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. CADA DIA DESAPARECEN SETE PEQUENOS COMÉRCIOS

·o PRÉCIO DA·RECONvERSIÓN
COMERCIAL
As grandes
superficies
· venden xa o 40
por cento dos
alimentos que
consume o
país. lsto
acontece
desde a
chegada das
grandes
superficies
comerciais
contra as que
a tenda
tradicional ten
unha difícil
defensa. A
crise é
especialmente
grave nos
seitores de
alimentación e
textil. Nengun
plan existe
para a def.ensa
destes autopatronos que a
competéncia
dos grandes
está a afogar
en siléncio.
ANXO IGLÉSIAS

Ca~gas:

o_alcalde
socialista decreta
o 'estado de
excepción'

Cláudio L. 'Ganido:
'As grandes
decisións non
pasan polo estado'

Lois Pena, alcalde de Cangas do
Morrazo decretou ·o estado de
excepción no municipio "á vista
da imposibilidade material de
poder exercer a miña actividade
como alcalde e cuestionarse
seriamente a autoridade do alcalde
por parte dun grupo de persoas
encabezadas polos concellais da
oposición qu~ non permiten o libre
exercício das actividades
municípais, co 'cal estase dando a
paradoxa que unha ínfima minoria
de concellais exerce a actividade
reservada ao alcalde ao seu
governo m~nicipal".
(P..áx. 5)

Razóns de coeréncia persoal e de
línea política arredárono da militáncia
partidária, situándoo nunha posidón
· de contácto coa realidáde máis atá
de "urxéncias pontuais" que o
converten nun singular analista da
situación actual, ainda que nas suas
opinións sempre apareza un "é
posít5et", "quizás", "pode ser" ... , que
· poñen un tono npn dogmático a
unhas reflexións moi caviladas. '

e

(Páx. 10 e 11)

A folga xeral do 14 O humorista
en visibns de Suso Xaquin Marin
Mosquera e·Luis
a corazón
Burgos ·
~berto · ··
Para o dia 14 de Dec.e mbro está - . · Xaquin Marin non pára. Ademais
do seu traballo diário nos xornais
convocada unha folga xeral en
e· revistas, da preparación do libro
todo o Estado. As centrais galegas·
"Reimunclo Patiño, o home que
INTG e CXTG non chegaron a un
talaba en arameo" -enxendrado
acordo con-CC.00. e UGT. pois
en vida deste-:-, as clases de
estas ultimas centrais preteíldian
debuxo, a preparadón doutros
que o chamameilto_á -folga na
dous libros próprios que verán a
Galiza fose o me~mo que
luz proximamente e a dirección do
é,lCOrdaron ambas en Madrid,
Museu d.o Humor de·Fene; está
negándose tamén a suprimilo no
- mergullado nestes dias na final das manifestacións. Suso
preparación das "Xornadas do
Mosquera, Secretário Xeral da
Humor" que cada ano traen o
. UGT na Galiza e Lois Burgos, ·
sorriso á sua vila natal. Secretário de Relacións
- lnstitucionais da CXTG, dan a sua
.visión .da fol~a.
(Páx. 7 e 8)
(Páx. 15)

CADA 4 MINUTOS ...
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As multinacionais francesas
tratarán de·impoñer os seus
productos nos centros de venda;
Leite, queixo, viño ou xamón
francés poden sustituir aos
gal egos.

Cada dia desaparecen
·
sete pequenos
comércios no país·.
lsto acontece desde a
cheg-~da das grandes
superf ícies comérciais
contra as que a tenda
tradiéional ten unha
difícff defensa. A crise
é especialmente. grave
.
nos sei~ores de .
alimentación e textil.
Nengun ·plan existe
·para .a defensa -destés
aúto-patronos que a
competéncia dos
afógar grandes está a _
en siléncio.
AN~,O IGLÉSIAS .

·As grandes surjerffcies venden xa o 40-·Qor cen dos alimentos gue consume o Qaís
.

-

-Sete pequenós comércios desaparecen
cada dia
_ G. LUCA-M. VEIGA

Fixeron desaparecer ·en seis
anos·máis de 16.000 postos '
de traballo e poñen en
perigo moitos máis en todo
o país. Son os comércios
de planta grande que nun
rádio· de 50 quilómetros
ameazan o espácio natural
dos pequenos e médios
comerciantes. A
alimentación e' textil son
os _máis agredidos polos
. sistemas de ·venda e · ·.
distribución destas novas
feiras de concreto e neón
. que son os hiper-mercados,
estabelecidos con éxito
espectacular grácias ás
avantaxes da ·sua oferta,
apoiada en s·istemas
operativos e de financiación
. e distribu.ción superiores.
Perxudicados pula direita,
·.
' coa que se identifican
maiorit_ariarnente, os
tendeiros inician un
movimento co~porattvo para ~
que se regule esta fortísima
competéncia e procuran
con atrancos· reconstruir a
~ua identidade corporativa.
- E a reconversión comerciaL

o

. Os qámbios _son grandes para
tan' curto prazo. Pero os HiperMercados teñen · conseguido
unha situación de mon'opólio en
Vigo ou de domínio claro _de tres
empresas na Coruña. Con todo,
a sua v~rdadeira expansión está
por chegar se. a corñparamós
coa · enorme contración do pe-

queno comércio na Europa- e
instalados en ambalasduas cidaAmérica onde a distribuciqn codes .terán moi logo réplica noumercial masfva é cousa de hai
tras concentracións urbáns. Os
máis de 50 anos. Galiza ten catro ·émpresários autóctonos saben
Hiper-mercados en Coruña e
que se non se .unen aqu¡- sucedeVigo pero lago contará con ourá coma na Alemaña , onde no
tros tres en Pontevedra, Lugo e · prazo de 1O'anos désapareceron
Ourense . . Os grandes ~armacéns ·. 55.000 das 140.000 tendas de

::1

alimentación · rexistadas no ano
1960. De feito, na RFA a comezos da década dos 60 os pequenos comércios cobrian o 65 por
cen das vendas de alimentos,
mentres que. en 1984 esta porcentaxe non era máis que do

1,5%.

Do proteccionismo

á criación
Mentres se debuxan dia a dia as
liñas dunha crise profunda que
descompón a estructura tradicional e atrasada do comércio, aparecen novos elementos no deba-

COMPETÉNCIA.DESIGUAL
A instªlación dunha gran, superfíci~ comer-

mento cultural para comprender o alcance mentos que consume o país. Na Franza esdo proceso de concentración que os tiraba tes distribuidores controlan xa o 96 por cen
do médio nen as formas de .se defender do mercado interior da alimentación. Nun· nos novos tempos. Na Franza, a leí Roger ca haberá cuota de compensación que re_-_-_·_;[_·_-_-_"_ que .recoñecer a. desaparición da clit:ntela
regula os espácios de influéncia dos hiper- pare o estrago que este dominio previsíbel
mercados, estabelece un programa de for- do noso mercado polos distribuidores de
mación .profisional para pequen os e media- fora pode causar á nosa agricultura.
,
.
·:::::~::::::::::::::::::::: llor e mais ampla. As le1s_.do m~rc~do non _ nos comerciantes e prima vn xeneroso plan
E se admitimos que esta nova forma de
.. . . . . .·r·-~·"·" -. perdo~n aos que non alc~nz_aron a ~rev~r de xubilación. O dono dun pequeno comérvenda que trae o comércio de planta -gran:::':':':':::::~::::::=:,:::
os efe1tos dunha competencia que d1spon
cio na Galiza non se sinte representado pode está a cobrarse unha cuota económica
las organizacións empresariais que considera instrumentos dos grandes intereses, e social ,que probabelmente non · satisface
en calidades, comodidade, nen précio, repadece o engano da direita (á · que, con
paremos ·derradeiramente na pleitesia que
=·=·=·:-:-:.J .;.;,.,.;.: - distribuidor, proprietário de marcas publici- ·. todo, entrega maioritariamente o seu voto)
e dum·pre a pé feito a tradición do grémio os govemos municipais gastan para estas
de se santiguar cando alguén pronuncxia o empr.esas. En nengun caso se cumpriu aqui
a abriga usual na CEE de-instalar os hipernome da ·esquerda.· Certamente un cadro.
1
ou sete no pequeno e mediano comercio.
Pero un cadro que é un problema-da socie- mercados. a dez quilómetros do centro ur. dade e que atinxe a moitos emigrantes re- bán. Endebén se Hes entregaron espácios
tornados que investiron mal os aforrqs de verdes e franquías de voJume cando hon
toda unha vida de trabarlo e que nes~a si- instalacións no médio de encrucilladas de
...........,·r ·:-··=·=·=
.no mercado alemán da posg1,.1erra e se c.!~i- / , tuación de competéncia desigual encaran tránsito xa conxestionado que a sua" apertura non poc:Ua senón agravar..
=:=:::::::::::::::::::::::::·
xaron sentir con forza na Franza e_na ltaha a vellez.con todo xénero" de inseguridades.
No_ canto d~ sórrir coma cipaios para co@\{afj dos sese~ta. Ainda que a filosofia capitalisA seguir deses 16.000 tenqeiros que tive- merciantes que buscan só o ·seu beneficio,
/fA.b: · ta non de1xa lu~ar para defender o obsole::=:=:::::=:y:=;::::::::
to, logo _se apreciaría o alto précio social · ron que pechar pola" instalación no seu en- estes alcaldes estaban na ebriga de procu.;::=:=:·=·=·=·:-:-:·=·=·=·=
desta reconversión que atinxía a miles de torno .dµn comércio de planta grande, es- - rar {compárese se non a experiencia italián)
tán os traballadores do campo que entren- solucións menos xigantéstas ·e violentas,
-tan a _competéncia dun sistema de distribu- máis no parametro das suas cidades e da
ción ~ue xa importa ·o ·40 por ce~ dos ali- sociedade que _goveman.
O
..............!..:..........
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te ·entre a supérfície pequena e a ción_ entr.e as medidas a tomar
grande: Os pri"meiros movimen- para a recqnversión.
tos son de carácter puramente
Prever aa repercusións
· protecionista e· cáseque espon./"Antes
de ·que .sé in~tal~ un gran ·
' táneo. Pala primeira vez en moiarmacén nun área determinada
tos anos os comerciar:ites maniféstanse contra da· extensión dos _.:.._c;omenta o director xeral de
Comércio da Generalitat de Va· horários comerciais ,e reclaman
do Governo Autónomo unha Leí · lencia, Albert"o Bell-, compre facer un estudo · de r~percusións
do Comércio. Pero reducir de 72
negativas e valorar o custe desas
a 60 horas a apertura dos grandes .armacéns aparece desegui- . repercusións .que se ·lle debe co:..
'brar á empresa grande como un
da como querer· amarrar un eleimposto para a reconversión cofante cun vímbio. Ainda que se
mercial". Esta forma de prever o
teima sobre a idea de regular a
custe social dos grandes ármaliberdade comercial, a realidade
céns está contemplado na Leí
é que os grandes están en vanta8oger francesa que · abriga ás
xe esmagadora. "Na nosa opi-· multinacionais da distribución a ·
nión, a Lei non está cumprindo o
sufragar ún estudo de influéncia
papel regulador que se podía es- cada vez que apresenta a sua
perar dela -com~nta un empre.:.
candidatura para se instalar nun
sario de ultramarinos de A Corumunicípio. A mesma lei regula taña. É certo que nós intervíramos
mén a formación profisional para
n'a sua redación, pero agora
reciclar ao empresariado e xeralicumpre detallar por médio dun
zar métodos modernos de xesregulamento aspectos concretos
tión e prevé a dotación de fonda competéncia, porque se non
dos para a xubilación de pequeé un texto legal que benefícia
nos tendeiros a canta dos presuaos grandes". Ao tempo que ten
postos do Estado.
lugar esta segunda discusión daEsta crise do pequeno e médio
Lei do Comércio, aparecen noempresário de comércio estaba
vos elementos de defesa do pea mostrar os seus síntomas aguqueno e mediano empresário
dos moito antes que se producicomo os xa utilizados noutros
ra o ingreso na CEE. Segundo
países, especialmente na Franza
expresaba un pequeno empresá-:
que é onde máis doadamente lorio de Lugo, asistente ao congregra se reconverter o pequeno
so de Mariñán "A situación xa
comércio. Sábese que cada pasera preocupante no 75, pero
to de traballo en gran superficie
agora está a chegar ao límite.
equivale a 6 ou 7 pastos e médio
Moitos pequenos empresários
de traballo no pequeno comér,
que non souberon ou non poidecio. Tamén se comenta quemáis
ron acertar coa direción dos seus dun 40 por cen dos alimentos
negócios están perdendo todo o
que está a consumir o mercado
que tiñan. A crise fai que os megalega proceden de fóra e chedianos se aproveiten da debilidagan pola man de intermediarios
de de moitos pequenos e lles
foráneos. "Os textos legais teiien
rouben a última clfentela que lles
que considerar tamén as razóns
podía- quedar. Xustiffcanse dedas empresas grandes e no mecindo que os grandes están a
llar dos casos non.chegarán nunperxudicalos a eles. E nesta sica a conciliar as diferéncias reais
tuación, antes de pechar definitide poder, influéncia e médios
vamente, os pequenos prefiren
para atraer aos clientes que hai
subsistir ainda que sexa a conta
entre un pequeno comerciante e de ir perdendo o seu fondo de
un Hipermercadd'. Mentres unha comércio." No médio dos emparte dos pequenos empresários presários de _comércio é moi
seguen a clamar por medidas
agudo o contraste entre os que
puramente protecionistas, outros
queren dar un valor político á requeren mellar sair da crise inven- conversión e á crise do seitor e
tando camiños novas. Fálase de entre unha maioría de peqt.Jenos
cambiar as estruturas das cámacomerciantes que se identifican
ras de comércio para conseguir co conservadurismo Fnáis reacioque elaboren estadísticas e estunário. A estes, cústalles enormedos como están a facer estas mente recoñecer o contrasentído
institucións na Franza; organíza- de que os mesmos partidos da
se o I Congreso Galega de Co- direita que eles favorecen cos
mercio no Pazo de Mariñán; o seus votos están a apoiar abertaconceito de formación empresa- mente os intereses das multi:-narial adequire unha nova valora- cionais.

A desap~cióri de
tendas é constante ·
na Europa, coa
excepción da ltália

ANXO f GLÉSIAS

sión das multinacionais, o caso
Custión de supervivéncia
dé Superco debe consiqerarse
A segunda discuslon da Leí de
como exemplo. "O centro co-.
Comércio do Governo Autónomo
mercial coruñés era únhá boa
é criticaaa pólos que .se íde11tifi- . solución pero habia exceso de
can coa superficie grande. "E ri-:oferta cando ·se abriu. Nesa sidículo afirmar que a Lei benéfícia
tuación, recomendar!le a un paaos grandes. As limitacións de
rado que invirta os cartas da rehorários son un feíto e as multas
conversión en abrir un pequeno
de un cuarto rte millón até 50 micomércio de calquera cousa,. é ir
llóns por reincidéncia . non son
contra os seus intereses porque .
nengun chiste." No tendeiro traen pouco tempo pode i.rse a pidicional déixase sentir un pesiqu~ como autónomo e quedar
mismo ting·uido de irritación. Non
sen nada. Nestes casós recorriendamos que se constitúan er;i
san poucos os que proclaman
que non se sinten representados
sociedade e· se déan de alta no
pola Federación de Comércio
Réxime Xeral da Seguridape. Sanen polas cámaras .de comércio.cial. Por unha custión de superviaos que acusan- de defender só
véncia."
os intereses dqs gqmdes. NaMaria Teresa Orduña; asesora
mais plantexar o caso da grande
de comércio, prevé unha implañ- ·
superfície comercial, 'respostan
tación pro9resiva do .Hipermerque son negócios financeiros
c¡;¡do, dacordo coas liñas do que
que xogan con vantaxe· clara
ven acontecerído no resto de Eufrente aos bancos; que sé beneropa desde hai . 25 anos, así
fícian da · onda de marquismo;
como un crecimento do bazar e
que chegan a acordos particula- . da tenda de textil e da tetlda de
res c,o~ fabricantes para. vender , come?tíbeis especializada. ·Taa precios de vantaxe produtos · mén anúncia unha entrada resolde calidade falseada baixo as
ta das novas tecnoloxías na venda. O cof!1ércio tradicional seguimesmas mar?ª~ que estes prove~~ores anuncian nos grandes
rá -existindo pero despois dun
n:ied1os. Recenteme~te, comermarcado proceso de especializac1.an~es da moble da comarca de
ción. Nas prefer$ncias do consuV1veiro chegaron ao aco~do . de
midor, interrogadas continuanon tratar coas, marcas Ptkolm e
mente polos - intereses comerFlex. Os colchons que nas tenciais advírtese unha tendéncia a
das se oferecian a précios de
regr~sar á~ formas do mercado
t?.OOO a 18.000 pese~a~.. potradicional. Moitos Hipe_rinercad 1anse mercar nos comercios de
dos fn;inceses reproducen con
planta grande por 13.000 peseéxito os estilos e as formas das
tas.
·.
., _ feiras para fomentar · a venda de
Para os defensores. do centro
determinados produtos de alicomercial como resposta á pr~mentación. ·
·
O

A distribución está en mans francesas.
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Alemaña: o número de
.pontos de venda vi use reaucido nun 21,35 por cento
nos últimos dez anos, men- tres que as vendas médias
por establecimento multipli- .
cáronse 'por catro. O em.:.
prego do s~ctor. ascendia .
en 1~80 a 2.200.000 per- ·
soas, das que 1.100.000
eran a .tempo completo.
Fráncia (pais orixe da
maioria dos hipermercados
que. se están a instalar na
Galiza): a ·principal novidade
é o ppder das megacentrais
(que fornecen de productos
aos pontos de venda) e que
l'.lo' 1985 (sete delas) controlaban xa o 40 por cento dás
vendas ao detalle.
ltália: neste país, eh_contradición á tendéncia xeral,
· aumentaron o número de
tendas de ~onsumo (agás alim~ntos) nun 157 ,8 por
cen desde 1951. O motivo
·serla ·á facilidade de acceso
ao GOmércio. ·
Bélxica: do mesn'lq modo
que na Alemaña, disminue o
número de establecimentos
(de 36.800 en 1970 a 16.400
en 1984) e .medra o volume
de vendas médias por establecimento (de ··de 2,3 · millórn?" de francos belgas en
1970 a 21,3 millóns · en
1984). -

Conclusións
·Algunhas conclusións des. tacan neste panorama: a
disminución do núm.em de
tendas e o medre do tamaño médio destas, tendéncia
que sen embargo non se ve
confirmada no caso de ltália, como xa vimos, e que
abre posibilidades diferen- ·
tes ás hoxe maioritárias no
norte de · Europa, máis de
.acordo coas características
e motivacións de cada país;
·a aparición de megaestrutu. ras, fornecedoras dos productos aos centros de venda.
·: Dous factores máis teñen
cabida .no caso europeo: o
estabélecimento de barreiras de entrada que garantice ·o control de grupos locais frente aos foráneos é' o
estabelecimento qe axuda&
financeiras por parte d0 es-·
• tado á. pequena e meaiana
O
empresa:

frente a esta situación xeral de
Máis do cincuenta por cen da
circulan no séitor da alimentasucursalismo que se agrava
distribución do comércio de
ción, as duas empresas franpor meses, non · é moi ampla
alimentación !1ª Galiza pasou a
cesas facturaron o ano pasado
mans francesas nos últimos
na Galiza máis de quince mil
desde lago.
seis anos. Esta realidade estamiUóns de pesetas.
·
En princípio, as distribuidoras
ba anunciada e mesmo apreque queren se facer co control
sentada como un obxectivo inOs efeitos producidos · pola
do mercado Q?lego da alimenteresante · dentro das previtación, parten dunha .posición . irrupción ·dos novos · distribuisións do ingreso na CEE. A
dores son innegábeis polo que
de vantaxe tanto por seren ao
nova situación, ainda que se
aportan de simplificación da
mesmq tempo · prddutores
debe considerar de normalidacomo polo control de calidade · C011]pra, de amplitude ·da oférde dentro dá aplicación do re- . que poden aplicar e a racion~
ta e do .précio. Pero outros aspectos nienos ·citados da comgulamento comunitário, cara a
lización de sistemas. Estes·dispeténcia son as marx-es coun mercado único de traballo
tribuidores chegados á rapamerciais con que operan. Des.e de comércio, fai renxer con
ñ.o'ta do' mercado galego con
de unha posición moito máis
todo a maquinária comercial
~odas as bendicións que a lei
do país pola velocidade coa
esixe, son proprietários xa .. forte, os pagos ao;> fornecedo- ·
que se está a introducir. O . dunha parte moi importante
res fanse a sesenta dias cun
o concelleíro de ~.:banismo, Comércio e
.. control das canles de distribu- · dos ponto_s de venda. En 9atalón a trinta, ademais de esixir lndústria, Francisco Santomé, inaugura 0
de quen vende a mercancía, a
s·egundo hlpermercado de Vigo
ción acelerará a tendéncia a
sos· coma o da Coruña, teñen
compra · das Góndolas ou exconsumir os produtos qu:e es-:- · cpnseg!Jido ur.iha -situación de
merciante, polb superior núde~tas grandes emp~esas de
tas grandes marcas, es\ablecioligopólio que iñduciu á perda- positore~ metálicos·· (que · podas coma cooperativas de
de máis de catro mil pasto~ d~. .den importar até mé'dio millón . ·. distribución . é . ·a informatiza:- mero de rotacións que consede pesetas), o compromiso de
ció.h, que permite · a codifica-- guen" os. estabe.lecimentos de
produción, especialmente na
traballo no seitor da alimenta~
levar a cabo tres · operaCió~s - ción de produto.s. e a normali- planta grande dispoñen de ·
Franza e na·· Holanda, están
ción. A Sociedad Auxiliar dé
cada ano· oé rebaixas-pontuais
zación de sist~mas, ·o que afo,.. enormes faciJidades derfvadas
dispnstas á vender ·. en clara
Distribución · (Saudisá-Conti(ofertas). como miriimo/ . asl rra t~mpo na x~stión ·e na ven- do seu tamaño asi como da
competénCia. coa. ~ agricultu"ra .nente) é, A/campo ·(filial para o
como, a reposición diária a ·car- . ga e· aforra diñeiró. Amais ·de-· sua ubicación- . multinacional
galega .. A · niarxe de manobra.'. Estado da. franéesa $amu) dogo do próprio forne<;ec;ior. Ouobter u.nha reodabilidade mór-~ para QPE?rár ri<?S mercados fipara qué os productores agrí,.: . r.niQan a' venda eri· superffcie
.o
tra van_tá.xe non . despreci,ábel - . . tomáis alta que o peq'Úeno t'q":- nanceiros~ . (
· colas galegas poidan ·facer
grande . . Segundo cifras que
.....
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Gran Bretaña: sobrancear:r·
. as centrais de distribución que _controtan o 46,2 por
cento dos productos d\:)
consumo fornecidos ás
grandes superfícies, cando
esta cantidade ·alcanzaba
só o 21,2 por cento ' en
1950. Á sua vez as grandes
superfíeies comerciais baséanse en Céjtro grandes
grupos: .Tesco, Sainsbury,
Asda e Kwik-Save que con.trolaban o 40,7 por cento
do r:nerqado en 19&_5.
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Desumanización, baixos salários e · ines~abiÍ'idade no - ~rripreQo

A pantasm8 do paro tras as alaCenaS
forte xerarquización e a dureza
dos mandos contribuen a manter este clima.
.
Reunións de traballo, patrocinadas pola empresa, tratan de
inculcar esta idea e de "concienciar"
aos traballadores.
"Coa miña experiéncia podo dicer que as promesas de que
todo iso repercutirá económicamente en nós son falsas.- A ilusión dos primeiros tempos desaparece e as posibilidades de
promoción interna quedan en
auga de castañas". Asi parece·
normal que durante os primeiros
meses o ritmo de traballo sexa
moi superior ao normal, pero
que lago baixe de forma clara.
Un repositor, traballador teoricamente non cualificado, · ainda
que chegue en realidade a encargarse de pedidos e outras tarefas similares, recebe, antiguedade incluida, 55 mil pesetas
mensuais de salário, con .16 pagas anuais. A categoria seguinte, os xefes de sección, cobran
ao redor das 115 mil pesetas, a
cámbio comprométense a traballar as horas que o requira o
volume de traballo. "Nestas
condicións tes que viver para
trabal lar, isto dá lugar a desequ itíbrios emocipnais, frecuentes rupturas de parellas, por
exemplo, etc. Esa é a razón de
que sexa moita a xente que
abandona a empresa. No novo
centro, recén ~naugurado, moitos pediron a baixa antes de
abrir, despois de levar algo máis
dun ano en periodo de formación". Só a falta de áltemativas
e o medo ao paro permiten a
permanéncia destas condicións.

Os cámbios que no eido laboral
produciu a entrada de grandes
superficies comerciais· · teñen
aberto xa polémicas e mobili~a
cións que, como no ano anterior
a causa .dos horários e o· esta.,.
beleCimento da lei de cbmércio,'
rachan ·co panorama esperanza. dor que nun príncipi.o empresários e determinadas institucións
tiñan agoirado.
Dos 50 mil traballadorés asalariados Gon que conta o sector,
o 85 por cento pertenecen ainda .
a empresas .pequenas e media-·
nas, pero esta por:centaxe tende
obviamente a decrescer. Desde
a instalación da primeira 'planta
de Alcampo e Ef. Corte Inglés en
Vigo ·o sec~or vit:J desaparecer 5
mil postos de traballo que non
foron compensados por · estas
duas novas plantas que ·suma-·.
das non alcanzan os 1500 traballadores. Entre- 1986 e 1987 o
paro correspondente na província de Pontevedra , pasou de
3.172 a 3.995 persoas.

Oesáparición
de.empregos fixos
. A veloz tendéncia. á desaparici6n dos empregós fixos é cruamente palpábel. Dunha plantilla
. fixa de 1200 traballadores, o
centro do Corte Inglés instalado
en Vigo non contq. hoxe sequer
con 400 en tales condicións. En
Alcámpo só ao redor dun 20 por
cento _da plantilla é fixa:· Nun é
noutro caso trátase dos traballadores máis antigos. A tendéncia
actual é claramente f avorábel
aos contratos eventuais. Alca,mpa contrata mesmo a tempo
parcial e para horas consideradas ponta. O traoallador eventual nestes éas.os non ten turnos
fixós e nen sequer coñece de
antemán o dia que lle vai· tocar.
· traballar. Algo semellante sucede noutros centros. Nos contratos éventuais estabe.lécense
ademais clausulas máis duras,
como é a de traballar os ·domingos.
Os contratos para x'óve11es do
INEM son outra boa 9portunida- ·
. de para as grandes superficies.
El Corte Inglés chega a ter un
concerto espec ífíco con tal organismo, que polo seu carácter
limitado é inaccesíbel para outras empresas l'!lenores. Xovenes sen emprego receben asi
contratos de cinco semanas que;cobrarán a razón de 1.000 pese~
"' tas por dia .traballado (ingresos
que fai efectivos o Corte Inglés
e o próprio INEM a .un 50 por

cento), o traballo destes xove- consultado por A Nasa Terra,
nes realízase frecuentement~ \3. .eón sete anos de experiéncia e
destallo co fin de "gañarse o que prefire manter en secreto a
posto".
sua identidade, "a ·desumaniza. ción é absoluta, o trato persoal
Un traballador comenta
·apenas existe. As distintas seca sua frustración ·tras
cións son como negóéios aparte
sete anos de traballo en · entre os que se establece unha
A/campo .
rivalidade e o mesmo sucede
Para un traballador de A/campo, entre uns centros e outros da

mesma· cadea". Esta "rivalidade" é a todas luces ·potenciada
pala empresa, que se encarga
de marcar ademais uns ooxectivos de ventas, chegando a converter o traballo cotidian nunha
superación continua de "marcas", "os traballadores · chegamos así a enfrentarnos por algo
que nen nos vai nen nos ven". A

A repres~n~ación

colectiva_
en temp9s de crise
Unha das manifestacións evidentes da cris~ que atravesa
o pequeno e médio emprnsariado do· comercio é a sua ·
profunda división. No I Congreso Galega de . Comercio·
denunoiouse. desde posicións
distintas a falla do asociacionismo . .O pequeno comerciante non se pode sentir repre-.
"Sentado nunhá corporación
desde a que opéran 1am.én os
intereses da gran superfície. A
preocupación pala 'venda ambulante que sé manifesta no
pequeno tendeito non .compromete aos grandes armacéns e pola contra a 'planta
grande· preocúpase por obter
o máximo .rendemem_nto aos

seus investimentos e q~~r
ampliar horários. A pres1on
qos grandes. armacéns obtivo
a Leí Boyer que implantaba a
liberdade de horários; os pequenos e médios empresários
turraron ·pola Leí de Comércio
como fórmula para limitar e
regular o~ Horários. .
O caso da Asociación de
Comerciantes da Comarca de
Vivelro · está a reproducirse
por todo o país. Os catrocentos integrados nesta asociación voluntáriá recusan a representación das cámaras de
qomercio, da Federación de
Areas Comerciais e da Confederación de Empresários, ás

Listas negras
O control de calquer reivindicación sindical é moi forte. Por
unha parte o sistema de traballo
eventual coloca ao traballador
permanentemente en mans da
empresa. "Só os que están fartos e non teñen interés en renovar levan a cabo algunha reivindicación" sinala unha fonte sindical.
A maiores está a existéncia de
lista$ negras. Un ex- traballador
dunha gran superficie comercial
de Vigo, segundo puido saber A
Nasa Terra, viu rexeitada a sua
petición de traballo no recén
instalado centro da multinacional holandesa C&A, por "ter realizado unha protesta" no seu
emprego anterior, datos que ao
parecer figuran nun ordenador
central .
O

que- acusan de defender os intereses dos comércios de
gran superficie. Por outra
banda, o comerciante está
obrigado por lei a cotizar na
cámara . de comercio que lle
corrresponda. Abouxado polas condicións económicas,
acusa aos direitivos das cámaras de estar atendendo os
seus intereses personais e en
todo caso .. de inoperáncia. O
exemplo agraviante está nas
cámaras francesas -que teñen
un protagonismo de primeiro
orde na xestión municipal e
facilitan c0nstantemente información aos seus afiliados sobre a situación e perspectivas
dos mercados.
O
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Noraboa ·porque por
primeira vez en Goliza se
p'r oduce unho oxendo
galega coas informaciéíns
necesarios poro
movermonos por este Pcíís.
·
Co esquema apropiado poro
anotar, recordar, p.lanificor.'

Cos recordatorios dos
onomásticos e das foses lucres. Con grande
cantidade de datos cultúrois .
.C:unho especiah:itención ó
deseño e ós materiois.
Cunho .e legante e segura
encodernación.en símil-pel.

.(un tamaño .de 24 X 16,5 cm.
e máis de 150 páxinas, o un
prezo que o convirte en
barah;1. E por suposto en
galego.
. ·

Desde ·primeiros de
Decembro é venda.

1 9 8 9

"'

. ,,.. .

GALIZA EMUNDO

• Nen esquerda, nen galega pÓr Leuter Bembo (Páx~ 6) • Os efectos da agro-indústria (Páx. 8),
• Maos tempos para a prensa en catalán (Páx. 9) • Despois de Armada, _como excarcerar a Tejero(Páx.13)
· • Strassera: o fiscal dos militares arxentinos entr~vistado por. Xosé Ramón .Pena (Páx.12 e 13)
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LOIS PENA CUESTIONADO POR TODO OPOVO

O alcalde suspendeu por decreto a actividade municipal e pechou o concello

Estado de excepción en·.Cangas
1

Lois Pena, alcalde de
Cangas do Morraz·o
décretou o estado de
excepción no município "á
vista da imposibilidade
material de poder exercer a
miña actividade como
alcalde e cuestionarse
seriamente a autoridade do
alcalde por parte dun grupo
de persoas encabezadas
polos concellais da
oposición que non permiten
o libre exercício das
aétividades municípais, co
cal estase dando a
paradoxa que unha ínfima
minoria de concellais
exerce a actividade
reservada ao alcalde e ao
seu governo municipal ,
resalvo suspender toda
actividade municipal ".
Cortou a água; mandou mudar
aos municipais, deixar os seus
uniformes no concello e marcharse para a casa; deulles vacacións aos demais funcionários; pechou as portas do concello ... suspendendo toda actividade municipal porque unha
. "ínfima minoría exerce a actividade reservada ao alcalde", segundo reza nun bando que colleu por sorpresa a unha povoación xa afeita a todo tipo de excentricidades dun alcalde que
se cree, segun.do a oposición,
"amo e señor, de torca e coitelo,
do concello"_
A medida excepcional foi tomada polo PSOE de Cangas en
vista da oposición dos viciños a
que se levase a cabo a remodelación da Alameda Vella. Dia tras
dia, desde que comenzaron as
obras, unha minoría de cerca de
500 persoas, na sua maior parte
xubilados, congregábanse nos
xardins para impedir tres "atentados": a corta das palmeiras, o
traslado da estátua do filántropo
Soage e o templete da música.
O 21 de Novembro, "Dia da
Tejerada",--como coñecen xa a

•

.

-

data no Morrazo- os cangueses voltáronse a reunir no lugar
das obras, cando ás 1O da mañán chegou a nova, que foi reci-

bida nun ambiente festivo no
que se comentaba a situación:
"-Se queren pór losetas, que
poñan losetas para que gañe

Amable (concellal de Urbanismo
e dono dun ·armacén de mate. riales .de construción).
-Pero que non lle toque á es-

Lois Pena, na sua etapa como sindicalista en ASCON.

'~

tátua de q1;1en tanto fixo por
Cangas.
-Nen ao palco da música .
-E menos ás palmeiras.
-Ah, ás palmeiras!, aí está a
cuestión: quer tirar ·eses árbores
. para que 'Alejandro (concellal
dono do quiosqué) poña unha
terraza donde ten o chiringuito
dos periódicos.
"TE escarallar as outras terrazas coa estátua porque non lle
compran a bebida ao Alejandro.
- Ten lle que dar obras "á
. moza", para algo a. meteu no
INEM."
.
Os comentáriÓs dispáranse
sobre a persoa de Lois Pena,
pois os vicinos ainda están indignados coa· suba da contribución, pero sen que a carraxe se
reflexe moitó máis alá dos sarcasmos e das burlas, non se
sabe pGr canto tempo.
Mentres tanto os grupos da
oposición ("esas minorías extremistas"); desde AP á FPG, con~ sideran que "ésta é a gota de
agua que ven ·colmar o vaso da
intransixéncia e o autoritarismo", ao tempo que reclaman a
dimisión "sen tardar máis" de
1- Lois Pena.
~

.

Consideran as obras da Ala§5· meda como unha fachada inne~ cesária, realizada sen proxecto,
.
pa(a satisfacer intereses personais do grupQ do alcalde.
· Ao serán o PSOE de Cangas
apoiaba o decreto da alcaldía,
ao tempo que anunciaba que os
"comunista" ou "roxo" ou talando de "cruzada fas- funcionários reanudarian a sua
cista", ou talando de "crispar a convivéncia" cada tarefa (non así alcalde e concevez que alguén intentar pór freno aos seus des- llais), criticando á Xustícia e o
máns. A sua intrasixéncia a ser criticados significa Goverñador por non tomaf cara auséncia de toda raíz democrática, os seus inten- tas no asunto.
tos de governar por decreto_evidéncian unha fília
Pala noite do mesmo dia 21
castrénse, ao tempo que identifican cada vez máis
as institucións que governan como prolongación do de Novembro, o Secretário Xeral
do PSOE na Gatiza, Antolín S.
seu património persoal. Por qué será?
Mostran tamén con este comportamento unha Presedo, apoiaba nun comunicado a decisión do PSOE de
id~a da política como función delegada ·polos cidadáns, sen que estes, logo de por a sua papeleta na Cangas por considerar que a
fuma, p9dan intervir para nada. Unha maioria, por vida nese término municipal esmoi democrát_ica que s·exa, non é unha patente de tase enrarecendo pola "actL:JaD
actuación incontrolada mentras o povo espera pa- ción de grupos radicais".
ci~ntemente_ para volver votar. Partido!
D
A.~.
0

ESE HOME!!
En Cangas case ninguén pronúncia xa o nome de
Lois Pena. Nas conversas é "O Home" e nas pintadas, "Ese Home"!, ou todo o mái~ co engadido de,
"collelo!"; pero a sua prepoténcia non se pode
achacar só a unha mente enfermiza, senón que forma parte do conceito patrimonial que o PSOE colleu do mando. O partidp en Cangas avaliou a sua
decisión e Antolín S. Presedo abenzoou un decreto
histórico, que podía firmar Tejero, Armada ou Miláns (antes de "arrepentjrse").
Os anatemas dos socialistas cangueses contra a
opsioción "minorítária", que é capaz de paralisar o
municipio cunha folga xeral unanimemente secundada, son os mesmos que lanzan desde o Governo
Central ou desde a Xunta contra todo tipo de oposición, resucitando términos tan elocuentes como

Non ten decidido ainda o seu futuro político

González Amadiós: funme do PSOE pOr vergonza
a

pensado pedir sua baixa partide o Grupo Mixto, "senda inteicontra os traballadores e benefi- .Un futuro político incerto
dária despois de que se aprob~
ramente intransixente no que se ciando aos empresários".
No que se refire ao seu ·futúro ·
sen os, orzamentos que agora se
refire á defensa de nosa líflgua e
En relación con PSOE na Gali- político, González Amadiós afirestán a · debater, "porque unha
da sumisión a Madrid".
za afirma que non se' pode conmou que ainda non q ten decidi-cousa é o partido e outra un godo; "de momento abandonei o
sentir "o dos chaqués, ealcetíns,
verno, que xurdiu non só por - Un ha' decisión rápida
adianto da decisión de aban- chale dun consellérro e da dona partido e, segundo vaian as cou- .
vontadfJ do PSOE senón dos ga·de outro... e ·outras falcatruadas
sas, ben podo entrar noutro grulegu istas e, mesmo dos nacionadonar o PSOE produciuse, segundo "Panchulo", como se lle que realizaron nos últimos dias e , po que defenda as ideas qué eu
listas de esquer:da, frente a AP".
coñece familiarmente, "de forma · que, ainda para máis, digan que sempre defendin, o nacionalismo
En consonáncia con este
e o socialismo, ou retirarme defihai no partido nacionalistas'r.
rápida porque un ·ainda ten un
apoio ao Gabinete Laxe o vice..
nitivamente;' :
pouco de vergooza e non podía
Ao mesmo tempo critica o
presidente do Parlamento votará
Manifesta
tamén
que o seu
aturar por máis.tempo unha série clientelismo de que está a facer
cos grupos do governo nesta primeira tramitación dos orzamende cousas que estaban a acorrer gala o PSOE na Galiza asi como abandono do PSOE non vai ter
tos "para que non podan ser deno partido".
a inteira sumisión aos dictados nengunha traslación á Mesa do
Así, cita, como detonan.te, a de Madrid "sen que fagan nada P~rlamento "pois como é totalvoltos, pero nas enmendas,
acusación de Felipe González de
por defender os intereses gale- . mente insti~ucional non ten porEra unha dimisión cen veces · obrarei segundo me pareza, con
gos", algo q'ue recoñoce ocurre que haber nengunha diferéncia
_que a "UGT estaba índose ao
anunciada pero que parecia non enteira_lipertade, sen ter que anroxo" para_criticar unha folga que tamén na Xunta, "onde teñen por · variar de militáncia, dado
chegar · nunca. González Ama- dar escapando como facia an·
"nestes momentos non vou ana- -- moita responsabilidade os parti- que, ·como até agora, cada un
diós non "quer-ia deixar en mino- tes".
lisar, pero que o que·está claro é
ría o Gpverno de.. Laxe", ao que
dos nacionalistas pois rion pre- obrará segundo o seu proprio
"' Esa postura e á que pensasecritério".
A.E.
que se está a facer unha política
sionan nada".
califica como l;,listórico. Tiña así guir no resto da lexislatura, des-

O parlamentári.o González
Amadiós pediu a sua baixa
como militante do PSOE
"porque por vergonza non
podia aguantar máis",
deixando así aos grupos do
governo en minoria, ainda
que afirme que vai apoiar
as orzamentos, o último
grande atranco lexislativo
antes das elecións, "porque
unha causa é o partido e
outra o Governo".
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LEUTER BEMBO

ql,Je prevé o próprio regulamento do parlaSe cadra o títGt; deste .artigo é un chisco ca non identificábel coas multinacionais.
obxectivo de superar a situación de atraso
E.G. leva até o máximo a escisión ideo- e dependéncia, quedan a imediata casuís- mento. Quer isto dicer que E.G. comparte
drástico d?{m~is, se · cadra non. Daque~a
cos redactores dese texto o critério de
lóxica do nacionalismo, desde a unidade
· haberia que atribuilo a deformación profetica, na que 9s partidos concorren entre
no P.G. dos anos trinta, ao desbotar a posional./Ápresentar primeiro a idea clave,
si coma tendeiros, e o desideratum social, . que por princípio, na C.É.E. non existen
sibilidade dun aglutinamento suprapartique pafa matizacións sempre hai 'tempo,
no que, certamente, E.G. ten pleno direíto . desquilíbrios territoriais ou ben non teñen
entidade que xustifique o reflexo na comé un recurso pedagóxico como outro cal- , dário ou supraideolóxico dos partidos gaá coincidencia con E.E.
·
·1egos. ·
quera.
·
posición dos grupos parlamentários? PorNesta perspectiva, é intranscendente
que segundo o Art. 26/5 "o número míniO rexeito de todo aglutinamento supraO título retírese á resposta dada, polo
que a Gatiza e Euzkadi sexan países non
mo de deputados necesário para constipartidário, ·chega il considerar coma tal a
P.S.G.-.G. ao B.N.G. a propósito da iniciasó diferentes senón en boa medida opostuiren un grupo.será de 23 se pertencen a
constitución dunha discreta comisión de
tiva para unha candidatura unitária do nalos dentro do Estado español. De cara á
un só Estado membro, 18 se pertencen a
ar -as
cionalismo nas eleicións ao Parlamento da enlace, que teria o obxecto de estud_
actuación en Estrasburgo 'c:luns diputados
dous, e 12 se pertencen a tres 9u máis".
posibilidades de cooperación en eidos. _ é instrascen.dente o feito de q4e a Gatiza
C.E.E. A eleición desta resposta como
Esta disposición trata de fomentar a foreixo referencial do comentario obedece a concretos entre E.G. e·o P.N.G., dentro-da
fose- claramente pe·rxudicada pala adesión
política que este partido· denominaba de
que neta están explicitas certas. "evidéná C.,E.E., e que nqn se poda dicer o mes- mación de grupos teoricamente afins, mas
que representan grupos sociais con proConcórdia Nacionalista. Mália a idea partir
cias" amplamente compartidas pala "clamo de· Euskadi. E intrascendente que o
blemáticas diferentes eventualmente ende persoas de E.G., Camilo Nogueira
·se política" e potenciadas polos meios de
Msrcado Comun Español existente desde
frentadas.
difusión. De xeito que a crítica é doada- apresurouse a dicer que unhacomisión de
hai séculas teñá' acentuado o desequilíA contradición Centro-Periféria é, no
enlace, constituia un órgao suprapartidá-· brio territorial en contra da Galiza e a favor
mente xeneralizável. A coérencia teórica
capitalismo transnacionat, a faciana prinria que entraba en .contradición co acordo
de E.G. ven avaliada pola sua constáncia.
de Euskadi e Catalunya, que- aquel sexa
cipal da oposición entre explotadores e
É a terceira vez que rexeita, co mesmo e que proibia radicalmente tales órgaos.
uJ:J país industrial e este agrário, que o naexplotados. De xeito que, en certos casos,
ben artellado fio argumental, uríha posit)iliEste plantexamento fai imposível a coocionalismo sexa aló hexemónico e aqui
a clase obreira (ou sectores dela) de paíperación con _
outras forzas para acadar
dade de confluéncia. As anteriores foran
inda minorítário... O que importa é que
ses centrais se identifica parcialmente cos
obxectivos comtms. O camiño de · E.G. é
co P.N.G. eco P.C.G. O comentário debe
E.E. te_n o mesmo horizonte utópico para
primeiros, e a burguesía non transmisora
ser entendido, en todos os momentos, en -~olitário ... e. parlamentário.
2100. E quizá as mesmas diferéncias de
dos periféricos fica, sáiba ou non, no campositivo, a favor da unidade necesária e .
Pero non tan solitário: E.G. si está pala
matices--co P.S.O.E., de carácter de es_ coalición eleitoral co seu homólogo e.mo- -querda do cal eles coritribuen a corroboposível.
po dos "perdedores". Ocultar esta relación é un dos instrumentos fundamentaís
O documento ideolóxico resultante da ·. delo E.E., coque coincide en todos os eirar insistentemente, non pésie aos "matido sistema para descontextualizar as refedos e co que. non está en relación de con-:
fusión do P.S.G. e E.G. define o partido
ces", senón grácias a eles. Porque sen
réncias ideotóxicas. A función da chamacomo nacionalista e socialista , entendencurréncia eleitoral. Subliñemos a lóxica ~ ·matices e críticas desaparecería a identida esquerda estatal ou non nacionalista é
do o primeiro como a afirmación da identi- ·esmagadora deste criterio: ~ Cooper:ación
dade de esquerda que as forzas situadas
insistir, para consolidar esta operación de
dade nacional da Galiza e a .reivindicación
entre naciqnalistas galegas de diferentes
"á esquerda do P.S.O.E." (E.G., E.E.,
apantallamento. A que non se converteu
da soberania, o segundo como a aspira.- .· ideolóxias é confusión. Cooperación entre
P.C._
E.) deben ter, e que é esencial para
xa no instrumento político directo das
ción a unha sociedade sen clases baseaun partido galego e outro basca ou cata:
manter a ubicación ideolóxico-eteitoral do
multinacionais contribue á rtiesma causa
da na propriedade colectiva dos meios de · tá,n non o é, porque o determinante da clapartido do Governo;. quer decir para manprod.ución.
servéñdolle de coartada. Non hai outra esridade é a identidade ideolóxica.
ter o govemo.
Nas conversas mencionadas E.G. partiü
querda real que a que se define dentro do
_ 5. º O trataITTento da cuestión nacional
nacionalismo e abaixo a _prioridade deste
sempre . da base de que un ha coalición
no mesmo horizonte utópico-inócuo que
como obxectivo estratéxico. Demostrará
eleitoral non é aceitável a menos que con- ·
o
socialismo. Que a Sociedade seri clases
tanto máis a sua autenticidade canto máis
forme parte dun proceso de,converxéncia
~ un obxectivo a moi longo prazo parece
insista na urxéncia do artellamento da sonun único partido; pois inda que produza
moi razoável. Pero a soberania nacional e
lidariedade de todas as clases populares
ilusión no eleitprado a inevitável compea . autodet~rminación son-outra causa. E o
téncia entre os partidos integrantes leva a "'EG LEVA ATE
galegas,
no sentido máis amplo .
MAXIMO - . primeiro atranco, E.G. insiste nisto con
frustrar aquela ilúsión. Adúcese o' exemplo
Claro está que todos estes razoamentoda a razón, está na falta de confianza
A .ESCISIÓN IDEOLÓXICA
tos, simplificados e comprimidos, son
de Unidade Galega. Orabén, a converxén- ,
en si. mesmo do povo galega. Non será a
cia debe basearse na ideoloxia básica,
DO NACIONALISMO {:.::) AO uni9ade -que non ten por que implicar ociosos s~ o que E.G. tenciona é constiquer dicer no programa ~ longo prazo.
tuir por si a expresión política desa solieconfusión ideolóxica- do nacionalismo a
DESBOTAR A
Como E.G. non considera relación nendariedade interclasista. Daquela non está
condición primeira para este acadar á hegunha entre os seus grandes definidores
en discusión a situación e a estratéxia, sePOSIBILIDADE DUN·
xemonia política que si ten en Euskadi,
nón que partido ten que dirixila. Quer diideolóxicos a converxéncia non poderia
AGLUTINAMENTO
onde por certo a acadou moito antes de
ser outra cousa que a absorción. do intercer, vcrltamos á problemática dos polítise esfar:elar en enfrentamentos fratricidas?
SUPRAPARTIDÁRIO DOS
locutor por E.G.
cos-tendeiros.
Non é a autoconfianza do povo galego
O Partido Galeguis~a Nazonalista teria.
Hai inda outra fórmula máis "radical":
PARTIDOS GALEGOS'
condición
prévia
para
a
definición
de
obque renunciar ao seu carácter interclasista
poidera ser que E.G. non desbote a coaxectivos políticos -non elucubracións . peración direita-esquerda dentro do nae á sua amplitude ideotóxiCa, na que cabia
·Como sucede decote, o máis importan- ideolÓxicas- relativos a "modelos de Soo socialismo sen o partido ser socialista.
cionalismo, senón que a supera coa fórciedade"?
te é o que fica ·implícito, a saber:
O P.C.G., teria ql:Je renunciar ao vencellamula xa experimentada polo P.S.O.E.: Ser
A contestación dos interrogantes tarase
1° A conceición do partido como mámento orgáhico co P.C.E .. Cada un dos
a un tempo as duas causas, a esquerda
máis doada se consideramos as razóns a
quina ou empresa eleitoral.
grandes conceitos funciónou nestas conpola Teoria, a direita pota política efectiva.
2. º A conceición da ldeotoxia como' co- pral da unidade diante da C.E.E. , desde
versas como impedimento para chegar a
Mas como esta fórmula -xa está patentaunha
óptica
nacionalista
no
esencial,
e
nxunto de sinais de identidade case coun acordo no eido qo outro.
da, non parece que poda conducir a outra
merciais, que serven para xustificar a con- subsidiariamente, de esquerda.
E.G. considera nacionalismo e socialiscousa que ao cumprimento dunha función
A ·curto e médio prazo, como agora
mo como variábeis independentes, como ·corréncia entre as forzas políticas mais '.
de satélite do proprietário da patente Non
mesmo, as riláis importantes loitas da claos dous e.ixos coordenados dun "plano que para fundamentar' as suas discrepáné pois de estrañar que moita xente pense
se obreira galega enfrentana non coa bur. político" cartesiano; moi conforme coa cias. A combinación deste ponlo co -anteque o obxectivo de E.G. non pode ser ouguesía galega senón co Estado español,
tiña de simplificación que tanto facilita a rior explica a .frecuente paradoxa de que
tro que se converter no complemento inen canto tal e Gamo principal erT)presário,
políticos e xornalistas identificar as posi- os enfrentamentos máis graves se produdispensável para o PSOE governar na Gacoas multinacionais, e con decisións polícións dos .partidos, e· que tanto dificulta ~ zan tantas veces entre ·as opcións máis
liza, impóndolte así unha correción de esticas tomadas en Madrid en Estrasburlogo aos cidadáns entender o que na prá- afins en teoría. O máis. próximo é e comquerda e nacionalista. Exactamente o
go, as cales respostan a intereses que en
tica fan, cando chegan ao poder. Polo petidor ao 'que cómpre desprazar, como
mesmo que se ptantexa IU a nível espanengun caso son os do pavo nen do emcontrário a tradición do nacionalismo ga- sucede no mundó mercantil.
ñol. Certé1mente, EG non ten manifestado
presariado galega. A interdep~ndéncia de
lega afirmou sempre a prioridade da cues3. 0 A redu~ión da política efectiva a
nos últimos tempos disposición a dar nenintereses dos distintos sectores da societión n.acional. ·
mera cuestión de eficácia, cunha propagun paso que poda irritar seriamente ao
dade galega é esencial para o plantexaganda partidista baseada no lema "Nós
presunto PRI español.
O Partido Galeguista situábase fóra da
mento sériq dunha política de desenvolvifacémolo
mellar".·
E.G.
coida
moito
a
sua
O actual P.S.O.E. non ten realmente
alternativa direita-_. esquerda. O modelo
-preséncia cotiá nos meios de difusión, a · rriento, independentemente das diferénnada a ver co partido de Pablo Iglesias
partidário proposto por Ramón Piñeiro a
cias de obxectivos "utópicos" ou "a longo
través de notas sobre problemas ponnen coa oposición. anti-franquista dos
principios dos anos sesenta cantiña dous
prazo". E se hai un ámbito de decisión no
tuais. A contrapartida é o esquecimento
"tempos escuras". E un producto da acpartidos "Homologados a nível Europeu"
que esta solidariedade ten que prevalecer
das cuestións realmente políticas, .que
tuación internacional e das condicións da
para abranxer o n;iáis amplo espectro soé precisamente o da C.E.E.
non son "a falta de iluminación no Barrio
transición. Non é este lugar para analisar
cial, competir no seu próprio terreo ideoO plantexamento das candidaturas ao
Cogumelos",
inda
que
tampouco
a
aldos
a operación de substitución realizada en
lóxico cos partidos estatais, mas consideparlamento Europeu por afin-idades ideoSuresnes. Mas a orixe· de E.G. é ben dife. randa sempre o nacionalismo como ele- · . temativa socialista para o ano 2100, en
lóxicas
está
en
perfeita
consonáncia
co
nome da cal EG di se nón poder ente.nder
rente. É por isa ql)e dicia ao princípio que
mento prioritário. Nos anos sesenta o gacoa «dkeita» nacionalista.
o título do artigo se retire á resposta dada
teguismo dividiuse en partidos.iaeolbxicapor E.G. ao B.N.G. a respeito das eleimente homologados. Pero o nacionalismo
4. º A redución do ideolóxico a cuestións
a moi longo prazo de xeito qµe canto máis
cións eu~opeas. Nesa ,proposta está conde esquerdas xustificaba a inviabilidade
densada a política a curto prazo de E.G.,
dunha direita nacionalista pola debilidade · radical é o obxectivo derradeiro máis se
xustifica, por mor do gradualismo, a mo. mas non a totalidade das -suas posibilidada - burgue~ia galega, en tanto o sector
des. Mais ben pon de manifesto a eficácia
moderado apelaba ao carácter conservaderación até a completa inocuidade dos
'NoN HAI ouTRA
·
obxectivos imediatos.
dos mecanismos simplificadores-divulgador e rural dun pavo composto por unha
ESQUERDA REAL QUE A
dores de "evidéncias" (como é o esquema
!'Tiaioria de pesquenos proprietários para
Esta remisión da ideoloxia· ao nível da
pura utopia-ten a avantaxe de que .permite ·
direita-esquerda) na manipulación ideolóafirmar que o nacionalismo só pode ser
QUE SE DEFINA DENTRO
interctasista .. De xe_itq que todos deducian -eludir a análise- da situación concreta e o
~ica non xa "das masas", senón de colecDO
NACIONALISMO
E
..
a sua ubicación ideolóxica do ,nacionalisplantexament-o dunha estraté~ia, que imtivos considerados cultos, intelectualmenBAIXO A PRIORIDADE
te sólidos e autónomos.
~ o
plica sempre. unha definición de campos ·
mo, recoñecendo a priOrid~de dest~. Tiñamos unha esquerda interc1asista aa seu. de de alianzqs. Eliminada a perspectiva a
COMO
OBXECTIVO
OESTE
Leuter Bembo é o seudónimo que, desde. hai anos,
xeito ("camadas populares" antes que
médio prazo, na que coinciden os intere.:.
emprega habitualmente nas suas co_laboracións Ba.síESTRATÉXICO'
"proletariado". e unha dereita antioligárquilio García.
·
~es da maioria da povoación galega no
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. Está convocado un paro
xeral para o.14 de
Decembro, UXT e CCOO
como promotores, e CXTG
e INTG apoiando; queren
que o governo de González
•

XAN DOCAMPO

Por qué as movilizacións?
As mobilizacións teñen unha moti'1:ación claramente- sindical e
son a resultante de todo o proceso vivido nos últimos anos, relativo á política económica que ·se
está seguindo. Nós pensamos
que todo o que foi o proceso de ·
transición democrática ten unha
primeira fase onde se pon o aceno na .transición política, unha
segunda de contidos fundamentalmente económicos na que hai
un axuste importante, cunhas
mellaras das principais macromagnitudes económicas e unha
recuperación dos· benefícios das
empresas, moi altos. Parécenos
que a gran cuestión pendente e
a cuestión social. Os par.ámetros
aos que miramos, Europa, están
moi alonxados da situación que
neste senso ternos en España
tanto en cobertura de desemprego como en prestacións sociais
diversas.

Márque? mude a sua
política económica. Uns e
óutros dispuxeroti as suas
mellares armas. Será unha · ·
"folga xeral política" ou "test
para os sindicatos"; Peró o ·

14-D.leva camiño de ser
sonado. Hai barullo de
coitelos pero o sangue non
chegará ao ria. O. mesmo
dia ~n que os catre .
;sindiéatos se reunían para ·

Secretário Xerál da UXT na Galiza

Suso Mosquera
'A U)(y SÓ ~ quer

Ur:l

·xi.ro_sqcial'

'ÁGORA ESTAMOS
NUN MOMENTO NO
QUE HAI QUE
ATENDER A FASE
PENDENTE DA
TRANSICIÓ_N_:- A - CUESTIÓN SOCIAL'

'

'

Aparte está o fracaso do conxunto das mesas de negociación
que se abriron, como a da· reforma do INEM , que ao remate foi
de contrareforma. Está o tema
da democratización das empresas publicas, ou sexa de participación dos traballadores nas
empresas publicas, no que se
deu un paso, pero insuficiente,
preséncia nos concellos de administración. Está tamén a cuestión dos fondos de inversión: o
capital estase indo a actividades
especulativas, e sen embargo
estase freando a inversión productiva que responde ás verda9eiras necesidades que ten o
país.
Ao fondo de todo isto hai tamén unha situación de liberalizar
as relacións económicas até o 'NoN E UNHA
extremo de risco de regular case FOLGAXERAL
as relacións laborais até pontos
que nos poden retrotraer épocas POLITICA PORQUE
pasadas. Estase predicando ESTÁ PROIBIDA POLA
unha doctrina como remédio á
CONSTITUCIÓN E
situación económica e laboral de
hoxe, própria de finais de século SERIA ILEGAL'
pasado, e na que aos sindicatos
se califican como un elementos
mílias no senso de que os rapadistorsionador das leis de mercado. E neste contexto hai que ces están mellor traballando que
desocupados. Esto é verdade;
situar o plan de emprego xuvenil
pero a partir desta afirmación
que no fondo o único que intenta
non se pode sac~r un conxunto
é abaratar a man de obra.
de medidas que por unha parte
Estas son algunhas das razóns
non crian emprego (porque P,ara
que nos levan a esta convocatóiso é preciso que a ecónomia
ria que pide un xiro social para
medre} e·por outra var-i facer preque se atenpan este tipo de
carizar
ainda máis as condicións
cuestións, e non ten nengunha
de traballo.
outra connotación nen intencioE por iso fose pouco, hai en
naÍidade política.
España un 21 % de traballadores
Os sindicatos fixemos ao loncon contrato que non é fixo. Este
go destes anos un esfor:zo rrioi
·
sector da povoación que .se lle
importante e creemos que agora
crian espectativa~ de traballo, taque está a democrácia con.solimén con contratos non· fixos,
dada, ~a econo.mía empezou a
cando cumpra os 25 anos vai sesanearse; é hora de que empeguir sen emprego e sen horizoncemos a · participar tamén dos
tes para a sua vida. lsto non se
beneficios que se van acadar.
pode calificar:. de plan e só vai
Asi pois a 'ºita contra o plan de
server para. abaratar enorme_emprego xuvenil ven . sendo
mente os custes de contratacióa
co'mo a disculpa para unhas
por parte das empresas e· reducir
mobilizacións que amosan un
efectivamente os salários. Por
descontenté::> da erase trabaliariba os sindicatos- non irnos. nedora coa·política (:to PSOE?
goci.ar nada, os· contratos están ·
fóra de convénio.
·
Hai un ha ·mensaxe dirixjda ás fa-

Hai unha opinión, que mesmo
están alimentando certos sectores do PSOE, de que a UXT está
facendo un pouco de seguidismo da política marcáda por
CCOO nestas mobilizacións
ParéCeme que s~ hai un sindicato que se caractérizou por non
ser seguidista de ninguén, é a
UXT. Coido que o que hai é unha
coincidéncia co resto das forzas
sindicais porque o qt..ie estamos
plantexando é dunha obviedade
total.
O próprio presidente González,
s"ecretário xeral dos socialistas
españois, acusa a UXT ~e estarse escorando cara o berme- .
llo?
Calquera· que coñez,a un pouco
asieorias políticas e económicas
sabe que estas teses que nós.
.defendemos son as que ~~ están ·
a chamar ·dunha posición socialdemócrata. O que pasa é que o
que pedimo~ ~ racionalidade.
Outra cóusa sería que alguéh
pretendese , desvirtuamos como
.sindicato o que significaria tratar
de sustraernos á nosa própria
función como sindicato na sociedade.
..
.
)
Desde o ·governo, o próprio Alfonso Guerra califica o paro do
dia 14 como unha folga xerar
· política.
·
Non é ·unha folga xeral política.

artellar un posíbe_I acorde
. "A NOSA TERRA" falaba to·
secretário xeral da UXTGalicia. Suso Mqsquera .r _
pérdese ás veces na
teorización político-sindical,

pero sabe de que p$ coxean
a UXT o PSOE. Por algo
compaxina o seu labor ao
frente do sindicató de
Redondo, ca. escano no
par:lamento de Laxe.

e

leve vinte anos· dicíndolle amén
a un governo que tamén se considera socialista e que ·está SQportado por un partido socialista
único. Un contexto distinto;' pero
é evidente .que un sindicato pode
estar supeditado á liña política
dun governo, ainda que ese góverno esté sustentado por un
partidos socialista. Pero iso é
algo que se sae das cuestións
concretas destas mobilizacións;
é algo máis de fondo que afecta
un pouco no conceito de relación
sindicato-partido nas sociedades
·. actuais.
Ademais un governo socialista
non se pode pensar que pola sua
simples denominación, se vai librar da ·capacidade de presión
que poden ter, por exemplo, · os
· empresários, a; banca, as multinacionais, a igrexa, o . exército.
Xustamente o papel dos sindiqa""
tos tamén está en -ter a suficiente
capacidade de influéncia para _
que se produza ese equilíbri_o de
intereses comuns,. porque do
contrário a sociedade termina
escorándose e os grupos de poder máis poderosos son os que
determinan que se lexisle en función dos seus ·intereses.
Este é tan· evidente qu,.? polo
en dúbida é cáseque increíbel. O
que pasa é qué se recurre í;l cerimónia da confusión en todas estq.s cuestións e se ·fan acusacións gratuitas.
Parece evidente, alomenos formalmente, un cert-0 distanciamento da UXT co partido socia- .
lista. Como contempla a UXT.Galicia este enfrentamerito co
partido ña Galiza e en concreto
- co governo de González Laxe
As relacións nas CCAA · son
iguais, porque hai situacións distintas. Nós na Galiza ternos unhás- boas relacións co -governo
_ galego. Pero as cuestións que
nos m9ven agora teñen a sua
orixe na · política económica do
governo cent.mi.
.
De cara ás mobilizacións que
agora se acomete·n que posibili- dades de unidade de acción.
sindic.al hai· na Galiza cos sindicatos nacionalista?
·
Creo
que
.esa
coincidéncia
e
parEso creo que son cousas para
ticipación
do
mundo
sindical
nas
meter ·n:iedo na xente. Entre· oumobilizacións e no paro do dia
tras cousas a folga poi ítica está
14 pode conseguirse e seria heproibida pola Constitución e hai
empeño en sacar eso, porque ·cesária con todos os movementos sindicais existentes por moi
entón seria unha folga ilegal.
pequenos que sexan.
lsto é un paro xeneral intersecExiste a impresión, e ·asi paretorial e 'o que se está pedindo é
un xiro na política económica.--- cen estalo confirmando todas
as partes de que nesta protesta
Tampouco vai contra o governo,
os sindicatos se xogan o seu fusenón contra a política que se
turo. Estase botando· un pulso
está a facer nunhas áreas qeterao governo?
minádas.
Evidentemente si se está xoganCun plantexamento simplista
do m<;>ito, pero estas cousas tépoderia ·parecer extraño -este
molas medidas e hai un risco
enfrentamento aparentemente
sério duri sindicato que se auto- ·que haJ que correr; para o sindicalismo esto é un test. Pero can- califica "socialista" cun govemo
dó se chega a situacións como ·
tamén calificado "socialista". ·
esta
é porque-se quer que cámEu soco a colación, para que se
- reflexione contestando a isto, o . bien moitas cousas. E é evidente
que estas causas dan unha certa
que está ocorrendo por exemplo
sacudida, danlle- mais audiéncia
eh países do leste de E!.!ropa. Ali
non se lle pode pedir a un sindi- ~ aos sindicatos, e os beneficiários
. cato, ·en neme da revolución, que · en definitiva ven ser os traballadores.
'TEMOS- BOAS
Para ·nós as.mobilizacións non
son fins en sL mesmos, senón
RELACIÓNS CO
que son médios, ás veces inevi;_;._O_V_E_-R_N....,...O=-G~A"'"'""L-=E=-G=-0~
- .- _·. tábeis, ás ·que ?e chega porque
non. se poden conseguir as cou0 MOTIVO DO PARO
sas por médio do diálogo oi.J a
DO DIA 14 ESTÁ NA
negociación. Ninguén pode estar .
satisfeito por ter que tomar estas
-OLl,TICA
P
medidas pero son unh_a ·causa
ECONÓ-M-IC_A_D_O___ normal recoilida na Constitución,
. VERNO. CENTRAL' polo que hai que sacarlle dramaGo
.
tismo á cuestión.
D
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XORNADAS EUROPEAS DE AGRO-INDUSTRIA
·'Non s~ pode xogar coas causas de.·comer'

/

A introdución déÍ á.gro-indústria ameaza a ·calidade
dos alirrientos ·e a existéncia de explotaciórls .familiares
I

.

"Isa din ás veces os vellos . .
Que non se pode xogar
coas causas d.e comer, .
ainda que se xogue con
·outras causas. Os produtos
dp agricultura tiñan que ter ·
certa proteción. Non é o
mesmo ser competitivo,
producindo coches, que
producindo causas de
( comer. Os alimentos que
tomamos teñen· que ser
• nutritivos e teñen, ao tempo,
que ter calidade suficiente
para que non nos traían
r.esíduos tóxicos, biolóxicos,.
de hormonas, etc.". Asi nos
talaba Xosé Ramón Cendán,
Secretário de Prensa de
CCLL, á s.ua volta das
a apresentación, para o consu::- te, que se con cen . mil litros de
, Xornadas que se
midor, soe ser máis atractiva. produción ao ano, vive ben, pois
celebraron, do 9 ao 11 deste Nese senso for ond.e se centrou o que lle habería que primar semes, nos locais do
parte do debate dunha ·chea de ría iso e non cincocentos, por
Parlamento Europeo, en
. organizacións proced.entes dé exemplo'. 8entro da Comunídade
Bruselas. Na- Roda de
diversos paíse. En tratar de que . Europea segue- habendo priviléas producións ~e fagan .através xios. F.álase de primas para be-'
Prensa estivo, tamén Lidia
das explotaciqns .de· carácter fa- neficiar a Galiza, norte de Grécia
Senrra, Secretária de
,miliar. Que tendo · uns comple- ou o Mezzogiorno italiano. Pero,
Organización de dito
mentos ·nutritivos, mínimos, un por un mesmo tipo de produción
Sindicato. A preséncia de ·
mínimo dei calidade, por .supos- ou per$oa estabelecida, receben
CCLL, nestas xornadas
to, nori teñan, pala contra, efec- · cinco, mentres os daneses rece~uropeas, débese ·á sua·
· tos secundários ·como no caso ben trinta e cinco.
perténcia, como
dos hormonados . . Pois non se
observadora, da Unión
sabe, agora, os efectos que poi- · . Cultivos diversificados
dan traer cando . se empecen a
Campesiña Europea.
comercializar. A segunda cues- Falouse de que, nestas rexións
Do tratado, no Foro Europeo, de- tión foi que, para ter ptoducións xeográficas, había unha série de
de calidade e manter os pastos .producíóns que eran o soporte
dúcese que hai unha introdución,
de trabal lo na agricultúra, iso tiña . básico da sociedade rural e mescada vez maior da Agroindústria,
para destruir as producións das que ser primado. O mesmo que mo da eco.nomia. No caso galelles priman,,ás indú?trias a inves- ga, o feito de desfacerlle as proexplotacións familiares e as protigación, primar támén as explo- ducións de leite e carne, ,neste
ducións, ao tempo, de calidade.
·Pasaríase asi a outro tipo de protacións familiares. De duas ma- momento, podia supor unha reneiras: o estabelecementó das conver15ión que, aparte dE;! deixar
dución en base á indústria xenética e a hormonas etc. Son pro- · pe.rsoas, ·_na agricultura, e máis a moitas famílias sen pastos de
os productos de calidade para traballo, derrubaria lago todo un
dutos de moitísima máis má calimanter un nível de vida. .Sería sector industria! - e de servícios
.dade, pero moito máis rendábeis
mediante uns módulos de produ- . no qÚe está implicado gran parte
para quen os produce pois o seu
custo· é moi pequeno-ainda que. ción. Irnos sup~x, no caso do lei- do tecido. No que toca qO cám-

.

. bió das. terras de produción diversa e m~is forestal variada por
eucaliptos, CCLL dí que, despois
do tratado en Bruxelas, non é
unha bandeira de que nn poida
haber eucalipto nengun en Galiza.
"Polo ql)e sí estamos é porque
se respeten as zonas nas que hai
producións agrári~s. Os · terreas
de calidade teñen que ser para
producións". Nos países comunitários, neste momento, os Governos adequiren importantes
·parcelas de terreo para ter reservas de bosque. Pero iso non
quer · dicer, como se deixou ver
nas Xornadas, que Galiza e Portugal queden de reservas de eucaliptal. lso destruiría pastos de
traballo. Unha familia, que teña
tres ou catro hectáreas, non
pode vivir, evidentemente, da explotación dos eucaliptos. Considérase que unha unidade de terreo (de "x" hectáreas) se viven
oito famílias da produción · gandeíra, só pode vivir unha da produción forestal. Sería, lago, eliminar prácticamente o 70 ou 80
por cen dos productores galegos
se se chega a ir jntroducindo, de
forma importante, as espécies de
crecimento rápido.

A voz do agro ·

1

As organizacións agrárias tocaron, tamén, un tema crucial, o
GATT. Este organismo entende
sobre Acordo Xeral de Mercados, Comércío e Arancéis. Dentro de pouco terá xuntanza o
GATT en Montreal (Canadá).
Cando hai problemas, como no
caso do leite, sae sempre á colación "é un acordo que tomóu o
Gatt, como se fose unha cousa
así sobrenatural". Resulta que,
inda formando nese organismo
80 países que teñen a influéncia
total son EEUU, a CEE e máis o
Xapón. Por ~so, nas Xornadas,

Asociacións de Campesiños de
· EEUU, do Estado españól (o Sindicato Vasco e mais CCLL), a CN
de A. portuguesa e a Coordenadora Campesiña Europea (incluiáa Suiza e Austria) tentan de que
.se teña en canta todos os temas
discutidos en Bruselas. Precisa::;
mente De Marty (xefe do Gabinete de Jacques Delors, presidente
da Comisión Europea) falóuselle
de todo . isto. Respondéulles que
"nunca lles sentiran dicer a negunha das Organizacións, que
estaban na COPA, nen a Estado
nengún, que as Cuotas eran
más. Sí lle escoitaran talar que
.había problemas para apHcalas
nalgún sitio, pero nunca que
eran más. Que a Comisión Europea, ao fin e ao cabo, facía o que
lle · decían os Estados. Neste
ponto recordámoslle que, precisamente, mentres había estas
xornadas agrárias en Bruselas,
desde E~trasburgo Fraga lribarne dixo a algún informativo que
as explotacións de dez vacas ían
ter vantaxes". A esto díxonos
X.R . Cendán que "a Comisión
Europea pasa amplamente do
que decide o Pqrlamento Europeu que só ten competéncias
para bloquear o tema de presupostos.

Nunca e tarde
"O que non queremos, dí o representante de CCLL, é que aqui
se elimine todo tipo de produción de calidade e, dispois, de
trinta anos, nos botemos as
mans á cabeza e teñamos que
volver á agricultura que hoxe estamos a facer. Naturalmente que
modificando determinadas cuestións xenéticas, sanitárias (tanto
animal coma vexetal) que nos
encadraría nunha agricu ltura
bastante adiantada".
O
FRANCISCO ARRIZADO/LUGO

CATORCE. DE DECEMBRO

FOLGA XERAL ·GALEGA
LUIS BURGOS

O "Plan de Empleo Juvenil" ven sendo o
Para o próx'i mo 14 de Decembro está tonvoéada unh~ folga xeral en
contaminante. Ás nosas portas quédan colofón -a gota que desborda- dunha
se, como en tempos anteriores, todos os
todo o Estado, que. as centrais nacionalistas tamén a·poian no marco
, moma de medidas encamiñadas a trocar
plans estratéxicos de desenvolvimento
específico galega e con reivindicacións próprias, como expón o autor
as rélacións laborais, tentando de impoque
o governo español deseña; sexa a
·
nesta tribuna.
·sibilitar a unidade dos traballadores e f.amodernización da RENFE; sexa a conecer do 'sindicalismo un pandeiro.
xión do gaseoduto europeo, sexa a rede
pr:esanos e ir financeiros, mentres nós
.Colofón que se inícia cos_ reiterados paces e os que non o son tanto, que ven
de estradas ou sexan os miles de millóns
pactos sociais, a carón dos que se acor- como a traballo igual gañan moito mecada vez empobrec.emos máis. Nós, os · destinados a aboiar indústrias ou a inda L!n modelo de relacións.laborais profi- nos, que mirarán que se lles utiliza para . trab_alladores que perden a sua capacivestimentos públicos, aqui non chega
dade adquisitiva, · os xubilados que trasionalizado, fortemente burocráticó e despedir (amortizar pola porta falsa do
nada ou se nos dicrimina ostensibelmenballaron toda a vida, os parados e a mocentralista, que dá lugar, . entre ootras acordo e múltiples variantes que saben
te. '
cidade -meus pobre~- que entra no
desgrácias, ao Estatuto contra os .traba- os que tan a lei e. da trampa se aprov~i
Por iso, a Folga Xeral Galega que conmercado de traballo nunhas condicións
lléidores e á mina inesgotábel da Leí Bá- tan) a outros traballadores fixos e con
vocamos ' os sindicatos nacionalistas o
escravistas e alevosas. Porque, saben
sica de_Empregq e dos contratos tempo- antiguidade ... ?
dia catorce de D~cembro, tal e como di
Asi as causas, a folg~ xeral do dia 14 yostedes que ao emp.regarse só teñen a
.rais, en práticas e para formación, de foo manifesto conxunto da CXTG e INTG,
abriga de ·traballar pero serl¡ direito a
·merito de emprego, etc., etc., sen es- é, por riba de todo, unha folga xusta. Te_n
ten que ir tamén dirixida a esixir do goa significación de que todos os sindicaquencer -difícil seda- a reconversión
convénio, nen emprego fixo, mentres o
verno central (verdadeiro depositário,
eufemística do PSOE.
empresário aforra a seguridade social e · hoxe por hoxe, da capacidade de decidir
tos, mesmo os sindicatos españois e esrecebe subvención?
pecialmente o sindicato do clan_psoeciaFronte á arrépiante inxustícia do paro,
·no fundamental) e da Xunta da Galiza, a
atopámonos cunha inxente facturación
lista, atrévense a reivindicar o cámbio da
E pgora, que van a aprender estes raadopción de medidas industrializadoras
de horas extraordin_árias, tarefas, destanegativa política económica e social do
e <;ie criación de emprego.
llas, primas e outros "regalos", que con- · governo e tamén, a negativa r~tunda a
A defensa dun Plan Galego 'de Empre- ·
verte ó traballo cotián nun "sálvese quien
que se converta aos mozos en traballa- .,SABEN VOSTEÓES QUE
go, baseado no investimento público e
pueda"; .é a selva do que rabuña e mo.rcfe
dores de terceira.
na promoción de indústrias integradoras
EMPRE~ARS!; 1 OS
Por outra parte, corresponde ·aos sinpor coller unha tarefa ou facer unhas hodos · nasos recursos, e a defensa dun
XOVENES SO TENEN A
ras pero non é quen para unirs~ cos seus . dicatos nacionalistas, reivindicar ~ reinMarco Galego de Relacións Laborais,
e loitar por un bon convénio, que vai ser, · dustrialización e o .emprego para Galiza.
que recupere a forza e protagoñismo
OBRIGA
DE
TRABALLAR
- en definitiva, a base de todo.
A nosa teima na ne·cesidade <;je supedos traballadores galegas no ámbito naPERO SE,N .DIREITO-A
Este é o xeito de traballar e dé viver
rar a marxinación e dependéncia está
cional da negociadón colectiva, da nor'que están a impornos, dos que se fan
contrastada ena todas as cifras. Através
CONVENIO, NEN
mativa laboral e institucion.al, son reivindefensores o Solchaga, o Felipe Gonzá- _dos sucesivos governos democráticos.
dicacións permanentes do sindicalismo
EMPREGO
FIXO,
MENTRES
lez e toda. a s~a canalla, porque é asi
-por non talar xa do réxime anterior:......,.;.
' nacionalista que CXTG e INTG incorpocomo lles cadran as grandes cifras maO EMPRESARIO 'AFORRA
existe un ha vontade. consciente dos cenran de cara á Folga 'Xeral do dia 14 de
cro-económicas que·amosan unha recu- . tras de decisión capitalista de marxinaro
A SEGURIDADE SOCIAL E Decemt;>ro~
perac;ión sen precedentes dªs ~endas do
nos da industrialización e regalarnos, en
Luis
Burgos
é
Secretário
de
Relacións
lnstit~cionais
RECEBE SUBVENCIÓNS'
capital, das. ganáncias dos grandes em- · todo caso, algunha indústría noxenta e
da CXTG.
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1O millóns de habitantes sosteñen un único ·.8emanário no seu idioma~.

Crise na prensa ·catalana
A curta experiéncia do
suplemento en catalán de
Cambio16, -Setze-, a
inter~pción provisória do
semanário monolingüe El
Mon, os cámbios n·a
dirección de "Diari de
Barcelona e a complexa
históría do "Avui~', o diário
en catalán con meirande
tempo de preséncia no
mercado e perspectiva
nacional catalana, debuxan
a actual e conflitiva
situación actual da prensa
en catalán.

Cerre provisório
de El .Mon

Agóra mesmo; durante os meses
de Outubr:o e Novembro El Mon
-que tivo várias etapas difíceis
na sua história de 7 anos- deixou de sair, e plantéxase unha
_
. _
nova fase.
Criado no 1.981 como semanário independente e de esquerdas
polo empresário Antonio Albare_
da, El Mon interrompeu a sua
saida un ano máis tarde por dificuldades financeiras. A sup~r
viéncia garantiuna un forte apoio
institucional (Concello de Barcelona e Diputación) perdendo parte da agresividade xornalística
Só vinteoito números durou a ex- primitiva. Os problemas voltaror:i
periéncia do Grupo 16 que in- agudizarse nos últimos meses ~
cluía un suplemento en catalán - En calquer caso a nova etapa cano seu semanário-estrela Cám- racterízase pola preséncia dos
bio. O delegado e editor en Cata- sócios privilexiados do concello
luña. Xavier Domingo e o director barcelonés no campo da prensa,
Vicent Sanchis non podían sacar a ONCE, que poderia ~nvestir uns
adiante o máis cobizoso proxec- 30 millóns. Segundo Angel Jiméto que a prensa madrileña abor- nez, editor da pµblicación, "o
dou para Cataluña, nomeada- problema dos semanários e_n camente por problemas de falla de talán é durísimo. Toda publicafinanciación publicitária "a em- ción precisa u~ mecenazgo".
presa fixo os seus estudos de A preséncia de doce anos
meréado e decidiu cerrar o su-' deAvuí
plemento. Calquer revista de información precisa que a publici- O 23 de Abril do 1976 aparecia
dade compense os gastos", afir- Avui. Unha dúcia de anos ináis
ma Vicent Sanchis. O Grupo 16 tarde non parece ter avanzado
non renúncia. porén, a aumentar demasiado na conquísta dun
a sua preséncia en Cataluña...
pero farao en castellano.

mercado pqtenci_al de 80.000
lectores. Máis ou menos entr~ . o
15 ou 20% do total da prensa
que se consume en Cataluña.
Segundo Santi Ramentol, director do .Avui "a prensa en catalán preci~a os mesmos'-1'1 íveis de
inversión que a prensa estatal:
Cando se · plari.texeou, con JV3,
. 9~mpetir con TVE puxéronse todos os médios e isa foi a razón
do éxito.· No campo da prensa
fáltannos os mesmo meios técni.,.
· cos e profisionais para mudar a
situación".
··
.
Desta afirmación .podemos deducir a imposibilidade de competir en igualdade de condicións
coa prensa en castellano. O rest:1ltado previsíbel é que entre·os
dous diários barceloneses (Avui,
Diari de Barcelona) e os comarcais (Punt - Diari, Regió 7, El 9
Nou) que conforman a oferta de
prensa diária en catalán chégase
só a ises 80.000 exemplares antes nomeados. ·
· A áise en Avui tói provocada
en parte desde primeiros deste
verán co surximento dunha rumoroloxia que ten . semiado a inquietude e xerado dificuldades
no traballo do dia a día. As ·cla-·
ves da cr'ise pódense procu-rar na
mesma ·estrutura do diário. Criado através dun sistema ·de suscripción popular -60 nil°lóns in-

Actualmente o mercado catalán representa para os semanários españois entre. un 20 e un 30
do seu mercado, moi por riba da
proporcionalidade . da povoación
que representa. E ademais un
público agradecido apesar da
marxinalidade con que se trata a
información sobre Cataluña.
Nese contexto o papel dos se-

••

manários en catalán foi sempre
moí testemuñal e practicamente
nengun proxecto enxendrado na
transición sobreviviu até agora,
o brigadas á competéncia, mesmo no aspecto fonnal, e sempre
tonxe de calquer iniciativa que
non fose fortemente empresarial.
Os dous intentos sérios serán "El
M on" no 1981 e despois, desde
Valéncia, "El Temps".

FERROL

c1a1s, 90 posteriormente---, o
Avui tivo que ampliar no 79 para
enxugar as· débedas que arrastaba. O resultado foi a entrada do
diário na órbita converxente, cun
consell0-de administración presidido por Antoni .Subirá -portavoz de CíU no Parlament- até
fins do 1986, con Max Cahn.er,
antigo Conseller de Cultura,
como editor · e Manel Srossa
como novo presidente do Cohsello de Administración.
A aparición de Diari de Barce·1ona previ"a uns 40.000 lectores e
que sq ten chegado aos 15.000,
do que se deduce qu~ A vui foi
quen de parar a·previsíbel baixa
das suas vendas eri beneficio do
Diari. '
-As tensións políticas entre os
dous xorriais son moi grandes.
Josep Maria . Huertas Cl(!veria, antigo .subdirector do Diari de
Barcelona e vicedecano do Coléxio de Xornalistas de Barcelona
afírr:nao "o- drama da prerisa en
catalán é que está . sometido a
demasiadas presións. ideolóxicas
que, causas curiosa, son inversam:ente proporcionais á sua ti.:.
rada'~. Presas por medrar, dese. ños de urxénéia e intervencjóns
constantes caracterizan 'a situación actual.
.Q Diari de Barcelona reaxiu
dan man do .Concello de Barcelona -tora decano da prensa do
estado----- e está particpado ac. tualmente nun 20% polo Grupo
Zeta e i.Jn 30% pala ONCE.
Ramón Bamils, xornalista de
Catalunya Radio· e de Ef Temps
tamén afirma, con optimismo, "o
problema segue a ser ·de oferta·
e non de demanda. Cada dia hai
máis_clientes potenciais, toc;ia a
xente qu_e sae. da escola . . E un
_mercado en expansión sen unha
-oferta atractiva. Por qué? Quizais
porque os . meios de comunica• d os desd e o
c1on estan po r1t1:?:a
franquismo. Antes iso era positivo, porque se estaba contra outra política, pero afinal convertíronse en meios de conformación
da influéncia poi ítica por riba
doutra consideración calquera.
Hai un público rriellor que os xornalistas, é uns xomalistas. melloo
res que os donos".

PUBUCACIÓNS
CONTROLADAS POR OJD

SEMANÁRIOS EN CATALÁN
Oriflama

1961-1977 Barcelona

Presenéia 1005-1977 Girona
Avui
PuntDiari
Regió7
El9Nou

Tirada

Difusión

49.638
12.568
4.898
8.944

40.379
10.717
3.921
7.302 (1)

Canjgó
AITeu
L'Hora
EIMón
EITemps

1971-1983 Barcelona
1976-1977 Barcelona
1979-1980 Barcelpna
1981 .. '. ·. Barcelona
1985.. _
· Valencia
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crise. Temos asi que o elevado
índice, de. desemprego xustifica
que non se vexa con maos ollos
a instalación dunha · celulosa na
comarca, que como se ten denunciado destruiría moita máis riqueza da -que criaria, ou da demanda de construción do· tramo
da auto- estrada· do Atlántico
que uniría Guísamo co Ferro!.

deos que son necesários até o
momento. ·
Con ocasión · desta inauguración, previsibelmente se recrudecerá a campaña a pro! de que á
auto-estrada de peaxe sexa rematada e chegue at_
é a própria
cidade de F~rrol, ao igual que
ocorreu dias atras coincidindo
coa apertura dos sete quilómetros . que bordean Santiago.
O novo t~amo
"Aproveitándose da · calamitosa
Para o próximo mes de Decem- . situación de · infraestrutura viária
que vive a comarca, pretenderán
bro anúnciase ~ inauguración
convencernos de novo que a únidun novo tramo de pouca lonxica solución é a construción da
tude que µnirá Guisamo con
autQ -es-trada, ocultando malevo.
Santa Marta de Sabio, prolonlamente que co irívestimento ne. gando en escasos quilómetros o
·0 pa,ra 0 remate da mesCesa,r1
traxecto da auto-estrada entre
ma,
poderíase
faéer máis dó do. Santiago e Ferro!. Apesar do cur-:'e qui.lo'metros de autovías"
to percorrido, Autopistas del · bre ""
Atlántico sen dúbida sacará xu- · ·lnd1'ca o 'alcalde de Fene Xos_é
O calificativo de demoníaca poxa promoveu
Marl·a R1'vera, "'uen
gosos-benefícios da -sua entrapa
deria tamén ser aplicado·para re""
·o'n dunreclamacl
meses
a
ªtras
ferimos á política da Administra- . en funcionamento, xa que os au·a
que
una
Ferror
coa
ha autovl
tomobilistas que proveñan da
ción Central e da Xunta da Galiza
capital da Galiza..
comarca de Ferro! .en dirección
coa comarca (:te Ferrol, dado que
Santiago ou Coruña terán agora
a sua·actuación ten sido tan desDe_feito, antes do pasado ·veunha incorporación moito máis
trutiva, que fai ~parecer como rarán a Asamblea de Alcaldes e
imediata- e suxerente ao tramo
zoábeis, peticións que non farian
Concelleiros da comarca apromais que agravar a denostada
bou Ur:I documento sot:;re neceside peaxe, eliminándose os . ro-

-convocar conxuntamente a folga ·
xeral do próximo día 14 de Oecembro, porque CC.00. e UGT
querían impor o chamamento
suscri~o por ambos sindicatos en
Madrid. ·
As propostas dos nacionalis..:.
tas de non facer chamamento algun, para evi~ar ese .problema,
-de concorrer conxuntamente ás .
manifestacións e -piquetes, tamén foi rexeitado polos sindicatos españois que, no. caso das
· manifestacións, prbpoñian que
non se lese nengun comunicado
ou ben que talasen representantes de todos os sindicatos.
Seg~ndo a INTG e CXTG, ainda. que coa cerrazón de CC.00.
e UGT se cria unha situación que
moitos traballadores non entenderán doadamente, non podían
aceitar un documento no que se
consagra e avali·a a política social dos últimos anos que se caracterizou polo pactismo. · O

• Os traballadores de
Heerema c~egaron a un
acordo coa empresa, nas
negociacións mantidas en Paris, ·
pota que os· despedidos cobra- ·ráli unha indenización de 19 dias
por ano traballado. O acordo foi
ratificado pola asamblea de traballadores reunidos en Compostela e, representa, segundo o
sindicato INTG un triunfo dos traballadores, no.n só polo acordo
en si, senón porque coas _suas
mobiliiacións venceron a resisténcia da multinacional a negoO
ciar.

• O ·MO.P U .tronchou as·
árbores situados ao pé da ria
· para facer a autovia con notumidade e alevosía, · diante da pro. testa dos viciños
Pero a . defensa realizada non
foi de balde pois o .MOPU comprometeuse a plantar outras árbores autóctonas 'pero que teñan
xa · un co"nsideáabel porte para
ter a seguri9ade de que non va~
secar.
D

• O Ministro. Solana e as
centrais españolas firmaron un acordo que pon fin ao

Auto-estrada ou autovia: a polémica rexurde na GOm~ca
Un pirixente político ten
calificado recentemente a
poi ítica guvernamental para
os traballadores como
demoníaca, por ter
agravado tanto a sua
situación que os-obriga a
facer próprias
·
reivindicaci~ns típicamente
empresariais, como por
exemplo, a demanda de
instalacións de indústrias
ante situacións de
al~rmante desemprego,
cando o certo é que esas
novas indústrias van servir
para o enriquecemento do
seús proprietários..

• Os sindicatos nacionaÍistas non chegaron a un
acqrdo cós estatais, para

dade de infraestrutura-, no que se·
inclua a demanda dunha autovía
que faci litase a recuperación industrial. Dito documento foi enviado ao conselleiro de Economía Femando Salgado, ·que pro_:
meteu estudalo, pero -nada se
. sabe dos resultados do·mencionado estudo.

Funís e pontos negros

coriflito cos profesores. Os sindic~tos
galegas . acusaron- a
CC.00 e UGT de propiciar a ceremónia da confusión, ao tempo
que non se · mostran de acordo
co firmado que só ven cobrer o
descontado pala folga ao tempo
que non se acada·a equiparación
desexada. Fan asime_
smo finca-.
' pé en que tal acordo non é de
abrigado -éumplimento para a
O
. Conselleria de Educación:

.
·oesde-logo 'todas as forzas·económicas., sociais e políticas son
•
A Xunta de Galiza
· unánimes en reclamar unha meacordou apoíar á Deputallora substancial na infraestrutura
ción de .Pontevedra na sua
viária que comunica Ferro! con .
.
.
·
1
decisión de primar os anúncios Santiago e Coruna pnncipa men- ,
·
··te. Os contínuos atascos en
publicados en galeg0 no Diário
Oficial da Província curí 50 por
Fene, os pont os negros r1
~e mse- . cento de bonificación
_ guridade vial no mesmo munid·· e en cabanas, o d"f'
·
A medida fora recurrida polo
pio
11c1·1 paso
·t d
t ·1 d
.Govérnador, Xurxo Parada, despor Pon e eume, ou o urn
p ont e do p ed n·d o son a1gun has
pois
de ter
.
. protestado AGLI. A
·
· , que
medida
das mostas dun ha s1tuac1on
. é considerada por todas
· un rap1
· 'do cam
, b'10. E a po- ·
as iri$fáncias perfeitamente legal,
. es1xe
lémica sobre cal pode ser a solupr9testando só aqueles que se
ción sen edúbida se recrudecerá
opoñen a calquera medida de
p·romoción do galego que consinos próximos d~as.
0
deran como un atentado contra
ENRIQUE SANFIVFERROL
O español.
0

ª-

Razóns de cóer:éncia p.ersoal
e de línea política ..
arredárono da militáncia
partidária, situándoo ·nunha
posición de contácto coa .
. realidade máis alá de .

"urxéncias pontuais" que o
ser" ... , que poñen un tono
converten nun singular
·non dogmátic.o a unhas
reflexións moi caviladas. ·
analista da situación actual,
ainda que nas suas opinións Claudio López Garrido
sempre apareza un "é
traballa en co1_1tacto cos
posíbel", "quizás", "pode
labregos, ausculta as
-

opinións dos seus amigos
na política activa (é das .
poucas persoas relevantes
da Galiza que sabe escoitar
a calquera),· viaxa polo
mundo comparando

realidades, reflexiona coas
novas das revistas
especializadas e, logo, ·
conversa infatigabelmente.
,..
Aqui recollemos algunhas
das opinións dun longo serán.

.

Cláudio López ·Garrido
'As grandes decisións non·pasan polo Estado español'
•

que ollar aos ''troskos" que entraron , á xente que se foi ao PSOE,
outra ruptura ·posterior que houbo ... , logo o grupo que entrou ·no
'BNG; ao final, despois de ir en solitário ás municipais, o partido decidiu chegar a un acordo de fusión
con EG. Foí unha decisión do conxunto dun partido que xa non era
o mesmo. Ali o que se debateu foi
se a unidade dos nacionalistas ou
a unidade dos socialistas. Quedou
·plenamente dilucidado: apostouse .
plenamente pola unidade dos nadona.listas. · O seguinte paso foi
como se facia esa ·unidade. A xente

ALFONSO EYRÉ

Cal é a sua situación política?
Considérase ainda un político no
termo prático e ron. no filosófico
·
da palabra? .
Non teño l'Tlilitáncia política. Son un
-nacionalista que, na medida en que
me afectan os' problemas do país,
tomo postura.
Está en compás de espera ... ?
Non, non estou en compás de espera. Son un simples espec!ador.
lso non quer -dicer que non me
preocupen os .problemas ou que
non os siga; ainda que non coa intensidade . que o fas cando" estás .
metido no médio. Por outra banda,
cando me chamaron a colabaroar 'Cos PLANS DE
fíxeno sempre, como no cas·o da COMUN~ACIÓ-N-=-s-o"Cuota do Leite"; ese tamén é un QUE '
traballo político
É fácil, cando se leva tantos anos VERDADEIRAMENTE
metido en política activa, porse ESTÁN ARTELLANDO
nun segundo plano? Ten iso que
A DIVISIÓN SOCIAL
se chama veleno?
Son as circunstáncias. lso que lle DO TRABALLO'
chamas veleno non o teño. Preocúpanme os problemas do país que se foi ao BNG obrou con coe-:
igualmente, pero yelos desde outra réncia dentro duhha determinada
óptica. Cando estás moi metido posición e os outros penso que
chegas a dominar moito os detalles igual. Na substitución da "Mesa" ·
e, incluso, hai unha mecánica que polo BNG foi onde se plantexou. a
diverxéncia no PSG. Habia xente
che impede ver máis alá.
Cando estás desde fóra quizá que consideraba que esa era u!)ha
eres máis obxectivo; ves as cousas via acertada e a outra, riaquel mocon máis amplitude e tes, se que- mento ma!oritária, -que non· o era.
Penso que a fusion con EG, nun
res, yn pouco menos de sectaris--mo que, ás veces, é r:iecesárió _nun princípio, tal como se deu, era positiva. ·Plantexouse como o intento
partido para que funcione. ·
Non estando afiliado ollas as de taparlle as enttadas ao PSOE na
·cousas máis como país, na globali- Galiza, algo que xa o PSG só non
dade. · Se calles as declaracións podia lograr. Xuntos si o po.dian fados políticos, de Camilo, de Beiras, cer, non seise o pode facer hoxe.
mesmo, como as iristitucións son Dentro do B~G habia xent~ que
moi absorbentes, notas que 'per- consideraba que non ~ra posíbel,
que o BNG xogaba outro papel.
den contacto coa realidade. - .
A evolución · dos partidos xa se
Si, pero, do outro xeito, .tamén
anda un pouco sobrevoando, ou viu. O BNG hoxe non é o que era,
deuse · unha evolúción que moitos ·
non?
.
Non, se non te arrecantas, estás crian que era imposíbel daquela.
tomando sempre o pulso ao país, No caso do PSG-EG posibelmente
O que non tes é o plantexamento tamén; non· coincide co proxecto
de intentar plasmalo e.n prograr:nas. de fusión, pero cumpre urt papel.
Eu, hoxe, teño máis contacto coa Visto ási desde fora, posibelmente,
realidade de que ·poderia ter antes. non son papeis antagónicos, debeNa política pa~a un pouco 'que, rian de ser conciliábeis para moitas
cando entras, chegas a illarte, por- causas, agás que o PSG-EG, como
que leva níoito tempo prepararte, e se ve nun chamamento que fixeron
entras nunha espécie de debate aos empresários, tr¡:itase de aglutique, moitas veces, ten moi pouco np.r a. ese sector que outros partia ver cos problemas que preocu- ·dos non son capaces de facelo. '"
- pan na rua. Quen é máis obxecti- Pero iso ·tamén poderia facelo
·
vo? Non o. sei. O que si é certo é unha frente como o BNG?
que a xente que ten _un compromi- Non sei ... non sei. O BNG ten moita
so ten máis direito a ser crítica e máis coesión interna que · alguns
está moito máis autorizada que . partidds. lso é o que o leva a apaaqueles que non teñen ·un compro- recer non como unha verdadeira
miso partidário. Porílue hai que frente, senón como un partidó·ordeixar unha cousá clara, sen orga- ganizadO. doutro xeito. Aqul o que
nización non se pode facer nada; pasa é que non hai tal burguesia
o traballo que .non estexa - ins~rto galega, nen foñen un proxecto nacional.
,
nun programa colectivo é estéril.
0 que non ·Se entende moi ben, Pero nestes momentos diversas
·1090, é a sua evolución dos últi- organizácións · estanlle facendo
mos .anos: a coalición co Bloque, chamamentos aos empresários. ·
lago a ·fusión con EG e o post,é rior Aí está o PSG-EG, o mesmo BNG,
ou a criación de partidos galegas
abandono deste partido ....
na direita.
Fol un proceso partídário. A his- Hai unha conciéncia xeral de que
tória do PSG coñécese moi pouco aqui non hat unha burguesia galee non ten nada a ver co artigo que . ga. Nótase agora. Se aqui nasceu
sacaron n-a Enciclopédia Galega, unha esquerda nacionalista foi por- ~
Beiras, Caamaño e Orjales. A ver- .que non habia esa burguesia; o na- ~
dadeira história comezou no ano cionalismo sempre foi unha cousa ~
74, o outro é proto-história.
se- de esquerdas. Eses chamamentos, ~
gues . a evolución do partido tes como non existe burguesia, non te- x

E

se

ñen destiriatá~io; pero na medida ademais, unha consciéncia-da falta
en que se podan aglutinar determi- de horizontes que ten o país. Todo
nados intereses, parécenme váli- o mundo é consciente que, como
dos; por máis que eses empresá- coleetivo, quedamos marxinados;
rios estexan moito máis interesa- se aqui non chegan esas vias de
dos nos plantexamentos do PSOE comunicación é porque non contaque de calquer outra forza.
mos dentro dos plañs europeus.
· Pero tamén parece que · cada
Niso si que o nacionalismo- se
_·p aso hai moitas máis críticas des- adiantou a todos os demais, pois
tes sectores á marxinación da Ga- os seus plantexamentos, feitos hai
liza; semella que os intereses es- moito. tempo, praticamente hoxe
pañois, entran en contradición cos son asumidos pala maioria. Ainda
seus. E algo que non ocorria an- que non se lle recoñece, é ben certes.
to. Neste senso talvez teñamos
Porque agora a situación do país avanzado, ainda que desde o poné de marxinación absoluta. Hai, to de vista eleitoral ou mesmo or-

ganizativo non se nota tanto. Onde
si se aprécia é nas ideas. Estes
sentimentos teñen agora un gran
arraigo, moito máis que antes.
Ocorre que, obxectivamente, tamén hai unhas razóns. A situación
das pequenas empresas, o desmantelamento do naval, do agro ...
non son teorias nen inventos do

'O NACIONALISMO
ADIANTOUSE NOS
PLANTEXAMENTOS A
TODOS OS DEMAIS'
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nacionalismo.O que si se ve é tamén unha discriminación a respeito
doutras zonas, e como o crescimento no Estado español se está
~polarizando
en
determinadas
:ojÍllll•lllliiiWieeas, en detrimento da cornisa
, ~
~ran.
cantábrica e do Atlántico.
Quen é o responábel dese deseño, o Estado ou a CEE?
O Estado español, agora co PSOE,
nen se defende como tal. Aqui cando hpi algo que se critica afirman
eles mesmos ~ que é unha imposición da Comunidade Económica
Europea. A CEE é o aval. A reestruturacióri do capitalismo mundial
esixe romper determinadas barreiras; o PSOE non .é máis que o executor deses plans: estamos integrados no aparato defensivo de
1nde
Ocidente, o capital extranxeiro esstes
tase facendo praticamente con to~ran
dos os sectores ponteiros, a banca
está fusionándose con compañías
, taforáneas ... A política do PSOE foi
ción
sempre a de primar os intereses do
jescapital financeiro, considerando
ro ...
que era o motor do despegue eco, do
nómico deste estado. Cando se
escoi~a talar a M. Boyer ou a C.
Solchaga, o que din é o que ven
escrito en calquer desas revistas
dos bancos, non hai nengun tipo
de diferéncia. E, cando tan unha
posta, ves claramente quen coeza a defendela e quen a ataca.
Quén saiu agora a defender ao
PSOE?: a CEOE.
O conflito que se dá entre o
PSOE e a UGT, no fondo, é un
conflito de clase; hai uns señores
que representan os intereses dun
sindicato, dos traballadores, e outros que os estiveron manipulando
e sobre o cal se sentaron no poder.
O Estado só xoga o papel de facilitar a execución duns plans que
se adoptaron nos grandes centros
de decisión das multinacionais,
que, por suposto, non son Madrid.
O Govemo está dirixido na sua
política, non ?
Claro. Por exemplo nas negociacións cos sindicatos agrários; reúnense co Ministério de Agricultura,
pero xa antes de talar con eles foron adoptadas as decisións en
Bruxelas. Quer dicer, que non hai
realmente un interlocutor. Con
quen estás talando? Por outra parte están collidos porque a financiación ven através do Estado. Caes
asi nunha trampa, nunha ficción.
Que facer logo?
Pois, posibelmente o que se necesite é vo~tar ao internacionalismo.
,,. _, _~- .-i..i claves que hoxe xa non están
nen en Madrid, decisións que se
adoptan que non pasan polo Estado; o único que fai este é secundalas. Non creo que fosen tan estúpidos para marxinar á Galiza por un
interese exclusivamente do Estado.

-

'A autonomia
non ten un proxecto para a Galiza'
Como ve o futuro da pervivéncia da icfentidade nacional da
Gal iza?. Semella non albiscalo
moi'ben.
A situación é difícil porque o ataque é moito máis sibilino e profundo do que podía ser antes e
porque. os mesmos plans que se
oferecen aqui son plans que tenden a eliminar povoación. A alternativa dos eucaliptos desertifica· o país, pois as dimensións
que require ese tipo de explotacións e o nível de ingresos que
pode dar é moi baixo, producíndose unha situación terceiromundista de marxinación total.
Non vemos tampouco indústrias
que podan xerar detrás de si o
artellamento ecol")ómico. O que
estamos yendo é todo o contrário. Incluso hai sectores que teñen certo potencial, e outros
condicións para crialo, pero non
existe un proxecto para asentalo ..
E iso xa non é cuestión de Autonomia, en Bretaña non a hai e teñen un proxecto para o futuro.

Aquí non hai nada porque os que
tiñan que facelo actuan en función do que lles· manden de Madrid. Non hai nengunha proposta
concebida desde a Galiza. O primeiro que fai falta é ordénar o te-

'fl. SITUAC~ON DO

PAÍSÉ DE

MARXINACIÓN
ABSOLUTA, O QUE FAI
QUE OS INTERESES
ESPAÑOIS ENTREN EN
CONTRADJCIÓN COS
DOS EMPRESÁRIOS
GALEGOS'

·rritório-. Podemos chegar a que
toda a Galiza se·xa hoxe como
Ourense, o summum das contradicións: non hai case agricultura,
no agro só quedan os vellos, extraen electricidade que levan
para fóra, pero. hai as mellares
casas de pedra e ·o boom , da
"Moda Galega"; unha modernidade que non ten unha base real. Pero esta situación non ten
porque implicar a falta de esperanza. Cando os vietnamitas estaban debaixo do napalm e os
xenerais americanos diceREk>
que había que devolvelos á Idade de Pedra, tamén podían pensar que era o final. Pero a maior
agresión tamén leva maior reacción. O pr.oblema é que non pase
nada. A represión conciéncia e
as condicións obxectivas son
algo que _os homes crian, non
son algo determinista. Depende
de nós. Se somos capaces de
cambialo, -cár_nbia. O que hai é
que encontrar o camiño para
"mudar a situación. - .
.- o

texamentos anteriores á Guerra Civil. A capacidade de iniciativa vai
quedar nas nacións.
_
Se son capaces de subsistir. ..
Claro, coa uniformización. pretenden varrer tódo o que ten, incluso,
de resist~néia ct,1ltural. Moita$ veces os símbolos teñen un peso moi
importante. De feíto eles están
criando símbolos: as seleccións
nacionais, a bandeira, . a monarquía ... pero os teus si que non cantan nunca. Eles tan · nacionalismo,
p_ero o nacionalismo . dos outros é
criticábel, porque o deles é un nacionalismo depredador dos outros
que hai no estado.
Hoxe é imposíbel criar unha alternativa de esquerdas ao PSOE
sen contar cos nacionalismos de
esquerdas. A ú_nica esquerda existente hoxe no estádo é a das nacións oprimidas-. Que non . a hai
noutro sítio? Porque é España. ,
Pero algunhas veces poden entrar
en contradición os intereses das ·
distintas nacións sen estado. Tal
é o caso de Catalunya e -Galiza
coa fac'toria de Sidegasa, por pór
un exemplo -concreto.
Pero esa confrontación de intereses dase polo q·ue falabamos antes; non hai un verdadeiro internacionalismo, un internacionalismo
proletário. Isa é o mesmo -que cando os sindicatos álemáns están de
acordo en que se leven as c~ntrais

'PARA SEH _
INTERNACIONALISTA
TES QUE SER
NACIONALISTA. O
NACIONALISMO NON
É INVENCIÓN SEN6N
EXPRESIÓN DUNHAS
nETERMIN~A..:..:::;.D.:...._A-=-S_ _
CONDICIÓNS
OBXECTIVAS'

prios intereses.
.
Asi ternos que os plans de coO nacionalismo non é unha invenBNG
DEUSE
municacións de Europa o que verción tampouco, senón unna expredadeiramente están é artellando a UNHA EVOLUCIÓ_N__ sión dunhas determinadas condidivisión internacional do traballo. QUE MOITOS CRIAN
cións obxectivas. No momento no
Porque isto non só se dá aquí. Poque un grupo se sinte identificado,
IMPOSÍBEL.
O
PSG-EG
demos pór como exemplo o desten coesión, é que hai unhas conmantelamento do textil en Europa: POSIBELMENTE NON
dicións que o unen en torno á dedesapareceron 250 mil postos de
fensa duns tntereses. Se o nacioCOINCIDE
CO
traballo. Ese capital está hoxe en
nalismo fose un invento non existilugoslávia, en Túnez, no Extremo PRIMIXÉ~N~IO~--- ria, pasaría co tempo como pasan
Oriente. Están xogando con outra .PROXECTO DE
outras modas. Os problemas arrásdimensión.
tanse,_aí ternos o caso de Irlanda
FUSIÓN'
.
Entón, se ti non tes en canta iso,
que xa o trataba Marx e segue na
estaste engánando.
mesma situación.
Com? ~acert~e frente? .
; Nogueira, a' culpa é do Estado.
A descentralización, as ·autonolso so e pos1bel na ~ed1da en que Que sentido ten lago o nacioríalis- mías ou como lle chamen nos dissexas capaz de articular unha al- mo nestes momentos? Hai a quen - tintos sítios", son froito da racionaliternativa solidária a nível interna- lle pode parecer contraditório.
zación, que require, neste§ mocional. Os problemas que teñen
mentos, delegar funcións por part-e
outros países tampouco so'n dife- Para ser internaciona1ista, tes' que do poder. Hai outroJipo de compentes. Semellante situación á nasa ser nacionalista. As posicións que téncias que pasan a níveis superioexiste en Irlanda (tanto no Norte negan o nacionalismo, precisa- res, polo que o Estado está percomo no Sul) e inclu~o outras zo- mente o que están a facer é defen- - dendo capacidade. Aí está a reacnas do Mediterráneo, zona? perifé- dendo outro nacionalismo, o nacio- ción no tema dos governadores ci-:
ricas. Todas estas áreas necesitan nalismo españoL Orabén, até que vís, empeñándose en manter unha
unha estratéxia. O que non hai é ponto o nacionalismo español nón estrutura que xa era cuestionada
uns mecanismos, porque -mentres é unha ficción? A defensa da iden- por Em
Castelar.
,
eles teñen todos os instrumentos tidade nacional é un ·direito, un ha
Pero tamén hai unha cuestión
financeiros montados a nível sp- necesidade, e ese direito permanecerta, na medida en que hai pavos
pra-estatal, a riível de tr:aballadores ce. Onde e'stá esa contradición?
e de países oprimidos non existe
· inteiros que sofren determinadas
nengun instrumento.
,
Pero o que se pode discutir é a condicións, tamén se está cuestioNon se pode dicer como Camilo sua validez para defender os pró- nando a forma en que se artella'

'No
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nudeares a Suláfrica. Desde unha
alternativa de ~squerdas O· que
hoxe pase en Nicarágua ou en Haití non é algo indiferente.
Quer dicér logo que está a favor
- de candidaturas das diversas na·cións ao Parlamento Europeu e en
contra dunha única opción do nacionalismo galega.
Aí hai vários elementos. Un o da
exp~rjéncia que existe con esas-candidaturas: foron un fracaso.
Analisas a actuación de Garaikoet. xea ou de Txéma Montero no Par.lamento e pódes ollar como non
representou nada do que se dicia,
incluso penso que é moi difícil -conciliar hoxe unha alternativa dese
estilo. Poderia ser factíbel no futuXAN CARBALLA ro pero requeriría un plantexaméniso. Até que ponto Galiia se pode· to doutro estilo.
Hoxe aqui é moi difícil con$eguir
sentir representada en Bruxelas?
un
_ deputado rn~cionalista. Nese
Primeiro porque as eleicións xa
son cunha circunscripción a n ível senso pódese entender que o que
de estado, ser:i que haxa nengun queira ter un deputado en Europa
mecél;nismo r~al de incidéncia nas busque unha alternativa de unión
decisións que ali se adoptan. Te- con partidos extranxeiros.
A
outra
oosibilidade,
a
de
ir
unirnos sempre uns intermediários. Na
medida en que isa é así, o naciona- das as forzas galegas, ainda que
lismo tamén cuestiona a existéncia non se consiga nengun deputado, dün parásito que-está aí e que non representa un salto cualitativo '. na
serve para nada. Realmente a úni: conciéncia nacional. lmportaríame
ca función que lle queda xa nestes rhenos ter un deputado que o que
momentoc:; ao Estado é a dó Minis- chegase a todas as esquinas deste
tério do Interior, porque a nível mi- país a conciéncia -de que nos telitar esas comp.eténcias xa están a rnos que defender. lso para o nanível supra-estat_al e no económico cionalismp seria moi enriquecedor
as decisións xa se tolT)an fóra, ain- e, incluso, condicionaría 9 futuro:
da da própria CEE. O problema é despois de dar-ese paso, iamos ver
que alguns están talando como se que xente encontraría tantas difevivísemos hai 50 ancis, cuns plan- réncias como para non seguir traballando x.untos.
•
Se hoxe se quer despertar á
NiR A TODAS AS
conciéncia do país frente á agreFORZAS GALEGAS
sión, a única forma é infon_
tar aglua xente a carón das necesidaCARA O PARLA MENTO tinar
des da nación. O outro pode ser
EUROPEU
.t necesário, pero non é este o mo-R=.::E:..:P--=-=R=-=E-S=-=E;;....N...,,,T=A-:--U,....,..,,.N...,----- mento. Primeiro hai que polarizar
as cousas _entre Galiza-España,
SALTO CUALITATIVO
porque, ademais, a preséncia do
NA CONCIÉNCIA
nacionalism·o en po~ítica é moi infeNACIONAL'·
~~f. ao sentimento nacionalista q~
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Fiscal no xuício ·contra a Xunta Militar arxentina

Julio C. Strassera
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'Na Arxentina non -habia nengun- cam~o de batana..A guerra foi unhá mentira'
Julio C. Strassera foi o fiscal
que se encarregou da
acusación no xu ício contra a
Xunta Militar arxentina dos

Videla, Galtieri, Lamí Dozo,
chegaban do xuício. Un rosto
.Massera... A sua -imaxe
_bermello, tenso, no que
coñecímola na televisión, nas - converxian moítas
,
im~es que ~ia satélite
esperanzas, en pleno period~-

diplomática do seu país en
Xenebra. Ali mantivo con el
esta entrevista o escritor
galego, Xosé Ramón Pena.
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XOSÉ RAMÓN P~NA

perante cada resposta. Sen embargo, desde o -comezo ao final, a
O autor da presente entrevista, intención de aparentar un~a nor- ·
desde lago, non é tcornalista pro- malidade difícil de concebir, poufesional. No mellar dos casos, co doada de crer.
apenas si ten exercido de simples
Non ... non hai nada de particular
meritório no difícil xogo da perno
meu nbmeamento ... Nun mogunta resposta_ Polo tanto, pode
mento determ.ínado oferece-seser, se -cadra, que pense que en
poucas .ocasións voltará estar me este ·posto, esta posibilidade e
diante de alguén de quen lle cons- eu ... ben, aceito-o ... en realidade
te. ter vivido un grao semellante na pensaba que o meu ciclo na Arescala da tensión. Ese alguén ca- xentina estaba completamente espaz de proclamar que antes de gotado. Penso que aquí se inicia
rriáis nada, que antes de ordes, outra posibilidade. .. diferente de
credos, ideolcixias ... está a líber- . traballar polo país .'.~ Co xuízo ás ·
Xuntas Militares curmpriu-se unha
dade como ben supremo. Es~ aletapa
... '
guén capaz de rubricar que aínda
. Asi pois: non houbo presión_
é posíbel a xustiza; que a pesar de
tanta miséria, de tanto horror, ain- Nunca houbo . presións.. Dito está:
da resta un. lugar para a esperan- resulta dif.ícil pensalo, creló. Pero
za, para o exercicio Jibre e sobera-_ son as palabras,· as respostas aalno do máis preciado na condición guén cunha teima especial -e sehumana. Por todo iso o respeto e guramente lexítima- por demosadmiración por Julio S. Strasse~ trar a sua lit?erdade_, a sua capacira. Un Strassera amábel e comuni- · dade de acción en todos e en ·
cati.vo no primeiro e casual encon- cada un dos momentos. Sen emtro parisino. Un S.trassera cordial · bar_go... ·
na estación de Lyon, ainda en te- Sr. Slrassera: -Escoitamos talar
rra francesa. Pero un Strassera de "reconciliación nacional de to-:
_sempre cortés, desde lago- que dos os arxentinos". Considera
.non se considera quen de explicar que iso
posíbel? Que 'e ntende
como se chega á traxédia. Un Vde. por tal?
home que se di noñ acosado. Un Hai que ver, hai que ~speeificar· o
acusador implacábel da dictadura que entenden por reconciliación
e dos dictadores que, sen embar- as diferentes partes e sectores. Na
go, non fai apostas políticas. "E · miña 'opinión pode haber unha requen, sabe? Aqui non son o dono conciliación. Pero iso non implica,
do circo.".
nen moito .menos, un esquecimenFacia un dia maravillosamente to nen o trazar unha raía sinalando
azul sobre Xenebra. Da outra bei- que non cómpre ir máis adiante. A
ra, frente por frente da Perle du verdadeira reconciliación nacional
Lac xurdia, .case imaculado, o pasa pola total investigación~ polo
mesmisimo Mont Blanc. Un día total esclarecimento de todo o que
perfeito; tanto como para non aconteceu ... ·se hai que tomar mepensar ----':'€ iso desde a mellar das didas, se hai que condenar pois
intencións- que entrevistamos a · haberá ·que condenar, sen nengun
alguén que ~gora reside nun dou- xénero de dúbidas. Semente se
rado(?) exilio.
- ·pode construir esa reconciliación
Para comezar poderiary10s talar sobre un tecido san_
do seu labor actual, aquí, en Xe- . Pero, chegaron Vdes. ao final de
nebra.
_
·
.
todo o proceso? Quero dicer_ EsBen, chegue1 a Xenebra o 4 d~ tán siñaladas todas as responsamarzo deste ano ... O meu posto e bilidades? Fixo-se xustiza con too de en:ibai_xador adxunto ... alter- dos os_culpáoeis?
no. Aqw hai un repr~sent~nte per- Mire Vde. · F;ixo-se todo o que rarnane~te ~-º me:u pa1s, _d1a~te das_ zoabelmente se podía facer.
o,rganizac1ons internac1ona1s .que
·
velan polo cumprimento dos direi- Nur:-1 dos ~eus libros, o. escritor;
tos humanos.
suizo precisamente, Max Frisch .
Pero Sr. Strassera. Realm.e nte as· desenvolve a pergunta, _que n_ioi·o rganizacións internacionais te- . tos se fa~, d~ c~mo e pos_1bel
ñen verdadeira capacidade á que ~n~a mst1tuc1on, tan ant1de- ~
hora de -denunciar si, desde - f!10crat!ca_ n~ sua estrutura, c~mo ~
logo- pode evitar.a sistemática e o exerc1to pod~ estar, prec1s~- Q
-violación deses dereitos? Queto ~ente! pa:-a _def~nder a democra- ~
dicer: .. que capacidade real· de c1a .. Fnsc::h_d1 que s~m~nte poden~
·acción . existe desde un · posto ter tal dub1da !JS cand1dos...
:::J
como o seu?
'
Ben ... a cuestión ... a pergunta ten ~
Claro. ~ . o poder evitar... Evidente- o seu aqueL. Claro, isto leva-nos
mente, poder evitar esas transgre- mesmo a plantexar . a existéncia timisto .que non sabe, porén, que
sións, desde logo, non está nas do.s exércitos. Frisch tala de cán- facer con xentes como o xeneral
nasas mans. Nós o único quepo- didos.:. Pala miña parte eu non Pinochet: "Un verdadeiro probledemos facer ~ tomar constáncia son tan ·cándido como para pen- .. ma, desde logo, para-os chilenos".
das denúncias, presenta-las nos sar · que podei:nos substituir o
organismos oficiai~ e a continua- . exército polos boys scouts... pen'PODE HABER UNHA
ción perguntar ao estado concreto sar que a democrá~ia estaría m~is
RECONCILIACIÓN.
arredor do temá concreto.
garantida sen exército ... claro ...
··Estab~~ claro -el mesmo aca- . Resultan evidentes duás cou- PERO ISO NON
baria-o - confirmando- qué non · sas: ünha, que camíñamos so.b re IMPLICA, NEN MOITO
era est~ o tem.~ máis cómodo para un terreo movedizo. Outra, que
Julio S. Strassera. Sen embargo, son moitqs, acaso demasiados, os MENOS,--=U=....c;._N...:..____ __
tlabia_algo abrigado a perguntar.
problemás, os pesadetos desde ESQUECIMENTO NEN
E por qué, precisamente', Vde. soño democrático qu~ Strassera
neste posto? Coa mellor das in- acariña: "Vde. xa sabe: o exército, O TRAZAR UNHAHAIA.
tencións, Vde. sabe que ten todo claro ... a débeda externa... " . Pero, SINALANDO QUE NON
o aspecto cjun exil.i o dourado, por apesar de todo, sempre o afán por CÓMPRE IR MÁIS
lle chamar dalgun ·xeito... ·
normalizar; ·- un , optimismo entre
Hai siléncios, carraspeos e acenos voluntarista e "necesário". Un op- ADIANTE'
•

de mudanza poi ítica na
Arxentina post-f\1alvinas.
Agor.a Strassera d,e sempeña
un cargo .n a misión
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Pero todo pode cambiar porque:
mundo. Ouero dicer, que Arxenti"Fíxese, por exemplo, na mesma na e, Uruguai semellaban illas de
lgrexa. Non é, desde logo, a mes- Europa ocidental... que ·pasou?.
ma que nos tempos don Pápa BoDesde logo produciu-se un retro. rxia:.. ". Evidentemente-. "E que,
ceso... que por qué?... isto que
mire Vde. O xuizo non foi senón
Vde. plantexa... Claro, isto . talvez
aquilo que estaba corrupto no tecido militar". Evidentemente. Pero, sexa tema para un sociólogo ou
, para un psicólogo. Eu son un .xu- -Sr. Strassera, semella que a corrupdón tiña cabeza, tronco e rista... Que houbo un retroceso é
mesm<;>
algunha extremidade. claro. Desde logo, a irrupción continua das forzas armadas... xa ve
. Conti~uamos.
o que tr6vxo.
Falamos de desenvolvimento
económico. Enfin... AíXentina e .Sen embargo, Sr. Strassera, toUruguai viviron momentos de eu- das as intentónas, todos os profória neste apartado · esencial; nunciamentos militares contaron
momentos de grande prosperida- ton apoio por veces ·amplo, da
de. Buenos Aires semellal;>a ser sociedade civil..:
unha das grandes capitais do

Si, ria Arxentina houbo moita xen-

en
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QSUPREMO XA Df:U OVISTO BON
O problema segue ser -a fórmula
para cei_
bar a Miláns e a TejE?rb

tares? Derrocan ese goberno e
continuan a cumprir e·sas ordes,
ese decreto crim_inal? lso non se
!?OStén.
Hai outros temas, ·autras cuestións · que quereriamos tocar. O
~-SOCIEDADE
papel· de Europa, o · dos Estados
ARXENTINA NON
Unidos: "Moi importante, desde
CREO QUE VOLVA
logo, moi importante''
.
.
,
CHAMARÁ PORTA
A débeda externa... Todos os dirixentes latinoamericanos talan, e
DOS CUARTEIS'
talaron sempre, precisamente
con respeito aos Estados Unidos,
te que la chamará porta dos cuarteis cando un goberno non Hes · dunha igualdade nas relacións ...
Mire ... lsto non pode ser asi: As
Alfonso Armado Comyn comerá
gustaba. Hoxe, penso que a granmes que recaba tras receber a
relacións
igualitarias non existiron
o turrón na . casa. Poucas dúbi-. petición de indulto do prqprio ihde maioria da xente entende que
nunca;
polo
menos
desde
os
tem,aas hai ao respeito.
·
os gobernos derruban-se cun pateresado, emite, un informe que
pos ,do imperio romano ... agora ...
peliño, depositado nunha urna, en
se envía ao' Ministério de Defenhai que procurar establecer ben
.Sete anos e médio despois da sa como canle para facelo cheeleicións libres. Desde logo, aínda
esas relacións. .. para que... para
intentona golpista do 23-F, o exhai illas fascistoides... pero a
gar· ao conxunto do governo.
que non haxa fracturas continuas,
xeneral, que foi condenado a 26
maioria da sociedade non creo
malentendidos ...
anos de cárcere, está senda Este, á sua vez, analisa a cuesque volva a chamar á porta dos
Pergunto-lle
isto
porque
o
papel
"reabilitado" a mar:chas forzadas.
tión en Consello de Ministros e
cuarteis.... Algo está a cambiar,
dos norteamericanos non parece ·
O clima favorábel vense prepa- decide _qué facer, se aceita o cricrea-me. Polo menos esa é a sensempre moi decoroso.
rando desde hai meses, anos in- tério da Sá do Tribunal Supremo
sación desde aqui, desde XeneClaro... sL.. poidera ser... Pero
cluso. Non sen incidentes: En ou non. O informe xudicial era
bra.
nestas cousas eu non me meto.
Xuño deste ano, un militar que obrigatório, pero non vencellante Sr. Strassera. Vde. ten agora
Estas son cuestións que teñen
pasaba á reserva foi amonestado para o _Governo. En calquer
un tillo en idade militar.
que manexar os políticos. Eu 11on
polo Ministério de Defensa por caso, en asunto tan delicado, o
Claro, iso é un problema. O meu
abro xuizos ... Comprenda-me, eu
lembrar, nunha conversé;i con ·que fica .claro é que o mecanisfillo ten que ser sorteooo e... vereaquí. .. aló eu podia .... aquí eu non
xomalistas, que o ministro Narcis mo formal só se puxo en marcha
mos o que lle depara a so rte ...
son o dono do circo, entende?
Serra anunciou, aló polo Nadal cando a decisión poi ítica esta xa
pero, xa lle digo, nas mesmas forReitero-llo: Eu non fago avaliado 1987, que habia posibilidades tomada.
zas armadas arxentinas parece
cións de tipo político.
de que fosen indultados os prinque a causa está cambiando un
cipais implicados no golpe. Or- . Prisión atenuada
E
non
as
fai,
desde
logo,
Julio
pouco ... xa veremos ...
ganizouse un remuiño. O militar
S.
Strassera.
"En
todo
caso
todo
Ou sexa, que Vde., como pai
non era un cargo calquera, era o
A Sá do militar está composta
off
the
record,
comprende?
de recruta, vai dormir tranquilo
capitán xeneral da R·exión Militar por oito maxistrados, catro orixiClaro que comprendemos, que
polas noites.
de Levante, Juan Bautista Sán- nários do poder _xudiciat e catro
remédio! Isa si, Strassera asegura
Profusión de acenos, carraspachez Bilbao. Precisamente o chegados do c·orpo xurídico ao
'que
nunha
causa
estaba
mellor
no
das e tamén sorrisos. Sorrisos
posta que ocupaba Jairne Miláns Exercito. O presidente, José Jiseu país. Ali si podia talar de todo,
para todos os gustos, para todas
del Bosch, na noite de auto~ ménez Villarejo, foi anteriormente
el
prefire
mostrar
ás
claras
porque
as interpretacións. Non o dixo así,
candó mandou os tanques ás .fiscal especial para a droga,
a sua opinión. Pero agora, evidenclaro, pero a resposta era galega
ruas de Valencia.
onde saiu malparado por diverna
neutral
Suitemente,
estamos
de necesidade: "Que quere que lle
sas tensións cos seus superioza,
nunha
embaixada,
xa
se
sabe
diga? Vde. xa ve, dunha parte, e
Horas despois, nunha rolda de res. Ainda que non é prec~ptivo,
o
que
pasa
....
doutra ... " Simplemente transcribiprensa, Sánchez Bilbao deü mar- Jiménez Villarejo convocou a toO dia continua azul, máis azul
mos -Ben ... enfin ... claro ... este ...
cha atrás nas suas declaración$ ... -dos os membros da Sá para deliainda. Acompáñan9s até a saída.
Funcionou o teléfono e a xerar·E esas forzas armadas deron xa
berar a cuestión. E houbo total
Outravolta cortés. "Ao principio a
quia militar. O Ministério de Decumprida satisfacción a xentes
unanimidade nunha reunión sorentrevista non ia moi ben, daro ...
fensa e, de rebote, o governo indomo as Nais de Maio_?
prendentemente curta. Cl~r<? que
o meu tema xa sa9en cal é ... por
teiro, poñian asi de manifesto un
se contaba con todos os inforÉ imposíbel que esa xente teña
favor, entandan, eu aquí .non son.
certo nervosismo ante o "estado mes favorábeis, desde o do fisunha satisfacción completa. Pero
_
o dono do circo."
de opinión" dos · máis altos e
cal -que non tiña nada que.opor
que facer? Eu non podo torturar,
Entendemo-lo pór terceira ve...z.
cualificados mandos do Exército,
á concesión do. indulto- até o
non podo utilizar os mesmos méAinda resta algo, algunha pequena
salvo para as minorías máis uldo director do cárcere militar de
todos ca eles para que me digan
causa que podamos tirar.
tras.
·
Alcalá de Henares, onde, por
onde está un desaparecido ... E dicerto, hai meses que non está
ficil, claro. Son feridas que non ciLiquidar a situación
Alfonso Armada.
catrizan; son feridas abertas na
'CANDO SE ABRE A
nasa sociedade. Desde a Xustiza
O Ministério de Defensa non
INVESTIGACl6NÉ-non podemos facer máis nada ...
Comparte, xunto . con Tarres
cansou de dicer que a cuestión
CANDO COMEZAMOS
lsto é moi grave e ten que ver co
do 23-F está "pechada". Dentro Rojas, unha planta do Hospital
tema da reconciliación ... Por isa
dese peche, indubidabelmente, Militar Gómez Ulla, de Madrid.
A COÑECER A
non creo en nengunha amnistía
cootémplasse
desde hai tempo a Ainda que nos informes consta a.
ENVERGADURA, A
nen en nengun perdón. Os coroposibilidade dos indultos, dando enfermidade cardiaca que padereis gregos ainda están presos!
VERDADEIRA
satisfacción asi ao Exército e ce Armada, os traballadores do
.Jz;;to~DI M ENSIÓ_N.,.....,D:=o-A~-,-_
mostrando, de paso, a magnani- hospital denunciaron que non r~
Resultan rotundas agora as
midade dunha democrácia que cebe nengun tratamento especiapreciacións. Estamos acaso nos
TRAXEDIA QUE O PAIS
non se sinte amezada xa polo fico e que a estáncia nCY Hospital
mellares momentos desta entreVIVIRA'
perigo golpista. lso é o que s~ converteuse máis ben nunha esvista extraña. "En realidade, é que,
afirma constantemente, por acti- pécie de prisión moi aten~ada.
claro ... aqui na embaixada ... un ha
Pero Sr. Strassera. Nesa altura,
va ou por pasiva.
entrevista ... aló en París, cando tacando a xente era sacada das
Ambos ex-militares celebran reiJlamos... de que me vai pergunsuas casas. A xente non o sabia?
Algo hai de vergonzante, po- nións familiares e non tan vida ·
tar?"
A Xustiza non o coñecla? Non carén, como demostra b episódio nen de presos· nen de enfermos.
Hai algun momento, no que un
laban todos?
do pasado mes de Xuño e a sogoberno constitucional - refírolapada operación de ir pingando O Ministérjo de· Defensa nega, ·
Mire ... claro ... un escoita cousas ...
me a unha escalada moi grande,
cara
a sociedade a comenéncia por suposto, tal ·trato de favor:
por exemplo, do terrorism'b-pero claro, para un xurista o que
de pór o broche de ouro á "cues- mal lle sentaria ás suas pretencontan son as probas; as evidenpoda chamar ás forzas armadas?
.
tión
pechada". O Governo quer., sións humanitárias para o indulcias, comprende-? Ademais, eu acEu creo que non, que nunca debe
· ademais, demostrar que o arre-. to, indultar a alguén que goza de
tuo decididamente cando me enchamalas. O terrorismo por moi
pentimento e- acatamento á tales priviléxios.
contro na situación de fiscal que ...
grave que sexa será sempre un
Constitución, con expresa renúnben que Vde. coñece perfectaproblema policial, nunca das forO indulto a Armada pode abrir
cia á violéncia, funcionan á ·hora
mente. Daquela... cando se abre a
zas armadas. As forzas armadas
unha fenda, un camiño, para que
de
obter
a
grácia
do
indulto.
investigación, é entón cando verunicamente interveñen, claro está,
se solucione a situación dos oudadeiramente comezamos a coñeen caso de ataque exterior ou
.entitros que ainda permanecen prePorque
-Armada
solicit9u
en
.
cer a envergadura, a verdadeira
nunha guerra civil... pero na ArlS de
cinco ocasións o índulto. Por di- sos. Torres Rojas. seria o seguindimensión da traxédia que o país
xentina, se Vde. é iso o que quer
1u?
versas
razóns, o Governo dene- · te candidato, pois tamén demosvive. E comezamos a investigar, ·e
plantexar,
non
había,
non
houbo
gounas,
como se denegou a pe- trou unha atitude constitucional e
etroproducen-se condenas como con- nunca unha situación de guerra citi6ión
de
liberdade condicional. comportamento adecuado. O
que
secuéncia distb.. fixemos o que
vil. Que era esa Guerra? Sacar ás
Agora
as
circunstáncias
variaron problema son os "irredutíbeis"
al vez
razoabelmente pudemos facer, xa
xentes das suas casas a altas d_
a
levemente, o consenso é ·xeneral Miláns del Bosch. e Tejero; que
o ou
lle
dixen
...
claro
as
·feridas
son
madrugada e facelos desap~re
no arco parlamentárió ao xesto. non acatan a Constitución e
l .XU- ~
profundas .. .
cer? Torturalos? O inimigo, para
Non se. pode ~squencer, en toda mantéñense nas suas trece. Mi~so é
un militar, somente-existe no c~m
Profundas e longas. Pero para
esta história, que Alfonso Arma- , láns é xa ·moi maior e por aí pode
con,..
po de batalla. Na Arxentina non
elas, .reitera-o nen amnistía nen
da era un xeneral moi próximo ao vir a sua solución. Telero· teno
:a ve
había nengun campo de batalla. A . · Pttrdón; nen esque~imento ... .d~~
reí Juan Carlos. ·E é o monarca máis difícil, p'ero ao fin e ao cabo ·
guerra suxa foi, é, unha mentira. A pedimo-nos. Ao final a tens1on
quen, afinal, sanciona unha deci- foi o bufón ~perigoso, pero bu1, tosubversión estaba desarticulada
afrouxa. E outravolta como Paris ..
sión que é fundamentalmente fón- da ·farsa.- Ao tempo, pois.
proxa no 75. Ainda que o goberno d~
Un. sente a sensación de que
política.
Nunca mellar dito aquelo de aquí
taran
queles momentos, o goberno
apreixou a m·an duri home digno.
.Ó me~anismo é que a Sá db paz, e despois gloria... para .os>, da ·
constitucional, tivese .asinado un
Cerno quen di, causas de todos
"herois confundidos" do 23-F:' O
Militar do tribunal Supremo, badecret.o crimtnal. .. que fa:n os milios di~s.
O
TERESA TODA/MADRID
seándose nunha série de infor-.

'fi..INDA HAI ILLAS
FASCISTOIDES ...
PERO A MAIORIA DA

Todo a ponto para
a liberdade-de Armada
e Torres f'.lojas

• O independentista portorriqueño -William Morales fói post_o en liberdade
en dias pasados polo governo
mexiquio, pésie ás pre~ións en
sentido contrário dos Estados
Unidos. Morales tora encarcerado en 1983 acusado · de · ser
membro dunha organización
clandestina portorriqueña que
opera fundamentalmente nos Estados Unidos.
O 12 de Xuño de 1978 Morales
foi apresado en Queens, New
York cando estoupol:J accide:italmente un artefact0 que lle mutilou as mans e o ros~o. Lago de
ser condeado a perpetuidade
por tenéncia de explosivos, o
mutilado fuxiu espectacularmente ao ano seguinte. No 1983 foi
capturado de novo en Mexico
tras un tiroteo no que morreu un _
axente mexicano, marte da que .
non se puido culpar dkectamen-·
te a Morales por ter as mans mutiladas. Despois de ser condeado
a oito anos dé· prisión, o governo
mexicano r~xeitou a extradición
solicitada- por Estados Unidos,
recoñecendo de feito o seu caracter de loitador político.
A posta en liberdade do preso,
tras o cumplimento.das duas ter- ..
ceiras partes da condea, foi ben
recibida pola maioria da prensa
mexicana e portorriílueña, pero
non así polos Estados Unidos,
país que ten que enfrentarse tamén coa declaración dun.tribunal
norteamericano
considerando
inadmisíbeis as probas de gravacións telefónicas recopiladas
pala policía política, FBI, e que
acusaban- a quince independen·
tistas portorriqueños. .
Estes quince presos levaban
encarcerados sen xuício desde
1985 e a decisión de non admitir
as probas : prodúcese en medio
da campaña en favor de Alejandrina Torres encarcerada en Virxínia e quen alega ter sof~ido in- ·
numerábeis torturas e vexacións
durante o seu cautivério. Son es. tas razóns de que os Estados
Unidos desexasen "un castigo .
exemplar" contra Morales.
O

• A organízac1on armada"
catalana, Terra Lliure, aprobou na sua terceira asamblea un documento de sete pon- ·
tos dirixido ao movimento catalán '
de liberación nacional, no que se
pronúncian por que o independentismo non se apresente ás eleicións xerais ou euro·peas, de momento, a non ser que, no caso das
europeas, "nalgun momento se valore conxuntamente á posibilidade
de opter un r-esultado aceitábel .
que per:llitisen demostrar a Europa
a existéncia dunha nación catalana
en . loita pola sua independéncia e·
pola Europa das n~cións libres. En
canto ás autonómicas, dependerá
a preséncia da situación do Movimento Catalá d' Alliberament Na"cional; ainda que si se pronúncia
por concorrer aos concellos e comarcas.
·
1

Nos outros pontos· aprobados ~
afirman a necesidá.de. . . de apoiar a
COS como xeito de ter un sindicalismo insertado plenamente co_movimento de liberación ·nacional; a
dotación dun médio de información independentista teito por militantes~prnfisionais non sectá,rios
que represente ao _conxunto do
MCLN; impulsar a loita contra o
tráfego de drogas; potenciación
dun frente de loita específico en
torno ás olimpiadas e enfrentar a
loita antirrepresiva - extendendo a
solidariedade a todos os recantos
da sociedade.
o

emprna X-1~ Edito•-.: Promocións Culturais Gal~.

~lo·de Mmlni.ti'8Cl6n. PN91dent~ Francisco CarbBllo.

c-..llelro DelegMto:Ramón Femández. Sec:~rio: Femando Cuñarro.
Yopla: CesAreo Sánchez, Aurora Pereira, Boí Villada, Manuel Femández,
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CARTAS
OPINIÓN NON .REINTEGRADA.
Éu sbñ un home ·isolado. Vivo·.
sen apenas coñecer o mundo
porque o mundo é infindo; nén
-~ sequer tento comprender o que
_está ao meu carón, seria coma
unha formiga no debezo de abrazar un carballo secular. Non quero molestar a· ninguén, nen berrar, nen porme irónico, que seria
moi doado, nen convencer a ninguén de nada; o curso do mundo ·
está aí, non podo alteralo, éme
superior, sobarda as miñas forzas. Só é que-teño unha idea e
quero dicila.
A cousa é que lin -neste xomal·
hai uns días· un texto en portugués, sí, en portugués e non en
galego reintegrado (até aí aínda . chego), no que ao galego normativizado se lle alcumaba. castrap'o, causa que me do~u, e me levou a escribir isto . tan sequer
coma desafogo.
Si, eu 'vivo ·nas aforas da cidade e ·o galego ºque levo· escoitádo; disgraciadamente non talado, desque nácin, está moi deformado, m~is· non coido qu~
solución sexa virarlle· as costas e
escreber noutro idioma; máis bonito, menos semellante ao castelán máis
portugués, cousas
todas moi positivas. Tamén a
min me gustaria ter uhha língua
que non tiver punto de conexión
co idioma oficial do Estado e co
mesmo número de talantes. Pero
. como non é asi confórmome co
que hai. A solución (sernpre desde o ponto de vista dun ignorante, repito, sen nengunha ironía)
seria · ensinar a falalo . ben,
c~mo?, e !in algo do . galego do .

.f .EDE ERRATAS
Na crítica de cine do número
anterior habia algunhas erratas que dificultaban a com- .
prensión. Onde poñia Tbm
Míck debia pór Tom Mix;
onde poñia Wyatt Eart debe
pór Wyatt Earp; onde poñia
Hannes Garner debe pór James Garner; onde poñia
Charly_debia pór Chaplin. O
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IL,G; e escoitei talar ao pavo, perdón!, á xente das aldeas de moitos sítios onde a f~la segue con·servada como unha alfaia, e cotexeino co libro de gramatica (do
dito instituto) que teño. no faiado,
e quedei, non sei como volo dicir ... sinxelamente ledo de que
houbese tanto , coincidéncia en

trambos, certo é que non nun ·
100%, ·cada sítio ten a sua variante, isto só fai enriquecer ao
idioma.
. Non digo que deixedes ese
fermoso reintegrado, non; ao fin
e
cab9 o nacionalismo galego
está .condenado a ser un ha élite

ao

~fastada da re~lidade, unha causa que está no ar, pero que non
calla na xente de a pé.
En finl a história velai a tedes.
Non nos gusta como foi ... pero
foi e non hai que lle facer. Quén
me dera que aqueles ducados
nunca se tivesen separado e
hoxe a Galiza estiver completa e
independente e desenrolada (ou
sexa, ceibe; ceibe, non coma
Eire que, aparte de lle faltar un
cacho, depende para todo do
Reino Unido).
Magoame ue haxa quen pense
que entre o portugués e o castelán non teña cabida o noso idioma. Tampouco me gasta· que de
ser língoa asoballada queramos, .
no canto de lingua pacífica, pasar a ser idioma opresor (véxase
Brazil, Angola ...).
Deume peria que alcumaran
asi ó normativo porqu, para o
meu curto entender, foi un aldraxe ao galega talado, que a fin de
cantas é o que ternos.
O dita, que ninguén se ofenda
e que ninguén pense moito sot;>re
destes argumentos, que, · polo

demáis, supoño, hanse derrubar
co golpe dunha p·ana d~ alcacén.
X. CARLOS ALONSO AUIBAL
(Vigo)

CONTRA
A RE~RESIÓN LINGÜÍSTICAA _Associa9ao Cultural RENOVAQAO (Embaixada galega da Cultura), ante o conflito da llha de
Arousa --:-eolégio Torre- provocado pola represao dos defesores do "castrapo oficial" do Governo da Galiza com o professor
de galego-portugues, D. Mário
Alonso Noceda, como protagonista involuntário e a senhora
Paz Lamela (urna vez mais) e alguma outra esposa de "socialista" do PSOE, quer solidarizar-se
publicamente esta asocia9ao
com o professor Alonso, que nos
lembra aqueles primeiros anos
em que o galega acedia á escala. Agora sucede o mesmo pero
contra dos professores do bom
galego.
Fazemos um apelo ao BNG e
ao PSG-EG (e outros nacionalistas mais á direita} para que de
urna vez deixem de, ser comparsas convidados dos defesores
do "galego-pachangueiro".
Estamos certos que, hoje
como -ontem, venceremos todas
essas resisténcias absurdas e ,.
provocadas por um sentimento
de auto-ódio cara a todo o que
nos lembra como somos. A Nossa T erra tem o dever de solidarizar-se com os que na "democracia galega" sofrem perseguisao,
assim o esperamos e desejamos.
EMBAUCADA

GALEGA DA CULTURA

STÓR_J _J~
.--

por escreber
1953-1975

(Madrid)
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Xaquill Mffiin: a 'corazón aberto
Aquel que se puxo do lado dunha multitude
-'Non somos naide'
- de galegas que-berraban:
,
Xaquin Marin non pára_
Ademais do seu traballo
diário nos xomais e
revistas, da preparación
do libro "Reimundo
Patiño, o home que falaba
en arameo" -enxendrado
en vida deste-, as clases
de debuxo, a preparación
doutros dous libros
próprios que verán a luz
proximamente e a
dirección do Museu do
Humor de Fene; está
mergullado nestes días na
prepáración das
"Xornadas do Humor" que
cada ano traen o sorriso á
sua vila natal. Os prémios
"Curuxa do Humor" serán
entregados con este
motivo o día 11 de
Decembro. Desa
preparación e dos
proxectos particulares fala
para A NOSA TERRA o
humorista .
•

M• XESÚS ÁRIAS

O concurso "Curuxa do Humor" é un dos poµcos termómetros que temos no país
para medir a temperatura
que acada o humor na Galiza, aumentou ou non o número de participantes?
A participación é rnoi grande,
este ano rebasou as previsións
que tiñamos Por exemplo, no
apartado do humor gráfico, recebemos arredor de 50 traballos,
o que supón triplicar a cifra da
anterior edic1ón. No literário ternos uns 25 traballos , que fronte
aos 18 do ano pasado representan un incremento importante, e
a Curuxa fotográfica, criada o
ano anterior sen moito éxito,
tivo maior receptividade pois recebemos uns dez orixinais Ou
sexa que o concurso este ano
está result.ando un éxito, porque
os traballos chegan ademais de
todas partes da Galiza
lso quer dicer que van tan
ben as cousas que a xente
está predisposta ao humor?
Non , van ben ou mal , porque
unha reacción frente ás adversidades pode ser o humor. De feíto. nun vistazo que botei aos
Lraballos que concursan no humor gráfico, hai bastantes histórias referentes á reconversión, á
comarca e a moitos problemas.
Xaquin Marin aproveita para
falar da boa calidade dos traballos gráficos, destacando que
máis da metade pódense calificar de bons 1 o que demostra a
canteira de debuxantes existen- ·
te. Ao seu parecer. os prémios
Curuxa debíanse elevar, cuantitativamente falando, pero recoñece que de non contar con
subvencións é moi dificil superar a barreira das cen mil pesetas .
El presidirá o xurado nesta
ocasión xunto con expertos nas
tres areas: Siro López, Fernando
Álvarez Bauza. António Orozco
e X. Lastra Murais.
Falamos a continuación da
Xomada do Humor que se celebrará o 11 de Decembrn e que
·como é· habitual- apresenta novedades exóticas e relevantes.
A exposición d os debuxos do
· americano Moit Walker, susbs~

tituirá nesta ocasión á do búlga-.
rq Ilia Bechkov, e a exposición
"Comic Galego" á da escolma
de exemplares de "La Codorniz"
das xornadas do 87 .
Como se apañan no Museu
para conquerir orixinais d~
tan altas personalidade do
mundo do Humor?
Isto fCJi unha grácia de Mort
Walker. Nós esérebémos dicíndolle que existia o Museu do
Humor, que estabamos aqui o
que dispuxese e a sua contestación foi enviarnos estes orixinais . Son dez debuxos que quedarán en propriedade do museu .
Na exposición contaremos con
traballos da equipa de Walker .
Están Dik Browne que é o autor
de Olaf o Vikingo, Jerry Dumas
e os fillos de Mort Walker, '"the
Walkers brothers" .
Despois ternos preparada outra mostra que se chamará "Comic Galega" onde haberá orixinais, catálogos, recortes de
prensa, publicacións, un pouco
de todo sobre a curta história do
cómic galego.
Marín síntese orgulloso das
Xomadas do Humor deste ano ,
que na sua opinión son as mellores que se levan organizado .
Ahondando no programa, ás exposicións hai que engadir o diaporruna de Carlos Silvar titulado
"O tesouro de Untia" ou a proxección do video da equipa "Visións" da·TVG : "15 anos de Cómic en Galicia". Pero o acto da
xomada que o humorista relata
con máis emoción é a presentación do libro "Reirnundo Patiño,
o home que talaba arameo" editado por Ediciós do Castro. Trá-

tase dun proxecto nado hai al- _
guns anos e que conceberan
Xaquin Marín e o seu colega e
amigo Reimundo Patiño antes
da sua marte.
·
Que contén exactamente o
libro?
O !furo contén cous~s dos dous
tal e como tiñamos pensado,
ainda que quedoµ incompleto.
Leva un conto de Patiño que vai
acompañado_ dun cómic baseado ne!, cómic incompleto e inédito , titulado "O home que falaba vegliota". Leva un cómic
meu chamado "Canta atrás" e
finalmente un ensaio sobre o cómic, tamén inédito, de Patiño.
A apresentación dentro das Xornadas farémola a xeito de mesa
redonda que moderará Siro López e estaremos catro arni_gos
de Patiño : Isaac Díaz Pardo,
Xosé Luis Méndez Ferrin, Bernardino Graña e máis eu.
Ao final das XoÍnadas serán
entregados os prérnios Curuxa e
a Curuxa de Honra, da -que nos
adianta Marin que foi outorgada
a Xúlio Prieto Nespereira, ourensán que entre outros galardóns canta coa medalla de ouro
do mérito ás "Belas Artes", o
maior galardón que dá o Estado
español, o que foi director do
Museu de ·A rte Contemporánea
e sistemas siE?.. ~stampación .
Pero nós non lle darnos a Curuxa de Honra por isa. nen por
estar sempre atento ao museu,
senón por ser un dos piqneiros
-do humor gr@co. -galega. El foi
un dos primeiros que traballou
no campo do humor, por-el{emplo colaborou en "La Zarpa", un

periódico satírico que se facia
en Ourense e do que el é autor
da cabeceira, colaborou en
"Vida Gallega" e dirixiu e publicou unha revista de humor que
se chamaba "La billarda".
A actuación de Xosé Luís
Berna! -Farruco- porá o ponto
final ás Xornadas do 88 .

Aparte das Xornadas do Humor e da preparación do libro de Patiño, en que anda
~etido?

Ademais de Jacendo o indio e
outras·rnoitas causas, fago a tira
do xomal que leva menos tempo
do que a xente ere pero máis do
que paree~ .
Qué tipo de pausas aborda
no debuxo do periódico, está
sempre ao fio da actualidade?
Hai un pouco de tod<D. Semanalmente envio uns cantos, uns de
actualidade e outros non . A rnin
no fondo non me gosta "facer
actualidade" , fágoo porque traballo nun xomal.

Preferéncias?
Neñgunha en especial·. ainda
que o problema da lingua ou da
émigrac10n trateinos moito.
Agora· este último quedou relegado porque cada día hai. má'is
problemas por aquí. -Fixen ta-

'Ji.. REIMUNDO
PATIÑODÁ_M_O_S_L_L_E_
A CURUXA DE
HONRA POR SER UN
DOS PIONEIROS DO
HUMOR GALEGO'

mén moito sobre a Reconversión e sobre os políticos.
Destes últimos, terá algunha
debilidade por alguén en
particular?
Por todo~. porque o poder sempre ten chatas e que hai que dicilas , pero que non vaia pensar
a xente que eu soi:i o "valedor
do pavo", porque estou recebendo cartas nas que demandan
que me meta con fulano ou con
mengano , entre eles algun que
outro alcalde_
Existe algun co que se me.t ese pouco, que· non lle inspira?
.
.
Metinme pouco con Barreiro,
por exemplo, porque non me
inspifa demás~ado. -De todas
maneiras inspírame máis o poder -en si, tanto o da oposición
como o poder, Poder. Sernpre
ten chatas que nos afectan a todos. Iso é o realmente importante para rnin.
E· o ·presidente?
Ese si me inspira, sácoo· de· cando en vez. Teño unha série que
se chama "O irnpaís" que sae os
domingos, onde salrán moitísirnos debuxos do presidente ao
teléfono. Decia Joaquin Sabina o outro dia que coa democrácia
víase obrigado a matizar
moito máis que antes as
suas cancións. Vostede sinte
a necesidade de matizar
agora máis que cando vivia
Franco?
Penso que non. Disto fálase
moito, de se a democrácia non
se preta tanto para o humor
corno a ditadura. Eu creo que o
poder sempre é o poder, haxa
democrácia ou non. Cando o réxirne anterior sempre era máis
directa a cousa, isa si, mesmo
se lle acorrían xenialiadades á
xente que non era humorista.
Quizá agora se necesite un pouco máis de oficio, pero defetos .
hai sempre.
Que proxectos máis imediatos ten na cabeza ou no papel?
Vou publicar un libro en "La Voz
de Galicia" que consiste nunha
selección de traballos publicados anteriormente, e vou editar
outro pola miña canta, deses
que se podan_repartir case en
man. Este é moi querido para
min, son uns deblixos que fixen
nai anos aqueles dos pés pisando xente que se levou a editar
Brais Pinto hai anos e a censura
dixo duas ou tres veces : "no recomendable en su totalidad" . O
libro é plenamente vixente, ainda o mesmo pé pode estar pisando xente.
O poeta Uxio Novoneyra dicia
no 77, de Xaquin Marin e Reimundo Patiño: a propósito dun_h a exposición na Galería Sargade1os de Madrid: "Os dous. son
pintores e traballadores ben implantados na problemática actual. Están ali onde se está sofrendo e dirime o destino do
home futuro . Por isa a, sua obra
. ten esa _grandeza de conciéncia
extremada e de loita, ese. ar de
trance decisivo. -En Xaquin Marin o _debqxo é algo controlado,
nunca a man vai máis alá da
própria conciéncia e decisión
social" .
Vinte anos despois de . que a
fada madriña o violase, Xaquin
Marín segue vendo . e dicendo
que · o negro é evidentemente
negro.
O -
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rnovimento viciñal lembra ·os sucesos tráxicos de 'Sobredo

Na mobilización agfária do ario 1922 en contra 9os foros
pensar y sentir en gallego. Somos un pueblo lleno de ideología que no puede morir nunca ... " asi mesmo recolle a de
Portela Valladares.: "Yo -diceos invito a que acudais al clarín
que nos llama a la batalla a defender 1os intereses gallegos . Yo
os lo recomiendo y os lo mando,
adivirtiendoos qe estas luchas
por la libertad son luchas a
muerte en las cuales se vence o
se muere ... "
Todo este momento reivindicativo hai que poñelo en coneX:ión _co que ocorre no mes de
Xullo nas Cortes de Madrid;
onde na SesÍón do 22 de Xullo
se tentou de sacar pata diante
unha Lei de Redención de Foros
e de:r;nais rendas dese tipo; apuradamente, pois nese mesmo
dia , sábad0 22, remataba o perióde de sesións no Congreso . O
Movimenton Agrário a partir do
Congreso de Tui rechaza a via
da redención, que supuña unha
indenización a pagar polos labregos que quixesen liberar as
tenas das rendas forais .
En todo este ambiente non
era nada difícil que fose adiante
unha folga xeral, como a que se
- levou a cabo na comarca de Tui
a partir do 8 de Novembro . e
que se extendeu pola provincia
de Pontevedra sobretodo.

O Movimento Viciñal de
Yigo, O Condado, Baixo

Miño e Miñor, tenta
recuperar o significado
que para a Galiza tiveron
Sobredo e o Movimento
Agrário de antes do 1936; ~
por isto diversas
Entidades Vicifü~.is
constituiron a Xunta
Xestora 'p ro-reconstrucion
do Monumento ao-s
Mártires de Sobredo e
propuxéronse a sua
reconstrución. No
vindeiro 27 de N.ovembro,
con motivo do_Sesenta e .
Seis cabodanÓ, terán lugar
bs Actos de
comemoración dos
sucesos de Sobredo e o
De-scobrimento- .do
Monumento xa '
restaurado .
O 28 de Novembro do ano 1922
produciuse en Sobredo, lugar da
parróquia de 'Guillarei (Tui), un
acontecemento tráxico que se
inscrebeu na História Contem-.
poráneá do naso País co sangu.e
d_os lq.bregos que nese día e Jugar foron abatidos pólos tiros da
Garda Civil. Cándida Rodríguez
· González, Venáncio González
Romero e Xoaquin Est.évez Besada, participaban nunha concentración de traballado.res e
traballadoras do agro convocados para manifestáranse contra
ás Rendas Forais e · o embargo
de bens que o Xuíz de Tui ia
executar por· non pagar o foro.
· Para chegar aos Sucesos de
Sobredo déronse previamente
unha série de feítos que é preciso ter en canta como antece- .
dentes .

. Folga xeral agraria

Congreso Agrárió de Tui
o monumento, do escultor Camilo Nogueira, foi ' reconstruido tal como fol
O acorrido en Sobredo significa
ideado polo seu autor no 1932.
o momento culminante, impre-·
-ocl,!rrió al representante de Ne·visto pol~ traxédia que signifi- .
Campaña abolicionista
greira. Quintilláh que es el hom-.
cou, da Reivindicación agrárÍí;i . ·
As organizacións Agrárias levabre de las soluciones. en este
en favor da Abolición dos foros
ron a cabo a campaña através
asunto propuso que la táctiCa es
que se desenvolveu na Galiza 'ªde propaganda diversa e mitip.s
partir do ~O de Xullp de 1922.
esta : Que el Congreso declar~Jª
no agro e cidades ·galegas ; nela
Os días 28 .. 29 e 30 dese mes
abolidos todos los foros. subfoparticiparon activamente os lí- ros, rentas, laudamios, etc., sin
celebrouse en Tui o Congreso
deres agranstas asi mesmo diAgrário "rexional" ·organi~ado
que-se permita que el estado inputados como Portela Vallada.pala Federación Agrária do pardemnice por ello a los foristas
res . Os actos que se organizan
tido xudicial de Tui. no que par(esta parte de la indemnización
teñen xa neste momento tono
ti~ipou entre outros o impulsor
fue · retirada).
nacionalista; a preñsa do moQue para triunfar las sociedado. movimento agrário ~ o ourenmento tai fincapé neste aspecdes representadas se compro. sán Basílio Alvarez. O· periódico
to; o Faro de Vigo, de 22 de
"Decenário político indepenmetieran a la más franca solidaAgosto de 1922. con motivo do
_ridad en esta lucha y ·que al pridiente El Tea", no número de 23
mitin que se celebrara na praza
de Xullo detall~ o programa, ·
mer chóque con Ja fuerza al trade Touros de :Pontevedra o Dodestacando dos vários asuntos a
tarse de la ejecución de las senmingo 20. reflexa ao tituiar a notratar: o primeiro: "Táctica a se- .
tencias, se contestase con Ja
ticia, «Mitin agrario . Los oradoguir para unificar el médio de ·
huelga de contribuyentes resis.res dan Ja nota nacionalistan e
lucha en la cuestión_)oral"; no ·
tiéndose al pago de las contriseguidamente pasa a reseñar as
buciones al Estado, sus-p~ndien
seguinte m\mero, corresponintervencións:
dente ao 3 de Agosto, reprodudo la_s ferias y mercados y d~cla -.
ce ampliamente as conclusións
· randa el boicot a las villas y ciu"... el diputado provinc¡al Sr.
ás que se chega, das que se sid?des que es • dona~ · viven los
Ouintillán. Aplaude el acurdo
foristas.. "
nalan, literalmente;
del Congreso de Tui de no acepO diário Faro de Vigo. do 30
"Todós se habrán dado pertar más luchas con la magistrade
Xullo.'
reseña
o
acordo
da
sefecta cuenta de que ... la única
tura en el problema de la tierra.
guinte maneira:
misión de este Congreso. era' la
Dirige
aéres censuras los par"El Congreso Agrario ... esta ·
primordial imprimir extensión y
. lamentarios diciendo que todos
mañana
continuaron
las
sesioseguridad al movimiento abolí~ han traicionado 'a Galicia ... connes del... Se presentó la -siguien- .
cio_n ista , que -viene . realizandof
cluye afirmando que el campesite
proposiciÓp:
"El
Congreso
ciertas soéiedades de foratano
no necesita que nadie los sirAgrario declara de urgente nerios... <!Táctica a seguir en la
va pues se basta el solo. y" que
al
pago
de
.
cesidad
la
negativa
abolición de los forosn. Interviesi los Gobiernos no atienden
toda clase _<;:le foros. rentas. launen casi todos los delegados: '
pronto sus jus~as aspiraciones
dei;nios. En-consecuencia queda
Basilio . Alvarez, Quintillan, Nú-·
terminará pro proclamar la Reacord'.3-da
·la
resistenCia
al
pago
ñ~z de Cou'to, Picouto', Heriberpública Gallega...
·
desde esta fecha".
to Salgado, García, Gaso. Gule...Basilio Alvare~ ... defiende
b'ras y otros que no recordamos.
No Congreso de Tui adóptase
la autonomía de nuestra nacioEl delegado de Lalín habia de
a postura nidiamente abolicionalidad por razones de lenguq. y
reconocer . algunas rentas y se
-nista; iníciase a partir deste mecarácter. Mi alma excl_ama se ha
vió'- precisado a reconocer lo
mento unha campaña en pro da
Gontrfüio . ~n· el acto. Otro tanto ·
moldeado en gallego y quiero
abolición dos foros .

a

O motivo desencadenante da
folga foi o apreixamento e ingreso na /prisión de Tui, por orde
do Xuiz. da Xunta Directiva da
Sociedade Agraria de Ribadelouro, parróquia do Concello de
Tui ; o motivo da detención , segundo El Tea do 23 de Novembro, foi que: 7'EI presidente de
la Junta Directiva de la Sociedad agraria de Ribadelouro
(Tui). ofició al estanquero de su
parroquia que no vendiese tabaco a los vecinE;>s de otras parroquias. amenazándole con acudir
en queja a la superioridad. El
estanquero pasó -el oficio al representante de al arrendataria y
este al Sr. Juez. Horas después
ingresaban en la caree! los once
individuos que formaban la Junta directiva de la Sociedad citada" . A soliqaridade cos detidos
provocou a detención da directiva da Federación Local de Traballadores e a suspensión ou
clausura de numerosas Sociedades da comarca. Todo iso tivo
repercusión no Parlamento de
Madrid, onde fixeron interpelacións a favor dos agrários os deputados Emiliano Iglesias e Portela Valladares . El Eco diário 'd e
Santiago de Compostela, o 16
dé Novembro reseña nas suas
páxinas:
"Sesiones de Cortes -las de
ayer-:
... El Sr. Iglesias denuncia las
persecuciones de que son objeto los sindicatos agrarios de Tui
y Cambados . El Sr. Ordóñez
(ministro de Grácia e Xustícia)
defiende a los jueces de Tui y
Cambados. El Sr . Iglesias afirma
que él Juez de Tui debería estar
en la cárcel por prevaricador. El
Sr. Bugallal llámale al orden ene~icamente . ·Entre varios diputados monárquicos y republicanos
se cruzan palabras gordas .... ", o ·
deputado Portela Valladares in- ·
tervén tamén no Congreso qo
dia.23 de Novembro; El Eco, do
día 24 di : "~ l S.r. Portela defiende unha proposición relacidJ;la- ·
.da eón las persecuciones contra
los agrarios gallegos. Censura la
indiferencia del Gobierno. ante
aquellos atropellós. Atribuye los

abusos de los jueces a Ja presión
de los caciques, refiriéndose especialmente al Sr. Ordóñez ... "
·Coa · folga . agrária solidarizá.mnse as Entidades Agrárias e
sindicais de toda Galiza; cheg0use a declarar a Folga Xeral
en Pontevedra e Ourense en nu merosas vilas. Un exemplo de
solidariedade é o qµe transcrebe
nas süas páxinas El Tea. no númerÓ do 23 de Novembro de
1922.
"Les nacionalistas protestan
de los atropellos con el siguiente
telegrama : <1Presidente Federación provincial agraria. Pontevedra . Irmandade Nazonalista Galega pro tes.ta enerxicamen te
persecucións agrarios Tuy e
compañeiros solidarizados coilas e sauda valentes 101tad.o res
liberdade agro-galego . Risco»" .
A Folga Xeral parece que im ciou un declive a partir do 22/23
de Novembro ; a prensa vai indicando, a partir destes dias. que
certos sectores ou ben se reincorporan ao traballo ou non se ·
suman á folga
Posibelmente diante disto o
Xuíz de Tui pretendeu dar mostras da sua autoridade , iniciou
a execución das senténcias de
embargo nos bens dos que se
negaban .a pagar as Rendas de
· Foros ; con iso chegamos aos
acontecimentos de Sobredo

Sobredo,.
28 de Novembro
Segundo as noticias de prensa
deses días o Xuíz realizou embargos o dia 27 de Novembro
sen que se producisen incidentes. Ao estenderse a noticia das
execuoións de embargos . as Organizacións Agrárias concordáronse para realizar unha concentración, no dia seguinte,
onde se personase o Xulgado
O 28 de t-Jovembro foi Sobredo o sitio sinalado para realizar
os embargos. Ali concentráronse os labregos da comarca para
manifestaren a sua opos1c1ón ás
rendas Forais e ao embargo qeu
se pretendía executar. Como
ben se pode deducir do exposto
até aqui, e dado o grau de mobilización existente, os acontecimentos desencadeáronse traxicamente até producírense as
tres martes e unha multitude de
feridos polos disparos da Garda
que acompañaba ao Xuíz ; os
que pedian xustícia e liberdade
para as sua terras comprobaron
que a resposta foi a irracionalidaade das balas; o campo galega voltaba a ser regado co sangue loitador igualmente que xa
sucedera noutros acontecimentos tráxicos como os de Nebra.
O Son ou Oseira . O Movimento
Agrário continuou reivindicando a abolición do Foro con Sobredo como ponto de referéncia .
No Décimo cabodano, en Novembro de 1932, ergueuse un
monumento en Sobredo para indicar o sitio onde cairan mortos
os tres traballadores do campo
e á vez ser o símbolo de loita
pala elimiñ.acióp do Foro levada
a cabo polas Sociedades e Sindicatos agrários, promotores do
,espirito asociativo no agro e da
crítica á inxustícia e a6 caciquismo; labor · na que se comprometeron até que se cortou a
sua actividade no ano 1936.
Significativo, e .en ·concmdáncia coa idea de eliminar da Histótia do noso País o traballo das
Entidades· Agrárias, foi o feíto
~e dinamitar o Monumento duO
rante a Guerra CiviL
XOSÉ M. SUÁREZ
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· O cronista do
·Reino de Galiza
No ano 1654 a Junta del Rei- ,
no·de Galicia criou ·a plaza de
Cronista do Reino. O día 22 de
- Nadal de 1665, reunidil a Sala
del Re~ Acuerdo, tom01.i _a de·cisión de adxudicar a plaza pra
perpetuar os feítos histó'ricos "..
a imitaéión de otros Reynos,
tenga esta Cronista que los red1Jsga · a - Ystoria ... " Esto c;ie '.'a
'imitación" é dabondo_e1ocuente.

O nomeamento recaeu eil frai
la Gándara . e Ulloa
(1595-1676), agustino, alaricano ·
de nacían e autor. entre outras
obras, de Armas y triunfos de .
· Galicia (1977) ·e El cisne occi. dental canta las ·p almas y
, ·triunfos de Galicia y Nobilia, rio, armas y triunf~s de Gali. -cia (1677). O choio valialle ao
ano 300 ducados .
O antece9.ente deste .cargo
está nas xestións. que fixera, no
ano 1569, o humanistq_ e 9ofundador da Universidade Compostelana, Álvaro Cadaval Valladares de Sotomayor, que se dirixiu
~o axuntamento de. Santiago,
como cabe~a de Reino, pra que
costeara . a publicación dunha .
· Descripción de Galicia, . en 19. tin e castelán con ilustraciós.
proxecto fracasou. .
O sucesor Q.e frai Felipe de la.
Gándara foi 0 seu irmau de reli ~
xión frai Juan Pacheco y Troncoso, autor dun volurne que ten
este doado título: "Fiestas ComFelip~ d~
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a que houbo varias propostas.
Entre as persoas prás que se solicitou o nomeamento estaba D.
Ramón Otero Pedraio . O caso é
que o · nomearnento non se fixo.
Servidor estivo tentado a facer
pescudas pra enterar;se quen
eran os presidentes das diputacións que se opuxeron. Non val
a pena. Compre ser ben túzaro
pra rexeitar a Otero Pedraio
como Cronista Oficial do Reino
de Galicia.

ao rei a supresión do cargo de
Cronista: do Reino de Galicia.
Despois da supresión da Juncro-his'tórica .gratulatoria a la
ta del Reino de Galicia, coa
Virgen Santísima del Rosario
nova dimisión adeministrativa,
·por el triunfo que a sus influjos
·apareceron as diputacións prosoberanos logró el pueblo hércu. vinciais. Galicia levaba moitos
postelanas con las ·que Ja siemleo por él cerco que . pusieron,
pré, grande, muy noble y leal
aHos -derid.e o ano Í752, morte
HenriqÚe Nares y Franqisco
ciudad de Compostela celebró Ja
· de Huert~. do que- dixo-o P . SarDraq, ánglicas (Santiago 1722).
canonización del máximo pontímiento: "escribió en Santiago y,
O seu sucesor. Francisco-Mafice Pío V, cuchillo de los here~
parece que estaba en la Califor·n uel de la Huerta y Vega foi nonia"- sen que se proveera o
ies, tenor de sarracenos, escla meado no ano 1737. Era ·natural
recido hijo del ·gloriosísimo Pacargo de Cronista. Ao fin no ano
de Al_c alá de Henares e sua fa-··
dre ·_y Patriarca Santo Domingo .
1885, a proposta da Sociedade
milia procedía de OU:rense.
Económica de Amigos del
de Guzmán, fundador del sagraPaís, de Santiago de Campaste~ _
Exerceu de párroco de Santa
do. orden de Predicadores. Dedf. María 9alomé de Santiago, adecalas esta com_unidad- al nm. y
la, as diputacións acordaron o
norneamento de Murguía. . máis de desempeñar outros
Reverendísimo Sr., El Sr. D. Fr.
mesteres na curia arzobispal. As
O derradeiÍo Cronista Oficial
Antonio. de. Monroy, arzobispo
cidades do reiño acordaron cos; de. Santiago, etc. , maestro genedo Reino de . Galicia foi o poeta
tear unhos Anales escritos por
ral que fue de dicha Religión '.'
Ramón Cabanillas, nomeado no
Huerta. · Ao ·teí que facer efeiti(Santiago· 1715) . Pá.checo foi no, ano 1927. Dende a marte de Cavos os diñei~os · volvéronse do
meado Cronista do Reino por ·
banillas, rto ano 1959, non se
acordadq e chegaron-a pedirlle
voltou a cubrir a vacante,_pese
parte das· cidades. O señor.Facheco -ciue Deus descanse---:- é
tamén autor de Declamadión sa-

o·LIBRO DE NADAL

Como queda esplicado dende
a marte de Cabanillas o cargo
· de Cronista Oficial do Reino de
Galicia está vacante . Ao mellar
ninguén da Xunta ou do gob~r
no sabe que esiste tal cargo. Se
o souperan seguro que xa o terian ben dotado econornicamente e que nomearían ao figurón
de turn<?. Cavilese, senón, no

M. HORTAS VILAHOVA ·

, XOSÉ CID CABIDO

O CAMIÑO DE
MIDDELHARNIS

.VIII centenario

DestelQs, secuencias, pezas de
púZÍle sen imaxe. Momentos
nos que se textuali?:a un percorrido múltiple, anónimo e glacial.

SERAFIN MORALEJO

O PÓRTl~CO
DA GLORIA

CONTADO AMOZOS
ENENOS
·· A e;plicáción, ·a narración das
partes; das súas figuras, os de.buxos dos símbolos -PARA AGA~
SALLA-LO NAOAL 88 CON .01TOCENTOS ANOS DE HISTORIA

que é. esa. estrana pantasma
chamada Consello - da Cultura
Galega. E .que conste que non
queremos· sinalar a ninguén en
particular.
·
A historia sumaria que rema- . ·
tamos de espoñer non pode ser
má'is miserabel nen máis triste.
Mesmo ' dá vergoña contala. No
vello Réxime os aspirantes a
Cronista Oficial del Reino de
Galicia tiñan que solicitar o
- cargo. Servidor irnaxina o politiqueo , as presiós, as recomendaciós, as intrigas, os receos, as
censu~as que había . detrás de
cada nomeamento. E, sobor de
tÓdo, o desinteré~ da Junta del
Reino de Galicia e dos rexedores áas cidades pra manter o
cargo de cronista.
O que máis chama a atención
é que , case a mediados do século XVIlI -chamado pra roáis
inrí Século da Ilustración os
concellos galegas, nun perfeito
aito de domesticación, pidan ao
rei a supresión do- Cronista do
Reino . Os domesticados de oxe
teñen un bo antecedente en que
estearse. Un sempre se solprende de que poidan esistir xentiñas que esteñan tan radicalmente contra o seu país e que
sintan un auto-odio tan fondo e
tan visceral.
O pasado pasado está. Con
ser ben ruín e miserento aínda
non é o piar. O piar é que ese
irracionalismo , ese • tribilismo,
esa miseria vergoñenta segue
viva e virulenta nos nasos dias.
O que coñeza algo do noso país
sabe que é verdade o que afirrriamos .
- Voltando ao asunto do Cronista Oficial do Reino de Galicia
non nos estranaria que algunha
das autoridades do noso país
propüxeran pra cubrir a vacante
a Saritísirna Montiel ou a Marta
Sánchez.
O que se conserve. aínda que
a trancas e barrancas, a Ofrenda do Antergo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento na cidade de Lugo, único aitoinstitucional que queda
do vello reino, fainos creer nos
milagres.
O

somos coñecidos

na ·aaliza inteira,
·pola nosa
·
especialización

en libros ·
galegos

.' e- pórt'Ügueses
JOSE VIAÍE MOUTINHO

EN, EL PAÍS
- DE LAS
LAGRIMAS

- Quinte historias no fío do habitante desgaxado. Do por~
t~gués 6. castelán como ·observador ir-ónico sutil da soci~
dade entramada.
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CONVOCATORIAS
dos para exterminarlos. xogos ·
cías · actuais, especialmente .
antes do 30 de..Marzo do 1989,
qu~ fah con eles os' rapaces,
nos USA e URSS. a 'respeiio
e o prémio será entregado no
creencias, folklore e literatura
destos cÓnflitos, e désenrolar
curso dun acto público nunha
oral a eles referida.
un caso de estudo.
data · a designar. O fallo será
3.ª~ Os ·traballós redacta.S eguiÍ:anse as seg'uintes·. bainapelátJel os participantes,
O Patronato do -Museo de Popranse preferentemente en linses:
- .polo feito de apresentarse ao
gua galega."
- ·
tevedra convoca para o curso
1.- Gs traballos · apresentados
concurso, declaran-a sua acei1988-1989 os Concursos Esco4. ª - Eff cada traballo cons.debérán reunir as seguintes
tación das preséntes bases.
lares "López Suárez-Cél$tilletará o nome do Centro Escocondicións: ·
jo", en memoria destes granlar. o. do Director. do equipo e
a) Ter unha extensión non meHaberá unha segunda modalides benfeitores da jnstitución,
o dos alumnos que o componor de vinte fólios e non meidade que se ·r nxerá polas seadicados a aliciar ós nosos rañan, así como o curso a que
rande de trinta fólios de trinta
guintes bases.
·
paces no coñeClIIlento do enpertencen.
liñas por sesenu;t pulsación$.
torno nos eidos das Cencias
5.ª- Os orixinai.S prenlli!..: l;J) Non ter sido publicaqos.ou
1.- Premiarase a mellar·invesda Natureza, de ·acordo coas
dos pasarán a seren prqprietigación realizada por: un grureproducrdos. tot.ál ou parciálseguintes bases:
dade do · Museo de Ponteve~
po de estud.antes de BUP.
·mente. en . xornais, revistas . .
dra, que poderá .Publicalos. ~ .
. COU ou FP. sobre o tema
boletins, rádio, televisión, ou
1.''- Nos referidos ConÓU· 6.ª- Os traballos remesa.. Direitos huma.Ílos e co- calquer outro médio de comu- .
sos poderán partippa-los esranse á Secretaria do Museo
mércio ~e · armas", con esnlcación ou difusión social.
colares - de E.X.R. RU.P. e
· (Apartado 104. .36080 Ponte~e
pecial atención ao caso espac) Estar escritos cun nivel acaF .P. de tód.olos centros de Gadra). ata o día 15 de abril do
ñol.
· ·
délpico apto para ser publicalicia, en equipos, banco ·a di. Vindeiro
1989.
do nunha revista teóri~
2.- Os traballos apresentados
rección dun Profesor.
_,. 7 _ª - O fallo do Xurado. que
· 2.- Os participantes poderán
denberán "reuim as seguintes
2.ª- Os temas da presente
será mápelable, darase a cocondicións: solicitar ao Centro de Investiconvocatoria son os que se- -· ñecer pala prensa e será co-·
gación poola Pa2-FuHEM. (C/
a) Ter . . unba extensión non
guen:
municado ós centros premiaAlcalá, 117, 6 Dta .. 28009 Mamear de catro fólios mecanoa) Arbres e ~s. Cados. ·
drid) o envio dun dossier ingrafados. por unha só" cára e a
talogación dos ·existentés nun
8.ª - Esfablécese para cada
formativo sobre o tema. Este
doble espácio. e máxima de
concello ou na área de influen-'
apartado un premio de 25.000
·dossier contén unha seleción
dez fólios.
cia do centro-escolar, recollénptas. e un accésit de 15.000
de artigas .de prensa docub) Ser o resultado tlun traballe
do o nome ou nomes que teptas.. podendo o Xurado progrupal.
.
mentos informativos. e foi elañan, as diversas utilidades
pala creación dalgún "Premio
borado polo C~ntro de Invéstic) Conter aspectos relevantes
que .os paisanos tan da madeiEspecial" ou debralos desertas .
gación para a Paz-FUHEM .
en tomo ao coñecll;pento, aná/ ra, da casca. das follas, dos
se procede.
3.- Os traballos deberán . ser
lises e reflexión.S do tema profroitos ... . folklore, cantigas a
9.ª - A entrega de premios
entregados por cuadruplicaposto. · Valorarase especialeles referentes, acompañada
terá lugar no Museo de Pontedos, contendo dados do autor
menté o seguimento do terna
de debuxos e/ou fotografías
·vedra durante a "Semana dqs
ou autora, incluindo o seu enilustrativas.
nos meios de comunicación ·e
Letras Galegas'' no dia que se
b) Plantas. Recolleita de
derezo e .teléfono.
a consulta bibliográfica. asi
avisará oportunaroente.
·
A apresentación debe¡á realitódalas plantas. silvestres ou
como un res'ume dás conclu-_
10.ª- O feito de participar
cultivadas, a sere posible con
sións que o gtupo· elabore.
1zar:se antes do 15 .de Febreiro
nos Concursos presupón a
herbario, que se, dan nun con- do 1989, personalmente ou por
3.- · Os -participantes poderán
aceptación das presentes BAcello ou nunha área determicorreo, na Ftindación Hogar
solicitai ao FUHEM o envio
SE$.
nada, anotando os. seus nodel Empleado (FUHEM). e/Aldun dossier informativo.
mes. as propiedades, usos,
calá, 117.-0 Dta:, 28009 Ma4.- Será a mesma qu~ na condrid.
.
•
Prémio
pala
Paz
·.
creencias, tradicións, lendas,
vocat.ória anterior ademais de
refráns e cantigas a elas reféri~
4.- Estabelécese un único préindicar o nome do centro esdas, acompañada de debuxos
Convocado polo Centro de -In. colar.
mio de 100.000 pesetas (cen
e outras ílustracións que sevestigación pala Paz convóca- - mil) para o ganador ou gaña5.- A d<?tación será de 50.000
coiden necesarias.
se un certarÍle sobre o tema
dora. *lñ 5.- A FUHEM formará
pesetas puden9-o dar unha ou
c) Insectos. Catálogo de tó.. A politica de bloques e a
o correspondente xuri. ·Este
váJias mencións que serán redolos coñecidos nunha zona
resolución dqs conflitos no
terá un número µon superior a
compensadas con sendos lodeterminada. con debuxos e/
Terceiro Mundo". Os traba·cinco pñersoas e entre elas
tes de libros entregados
ou fotogiafias. anotando os - llos que se apresenten debecontarase cun ·representante . centro eseolar correspondenseus nomes, as súas caracterán analisar en términos glodo Centro de investigacións
te. En caso de ser declarado
rísticas, os seus modos de
bais a relación entre a política:
para a Paz. quen actuará
deserto. dita cantidade. -acuvida~ así como as súas cualide bloques e so conflitos nop
como Secretário, con direito a
mularase para a convocatória
dades. esconxuros practicaTerceir0 Mundo e as tendénvoto. O fallo deberá produc'.rse
do próximo ano.

•

•

cións do Ateneo ferrolano. Até
o 5 de Decembro.

Femando
Quesada

Óleos na sá de expoSicións po
ConceUo de A Coruña

•

Rafael Alonso

Mostra de aguarelas no Quiosque Alfonso na Coruña

•

Exposord

Aberta na sá de Durán Loriga,

Libro~

•

do Ferrol

Na Sá de Exposicións do Ate:.
neu ferrolano ábrese desde o
dia 4 unha mostra de libros
editados na cidade en colaboración coas Bibliotecas Municipais e Biblioteca Genetal de
la Zona Marítima del Cantábrico.

10 en A Coruña a X Exposi-

•

ción Nacional de Pintura, Escultura e Fotograba de xordos
de todo o Estado. Aberta até
o dla 27

Óleos de Maria Neira na Aula
de Cultura. Na Galeria Sargadelos. Ernilia Salgueiro

•

En Compostela

•

Fotopress 88

A mostra "F'otopress 88" da
Canea de PenSiós de Cataluña
está aberta na sá de exposi-

Enrna Chacón

Obras de pintura, escultura e
cerámica, na sá de.arte da De1egaC1ón de Cultura de Pontevedra.

ANUNCIOS DE BALDE
Vendo mel da Galiza (Serra
do Faro de AVlom Ourense).
producido
artesanaJÍTlente ·
sem tratamento quirruco. em
botes de 1/2 Kgr a 650 pta . E
1 Kgr. a 1 200 pta para pedidos mandar cheque polo importe máis 150 pta. para gastos de envio a nome de Joám
Lois Galega Torrado. 32513
Godás da Cima - O Carvalinho
- Ourense.
Danse clases de Matemáti-

cas de BUP-:' FP e COU. Perguntar por Méirina. polas tardes. na Rua Tauro 3-7° dereita
(Compostela).
Busco piso en aluguer en
Vigo. Tres dormitórios e calefacción central. Teléfono 4330-12. Só meicxha.

Madariaga. Inscripc;:om e matricula: a) Llvrarta Terra. Pra<;a
do Conservatório. 2 (onde a
Escala de ldiomas); b) Llvraria
Lume. Rua Femando Macias,
3. c) Llvraria Couceiro, Pra<;a
do Llvro.

Véndese COD][eJador Zanussi. Vertical de 225 litros
de capacidade. Teléfono (986)
47 14 05.
Cursiño básico de fotografia. Todos os sábados de Novembro de 10.30 a 12.30 da
mañá. Inscrición o 5 de Novembro na · rua Hospital. número 8. de Cangas. Organiza ·

Profesora de E.X.E ., dá clases. Grupos reducidos. Zona
Praza de Vigo. Telf. (981) 24 27

A Coruña.

Mestra dá clases particulares de EXB. Interesados dirix:irse, en Vigo, a Canadelo
Babeo 4-5° p . 13 ou ao teléfono

43 99 56.

m A Corunha curso intensivo de galego reintegrado
(e breve aproxunayom a cultura-portuguesa). 14 de Novembro a 16 de Dezembro (todos
os días). Pelas 20.15 h até as
21.15. Instituto Salvador de

ano

e

ªº

ACTOS

•

Calquera vai á
guerra

Xíria.

59 -

Vendo furgoneta Avia. preparada para vivenda. en bon
estado.
Teléfono
(988)
41 70 03. De 10 a 13 h Perguntar por David

Certarne escolar
"López-Suárez
Castillejo·

O grupo de Baile e Gaíta
"San Miguel de Marcón (Pontevedra) oferécese para actuacións e festas Os interesados
poden dirixirse aos teléfonos
(986) 84 69 20 e 84 77 15.

====--·-·-===================

Dentro dos Xoves Teattrais,
en Carballo representarase a
peza do grupo ourensán "Caritrel" . O acto será as 9 da noite
no salón de actos do Instituto
"Alfredo füañas" .

•

Homaxe a.
Lorenzo V arela

O d:ia 26. ás 17.30 h . faraselle
unha homenaxe ao poeta Lorenzo Vareta, con motivo do
décimo aniversário do seu falecimento. Haberá unha oferenda floral, dedicaraselle o
nome. dunha rua. para celebrarse despois unha velada literária.

•

As alegres
comadres de
Windsor

En Ribadeo. no salón de actos
do Instituto de Bacheralato,
representarase a· obra de Shakespeare polo grupo "Ditya"

•

Galicia S.A.

.
a recuperación dunha faceta ·
do noso pasado aproveitando
as potencialidades dos médios
audio-visuais· para divulgar,
dun xeito ameno e suxerente"
A primeirá fase do proxecto.
que agora se apresenta. materializase neste video. dunha
etrutura documental e éon algunha das suas partes dramatizadas. A segunda fase consistirá na realización de 12 videos monográficos.

12.30. Ponéncia sobre Prestacións económicas e sociais
para a futegración Social dos
disminuidos.
Centros Gcupacionais. Centros especia.is de emprego .
Cooperativismo.
Subvencións aos empresá. rios que contraten disminui• Xomadas sobre a
dos.
integración
D . Xesus P~nedo. Técnico
de emprego oa .Con8ellarta, de
escolar e sócio-.
Traballo e Benestar Social.
laboral do
4.30. Prestacións Periódicas
disminuido
e axudas individuais para os
disminuídqs.
Sábado. 26 de Novembro.
Dña. Carme García Cancela.
10.30: Recepción dos AsisAsistente Social do Centro de
tehtes.
10.45. Irn~uguráción das xor- · Servicios Sociciis de Muros ..
5 30. Integración escotar do
nadas poló Ilmo. Sr. Director
disminuido.
Xeral de Servicios Sociais da
D. Xosé Domingo Oreiro RoXunta da Galiza.
driguez. Profesor de Educa11.00 _ Ponéncia· sobre preción Especial.
vención de enfermidades físi6 .30. Eliminación de Baireicas, psíquicas e sensoriais. ·
ras AÍquitectonicas.
D. Luis Verde Remeseiro,
D _ Domingo Dosil Cubeh
Médico.

En Pontecesures, o vénre·s no
Pavillón de Deportes, representarase polo grupo Malbarate a obra "Galicia S.A." . coprodución dirOOda por Eduardo
Alonso.

•

TODOS OS

·XOVES
A•OBADU.I.
PERIOOlco

GAlEGO SEMANAL

NO SEU OU IOSOUE
.\

Dña. Maria Cagiao V.ila,
Médica.
D. Femando Crespo Día.Z.
Psicólogo do Centro de Servicios Sociais c;le Melide.

PUBLICACIONS

Novas form.a s de
dominacióp

Na Faculdade de Económicas.
o venres 25 ás 20 h . conferéncia do sociótogá da Universidade de Nova Iorctue James
Petras. . Desenrolárá o tema
"Novas formas de dominación :
as contradicións enti:e a Alemaña. Xapón e os Estados
Unidos" .

•

A ponte de cristhl

o xoves 24 ás 8 do serán no

Centro CUltural da CaiXa de
Aforras d~ Vigo apresentarase
o video "A ponte de cristal"
Esta obra é un proxecto para

•

400 Carrabouxos
máis

Segue .á venda o último libro
editado pala Deputación de
· Ourense. cunha mostra de vá-

rios ceritos de Carrabouxos. a
tira que ·con grande éxito popular ven publicando diariamente nos xomais La Región·
e Atlántico Di(!.rio o dibuxante
ourensán Xosé Lois.

·

Presidente da Asociación · de
Disminuidos c;la Bisbarra · de
Muros.*l .
Ao ·. remate das
Xomadas, entregaranse diplomas a todos os asiStentes.
· . Os interesados en asistir
deben apontarse no Centro de
SérVíC:ios Sociais: de Muros.
Centro de servicios Sociais
de Muros.
. Rua Hospital nº 21
Tele~. 82 76 53 - 82 ·76 03-

•

Prérllios Galicia ·
de Xomalismo

O venres 25. ás 9 da noite na
discoteca "Studici.-3" serán entreg9-dos os Prémios de Xonralismo. Serán transmitidos en
directo pola TVG ..

•

Mártiies de
Sobredo

Os actos de conmemoración
do sesenta e :;;eis ,cabodano
· dos acontecementos· de Sobre.. do e· descubrjmento do monu- ·
mento. simbolo de loi!a antiforal 3 testemuña do sitio onde
c.ai'ron tres traballadores do
campo ·ciue p"a rticipaban nesa
loita. teran lugar o próximo 27
de riovembrÓ de 1988 (I¿orningo). ·segundo se de14lla no pro.grama de actos.
10.30 H. Concentracíón ·na
carballeira .d e San Xosé . (recinto de festas de -Sobredo). ·
11.00 H . Desplazamento das
representacións. das Entida.des Veciñais · e Organismos
Ofieiais ata o Monumento..
11 .15 H. Presentación do
Acto e a seguir::
·Intervención do Historiador
D. Xosé Barreiro Femández.
Catedrático de Historia Conterñporanea de Galicia na Universidade de Santiago de
Compostela.
·
Intervención do i)ortavoz da
Xunta Xe~tora.
Descubrimento do Monu ~
mento e oferenda floral
·
12.30 H. Clausura do Acto e
retomo · a carballeiia de Sarl
Xosé, ond~ haberá un Magosto Popular con viña do País.

UNHA PEAGUNTA OU VÁRIAS

'

'

l

hai que pasar pola estrada, e resulta ade..:'
mais que no interior da Galiza, por exems vías de comunicación son resulpl?, a principal fonte de ingre$OS econó- _
tado ·da induslrialización · dun país
micos procede da gadaria e como adeou a industrialización dun _país demais o tipo de propriedade agrária tamén '
pende da existéncia de boas vías de coé dispersa, re~ulta que o gado e os veícumunicación? Grave dilema que os sucesi- ·
los agrícolas -incluídos os carros de vavos ministros de transportes do governo
~ cas- teñen que circular pola estrada.
central, acompañados dos Conselleirbs
do ramo queren solucionar polá vía de Pois ben, como as autoridades non deben
saber isto, non hai arcens nas estradas e
"Deixar facer ... " aos Presidentes de Depu- .
cando estas. se arranxan:, supostamente ·
tación en época pre- eleitoral. Claro que-a·
competéncia sobre a rede viária primária para mellorar a seguridade vial, tampouco
se fai arcén, nen se aumenta o ancho se-"
é do MOPU.
nón que os arranxos limitan-sé a ~nha
Eu creo que a industrialización depende"
capa de rodadura e' a marcar a sinaliza- en boa medida de que haxa boas vías de
ciG>n horizontal. L:ogo queixarémo-nos da
comunicación --:-e os técnicos valoran que
cantidade de acidentes.
estas inciden na industrialización nunha
E digo eu, e por onde p·asa:rá o tránsito
porcentaxe de até o,70%- por iso deses- ·
pesado que transportará os produtos da
pero de pensar na futura industrialización
nosa terra e_da nosa indústria?, ou eses
da Galiza. Vexamos senón:
·
Estradas.- Triste futuro. As famosas e produtos irán en tren?
grandísimas · partidas orzamentais para , Esa é outra. Despois do 1.amentábel eseste capítulo non supoñen nen un ·só qui- tado das nasas estradas,, se miramos o
lómetro de autovía na Galiza,. e o tan ca-' das vias ~érreas concluimos que a situacarexadci tramo de auto-estrada é un pro- ción é igual' ou piar. Na Galiza a infraestruxecto que data de 1977, isto xa sen me- tura ferroviária é_escasa, e xa sabemos a
ternos no tema da duración do período de importánqia que esta ten no desenvolviconcesión á empresa construtora, que é mento industrial. Pero ademais de ser esO TGV, tren de ~Ita velocidade francés.
de 99 anos. Pero é mais, cando se pade- casa, ,o seu estado de deterioro é alárcen en coche as estradas galegas obser- mante e sen embargo fai-~e caso omiso
de que a Galiza queda novamente discriva-se por exemplo, que co arranxo da de , da necesidade de reparar as vías en pe~
minada. Queda-me c;;onfirmar ·outra sos- Lugo a Santiago está na mesma situación ríodos comprendidos éntre os 1O-e os 15
peita máis que vou expor: Ao proxectar o
desde a febre veraniega das obras públi- anos.
Plan de Transporte Ferroviário, fíxose
Non irnos f~lar dos ·proxectos que pre. cas. Cano irnos da Coruña a Sar;itiago veqoas previsións de manter o mesmo anmos que o arranxo consi.stiu nunha capa vi_::i o PTF e que_quedaron niso, proxectos,
so
cabe
dicer,
a
título
ilustrativo,
·que
a·
cho
de vía existente. Para iso, compra-se
de ~odadura sen nengunha variante, e non
_ sera, porque non haxa curvas!; o mesmo única obra ferroviária que había na Gal iza . - o material necesário -travesas e raíso que supón un investimento de centos d~
podemos dicir da que vai de Lugo a Ou- -o tratamento i_ntegral do travo de via Lam~llóns de pesetas, pero resulta que ese
rense. Estou a talar só duns exemplos de 1 !in-Santiago- quedou en suspenso canmaterial non é adaptábel ao ·novo proxecestradas "nacipnales" e portante perten- do ainda non está executado m,m -60%.-E
to de mudar o ancho da via. Que vai pasar
centes á rede viária primária, cun tránsito todo iso en aras de dotar de boa irifraescon ese material? Pois aqui está a ·miña
moi denso; non xa de que a unha se lle trutura viária ao famoso triángulo Barcelona/~adrid/Sevilla,
quer
dicer,:
Olimpiadas/
sospeita, non se empregarán na Gáliza
acorra a loucura de viaxar á Fisterra ou
aonde non chegan as raias da 1ª e 2ª faadentrarse pelas interioridades da provín- Capital Cultural/~xpo 92. Os investimenses ~fos pr~xectos? Se esta sospeita se
. cía de Lugo ~ ir por exemplo a Ferreira de tos, com no caso das estradas, Vé,m-se
confirma, errara-se de novo ·ª expectativa
Pantón. Os investimentos, aparte d~ seren d~sprazar rnáis . un ha vez. Como será pode que se "tan obras", pero suporá que
mínimos e para cobrir o expediente e criar s1bel aumentar a velocidade dos trens xa
non
a
180
km/hC?ra,
senó'n
.por
exemplo
.a,non teremos unhas vías de ferrocarril hoa expectativa de que ".se están facendo
mologadas por moito tempo.
obras"; son irracionais. A saber: construe- 90 Km/hora cando as vías teñen unhas
Ainda me preocupa outra causa. No 92
se unha ponte sobre o M.iño; no termo travesas de m_adeira que están podres e e~t:a en vigor a Acta Única Europea, coinmunicipal de , Chantada, na estrada de non resisten os tirafondos e os raís están
c1d1nd.o a data, curiosamente, con todos ·
Monforte a Santiago que supón un aforro rompendo· continuamente co .conseguinte
grave
risco
de
descarrilas?
Será
que
os
eses
eventos ·dos que a prensa nps ten
· de 3 quilómetros de curvas e na que se
.
· tan informados, e a Acta Unica supón eni,r1visten centos de millóns, pero agora se- ministros non viaxan en tren?
. Con ·este estado de causas, 0 Sr. Ba- · tre outras causas, a supresión das barrei.:
guimos esperando polos _acesos á ponte,
ras arancelárias e a libre circulación de
e como ~a se puso a wimeira pedra e se rrionuevo toma a decisión de mudar 0 anpmdutos. Non será o motivo da Olimpiada
' inaugurou o tramo seguiremos esperando! cho das vias (até o momento de 1,668 e
Capital cultural/Expo 92 a cobertura para
Todo isto só son exemplos, pero ademais · en Europa de 1,50 m) para adatá-lo asi ao
dotar de infraestrutura viária a determinate_
mos que crer que os nosos governantes ancho europeu. Ben, publican-se a contidos zonas de estado cuxa produción intenon s~ben qu~ a_povoación galega se ca- nuación na prensa os posíbeis traxectos
resa potenciar?
racteriza precisamente pola sua disper- de remodelación que seria en 2 fases· sai
sión, e que nas estradas é obrigatória a pois, o .mapa do Estado español cu~has
Eu estou segura de que estas mesmas
construción de arcéns que deberán ter .un ·raías 'que indican cal será a primeira fase
perguntas e outras semellantes rondan na
ancho . míi:iimo de 1,30 metros; non estou e cal a segunda, a cuestión 'é que en nen~abe:~a .~e n:<:>ita xente e nas próprias i nstalando de vias lentas que serian necesá- gunha das fases hai nengunha raia . prot1tuc1ons pol1t1cas, que vai pasar coa Galirias·, senón d~ arcéns que son obrigató- xectada que se aproxime nen remotamenza se queda marxinada más unha vez de
rios. ~er_en:os EJUropeus, pero ao ser a po- te a Galiza, ainda que si coinciden co fatodos <?S proxec::;tos de mellara de infraesvoac1on dispersa, resulta que para ir á moso triángulo, cun engadido que ch·ega
trutura yiária cando esta infraestrutura é
casa do viciño á tenda., ao traballo, etc., a Eu$kadi. lsto confirma .a miña sqspeita
necesária para a if!dú~trialización do país?
MARIA ROSÁRIO REGUEIRA CEREIXO
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MARGARITA LEDO ANDIÓN

· E,

e

unha des~s frases enigmáticas que se escoitan a treu:
isto estal'T)e quedando como
moi profisional. E o paradigma dun
diálogo cada vegada máis restrinxido
á palabra-chave, á senténcia-chave
que non estás en condicións de rebater porquE¡ tampouco sabes·que se
quer dicer .. E, sobretodo, un recurso
para descolocar ao contrário na
competición.
·

. Un artigo queda como máis profis1onal se en troques de "racismo"
pós "discriminación". A tua proposta
queda como moi profisional se resumes nunha só frase esterotipada o
seu aporte novedoso pero detallas
con rl1inio o presuposto de realización . E moi profisional unha axéncia
de ideas para que as empresas e as
i~s~itucións merquen ideas coas que
d1s1mular o seu beneficio bruto ou a
sua rutina de éonservación. É moi
profisional o substituir o termb revello
de "tecnócrata" polo de "especialista", e es como moi profifisional cand~ a tua resposta é rápida e eficaz
dacordo cun standard de velocidade
e. rendimento que modela o poder.
A1nda qu~ se publicite como a referéncia dominante.
Algo moi profisional quererá dicer
bon mentres que .algo experimental
-no que se une a teoria e máis a acción- ou algo incerto, que implique
r_iscos , descalificase de motu proprio.
E moi profisional practicar wind-surfing e saber cando desaparecer pola
liña do horizonte con probas comprometedoras da utilización de fondos reservados .
~gora xa non se é profisional por
canecer na sua complexidade un aspecto do real e por saber como implicalo na satisfacción de necesidades
e no desexo de transformación das
causas. Non se é profisional se te situas na diferéncia e defendes que
desde a diferéncia se cría a identidade -nacional, de clase,...- agora
queda como moi pouco profisional
que se che descobra a ideoloxia.

. Pero eu desconfío da linguaxe reinprofisional, porque,
poder repete. Cando
alguen comeza a dicer: queremos un
deseño de programa moi profisional. .. eu apago a tele.
c1de~te do moi
tam~n na tala, o
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alcalde dunha importante cidade galega defendeu a privatización dun. servicio municipal sinalando, que "eu tamén pensaba neutros
tempos que a municipalización era o mellor, pero resulta que cando hai unha empresa privada que nos fai o mesmo servício_ máis barato, eu teño qlfe pensar
que esa alternativa é á mellor para· os cidadáns".
,Un pode cavilar sobre os enigmás de
que unha empresa que busca benefícios
faga o traballo a menor custo. Cabe pensar nunha máior produtividade, nas piores condicións salaríais dos seus traballadores·frente aos funcionários, etc...
· · ~nteresante debate, senón fose porque
o mentado alcalde recebiu 200 quilos no
trasunto. Aclarada queda a polémica
"privatización si, privatización non".
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