que hai que inventar para deforcursiñó "da acelerada". O método do
, mar a democrácia!) e convócase a todos
cursiño é dos mais utilizados. Varela Floos titulado de estudos médios e superio- . res contrata a sete técnicos durante seis
res, a algúns ou ao "predestinado".
meses para facer diversos estudos ·no
·Parece que aos parados lles alívia Concello de Lugo. Devóltaos .á oficina do
que, de cando en cando, lle chegue á
paro e, "lago, chaman a un montón de.ticasa ·un papeliño dicendo "OFERTA". O tulados para contratalos por outros seis·
que non sei se saben os se~ores titulameses. Para seleccionalos . aplícase un
dos é que as. verdadeiras ofertas son · baremo.
·-

FANCHE APRESENTAR O
CURRICULUM,_fACER
PROBAS PSICOTECNICAS,
PRE-SELECCIÓN ... E . AFINAL SAi CONTRATADA
·A FILLA DO DO PSOE
O BAREMO

O baremo, ou sexa, o "pau para medilos", é un pau que se encalle e se alonga, pero só ten. topes nas medidas que
·coinciaen coas dos sete señores que foran co·ntratados anteriormente xa. A
pontuación dancha se tes experiéncia
específica adquirida nunha institución ou
empresa do· agrado do "tribunal".

En certa ocasión o Bispo da Diócese recriminou ao crego dunha parróquia porque só tiña ·un ha cama na Reitoral e ali
vivían el e máis a criada.
-Mire, Sr. Bispo. Ternos esta táboa e
pqñémola no médio!.
·
-E se ven a tentación? ... dixo o -bispo.
-Se ven a tentación.~. nada! Quitamos a táboa e vial .
A pesar de todos os cursiños e baremos, ás veces, hai xente que cumpre e
non é do pau deles. Nese caso quítase
a táboa e fódese igualmente ao cliente.
Logo, dise que foi cousa de Madrid.
Que empatou con outro opositor, pero a
sua especialidad.e era a preferida. E senón ... ainda mais doado! Contrátase directamente e se, a posteriori, se afilia
dánselle máis cursos. Que llo pergunten
aos Peritos que non se lle quixeron afiliar, despois de pedirllo, a Félix Blanco.
MOITOS MAIS CASOS

A "VÓx populi" está tarta xa de clamar
ao céu por estes temas. Un funcionário
de Maxistratura, en Lugo, facia dias pasados grave~ acusacións.
Até os médicos protestan porque lles
meten os cursillistas. E non digamos xa
os ATS. Agardemos que ainda quede
democrácia para loitar contra a máfia.
E non poñades de gardas dela a
CCOO e UGT.
O
Emilio López Peréz é
sociológo en paro desde o ano 1982

·A Caixa Amiga pecha os sábados
ata o 30 de Setembro. ·: .
-Pero -nós, os st;us caixeiros Automáticos,
facemos _guarda, ·os sábados, ·os domingos,
os festivos e todos os· días do ano durante
as~ 24

horas.

Veña cando queira., facemos
guar~a para vostede .. :

Caixa de Aforros de Pontevedra
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FOLGA NOS CALADEIROS SAHARAUIS
•

Coa integración en Eu-

rop~

perdemos soberania manifestou Victorino. Reinoso, Director Xeral de Unión-Fenosa, nunha conferéncia no Clube "Alen
Nos", na que partiu do re~oñec;;i. mento de GaHza como e·ntidade
diferenciada. no político; cultural,
social e económico. Sinalou que necesita cambiar
as suas estruturas económicas
básicas para ·poder afrontar o
. reto da -competitividade europea,
ainda que con dous condicionantes: o excesivo peso do sector primário e a sua ·situación
xeográfica, pronunciándose a favor do fomento das relacións
con outras ·comunidades veciñas, como Portugal, Asturias ou
Castilla-león, para t~r asi acceso
a novos mercados.

Esixe recoñecimento das horas traballadas e a abolición do pago 'á parte'

A frota do conxelado

O conferenciante apostou pola
iniciativa privada como motor do
desenrolo, en inter-relación coa
Administración · autonómica e a
Universidade; afirmando que a
integración · en Europa 9ebe facerse sen ter que renunciar a elevar os valores que Galiza ten
como comunidade e que son pa- .
trímónio de todos os g'alegos. n

unida por un convénio históriCo
Non hai traballo que se lle
verían ásentarse na mesa de ne.:. zados en toda a indústria, serian ball~dores en folga, constituidas
• A xunta de accioni$taS
gociacións os dias 6 e 7 de Xuño a mellar maneira 'de . superar o en Cangas e Marin celebraron
poida comparar en
do
Banco Pastor acordou
perigosidáde e dureza, agás até que a asamblea dos traballa- tradicional sistema de pago por reunións con sindicatos e repre- non negodar ·nengunha operadores decidiu a folga o pasado
arbítrio, que deixa ao traballador sentacións e acudiron a manifes:.
o das minas de carbón. A
ción de fusión con outra entidadia 21.
a expensas da atitude concreta tarse en Vigo ante a delegación
frota de conxelado que
de bancária, ainda que manterá.r
A última provocación dos emde cada armador. De feíto non se de Traballo e a Cooperativa de
a línea de colaboración con oufaena no banco Sahariano
presários (representados por da nengun xénero de . unidade Armadores. "A folga vai contFtros grupos· esp.añois. extranainda ten na sua contra o
José Ramón Fontán, Manuel
para o reparto de beneficios, xa nuar -comentou Modesta Caneexeiros.
feito de ter que traballar en
Freire e Carlos Romero) consiste
que hai barcos no que o mariñei- -la, da Comisión de Mulleres de
O beneficio do banco aumenzona de guerra, á xornada
en negar os compromisos adquiro está a receber o 0,3 por cene Cangas- ainda que os armadores
tou un 21 por cento con respecto
se manteñan nesa postura pe:..
de día e noite {cunha média ridos até o de agora cos repre- _noutros o 0,8.
ao ano anterior, acordando que
sentantes dos traballadores.
de 18 horas) e todos os
No referente ao tempo libre, chada de non querer sentarse a
farán
emisións e bonos de tesouNestes
días
anúncian
que
están
negociar
sen
que
os
homes
marincomenentes e nengunha
esixen o direito de todo traballareria e outros títulos de financia-:
resoltos a volver á situación de dor (recoñecido tamén nas regu- chen antes para o mar. Cada día
avantaxe do arcaico sistema .partida unha vez roto o diálogo e
'ción subordinada. A cuantía e o
lamentacións laborais do mar) a que pasa a trota está máis 1..mida
de compensación á parte
momento en que se farán as amestablecida a folga. A Adminise. isto soprende aos armadores.
que
os
descansos·
semanais
traque facilita a remuneración
pliacións de capital e emisións
tración, atr.avés do subsecretário
Teñeh
que
comprender
que
neballados no mar poidan. ser comarbitrária e deixa aos
non
está
D
de Pesca, ten recomendado dei'
. ainda decidido.
pensados en terra,. acumulados sas coodicións non se pode setraballadores do sector cun xar fóra das negociacións á INTG ao
periodo de vacación ou retri- guir traballando. Se é duro e mal
e SOC (Sindicato Obreiro Canaretiro ínfimo. A folga que
buidos. O mes de vacación de pagado o' traballo no mar, a simanteñen a bordo. desde o rio). Ao mesmo tempo , pon de cada tripulante tería por tanto tuación da familia que queda en
dia 22 en águas canarias foi novo en circulación conceitos que se iñcrementar en tantos terra · tamén é dura, con visitas
coma responsabilidades por dedías cantos domingos, madi.os curtas cada seis ou oito meses"
acompañada de
• Os empresarios galesorde público, ao tempo que inNo· que toca á situación de _
sábados e festivos ·se traballen
mobilizacións e asambleás
troduce trabas para que se poida abordo, sen que poida entender- guerra da costa na que están a · gas pr~tenden a criación dun
en Cangas, Marin e Vigo.
grupo que-os asócie a nível mundar un achegamento entre os · se como periodo de vacación faenar estes barcos, .o ministério
dial. A idea de esta "superorganitraballadores e ANACEF. Un terde Asuntos Exteriores español

e

baixo nengun conceito' o mes de
zación" empresarial galega xurA reación frente da frota ao mo (desorde) que se ap,lica a un
descanso biolóxico do caladeiro, produce ·regularmente comunidiu en Outubro de 1986, no 11
paro por parte dos armadores dereito exercido por decisión _
cados
que
advirteh
dos
perigos
imposto polo actual acorde pesCongreso de Empresários, consencadrados na ANACEF (Asocia-· unánime e realizado no lugar
queiro. O pago das vacacións que. poden afectar aos portado- titu.índose xa a agrupación qrasición de Armadores de Cefalópo- mesmo de traballo.
·
·terá de se realizar a salário ga- .res de P?Saporte español en Beileira, que se denomina "Abredos), que manteñen en águas
rantido e hase efectuar no pri- rut;-lrán e outras áreas en conflime", a de Arxentina xa ten per-.
saharianas 157 barcos conxela- Cotizacións e tempo libre
to. Pero P,Or non recoñecer ~ Re- , sonalidade política e, neste ano,
ri;leiro día
dores foi a de impoñer a volta ao As duas reivindicacións básicas
pública Arabe Saharaui Demoquedarán, constituidas as doutraballo como condición para se- da frota de conxelado no Banco Asambleas por rádio ·
crática (RASO) e ma.oter unha
tros paises como Venezuela, Paguiren negociando. A folga ini- Sahariano son por tanto unha
de franca debilidade.penamá, Mexico e Chile. Están preciouse como resposta unánime mellora das cotizacións e un au- A unidade e resolución dos tra- postura
rante o . governo de Marrocos,
ao fracaso dos contactos para mento do tempo de vacación . ·bailadores da frota de conxelado Madrjd considera que nas águas vistas ademáis. constituir nun
curto prazo as de Nova lorque,
establecer o que sería o primeiro que compense as continuas p~o . non solprendeu entre os que fae- do Sáhara non hai guerra. ·os arconvénio colectivo do sector. A longacións de xornada. Os arma- nan noutros caladeiros e oficios, madores apoianse nesta postura Canadá; Bruxelas e Xenebra . .
patronal non quer garantizar sa- dores están a cotizar menos do poi~ que as extremas· coridicións da Administración para se m?ga- .
Segundo a Confederación de
lários nen subir as bases de coti- que lle corresponde a cada tra- en que se vive no banco Saharia·
0 pengo que coEmpresarios de Galida este
no
son
ben
coñecidas.
Entre
os
ren
reconecer
zacións que suporían unha me- ballador, de feito que chegado o
rren as dotacións dos barcos ·~·lobby" feria máis poder que o
llara das prestacións, principal- retiro correspóndenlle ao mari- rnariñeiros é ben sabido ·que tan- qu_e faenan no banco.
xtJdeo ou o xaponés.
D
mente nas .cantidades a cobrar .á ·ñeiro trinta ou corenta mil pese- to o salário como a regulamentaDos case 3 _000 homes que
hora do retiro que en moitos ca- tas menos despois de ter paga- ción do traballo no Gran Sol, nas traballan no banco Sahariano, un·
sos queda nunha cifra para nada do supostamente as cotizacións Malvinas ou no Pincho son nota:.
oitenta por cen son galegas. O
sobre un salário médio de · belmente me 11 ores. A so 1presa foi ccnvénio
semeltante ao salário.
de arrastreiros 'de fresA resposta - da xeneralidade 150.000 pesetas. Dase o caso de a dos armadores que .contaban
dos armadores é todo un expo- que nun mesmo porto, a partir' coma é tradicional co aillamento co que afecta a unha parte idos · ·
•
Plácido Lizancos preñente do conceito patronal sobre dunha mesma calificación profi- que proporciona 0 próprio mar. _ barcos reconvertidos en conxeNesta
ocasión,
a
asamblea
delad?res
no~~~
axusta
en
absolumiado,
polos seus trqballos de
sional,
as
cotizacións
resultan
toas condicións de traballo da.maurbanismo recollidos durante o
riñeiría. Certas opinións da pa- talmente diferentes. Na proposta batiu as condicións de cada reí- to as condicions de tr0:bal_lo natronal, chegadas até as emisoras de convéniO, as bases de cotiza,;, vindicación-a tratar por médio da quel mar, nen as fre~uencias de ano 1987 no noso periódico e en
a"El fdeal Gallego". O galardón
de rádio canárias, refrexan ún - ción non poderán ser varié;idas ao rádio. Os máis de 150 pesquei- descanso que mantenen aos tr_
correspóndase aos prémios que
critério pura e simplemente es- arbítrio das partes xa que teñen ros que se atopaban no mar eón- balladores en alta "!'ª~ P?r temcravista. A partir desta eoncei- carácter de máximos e mínimos. viron unha numeración e cele- pos que ~an de seis rnto me- todos- os anos convoca o Minisbraron asambleas de até tres ho- s~~- ·~alculase _ qu~- ~ remuneratério de Obras Públicas e UrbaOs traballadores entenden que
ción do , tr,aballo a bordo, non
ras. Nestes debates interviron cion real ~un mannei~q que tra- · nismo (Instituto do território e Urpode extrañar que se manifeste compre abandoar o sistema de
b~lla i:ias aguas sah~nan~~·. con- banismo), e anteriorment~ -h~i
unha postura pechada, con retirbúción á p~rte, que benefieia . democráticamente todos os traballadores de cada dotación, . siderando
e~tensio~ ..d.1ana da. catro anos- recaira noutto arquiameazas, avisos de despido, in- claramente aos armadores. O
citacións a compromisos priva- máis comun é que descontados .agás dalgunha das unidades que xor~ada (a m1udo ma1s de dedelegou no patrón ou noutro tra- . zao1to horas e ~aramen~e tres de tecto galega, César Portela.
dos e coacións de· todo tipo.
gastos, o beneficio ~e reparta ao
·
ballador' de abordo. ·unha Comi.:. des~anso seg~idas) ~ asi c9mo os Dase a característica, d~sta' vol48 por cen para a tripulación ao
Per~ esta postura quedou por
tres · veces derrotada perante a 52 por cent o para o armador. ~ . sión de Mar formada por nove festivos,_. domingos e sabad~s ta, de que os traballos publicatraballadores sintetizan despois non ~~mp~n~adC?s, non 8:c~dana dos fórono en galego e no noso
unidatie das tripulacións. A pri- · aspiración a que se recoñ~zan
o debatido' pola Asamblea.
As 0 salario mmimo mterprofisional..
idioma tamén foron apresentameira derrota foi o 26 de Abril.
os conceitos de trabal/o perigoso
asam~~as ee-..farnitiar!3~ dos traG.L.T.
dos ao· certame.
D
.Posteriomente os armadores vol- e de trabal/o nocturno, normali-
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EUSKADI

Txomin·
Ziluaga
'Seguimos·
en HB, -.pero
·~ agora
:'Como militantes
de base'

AxuNTA DE GAHCIA,

apoía con decisión :as boas ideas pa~
ra cr~ar novas empresas.
. Por este Plan pódese alcanzar
u·nha subvención, en sectores pro.mocionables, ata o -75% do investimento en zonas de interese especia~
, (Z.l.D.) e o 50% nas zonas de promoción económica de Galicia, e a
partir de proxectos de 15 millóns
de investimento mínimo.
·· Só pedimos imaxh1ación, traballo e un proxecto viable. ··
...E para que non ·espere; chame, sen ·custo, ó 900 - 45 55 -55,
Neste teléfono informarémolo con
detalle, porque

GALICIA ESTA EN ALZA.

'INFORMACION TEL.: 900-455555
981-56 35 00

CONSELLERIA bE ECONOMIA E FACENDA.Dirección Xeral de Promoción
e Incentivos Económiqos.

Con 48 anos, oito dos cales .
· pasou no cárcere -foi
amnistiado no 1976-,
imbricado na loita da
esquerda patriótica basca
desde os 17 anos, fundador
de· Hasi ·e HB e nos dez
últimos anos dedicado
integramente á política,
Txomin Ziluaga é sen dúbida
unha figura de relevo no ·
panorama basca. En
Decembro do pasado ano foi
expuls~do do seu partido,
xunto con outros
· compañeiros. Tales feitos
serviron para desatar
multitude,de campañas
especulativas· por parte de
médios ·contrários a o actual
proceso básco. Ziluaga sen
embarg_o noA quixo durante
estes seis meses facer
-declaracións, senda
precisamente as primeiras as
realizadas hai escasos dias
ao diário Egin e ao
corresponsal de A Nosa -Terra
en Euskadi, Pepe Rei,
publicadas no semanário
Punto y Hora e das que aqui
oferecemos un estracto.
Que sinte agora cando le nos xornais "o ex-secretário xeral de
HASI, Txomin Ziluaga"?
As sensacións son moi raras. O outro dia, por exemplo, viume a cría
ás oito da mañán antes de irse á
ikastola e dime "aitatxo, aitatxo,
que te expulsaron". E díxenlle:
"como te inteiraches?". Contestoume que através da rádio. Aizea,
cos seus oito anos, diciamo como
preocupada. A ela soáballe feo e
desagradábel. Ef~ctivamente . díxenlle que era as1,_ pero que isas
er~n cousas oe m~~or~s e qu~ n?n
ha1 que lle dar mo1ta 1mportanc1a. ·
, Tranquilizouna o_~aber que seguía
senda de HB e que non era só un
problema meu, senón que afectaba
. a máis ~ompañejros de HASI. Engadinlle qu~, ben, esas c<;>usas X?
se arranxanan e, ?orno ~m os mcas, que ..non pona mo1ta mente
ni~o ..Polo que _se '!e, na ikástola tamen se comenta 1so e s~n causas .
. de~agradábeis. Per_o a v.ida é asi e
ha1 que saber enca1xalo.
Chegado ist~ momento hai duas
cousas que son evidentes: unha,
que pasados seis meses desdé o
congreso de HASI, vostede non
abrira a boca até hai uns dias no
"Egin"; a segunda que, sobre vostede e os seus compañeiros separados de ~ASI, intoxicouse
canto se quixo. Con ises doús .
plantexamentos prévios coido ·
que ttai un amplo temário . para
unha ·entrevista. ·Así que, sen·
máis, vostede dirá.

,/ .

'Houso
DETERMINADAS
TENDÉNCIAS
INTOXICADORAS
SOBRE NÓ_S_Q_U_E_S_O_N_
INXUSTAS'
Si, coido que houbo determinadas
tendéncias intoxicadoras que son
inxustas. As contradiccións que se
viven internamente, como o das
expulsións, sentan mal e fan daño.
Son difíceis de encaixar, ainda que
esa sexa a nosa abriga. Pero non
debemos perder os obxectivos.
Penso que a cuestión máis importante non é 0 que nos ocorra a nós,
senón ver as solucións políticas
que nesta fase precisa o naso
pavo, ver 0 da negociación, o dos
presos o dos exiliados, o paro, o
euskara... Aí está o asunto. Isa realidade é moito máis prioritária que
0 que poden ser os ·nasos problemas. Agora ben, se hai que talar
dos nosos problemas quero dicer
que, devagariño, paso a paso, nós
tamén irnos para adiante.
Coido que soupemos encarar
algo que non nos parece xusto .
Cando se nada a favor da corrente
cando todo vai ben é moito mái~
fácil. O -difícil é no ~aso contrário.
Porque nós, ·.despois de. todo, non
nos arrepentimos de nada. Reafírmame en todo canto fixen e dixen
dentro e fóra da unidade popular,
dentro de KAS e dentro de HASI.
lso que quede moi Qlaro. Non me
teño que xustificar de nada. Home,
das miñas limitacións con determinadas reaccións temperamentais.
A fin de contas todos ternos os nosos fallos. Pero en canto a problemas ideolóxicos óu políticos, diso
non houbo nada: Nen hai. Daquela
se non hai problemas graves, á
miña opinión é que hai que saber
levar ises pe-quenos problemas mal
resoltos. E se hai que levar unha.
pequena carga, pois acéitase. Por
iso eu hoxe felicito aos compañeiros que fras dez anos de liberados
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n HASI e HB reinícian os seus esdos, aprenden euskara, ou atoan traballo vendando polos ou
eite. Ou que se reciclan de caluer outra maneira. Porque de ter
nha vida moi activa políticamente,
uedamos como ao relente. E isa
moi forte e un tanto desconcernte. A reciclaxe non é tacil, desde
go. E así chegamos a unha fase
e reflexión e de mirar as cousas
on máis distáncia.

'SE ALGUN DIA SE
RECTIFICA E SE
RECON-ECEN .OS
ERROS, MELLOR QUE
MELLOR. SE NON. NON
,
PASA NADA'

tremendizar. Pero pasado o mal
trago, tamén ternos as nosas compensacións: o cariño do povo e a
ero indo ao grao. Porqué foron
amistada e sol1"dar1'edade que se
t
d'd
1 0 que
xpu 1sad osá'? Teno
patentiza a cada momento. Entre
o
t d en en
· ser o m is vo a o no ongreso
todos
soupemos traducilo en pos1··
1
pux é ron 11 e ser secretáno xera
tivo. Agora hai que erguer a cabeza
non aceitou.
·
e seguir adiante. Porque tampouco
tema xa está pasado. Date canta se trata de sacar trapos suxos. E
ue transcorreron
desde
entón seis
trapos suxos ou trapos 11
·mpos son
·
1 · •
dentro de casa e aí fican. Diría que
eses e ha1 que re at1v1zar todo.
ando os problemas son cativos e en todas as tamílias existen probleor maos métodos fanse grandes,
mas e que tan máis daño se están
s· explica~ións son difíceis de dar mal resaltos. Pero nada máis.
posteriori. E cando nor) hai expli- Ven de mencionar a expresión
acións claras ou concretas, ainda "dentro da casa". Pois a partir de
máis difícil facelo, sobretodo puaí podemos empezar a talar do
licamente. Ainda internamente é seu futuro. Vostedes, coa sua exificl procurarlle unha explicación
periéncia, son un activo importante para a ui:iidade popular. Dígollo
'sas contradicións mal resaltas.
aquela, cando non hai explicaporque incluso se publicou que se
ións, surxen vinte versións ou inintegraban . como independentes
oxicacións e isa dá pé á xente en Herri Batasuna..
ara pensar que algo debe de haNo político .está claro que seguier. Na m_iña opi~ión exi&te u~ha. mos na uciidade ·popular de Herri
equena incapac1dade colectiva, '\ Batasuna. Pero é óbvio que as noa que me incluo, de non saber ex- sas aportacións van ser, en vez de
licar isto. E, por outra parte, est~ colectivas, como taciamos antelaro que ao. riemigo tampouco se riormente, máis a nível interindivie poden explicar as nasas pequedwal. E talando por mil'l mesmo vias debilidades. Ben, pois se diso
rame moi ben a nova fase reflexiva,
e deduce que hai que ·encaixar o quizais vaia durar moitos anos.
sunto a nível persoal, pois taise e Ainda que sexa talar moitq de min,
teño que dicer que estou redescoestá. Por isa non hai nengun
edo ao futuro. Cando se poda, xa
brindo unha vida máis íntima á que
e aclararán e recoñecerán os agora podo adicar rriáis tempo.
rros mútuos que teña habido en
~demais a vida que teño <(Orno mi·t do isto. Ademais_non hai porque
litante de base paréceme moi ben,
é moi bonita.
lnsisto, penso que ninguén dentro
da unidade popular os imaxina
ESDRAMATIZAR E
tora de Herri Batasuna. É claro,
. nonsi?
·
ESPERSONALIZAR
Si, , iso é correcto, porque fóra de
EN PARARSE NO
HB e do MLNV non hai ' saidas nen
EMPO'
debera habela::>.

e

a

Con todo isto, d~ille deixar de ser
un.dos líderes da Esquerda Abertzale?
Sempre . tun partidário de fuxir de
mitificacións. Eu, por exemplo,
nunca me considere~ un líder nen
espero selo. Xamais ·tiven ~se ca·risma -de líderes, que viñeron moi
ben á unidade pópular, como Txomin lturbe, Telestoro Monzón ou
Xanti Brouard. E xente con isas características
segue
hab~ndoa, máis ou menos encoberta, dentro
das organizacións revolucionárias
de Euskadi. Pero o que si é certo é' -~
¡que eu, como óutras persoas da
unidade popular, somos reterén. cias populares ·moi claras, que é
algo distinto de ser líder. Eu falaria
_
moi positivamente de moitos compañeiros e compañeiras que poden
d~r reteréncias ·pequenas a -nível
individual, pero que se agrandan a
nível colectivo. Nuns aspectos isa
é válido para Jan ldigoras; n0utros,.
para ·Jokin Gorostidi óu ltziar Aizprua . ou lñaki Esnaola ou Txema
Montero, Miguel Castells, Tasfo Erkizia, Periko Solabarria. .. Non somos imprescindíbeis; porque ninguén o é, pero si que aportamos a _
unhas imaxes colectivas. E isa é o
importante. No colectivo difuminámonos todos.
Pero, mitos á manee, fáleme a
máis cúrto prazo. .
Está rotundamente claro que -nós
irnos seguir na unidade popular. O
proceso segue, q único é o problema dos ritmos. Como dicia Kéynes, o economista capitalista, a
longo prazo,.todos martas. A curto prazo hai que sair a flote, hai que
seguir vivíndo. E a meio, · o que
veña. -En canto a nós dentro da .
unidade popular, nos dez anos que
tivemos responsabiUdades . políticas sempre tentamos sumar. A
partir de agora somos simples militantes. Isa é a diteréncia. Sigo
apostando polo mesmo, pero, agora, sen uha responsabilidade polltica directa. A min gostariame que
os problemas que surxiron ficasen
reducidos á mínima expresión. E
se algun .dia se rectifican;pois mellar que mellar. E o mesmo digo se
se recoñecen os erros e se solucionan os problemas. E se non, pois tampouco pasa nada. Xa manitestei que se encaixan e en paz. Digo
isto porque sei que.despois ·será.a
,
práctica política a que determinara
, · a rea l'd
con transpqrenc1a
1 ad e d as
cousas. E eu agora non quero facer
,
·
analises tuturistas ou ·menos 6pt1mistas dos que realizaba até hai
pouco. E aí prefiro voltar a unha
,
das grandes aportacions
de HB: o
traballo e a dirección colectiva.

O seu optimismo, estará baseado
daquela na continuación do traballo colectivo?
·
Por suposto. Pero o proceso tamén é dinámica. Aqui non falamos
de persoas insustituíbeis, senón
que o proceso vai xerando e criando novas organizacións e novas
estilos.
- Porque 'O movimento de liberación nacional non son ~s 250 mil
votantes. Hai máis milleiros, xente
· moi sensata, reflexiva e sensíbei
que -aporta colectivamente. E iso é
o precioso. Por iso hai que procurar novas iniciativas e novas diná-:
micas(...) Por iso hai que tortatecer
a todas as organizacións de KAS.
E~as son, xunto c.oa vangarda e a
unidade popufar, as que deben levar ,adiante ese proxecto colectivo
noso .. Por iso non creo ·que haxa
que pór moita atención en deterrni. nadas persoas. Ou. mesma.mente.,
pararnos no tempo. Hai que ol!ar .
para adiante. E, en consecuéncia,
penso que. hai que saber desdramatizar e .despersonalizar determinadas .cuestións. Na vida hai tamén
aspectos pequenos que teñen a ·
sua importancia. Son pequenos recovecos que, como dicia antes, fan. a vida termosa e alegre ..--~... )
O
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Inaugurada ~ véspera da n~ite de San Xoán

Aqui a rádio televisión local de Ferrol,
comun.icándonos
Xp~n, como se dun
rei mago se tratase, trouxo
aos ferroláns un dos máis
preciados agasallos: a
comunicación. A
Sociedade Cultural
Medúlio estaba empef)ada
en que os ferroláns
recuperen a memória e
volvan entrar en contacto:

'8 San

cións e a actividade dos ferroláns. Os aspectos municipais
quemáis lles preocupan, un repaso da problemática industrial, con Astano e Bazan á frente e unha reportaxe cultural sobre o ferrolano Ricardo Carballo Calero. Un infgrmativo especial abordou en profundidade ·
as experiéncias en canto aos
meios de información local que
se teñen féito até agora ·no Fe-'
rrol. Diferentes xornalistas participaron en meios como Ferro/
Diario, El Litoral ou Porta Nova,
abordaron o porqué dos frus- ·
tracios intentos. .

-UNDITI:Le.,•

O primeiro intento, xa convertido nunha exitosa realidade, foron as tertúlias dos mércores,
un recurso íntimo e. directo de
se comunicar. Pero agora as
fronteiras racháronse e os dias
22 e 23, véspera da noite de
Sán Xoán, Medúlio lanza. ao ar
unha emisión televisiva e radio:..
lónica, unha cham·ada de atención sobre a necesiqade duns
·meios de comunicación local
que rachen coa dinámica criada
polos _mass-media. · Esta emisión, que durou ao redor de 3
horas_de· televisión e cinco ho. - ras de r.ádio, foi unha espéCie
de traca para anunciar a intención de contar no futuro cuns Apresentación aos meios de comunicación de duas estruturas que agrupan meios de comunicación local aos productores de video independente europeus EURVIP e EURO AIM.
estábeis. A proposta foi lanzada a todas as asociacións · de ción houbo profisionais de toestaba previsto para ser pasabase e ao . próprio Concello, das as casas, xentes da prendo durante o mes de Maio coinAgrupación culturais, ecolóxi- sa, da rádio 'e do vídeo, adecidindo coas Letras Galegas, .e
cas, deportivas; de viciños, máis dos profanos no tema da
xa daquela fallou- o emisor de
etc ... organizaríanse nunha So- · comunicación que traballaron
televisión que houbo que im- ciedade de Información Local · "a tod.o filispin" durante dous
portar .de Barcelona e que reque criase os meios necesários meses. O produto resultante,
trasou a emisión para o dia de
para que os ferroláns se comu- contra o pronóstico dalguns e
San Xoán. Houbo problemas
niquen e relacionen entre si, co entusiasmo doutros, foi
coa pequena pantalla, que só
ben a meio da prensa, a rádio unha xoia. Tanto o programa
pudo visionarse nalgunhas zoou a televisión. Esa é alternativa televisivo como o radiofónico
nas da cidade e non en todas
....lanzada por Medúlio: unha tare- · contaron' cos ingredientes adecomo estaba previsto •. A rádio,
fa non moi dqada pola multipli- cuados: entretimento, informaporén, funcionou á perfeGción e cidade de intereses . que ence- ción, orixinalidade, diversión e,
superou os límites da fortaleza.
rraria, pero viábel se o interese sobretodo, un ha bo·a dose . de
A programación tivo ·tres eicomun se chama simplesmente reflexión.
xos fundamentais, · moi acertaFerro!.
Segundo os protagonistas as
do.$ ao critério dos testigos do
horas
roubadas ao sonó ás resnovedoso evento: o espácio inSolidaridade masiva
pectivas profisións ou ao ócio,
formativo, encarado dun xeito
Nesta ocasión a solidarieda-"" pagaron ·a pena. O único ponto . sinxelo resultou ser unha 'espéde funcionou ás mil maravillas·. negro, como soe acontecer,
cie de repaso aos grandes teNa elaboración da programa- púxoo · a técnica. O programa
mas que rodean as preocupa- ~
1

A todo fiJispin

1

Pero o maior éxito.foi, sen dúbida, o acadado polo magazine,
titulado "A todo filispin , un termo traducido polos traballadores da expresión da expresión
inglesa ful/ speedi que traspasou as barreiras do tempo. Os
grupos musicais nadas na localidade, desde Terminal Norte,
Os esprinter, Aloia, Maria Manuela e Miguel ou Unión Costa
Oeste, até a reportaxe sobre diferentes aspectos da actividade
cultural, pasaron pola pantalla e
palas ondas da televisión e a
rádio local, onde non faltou á
cita o próprio alcalde, Cauce
Doce, que volveu sacar a faca.
Un especial sobre a música e
dedicado ao lume e á noite de
San Xoan, ffxeron as delícias
do radiouvinte. Unha chamada
de atención dunha traca que,
de ter continuidade, pode frutificar en que este verán podan
comunicarse entre eles. A intención de Medulio é talar agora· co Clube de Prensa ferrolano, co - Ateneo e co próprio
Concello para ver de artellar
entre todos esa Sociedade de
lnformacón Local que mude o
panorama anterior para que en
Ferrol, como di a canción, valva
reinar ·a alegria.
O
MARIA XESUS ÁRIAS/FERROL

DESINFORMACIÓN

A fabricación de notícias.foi habitual durante· a era Reagan

Captar a élite intelectual, obxectivo .das campañas
norte-am·ericanas de· desinformación
,

.

..i

c~ón í!!asiva do~ rneios de c?murncac1on do pais e extranxeiros.

os temas éapaces de impresionar á opinión pública norte-americana e a doutros países, foran
, .
"demasiado lonxe" na fabrica- ~
·A denuncia de Edgar
ción de información falsa. '
Chamorro
Na primeira semana de OutuEpgar Chamorro, ex-sacerdote e bro de 1987, tanto "Newsweek"
como 'The Washington Post';
profesor universitário nicaraguapublicaron unha información do
no, captado no 1982 para a .diCongreso de Estados Unidos,
rección política da "contra" denunciou no 1986 toda esta trama onde se reve.laba que a chamada
Oficina de Diplomácia Pública
de guerra psicolóxica.
· .
para América Latina cqntribuirá. á
Chamorro mencionou xornais,
diseminación d~ "artigas premeNos tramos finais dos dous pesionar aos meios estado-unidenrevistas, rádios "captadas" para
ditadamente falsos nas páxinas
. ríodos - presidenciais do presises, que segundo os redactores
o proxecto de Estados Unidos,
dos principais xornais dos Estadente Ronald Reagan, ninguén
do documento, xogaban "un pa- · especialmente, en C~ntroamérica
dos Unidos" entre eles os que indubida de que a política de ínterpel negativo ao favqrecer pro- .e outros países da América do
volucraban aos sandinistas no ·
vencionismo aberto na ·América · postas de cámbios económico- Sul, aproveitando nalguns casos
narcotráfico. .
Latina e noµtras zqnas. d9 mundo · sociais nos países menos desen- a bancarrota dos meios, para
En Maio _do 1987, "The Miam.i
estivo avaliada por argumentavolvidos". · ·
asocialos ao prqgrama de propaHerald" denunciaba tamén a encións dunha información deseñaganda masiva.
trega .de información premedita-.
Un verdadeiro laboratório foi
da como modelo de guerra psiOs meios norte-americanos,
da por parte do e coronel Oliver
montado ao _redor do proxecto, especialmente despois do escolóxica ou de guerra é:le baixa
coa participación da CIA e outros . cándalo do Irán-contra, deron a · North e a sua equipa de seguriintensidade, ~eg,Undo os ·obxect_idade, tendente a desprestexiar
organismos, cuxo labor non só entender á~ administración que ó
vos.
ao xeneral Manuel António ·Nofoi
o
deseño·
de
informadón
para
De acorde cos liñamentos suxogo da falsificación "era perigo· O
rlega de Panamá.
"axustala aos , argumentos" da so".
xeridos polo Comité de Santa Fe,
administración, senón a peoetraPRENSA LATINA/ANT
a tendéncia era rnesmo a de preOs expertos, que analisaban

O chamado Documento' de Santa Fe, programa· ideolóxico
da administración Reagan, no cal se postulaba .a "toma de
iniciativa ideolóxica" por part~ norte-americana, facia
·mención específica, nun dos seus apartados, á "compra de
·conciéncias". Neste sentido seria obxecti.vo da campaña
"capturar á .élite inteleQtual latinoameri.cana mediá.nte rádios,
televisión, libros, artigas e folletos, máis donacións, bolsas e
prémios", despois de valorar que "a consideración e o
recoñecimento é o que máis ap~t~cen ·os intelectuais"

.'

• O Exército -salvadoreño
nunca .p oderá dt!rrotar ao
movimento
guerrilleiro,
afirmou o 9oronel Adolfo Maja- ·
no én declaracións á prensa de
San Salvador. O militar, que encabezou aos oficiais xóvenes
que protagotilizaron o golpe de ,
estado en Outubro de 1979, engadiu que a g~errilla é un fenómeno que xurde debido a facto-res económicos e políticos.
Segundo Majano, o Exército xa
utilizou todo o que podía facer
para liquidar ao movimento guerrilleiro, malia ter aumentado o
número de efectivos a 50 mil,
equipados cos millares · armamentos.
O

• Mediante unha treta
facilitada por dous dirixentes da contra nicaraguana,
Azuzena Ferrey e Pedro J . Chamorro, o Exército Hondureño
capturou ao "Comandante Fernando", principal opositor do excoronel da Guardia Nacional somocista, Enrique Bermudez, e
resolveu a sua deportación a
EE.UU. en unión doutros desidentes da chamada Resisténcia
Nicaragüense.
Bermúdez, cuxa actuación
está sendo cuestionada por un
sector de comandantes que lle
reprochan, - entre outras acusacións que se formularon publica. mente, corrupción co diñeiro da
axuda norteamericana e incapacidade profisional no manexo da
· loita armada contra o Governo
de Managua, viuse asi beneficiaCJA.
O
do outravolta pola _

• Lume cruzado sobre
Juan Sourrouille, parece ser
a consigna unánime dun abano
de forzas políticas e sociais empeñadas en derrubar ao ministro
de Economía arxentino.
Entre estas f orzas encóntranse
sectores do próprio partido gobernante, a Unión Civica Radical ,
cuxos dirixentes albiscan unha
inexorábel derrota eleitoral nas
presidenciais do ano próximo, se
non cámbia o rumbo económico.
O candidato radical, Eduardo
Angeloz, expresou a sua opinión
sen circunlóquios: "cunha inflación do 17 por cento mensual
non se pode vivir".
O peronismo, pola sua banda,
lanzou unha ofensiva contFa
Sourouille desde todos os flancos. Unha das armas a empregar
é un xuício político, que os lexis-;ladores peronistas preparan no
maior síxilo, coincidindo cqs deputado~_ ultraliberais da Unión do
Centro Democrático que acusan
de irregularidades ao Banco
Central.
O

SUBSCRÉBASE.A
ROSA !IDA
PERIODICO GALEGO SEMANAL
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XIX CONFERÉNCIA DO PCUS

Os-carg.os. dos deput$dos deixarán de ser_títulos honoríficos

O Partido preconiza a volta do poder aos

soviets

A-ampliaéión do poder dos soviets e ·das organizacións
populares que po~~r~n lexislar da~ordo cóa proposta _
presentada por M1h1a1I Gorbáchov na XIX Conferéncia do
.Partido, aparece como proposta capital da tese .do Comité
Central e é de feíto unha cuestión da que se está a discutir
na Uniqn Soviética desde o comezo do proceso de
renovación. ·
· Para o Partido Comunista, o ses- · man o seu estilo de traballo so~
go oficial e mecánico que teñen bre · pr:_incípios democráticos.
.· os soviets.ou asambleas populares de exercer o poder .desde hai Este novo funcionamento con-:
anos é "un desviacionismo inde- siste na sustitución da méra ·
sexábeí que se ten producido transmisión de ordes e· dísposicomo consecuéncia dos méto- cións _pala discusión _- Coas eiedos autoritários de administra- cións alternativas de secretários
ción". Esta deformación convirte do Partido produciuse a apario cargo de deputado nun título ción de líderes informaís que fohonorífico para dous millóns de ron promovidos a postas de res~
elexidos polo povo. O poder de- pon.sabilidade_ Agora trátase de
legado nos soviets, tanto a níve1 elevar a cultura do traballo partifederar como nacional, urbán ou dário a un novo nível cualitativo.
de distrito pasou asi ás mans do lsto non é outra causa que a sustitución da simples designat:íón
aparat~ do partido que foi o que
se reservou en moitos casos a de cadros pola seleción reflexiva:
representatividade a nível políti- no canto da retórica, o razonaco, social , económico e cultural. mento e a lóxica ; no .c;anto das
É o mesmo partido quen formula proibicións, o sentido comun e o
na sua proposta á XIX Conferén- princípio de que está autorizado
cia a necesidade urxente de aca- todo o que non proibe a lei; no
bar ca·n esta situación e deJibe- canto da venalidade e· a intuirar o sistema político da socieda- -ción, a análise.
de soviética "de todo aquelo que
No proxecto de reforma do Es:...
está relacionado coas conseta do - proposto por Gorbachov
cuéncias do culto á personalidaestá prevista a convocatória de, os métodos autoritarios de
anual do Soviet que amais dos
administración, o burocratismo,
1.500 deputados actuais (reprea práctica de marxinar aos trabasentantes
de unidades territoriais
llladores do poder, o esquecee nacionais) incluiría 750 repre~
mento das normas leninístas que
deben rexer a vida do partido e sentantes de organizacións sociais. Este Congreso de Deputado Estado"
dos Populares, elexirá o Soviet
A delimitación de funcións en- · Supremo que terá 450 deputatre o partido e os soviets, enten- dos, no canto dos actuais 39. O
dida coma "unha liberación dos Soviet Supremo elixe
Presisoviets dos atrancos do formalisdium. Con esta reforma xestada
mo e a atribución dun pode real
desde hai anos procúrase sustique se poida exercer a traveso tuir en parte o papel representado auto-governo, deben conferir -tivo do partido palas asambleas
dinamismo ao sistema político"*
e organizacións de base. Esta
proposta, á que se ven dando
Líderes informais
ampla publicidade na prensa da
Durante o periodo de balanza Unión Soviética desde hai anos,
xeral que precede a Conferéncia preséntase agora nos despachos
do Partido recolléronse opinións das axéncias norte-americanas
a todos os níveis que defendían
coma unl=la c9nversión ao presio desenvolvemento da democrá- dencialismo. E ben sabido que o
-cia de base , un mellar funcionaSoviet Supremo elixe ao Presímento das estruturas políticas e dium, ao Consello de Ministros e
un mellar control do funcionaao Tribunal Supremo_ Solprende
mento da administración. O reque. o que ao longo dos últimos
forzamento dos Soviet que pro50 anos foi calificado co_ma O topuxo Gorbachov ao pleno é de dopoderoso Partido Comunista
feíto unha opinión que se mani- da Unión Soviética, supostamenfesta con forza crecente desde te constituido como estructura
1985 e que pretende contrarresde poder autónoma, propoña
tar a influéncia do aparello do
agora, desde o seu máximo rePartido. Un redactor do Pravda,
presentante que o seu poder
Mihail Poltoranin, asegura que
sexa trasladado a Ol:1tras organim9itos comités do Partido reforzacións de base. A priñcipal no-

o

Arriba Gorbachov durante a XIX Conferéncia do PCUS. Émbaixo reclamo do filme "Arre~enti~ento" de Tengulz Abulad•·
ze, unha metáfora sobre os cataclismós psicolóxicos e sociais oc_
o rridos no· periodo de culto á personalidade.

vida9e co cámbio proposto por
Gorbachov á XIX Conferén.cia
·Consiste no. novo lu'gar que se llé
recoñece a outras organizacións
de masas que non son os sindicatos ou o konsomol. O proceso
de renovación favorece as actividades de oe orgañizacións informaís, cifradas nunhas tri~ta mil

BARCOS DE VELA
POLOS MARES DO SUL
Viaxe de 14 días que inclue 7 días de navegación en bergantins pala costa da Jiolanda;
3 días en Amsterdam e 1 en París. Précio:
58.000 Pts. Salidas: todos os Xoves desde o
30 de Xuño ao 1.de Setemb..r.o. E tamén, 17
día~, con 10 día? navegando. Précio: 68.000
Ptas.
ESTADOS UNIDOS

.

2 .rotas de 1 mes cada imha. Costa-Costa,
desqe Nova lorque a San Francisco, visitando Boston, Chicago e os máis fennosos pa~
ques naturais. Précio: 229.000 Pts. Saidas:
Xullo, Agosto e Setembro Costa Leste-Sur,
· de Nova lorque a Nova Orleans. Précio:
178.0QO Ptas. Saidas: Agosto e Setembro. E,
qdemais, Trekking polos Parques Nacionais
do Leste, Alaska e Baixa California.

Soli<;ita o noso Folleto de Viaxes Vran-8~.
·............

-..................-.

~--

.
ÍNDIA
,
1
2 rotas de 1 cada unha. India Central e Nepal, visita-nao Delhi, Rajasthan, Agra, -Benarés, Bombay, Kathmandú e · Po~hara . Préci?:

que agora poderían adequirir capacidade lexislativa.
. Na XIX G_onferéncia espéranse
outras propostas sobre as relacións federais _entre nacionalidades e étnias. Meios de comunicación SOViéti9os sinalan ·que O?
recentes -acontecementos de Nagorni-Karaba non están provoca-

. 196.000 Pts. Saidas: todos os meses desde
Xullo a Novembro. Índia do . Sul, Bombay.,
Cuevas de Ajanta e Ellora, Madurai, Madras, ·
Cochín e Goa. Précio: 196.000 Ptas. Saidas:
Setembro Outu_bro.

e

EXIPTO-XORDÁNIA
1 mes en autocaravana acondicionada, visitando Cairo., Aswan, Luxar, 2 días en fálúa
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí; Petra e Amman.
Précio: 175.0ÓO Ptas.-Saidas: Todos os meses desde Xullo a Decembro.

dos pola discusión sobre a refor·ma do poder e a representatividade de base que trae a primeiro
plano o proceso de reforma, se.nón que a própria transparéncia
revela ~stes probfemas ocultos
tras o que os partidarios da Perestroika califican de fachada do
benestar.
ANT/NOVOSTI O

·.PERU-BOLÍVIA
1 mes . recorrendo lima, Iquitos, Huaraz,
Cuzco, Arequipa, Lago Titicaca e a Paz. Précio: 234.000 Pts. Saidas: Xullo, Agosto e
·
Setembro.
E, ademais, Cabo N_orte, Islándia, URSS, Yugoslávia,, Grécii;i, Turquía, Marrocos, Alxéria,
Túnez,. Africa Occidental: Senegal-Malí, Kénia, Paquistán, Tailándia, lndonésia, Austrália, C~b~. Nicarágua, Brasil. Trekkings polos
AII?es, Annapumas, Patagónia .e .Aconcágua ..
E billetes a_é reos económicos a calquer punto·
do mundo.
-

·cinüsuz
· C~UB DE VIAJEROS

Rondo de Sont Pere, 11. 6º 3 0·,. 08010-Borcelono · Tlf.: 302 50 81
Ledesma,7. 1º izqdo·48001-Bilboo·Tlfs.: 424 42 65-424 2215

Rodrigoez Son Pedro, 2.0f. 1202 ·280l5~Mod~i-~:.Hfü.: ~5 11 4,5
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EmpNu Xomallatlca Editora: !"'omoclóns Culturais Galegas.
Conaello ele Admlnlatraclón. Pnlaldente; Francisco Carballo.
c-llelro Delegaclo:Rarnón Femández. SecreUirio: Femando Cuñarro.
Vogala: Cesáreo•Sánchez, Aurora Pereira, Eloi Villada, Manuel Femández,
Manuel Valga, Xosé MªDobarro e Antón Femández.

R~ccl6n: Manuel Veiga, Gtistavo Lu~ de Tena, Xan Carballa.
C-81iondentes: Sabela Foxo (A Coruña), Hernán Naval, lnma Broa (A
Mariña), "8J<e Grande (A Garda), Xan Docampo, Carmen G. Ares
•
(Compostela),.Enrique Sanfiz, Maria Xesús Arias (FerroQ, Francisco Arriza,do,
Uno Braxe (Lúgo), S.A. Suárez (O Condado), Carlos Méndez (Vilagarcia),
Pepe Rei (Donostij, Teresa Toda, Antón Prieto (Madrid), Joan Retana
(Barcelona), Goni;alo Nuno (Porto), Manuel Vilar (Londres).
Colaboradcirea: Manuel Hortas Vilanova, Antón Baamonde, Francisco
Carballo, Xesus González Gómez, Manuel Rivas, Xesus Vega, M. Chouza, R.

. SOBRE O BNG.

Desde que o BNG, na sua Asamblea do Carballiño, deixara claro
a sua posición a respeito da violéncia armada, e. tora perfilando
. un programa de mínimos c9s
que intervir na solución dos problemas .concretos máis urxentes
do país, está a sofrer o múltiple
acoso que, desde sectores políticos, sindicais e institucionais se
lle dirixen.
No político, dentro do próprio
campo nacionalista, outras forzas situadas á súa esquerda e á
súa _direita, pulan por recoller
pa~e da súa militáncia e o seu .
espácio electoral. Se.desde a ultr~esquerda foquista o guiño expresase coa torpe disxuntiva "ou
.con nós ou óoa policía", a direita
tenta facer pasar por incon- gruente o feito do que o BNG
combine a preséncia. nas institucións coa crítica das orixes, furícións e limitacións destas. Teríase que duvidar da cultura política
dos que ven nesto contradicións,
senda como é unha práCtica ieneralizada pala esquerda que
ocupa máis dun século da história do Parlamentarismo en Europa. Digo teríase que duvidar,·
porque na realidade manifesta a
vontade máis sinxela de comprometer, de "pringar·~. como din
aqui en Madrid, ao BNG con op- .
cións políticas a curto prazo que
significarían o abandono da sua
liña estratéxica coa ' conseguinte
perda do próprio' espácio. Todo
isto no médio dunha regueifa trapalleira e acrítica onde se postulan as verdades da modernidade
e o europeismo ou as da mística
da. autenticidade revolucionária,
fuxindo como do sermón de púlpito do debate a reflexión crítica das ideas que arrequezan e
aclaren as posicións de cada
quen.
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• Cid, X. M. Aldeá, X. Larrosa Vila, Cesar Varela, Xosé M •. Salgado, J.A.M.;
Xesús López Témez, Xoan M . Carreira, Xosé Lodeiro, Femando M. Vilanova,
Xesus Torres, Suso Piñeiro, Domingos Prieto, Carlos Durám, Xesus Cambre
!..'lariño, Begoña Moa, Alfonso Rivas, Xaquin Agulla, Femando Carballa, M.
Femández Blani;;o, Vítor Vaqueiro, Antón Mascato, Xico Peña •. Xoan M.
Estévez, Manuel Lueiro Rey, Anselmo l.ópez Carreira, Hemán Naval, A.
Cordero, Lupe Ces, Francisco A. Vida!, Xavier Seoane, Ricardo Rivera:-x.x.
Piñeiro Cochón. ·Plácido Uzancos. Xesus Campos, Manuel Estrada, Gonzalo
Vilas, Ale><andre Banhos, Bernardino Graña. Carlos Oliveira, L Casado
Cadarso, Miro Villar, Manuel Santiago, Margarita Ledo ~di9n, X.L lglésias.

MAPA

Fotograffá: Chus Garcia, Moncho Rama; X. Marrai- Che, X. M. Fontán;X.L
Diaz, Nélson Góméz, Monc ho Iglesias, Alexandra Diaz, Xosé Luis Suárez
Canal, Manuel Sendón.
Viz. Xosé M. Albán, E. 8eimondez, Delmi
Alvarez, Anxel lglésias, Tachi Castro.

nno

llU9traclón; Xosé Lois, PeP,e Carreiro, Cali, Calros Silvar. Ferreiro, Feto,
Xulio Gaiosó, Anxo Baranga, Tokio, Hermida.
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dunh~s vías de diálogo que perque, a diferéncia dG País Basco,
metan sacar a defensa da unidaonde, coa finalidade do aillar a
de sindical Racionalista do plano
ETA favorecéronse outras opdas publicitárias declaracións de · cións non armadas dentro do,.naintencións, cara un marco capaz cionalismo: na Galiza, con outro
de superar os atrancos _ql,Je im- equílíbrio de forzas, tentan matar
pederon isto no pasado. Resdous paxaros dun tiro invertindo
postándose desde alguns secto-· os termos da disxuntiva foquista
res, non cos recaudos que lóxi- ·pala "ou con nós ou co tefforíscamente se propoñan, e que mo". Esto semellaríalle a certas
cada quén elaboróu a experién:persoas, o retorno das "panta-·
cia anterior, senón coa subxectisías persecutórias dos bloqueividade do receo óu o mais ou
ros" de no_!! .m~dié!r a ampla difumenos xustificado resentimento
persoal. Fóra, os cada día máis
VISO AOS LE!TORES _
poderosos- apa~at9s sindicais,
refregan as mans, e o nacionalisPrégase aos leitores que as
mo perde un. tempo precioso,
cartas enviadas non superen
que lle fará máis empiñadas as
as 30 liñas mecanografadas.
costas dun camiño que o levaría
A redación resérvase o direia dar un salto tré;lscendental.
to a resumir aquelas que su/
peren este espácio. As car_ No institucional, as estranas
tas deberán incluir o neme,
circunstáncias anteriores _e posend~rezo e o nº de D.I. do
No sindical~ o BNG -está agora ,teriores, as·accións dos GRAPO
asinante.
D
mesmo a se esroriar na criazón . . e do EGPGC, permeten observar

'A

e

AMPLI

ION DE CAPITAL

Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da
.Compañia Mercantil.~omocións Culturais Galegas
S.A., celebrada en Vigo o pasado.dia 20, acordouse
unha ampliación do Capital Social na cifra de
·10.635.000 Pta.(dez millóns seiscentas trinta e cinco
mil), correspondentes a 2.127 accións cun valor
nominal de 5.000 Pta. cada unha. e nas seguintes
corrdicións:

•

'

Ax6nclaa: Noyosti, AÓN, Prensa Latina. ·

.

.mi

.

DeHllo Gniflco e Montaxe: Xoselo Taboada , G~illerim;· Gómez.

.

As novas accións emitidáS serán oferecidas aos
actuais sócios no exercício do seu direjto de
suscriCión preferente polo seu valor nominal.
Na medida na que o direito de suscrición
preferente non cubra a totalidade das accións
emitidas, queda facultado o Consello de
Administración para oferecelas a persoas alleas á
sociedade cunha prima equivalente á metade do
valor nominal, sendo pois o précio de 7.500 Pta.
por acción. .·
Odesembolso da totalidade do valor nominal
das accións susc.ritas rematará o31 de de Decembro
do 1988.
Se vostede desexa ser ACClONISTAdebe ·
ingresar odiñeiro na conta que para tal fin terá aberta
no Banco Atlántico, Oficina Principal de Vigo, co·
.nº 126906<i00053, especificando "Ampliación
Capital Social Promocións Culturais Galegas S.A.
2/1988". Contra o ingreso emitirase resguardo
provisório até a entrega dos títulos.
Pode reéábar máis i~fonnación no teléfono
(986) 43 36 24 ou ben nas oficinas de A NOSA
TEB.BA, sitas na Rua Pontevedra 4~5á, de Vigo.

Publl~dade: Xosé Femández Puga (Director), Rodolfo Lamas, Juan Louzán
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sión selectiva da militáncia síndica! ou o pasado político de algun
dos recentemente detidos, forzando todo o posível a relación
co BNG ou coa opbón sindical a
que se vinculan maioritariamente
q~ seus membros, a INTG.

os seus sef'Vicios secretos, para
impedir que em Galiza calhe um
movimento nacionalista revolucionário capaz de enfrentar-se
com éxito ao imperialismo e liberarªº país tanto desde o ponto
de vista nacional como social.

Hai _pouco, "El País" publicar(il
un artigo do Garlas Casares, exdeputado do PSOE, onde éste
aGháca ás teorizadóns poi íticoeconómicas de Beiras, Parlamentário do BNG, certa responsabilidade moral no fenómeno da
violéncia armada. O BNG resposta a esto -ben é certo, non.
sempre coa serenidade que sería
de desexar, bu mesmo de esixir' mais ·a abracadabrante inxenuidade periodística, transforma
este inicial ataque á liberdade de
pénsamento, imprópria non xa
dun socialista, senón capaz de
escandalizar a un ilustrado do
XVlfl, nun episódio inquisitorial
onde trbcan os papeis a vítima e
o .verdugo. Ou sexa, que a Teffa
se mova ou non ou que Galiza
sexa ou non-unha colónía, é dicer, as ideas e a súa expresión
escrita, morecen menos respeto
á sua libertada que a expresión
dunhas opinións irresponsábeis
de matiz policíaco. Todo iso quizais sexa producto de certas deformacións profisíonais que tan a
alguns articulistas sentirse máis
próximos da opinión que das
ideas, ou· quizás é que xa entramos no paradiso posmodemo
das s1mulacións.

Hai muitos anos que políticos
como Paco Rodr'guez lhe declarárom a guerra a calquer ·manifesta9om de nacionalismo revolucionário armado. Só que a forma de actuar do Exército Guerrilheiro punha-lhe a Paco mui díficil
o trabalho de verdugo. Tam difícil que dentro do Bloca, e mesmo da UPG, o seu liderazgo come9ava a questionar-se .

Francisco Rodríguez publicado
na sec<;om Tribuna do A NOSA
TERRA (9-6) presenta volta do
revés a realidade dos feítos que
sucedérom no País.
De acreditar nas suas v~rbas,
o sector nacionalista do que el é
um dos líderes, está a ser víctima das manobras do Sumo Fazedor. Um Sumo Fazedor supostamente preocupado pola perigosidade do nacionalismo blocário.
. ~ Entre os instrumentos de que
se serviría o Sumo Fazedor para
neutralizar ao perigossíssimo
Paco Rodrígu~z e aos seus se~
guidores, estariam os Grapo é o
EGPGC, cujo papel seria, poi.s, o
de verdugos do nacionalismo.

/

É evidente que o Sumo Fazedor dispunha de dados suficientes como para organizar umha
redada que significaria um duro
golpe para o Exército, pero tinha
medo a que a vitória militar se
transformasse em derrota política e se multiplicassem os apoios
a el, até o ponto de que Paco,
Bautista e Beiras podiam ficar
sós ao produzir-se um trasvasse
massivo de militáncia á Frente
Popular Gal~a. ,

É entom cando entra em ac9om o Sumo Fazedor e manda
para acá um comando dos Grapo. A actua9om dos Grapo permitirá-lhe criar o "clímax" ajeitadQ para desencadear a repressom sobre o Exército. A actua9om dos Grapo significa tambén
que Paco, Bautista e outros líderes da sua linha política, já teram
Probavelmente esta -se me
permetidéscampaña
siga _ um grande alívio. Agora, misturando-o todo, tal e como fai
adiante. E eu quixera facer as sePaco no artigo que estamos a
guintes reflexións: Quén se becomenta·r, misturando umha maneficia deste acoso e derrubo do
nipulac;;om real, a dos Grapo,
BNG? As outras forzas que lle
com outra caluniosa, a do Exérdisputan o seu espácio político?
cito, será-lhe muito mais fácil o
Ou non será que coa febleza da
seu trabalho de verdugo em conconciéncia nacional do país, retra deste último.
forza as posicións do estatalismo
no político e no sindical?.
Nun recente artigo, o jornalista
Manolo Rivas dava no cravo ao
Por ·outra banda, na actual siafirmar que 'corresponde ao natuación, non é arriscado e imprucionalismo moderado impedir
dente por parte do poder, tentar
que
tenha éxito a experiéncia do
apartar ·do camiño unha oposiExército. Tambén o Sumo Fazeción consecuente e lexítima que,
dor sabe muí bem que a derrota
de conseg1:.1ilo,- valeiraría ainda
do
Exército só é factível por via
mais os xa devaluados contidos
política, e para essa derrota polídesta democrácia máis vixiada
tica é essencial que os sectores
D
que vixiante?
ide9logicamente mais próximos
E;NRIQUE ALBOR
se convirtam nos próprios verdu(Madrid)
gos da experiéncia revolucionária
·
VERDUGOS

Vigo, a 20 de Febreiro do t988 .

que

A realidade é que Paco Rodríguei e outros líderes da sua
mesma linha som desde hai muitos· anos os verdugos que instrumentaliza o Sumo Fazedo'r, quer
dizer, o Imperialismo Espanhol e

· Assi pois, Paco Rodríguez,
que pretende ir de vítima pala
vida, nom passa de ser um pobre
diabo manipulado polo Sumo
Fazedor, _
llm verdugo mais. Tam
manipulado como o grapo Laureano Ortega e os seus companheiros presos, que se ·consumen
nas cadeias pensando que o seu
líder, o confidente da policía Manuel P.erez Martínez (grapo); contra quem hai acusa9ons mui concretas e pravas provenientes do
exílio algerino (PC i) os vai levar
á vitória contra o capitalismo e o
fascismo.
r
Non ·duvidamos, nem o mais
mínimo, da honestidade persoal
de Laureano, nem da de Paco,
pero dá nojo e fire o nosso orgulho nacional, que num caso, o do
espanhol Laureanci, se Ínanipule
o valor e o espíritu de sacrifício,
. mentres que no de Paco, no do
galega, se manipule o egoísmo e
D
o medo.
ISIDORO PADIN
(Vl~agarcla)

r
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Cqltuía axuda áo ·teatro
pero esquece a distribuc:iórí
Unha ucomisión . Técrt~c.a" reparte

• O Instituto Galega .(la
Información cuxo. principal
obxectivo é a futura ed:i,cióri"do
diário Galicia abriu ás S\las ·
acristaladas ins.t 9lacjóns · ..:do "
Monte -do Gozo ·. comp0st'élán,
por ·primeira vez para· acóUer ~ ·
¡as Xomadas· de .Economía de
·Recursos. Uns días dé refletión
sobre a potencialidade ecohómica do naso país no marco dun.
proxecto infotrriativo que, apesar dos anos de xestación, é
agardado pofos seus impulsores
O
coñ optimismo.

45 millóns para .mob.taxes teatrais

Unha Comisión Técnica na que
interveñen funcionários da Consellaría de Cultura e representantes do sector do Teatro por ·
nominación directa deste departament0 da Xunta, publicou
días pasados a relación d.e compañías coas cantidades que percibirán a conta dos presupostos ·
para produción de espectáculos teatrais. Este sistema de adxu'dicación de axudas, que foi
obxecto de fortes críticas no I
Encontro do Teatro Profisional
do Ferrol, reparte uñ total de 35
millóns. de pesetas entre vinte
grupos profisionais e outros dez
entre os amadores.

• Foron· apresentados
as base$ .d o Catro a Catro

a

de novéla curta. No acto partiGipou o gáñador da i Edición do
prémio de novela curta patrocinado polo café vigués, Xosé Cid
Cabido. Dotado con 200.000 pesetas a obra gañadora está garantido qtl12 será . publicada por
Edicióris Xerais . O prazo de en- _ ·
trega de orixinais -remata o 30
. de Setembro: As bases publicá~
ronse na nosa .axenda d o nº 347
de A NOSA 1'.ERRA.
D

A cantidade máis alta (sete
millóns de pesetas) concedeuse
a un proxecto presentado por
Producións do Noroeste-Malbarate para a montaxe dun texto

conxunto escrito por vários autores galegos . A direción do es- pectáculo podéría corresponder
ao ex-director 'do. Centro Dramático galego Eduardo Alonso. Un
dos autores proposto na solicitu?re de axuda remitida á Consellaría é o xefe de Prensa de Alfredo Conde. A relación de cantidades e grupos reserva tres
millóns de pesetas para o mantimento da sá Luis Seoane da Coruña e 2.300.000 para a compañía do mesmo nome que montará o Héimlet.O Teatro do Atlántico recibe catro rnillóns de pesetas pala Montaxe de Liberdade
en premen de Fassbinder. Son
estas as únicas excepcións dun
prego de cantidades que · van
desde dous rnillóns até trescentas cincuenta I?ll pesetas. ·
A notícia da existéncia desta
Comisión Técnicafota asunto de
debate no 1 Encontro do teatro
Profisional celebrado nos pri-

meiros días de Xuño no Ferrol .
Algúns sectores do Teatro ali represen tados consideraban a instrumentación do sistema de
axudas disposto pola Consellaría de Cultura unha realidade
que invalidaba a mesma convocatória dos encontros da profisión, que tiñan como asunto -

· • _Xóvenes vigueses, de
·novo á -marxe. _P arece ser

-,

fundamental de discusión a relación dos profisionais coa Administración e os procedimen- tos de distribución das cantidades transferidas para Teatro, dentro dos presupostos de Cultura. O subdiiector xeral de Promoción Cultural explicou aos
profisionais reunidos no Ferro} ·
que non se podía tomar en consideración a denúncia da intervención do xefe de prensa da
Consellaría na Comisión Técnica e no grupo dos solicitantes
de axudas, pois a Comisión non
fara ainda recoñecida. Dali a
poucos días, a denúncia formulada no Ferrol tiña plena confirmación ao se publicar a lista de
axudas.
Amais da discriminación im-

posta ás compafüas· de titiriteiros neste reparto de axudas, entre os profisionais do Teatro hai
quen consideran que seguen a
primar os critérios de distribución da Conse1laría, antes ca os·
do médio teatral. Por outra. parte, o feíto de que os presupostos
para · Teatro vaian · exclusivamente aos g~pos , está a
. flar da programación téatral a
entidades de base que tiveron
un activó protagonismo na programación. Adernais de ser extremadamente baixo o presuposto de axudas en relación co
de outras comunidades, ao descuidar a distribución, abre a
porta a que se produzan .espectáculos que poden non a.Icanzar
nen tres representacións. Ainda

marxi-

que o decreto de axudas especifica que estas non poderán co··
brer nunca máis ·do . cincuenta
por cen, a non esixéncia de·xustificantes de función contén en
si a posibilidade de que.se ~vir
ta. a axuda na montaxe e se descuide a circulación e a relación
co público.
·
A boa acollidÉi xeral deste
novo reparto de axudas polo
mesmo procediment.o ca o do
-an'Ó ,pasado, supón un mellorameñto da relacións entre a Administración e o Teatro, pero
·non soluciona a falta dunha política teatral denunciada desde
hai anos polos proprios sectores
profi?ionais.
·O
G.L.T.

Neira Vilas ·sinaloú.
a necesidade de lembrar a mensaxe política de•CastelaO

,.

1

\

• Gonzalo Torrente Ballester investido recentemente
' doctor "honoris cal,lsa" polá Universidade de Santiago é citado
·polo escritor cubano Fe!.ix -Pita
Rodríguez , nµrtha entrevista
realizada pala revista Cuba In- .
temacional. O poeta e .-narrador
cubano, presente no Congreso
Internacional de intelectuais e
artistas celebrado no ano. 87 en
Valénc;ia, lernbrou éomo "cando
alguén chegou coa notícia do
momento: Octávio Paz merecera o Prémio Menéndez y Pelayo,
dotado dunha cifra astronómica
de pesetas, o novelista Torrente
Ballester ·a penas ergueu a vista,
pero deixou ·escoitar unha ex- presión lapidária: Qué aidña lle
-pagaron o servícic:/' ..

Nova entrega de. me.dallas Castelao
Desde que no ano 1986.' cando
dallas "Lenin", por pór un exem- . dos Xosé Neira Vilas e a ac.triz,
o institucional "Ano Castelao"
residente en ~ Paris, Maria Casaplo facil de entender, con ese
se entregan, en actos colectires, filia do político republicano ·
sentimento esteticista. Ouen revos , as medallas Castelao, este
nadq na Coruña. Cas~res Ouirocollera tal galardón teria que
galardón simbólico ven senda
ga.
lembrar o compromiso político
envolto en acto político coxunde Lenin .' Ou non?".
1
tural, sen que a memória ·do poPafabras institucionais
lítico naciónalista se faga pre- .
Desta volta os presentes na
sente, coa forza crítica .que este
entrega erán Gonzalo Torrente
O acto sérviu para que González
ano lle deu a . mensaxe de Xosé
Ballester --quen na yíspera fara
Laxe e!Ilitira u:ri discur,so onde
Neira Vilas lida por Diaz Pardo,
investido doctor "honoris ·causa" · dixo o que normalmente se es"se as medallas C?stelao tiveran
pera nestes ' eventos, facendQ
pala Universidade galega_:_, Caun significado que se corresmilo José Cela, Givseppe Tava-·
fincapé_ na particularidade de
.pande co pensamento, a vida e
ni -nun ano pleno de galardón·s
·seren premiadas persoas que
o compromiso de .quen lle d.á o ' para a sua obra- . o bispo diestán resiclindo, na sua maioria
título, que .viviu e morreu pala
Jóra .do país; "á recuperación e
misionário de Mondoñedo-FeGaliza, e~e significado haberiá.
á consolidación das institucións
rrol, Monseñor Aiauxo Jglésias e
'ser, neéesariamente, político, e
autonómicas os galegas ternos a
o vicepresidente do Banco Extenon estar rodeado dese sentido
abriga · de engadir a recuperárior de España _Raf(3.el Martínez
esteticisfa que actualmente te~
ción de · todos aqueles homes· e
Cortiña. Ausentes, e represenñen. ·seria impensábel.imaxinar '
tados por Diaz· :Pardo e Miguel
mulleres qu_e .co seuJa~or sensíque alguén aceitara unhas me. bel e intelixente, co seu labor
Anxo Fernán Vello. eran. pr~mia-

que de novo as protestas dopasado verán dos xóvenes vigue- ;
ses foron arquivadas no ficheiro
de Curiosidades. O programa de
actuacións musicais preparado
para a.S Festas de Vigo (¿?} esquece todo tipo de música que
non vaia da folclórica tradici9nal
ao roqueir0 patilludo ; e ndn van
dicer que é por falta de··pres.u-/
· pasto: 60 Quilos. Pero, como todos sabernos, a metade "perde-.'. .
ranse" nos descoñecidos para o ·
pavo (pala sua complexidade) ·
procedirnentos de administra' ción e organización'. Polo menos
quedarérnonos coa grata: lembranza do Paquirrin balbuceand? ?quilo de ... Boas n<?ches .. .
Vigo.
G

criador, teñen contribuido a un
me'Hor e cabal recoñecirríe'r'1tó da . ·
realidade e os ancefos da Galiza, máis alá do naso teiritório.
máis a,lá da nosa particularidade" . ·

• Sotelo Blanco Edi"'.
cións inaugurou as suas novas
instalacións en Compostela. Eri .
San Marcos abriu un novo edifí- ·
cío adicado á actividade editorial dunha entidade que até
agora dirixia a sua produción
desde Barcelona, Olegário Soté~
lo Blanco amparado riunha forte
· preséncia no mercado, ainda
con alguns dos libros máis ven'didos nos pasados ' anos ·(Con-

En-.nome dos galardonados·falou Arauxo Iglésias, · "aos nenas
pónselles unha medalliña para
que os protexa e guié. Nós sovf;rsas en ~composteja con Carmos, desde agora, como eses
rapaciños: ternos un compromi.:
valho -Calero. poi exemplo) . No
so renovado ~ " Na· intervención · - · acto de inauguració.n criticou
aos grupos "que sosteñen unha
Arauxo Iglésias insistiu tamén
guerra normativa que conduce a
que o compromi?o ·con GaÜza
· -amordazar a libertade de exprenon era o da .simples conservasión. Unha guerra contra a que
ción de marrifestaeións folclória miñ9 editorial se propón loitar
cas .senón "de compromiso de
para evitar o dirixis:i:no cultural
Gada galega ·na loita pala coriserv_a ción do noso patroimónio · · e procurar unha verdadeira galegillzación".
O
cultural e histórico". .
1
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Ramiro Fonte

A madureza dun
poeta

unha éscrita moral lonxe de
todo requílório e de todo truco
verbal. Mais toda esta capacida1de verbal, todo este travallo do
verso, que _ins.i stimos - non se
nota a primeira vista, podía ter
quedado en puro (e magnifiE::o)
xogo verbal se o poeta non se
servise del para expresar todo
un mundo, toda unha série de ,
experiéncias próprias que configuran a exP.eriénda humana:
vida e marte, amor e desamor
(ainda que aquí estas duas figuras case non aparezan), pasado
e preserite, etc. E todas estas
experiéncias trai-nas aos _seus
versos o poeta a rneio da· rnernória, a infáncia, a nostálxia ás veces, as horas roubadas, o mal",
as chúvias, ou certos homes e
certas mulleres · que deixaron
unha pegada_no íntimo,. a noite,
os nenas .. .. certas cidad~s. e
tantas causas rnáis que son a
sua experiéncia, tal vez a experiéncia de todos.
Ramiro Fonte soubo unir visión e expresión e daí que o presente sexa un volume que se dirixe aberto ao leitor, e dirixe-se
desde a serenidade do capto.
Por iso fuxe de certos excesos
aos que podia té-lo levado unha
das constantes da sua poesía:
aquela que deita do romantismo
alemán e que se facia presente,
sobretodo, no seu Designium
(en Fonte cruzan-se vários momentos da mellar poesía dos século XIX e XX : do romantismo
alemán a Borges pasando polo
surrealismo, Pound e Cemuda) .
Aqui, en Pasa un segredo, sen
esquecer as suas leituras, o poeta radical : reinvención da linguaxe e recriación de modalidade do sentir . Nunha palavra representación e iluminación da
experiéncia humana a partir darepresentación verbal.
·
Outra das virtudes de Pasa
un segredo é o seu deseño ,
quer dicer. non é un ·agrupamento de poemas: aquí a división dos poemas está pensada
en función da leitura e así ainda
que haxa unha eclo.sión poética
en cada poema (e cada leitor escollerá os que máis lle "agraden"), as diferentes partes son
parte dun todo que vai unir-se
n·a parte final, o que demostra o
auto- respeito que se ten o poeta e o respeito que demostra ao
seus posíveis leitores. Estamos
perante un livro que non é unha
colección de poemas senón, parafraseando a Eluard, unha leción de moral.
Cómpre falar dos poemas, ._parece-nos imposível: só a sua leitura pode dar a medida do que
é o presente livro. Só a leitura
de poemas corno Os nenos
("Absurdamente, os nenas son
os vellos retratos/ nos que aínda
rnadurece algún xesto de sombra,/ ·de beleza ou de dar);· As
pegadas sen volta ·("Non preguntes ós vagamundos loucos/
porque eles saben o segredo dos
camiños"); A · esa muller ·daquel poemae ("Mereces ser feliz, do mesmo xeito/. Que o náutrago precisa/ Dunha oportunidade para medí-las ondas");
Dúas1Ve necias (poema no que
o poeta demostra a sua gr9'nde
capacida,de compositiva, pois
"Perb non foran dados/ Tódolos
corazóns secretos da cidade",
início do poema, heptasílabo .e
alexandrino, convirten-se pouco
máis adiante, n.o mesmo poema,
en tres heptasílabos por necesidade ·interna.do poema); Alian:za, Cando estamos máis preto daquel '1.ome, etc. Ramiro
Fonte dernostra co presente libro que é un grande poeta e que
ten as virtudes que para tal pedia · Elliot: plural, excelente,
al)ohdante .e variado.
O

,
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mente en relación a un pesimismo pre-existente), parece consecuéncia dunha falta de confianza ou incomprensión do real,
de aí o voluntarisrno do xa coñecido neutros-- eidos "fagamos
coma se Galiza fose normal".
Non estaremos ante o un voluntarisrno, inverso do excepticismo posm_,9Pemo, pero -~e f~ito
as.c;fü.as caras dunha anál1se que
es·q uece no fundo os antagonismos? De .seren asi, Antón Baa-:
. monde estaría a moverse ~os terreas do idealismo. Ao fui e ao
cabo non se trata de porse nu
non do lado do perdedor, senón
de crer de verdade que .ser perdedor rían é unha cóndición inO
. mutabel.
M.V.

Alá polo ano 27 do presertte século, uns dez anos antes de pe<(
gar-se un tiro, o.poeta arxentino
C3
Leopoldo Lugones dicia que a
a:
<(
·poesía era en eséncia emoción
o
(/)
e música (ritmo) . Pode-se ou
::::i
non estar de acordo. persoalI
9
mente penso que é algo roáis
Antón .Baamonde
(coñecimento, tarnén) mais _esas
duas regras adoitan conformar
que tenEien a favorecer a dúbida ·
unha boa poesía. -0u poesía a
sobre o adxetivo, mas proiben _
secas. Emoción e ritmo adoitan
ou dan por perdida a batalla do'
a ser rnui esquecidos pol9s nacue_stionarnento do sustantisos poetas, pois ás veces só
vo" .
existe emoción sen ritmo co que
En .coeréncia coa data de elaa posível poesía queda en rnatéboración dos artigas, o libro for"
ria bruta. Outras, ultirnamente
nécenos ·unha análise das claves
dernais , só existe (e non muito)
que arrodearon á chamada posHai máis ou menos un ano Luritmo. esquecendo a emoción,
inodernidade: "A moda dinos o
zes de Galiza, en colaboración
como se fose un becho a elimiautor, expresa, erroneamente se
con
Edicións
do
Castro,
daba
á
nar. E asi vai saindo toda unha
se quer, a resisténcia (dos indiluz un libro do que é autor Anclase de poesía que aparte de
víduos) á angústia da .nada, destón Baamonde. _A obra, dedicaprovistos de referéncias ideais
non chegar ao leitor que militas
da ao pensamento, non por caás que _aterse"; "o mao domoveces non pode comprender esa
sualidade Antón Baarnonde é fiderno non é que teatralice sepoesía que parece escrita ~o~
lósofo, leva por título "En favor
nón que o faga por onde está
está escrita) en clave para rmda-esperanza" .
disposto ... " Baamonde refirese
ciados. Soe ser unha clase de
Dous in;lpedimentos pode _
poesía chea de referéncias cultamén . á filosofía sofística (caso
amasar a obra para quen. ainda
· de Savater, citado polo autorf
turalistas e que está composta
non a leu: a sua apresentación
"que emite discursos pero non
cun tratado de métrica na man,
que polo pequeno formato lle
no mellar dos casos, e cun dios crea", dos que "reconvirten o
proporciona un aspecto disrnicionário de palavras poéticas na
antagonismo eh demanda difenuido de folleto e o tratarse dun
outra. Dicia-se que aparte de
rencial" (caso, tamén citado, de
material xa editado, como son
non chegar ao leitor, ahorre porRubert de Ventós); dos escépti-_
os artigas publicados polo autor
que remata por non dicer nada
cos que "prefiren non porse do
en A Nasa Terra e na própria
lp.do do -perdedor"; do esteta
ou case nada.
Luzes de Caliza . Nengunha desDes.te perigo escapou no últique, ante o horror do ·problerp.átas duas circunstáncias deben,tico. prefire expulsar o problemo livro seu (e en case todos.
sen embargo, facer de menos á
mático da sua obra antes que
ainda que teña grandes poemas
obra. O fio conductor é únic;o .expulsalo do mundo; dos que
con referéncias culturais, ou
Se ben é certo que algunhas
· pretendidarriente xogan co~s repoemas culturalistas neutros voideas se repiten, non o fan en
glas, ainda que en realidade son
lumes. e retiro-me ao poeta
maior medida que o miolo de
reglados por elas, ou, corno <li"Inadaptados" incluído en Pencalquer obra de ensaio. Por oucia Sádava. "disfarzar a sua desar na tempestade) Ramiro
tra parte as redundáncias non
rrota da viCtória é o que fan os
Fonte. O livro titula-se Pasa un
son tantas corno as dunha má
segredo(l), título tirado de Pesyuppies" . . ·
recopilación.
En todo caso Antón Baamonsoa. O volurne divide -se en N
A isto debernos engadir, e xa
de defende a idea de que "o
partes (Retornos . Un lugar para
de forma esencial, o loubábel inmito debe criticarse tanto _como
Eurídice, As presencias do mar
terés do autor por reflexionar
producirse", o que significaría
e Teoría do adeus) e contén 50
desde este país e. sqbre o mo~
un certo reencantamento coa
poemas . O presente volume
mento actual. Se a frivolidade e
utopia, tendo en canta que "o
marca a madureza total de Raun pe9ado ou un luxo, a r_efleoptimísrno mésiániqo e o pesi- .
miro Fonte co~o poeta e situa-o
xión debería ser en si unha virmismo desencantado poden ser
na prirneira liña da poesía galetude. Como digno filio da sua
duas expresións de actitudes
ga de hoxe. e non só dentro da
terra Baarnonde coñece os mérinon obstante idénticas". Dentro
sua xeración (se é que tal existos dos seus predecesores sexan
desa cÓntrqpesada uto'pia, estate) .
Risco. Otero ou calquer outros e
ría tamén a nación: "parte do ·
Pasa un segredo é un livro
trata de evidenciar este recoñemundo das diferéncias" e "bloque compre ler · várias veces
cimento. tomo autor novo -e
queadora dós mecanismos -~e_
para poder gostá-lo na sua pleben que compren- situase nos .
hornoxeneización" . A · nac1on ·
nitude. e para vet o grande tra. tempos que corren, co risco que
"como totalidade cosrnolóxica",
ballo de artesán que fixo o poesupón reflexionar sobre o . preante a u;dividualización do rner-ta . Nunha prirneira leitura podesente.
·cado. A calidade da nación ante
se non reparar nese traballo,
Se "En favor da esperanza"
a cantidade.
pois a primeira vista parece que
· amasa un intencionado fragAntón Baamonde oferécenos
o livro, os versos, estexan commentariismo, ben porque se tra- ·
neste seu· primeiro libro -un
posto!? livremente. pero se se re~
ie dunha boa coartada estilistinovo parece que está xa as por. para verá-se que o poeta fai
ca para unha obra de recopilatas- un estilo comedido, tinxido
unha perfeita combinación de
ción ou ben porque o fragmende "acasos", "non banais'.' e "qu}endecasílabos, heptasílabos e
tarisrno concíliase Íriellor cunha
zais". Outros dous elementos.
alexandrino's que dan '8.o conépoca na que se fala desde alchaman a atención: a auséncia
xunto d~s tpoernas uñ ritmo case
gúns pontos da caída "do todo"
de ironía e o voluntarisrno do
ébrio, por non qicer patolóxico,
e .do fin "d_o s grandes relatos", é
que non casualmente, eremos,
fóra de toda cantarela e todo
dicer do fin das ideas globalizase fai eco o ~ título . .Case no resonsorrete: aquí existe ritmo
doras, é sen embargo o próprio
. mate da obra lese a modo de
poético sen ·n ecesidade de meautor ' quen avisa contra isto:
leina: "Viver e actuar · como se
dir os versos cos cotovelos.
"Efectivamente, o modo roáis
Galiza fose un território normal".
Aquí existe mesura perfeita e
exitoso de _xustificar o existente
Ó derrotismo inerenie e sernemedida do vers~ sen necesid~
consiste na · sustitución das 1 . lla que asumidq de c_e rtas ideas
de de manual, aqui existe un
XGG ·
ideolox~as da c_oritrádiaión P?~as
do texto (o rnesrno-chamamento
traballo polo rniúdo do vers'ü
m.~~~-- .,<·~-~~g;i.p~_;~fe-~-~~~Ul.dQ.~Q., "= ~-.:Jt.i;:ftwi9n~Xil~·qj.s_.?~,q~!:,cif!.yigo'.1s~8= ~ ~-_Jd~_9&,~~a...~.:~s!?. }!~Q!{lsmt~c1an_,_, . ~ .~-- -~_sp'ªram:.é! , prodú~e-9~ _lg_~c::a-
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O fondo

pesimi$mO de
"En 'favor da
esperanza

o Festival de
Ortigueira e os
romanos -.
Corre o ano 1988 d .C. A Galiza
está totalmente inzada de bárbaros romanos. Todos os conéellos foron cruelmente tornados.
Todos? . Non!. Existen pequenas
vilas povoadas por . irredutíveis
celtas que inda resisten ao invasor. Vilas como Moaña e ·cangas do Morrazo son os centros
principais de peregrinación céltica nos que, na xuntanza bárdica anual dos véráns, podernos
entabuar un contacto cáseque
.perdido no pó dos eóns, cos nasos· parentes nórdicos gaélicos.
Arestora, chegáronos novas da
·perda da vila de Ortigueira. Ortigueira caiu no poder dos romanos! Ortigueira sucurnbiu ao
invasor! Non podíamos dar crédito aos xomais. · Seria posível .
que despois de tantos anos de
Festival Celta, tantas edicións,
cadaquén mellar, · poderia vir
abaixo un encentro cultural da
sana do de Ortigueira? Asi semella.
·
As a..teigadas ruas naqueles
domingos de Xullo -nos que ao
espetar, o balbordo do Atlántico
rnisturábase cos sons das gaitas
galegas e asturianas, da~ "highlands · bag-pipes" -escocesas,
das "uillean-pipes" irlandesas.
dos "binious" bretóns ... - esquecerán por sernpre a música da·
orixe dun pavo espallado. Tanahills Weavers,
Battlefield
Band, Joe e Antoniet Me Kenna,
Xorirna, Milladoiro, Alan Stivell,
Bagad Bleimor ... Adeus a todos ·
desde a beira da ria ortegana.

Facemos un chamamento a
todos os .q ue -estiverades ou
non ali- choredes o finarnen_to
<leste certame único, escrebades amasando o vaso rexeita~ento, neste xomal du noutros.
A desesperanza non serve se
non se fai pública para presio-nar aos responsáveis desta desfeita. A marte dun pavo está no
filamento, no desinterese e no
siléncio. E os romanos sábeno .
Recupererno_s o Festival Celta
de Ortigueira. . . . .
. . O
FERNANDO, XAN E YOLANDA
. TEIXEIRO REY.
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Xosé Miguélez
Parnpin

De :mutaciós e
evoluciós

....1

Hai unhos cantos meses,· na ~a
principal de Montarte de Lemas,
abriuse ao público, con éxito,
unha cervexaría. Este feito escandalizarfa aos nasos abós: se
é · qlÍe non os facía morrer de
risa.
As multmacionais de todo
tipo están uniformizando, cósmopolitizando, usos e costumes. E polo tanto os gustos, culturas e tradiciós . Se é certo que
esiste :unha lei natural de afini-·
da des, tamén 0 é que esiste outra 9-e contrarios. E pra unha lei
de compatibilidades tamén hai
outrá de íncompatibilidades.
Con' esto quera dicer que as posibilidades do home, por mui ili~
mitadas que sexan na teoría, na
· prática son limitadas .- E como
non- ternos o dÓn da ubiquidade
non podemos andar por dous
camiños ao mesmo tempo.
.A nasa vella cultura era a do
viña. Agora, polo ·que semella, o
viña foi desplazado, entre nós,
pala cervexa, a coca-cola e a
auga tónica. Houbo; polo tanto,
na vida da nasa comunidade,
un traca cualitativo -que é o
esencial- no consumo" das bebidas, feit9 ·_cultural de primeiro·
arde. A bebida é muí importante en calqueira cultura: É sabido
qué o home é o. único animal
qqe é capaz de ·b eber sen ter
sede. O beber, , como o comer,
. son dous aitos culturais de pri. meira · categoría, ademáis de
ser, taméq, unha custión de medida. ·'
A Biblia .ensínanos que o viña
aleda o corazón do home. No
naso cantigueiro e .refrqneiro populares as alusións ao· viña son
innumerabeis. Entre os · basas
escritores compre lembrar que
Anxel Fole escrebeu algunhas
páxinas maxistrais eneal do
viña e dos bebedores, A lagarada,· unha das grandes ·obras
do naso- teatro, da ·aútoría · cie
don Ramón Otero Pedraio, non
é máis que ·a traxedia do viña".
.En Galicia hai unha longa tradición do viña. Remitimonos ao
rhaxistral .libro de Xosé Posada,
Os viños de Galic.i a pra aqúel
que .que ira profundar no tema.
A calidade, a riqueza e a variedade. dos viñas galegas resulta
impresionante. Hai entendidos
que afirm·a n que o viña. o castiñeiro e a língoa debémosllos aos
romanos.
É curioso comprobar como as
· causas. dentro da sua varieda, de, forman unha. unidade, vencellada pm: segredos viné:::allos.
Primeiramente foi desaparecen-

(Chorén-Santiso, A Coruña
15-1-1981 /Madrid, 1944)
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do, entre nós, o consumo da
castaña, sustituído pala pataca,
que en Galicia· comenzou a cultivarse. muí tarde. Galicia foi un
enorme souto de castiñeh-os e
unha carballeira inmensa. Agora está convertida nun grande
piñeiral e eucaliptal -materia
priina prás · celulosas-e nun
ermo desolado causado polos incendios forestais . E este foi un
primeiro paso.
O segundo paso constituiuno
o abandono da língoa propia -e
polo. tanto da cultura secular espresada na língoa- por ~e
dunha cantidade. de xente nacidas en Galicia Ademáis de
abandonar a língoa e a cultura
que a língoa porta. deixáronse
domesticar por un "madrileñismo1' superficial, eco do consumismo ianqui. Eses individuos
son os .consumidores de cervexa, coca-cola e tónica. ¿Verdade
que resulta curioso e chocar'l.te
·a feíto? Pro ademáis resulta que
eses mesmos señores, señoras,
señoritas e señoritos son os devotos dos hit pa:rade discográficos que se dá a casualidade de
· que estáh en inglés. Todo mui
lóxico.
Os viñas galegas teñen sana
dende mui vello. Nos clásicos
españois do chamado , Siglo de
Oro, dende Miguel de Cervantes
a Tirso dé Malina, hai frecuentes louvanzas dos nasos ribeiros,. que se esp_o rtaban- a Inglaterra deica que tiveron a competencia, no século XVII, dos v],ños de Porto. Foi nesa data can. do empezou a decadencia dos
nasos viñas que se alongou deica aos nasos días . Dende hai
unhos anos comenzouse a recuperar a calidade dos nasos caldos. O resultado é estraor.dinario. Hai viñas galegas que poden competir cos francese~. cos

italianos, cos gregos e cos portugueses . A ver9.ade é que os
· nasos viñas de calidade non son
barato~ e muitos deles-teñen un'
precio ·q ue non está ao alcance
- do naso peto de proletarios. Con
toda. de cando en vez, e gracias
a algú_n amigo xeneroso ou a algún amigo mui amigo, cainos
de gracia unha que outra botelliña dun viña galega competentísimo . Cando ternos esa serte
dámosl).e a razón ao Pereyra da
Gran Ibia, que sostén que en
Galicia estivo o paradiso terreal.
Nós non estamos - contra a
. cervexa. Cada quen que se entenda · co seu paladar e co seu
· propio gasto. Pro nós non tacemos gasto nengún de cervexa,
nen mesmo cando tem9s viaxado a Suiza, Alemaña ou os Pai¡;¡os Baixos. Pro sí que estarnos
.a favor do viña. E somos mui
parciales dos viñas galegos que
é cos que ternos Unha meirande
arnistade _e confianza. Eles ·coñócennos a nós e nós coñocé.molos a eles . Ademáis de -outras
razós, a convivencia de muitos
anos -crea afectos indestrutíbeis.
Por outra banda -séxase creente
ou non- só o viña é o que vale
· pra consagración, argumento
decisivo no seu favor. E ternos
que ·voltar_a lembrar o dita da .
Biblia de que o viña aleda o corazón do home, o qlie é verdade . Nembargantes a cervexa enfría o coÍazón 'Qumano. Polq menos a corázón de este que escrebe. Por eso ao ter coñece. ,mento de que se abre unha
nova ce_rvexería. ún non se aleda pro _tampouco se disgusta.
Nernbargantes cando ún ten noticia de que se abre unha taberna ben competente, o naso corazón bate máis. de presa e os
nos os ollas teñen outra luz . O
MANUEL HORTAS VILANOVA
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Anselmo López Carreira vai á
Idade Média porque sabe.que é
esta unha clave itnportanté para
explicar a evolución posterior da. nosa sociedade ·

ASOCIACIÓN ~
·
SOCIO - PEOAG,ÓXICA
GALEGA

GAldlA
editora

monifates, música
e animación infantil
Dr. Cadaval; 32-5º0

36202
-VIGO
Telfs. (986) 43 34 24 - 41 35 54

Compositor e organista. Profesou como Mercedário en Sánia
· no 1906 pasando a Poio onde
estudou a Música xunto .a filosofía a teoloxia, ·senda ordenado
. no 1914. No 1919 .residiu ~n Madrid, onde estudou harmonía,
compos1c1on e orquestración
con Turina e organeria cun
mestre alemán inidentificado.
Dedicouse aos mes.teres da
Orde .con diversos cargos se ben
·desde 1934 residiu en Poio,
onde ensillaba Sagrada Escriturae Línguas. Fondamente preocupado polos aspectos da renovadón teolóxica e litúrxica do
-moll1el\to entrou en contacto
cos intelectuais galeguistas
pontevedreses que no 1931 criarían a revista "Lagos".
A sua preocupación musical
proviña igualmente dese espríto
de renovación (ou de reconciliación coa realidade social) que
iniciara León XIlI. Filio do espírito do Congreso de Valladolía
foi o desenrolo que a polifonía e
o canto gregoriano atopou no
Mosteiro de Poio e a loita por un
órgano digno, que se ben foi deseñado por Miguélez non chegou a ser coñecido por este pois
morreu n.unha viaxe para tratar
do tema. Sobre a cuestión es-crebeu en "Lagos" e en revistas
españolas e extranxeiras e praticou a composición litúrxica nas

Castro Laboreiro,
· Monte Libureiro:
unha
interpretación
dife;rente
Unha chea de lugares, sempre
alturas privilexiadas, levan ese
nome , de Laboreiro coas suás
variantes de Leboreiro ou Liboreiro .
Para nós son ben coñecidos o
Monte Libureiro, cuxa croa
ergueita e careca fai o papel de
marco ou divisa entre as terras
de Bueu, Aldán e Cangas, ao
mesmo tempo que debeu servir
como todos os outeiros desta
zona, comq lugar de esculca ou
axexo. dos perigos que podían
chegar polo mar, os normandos
e turcos dos seus tempos e ·a s
lixos , e contaminación$ modernas que decote navegan en barcos malditos polo viciño corredor atlántico como · constante
ai:ne¡:i.za á int~gridade física do
naso país .
Tamén ríos ten impresionado
grandemente o Castro Laboréiro. das viciñas' terras portu. guesas de Melga90, entre cuxos
"pétreos monumentos fica · un
bon anaco da história común O.e

máis de duascentas obras que_.
se conservan no .Mosteiro.
As composicións litúrxicas
son en latín (Misas, Salmos e
Hínos) e en castellano ("Himnos'' e "Invocaciones" e tafuén ·
algun vilancico) das que moitas
foron publicadas nas revistas
especíaliz.adas do momento, de
excelente cQ.lidade e de grande
difusión. Compre lembrar que
escaseabah as igrexas que non
tivesen o seu coro de calquer
movimento· apostólico.
Nun artigo, que teria de escreber Filgueira, debería'se reseñar a história das duas composicións coñecidas de Miguélez en
galega, as duas de grande popularidade: "Vexó Vigo, Vexo
Cangas" e "Foliada de Salnés"
que estreará o 8 _de Maio de
1940 a Coral Polifónica de Pontevedra con ocasión dun concerto da Beneficéncia Provincial
no Teatro Principal. A primeira
seria gravada pala Coral, tamén
baixo a batuta de Antonia Igle-sias Vilarelle (ANT 332. 28-1-88)
en Xuño de 1956 no disco "Regal" 33LS 1040; reeditado en
1971 por "Erni-Regal" J04020.633. Está por coñecer o interese de Miguélez pala música
tradicional da Galiza e o seu desenrolo logo da Guerra Civil . O
BIBLIOGRAFIA:Xosé Filgueira Valverde: "Introducción" a edición facsúrul de
"Logos''.· Barcelona, 1983. José LópezCalo: "Indices de Tesoro Sacro Musical.
1917-1978." A Coruña, 1983. Lois Vázquez Femández: "M .P.J." En "Gran Enciclopedia Galega" Vol. XXI. Gijón 1983. X.
FilgueJIB Valverde et al: "Sociedad Coral

Polifónica de Pontevedra. 50 Amversano
de su fundación (1925-1975)". Pontevedra. 1975.
XOAN M. CARREIRA

galegos e lusitanos ; a virxe da
Peneda e no fundo o marco fronteirizo da serra do Gerés .
Todos os toponirnistas. sempre baseándose nas consabidas
(e tantas veces erradas latinizacións medievais), non apresentan dúbida nengunha e para
eles Leboreiro. procede de un
Leporarius latino, ou sexa lugares abondosos en lebres .
A nós non deixa de resultarnos un pouco estráno o que esa
palabra ficase como conxelada,
sen seguir a evolución que de
"lepore" se deu a "lebre" no idioma popular, o lóxico seria que
eses montes e castros se chamasen hoxe Lebreiros e non
Laboreiros ou Leboreiros
como está na fala da nosa xente.
Pocíeriamos argumentar do
poder arcaizante dos topónimos, mais ainda sen estar moi
convencidos, preferimos experimentar unha posíbel orixe etimolóxico que seria facer derivar
todo de un Glaherarius latino
co significado de "pelado", "calvo" ou sen vexetación, calificativos qu~ penso que se poderian
aplicar aos montes que levan o
nome de Leboreiro.
A evolución etimolóxica non
teria problema se pensamos naperda do "g" que outras pcilavras latinas ·experimentaron no
seu paso ao galega · tais como
"glande" que ·pasou a designar
as "landas" ou landras dos nosos
ca,rballos ou o xélido "glaceus"
que na fala galega pasoa a nomear ao "lazo;, que as frias invernias producen nas pozas das
nasas corredoiras.
Fica pois como unha plausíbel hipóteses o pensar nun
Monte Pelado máis·ben que mm
monte de Lebres· ao escoitar o
nome de Leboreiro.
CÉSAR VAÁELA
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I Encontros
Galegas sobre
Tecnoloxias da
Información

lizar entre o 30 de Xuño e o 8
de Xullo, unha Semán Cultural
co seguinte programa :
Dia 30. Charla colóquio d¡l
Francisco Carballo sobre História de Galicia _ Dia 2, ás 9.30 h . no Coléxio
Xavier Sensato grupo de teatro A vento coa obra "Historia
dun Cabalo"
Dia 3, ás 12 da mañán. Rancho Folclórico de Marufe
(Monyao) .
Dia 4 ao 7 . Concurso de Chave
na Bodega de Mari.Ha
Dia 8, venres , desde as 8 no
aparcamento de Sarnil , festival
musical cos grupo D emolición,

ADMINISTRACIÓN
E PUBLICIDADE

433830·
433624

Os dias 6. 7 e 8 de Xullo terán
lugar estas xornadas que organiza a Direción Xeral de Meios
de Comunicación coa colaboración de Fundesco e a Telefónica
O program a inclue expos ición de pon éncias: A información en Galicia (Diego Bernal).
Tendénc1as do mercado public1táno (Jorg~ Grác1a). TendénArmeguin e Os Resentidos .
c1as xera1s da información e a
comurucación
(Bernardo
Diaz). Transnac1onallzación da mformación e ident1dade- na• Auto-St op
cional (José Manuel Paquete
de Oliverra) . A experiéncia
Compartido
tecnolóxica nos meios de comurucac1ón en Fráncia (Jean
Como m odalidade de viaxar
Claude Oumiou) _ Posibilida- •barato nas vacacións, e sedes dos meios emerxentes, teguindo un costume que xa
lemática. banco de dados, __
funciona organizadamente por
(Martin Bernal). Aplicac1óns
Europ a a diant e , "A dedo" é
telemáticas no m arco g ale gó
unha Asociación para o Auto(Xerardo Garc1a Campos) _
s top Compartido , que serve
Desenrolaranse tarnén mepara pór en contacto .e organisas redondas: A Comunicazar a aquelas persoas que
ción na Galiza . Horizonte
queran viaxar a baixo custe e
2.000 (Margarita Ledo, Javier
ademáis implementa os seus
Garcia Sánchez. Xosé Ramón
servícios cobrindo un seguro
Barreiro) e O futuro da prensa
para aqueles que se serven
na Galicia (directores dos
dos seus servicios .
meios dlários).
A cuota anual para o que
Os encontros deseruolaransexa conductor é de 1.500 pese no Salón de Actos de San
setas e para o pasaxeiro 3.500.
Gaetano e paralamente estará
E se non se é sócio hai unha
aberta unha exposición sobre
cuota de 500 pesetas por vianovas tecnoloxias.
x.e polo estado e de 1.oob pesetas se é polo estranxeir.o .
Unha viaxe de Pontevedra a
• Semán Cultural
Madrid pode sair por só 1.510
pesetas e de Madrid a París
de Alcabre
4.000 pesetas .
As pers0as interesadas poOrganizada pola Asociación
den chamar ao teléfono (91)
de Vicmos de Alcabre e co Pa265 65 65.
trocíruo d o concello vaise rea -
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Xoan A Castaño

Na Sá de Exposicións Terra
(Praza do Conservatório, 2 Cidade Escolar) A Coruña, ten
aberta unha exposición até o
15 de Xullo o pintor X .A Cas~
taño __ ·

•

Antropolóxicas

Unha mostra de fotografias -de

Xulio Gil está aberta até o 30 de
·Xuño no Museu de Pontevedra.

433624
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Pedro Muiño

Na Gruporzán de A Coruña
expón o pintor · coruñes P.
Muiño , até o 13 de Xullo. -Rua
Orzán, 139.

ANUNCIOS DE BALDE
Precisase 1 ou 2 persoas para
viaxe económico polos Paises do Leste no verán. ·l)ispomos de coche e tenda. Interesados chamar, arredor das 11 h. da
noite, ao (981) 585182. Perguntar
por Xesus ou Valentin.
0

desexen apoiar ou aportar ideas
para a construción do Arboreto
Municipal, pregámoslle que nos
escreban a:
·
ADEGA-Vigo Apartado 920 36208 VIGO

A sociedad e ecoloxista ERVA e
a Asociación para a Defensa
Ecolóxica da Galiza (ADEGA)
están levando adiante unha iniciativa cultural. ecolóxica e pedagóxica consistente na construción dun Arboreto -Municipal que veña a mellorar a situación actual de degradación do
Parque de Castrelos en Vigo.
Actualmente estase divulgandQ esta iniciativa entre todo tipo
de sociedades do concello. Ainda que se conta xa con adesións
para este pr9xecto, topdas aqueLlas persoas ou asociacións que

,

O misterio do barco·perdido,
de Carlo5 G. Reigosa

•

Rotas de Caixa
Galicia

Para incluir_ informacións na AXENDA~cha
me ao teléfono
(986) 43 38 86

En Aarau, na Suiza, un colectivo
de emigrantes estamos á procura
de dotar á colectividade galega
dunha ampla hemeroteca que inclua xomais . revistas, semanários ,
boletíns e folletos . Demandamos
apoiiJs consistentes en envíos de
balde de ·canto material se publi.que na Galiza ou sobre o país_
O enderezo é
Hemeroteca Galega.

Scgiebebwerderstrasse, 53.
CH-5000

· Aarau. Suiza.

~

•

Lendas de Moaña

A Asociación Cultural Nós de
Moaña ven de editar un libro
que recolle lendas recopiladas
polo grupo arqueolóxico da
asociación e outras de traballos escolares de investiga::: ;
ción , promovidos asimesmo
pala asociación.
"Nós''" ten publicado xa outros oito traballos, sobre o Antroido, os Irrnandiños no Morrazo , ArqueoloXia, as parróquias de Moaña, ~um de fotografías antigas de Moaña, : ..

Colección XABARÍN
Q gran Meaulnes,
de Alain-Fournier
(Traducción de ·camino Noia)

·

O tempo dun salaia,
de Anne Philipe
(Traducción de Xosé Manuel Beitas)

CLÁSICOS GALEGOS
Pe das Burgas,

Serie MITOLOXÍAS
Reís, deusés e espíritos da
mi_toloxía africana,
de Jan KnaJ?pert
(Traducción de M. Monteagudo
e Gudrun Pestke)

de Francisco A. de Nóvoa
(Edición de Valentín Arias
prólogo ~e X.L. MéndezFerrín)

POESÍA
Pasll un segredo,
de Ramiro Fonte

XERAIS UNIVEKSIT ARIA
A mentalidade xusticieira
dos irmandiños,
de.Carfos Barros

Galicia na 11' República
e baixo o franquislllfJ,
de Bernardo Máiz

. TEATRO

Xogos de damas,

~UÍAS
Gallcia Enteira 11
O Ribeiro- Terra de Trives, Valdeorras
e O Bolo,

de Anxo R. Ballesteros.

de Xosé_Luis Lareclo Verdejo

Os libros do Centro

Dramático
Galego

.EDICIÓNS XERAIS l)~ GALICIA

,' .)

Alúgase piso e chalé amoblado en Sárria (Lugo). Vistas panorámicas.3 habitacións. salón,
cociña e servício. Tempada de
verán. Interesados cnamar ao teléfono (986) 25 39 48.
~
Vende cámara reflex Yashic<
FX-1. Tfno (98-1) 26 24 87 _ Perguntar por Luis.

LE

NOVELA/NARRATIVA
Catro novelas ~ntimentaJs,

LIBROS

Comemorando o X Aniversário
da sua criación á Caixa Galicia publica unha guia_de viaxes dos máis de trescentos
muruc1p1os galegas, nunha
edición de case 400 páxinas
que recolle fotografías a cór de
, todas as localidades que percorre~ e dados estadísticos de
interés sobre a mesma e completos indices temáticos sobre
cocma, festas ,. artesania,etc ....
mapas e gµia de museus.

FAX (Provisional)

XílR.\I~
de Ramiro Fonte

·•
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Un Celta
de Primera

Ven de sair· á rua o libro "Un
Celta de Primera", editado
píor "Evento Editorial de Galicia". que inaugura desta maneira as suas actividades. Da
autoria do xornalista deportivoJoaquin Rolland e coordenado
por Pedro Puialto, o libro é
' ªpresentado como homenaxe
á afeizón e leva un prólogo de
Miguel Muñoz. No volurne incluese unha história dos 65
anos da tr8Xectória do clube .
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IDEAS

'l'RES EN RAIA

;VARIACIÓNS SOBRE .UN TEMA POPULAR
MANUELFORCADELA

spero que, dentro dalgúns anos, as
. conferencias de Xesús Alonso
Montero sexan retransmitidas por
Mundo Visión con versión simultánea a todas as linguas do planetay incluídas o
mandinga e o galega, claro. E digo man- ,.
dinga porque imaxino, as misións · da
Unesto nas aldeas dé Africa repletas de
ebulición e de interese ante un acontecemento de tamaña magnificer:icia, . como
· imaxino aos meniños de Australia trasnoitando até altas horas da madrugada para
asistiren á presentación dun dos maiores
novelistas de todos os tempos: Carlos Ca- '
sares .
. Daquela, ·OS terrorisj:as da cultur.a galega estaremos, acaso, presos senón suicipados nalgún remoto cárcere de exterminio e a ·"región gallega", tamén ·chamada
simplesmente "noroeste", asistirá aG, tantas veces proclamado, século de ouro das
tJ. nasas letras.
.
·
· ~
Xa que non se trata de empregar a fácil
_¡
ironía para profetizar unha situación feliz. mente improbábel -e si de demostrar que,
-tafl'l-31'1, nós, os ·excluidos da parafemalfa
oficial, conservamos o sentido do humor
e que, se do que se trata é de rir as bromas dos demais, estas poden ser, como'
E é que o sectarismo que don Xesús inse ve, de moi distinto signo, súpofío que vaca- só pode existir naqueies grupos que gar, a autores de escasa talla e consabida
sumisión; por que non van ·os autores gaas palabras coas que empezo· este meu continuaron vivindo desPüis da grande
legas que o merecen, poñamos por caso
artigo de ~oxe lle soarán a broma a don
·xesús, a quen considero .o meu ami§o e a deva:cle que afectou aos eurocomunistas os gañadores dos premjos literarios máts
quen, desde aquí mesmo·, por se acaso, . - de todo o estado tmt uns anos, fruito, en- Importantes do ano pasatlo, á Feira do Li·11e oferezo as miñas desculpas. Simples- · tire outras causas, da súa incapacidade bro de Madrid e si aqueloutros que non _
-mente trato de enfatizar af'go que, á luz do para conciliar
fouciño- coa ve1ocidade, ·van cat..1sar ningún problema ideolóxico
isto é, a renuncia de facto aos seus ideais coa sua presenza e declaracións. Ou
debate cultura~ e político que se está ª e a loi.ta por eses ideais. Esta mesma pasexa, que .seg_uimos onde empezamos.
producir nos últ~mos tempos, me parece
verdadeiramente importante: ¿está a so- radoxe aféctalle a don Xesús e ao grupo
Paréceme grave p·ara a entidade moral
" ciedade galega o suficientemente madura que el protexe, aínda que para facelo se
dunha
persoa que esta sexa insultada nun
e normalizada como para permitirse a ir::q- esconda detrás de algunhas moi precisas
nía? ou, pota contra, e se non é así, ¿por discrepancias. Porque, como moi ben di- acto público por medio de consignas que,
que a cultura oficial só ri as bromas que cía Carlos Casares, se da teoría naciona- ·en moitos casos, non se ateñen á realidade. Mais creo que, nos tempos que decolle interesan e considera aos outros bro- lista dos anos 60 e 70 se deducían os
rren,
é un verdadeiro luxo e un síntoma
rnist'is como indesexados?.
conceptos de colonia e de loita de libertación l')acional, conceptos que, a min, per- de vivir na torre de martín considerar iso
como o tema central do debate cando
Porque, claro, afirma don Xesús, desde soalmeote, me seguen parecehdo válidos,
a palestra que lie aterece La Voz de Gali- tanién da teo.ría piñeirista e de Realidade · aínda non sabemos que tipo de feítos
cía no seu número do día 25 de Xuño, Galega dos anos é>itenta e anteriores se abrigaron a Arias Curto a permanecer
"Carlos Casares. adicouse, éomo escritor, deduce o liquidacionismo pleno, o apaga dous días en estado de coma no Hospital
Provincial de Ourense. A ferida da vaidade
a ironizar e desmitificar persoas e plantea- · e· vámonos total. Ou porque, se como di
mentas consideradqs, neses círculos, in- Alonso Montero; a exclusión de Carlos dos pequenos divos das nasas letras permanece por enrLqa.das feridas aos dereitocables._Posta en dúbida, cun grano sa- Casares .é:f~ eomunidade galeguista impli/is, a ortodoxia e a pureza, estes CÍículos caría que "a lingua e a cultura galegas é tos elementais do pobo.
non . toleraron a profanación"~ Efectiva:. algo que pertence a persoas que inteA valla teoría da República da~ Letras
mente, non só foi
círculo do Bloque o rrompen actos literarios á brava ou que al- emitidas por Platón debe ser hoxe reconque non . tolerou e.sa profanación senón draxan violentamente ós que consideran
siderada e substituido o seu epígrafe, daque, moitas outras persoas que non esta- . menos galeguistas ca eles" ¿qué aconte- dos os malos tempos que decorren para
mos adscritas a ese círculo, sentimos ne- ce c~ndo os excluidos, .e sen ningún deo republicanismo e as nosas especiais caS'.ls palat?ras unha ironía non tolerábel. E r~ito ao pataleo, sombs outros? Pergunte racterísticas socio-económicas, polo de
isto foi ag do mesmo xeito que se eu con- o vello profesor nos altos círculos até
Freguesía das Letras. Nesa freguesía altinuase os dous parágrafos con que co- onde acadan as súas influencias cales son
gúns seguiremos sendo ateos mentras
menza este artigo con outros cantos do as razóns· polas que se lles outorgan grar.ioutros, que no pasado tamén o foron á
mesmo cariz a estas alturas tería ·ás xu- des ·prémios a es9ritores castellanos
súa maneira, comezaron hai xa tempo a
ventudes do . P.C., hoxe, como se sabe, como Cela ou Torrente; que tipo · de cau-. cantar aquilo que cantábamos os nenas
inexistente~. vociferando nalgún :acto no sas levan a exclüir a nomes determinantes
cando eu fixen a primeira comuñón: "Can·que eu participase e, nese caso, os intole- da poesía galega nun acto común- con
temos al amor de los amores". lsto é: o
poetas cubanos para promover, no seu turantes e carentes de humor sedan outros.
O
Poder, como sexa. ·
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BANDA DESEÑADA

O MEDO
MANUEL RIVAS

,

E

o recordo máis nítido da prim.eira infancia. Meu pai estaba moi lonxe, na América .
Miña nai marchara co carro do leite
a facer o reparto. Quedáramos sós
nun baix'o da rua coruñesa de Santo
T9más, aló no Monte Alto, moi preto
do cárcere, tanto que _ás veces oianse os cantos dos presos no patio;moi preto tamén da Torre de Hércules, tanto que na noite durm ía
vendo as suas aspas de luz. Quedaramos sós, a nena e máis ell, non
máis de tres anos ningún dos dous.
Estabamos a xogar. Ela cunha bone- ca de cabelo de lá vermeUa e eu cun
coche que non erá de carreiras. O
chan era de baldosa, recordo porque algunha estaba salta e nunha
ocasión asomou unha cascuda á
que seguín con esa distancia respetuosa con que os nenas se relacionaban cos bechos estraños. Xogabamos e de súbito chegou un son
de foguetes e fanfarria. Subímonos
a unhas banquetas e asomámonos
á ventana. lamas na procura da festa e encontrám.onos cun rostas horribles, seres monstrosos que viñeron cara nós. Corrimos chorando
cara o lugar máis remoto da casa, o
water, e ali nos encontrou a nai,
abrazados e atemorizados, cando
volveu da sua rota. Con ese morbo
autobiográfico que ás veces ternos
os pais, cóntolle esta historia a dous
crios, nena e nena, que agora teño
no colo e paréceme ver na expresión
dos ollas o medo que entón sentimos. Pero para eles o suceso terá
un remate feliz. Anos despois, nun
sochán do concello da Coruña encontrei con aqueles rostros que nos
fixeron chorar de medo. Eran o Reí
e a Raiña dos cabezudos.
O

MAN EL
(

O GLJS MAi? ME:.
Gll?TA S
1 NALJ&ll QAIZ. A
. 9MLTIDA ... .
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sistema de referendo democrático é causa loubábel. Cando
se propón en Euskalduna un
referendo para ratificar os plans do governo e gaña' a proposta dos sindicatos oficiais, con escasa mar><e, o suceso adquire ampla difusión e 'fálase dun
"feito histórico". Outro tanto se di can-. do o caso sucede en Asfano. En Sidegasa en cámbio as propostas son rexeitadas e, en consecuéncia (?), díselle
aos traballadore~ que os acordos levaranse adiante igoal porque haberá ne- ,
gociación diréctamente coas centrais
CCOO e UGT que nen sequer son
maioritárias no comité. Algo parecido
a isto último sucedeu no caso da .banca: que non se aproba o convénio no
referendo'? Pois poñemos outro pior e
pola forza.
Conclusión: vosteae vote que eles
xa farán o que lle .dea a gaña.
O

