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Mentres se.marxina de forma subti.I aos profesores ·críticos e se trata de qelincuentes a.os estudantes .
que protestan, a Universidade esmorece entre a· caréncia de dotacións e recurs & e unha filosofia
de ghetto elitis~a, con previsións tecnocr~ticas, allea por completo
á sociedade na que está instalada. ·
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A iniciativa
lexislativa forestal
recolleu xa,4.000
firmas

James Petras: · ·
'Veñen bos
te~pos. para o
-movimento popular'

Prevención sobre
a utilización
política de. Celso ,.
Emílio Ferreiro·

Case 4:000 persoas teñen
mostrado xa o seu apoio á
iniciativa lexislativa popular
sobre a conservación, mellara e
desenrolo do património forestal
galego, á semana de comenzar
a recollida das 15 mil firmas
necesárias.

Forma parte da esquerda norteamericana e dunha minoria non
desestimábel de profeso~es
radicais, alén do ester~otipo
ideolóxico de ianqui,_difundi_do
poJos meios de comunicaci'ón. _
Profesor de socioloxia na
Universidade de. Nova lorque,
marxista e estudoso da ·
· economía mundial.

A próxima xornada do 17 de
Maio, e segundo acordou nunha
sesión con pouca asisténcia a
Real Académia . G~ega, vai ser
adicada a un dos poetas máis
popuíares entre os
contemporáneos galegos, Celso
Erhílio Fem~iro. A RAG decidiu
·
escoller ao poeta de Celanova.:

\

(Páx. 5)

(Páx. 10 e· 11)

CADA 4 MfNUlOS ...

A CORUÑA RESERVA$ TELF. 21 32 11

Os_Espino; os
·ma1ores narcotraficantes do
Norte peninsular _

O noso correspondente Pepe
Rey denunciaba na revista
"lnterviu" aos Fernández Espino
como os· meirandes·-distribuidores de cocaina do
nort"e peninsular, ao tempo que
relataba a sua "ascensión" no
mundo dos negócios e algunhas
das suas conexións. Outras, .
porén, ainda estaban a ser
_ investigadas por A NOSA
.(Páx. 15) . TERRA _
· (Páx. 9)
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:_A.conflitividade existente [20n de .manifesto a longa série d(3 caréncias e . irregularidades
,

'

O ghetto universitário
Mentres se marxina de forma subtil aos profesores .c~íticos e se trata dé del~ncuentes aos estudantes que
protestan,· a Universidade esmorece entre a caréncia de dotacións e recursos e unha filosofia-de ghetto elitista,
--_con previsió(ls te_cnocráticas, allea por C2Qmpleto á sociedade na que está insta1ada.
XAN DOCAMPO-M: VEIGA

O conflito xerado ao redor da
·concesión da.Cátedra de Economía Aplicada resultaría o qatalizador dunha protesta universitária cuxo alcance non deixaba de
surprender. O caso Suevos, máis
que un conflito en si mesmo,
_. amosábase como o síntoma
/ dunha . discriminación maior qué
por primeira vez se ·manifestaba
de forma escrita e palpábel. To:
dos, nunha volta, podían cercio- ·
rarse de . qoe a obra escrita en
galega "non pontuaba" e-de que,
no caso de creelo necesário ·as
autoridades académicas, a proba para a concesión dunha cáte·dra na Universidade de Santiago
. podia ser trasladada a Madrid.

bendas, pala que é posibel que
transcurran 70 mil estudantes no
1.995 (51 mil neste curso), pero
na que moi coxunturalmente terán. espácio a reflexión e a an.álise da re~lidade que es~s mesmos a_lunos padecen.

Unha l)niversidade para
as .c~pa~ altas e médias
Convén incidir en todo caso en
que o modelo "pragmático" e
tecnicista que hoxe se preconiza,
non é contraditório en modo al-

gun co vello ·elitismo. Como describia o 111 Informe Foessa, "no
aspecto social, o · Ensino Superior foi tradicionalmente a culminación dos estudos de bacherelato e considerouse·como o cen· tro. de preparación dos futuros

NoN sosRAN

ALUNOS, FALTAN
PROFESORS E
MAIORES RECURSOS

· "Unha institución centenárl'a
que ten como principios básicos
a autonomía e .a independéncia
dos poderes económicos e polí..:
ticos, a liberdade de ideas na do:céncia e ña investigación, a tole.ráricia ... " tal e como quedo u recollido no discurso de inauguración do curso 1988-89, realizado
polo Rector, Carlos Pajares, princípios .que inclue tamén a Carta
Magna das Universidades europeas, asinado recentemente en
Bolónia por catrocentos rectores
europeos, o de Santiago entre
eles, eran palabras que se móstraban con todo o seu carácter
de artifício.
Qüe a memória corr~~ponden
te ao exercício do 1987 sinale
que o orzamento da Universidade liquidouse con 9.934 miJló'ns
de pesetas en ingresos e 8,.307
en gastos, que todo aparentemente funcione e que .os edifícíosr salvo . excepcións, conti-~
nuen en pé, non impide lembrar
o 'xuJcio recente de Gabriel Albiac quen sinala que a Unlversidade española -e que· se saiba
a ubicada na Galiza non é máis
que unha extremidade ·. desta"é un cadavre en estado de descomposicion avanzado. Os abutres reusan encol del. Resulta in. descriptibelmente patético o espeétáculo das coiteladas cotidiáns polo reparto dos despo:...
xos. Todo pensamento ali ficou
_proscrito hai moito".
• · Tamén non é o caso de calificar a Pajares de ".déspota", ou
doutras expresións non ·menos
duras que os estudantes mobili- ·.
zados lle dep_
aran. Ao rector que
eocabeza a equipa -de Renovación_ correspóndellé, en todo
,caso, .incardinar o Proxecto 2000
socialista . na Universidade. O
modelo tradicional, torremarfileño, erudito e enclat:Jstrado, encontrará a sua continuidade no
proxecto tecnocrático, non me.nos elitista e non menos alleo aó
resto da sociedade que trae consigo un poder qu_e, como na vella
uni~ersidade na que non se podi~ estar en mangas de camisa
pero na que entraban os gardas
dacabalo, estigmatiza e abertzaliza aos discrepantes. Aoque se
aponta con isto é' un problema
estrutural, tan fondo com0 a
concesión dunha cátedra apenas
alcanza a simbolizar. A Universidade: está acampada, que non
integrada, na s0ciedade, baixo a
forma de coto' péchado ás-pre-
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NEN GALEGA NEN ÜNIVERSIDADE
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O arcebispo Fon$eca intentaba fun~ar
en Santiago tmha universidade humanista (s. XVI) parella á de Alcalá cisneriana.
A realidade foi unha Universidade sumisa á Monarquia, ao servício funcionarial da Monarquia Católica e da lgrexa.
Na historia da Universidade de Santiago danse intentos de modificar o nasci- ·
mento frustrado dunha Universidade e ,
lograr a homoiogatióri con Universidades Ilustradas. Só desc;ie 1970 aparecen
síntomas da ·existéncia de forza para
unha Universidade galega. Hoxé a rea- ·
lidade da UnJversidade de Santiago' e os
campus Norte e Sul, preconizados
como futuras universidades, oferecen o
síndrome da convulsió'1· Parece que
a actual Universidade que existe na Galiza, ·recapitula a co,nflitividade.deste país:
democrácia participativa fronte a dirixismo social-demócrata eurofranquista,
aceso das clases do traballo manual ao
saber universitário fronte ao elitismo da
burguesia, ubicació_
n da cµltura galega
na ·base e na dinamización da Universi~
dade fronte á "libanización" (división da
sociedade en comunidades lingüísticas)'
ou o mantimento do centralismo unifor-

. ""

mista español.

inxusta tinxiu mais ou menos a vida uní. versitária. Houbo dias de ilusión, de esGaliza non tivo nen ten unha Universiperanza dunha Universidade galega hodade no senso próprio. Como afirma A.
mologábel a calquer dos países orientade Saraiva para Portugal, a Universidade
dos cara a liberación. Nos anos 80 as
9e Santiago, en máís alto grau que a de esperanza~ mermaron, flutuaron, reapaCoimbra, non foror.t centros de dinamizarec:¿eron ... E positivo que a Universidade
ción do país, nen sequer dunha clase soestexa e.n convulsión: pode morrer a "escial directora do país; foron unicamente
cala niño de crias, futuros vampiros" e
centros de formación de. funcionários do
nascer a necesária escola dun saber con
Estado. Surtiron de personal ás oficinas
raíces na Galiza e asas sen fronteiras. O
de cobro de impostas, a unhas escolas
poder nesa Universidade está nas mans
de imposición lingüística castellana e' de
dos qt:Je pretenden "libanizar" a Galiza,
exclusión da própria, Facenda á Milicia
"reelitar" a sociedade; enviar ao "empree á Xusticia. Castelao dixo: a Universigo xuvenil" a can~os desde as clases tradade de Santi..go é a ama de eria do
ba.Hadaras tratan de aceder ao saber
caciquismo. De tales Universidades
tecnolóxicd cu .humanístico. Só a derrota
nunca sairon nen propostas, nen progrados "abutres", depredadores máis que
mas nen equipas de· transformación da
modernizadores, que arrasan as espeGaliza. Sairon milleiros de ·doutores e Jiranzas dunha Univ~rsidade galega e a vicenciados para encher a Gal.iza de santória dunha · democrácia participativa,
guezugas.
aberta á realidade dunha igualdade de
Os casos singulares de contestación
oportunidades e para guiar o país nun
foron sistem~ticamente degolados. -Mais
diálogo social, pode dar illa á ·água encodesde finais do sesenta algo ferve nas . rada e disposta a regar esta Terra devasruase nas -aulas da Universidade. A loita
tada. U.nha situación decisiva que sobarcontra o Franquismo, a defensa do povo
da a todo o resto ·da Galiza especialmen:;:
~alego, a busca dunha socieda9e menos
te a escola média.
O

rectores da sociedade. Pésie ao
seu carácter gratuito chegar a · PESIE AO SEU
ela supuxo sempre-unha série de
CARÁCTER
·obstáculos e condicións. tan
· grandes que só a alcanzaban· as
GRATUITO, CHEGAR
clases ·média$ e altas. Asi, o EnÁ UNIVERSIDAD.E
sino Superior foi un dos mecaUNHA SERIE
nismos máis eficaces para a re.:.
producción das clases sociais e
DE OBSTÁCULOS
para a conservación do clasismo
QUE
SO SUPERAN AS ·
na nosa sociedade (reproducción
CLASES
MÉDIAS E
das minorías dirixentes do país e
seguridade ,da sua permanéncia
ALTAS nq poder). E por .isto que o Ensino Superior sempre veu aprepulares se produza un maiór acsentado cunha certa aureola
ceso a . estudos superiores do
case mítica de prestíxio, aureola
que en anos pasados, de non ser
alimentada palas mesmas minocerta, ainda máis, a apreciación
rías que disfrutan e detentan tal
contrária.
prestíxio e que leva . ás clases
Observemos a seguer que
baixas a amasar un respeto revemáis do 175 por cento dos estu- .
rencial polos ostentadores de tidantes dependen economicatulación superior".
mente dos .pais e só un 15 por
O mesmo informe oferecia os
cento canta con bolsa algunha,
seguintes dados, referentes á
mais desta última porcentaxe hai
distribución de estudantes unique valorar que só o 6 por cento
versitários dacordo á situación
vive dela, o que finalmente ilustra
socio-profisional dos seus pais.
que só un 0,9 por cento de uni- _
-Así, mentres que o grupo das caversitários pode costear os estudos exclusivamente coa bolsa.
tro primeiras profisións constituie
o l2 por cento da povoación acSelección en vez de
tiva masculina, os seus tillos acamaiores recursos
paran o 57,2 por cento da povoación universitária. Pala c·onAnte a masificación, patente
tra, o grupo das cinco últimas . na Universidade, téndense a pro-;
profisións constitue o 64,5 por
mocionar desde o poder os mecento da povoación activa mascanismos selectivos, frente á
culina e os seus tillos alcanzan
máis correcta esixéncia de maiosó o 13,5 por cento da povoares recursos económicos. A tan
·
ción universitáriá. Para maior
manida "masificación" SÓ cabe
abundamento sinálase que os
vela en consecuéncia dunha pocadros superiores e profisións lilítica de improvisación. máis que
berais son o 3,3 por cento da podun acceso repentino das masas
l <I
voación activa, mentres que os
á cultura, improvisación que, de _
seus tillos significan o 31,9 por
centone Ensino Superior.
. O acceso dun maior número
á tendéncia limitativa e de priviléda alunas á Universidade nos úlxio que rexe nos cúmios do esta- .A situación universitária, no ámÍ)rto do·prof~sorado,
timos tempos e o paro que agardo. Ou é_que poderia consid~rar
tende a moverse no terreo do individual, do conflito
da a moitos deles, polo menos
se casual, nunha sociedade de
localizado onélé se encontran os intereses persoais.
nos primeiros anos despois de
frac e de avións de combate ul··o
ascenso na _escala académica. comenta un
ter rematados os estudos, non
tra-rápidos, a caréncia de profemembro de' ASDUGA, é proporcional ao acriticis- parece, sen embargo ser consesorado, de dotacións materiais,
mo, pero resulta moi difícil de demostrar. Q caso, ·
cuéncia dunha tendéncia ao
de bolsas de estudos, de infraesde
Suevos tivo a virtude de destapar esta sítuacipn
cámbio de signo da anáJise antetrutura (Galiza canta con 0,30 · e iso. grácias a que a profesora _
Yabar deixou un
rior. Está por ver a primeira mosmetros cadrados de chan univerpapel escrito, onde constaba a discriminación. lsto'
tra de que desde os sectores positário por habitante, sendo a
quer dicer que existen moitos piáis casos pero non ·
média de paises semellantes de
son demostrábeis".
2,5 e o idóneo de 5-7 metros caUNIVERSIDADE
O caso Suevos afectaría á credibilidade do Recdrados/habitante)? Como sinala
ESTÁ ACAMPADA
tor en dous sentidos:
sua suposta sensibilidade
o representante dos CAF, Macara
ao
galega,
ao
trasladarse
o lugar· da proba a
QUE NON
nuel Antelo, "é máis certo que
Madrid e o respeto. ao funcio~a!11e~to d~m?9r~tico,
faltan
profesores
que
n'
o
n
que
INTEGRADA NA NOSA
ao facer caso, ?miso da _es1xenc1a m_a10!1tana do sobren alumnos como di o rec~ontrana a este traslado. O r~cone~emenSOCIEDAD E
~~o claustro
to posteno_r, por part.e ~e ~~rlos PaJ~re~. ~~ que
estas medidas const1tuiran un error '. s1grnf1caba
~ ~n i~tento de_ recupera~ o terreo perd1d<? e o. seu
~ interes por p~r de_ i:narn_festo que n~m existe a1nda
~ unha .~lternat1va s<;>hda a actual equ1p~ rectoral. As
~ votac1o~s claustra1s, mes~o a produ~t~a ao l?e~~~< ~este numero, demostrana~ que_a critica r:na1onta
~ia ao rector era pontual, -~inda que s~ abnse unha
1n:iportante fenda na J'.>Oltt1ca de apoto a Renovacwn.
,
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Un ha
· ·insti·t-uc·io'"
~º;~~~~~~~~~:~~~;~ºª~~~~~ traspasada polOs conflitos ·

~

partic-utar por parte da Universidade e que ademals
incluia o pago de 1.332 pesetas, custo dos "destrozos á Universidade" que serviron de argumento ao
Rector.

Acceso á función docente ·

Segundo a Leí de Reforma Úniversitária, o ~c;;ceso
á función docente comenza pola consecuc1on d~
bolsas dé-Formación do -Personal Investigador, ao
que seguirá a posibilid?de de converters~ en. l?rofesor ai<udante abríndose lago, coa reahzac1on da
tese, a posibiiidade de opositar_a profesor titular:.
Até agora-.as bolsas de FPI eran concediqas en
función do expedente académico.· Progresivamente
a importáncia deste baremo fqise reducindo, téndose m'oi en conta na actualidade a área de coñecemento para a que se solicita a bolsa, primándo~e
as afedas aos plans de desenvolvemento tecnolo.
A febre niodernizac;lora e europeista vese así
~~~rta, segundo opinións :do profesorado. o expedente pasa a un plano secundário, interesando
máis 0 ."tema-do proxectó, definido polo Ministério
corno prioritário e 0 currículum da equipa inv~stig~
dora da que formará parte 0 aspirante". Ser incluido no .proxecto dun profesor de currículum adecuado é o novo desafio e, a dicer de moitos docentes,
"a mellar posiqilidade para cometer arbitrariedades
Falta de transparencia e o recurso a.
e orientar os ternas de esti.Jdó!' .,
desestabilización
'
Tamén son obxeto de crítica a nova constitución
Xan Carr.nona, un dos principais portavoces oposi- . dos tribúnais _opositores. "A LRU decía superar o
tares entre o profesorado no Claustro, sinala a ten- ·sistema de castas e capelas, pero .estas en realidádéncia da equipa reitoral "a actuar cunha ab.soluta de víronse reforzadas", segundo Xan Carmena. Sefalta de transparéncia, facendo recair todo. o poder gundo a nova regµlación, tres dos cinco membros
sobre a ·Xunta de· Governo e vendo ao Claustro · son sorteados ·e, dous máis son propostos polo decomo algo incómodo". "Ao·que se-decide-e discute partamento, o cal lle otorga indirecta~ente un..
·na Xunta de Governo, engade, só ~e pode ter acce- - maior poder ao director do mesmo. Antenorrnente
so palas i:iotas de prensa".
·
.
todos os membros do tribunal, agás o' presidente,
Para Manuel Antelo "todos os conflictos cos es- eran incluidos no sorteo.
d a docéricia
tudantes tenden a ser .-desviados cara a problemas Deterioro _
de orde pública, calificándonos de minoría subver- Ás bibliotecas vaise a estuaar apuntes non libros.
siva e desestabilizadora" .•Un ha boa demost1ación · o's . profesores son tan palizas- corna sempre e o
seria - a petición da Universjdade, . convertida~ en .seu rollo segvese a· repetir ano tras ano. Esta pode
acusación par1icular, a causa dos incidentes ocurrí- ser a.. opinión hoxe de. calque~ alumno, a respeito
dos na apertura de curso 87 -88 e· polos que están da calidade da docénc.ia. Para Manuel Antelo "até ·
acusados dez estudantes, membros . alguns da
. t t
' 1
Xun ta de Governo, así como do Consello de Gover- agora non houbo nengun. m e!1.º sen~ P?~ e evar
este níveL Fíxose algun inquento vo1untano para
no do Hurgo. A Universidade solicitou uri ano de coñecer a situación, pero non se '- coñeceron as
prisión menor e o ministério fi?cal dous meses de conclusÍóns". "Se.hoübese _renovaéión teria que haarresto e 30.000 pesetas de multa. Os ~fáns dq bela, moi primordialme,nte, no aspecto pedagóxi- /
Rectorado quedaban así postas en evidéncia, o 'co'!, sinala.
·
que condu?fria á posterior - retin~da da acusación
. Problema engadido é 0 dos. numerus clausu,s,
causantes, para máis, de enormes desiquilíbrios ªº'
non existir en todas as faculdades. "As distorsións
DESTROZOS CAUSADOS
. son manitestas, sinala Xan Carmona, quen queira -_
POLOS ESTUDANTES, PARA OS
facer 3 anos na Escol;;i de Estudos E_mpresariais,
QUE A ·UNIVERSIDf\DE SOLICITOU pode acabar ·facendo 5 en Ciencias Empres~riais ..
UN ANO DE PRISION, ASCENDIAN · de Vigo porque ali non hai o clausus. Nesta Urnversidade pódese ter vocación de médico e rematar
A 1.332 PESETAS' ~·
facendo filospfia" ,
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·ºconfianza
plantexamento do voto de
foi en realidade un ul- . ·

timatum a un Claustro no que
sabia de antemán que gañaba?
Xa dixen cando convoquei o
claustro hai tempo ·que o facia
para debater toda a .xestión do
ano pasado e que eu, que respe-.
to total e f ondamerite a . democracia na Universidade, penso
que .o órganp máximo que precisamente é o Claustro, deberia
deéirme se teño . o respaldo
maioritário ou non. Pero _non é
unha cuestión de · ultimatum.
Penso que a Universidade é madura dabondo para saber .decir:
me que non teño ese respaldo
maioritário e despois elexir a outra equipa. Eu no.n qüero aferrarme ao cargo. Habia na comunidade universitária diversas peti. cións de dimisión e quería saber
·se tiña ou · non respaldo do · ·
Claustro.
Considera que c~ resultado de
hoxe ten ese respaldo?
Penso que os .números así o indi- .
can. Pero non quero tomar esto
como se dí "para arrasar" nen
moito menos. Fixen .unha oferta
de diálogo e sigo facéndoa.
Foi un claustro influido polo anterior -e baixo o "síndrome- Suevos". 'Como está actualmente o
tema do concurso á cátedra de
economía aplicada?
Nós paralisamos o concurso e o.
procedimento, agora, é dar un
prazo de apresentación de alegacións aos candidatos e logo
. irnos envialo ao· Consello de Estado para que nos ·diga como se
procede.
Ese proceso ncm implicaría a
. volta á Galiza do concurso?
Esa autorización era para un mo- ·
mento e agora cando se resolva
todo ó proceso, dependendo do .
que diga o Gonsello do Estado,
tomarei unha decisión. Si .existe
ainda a comisión eu permitirei
presidente da comisión .que volva facer a ·oposición e por suposto direille no escrito que a ~aga
en calquera ·centro da nosa :Uriiversidade.
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·-'Eu non me lem·b.ro de ríengunha -ac~uación de tipo discrlniiriatório'-.. ·

· · rado, non vou ser máis papista
que o Papa. Se o fiscal pedía
tanto ·. e a ··Universidade tantó,
pois quedámorms..co do fiséal.' A
Universidade retírase, ......pero si ·
que lle pqrece ..que aí houbo un
destrozo e polo tanto non hai impunidade para ir c<;>nt_ra o património e as persoas da universidade.

acto. Carlos Pajares
Funcionou o rodillo
O próximo dia 12 novo claustro.
Por qué ese claustro?
.
"renov.ador" e as. emendas ·
señtábase no auditório da
Pensamos que dado que se está
Uriiversida(Je con-A NOSA
apresentadas á
acelerando a -LeJ de Ordenación
programación P.lurianual da . TERRA, unha vez
.
Universitária, facíase . imprescinconseguida a victória, para
equipa .rectoral que preside
díbel. que tanto o Claustro co'mo
talar a fondo e cunha certa
Carlos Pajares, foron
o Consello Social se pronúl)cie e
ledícia interna que non .
caendo unha a unha.Ao
. ppine- sobre a organización terripodia; nen quería, ocultar.
remate, a xestión do rector
torial do ensirio superior na Gali·foi respaldada cos votos ·de Empezara o día dicindo que za. Por iso convoquei o Claustro.
era a sua vonfade dimitir se A min 'gtJstaríame · que se c'ele169 dos 250 membros do
brara antes, pero os problemas
claustro, asistentes á sesiqn . o Claustro non lle reriova a
que apareceron e·como veñen as
do martes. Non.tivo ·o apoio confianza. E a sua equipa,
datas (o 14 é·dia da folga, o mardos·estudiantes. Os
·precisamente chamada de
tes é 13) fixo que se determinara
profesmes adscritos a·
"Renovación", foi apoiada
esa data.
polq Claustro.
·
'ASDUGA non asistiron ao

'PEDIREI AO
PRESIDENTE DA
COMISIÓN QUE A
OPOSIClóNÁ
CÁTEDRA DE
ECONOMIA
APLICADA SE FAGA
NA NOSA
UNIVERSIDADE'
. Tres Universidades

ªº

Apoíos 'a o Rector.
Como contempla o rector o
caso desa$ persoas que están
con vostede e, sendo da CXTG,
e esta central pediu a súa dimi.sión?
!;las é claro que si estªn coa
equipa rectoral, non están absolutamente dacordo co.a petición
de dimisión. E polo ta.nto eu non
. entro nesta. cuestión. Eso quer
dicer. tamén que _a equipa rectoral está moi aberta a moita_s persoas. Eu non pergunto a ninguén ·
. se é de tal ou cal causa.
.
· - Ten coñeéemento dos rumores
que hai sobre que o PSOE está
buscando un sustituto a Carlos
·Pajares .e se non o atopa apoiaría a alternativa Villares? ·
Eun non dependo en absoluto c;te ·
·partidos· po_líticos. Sempre dixen
que teño Ul}ha determinada ideo. loxia, e considérome unha per- . Rectorado é tentar . apoiar, e
soa de esquerdas. O P~OE pode . sempre, a _todos os desta Universldade. Por suposto independen-_
facer o que estime oportuno.
Pero ademais penso que a Uni- temente da ideoloxia faise unha
· versidade non está artellada en éstratéxia. Eu 'teño.loitado moito,
partidos políticos.' É unha estru- e ás veces non se me.agradece,
tura moito mais fina. Nen cen- . por moita _xenté por sacarlles
trais sindicais nen partidos polítiprox~ctos de· investigación que
cos ·pode tjicer que sosteñen a _non estaban ben calificados, a
piques de que foran rexeitados
unha equipa rectoral:
Sen embargo en moitos sectona comisión interministerial. Eu
res lm.iversitários hai queixas de
non me lembro de nen.gunhá acque os accesos á docéncia e á
tuación de tipo discriminatório..
investigación están c9ndicionadqs pola ideoloxia do pr~fesor
Denúncias
.
que aspira aos postos. En concontra
o
alumnado
creto parece haber unha teima
coa xente mais nacionalista e
Desde o Rectorado, e en con".' ·
radical.
creto Carlos Pajares, -é moi
· ... Penso que eso non/ é certo. A
dado a solucionar os· casos de
maioria dos proxectos de investi"oposición dura á súa xestión
gación non son dados polo Recpor médio· da orde. pública. Axi. torado. Dos 1.050 millóns de
ña saltan os qlcumes de subverpts., só unha mínima parte. Esos
sivos ou abert~les..
,
son competitivos. O que fai o
Eu á oposición no.n lles chamo

subversivos. Eu· o que digo é que-vou seguir .facendo sempre o
mesmo co que rompa cousas da
Institución ou as destroce. Neses '
casos apresentareime ante os
órganos de xustícia, é. unha obriga dos Estatutos. 1$0 foi votado
hoxe e o Claustro foi -rotundo. Na
última ocasión, cando a denúncia contra os alumnos que provocaron os incidentes no recto-

05illNCIA CONTRA
OS ESTUDANTES: ,_
"NON VOU SER MAIS
PAPISTA QUE O
PAPA. SE O FISCAL
PIDE MENOS, A
UNIVERSIDADE
RETIRASE"

.Q Burgo~ a
faculdade de
Matemáticas como
síntomas ·
'

Construción
e destrución .
Un dos problem.as endémicos
da Universidade é o da vivenda. Tras anos de polémica e
mobilización as autoridades
tanto académicas como poi íticas demostraron un caseque
nulo interés por buscarlle solución.
O Burgo, conquista estudantil tras os incidentes do ·
curso 79- 80, entrou nos plans
de demolición do rectorado
con vistas á construción dunha nova residéncia, o que foi
causa dunha enorme mobilización do colectivo ali instalado. Os estudantes cuestionaron e dubidaron dos proxectos do rector, pésie ao cal
unha parte importante dos pavillóns foi destruida. "Agora, a
un ano e pico do conflicto, o
novo Burgo está ainda sen
construir", sinala Manuel Antelo, membro dos CAF. "Non
hai un - política de servicios
cara aos estudantes, engade,
nen residéncias que contrarresten a poi ítica de selectividade económica".

Falando de ordenamento universitario. O Rectorado era partidário da via dunha universidade e tres Campus. Agora parece
decantarse polas tres universidade. A qué responde ese cámbio?
.
En Decernbro .do 84 a conIsa. foi a primeira vez que me
vocatória dun claustro exapresentei na reeleición que fóra
traordinário, dedicado ao prohai catro anos. Na segunda vez
blema da vivenda, concluira
era moito menos forte nesas afircoa decisiór-i de solicitar unha
macións. Agora tacemos unha
maior subvención ao Ministéreflexión que non faciamos antes
rio que permitise levar a cabo
por que non tiñamos os dados.
un plan de residéncias. A vella
Antes dicíannos eses dados que
Xunta de Governo (ainda non
tiñamos 32.000 estudiantes e
eleita) resolvera unilateralmenque levábamos 5 anos, desde o
te que o Claustro non tiña
77 -78 até o 84, con esos ' dados
competéncias para tomar esa
e non había nengun estudo de
decisión. As medidas tomaperspectivas. Nós fixemos o pridas, que abranguian tamén
. meiro hai dous anos e escomentemas como o das tasas e o
zamos a ver que xa ternos
persoal non docente, ademais
51.000 estudantes se se integra
do estudo e propostas sobre
definitivamente a escola social e
o problema da vivencia queo seminário pasamos a 53.000
dou asi como unha das iniciaeste mesmo ano e irnos ter mais
tivas máis necesárias e ainda
de 75 ou 80.000 nos próximos.
non tidas en conta até o dia
Entón perguntámonos como se
de hoxe. Outras propostas
pode estructurar mellor, en máis
posteriores no mesmo sentido
de 70 centros. Oespois de facer
serian igoalmente esquecidas.
moitas reflexións, e ver estudos
e modelos, na miña opinión, para
-O caso da Faculdade
a Galiza e tendo en oonta- a épode Matemáticas
ca en que estamos (plan de ciénA construcción do edifício que
cia e tecnoloxia española e no
ocupa a actual facultade de
· ano 92 o mercado único euroMatemáticas e Bioloxia é sin. peo, etc.), necesita unha estrututomática
de certo tipo de acra áxil e flexíbel. Esa estruturatuación universitária. P. obra
cion debe ser en tres universidacontiña tal cantidade de defides, pero (e eso é moi importanciéncias ~filtración de augas,
te), con toda ünha série dé garotura de cobertas, deterioro
rantias e de liñas de tal x~ito que
a criación de centros se · faga · do ar acondicionado- que o
orzamento encarregado para
considerandcr á Galiza como un
acometer as reformas mais
todo.· Non se debe duplicar ·a non
imprescindíbeis -a escasos
. ser que esteña masificada e non
meses
da sua estreia- alcanden alto índice de paro.
zaba os douscentos mfllóns
Eso é mais caro óu non?
de peseta~ -a metade do
O problema · fundamental é de
que custara a obra-. A entrepasar de 51.000 estudiantes a
ga da obra en 'tales condi,..
75.009. Hai que fa9er unhas in- ·
cións
foi aceitada e, pesie as.
versións que non son menores
esixéncias da própria faculdade 20.000 millóns en cinco anos
de, o rectorado n.u nca se dee hai que duplicar a subvención
cide'u a esixir responsabilidaá Universidade. -Asi de claro, e en
des.
pesetas deste ano. O custe adiAinda· asi os pro.blemas de
cional que significan tres· univerdeterioro de edificios son, se
sidades ·en troques dunh¡;¡ ·pode
. cabe, maiores nos Coléxios
ser arredor de 150 millóns, que
Universitário~. onde a desase poden ir · cqllendó por anos.
.
tención
é 1T1áis manifesta. O .
Polo tanto eu diría que é mais
o
barata.

'
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• Á do 14 unha das folgas xerars máis importarte$ nun país governado pala-social-democrácia (Páx. 6)
/

• Lídia Senra: 'O éxito das CCLL é consecüéncia do· acerto da sua liñ~ (P,áx. 7)
• O rublo divisa convertíbel no-mercadq internacional {Páx. 13) ·
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DEFENSA DO .MONTE GALEGO

Recollidas xa perto_de 4.000 firmas·

Avanza con firmeza a iniciativa lexislativa popular
sobre o património forestal
Case 4.000 persoas teñen
mostrado xa o seu apoio á
iniciativa lexislativa popular
sobre a conservación,
mellora e desenrolo do
património forestal galega,
á semana de comenzar a
recollida das 15 mil firmas
necesárias.

,.
;

Nos próximos dias comenzará
unha campaña de apresentaclón da "Iniciativa Lexislativa
Popular para a Defensa do Património Forestal Galego". Tras
desta apresentación en máis de
vinte localidades, iniciarase xa
a recollida masiva de firmas, en
plegos selados e firmados pola
Xunta Eleitoral e autentificados
polo fedatários, que son, maiormente, xente da comisión promotora composta por diversas
agrupacións ecoloxistas como
ADEGA, SGHN e o sindicato
Comisións Labregas.
Estes plegos, que deberán
incluir o nome, apelidos, D.I. e
concello no que o firmante está
censado, incluen na sua primeira páxina a proposta de lei.

"No monte deben
facerse compatíbeis as
suas funcións
produtivas,
conservativas e de uso
social"
A Proposción de Lei recolle
como eixo fundamental o facer
compatíbel nos nasos montes
as funcións productivas, con-

• Os concellais socialis-·
tas de Saviñao apresenta~
ronlle unha moción de
censura contra o alcalde
Xosé Manuel Rodriguez
- (BNG), cont~ndo co apoio do
concelleiro do CDS, Castor Montes, que até agora forma parte da
equipa de governo.
Esta decisión non sorprende ·
para nada ao alcalde "pois hai
tempo que o viñan intentando
conseguir o apoio dalgun concellal e, ademáis, estaba ao corren~
te de todo'.',

servativas e ·de uso social, propondo as seguinte medidas sobre o Património Forestal:
-Dotar a Galiza dun Património forestal Público, do que
practicamente carece, incluindo nel aquelas masas autóctonas máis relevantes.
.
-As repovoacións det5erán
procurar unha diversidade de
espécies forestais, e, asimesmo,. os usos e producións do
monte deberán ser o máis diversos posíbeis.
-Un mínimo do 20 por cento
da superficie forestal sustentará espécies autóctonas, e un 5
por cento desta superficie serán reservas biolóxicas integrais.
-Restaurar os bosques da ribeira e intercalar illotes de bosque no médio das explotacións

agrárias.
-Non introducir novas espécies sen que o seu beneficio
esteña avaliado científica e socioeconómicamente.

Medidas económicas
Tamén tentará arbitrar medidas
económicas de apoio a Concellos e · propietários de fincas
para a protección das fragas,
asi como incentivar ·ás pequenas e medianas indústrias
transformadoras da madeira, e
~ outras empresas que servan
para un aproveitamento múltiple dos productos do monte:
· lnténtase prever que as ·indústrias transformadoras do
monte sexan colTlpatíbeis cos
critérios fixados para a polmca
forestal.

Con esta ioiciativa. popular, a
primeira que se apresenta no
Parlamento Galega, defenderanse os montes veciñais en
man comun.. qomo parte do pa~
trimónio económico e social da
Galiza.
Esta iniciativa tivo unha singular ácollida pois, xa non· primeiros dias da recollida, lévanse conseguido· perto de 4 mil ·
firmas, na sua maioria nas zonas rurais, aquelas que alguns
dos promotores consideraban
máis reácias a _que apoiasen,
ao pensar que non entenderían
ben a proposta. Non foi asi e
os labregos estanll~ a dar o seu
apoio, polo que se olla que será
perfectamente factíbet s'uperar
nos tres meses que hai de prazo as 15 mil firmas esixidas. O

En Escairón tamén era de coñecimento público os intentos do
parlamentário Ceferino Diaz por
conseguir desbancar ao BNG da
alcaldia. Asi circulaban rumores
de domínio público de oferecimento de certas· cantidades de
diñeiro e subvencións para o munic ípio que só se efetivizarian se
"Xosé Manoel" como se lie cono~e popularmente ao alcalde, era '
. derrocado.

A.E.

Ábrese de novo a batalla no PSOE con parte da UGT tamén na ala crftica

A dimisión de Xesus Mosquera
un apoio iridirecto para CG .e PNG

)
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rome, realizando un chamamenonda do tempo" como queren
to aos de'mai·s ugetistas para que
dar a entender os seus dirixenfixesen o mesmo. Na altura a
tes.
A UGT avaliou a Laxe ·como
UGT ·trataba na Galiza de "encauzar" as diversas protestas
presidente da Xunta otorgánpolle
contra a "Xunta de Albor", pre:.
o seu apoio como presidente do
servando ao Governo de Madrid
partido no recente congreso de
A To~a. pero xa daquela na sua
e. sen perder moita capacidáde
de manobra serviron de colchón
maioria mostraban as r'eticéncias
con Antolín Sanchez Presedo,
amortiguador da reconversión"
absténdose na votación que o
entronizaba como Secretário XeA mesma -política que en
ral, por máis que o ugetista RaMadrid
món Felix Blanco, entrase na _
Agora o PSOE tamén está instanova executiva socialista.
lado na Xunta, onde realiza idénA consideración agora de Xetica política que en Madrid, pero
sús Mosquera de que "non é pocoa agravante dunha total supesíbel seguir ostentando a repreditación ás directirces mesetásentatividade sindical e a de carias. Os enfrentanieritos UGTSe o abandono do PSOE por
racter público como membro do
PSOE, idos mais alá dunha simPSOE", (algo que terá que definir
parte de González Amadiós se
pode considerar significativo ao
F. Blanco e que xa o fixo en sen- ' ples táctica de diversificar o papel dos sindicatos afins á socialter que precipitar a sua deqisión,
so contrário Couce Doce) signifidemocrácia para realizar con
ca o traslado do enfrentamento
a rer.úncia ao escano de parla"amortiguadores" a xestión do
mentário autonómico de Xesús .... de "Madrid á periféria", pero tacapital,· teñen que ter a sua trasmén ·a renovación das disputas
Mosquera, Secretário ~ral da
lación· a un certo . antagonismo
.UGT na Galiza, é un. fito impor. dentro do PSOE na Galiza .
entre a UGT e o Governo autonótante porque demostra que o enXesús .Mosquera permaneceu
mico, sobretodo se quer ser fano seu escano de Fonseca canfrentamento· existente no PSOE
cer ·creíbel a posición dos sindina Galiza vai moito máis alá de
do Nicolás Redondo abandonou
"algúns críticos qt,1e perderon a
o próprio na Carreira de San Xecalistas.

A demisión de Xesús
Mosquera, Secretário Xeral
da UGT na Galiza, como
parlamentário autonómico,
confirma o enfrentamento
entre o PSOE e a UGT máis
alá de posición tácticas da
centr.al, ao tempo que
reabre no seo dos
socialistas na Galiza a
batalla polo control do
partido, servindo como
bincha de osixeno para
PNG e C~, cada vez máis
acosados na Xunta.

Ainda que Xesús Mosquera
distinga entre o "~averno e o'
partido" -(como facia tamén G.
Amadiós) non pode oporse . a
.unha política de Madrid que ten
aqui os seus meirandes custes
sociais, e ser condescendente con quen a xestiona na 'Galiza: a
Xunta. O Presidente G. Laxe vai
ter que pronunciarse, dunha vez,
se quer seguir hipotecado pelas
líneas que lle marca Antolín S. ·
Presedo, perdendo cada · vez
fT)áis apoios, ou dar un xiro á sua
política enfrentándoá cunha visión unha migalla galega:.
9oalición Galega e PNG· milloran a sua posición no Gover~o
tripartito, diante das diferéncias
do PSOE ("o intento de prescindir de riós vai supor o bvandono
·c;ialguns dos seus militantes", ·
afirmaba xa hai ·tempo un diri. xente do PNG), que consideran
que os anúncios da sua posíbel
defenestración son unha manobra para perxudicalos. Ainda que
sexa asi, o certo é que máis os
per>_<udica a sua falta de política ·
própria, que tan só parece dirixida a permanecer n{) gabinete. D

Por Escairón afírmase tarnén
que está, prevista unha importante subvención para unha explotación de Castor Montes, o concellal do CDS, ao tempo que se
comenta que o PSOE tamén estaría disposto, en última instáno
cja, a levalo á alcaldía.

• O Alcalde de Ares, Manuel Rodriguez Doval, foi
informado polo Govemo
Civil da celebración de manobras militares noturnas no término do seu concello, consistentes·
en marchas noitébregas a pé. .
Esta atitude· ven darlle a razón
no relativo á problemática xurdida a raiz dé que o pasado dia 7
de Xuño carído sen aviso o mes- mo destacamento entrou na vita
c_
on carros de combate pola noite, causando alarma entre a povoaCión.
O alcalde do BNG denunciou
este feito, _provocandose unha
poléJTiica na que o PSOE acusaba_ao Alcalde de "terrorismo político". Levado o caso ao Parlamento Central darialle a razón tamén ao Alcalde.
o

• Os · Comités anti-repressivos da Coruhh~, organización asambleária, veñen
de ·artellar durante a pasada
quincena un ciclo de actos na ci- dade herculina sob o título de
"Jornadas Anti-repressivas, na
procura de apoio e solidariedade
corh os/as patriotas galegas detidós nos ·cárceres do estado".
Nos actos participaron, entr:e
outros ó médico Ramón Muncharaz que fai o seguimento da
saúde de S1;.1zana Lopes P0<;as e
de Antón Arias Curto e Gladis
Afonso. Na mesma campaña incluense proxecións de vídeo e
diversas exposicións.
O obxectivo desta campana é
contribuir no apoio da convocatória nacional o próximo domingo 11 de Setembro en Compostela, ·so o lema de "Autodetermináoión e Liberdade". · .
o
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F.OLGA _
DO 14 DE DECEMBRO

· CCOO e UGT procurarán que a taiga ~on so~arde a súa táctica·

:

Será unha das.máis· importantes en países»governados por so~ial·demóc~atas
lladora, UGT e CC.00. non van
quedarse cos abratos cruzados,
asumindo, outravolta, o· papel
de parachoques da "reconversión". Porque esta folga está
convocada por esas duas centrais non co obxecto de desface~ entortes pasados e· a ca ida
en picado do poder adquisitivo
da . erase operária, senón para
· taponar, nalgunha medida xeito,
esa sangría selvaxe que está le- .
vando á miseria a cada vez máis
xente nun país que "económicamente vai millar". Algo que é comun ás social-democrácias, non
senda casual tampouco que,
por estes dias, se esteñan a dar
na Fráncia, sobre todo na zona
de París, as folgas máis importantes dos últimos anos.
Se o governo lograse desactivar esta folga ou reducila a unha
expresión na que o fracaso fose
minimamente creíbel, os sindicatos UGT e CC.00. quedarian
nunha situación de febleza e o
Governo coas portas abertas
para afondar na sua política de
adaptar os mercados aos intereses do capital muntinacional. Os
pactos entre ambas centrais tamén quedarian rotos, replegándose a UGT na sua loita no
PSOE para marcar a velocidade
dos cámbios que o capital trasnacional impón.

UGT e CC.00. pretenden
que a folga xeral do
próximo dia 14 de
.Decembro _teña un claro
carácter español,
intentando que os diversos
sindicatos nacionalistas,
tanto de Galiza como
doutras nacións, asumisen
o seu documento base, ·
realizado coa sua propria
visión centralista dos
problemas. ,A esta idea
supeditaron a sua extratéxia negociadora cos
outros sindicatos e, por máis que proclamasen que
deberan estar presentes·e
apoiar "todos os peqúenos
sindicatos", logo, á hora de
sentarse a unha mesa, as
suas posturas-foron
infléxibles, negándose até
a convocar -as
manifestacións
conxuntamente· ao querer
leer ao final só o seu
, comunicado.
Tanta importancia tiña o incluir
· algun ·ponto espefífico que recollese as características dós tra- ,
bailadores galegas? Parece que
non, que a negativa hai que buscala en que esta fcilga é unha
loita particular entre estes dous sindicatos -e o governo e, como
tal, asi a plantexan.
Consideran que, segundo e·sPor máis que os dirixentes so-tán as causas, con un Felipe '
cialistas se empeñen en dicer
González que_empeña parte do
que "un Governo quen o lexitiseu prestíxio en tratar de dina-ma son os votos", tamén e certo
rnitar a convocatória, despois
que son moitas as veces que di. do 15-D xa nada será exactaversos gabinetes tiveron que_
mente igual na relacións destes
mudar a sua política social, e ·
dous sindicatos ca executivo
até dimitir, abrumados polo
español.

DELMIÁLVAREZ.

peso das taigas xerais.
.Non é que aqui pense en dimitir Felipe Gonzáléz, como algans meios fixeron correr a vo~,
usaando .esta dimisión como
anatema · contra folguistas. A
poucos dias <;ie asumir a Presi-

déncia da CEE, a gran ilusión do
político sevillano, non vai abandona-r, de nengun xeito, a Moncloa, e ademáis nunca van asumir o fracaso. Pero si que vai ter
que pensar en facer unha reestruturación de governo, porque,
de sair victoriosa a erase traba-

Oeste xeito pode entenderse
que unhas centrais que ou se
opuxeron ou retardaron as folga
xerais en Galiza, cando as condicións sociais erán acuciantes
e o momento tremendamente
propício, se lancen agora a esta
xornada de "paro", que intentan
non trascenda máis alá dos
seus intereses tácticos. Algo
que ocurriría de darlle un míni- '
mo contido nacional galega. O
A.E.

UNHA CHAMADA Á REFLEXIÓN
XESUSSEIXO

Á marxe das .motivacións reais que poi- cial fÓi p_ara todo o movimento obreiro,
dan existir no enfrentamento actual .. senón que polo contrário reafírmase nela
UGT-PSOE, Ol,I no que poidan derivar, O · e pretenden utilizar as mobilizacións dos
feito real é que as mesmas están a posi- traballadores parra que a avalien e Jexitibilitar, cando menos a nível laboral, .a men cara o futuro. Seria bon clarificar
mobilización de importantes sectores de que se nestes momentos non se está a
traballadores en contra da polfüca ecoplasmar un Pacto Social con carácter
·nómica e soéial do Governo español. Te- global non é porque a CEOE o considere
mas pois que contribuir, sen perder o perxudicial para os intereses de clase
norde e desde presupostos nacionalis- que deferida. A política de Pacto Social
tas,. a agrandar as medidas mobilizadoiniciada cos Pactos da Moncloa permitiulle á gran patronal e á banca aumentar
ras de contestación a tanta política reacionária, prepotente e antiobreira ·que os seus benefícios e impor un has condiestá a facer o PSOE, tanto a nível de Escións laborais claramente favorábeis. Vetado como Autonómico. xamos alguns exempÍos: flexibilidade laboral, sub-emprego, desmantelamento
Compre de todas as maneiras non deixármonos arrastrar polo espellismo da
industrial, especialmente do sector púconvocat_ória de FOLGA XERAL para o
blico, paro, perda real de direitos adqui14 DE E>ECEMBRO e facer unha análise ridos, maior estratificación e div.isión en.da mesma desde unha óptica nacional is- tre os traballadores, pérda de-poder adta e de clase, tanto no que afecta ao seu
quisitivo en amplos sectores , frustación
· contido, como a forma e as consecuéne desmobilización entre a clase obreira,
.
direitización da sociedade, etc, é dicer,
cias reais da mesma. ·
Supón esta convocatória de folga e o · xerar unhas condicións que non .existían
enfrentamento UGT-PSOE un abandono ao -princípio da transición e que - hoxe
por parte do sindicalismo español da sua permítenlle "pasar"· da firma dun Pacto
política de Pacto Social e de apoio ao Social pois están _en condicións .de impor·
actual sistema?. Non. Vexamos senón
isa mesmo via sectores ou empresas ,unhas -liñas do manifesto que ámbas as acordes -de eficácia limitada eón colaboduas centrais están a repartir con motivo ración da UGT- ou ben via decreto ou
da folga: "Desde hai unha década os tra- - lei_ da man do PSOE -reforma do INEM,
bailadores españois practicaron un ha· Plan de Emprego Xuvenil....
·
Os dirixentés de CCOO e UGT teñen
política de respc;msabilidade que fixo posíbel a consolidación· do sistema demo-: que empezar a r~solvér a contradición
crático, o saneamento da economía e. o que- supón o ter que oporse, par·presión
incremento da productividade. En todo das suas bases, a unhas condicións de
momento os sindicatos demostraron a traballo cada vez máis regresivas para a
sua plena vontade de diáíogo e negocia-· gran maioría dos traballadores e ao mes·ción". Do contido destas liñas dedúcese mo tempo estar a defender unha política
que non so non se cuestionan a sua po- de:Pacto Social e concórdia cos respon- ·
lítica de· .concertación social, mantida sábeis e beneficiários directos da mesma, CEOE-PA-PSOE. Non se pode pre. nos dez últimos anos e que tan perxudi-

tender solucionar as consecuéncias que
se derivan dun modelo económico e de
relacións laborais baseado na desigualdadde social, no paro, so subemprego,
no ataque aos direitos sindicais na subexplotación dos países colonizados polos países irriperialistas, modelo que está
impendo a banca e astransnacionais en
todo o mundo capitalista, se non é desde unha postura ·clara de cuestionar o
próprio sistema capitalista e de loitar por
unha nova ·arde económica internacional.

--'COMPRE QUE AS
CENTRAIS
NACIONALISTAS
RETOMEMOS A
INICIATIVA'
Un aspecto importante a analisar, pala
conta que nos ten aos sindicatos ñacionalistas, é o carácter uniformizador e
centralista no contido e formas da convocatória de paro xeral, ·claramente discais
criminatóriq para as centrais. síndi_
n·acionalistas e nada respeitoso coas
distintas realidades nacionais do Estado.
As sucursais galegas de
e UGT,
dando mostras.máis unha vez da sua sumisión diante das diretrices emanadas
desde a metrópoli, atitude de sumisión e
desprécio pola realidade do seu pavo só
comparábel á que mantén a Xunta de
Galiza a respeito do Governo Español,
levounos a .intentar impór - á INTG e á
·CXTG o contido e os critérios fixados por
CCOO-Madrid e UGT-Madrid imposibili,.
tando un . acorde de ámbeto e contido
galega que sen dúbida algunha darialle
unha . maior dimensión a .folga xeral na

·ccoo

nosa nación. A alianza CCOO-UGT vai
supor un reforzamento da dinámica sindical e laboral estatal en perxuício do
sindicalismo e as reivindicacións de carácter nacionalista.
DESPOIS DO 14 DE DECEMBRO, QUE?

A folga xeral non vai supor cámbios importantes nen na política do PSOE, nen
flO sindicalismo de CCOO e UGT, nen na
situación laboral e económica do noso
pavo. Pero si pode super tanto para a
INTG como para a CXTG unha reflexión
a respeito do que somos, do que nos espera e por, donde debemos camiñar en
harmonía cara o futuro. Compre que as
centrais sindicais nacionalistas retomemos a iniciativa que nos últimos tempos
ternos perdido. Non podemos permanecer á marxe de temas tan importantes
para os traballadores como poden ser a
reforma do · INEM, o Plan de Emprego
Xuvenil, incremento das pensións, cobertura por desemprego, n.egociación
colectiva a nível de Estado, tipo de industrialización ... O feíto de que o centro
de decisión sobre destes temas esté en
Madrid que nós esteamos marxinados
das mesas donde se negócia non debería ser motivo de disculpa ou relaxamento para non buscar mecanismos que nos
permitan superar esa dificultada. Ternos
que aunar esforzos para contrarrestar o
perxudicial que é para nós a unidade de
ación de CCOO e UGT e ao mesmo tempo incidir e t.er a iniciativa en ternas que
están a ter unha . grande incidéncia no
modelo económico, laboral e_soeial que
está a implantarse na nasa nación.
o

e

Xesus Seixo Femández é Secretário de Organización
da INTG. .
· ·
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'Ao agro nOnchegou ainda a derTlocrá,cia'

LídiaSenra

• · A NOSA TERRA foi dis. tinguida co Premio Galicia
· de. Xornalismo .ao millor
reportax·e f'Mais Alá 'de Mor-

. te'-'), do que 'eran autore~ o director: Alfonso Eyré . e o redactor
Gustavo Luca· de Tena, xomalistas que conseguiaA recuncar en
dous anos consecutivos por primeira vez na históFia destes ·préAinda é unha moza peró
mios.
-. '
xa está curtida en máis de
'DESDE AS
Á NQSA TERRA foi, ademáis,
INSTITUCIÓ._N___
S_
· N_O_N_
1O anos de loitas labregas, .
, nomin_áda para outros tres précurtida. en centos de
·
mios, na festa celebrada en Lugo
APOIAN
AOS
. asamt:>leas; case a 8 por
na
que, paradoxicamente actuaSINDICATOS
semana, en calquer ..
ron Miguel Bosé e o grupo AlfonAGFfÁRIOS, POIS
parróquia do interior a
so, cantando en español, nuns·
calquera hora do oia ou da
acto~ nos que ·se pretendé proNON. LLES 'INTERESA
- mocionar o uso do galega. .·
noite. Admirada e
UNHA.
· O prémio ao autor do millor inrespeitada polos labregos
ORGANIZACIÓN
formaci~n
política recaeu en L~is
é capaz de expor os
Pausa, de El Corred Gallego.
FORTE QUE SE
asuntos máis importantes
Como millar información cultural
ou revirados coa máxima
OPOÑA AOS SEUS
en Antón· rodriguez López; de Ei . ·
claridade, indo ao grao,
,Cprreo Gallego. O vencedor do
PLANS'
sen subterfúxios n~n
apartado para o mellar artigo foi
· regalos para a galetia: o
.para Manuel Rivas do Diario de·_
definitiva,, está dando os seus
Galicia. Á millor información ecoimportante é que todo o
fr:oitos. Fixemos posíbel que se
nómica foi para X.L. Gomez de
.dese a Plataforma para .a De-·
mundo entenda.
La Voz de Galiciil. Siro López, do.
tensa do Sector Lácteo, mobilimesmo xomal levou o prémio ·ao
zacións
tah
importantes
como
EYRÉ
humor gráfipo. E o galardón da
as últimas contra a cuota do leimellor información musical re- ·
Como ven os labrégos a unha
te: loitas que, ademáis, sup'uxecaeu en Manuel ,Rico Verea, de
muller como dirixente dun sinron unha gran . vitória. Tamén
Radio Nacional de .España. Luis
dicato?
que se desen acordos de pré· .Rial, X.L.Alvite e Andrea Fernáñ:.
Considérano
absolutamente
-cios coa con~ecució'n de ~on
dez, da ·RTG: obtiveron o gafar-.
. tratos homologados para o ·1einormal, ainda que certamente é
· dón á mellar información de sute, uriha reivindieación · que viraro. Para eles a cuestión está
cesos. o d~ fotografía foi para
en que a liña sindical e as alterñames facendo desde sempre
. Lalo R. Vi llar do Diario de.Galicia
e que por fin lográmos.
_ ·
nativas que defendes sexan váe o redactor .de El Progreso,
lidas para resolver os probleOllemos agora cara :o futuro.
Elías Ferreiro consigueu o prémas que teñen plantexados. Se
Como -o ve?
mio 'á millor informacióp deportiTernos plantexado xa,.. ·desde
o son tanto ten que os dirixenva. -·
.
hai un tempo; a necesidade de·
tes sexan homes como mulleNo tocante aos prémios especamiñar cara un sindicato ta-··
res, a proba diso está en que
cífic.os desta edición foron para
brego ~j'alegó hexemónico. Pára
no noso sindicato sempre tive· Ana -Peón, á mellar información
isto é necesário articular todo o
mos mulleres facendo asamsobre direitos humáns e Baldomovimento que se está a ·xerar .·
bleas nas parróquias e nas v1mero Cores, ao m.illor traballo so.- ·no agro e afrontar as crises ·que
las, tratando de dar a coñecer
bre Otero Pedrayo.
o
se nos aviciñan. Nestes móas nasas alternativas e que os
~ mentos contamos ·con -cadros
labregos as apoien. Nunca tiveffi ·centrados no traballo cooperamos nengun tipo de problemas.
• Os
independentistas.
1tivq; unha xuv!;lnfüde no agro
Pero, cando vai facer unha
galegos presos na cadeia
~ qúe espera organizarse, labreasamblea, non se mostran surde Alcalá-Meco iniciaron o
prendidos cando ven chegar a
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: gos bon ~ngas experiéncias e
dia· 6 un plante c_onsistente
,
·
. un sector con grande dinamisunha muller?
,
en perman~cer fechados nas cemaiona
dos
~asos
as
forzas
mo
social
e
un
convencimento
Non. Pode ser polo que che di'E_M_O_I_ _ _....._
coas que contabamos.; .
.de cada dia máis persoas de - las e en renunciar ao·dfreitó a recia antes, que levamos moitos
cebér .visitas. O . motivo desta
Pero
logo
veu
unha
epoca
de
que 9 necesário a afiliación. toanos traballando as mulleres
postura é a solidaridadé cós
IMPORTANTE
QUE
estancamento.
Cales
foron
.as
das
estas
condicións
favorecen
nas CC.LL. e nunca notei que
seus compañeiros do Movimento.
causas?
· · ·· d
~ d' t
houbese ningunha surpresa.
TODOS OS GRUPOS
Un sindicáto agrá'rio é moi difí-· . a, apancron o sm rea o que
de Liberación Basco, apoiando a
Mais esta presenza parece
nos plantexamos.
. . .
cil que se sostef!a sen apoio
GALEGOS
APOIEN
negociación política da alternatinon corresponderse co papel
.institucional. Ao campo airída
Q~~ pa_sos se. va_n d_ar para cava KAS.
UN
SINDICATO
da muller a nível xeraJ no agro.
non chegou· a democrácia· non
minar cara ese sindicato hexe. · - Tamén reivindican a imediata
Que papel xoga dentro das
AGRÁRIO'
móni.<:o?
,
tioubo eleicións sindicais n~n tiliberadón de Susana López, que
reivindicacións no agro?
nanciación que lle permitise ás
O mars importante e que todos
sofre - moi frecuentes ataques
Normalmente o que está a paorg nizacións agrárias poder
?S lab~eg?s se den con~a da
nunha situación de paro xeral,
epilépticos, agr;:ivadós pala si9
sar no agro, ainda que é certo
soster un traballo continuado. .
1mpo~an?'ª· da , ~ecesr~ad~
custa m~is atapar un traballo.
tuación carcelaria; ·a aclaración
que a muller participa nas deci- · Ademais, ainda que a· lei non
Non houbo ese apoio pois non
?un smdrca~o. agrario nacrona· de responsabilidades pola invalisións que se toman na explotahsta hexemon.1c~ . para afro~tar
discrimina ás mulleres do agro, . interesaba que existisen organidez crónica de Arias Curto~ a lición, isto non se trasluce a nivel
asi e todo cria unha mancinazacións agrárias que fosen catoda a problemat1ca dos dr_f~be~áción de Santós Conde, Soto
social, porque o real e normal é
ción por 'exemplo nas eleicións
paces de enfrentarse con forza
rent~s secto~es de produ_cron
Martiilez e Miguel Campuzano
que quen se afilian ao sindicato
ás Cámaras Agnirias, ás que
á política ·toda de reconversión
do, agro:. ~r outra_parte e tapor non pertenecer ao EGPGC; ·
son os homes; os que particinon se pode apresentar nen vodo noso agro.
·
men- mor 1mpo,~ante que todo.s - o·direito a estaren na,própria Te- , ·
pan nas asambleas son case
tar a muller ao non cotizar norEsta situación provocou falta
_os grupos polrt_1cos o~ col~ct1rra e a millora das condicións de
sempre os homes, os titulares
malmente á Seguridade Social.
de meios materiais e humanos·
vos que se din nacionalistas
·
vida nas cadeias.
· das explotacións tamén son os
.Deixemos a situación específipois hai que ter en canta q~~
apoien ~n proxecto deste tipo.
Por este motivo as Juntas Gahomes ... Se non hai méios para
ca da mullere pasemos ás Coun síndicato agrário precisa
.Para · IS~ pl~ntexamos . unha
legas pola Amnistía, que ·van cecotizar os dous a Seguridade
misións Labregas. A que se
moitos máis destes meios. pola
nova elaborac1~~ :de Estatutos,
lebrar a asamblea ·constituinte o
Social é o home o que cotiza;
dispersión povoacional. Hai
pon~o~ pr?wamat1cos, etc.,. coa
debeu aquel grande "boom"
próximo dia 4 en Compostela,
tamén é el o que vai vender e
de finais da década dos seten- · que ter tamén en conta qué forpart1~1pac1on, de todos-_os. rnte~
iniciaron unha campaña de soli- ·
mercar ás 'feiras, mentres que- a
ta?
.
·
•
mar cadros sindicais leva moito
resadas~ Agas o nome todo, e
dariedade ~ apoio.
·· O
muller queda na casa para muF~ndamentalmenfe ~ qu~ . l~ntempo. Ademais, os cadros das
d~s~utíbel, at.é a.propria simbo~
xir, coidar dos nenes, da cas_a
zamos unha alternativa s1nd1c_al . · ..Comisións Labregas - tiveron
lox1a, .o· voce1ro, ..
• · As autoridades fei.r ales
e dos vellos.
correcta para os labreg?s gafeque atender a' organizar meios
Unh~ vez pastos· de acordo,
,do Ferrol . aseguraron, no
gos. Emarcado nela levaronse a
de defensa económica: asocia-un Congreso a c.elebrar nos
curso da apresent¡:1ción de
cións, cooperativas ..· de base,
próxi.mos . meses, marcari~ ?
. termo loitas moi importa.ntes
'Os LABREGos
Alimega-89., que uns· dos obtanto para o agro gale~o como
etc. .
nascrmento d~nh~ ofe~a _:>r~dt~etlvos básicos que perseguen é
para o conxunto do pa1s, como
Cal é a situación actual?
- cal . que conbtnana a historia e
CONSIDERAN.
facer da cidade departament~I o
foron
As
Encrobas,
Baldaio,
a
·
Actualmente
as
CC.LL.
están
·
os
novos
plantexam~mto~.
.
NORMAL .QUE UNHA Cuota Empresarial... Loitas en auxe· a nósa liña de ·defensa Como olla o futuro e o papel
centro do novo sector dos sumi- ·
MULLER SEXA
nistros militares baixo os auspiq':l~· ad~ma!s, con,seg~íron~e
do agro'galego frente á poHtica
q~e deber~n cumprir asComi-_
cios da Capitanía Xeral da VI Re, .
DIRIXENTE SINDICAL . ga~ar pors a C~ota e yunna lorta · da CEE de limitar as nasas pro- s1ons Labregas . . , .
xión Militar; da Zona Marítima do
ga~ada, ~~ldaro acaba~e de
ducións, de ·desfacer 0 a·gro, en
As norma~ da polrt1ca agraria
Estase a dar unha situación
Can~ábrico, é! Deputación Provinganar xud1c1almente agora, nas
'
·
·
do Mercado , C9mon traen
que alguns consideran crítica
Encroqas os .viciños .mesmos
BOOM DAS .·
~o~o consecuf:!nc1~, a desapa- :: cial e o Concello:
para o agro galega, de .que
dician en A NOSA TERRA que
,
·
.
rieron ·das explotacrons famrhaAsi, Alimega-89 i1Jcluirá este
xeito influe· na . situación da
outra causa teria sido se non se
COMISIONS
res e, polo tanto, a desertiza- ano o Primeiro Salón Internacio. muller agricultora?,
nal dos suministros e nutricióñ
dese a lolta .. ._
· LABREGAS DASE
. · ción ~o agro. O noso papel _vai
Nesta situación de· reestruturamilitar, ·. dirixido especialmente
.. .Foi posíbel ta"!1~n porque ha~
PORQUE TIÑAMOS
~er lrnta~ c;:ontra todo .este_tipo
ción do agro que están a inipor,
·bra todá un.ha sene de persoas
.
·
. de m_ec;t1das, conseguindo que
aos países_da OTAN. Ségaense
sen dar unha alternativa" antes
UNHA ALTERNATIVA· a maioria dos labregos asuman
dando pasos, déste xeito, para
que colaboraron · desinterés·aestá claro que . nos vai afecta;
· ·facer dd Ferrol a gran base da
damente nas loitas _e na expanCORRECTA' .
un papel _de · protagonistas . na
máis, pois as muller~s sempre,
OTAN que · se viña denunciando
·
defensa do seu futuro.
O
sión &ifldical, superiores na
desde hai tempo.
o

Secretária de Organización ·das Comisións labregaS

.A.

'O

• 1

.- 8 .~0~~~1~::-CEMBRO DO 1988

,..

~--,---~~~~~~~~~~~---~-

·'GALIZA EMUNDO

~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 1NDUSTRIALlzACIÓN ÑO FER ROL

Os sindicatos nacionalistas viSitan a ltália
convidados pola.Sociedade do Vidro
Desde que os directivos
da Sociedade Italiana do
Vidro reiniciaron, antes do
pasad.o verán, os
contactos en Fene e Ferrol
para a ubicación dunha
f~ctoria en Astano, e agás
uns pequenos roces
iniciais, sempre foron _boas
as relatións que
mantiveron os
representantes
empresariais tanto ,cos
sindicatos nacionalistas de 1
ASTANO como co grupo
de governo BNG no ·
concello de Fene. Proba
destas boas relacións foi .a
viaxe qúe catro
sindicalistas do estaleiro
pertencentes .ás centrais
galegas realizaron ás
factorias da SI FV en
Venécia e Ságunto a .
pasada semana atendendo
a unha invitación do
holding italiano.
w

A viaxe realizouse, non sen algunhas protestas· desde o inferior dos próprios sindiGátos e os
dirixentes sindicais non ma~tive
ron ao seu retorno nengun contacto cos meios informativos
para explicar a süa impresión
das factorías visitadas. Eduardo
Pardo .e António Vigo, da INlG,
xunto con Xosé António Basoa e
Emílio Salório da CXTG si renderon ·conta$ da sua viaxe diante
dos traballadores e explicaron as
suas conclusións nunha asamb!ea cos excedentes preseleccionados par~ a nova' fábrica.
, No momento en que se publi- .
cara .a lista cos 65 traballadores·

A Ria de Ferrol, despois da crise do _naval,. ·r eceberá a ·1ndústria do vidro

que nun primeiro momento xa
empezaron · a · facer diferentes
, cursiños para a SIFV, voceiros
. dos sindicatos nacionalistas indicaran, de xeito oficioso, que
pensaban que a selección dos
traballadores se realizara nesta
ocasión con critérios obxectivos,
contrapóndoa coa utilizada para
·r~cuperar empregados ~on destino a Astano, onde segundo as
. mesmas fontes primara o enchu-,
fismo das centrais estatais. Segundo explic;aron os· sindicalistas
aos futuros traballadores da fá-

/

/

J

brica ~e vidros nesa asamblea,
os directivos da SIFV expresaron
durante a viaxe a sua vontade de
negociar coas centrais sindicais
os níve.is salaríais dos traballadores para evitar que lles ocorra o
sucedido na fábrica de Sagunt,
onde os . traballadores comeza"
ron ,-aos hes meses de iniciada a
.produciÓn, · unha folga - demandando a sua equiparación coas
percepcións que anteriormente
tiñan nos Fondos de Promoción
de "Emprego. Apesar de valorar

•
Sete despedidos no
Banco de · Bilbao-Vizcaya. ~
·Sete traballadore foron despedidos desta entidade e outros setenta poden correr a mesma sorpositiv.ament~ este talante negote nos pr(>ximos días, segundo
Giado.r, os dir~xentes aa INTG e sinalan os sindicatos nacionalis.CXTG non ocultaron o seu ma- tas UTBG•INTG ·e SGB-CXTG
!estar pota atitude da sociedade que apoian as accións promoviitalié~na obviando un contacto
das polos comités de empresa,
dos sindicalistas gal.egos cos recomo rexeitamento da política
de perspal que está a levar a empresentantes dos traballadores
das fac~orias visitadas.
presa tras a operación de fusión.
Ate· o momento as reunións do
A viaxe nacionalista a ltália e ·
Sagunt tivo lugar ·semanas · des- . Comité co Xefe Rexional de Perpois de que realizaran tamén
soal, Martinez Garciá, non <j.fcanunha visita representantes de zaron nengun resultado positivo.
CCOO e UXT, ainda que neste
As centrais nacionalistas lem- _
caso só acudiron á factoria da cibran, nunha nota de prensa, qu.e
dade de Venécia. Os dirixentes "cando o 29 de Marzo se asinou
dos sindicatos estatais ofereceo chamado protocolo entre as diran ao seu retorno unha rolda inreccióf!S dos bancos respeitivos
formativa na que se amosaban
e os sindicatos CCOO, UGT e
gratamente surprendidos potas
FITC, a CXTG e a INTG rexeitafábricas da SIFV preci~ando que
mos o mesmo por entender que
se trataba ,de factorías non cono pactado non era máis que
faminantes e procesos produtiunha declaración de boas intenvos limpos. Dase a paradoxa de cións, que non garantía o volume
que dos tres sindicatos asinan- de emprego_ en ambas entidates dos acordos para a recolocades.
ción dos excedentes de Astano
CXTG e INTG lembran que o
(CCOO, UXT e USO) tan só reBBV ten estimados uns benefípresentantes da sección sindical
cios para este ano de 115 mil miuxetista do estaleiro realizaron a llóns de pesetas, mencionandÓ
visita a ltália, xa que os membros tamén o feíto de que se están a
- da USO non reoeberon invitación entregar traballos próprios do
- e os de CCOO de Astano, da banco a outras empresas alleas
tendéncia proclive ao PT-UC, foao mesmo.
O
ron marxinados pola Unión Co•
A CXTG foi a central
marcal do seu próprio sindicato
~Qañadora nas eleicións da
máis
cercana
ao
PCG.
·
CAV.As eleicións sindicais celePola contra, os sindicatos nabradas na Caixa de Aforros Mucior:talistas da NrG e CXTG, que
non asinaron os acordos de Ma- · nicipal de Vigo deron como gañaeora á CXTG que situa 11 dedrid por ent~nder que non garanlegados no Comité. Outros tanten o futuro do estaleiro e deixan
tos, ainda que cun número escaa 1,000 traballadores excedentes
sen recolocación prevista acada- . samento inferior de votos, alcanzouno o síndicato amarelo ALLEron, cando menos ante a SIFV, o
CAV. En último lugar quedaton
carácter de centrais máis repreUGT e SITC con catro delegados
sentativas, carácter materiálizacada unha.
do na sua xira palas cidades das
A central nacionalista valora
góndolas e Sagunt.
·
O
estes resultados como "canse- E: SANFIZ/FERROL
cuéncia da nosa traxectória na
entidade". Lémbrense os despidos habidos na CAV, entre eles
o de Quinteiro, membro de dita
central e do Consello de Administración da Caixa, posteriormente indemnizado.
Por outra parte, na facto ria de
Marfrio de Marin a INTG obtivo
os tres delegados en xogo. Esta
empresa fora notícia recentemente ao ser despedidos catro
traballadores que ian formar parte da lista da n'fencionada central. Posteriormente foron readmitidos dous deles e indemnizados con algo máis de un millón
de pesetas os 04._tros dous os
cales contaban cun ano escaso
de pertenéncia a Marfrio.
O·
•
Mulleres Nacionalistas
Galegas (MNG) celebraron o
pasado fin de semana en Compostela a sua segunda Asamblea, a primeira tras o abandono
da organización do sector cercano ao BNG. Na asamblea acordouse, entre outras cuestións a
realización dunha campaña c~n
tra os xoguetes sexistas,. campaña que será levada aos bairros é
que argumentan en base a que
"o xogo é un sistema de aprendizaxe das normas sociais, unha
anticipáción aos roles se~istas e
discriminatórios que se pretende
tañamos na idade adulta" .
.. As ~NG acor9aron tamén pedir a hberdade de Suzana.Lepes,
encarcerada polo . seu presunto
vencellamento ao Exército Guerrilheiro.
·
Na reunión celebrada na Faculdade · de Xeografia e História
. sinaloi.Jse a necesidade de se
consolidar · como Órganiza:ción
feminista e nacionalista que am-= ·
_ 'L..,..,,,, , ,plie ocse~ 9a~pp .de ~ctuacjón a
- - -·---· ·-·· toda a2soc.Maaé '~le~a: ... r ;)\.' o ''-
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_NARCOTRÁFICO.

?egundo declaracións do fiscal da ·Audiéncia asturiana ao noso correspondente Pepe Rey

·Os irmáns -Espino considerados os principais
narco~traficantes do Norte peninsular

,
E_N_E_C_E-SA-R-IO_Q_U_E_
SE ACLAREN AS
CONCESIÓNS,
ENTRE .ELAS A--=D=-=oCASI NO_..;;D;;;_..;;E;;;;....;A-.:;..__ _
CORUÑA

O noso correspondente
Pepe Rey denunciaba na
revista "lnterviu" aos
Fernández Espino como os
meirandes distribuidores de
cocaina do norte peninsular,
ao tempo que relataba a sua
"ascensión" no mundo dos
negócios e algunhas das suas conexións. Outras,
porén, ainda estaban a ser
investigadas por A NOSA .
TERRA, no momento en que
"El País", destapou a notícia
da relacións entre os Mata,
Louzao e os Espino,
implicando ao mesmo
tempo ao alcalde Francisco
Vázquez e ao aparellador
Vázquez Liñeiro. Pero parte
da trama galega ainda está
sen facerse pública,
sobretodo na relacción
deste clan co mundo do
xogo na Galiza.
O Fiscal da Audiéncia Territorial
de Ovieu confirmáballe ao xomaT
lista Pepe Rey que os Fernández
Espino costituian unha "conexión
de segundo nivel da máfia internacional da cocaina, encarregándose da sua distribución para
Euskadi, Asturias, Cantábria e
Gal iza". Esta afirmación, nunca
desmentida pQlo fiscal, e unha
ampla reportaxe contando a vida
e-negócios
te "clan familiar",
publicada na revista "lnterviu",
supuxo unha_ querella contra o
xornalista galega na que lle pe- dian 600 millóns como reparación.

uJ
Nelson Matta

rie de cartas desde Panamá a '
J. Nelson · Marta Ballesteros ben relacionado co Opus Dei. .
Luis F. Espina, misivas que lle fo(que no pasaporte figura CO?
Pero a situación variou a paftiron encontradas na casa do narapelidos ao revés) comezou os
res de 1983, cando Matta Ballesco-trafícante colombiano cando
negócios en A Coruña con Xesus
teros, Nelson, como se lle coñeOcHoA ESTIVO o
foi detido en Madrid.
Louzao Pardo o 4 de Outubro de
ce en Á Coruña, fixo un imporDIA ANTES DE SER
L. F. Espino tamén foi investi1983, meses antes de ter o certitante depósito de divisas no
gado pola Axéncia Antinarcótificado de residente. Na mesma
mesmo banco que Louzao tiña
DETIDO NO HOTEL
cos Americana (DEA) por aparedata incorpóranse a este grupo
hipotecado o seu -patromónio ao
RIAS ALTAS
cer nas listas de narco-trafican- • empresarial os irmáns Manuel e
terlle concedido un aval de 500
tes manexadas pola policia coLuis Fernández Espino, emigranmillóns para construir as instalaEsta mesma semana o xuiz lombi::ma.
tes retornados de Latinoámerica
cións do concesionário de Mer(onde xa foran detidos), cara
instrutor acordou arquivar as diliA DEA americana abandonou
cedes Benz.
onde marcharan pagándose a
xéncias con todos os pronuncia- as pesquisas ao deter a
En 1986, legalizada a estadía
viaxe cos labores de limpeza no · de Nelson Ballesteros no Estado
mentos favorábeis en favor do J.L.Ochoa. Ao tempo, a droga
barco.
.. desembarcada maiormente en
demandado.
español, Louzao comenzaba un
Despois da saida de tal reporMatosinhos (Portugal), que pasanegócio inmobilário a gran aseaXesus Louzao Pardo" tivera, a
taxe os F~rnández Espino puxeba pola Gáliza, via Europa, coda. Coincidia esta expansión coa
fins dos setenta, problemas coas
ran unha páxina de publicidade mezou' a quedarse máis no norte
maioria absoluta conseguida
autoridades aduaneiras, abríndonos xomais astures afirmando da nosa península. lncutábase
polo alcalde Francisco Vázquez,
lle vários expedientes o Tribunal
que "todo era un ha calúmnia",
tamén por aqueles dias en A C0quen -coñecia perfeitamente o
de
Contrabando
pois
presunta:algo que agora o xornalista preruña o iate "La Guajira" co cargamente tiña importado coches
-tende sexa rectificado do mesmo
mento meirande decomisado até
CONCELLO TEN
usados coa documentación de
xeito e forma.
o momento na Europa, ainda que
emigrantes
galegas
que
non
tiUN
CONCERTO COA
Xa daquela se apontaba algo o governador Ramón Berra afirñan retornado. O asunto quedou
sobre a conexión galega dos Esma que "é moi arriscado facer
DO HOTEL
PISCINA
sen esclarecer, decíase, grácias
pino que contan como empresa calquer relación dos feitos", pois
RIAS ALTAS
a mediaCión dun familiar cregq_,
capitana a "De Rioseco Business
que, segundo un informe elaboCorporation", situada nas Tarres
rado pala Xefatura Superior de
de Xerez en Madrid, adicada a Policía de A Coruña, José Nelson
importación-exportación,
igual
Matta Ballesteros é "xente ·nmque .outras .duas empresas que
pa", por máis que ~houbese conslevan o nome de "Beta 1" e táncia das investigacións da ·
"Beta 2".
DEA.
.
Celuisma S.A., empresa formada Celso, Luis e Manuel FerCOA CHEGADA .DE
As denúncias <;te éonexión e}1tre empresários coruñeses con xentes
nández Espino (a denominación
ESPINO E
·procedentes, presuntamente, do mundo do narcotráfico, que utilizadébese ás iniciais dos tres no- - - - - - - - - - - - rian A Coruña para blanquear o diñeiro, sobarda xa a mera cuestión
mes -de pia) canta cunha rede de
BALLESTEROS
de arde público, adentrándose (loutros corredores da política, pois .
hotel~s entre os que- se atopan
MUDARON O SIGNO
semella que foron precisamente as concesións muni.cipais as· que ser"Alisas" en Santander, relaciona- . DOS NEGO' CIOS DE
· viran para aboiar este diñeiro procedente da venda de cocaina. .
do. en varias ocasións coa cha'A. presunta implicación, ainda que sexa tanxencial., polo momento,
LOUZAO. COA
de Francisco Vázquez, alcalde coruñés, deberá ser esclarecida canto
mada "Máfia Policial~;. "Los Tiantes. E, neste casp, non vale a presunción de inocéncia, que ten que
los", perta de Compostela e
"Rias Altas" perta de A' Coruña. C-'--H_E_G..;__A_D_A_D_A_____ _ existir, porque taméri deber haber unha transparéncia no coricello e
Precisamente neste hotel estivo
MAIORIA SOCIALISTA t:Jnha política que desbot_e calquer dúbida que, se antes só aparecian
hospedado Jorge Luis Ochoa;
AO CONCELLO
como rumor, agora toma consisténcia por e~crito.
destacad.o membro do "Cartel
O siléncio de F. Vázquez só pod~ interpret.arse como unha forma
____A......;S;;;_____ de ganar tempo. Tempo para·que? E tan difícil pór en claro os papeis
de Medellin", a noite an~~s de ser CHEGARON
. CESIO' NS
das concesións? Seria inoportuno logo pedir dimisións; que terian
detido en Madrid en Novembro · CON
·
do 1984. _,MUNICIPAIS
cúpulas policiais

Q

PRECÍSASE·
UNHA ACLARACIÓÑ POLÍTICA

J.Lf:ibcho·~~~q,í i lx}r~ :tj13~;sf·.J

~~~c~~~;~~n~~. f~e~~~~a-~:~W~~a~as

galeg~

pasado de Louzao e as suas conexións cos Ballesteros.
Comenzaba a era dos ·aparcamentos, as obras máis polémicas dos últimos anos na Galiza,
e ,os p'roxectos de A Coruña ian
·parar a Pontevedra, realizándose
igualménte a concesión. O concello herculino perdia, en dez
anos, 235 mil millóns de pesetas,
tanto como o orzamento autonómico deste ano 1987.
·
Un total de 9 sociedades ca.:.
nalizan, segundo "El Pais", as
actividades deste· grupo (Ballesteros-Louzao-Espino), ainda que
non teñen a estrutura dun grupo
. integrado, pero os sócios actuan
como se o fosen . . Por exemplo,
Nelson Ballesteros traballa en
Automóviles Louzao, empresa na
que oficialmente non participa,
porén frecuenta raza_vez Briocar,
a cuxo Consello de Administración pertence. Empresa que preside Nancy Marlen Vázquez -résipente en Tegucigalpa-, casada con Juan Ramón Ballesteros
Matta, o narcotraficante encadeatjo no EE.UU .. Nancy Marlen
visita frecuentemente A Coruña.
Este grupo .. está. relacionado
con Vázqu~z l,...iñeiro, aparellador
coruñés, amigo do Alcalde Váz.quez o do eresidente' Laxe, que
participa con Louzao na empresa
propietária do aparcamento da
praza de Pontevedra coruñesa,
da que é deseñador o mesmo
polémico aparellaqor, ·igual que
- de outras moitas das "grandes
obras coruñesas". '
Louiao é tamén acionista do
aparcamento situado perta do
centro sanitárió Juan Canaleja,
que alquilou a firma Aparki S.A.,
empresa madrileña, conectada
ao PSOE, que vai disfrutar da _
concesión da grua para a cidade
·
de Maria Pita.
Francisco Váquez, que ainda
non fixo ~engunha declaración
sobre o tema, debera aclarar as
diversas coí)cesións que o con- ,
cella realizou, e non só os aparcamentos, cámbio de terreas ou
auditório, senón tamén a do Casino, donde despois de interceder diante ·de X.L. Barreiro pola
empresa de Collazo Mato,· o concello renúncia ao 51 por cento
das accións que lle ·corresponde;
. ou o concerto entre o concello e
o Hotel , Rías ,«\Itas para usar a
piscina.
É precisamente Collazo Mato
quen obtivo a concesión do "fastuoso pazo de congresos _de
usos múltiples", participando tamén en . Gomar, empresa que,
segundo afirmación de x: D,
Amorín, Director Xeral do Xogo,
en declaracións a Rádio Arousa,
pretende abrir · unha casa de
xogo en .Sada, nuns locais contruidos por Louzao.
Este grupo, que participa
_i~ualmente como accionista -en
algun aparcamento, , pretendia
trasladar o ilegal (pola lei actual)
Casino de A Toxa a Vigo, donde
os Espiño cantan xa con participación da empresa de automóviles Gran Via S.A.
O
A. EYRÉ
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James Petra
Forma parte da esquerda
norte-americana e dunha
minoria non desestimábel
- de profesores radicais, alén
do estereotipo ideolóxrco
de ianqui, difundido polos
meios de comunicación.
•M.V.

Profesor de socioloxia na
Universidade de Nova
lorque, marxista e estudo
da economía mundial, ten
publicadas en español
obras como Capitalismo,
socialismo e crise mundia

'Os

ESTADOS
Polo menos unha das versións
propagadas polos meios de co- UNIDOS NON TEÑE
municación tala da prosperidade económica da era Reagan, A FORZA QUE TIÑAN
pero vostede non coincide con HAI VINTE ANOS'
esta idea?
Eu non creo que nengun científico que sexa unha demostrac ión
sério ou· persoa que teña aceso poder, senón de lmpoténcia. Ta
aos feítos máis fundamentais pouco puderon estabelecer a
Unión
poda dubidar de que a economia superioridade sobre
norte-americana está no seu de- viética, tiveron que ir á mesa
valo . Economicamente o anaco do negociacións. Creo que obv'
mercado mundial que controla mente segue a ser un país im
está baixando á metade, a sua ca- rialista, pero cun poder moito
pacidade de investir e espallar as relativo.
novas tecnoloxias tamén están a Que significado tivo, neste e
minguar. É un país con débeda e texto, o crash da bolsa de
está a sofrer perdas no seu pró- agora un ano?
prio mercado interno. Segundo O crash unha expresión do de
calquer índice económico é óbvio tamento da estrutura norteam
que os Estados Unidos non tef.ien cana, o gran desequilíbrio entr
a forza que tiñan hai vinte anos. economía de especulación e
Seguen a ter unha ·economía po- economía de produción. Hai
derosa, pero som'etida a moitas enorme desprazamento de cap
presións e os seus competidores car~ os sectores especulativos
son cada vez máis fortes. · ·
bolsa que non teñen nada a
En segundo lugar, a hexemonia con investimentos a longo pr
político-militar está tamén someti- dirixidos ás novas tecnoloxias
da a ataques. Os Estados Unidos conversión de tecnoloxias a P
proxectaban toda unha política de dutos mercantis. Neste senso (j
agresións sobre o Terceiro Mundo que poderia repetirse doadamen
e _fracasou en moitos lugares: non outro crash, porque as bases
pudo derrubar ao governo de Kho- economía son fondamente febl
meini, nen ao de Gadaffi, famén e · iso vai levar moitas consecu'
· non pudo estabelecer unha ponte cias negativas por tódo o mun
no· Líbano, foi derrotado en Ango- ca pita 1ista.
la,-en Centroamérica o sandinismo Conio se comprende lago que
·' segue ·-ainda que lle fixo moito . esteña a talar de crecimento
dano-, ~ ,o · único que conseguil! economía· norteamericana na e
-foi .derrotar á lila de Granada, de Reagan?
cen mil habitantes, ·o que non creo Medra e_n función do financiarn
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'É._A_-S_S-UR_D_O_SE_G_U-IR.
A USAR CATEGOR~AS
COMO A DE-SOCIALDEMOCRÁCIA,. É
MELLOR FALAR=--=-o-=-ENOVA DIREITA'
eren que poden conseguir a sua·
hexemonia a partir do seu poder
económico. Irnos ch~gar a unha
situación máis conflictiva. A competéncia económica pode tÍ'aduc!rse ~n conflitos políticos.
Pero non ere que estes países .
seguen en realidade sot> a órbita
·
norteamericana ·
Dependen e tamén compiten, é un
doble xogo. Xapón ten grandes investimentos en-bonos de depósito
nos Estados Unidos. Queren manter aos Estados Unidos como fon-·
te dS" ingresos e ao mesmo tempo

facerlle corjlpeténcia sobre os
mercados. E un tira e afrouxa no
que trat_an de negociar e de tirar
vantaxe simültaneamente.
lsto poderia dar lugar a un cho~ ·
que no futuro ·entre poténcias capitalistas enfrentadas polos mer- .
cados, como sucedeu nas duas
guerras !'JlUndiais?
Non, non creo que vaian á ruptura.
Existe, como digo, un dobre xogo
de beneficiarse r:nutuamente e_tamén competir. As contradicións·
van seguir, pero serán contradicións non violentas.
~

A socialdem.ocrácia no
~ul da Europa
Que caracteriza hoxe ~. ~ocial-

' É.

FACIL QUE SE.
REPITA OUTRO
CRASH'

'O poder do merc~do
está a xerár. reaccións nacionais'

íod propício para o movimento popular'

e A socialdemocrácia do su/ fluidez, conversamos sobre

>mo,
undia

ación
cia. Ta
: er as
lnión S
mesa
e obvi
aís im
1oito

do de
)rteam
io entr
ción e
l. Hai
de cap·
lativos
3.da a
go pr
loxias
as ·ª P

JO que
mento
na nae

da Europa. Asistiu á Galiza
convidado polo
departamento de socioloxia
da Faculdade de
Económicas e, nun
castellano que domina con

dous temas esenciais: a
crise que afecta
actualmente á economia
norte-americana e o papel
das actuais
socialdemocrácias.

to externo, dun aumento da débeda e a partir do consumo. O consumo medra a partir da débeda e
do déficit orzamental. Cada dia
máis faise visibel que ese consumo ten que axustarse á realidade.
O crecimento está a hipotecar o
futuro , porque non ten base no
medre conxunto das forzas produtivas.
·
.
Que .consisténcia teñen os remédios económicos dos que se
fala?
No vindeiro periodo tratarán de tomar remédios superficiais. Cren .
que alguns axustes no orzamento,
no valor do dólar, poden estimular
as exportacións. Pero se non hai
grandes investimentos, que van
exportar e quen vai querer mercar
os seus produtos inferiores? Se
non hai investimentos en novas
tecnoloxias e sacrifícios do capital
nas suas ganáncias imediatas,
como van salvar o probler:na do
déficit? O dólar baix'?u. xa un 25
ou 30 .por cento ".º. ~lt1mo ano e
non m1llorou ·a pos1c1on externa. A
devaluación. do dólar, en si ~~sm~, non cna nengunha soluc1on,
tratas~ dun problema estru.tura!.
Todo 1sto son formas de e:v1tar ir
. ao fondo do p~ob~ema que e a ~strutu.r_a do cap1tahsmo e ª.sua in~erc1on no mercado mundial. ·
E certo c:tue se. están a incrementar as diferéncias sociais dentro
dos próprios Estados Unidos?
Todos os dados, me~mo as cifras
do gover:no,: amasan que a diferéricia entre os asalariados' e os ingr~sos por razóris .de capital (ga-

'Os POSTos DE

TRABALLO QUE
CRIOU REAGAN SON
OS PIOR PAGADOS'
n·áncias, interese, rendas ... ) está a
medrar. Dentro dos asalariados
poderíamos· ve( que o 40 pbr centomáis pobre gaña menos que hai ·
dez anos e 0 1o por cento máis
rico está a gañar máis. Os ingresos dos sectores manufactureiros
están baixando frente ao poder do
capital. Os noves pastos de traballo que está a criar Reagan son os
piar pagados e os de menores posibilidades de ascenso, no sector
servícios, por exemplo, sen sindicato e con empregos nioi precá.rios, son os camareiros de Me Donalds e outros do t_ipo.
Que importáncia política poder
ter o crecimento económico da
Alemaña e 0 Xapón, dado que o
· poder militar está en mans dos
Estados Unidos? .
Actualmente. existen presións nos
Estados 1JJlidos ··para que estes
países competidores asuman as
·suas responsabilidªdes e non se
•aproveiten do paraugas militar
norte-¡:imericano para gañar diñeiro sen pagar pola protección dos
.seus intereses. Os Estados Unidos
presionan- para que eles paguen
tamén a sua parte dos ·gastos mili- _
tares. Creo que· estes países van
resistirsé, porque están moito
. máis~ comprometidos en espallar
os seus intereses económicos e

democrácia no Sul da Europa,
tema que vostede ten estudado?
o feito fundamental para faiar
hoxe . da social-.democrácia é
abandonar calquer conceito de
· social-dem.ocrácia tradicion·a1. -Hai que talar claram_ente de formacións políticas vinculadas cun proxecto de afortalar o capitaliS!'flO. -O .
proxecto destas social- democrácías é potenciar non só o capitalismo senón tamén os sectores mais
retrógrados, financieiro, imobiliário
e o vencellado ás multinacionais.
Este é o bló.c o capitalista máis_
próximo ao· proxecto da chamada
.social-democrácia. Nen sequer
ten vínculos, se queres, con proxectos da burguesía nacional ihdustrlalizada. Está máis proxima
dun capital exportador, dependente, extranxeirQ. Neste senso
non hai riengun espácio para· unha
política de millora de ingresos e
do benestar so9ial, i.sto é porque
o capital extranxeiro quer · baixar
os custos e non funciona en base
á expansión do consumo interno,
valora á man de obra como un
custQe non como un consumidor.

Este proxecto ten as característiVostede, qúe ten estudado o . O quen hexemonice esa loita
cas que defin~n a política ·da nova
imperialismo, como ve aos na- nacional . enténdeo como un
direita. Esta · é a mellar forma de
cionalismos, pero· neste caso paso posterior a contradidón
- conceptuar á social-democrácia
dentro· da área do Sul da Euro- preponder~nte hoxe?
no Sul da Europa. A vella direit?. é
pa?
Hai que facer unha anánse dé
· a relacionada co · proteccionismo,
A crise do capitalismo fTlanifésta:- fondo dos movimentos naciona- ,
o nacionalismo, o mercado interno
se no desenrolo desigual, cada listas-rexionalistas. Moitos que
e a indústria. A nova. direita usa da
vez máis profundo. lsto está a critican un centro de dominación
man de obra précária, dispersa e
xerar un conxunto de intereses buscan outro, como vemos no
.atomiza esta man de obra e insíreque empezan a formular unha Canadá, por exemplb. Os québese entre os capitais financeiros e _
estratéxia contra- hexemónica e cois critican o governo federal do
· <extranxeiros, consegue o apoio
esta ~oita aglutina á unh.a varíe- Canadá para subordinarse e indos grupos capitalistas máis podade de clases sociais, popula.:. tegrarse mellor cos Estados Uniderosos. Eu creo que Craxi está
res, pequeno burguesas e mes- · dos. Algo disto existe, quizais, en
máis á direita que a esquerda
mo burguesas. Esta. loita nacio- Catalunya, ondé ·o antiéstatismo ·· _demo-cristiá e fai unha política
nal para se defend.er dos proce- parece radical frente ao Estado
que a direita tradicional non se
sos rnercantis xera unha dobre español, pero por outra banda
atreve a facer coa política de . inpolítica: unha política nacionalis- está a abrir camiño ao capital
gresos. En España e P~:>rtugal suta e tamén de profundización da · máis dinámico europeu. Daquela
cede o mesmo. Mitterrand e a poloita de clases. O problema é v~r penso que seria un erro darlle
lítica Rocard está máis a direita do
que grupos van asumir a hexe- carta branca ao nacionalismo
que un poderia imaxinar a Pompimonia do conxunto das forzas e cultural que despraza ás nova§_
dou. Estamos nunha situación na
non é evidente que sexa un. gru- dependéncias. A loita cultural .
que , os conceitos ideolóxicos
po ou outro, a burguesía ou as debe estar ver:icellada a un ha po- - · como referentes non teñen nenclases populares, pero o que un lítica clasista, ubicada no pr.ogun valor: É absurdo seguir a usar
non pode negar é que ·a poder · xecto nac;i.onal, . senóh podería· categorias como a de social-dedo mercado está a xerar toda mos cair dunha dependéncia·
mocrácia, é mellor talar da nova
un ha série de reaccións - nacio- noutra, dependencia que poderia
direita e as fraccións de capital
· nais e iso resulta claro en todas ser píor por estar vinculada a un
que representa. .
partes.
capital máis dinámico: _-

,.fi.

LOITA ANTlHEXEMÓNICA
AGLUTINAA VÁRIASCLASES SOCIAIS'
Vostede.. sinala . nunha obra sua
que est~ política xera cqnflito,
pero que esté é-limitado .e resulta
difícil darlle un contido máis am- ·
plo?
.
_
E difícil porque hai unha falta de
audácia política. Hai un sentrdo
defensivo ainda, a xente no-n se
decata de que está entrando nun.
novo período, que o movimento
. de reagrupación da oposición nas
forzas da sciciedade civil está medrando·. Como a sua referéncia é
a primeira metade dos anos oitenta, ainda actuan con moita cautela. Por outra parte está a subordi- nación ·áe moitos intelectuais a situacións conformistas. Os intelec- ·
tuais teñen que sai1 da sua situación de privacidade e entrar de
novo- en confacto activo coa sociedade civil e, cando entran, ·encontran unha situació6 tan conser. vadora e .con tan poucas 'opcións
· para as clases populáres que teñen que voltar a replantexar unha
política de socialismo democrático de verdade. Neste momento
estam-os nesa conxuntur·a de des~
gaste da nova direita e de. ascenso
da primeira etapa do movimento
popular. É unha situación moi propicia e rnoi fértil para a xer9.ci6n
do novo ·proxedo político-económico.
O
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'EN MADRID

DEZ ANOS DA INSTAURACIÓN PA CON§TITUCJÓN

··Éncóntro sabre o ·movimento.·guerrilleiro

A esfera institucional non se asenta
Euskadi

A~oposició_ra

_ /
_ao franquismo. ~a Galiia
a iTiáis importante· do Estado.

en.

As forzas políticas bascas
están facendo agora
balance de .1O anos de
Constitución española en
Euskadi. As posturas,
como riaquela, altura,
seguerr absoli.Jtamente .
enfrentadas, ainda que,
loxicamente, tendo agora
uns considerábeis
elementos de xu ício
aportados pala experiénCia ·
e a.práctica:
Aquela Constitución xa naceu tocada da asa. A maioria do pavo .,
basco pronunciouse en contra_
dela, alnda que con matices. O
PNV que durante alguns anos
ostentaría carácter de forza
' maioritária - nas. · Vascongadas,
optou a _ derradeira hora pola
abstención despois · do que foi,
segundo din, o primeiro enfrentamento entre Xabier Arzalll!S e
· Carlos Garaikoetxea. O partido
político· que rríáis nitidamente se
posicionoú polo "_
non!' foi !lerr:i
Batasuna que, desde _o primeiro
intre, denunciou como o texto
~eputación Foral de Bizkaia
constitucional segregaba a Nafarroa das outras províncias basrácter nacionalista da sua forma"mass média" no que o governo
cas e non se incluía' ·o direito de· denomina "terrorismo" ·non é, .no
ción e ·falar da reforma do E;staautodeterminación para -o ·pavo , ton·do, máis que a incapacidade
tuto de Gernika, fiilo putativo,
basca. Co tempcio estes temas
cpmo queda dito, da Constitude-abordar un problerna político
configurarianse como a posición
ción ·española e do que seus proque subsiste e mentres non se
fundamental do que se d_
eu en
xenitores vergonzantes é o prómude o marco constitucional
chamar, desde as esferas guberprio ex-lendakari.
non se vai solucionar en Euskadi.
namentais como "problema bas- ·
O grande erró guberriamental
Agora, dez anos despois e
co".,
·
é o insimir en medidas poJiciais,
mentres o PSOE en solitárto· infracasadas amplamente as polítitenta "celebrar." - en f;uskadi a
Constitución
cas. i= iso que se fixeron intentos
efeméride, son - numerosos os
non referendada
- multidirecciónais: desde o postecolectivos que, recabando na
rior Estatuto de Gernika a todos
memória ·histórica popular, non
bez anos despois convén lemos pactos que, asegun aumentaqueren deixar no esquecimento
brar que a Constitución española
ban as contradicións xeradas por
unha data tan nefasta para esta
tOi aprobada en Euskadi cunha
unha situación insostíbel, surxian
nación. Diversos organisrnos veparte mínima dos votos pois
coma trol d.un dia e sen .nengun
ñen de aterecer _unha- rolda· de
que, sumada a amplísima abscontido popular para desvaneprensa na que apresenfaron un
tención activa e os pron1:-1nCiacerse ante · a opinión pública tan
manifesto que esixe U!lha mumentos negativos, superaban nianodinamente como nasceron.
danza de marco· xurídico-político
tidamente aquel raquítico trinta e
A ·fórmula está tan esgotada e
denunciando que a Constitución
pico por ·cento que saian positigoza de tan pouca cr¡edibilidade, _española "süpuxo dez anos de
vos desde a UCD,- PSOE, AP e
que até Gabriel Urralburu, un exrepresión para Euskal-Herria".
PCE. A Constitución española e
sacerdote convertido á moderniHoras máis tarde representantes '
os seus símbolos non chegaron
dade, fixo en Nafarroa -un ha seda Mesa Nacional de HB insistinunca a ter carta de natureza en
gunda versión esperpéntica do
ran nos mesmos termos. Pero
·Euskadi, por máis ·que o povo
acordo de Ajuria-Enea, que na
qÚizás é máis importante reseñar
basca teña .que vivir baixo os
práctica só serv.iu para paralisar
a configuración de movimentos
seus dictados.
nalguns corrcellos basc:os as inipopulares, coa participaCión de
ciativas apresentadas no terreo · significadas persoalidades, que
Despois, ·co transcurso - do
municipal por HB. O espectáculo
veñen de pór en marcha diferentempo, daría lugar a fortes crises
alcanzou tales níveis de descreto
tes iniciativas co .fin comun de
políticas no país, tanto nas esfeque, nesta segunda'volta, até EA - esixir, entre outras cuestións imras institueionais como d~sde as
- se desmarcou dQ pacto. Este po- ,portantes, o direito de autodeterposturas rupturistas.
sicionamento, xunto con ·alguns
minación para unha Euskadi Sur
- Porque o que habilmenté se
detalles pontuais, serviron a Carda ·que. Nafarroa forma parte
tratou de simular desde as inslos Garaikoetxea, ocasionalmenO
consubstancial.
táncias do poder 'através ~ dos
te, .para t~ata de remar:car o caPEPE REl/DONOSTI

Nora boa porque por prim·; ¡';a vez én 'Galicia se .pr~duce unha -,
axenda galega coas informacións necesari'as para movermonos por
és-te País. Co esquema apropiado para anotar, recordar, planificar. .
Cos recordatorios das onomásticas e dqs fases l_uares. Con gr~nde

dade total despois de 1O anos
Os dias 24, 25 e 26 de
de .estáncia nos montes e
Ñovembro oelebráronse
unha r~presión que seguia de
en Madrid unhas .
'cerca
os pasos dos guerrillei·xornadas de estudo sobre
ros. ,
o movimento guerrilleiro Dificuldades ·na
· n·os anos 40 organizadas
investigación e
pola Fundación de
descoñecimento
da lnvestigacións Marxistas
que serveron,para_valorar Gal iza
o estado das
Para Bernardo Maiz, único ir:i~estigador galego presente irivestigacións no estado
español e constatar, máis tamén estivo Hartmut Heinea ignoráncia sobre o moviunt.la vez, o escaso
mento guerrileiro na Galiza era
coñecimento dos
prácticamente absoluta e sorestudosos nqn galegas
prendente ao constatar como
sobre a -existéncia e a
en termos comparativos foi na
importáncia da oposición - Galiza of:lde o movimento
armada ao franquismo na guerrilleiro tivo un maior accionar e apoio popular "polo
,Gal iza.

~ Durante catro sesións e xor-

nadas de convivén~ia continuada entre investigadores e
protagon!stas asistentes ás
xornadas, abordáronse os temas relativos ao estudo · da
oposición guerrilleira ao franquismo durante os anos 40.
NCJ sesión sobre as fontes de.
estudo do Movimento Guerrilleiro, ·criticouse especialmente a imposibilidade de acceder aos arquivos oficiais, crítica reoollida polo representante do Ministério de Cultura
que aludiu aos obstáculos dos
"poderes fáctieos"; estudáronse po1o· miudo as accións
das agrupacións guerrilleíras
· da Galiza, León, Navarra, Astúries, Extremadura, Aragón,
Levante, Ciudad Real e Andalucía (Granada, Málaga e Córdoba) para finalmente entrar
nun capítulo de valoración e
balance.
Entre as conclusións unánimes estaría o protagonismo
case exclusivo do Partido Co·munista no mantimento e organización da guerrilla, agás
un nucleo en Astúries do
PSOE e a preséncia de cenetistas en Cataluña. A pergunta
imediata foi saber que pasou
cando no 1948 o PCE muda a
sua estratéxia. Só en Levante
organizou unha evacµación
da guerrilfa e Santiago Alvarez
- presente tamén nas Xornadase na altura no cárcereestimou a imposibilidade dunha evacuación.- Para os inves. tigadores a alternativa dada
polo PCE de pasar á paralegalidade, era dunha inviabili-· '

.\

• l.

número de enlaces, palas accións bélicas e polo tempo
que durou".
Os arquivos principais que
ainda estarían por expurgar e
darian moita luz a sucesos
ainda pouco desveados, serian os da Garda Civil e denunciouse como nos anos 16
e 77 foron destruidos posibelmente moitos documentos
policiais, e constatouse como
caixas que indican o seu contido atópanse desp·ois valeiras
da sua documentación.

Recoñecimento público
Entre as persoas asistentes
déronse cenas emocionantes,
como cando un antigo guerrilleiro, o "Comandante Ríos",
recoñeceu a un seu antigo
compañeiro que coidaba morto, "Mirlo", ao- escoitar a sua
voz, ou unha muller que perguntaba polo seu irmán desparecido no 48. A reivindicación xeral dos ex- guerrileiros
e enlaces presentes, asumida
pala globalidade dos asistentes, era que asi como houbo
no seu dia amnistía laboral e
política e recoñecimento público dos loitadores anti-franquistas, tamén se debera estimar a importáncia do seu labor na loita contra o fascismo
nos anos 1940, a única real
que se estaba a dar en todo o
Estado.
Para a próxima primavera a
mesma fundación
(antigo
CEIS) está a prepara unhas
x-0rnadás sobre a represión
durante o franquismo.
O

cantidade de datos cultura is. Cunha_ especial atención ó_deseño e ós
materiais .. Cunha el.e gante e segura encadernación en símil-pe!. Cun
tamaño de 24 X 16,5 cm. e mái:> de 150 pó.xinas, a un prezo qu·e a
convirte en barat-0. E por suposto en ._ gálego. ·

- Desde primeiros de Decembro á venda.
J

a~mada

~.,

. .,-

-... .• ~

V,.JI' .,,, .\"'

'. ti

U

u\'

x.c.

13

GALIZA EMUNDO

ANOSATBlllA
~~~~~~~~~~---~__.;.-'-~~~-'-~~~r-:. ~~~--,,..--,--'-~~__.;.~-Nº_3_65_-_1D_E_DE_C_EM_B_Ro_o_o_1_98_8~-=-

MUD~NZAS NO SISTEMA MQNETÁRIO SOVIÉTICO

A medida facilitará a reforma ecónómica na·URSS:

• O grupo galego de Aa, rau (Suiza) denúncia,' en nota

O rúblo será ·divisa convertíbel
A introdución da libre
convertibilidáde do rublo
soviético é unha das palancas que permitirá
realizar con éxitos a reforma
económica na URSS. O
conceito de divisa nacional
convertíli>el, que se está
formando actualmente na
URSS, revela o novo
enfoque da Unión Soviética
ao desenrolo dos lazos
económicos co exterior ·e
demostra o carácter
consecuente das mudanzas
no mecanismo económico
que se están producindo.
A estrutura das cantas internacionais da URSS, que se formou
para o momento actual, non ten
un sistema único e íntegro. A
parte aplastante do comércio exterior soviético (un 70-80%) efectuase no marco de acordes de
compensación con países socialistas, (bilaterais e multilaterais),
coa Ondia, Finlándia, Exipto, Síria e con outros estados. Cada
unha de tales transacións realizase coa sua própria divisa de
compensación (rublo transferíbel
para o caso dos países socialistas do CAME, rublo de compensación, dótar de compensación,
rúpia india, etc ...) e ten os seus
rasgos específicos na formación
de précios, a falta de mecanismo
de convertibilidade conduce nestas condicións ao isolamento
das operacións comerciais e
bancárias, causa que limita, naturalmente, as posibilidade de
colaboración da URSS no mercado mundial.

Fin do carácter bilat~ral
O conceito de convertibilidade
do _rublo soviético significa, en
reahdade, o fin do carácter estrictamente bilateral nas relacións económico-comerciais intemacionais da URSS, a redución sustancial da parte de pagos de "clearing", até abandonalos por completo no futuro. En
calquera dos casos, o prpblema
da convertibilidade da divisa soviética debe comezar a resolverse criando as premisas internas,
entre as que se poden destacar
tres. En priméiro lugar retírese ao
reforzamento da circulación
monetária Interna.
Para iso fai falla sanear substancialmente o sistema financeiro do país, pór arde na esfera
creditícia, reforzar a capacidade
adquisitiva do rublo, xa que.,

lecimento de aranceis · aduaneiros, fixación de impostas para
operacións económicas .externas, estabelecimentos de cuotas
e de continxentes-para as operacions de exportación e importación. A ápücación destes mecanismos de regulamentación (ademais da arde de cálculo internacional e de operacións bancárias ·
intemacionáis, estabelecido en
cada país) pode facilitarllo, pala
contra dificultar o cámbio -de di::visas pexaríao. -

de prensa, as declaracións de
Felipe· González realizadas durante a sua recente ·visita cí Confederación Helvética, onde afir.:.
rnou que "os emigrantes vale
máis que nos integremos .no paí~
suizo, dado que o "retorno vai
pa~a longo"..
Os emigrados celebran ademais "a iniciativa de recoller asinaturas para poder visionar a
TVE na Suiza, como fixerof.l no
seu dia os italiáns coa RAI", ao
tempb que se · perguntan para
cando podarán ter acceso á
TVG.
.O

• ' Vietnam proponse re-forestar os boscos arrasados quimicamente durante
a guerra. Os bosques de Viet-

Várias etapas

1961 a base da paridade da cacomo sinalou Mijail Gorbachov,
pacidade adquisitiva de ambas
na XIX Conferéncia Nacional do
PCUS, o déficit orzamentário divisas nos mercados internacionais. Desde aquel entón, a cotipresiona sobre o mercado, afecta a estabilidade do rublo e de zación é correxidá con regularitoda a circulación monetária, e' dade de acordo coa cotización
do dólar nos mercados de diviorixina procesos de inflación.
A segunda tarea urxente con- sas. Nos últimos tempos produsiste en formar o mercado c íronse cámbios · moi ·substanmaioriSta interno, que é moi ciais na estrutura do comércio
importante non só para asegurar internacional e o mecanismo das
a convertibilidade do rublo, se- - relacións de finanzas e divisas.
nón tamén para o éxito de toda En troques a relación entre a capacidade adquisitiva do rublo e
a reforma económica.
E, en terceiro lugar, fai falla re- · as divisas estranxeiras. A cotizasolver d~ maneira cardial o pro- ción actual do rublo soviético
deixou de corresponder á realiblema da elevación da calidade de a~ículos no mercado dade obxectiva. Por iso é evidente que sen unha cotización
interno da URS;S, a sua capacidade competitiva no mercaao 1 economicamente argumentada
non se pode abordar o·problema
externo. Para iso precísase non
só saturar de mercancias o mer- da convertibilidade do rublo nen
do aperfeizoamento do mecaniscado interno, senón saturalo premo das relacións económicas
cisamente de productos que satisfagan. plenamente as dt?man- exteriores da URSS, en xernl.
Ao elaborar o conceito de condas dos consumidores.
vertibilidade do rublo soviético
Un paso real na solución da taos economistas da URSS toman
rea de lograr a convertibilidade
do rublo soviético seria a intro- tamén en conta o feito de que o
dución da sua cotización econoréxime de cámbio do rublo somicamente argumentada. Noviético debe estar estreitaniente
cións como " a cotización do ruligado ao sistema que regulablo" e a "convertibilidade do rumenta as relacións económicas
blo" están estreitamente ·relacioco exterior. Tal sistema inclue os
nadas entre si. Porén, a actual
procedimentos de entrega de licotización do rublo respeito ao
céncias para operacións de exdólar foi estabelecida no ano
portación e importación, estabe-

No camiño cara a libre convertibilidade do rublo soviético habe. .ria que pasar ppr várias etapas.
No futuro pró>.<imo elaboraranse
alguns elementos .da convertibilidade, que serian de carácter netamente interno e que non alterarían a orde das operacións internac1onais, en xeral. Trátase da
conv~rtjbilidade interna, ~ue seria a maneira de distribución de
divisas entre empresas e organizacións. Haberia que rehusar á
asignación administrativa de divisas, que se practica na URSS,
coa cal as empresas e organiza. cións só receben as divisas nec~sárias para cumplir o plan de
· importacións. Haberia que pasar
ao método preféribelmente· económico-,. cuxa eséncia consiste
en que as empresas e organizacións . terian · a posibilidade de
comprar divisas estranxeiras ao
estado competindo. con outras
empresas. En tal caso as necesidades de importación das em- ·
presas determinarians,e pÓlo vo- ·
lume dos seus recursos financei-ros próprios (en rublos) e polo nivel da cotización de divisas. Ou
·sexa, a empresa que .traballa de.
manejra máis eficaz dentro · do
- país teria m&iores ganáncias ·e
maiores posibilidades para mercar divisas. Tal procediménto
non só contribuiria
crecimento da eficácia da produción, senón que tamén estimularia as actividadés. de exportación, xa que
a empresa poderia vender as
suas divisas a outra empresa segundo cotización ·acordada.
A medida que se elaboren os
elementos da convertibilidade
dentro do país e que vaian criándose as condicións para a convertibilidade completa, o rublo
soviéticó iriase convertendo, segundo pensan os economistas
soviéticos, nun dos instrumentos
O
de pago internacionais.

nam foron arrasados por 72 millóns de litros--de herbicidas que
cairon sobre unha superficie de
1, 7 millór].~ de hectáreas (42 litros de desfoliante por hectárea).
De momento, foron plantados
50Q ,millóns 'de árboles nun espácio de 160 mil hectáreas, é dicer,
unha média de 3 mil árboles por
hectárea.
Parte do plan incluie a labor
dos estudantes, cada un dos ca.les ten .a abriga de plantar un ou
máis árboles. En dez anos preveese convertir en bosques un
millón e médio de hectáreas de ·
morite arrasado · poio exército
norteamericano.
D

ªº

.

l. DORONIN

l. Doronin, membro do Instituto de Economia, Mundial e de relacións lnternacionais
da Académia de Ciéncias da URSS.

• A Multinacional Shell pon en serio perigo ás c;'omunidades indíxenas da
Amazónia Peruana. Desde
que, no 1984, a multinacional petroleira Shell entrou na selva
amazónica peruana, as comunidades indíxenas da zona viron
perigar todo o seu sistema de
vida e, no caso dos Nahua, .sentiron disminuir a sua ,..povoación.
Cando nun prime1ro momento
a Shell inteptou penetrar ño território Nahua, cuxos habitantes
eran bastantenostis, a multinacional tivo que optar por facer
agasallos ás autoridades do lugar.
Acougados os ánimos dos indíxenas Nahua, o contacto co
home branco supuxo na zona a
entrada da gripe e da tos ferina,
enfermidqdes contra as que este
grupo étnico non tiña desenrolado defensas. En men0s de tres
anos, a povoación Nahua reduciuse á metade.
Coa Shell degradouse ademais o ecosistema o que supuxo
a perda dos alimentos tradicionais dos Nahua. Asi se produciron novos hábitos dietéticos que
incrementaron a anémia e a desnutrición.
El
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Decembro a 6 de Xaneiro.

MARROCOS
Marrocos Kasbahs, en áutocaravana recortendo Chauen, Fez, Merzouga ..~Gargantas do
Todra, Marrakech, Rabat e Asilah. Précio:
·sq.000 pts. Datas: 25 de Decembre ao 7 de
Xaneiro. Marrocos Nomadak: en autobus e hoteis económicos por Chauen, Fez, Marrakech,
Rabat e Asilah. Précio: 30.000 ptas. Datas: 25
de Decembro ao 6 de Xanéiro; 27 de Decem'bro ao 8 de Xaneiro. Marrocos en Bici: desde
Tánxer a Casabl.anca, etapas de 50 km. aproximadamente, veículo de apoio, aloxamento en
hoteis,- con pensión completa. Précio: 47.000
p~ . Datas: 26 de Decem~ro ao 3 de Xaneiro.
EXIPTO
14 cljas desde O Cairo até Abu Simbel, polo
Val do Nilo visitando Luxor, Assuan, Kom

•

14 dias· para visitar Aroman, o Mar Morto, · con literas, desde Nova lorque ate a ponta de
Petra, Krak <Je Chevaliers, Damasco, Palmira,
Florida, visitando o Parque Nacional de Everen autocaravana. Precio: 114.000 ptas. Datas:
glades, as praias de ~ey West. Précio: 113.000
25 de Decembro ao 7 de Xqneiro.
pts. Datas: 26 de Decembro ao 6 de Xaneiro.
DIA CEN'TRAL
.
E RAJASTHAN
E, tamén un· perconido a pé por a Serra de
Cádiz e pola Serrania de Ronda, e un circuito
2 semanas de pérconido en autob_us e hoteis
a Cuba. E, para os que gostedes de viaxar pola
visitando Delhi, Agra, Bemués e no Rajasthan,
vosa canta, billefes económicos e consellos soJaipur, Pushkar, Jaisalmer. Précio: 148.000
IN'
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sensibilicen co problema concre:
galegas publicadas no rejurdi.SOLIDÁRIEDADE ·
to .dq naso compañeiro (de remento (1861). Falar ademais de
J OKIO
CON ALONSO NOCEDA
presión idiqmática e de direitos Conrado Vilar'Loza (1873 em TaA APLL quer m~nifest~r o seu
fundamenta!s) ·que, _ en "todo ramúndi) e de Antolim S. Meapoio incondicional ao Profesor caso, ten e pode ter ainda outras
diante (1886 em Taramúndi) esde EXB da llla de Ar9usa, Mario
repercusións sociais mais xenecritores na nossa língua.
Alonso Noceda, a quen se lle·
ralizadas, e para que colaboren
(4) Formam parte estas terra
pretende abrir expediente infor' . na procura de vías de solución e junto co resto da Galiza dumha
mativo, segundo informar.on os
entendimento.
O .unidade económica e geográfica
meios de ~omunic_ación ,' por
clara. As organizacións sociais e
· unha suposta. transgre:=;ión da
XUNTA DIRECTIVA ·oA ASOCIACIÓN
económicas· que pervivem no
DE PROFESORES DE LiNGUA E
normativa ling_üística oficial do
Este extremo som similares · ás
!-ITERATURA (APLL)
galega.
·do resto do país (freguesia, mini'Queremo~
constatar,,,. máis ·
A ~ALIZA ORIENTAL
fúndio ...) e o seu proceso de deunha. vez, que se está a utilizar o
senvolvimento so pode abordarServarri
estas
linhas
como
umha
pretexto do conflita normativo
humilde aporta9om do Colectivo se olhando cara ao Oeste.
pqra errcobrir e frear outró .mais Continuando co fio condutor
Saete para d~ixar clara a galefundamental: o proceso de norda nossa reflexiom talar agora
guidade
da
chamada
Galiza
malizacióñ da língua.
·
- "Esxterior" ou "Irredenta" e ofe- das inquedan9as por recuperar
A este respeito denunciamos a
recer saídas á situa9om actual, estas bisbarras que jurdirom ao
falta de vontade normalizado·r.a
. abrindo assi um debate necessá- longo da· história recente.
dos poderes públicos que máis·
Resaltar assi que forom reivinrio entre os distintos grl.Jf)os soben pramoven unha campaña indicadas como galegas dentro
ciais
e
político.
s
da
nossa
na9om.
sidiosa para manter o galega
Para principiar nomearemos - dos programas nacionalistas de
fóra dos usos sociais mais pres- ·
alguns
dos argumentos que por Geragom Nós e do Partido Galetixiados e considerados socialsi sós parecennos mais que sufí- guista. Castelao no Sempre em
r:nente, que chega mesrno a coo. cientes para sinalar dita galegui- Galiza afirma sobre isto que "é
verter-se f")unha persecución
,
.
. ,
doado esperar que o Bergo e _dedade:
· ídeolóxica das - persoas máis
~DMJ/ €-STA - € · A COlA
(1) Fálase galega alem 'do Ná- mais comarcas limítrofes de Oucomprometidas na loita pala norvia no norte, do Cúa no Ber90 e rense e Lugo se incorporem ao
DOS -tlfDIO'R-1\lSIOAllSJA<;
malización lingüística. E, asi
·no sul até o Padornelo. Ante este seo da sua na9om natural e que
, mesmo, tal prete~to utiliz(;l-se
facto devemos · expressar com o tempo -grande curand.eiro
para a manipulación de certas
ciais _inecesários e pre'xudiciais den entrada ao colisionar cos critodas
as nossas fon;:as a nossa dos erras históricos- possibilite
sectores soéiais ben pauco inte- __ dada .a delicada · situación -que térios científicos que rt1oitos proa reconstruc9om total da nosa
solidaried~de com esses talantes
resadas pala normalización do
atravesa o naso idioma.
fesores consideran adecuados,
unidade" (S.E.G. pág. 44 de Akal
discriminados
polo
claramente
Como se pode observar, o
idioma que se mo'ven activamenmesmo tento en conta, tamén,
uso da lingua no ensino e na ad- Ed.).
te para incrementar o desprestíproblema' non se cinxe exclusique se 'trata de unha normativa
No Estatuto galega de 1936
ministragom. Tambem por moti. xio e rechazo do galega.
vamente a seguir ou non ~- nor- üniláteral e non consensuada.
ábrem-se as portas para a reinvos
estratégicos
é
preciso
que
a
Denunciamos tamén a utiliza- _mativa oficial, senón que vai ·
Contado, a APLL, pensa que é
fronteira li_ngüística se mantenha tegra9om futura de concelhos
ción do pretexto da normativa máis alá -~ implica, entre outros
totalmente viábel á consecución
ja que assi impediremos que o galegas limítrofes da Comunidaoficial con fins lucrativos por parpontos, a lexítima .defesa da dig- .dun pacto no'rmativo (normativa
castelhano
se acerque mais e de Autónoma, causa que nom se
te · de certos particulares· e emnidade profisional. Neste aspecde con_córdia), sen a necesidade
majs·
(como
língua única) a sec- recolhe no ·actual.
to, cur;npre sálientar que o conflipresas editoriais que levan marde qué as opcións encontradas
Tambem se fai men9om a eles
tores
rurais
exteriores
do nosso
xinalizando, desde hai .anos, o lato estivo latente non só na sócietivesen que renunciar ou mesmo
dentro do histórico programa da
pais
(inclusso
dentro
da
Galiza
d~de, maís tamén no ensino desbor lexítimo e profisional de cerdiscutir sobre os seus critérios
UPG (os famosos trece pontos),
administrativa de hoje).
tos sectores· comprometidos co - de hai máis de seis arios, non uti- · científicos acerca do sistema lin(2) Historicamente esses terri- e nos objectivos da Mesa pola
idioma.
·
liza.ndo ainda hoxe a maioria do
g.üístico ao que o _galega pertenNormaliza9om Lingüística, agratórios tiverom umha clara vinculParalelamente observamos a ·profesorado dita normativa, pence.
mando á sua vez movimentos
gom coa Galiza de hoje.
- deixación de funcións que com- . saínos que por motivos ben xusA APLL reafirma-se nesta oferPlínio ja considerava o Návia reivindicantes da sua galeguidapeten á Dirección Xeral de Políti- 'tificados. Asi é: impar o uso desa
ta de oactb normativa e no seu
como
a fronteira entre galaicos e de nesta franxa exterior; os Unioca Lingüística á hora de pór os
normativa vai en contra dos diapoiio -a un plan de normalizanistas bercianos
a Mesa para
_as~ures_. Na chamada época casmeio~ ·para solucionar Q. problereitos fundamentais da liberdade
ción do galego no ensino cos
a defensa do galego em Astúrias.
tre1a
as
tribos
que
vivem
aí
som
ma ñormativo, que pretenden so-· · de cátedra e de ·expresión e dos
sectores interesados e implica- Coidamos que queda mui clalución por vías coercttivas, danminimos princípios· pedagóxicos -dos, e_fai un chamado ás forzas comuns ás dos territórios galera que estas terras som galegas.
gas
detrás
da
divisom
actual:
os
dó lugar a enfrentamentos so- . e científicos, por repugnar xa
sociais e ·sindicais para que se
A partir desta constata9om o
Albións (entre o Eo e o Návia)
nosso grupo tenta dar a sua viGigurros (em Valdeorras e o Ber~
go), os Tiburos (Baixo Ber90) e som de como debe ser afrontada
esta questom:
os Nemetanos na Galiza sul(a) O galego deve ser ensinado
oriental (Viana do bolo, Sanájá-em todas as zonas em que se
. bria). Nesta época construense
tale na EGB, BUP e COU. A Xuncastros nestas zonas como o
ta tripartita mediante convénios
que ainda podemos observar em
debe encarregar-se disto, para o
Coanha (fóra da Galiza-adminisqual confiamos exclusivamente
trativa). De~tacar tambem que o
nos sócios nacionalistas; CG e
deus .Návia foi um dos mais imPNG.
portantes da antigüidade galaica
(b) As associac;:ons culturais
precristiá. .
·
autóctonas devem recever ajuda
Baixo o lmpério Romano o Nác;iesde Santiago para promover a
via sinala a fronteira entre o Connormalizac;om da nossa cultura
ventus Lucensis e o Astuficensis.
nessas comarcas.
No Reino Suevo estes territórios
(e) O anterior deve ser apontacontinuarn baixo mandato galelado coa chegada das emissons
ga. Avan9ando mais no tempo,
da ~TG e da TVG para o qual é
no Reino _Galega medieval estas
Promoci~ns
~ecessária a. instalagom de repeterras pretencem a nobres galetidoras na actual fronteira admigas
(Ponferrada
_
foi
a
derradeira
.cantidad~
nistrativa.
fortaleza galega que resiste a
(dj Todos os partidos e agru"doma ~ castración" dos reis caa ~archa.
pa9ons nacionalistas debem to.,.
tólicos. Ademais estas terras inmar . cartas. no a:ssunto, ·increC?luem-se n0: Galiza na priméÍra
mentando a sua presen9a nesta
divisom administrativa dos Aústerra. Cremas necessário que se
trias, permanecendo o Ber90 ininclua nos programas das formategrado até os Bórbóns.
(3) Importantes ·personalidades- · 9ons nacionalistas (CG, FPG,
PSG-EG, PNG, BNG) a necessigalegas nascerom nestas comardade da uniom sem matiza9ons
cas. Citamos, entre outros, a Frei
desses ,ana90~ habitados por ga.. Mart1nho Sarmientq (1695 em Vilegas. A sua vez instamos a eslafranca do Ber90), estudoso da
.realidade galega do seu tempo · tes partidos a c~iar umha infraes~elf.:
amem doutros muitos temas, Ar- · trutura nessas -zonas. A partir .
mando Cotare.lo Valhedor (1879 . disso seria precisso que se apresenta·ssem nas elei9ons locais,
em A Veiga ou Veigadeo) drama-:
que incluissem as ' vitas "exterioturgo ao que se honrou ·cum .17
res" (A._Veiga; TaramÚndi, Boal,
de ·maio, António Fernárídez Mo,..
Vilafranca do Ber9_0, ~o"!_o ... ) o
rales (O Bergo) qt!e
autor da
. primeira colec9om de poesías
COLECTIV~ SAEFE (Vigo)
1
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A:· ampliación de capital de.
Culturais Galegas S.A.,
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póndose en contacto con
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(986) 43 38 30·
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Unanimidade sobre Celso Emilio Ferreiro e
preveneión á sua utilización polítíca
En AgoSto do próximo ano curnpriranse df?Z anos da sua morte
A próxima xornada do
17 de Maio, e segundo
acordou nunha sesión
con pouca asisténcia a
Real Académia Galega,

vai ser adicada a un dos
poetas máis populares
entre os
contemporáneos
gal egos, Celso Emilio

Ferreiro. A RAG decidiu
escoller ao poeta de .
Celanova, ainda que
unha das normas de
eleición -que teñ~

p·a sado · dez ·anos desde
a sua morte- non se
cumpl~ por poucos
meses.

Otero Pedrayo

• Simpósio sobre "História Rural". Celébrase nestes dias en Compostela o último
dos encontros internacionais
que organizados polo Consello
da Cultura Galega se teñen adicado a Otero Pedrayo.
Neste congreso que finaliza o
3 de Decembro en · Compostela
círculan os debates no tempo e
nos ternas que a obra oteriar:ia
traballou: os séculas XVIII ao
XX e os señores da terra e os
labregos das pequenas explotacións·.
·
En xeral os conferenciantes e
ponentes .abordan temas referentes a outras sociedades , cen.trándose na Galiza a profesora
Ofelia Rey Castelao da Universidade Galega que fala da crise
da economía das . institucións
eclesiásticas da Galiza ; Camilo
Cortizo, "Estraté}Q.as ··familiares
e pequena explotación na Galiza" ; Albert~ Martínez :"Coopera- tivisme e camp1ªsinadó parcelário na galicia do primeiro tércio
do século XX e Maria Xosé Rodríguez Galdo, "Crecimenta·
agrário e pequena explotación
campesina na Galiza". Unha
mesa redonda sobre "O funcionamento da pequena explotación campesina bos século XIX
e XX" (Artiaga, Balboa, Carde-·
sin. Fdez . Prieto .e Hervés) e a
conferéncia de clausura de Ramón Villares sobre "A contribución de Otero Pedrayo á história
rural da Galiza" serán os temas
de estudo sobre Galiza deste
simposio internacional.
O

Blaneo Amor con Celso Emíllo Ferrelro

Ainda que careza de importáncia esa asincronia de poucas semanas entre o décimo cabodano
da sua morte e a celebración do
Día das Letras Galegas o 17 de
Maio. o certo é que a RAG sempre se mostrou moi celosa dos
aspectos formais e desta volta
non se cumplen sensu estricto.
Constatado o erro plantexámoslle a diferentes persoas do mundo da cultura, nun amplo abano
ideolóxico, duas cuestións : a
comenéncia da adicación a Celso Emilio e a posibilidade de
que, en pleno ano eleitoral, se
poda dar unha manipulación da
sua figura política.
A unanimidade é o denominador comun de todas as. persoas consultadas ainda que se
fan matices sobre o por qué
de.s ta eleición. Para Manuel Maria "Celso foi un dos grandes
poetas galegas de todos os tempos e non hai dúbida que é
unha boa coincidéncia a do seu
aniversário". Ramón Piñeiro académico que non puido asistir á reunión na que se designou
· a Celso Emílio- afirma que foi
"un poeta ben·recoñecido e moi
popular e que se destacou na
reivindicación de Galicia ao longo da sua vida" , A Alexandre
Cribeiro --que hai poucas semanas pronunciábase na contracapa de ANT- magnifica.mente escollido "ademáis porque é un recoñecimento histórico tempran9" . Maria Pilar Gar-

e

cia Negro afirma tamén que
sendo unha persoa adecuada
"ainda están outra.s figuras,
máis críticas á hora de falar delas como pode ser Lorenzo Varela, Luis Seoane ou Blanco Amor,
o qtie non é nengun demérito
para Celso Emilio pero si indicativo de como se fan as escollas".
Isaac Diaz Pardo comparte en
certa medida esta opinión "neste ano tamén era o aniversário
de Lorenzo '!arela pero el estivo
co exército republicano e ·no
exílio e padeceu a história doutra maneira. A sua própria vida
e conducta eran poesía. Celso
Emilio foi o poeta comprometido
contra o réxime que máis difusión conseguiu, e ainda o título
do seu libro empregámolo para
definir aquel periodo histórico, a
"longa ooite de pedra" .

Sobre a
posíbel manipulacfón
"Non 8reo que influise en nada
· a sua militáncia no PSOE nos
últimos anos para que o escollesen nen· penso que vai haber un
·intento de manipulación da suaobra", quen asi opina é. Diaz
Pardo. O próximo 1989 é un ano
eleitoral e a· posibilidade de que
figura de Celso Emilio Ferr.eiro
sexa utilizada politicamente foi
tamén advertida por algmls dos
interpelados, Manuel Forcadela
entende que "pode ·$.er apresentado ~icindo fíxeÍlse o_que dicia

a

e escrebia e era do PSOE. Pero

non é o mesmo PSOE onde el
militou que o actual. El pertenceu a un partido .que no 1977
asinaba pintadas na Universida, de de Lisboa de "Gora ETA" e é
un erro de visión vencellalo coa
actual formación política. Foi
ademáis fundador da UPO e era
un home de clara mentalidade
nacionalista e socialista . A xente mellor preparada para falar·
del ten moi claro que pouco ten
a ver co PSOE de hoxe" .
Aiexandre Cribeiro mesmo
pon en dúbida a sua condición
de militante do PSOE, "ainda
que se apresentou a senador
nas listas do PSOE non me
consta que fo.se militante de
carné, dígoo como con\ricción
-íntima e desde a amistade que
con el tiña. Non me parece que
sexa uñha figura e unha obra
manipulábel a sua. El era un
home q:imprometido e non se
pode separar ese compromiso
da sua ·obra literária".
Ramón Piñeiro lembra un dos
seus últimos encontros co autor
de "Viaxe ao país dos ananos"
"foi en Ourense onde eu daba
unha c;;onferéncia. Ali faloume
do PSOE con agradecimento polas atencións que tiveran con el,
pero topeino igualmente galeguista e non o condicionou
como poeta pois xa nesa altura
tiñá a sua obra feita . Non topei
nengunha alteración ·.· no seu
compromiso ·coa Galiza. Por ou-

tro lado nengunha figura da cultura galega é utilizada con fins
partidistas e el é coñecido como
poeta. O 17 de · Maio hornenaxéase ao poeta non ao afiliado
ao partido. O critério normativo
da RAG é valorar só pola obra.
Son homenaxes rigurosa.mente
culturais. ".
Pilar Garcia Negro considera
qu~ pode aproveitarse a data .
para analisar o conceito de que
nel 's e inícia "e mesmo finaliza
-a virtualidade da chamada poesía social. Hai que revisar ese
tópico. Por outro lado non sei
até que ponto pode haber unha
utilización política en tanto -erue
cando AP propúxoo no Parlamento o PSOE pronunc:iouse en
contra".
O 17 de Maio pois, despois da·
adicación a unha prácticamente
descoñecida Francisca Herrera
Garnti.o vai centrar a sua atención nun dos grandes da .nasa
cultura. "Non sei se hou!:>o ou
non manipulación na eleición,
pero .como p·o eta e nacionalista
·era un · deber atendelo" .. afirma
Uxio Novoneyra , presidente da
Asociación de escritores en
gua Galega.
·
Queda saber, no futuro, se se
vai seguir co acertado critério
de utilizar o Dia das Letras
como ·catapulta de lanzamento
da obra dos hosos autores. De
vários e importantes sepárannos'
xa máis.de dez anos de vida. O
X.C.

Lín-

• Profesor galego
prens_a xaponesa. No pasa~

do mes o clube de prensa xaponesa dos Estados Unidos convidou ao profesor Dino Pacio Lindin a talar do "Presente e Futuro
dos Hispanos en USA".
Dino Pacio, que xa leva moi
adiantados dous volumes da
obra "Españ~l USA" é un dos
meirandes expertos no tema
que pra el é, mais ainda, unha
teima .
O remate desta conferencia,
chea de dados e predicións
máis ben pesimistas, Tcikahiro
Oda, corresponsal .da revista
_A era. preguntoulle de que país
hii;>pano era : Contestou o profesor : "a miña primeira lingua non
é o esp~ñol , a miña língua materna é o gal ego; eu non son de
nengun país hispano , eu son do
país galega, da Galiza". Os asistentes ficaron sorprendidos por_que neng_un deles aira xamais
falar de tal país. Dino Pacio fucolles unresume xeogiáfico e histórico-político' do nodo país. Tamén Jles fülou da sua hipótese
preferida ·que• xa propuso La pesa: "Caratal non houbese estabrecido Gallaecia no 217 se non
houbera xa unh.a forte diferenciación lingüística que Dino Pacio chamou protogalaico ."
Perguntoulles el aos xaponeses se oiran falar de Barcelona.
Todos dixeron que si. Acabou
pred~cindo que no século vinteun haberá na Galiza unha cidade tan famosa coma Barcelona.
O
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OS MORTOS. DE SOBREDO
XESUS TORRES REGUEIRO

· Ep Novembro de 1922 os tráxicos sucesos de Sofán e Nebra ·
-'dos que xa talamos nesta sección- tiveron unha- re-edición .
en terras miñotas de Sobredo. A
intervención da Garda Civil para
sofocar unha mobilización de labregos tivo un bal_a nce de· tres
mortGis, dous homes e unha muller, ademais de vários feridos e
'detjdos.
: O suc;.:eso tivo fonda repercus"ion na sociedade galega
igual que .tiveran os de Nébra e
Sofán. Actos de solidariedade e
de protesta sucedéronse pala
Galiza adiante. Na Coruña, máis
unha vez, celebrouse un mitin .
en protesta polos asasínatos no
teatro Linares Rivas,· organizado
pola-Irmandade da Fala. Interviron vários oradores nacionalistas .como Víqueira, Peña Novo,
Ouintanilla e Lugrís Freire, e outros relacionados nese momento
co mpvimento das Irmandades e
Q agrarismo como Alfonso da
Cal, Martín Martínez, -Rodríguez
Culebras e · Xosé Gartía Acuña,
director de El Noroeste e presidente da Federación Provincial
Agrária. No acto, no que ·houbo ·
fortes contra os poderes políti- '
cos e as autoridades erue tivera.n
a ver no asunto, imediata liberdade dos labregos detidos , su- ·
presión dos embargos por falta
de pago das rendas forais e a resolución ime di~ta do problema
dos foros . Non desaproveitaron
os nacionalistas a ocasion para
solicitar a supresión · das Deputacións e a criación dun único
Poder Galega. Xoán Vicente Vi'queira, daquela presider:ite da
Irrnandade coruñesa,, tívo unha
intervenciór¡. nacionalista e radical dicendo, entre outras causas, que "Galiza, con serenidade , con civismo e democrácia .
exernplarfs reclama xustícia
dos Poderes constituídos; pero
que coa mesma serenidade, segura nos seus destinos e ño seu
ideal os empraza para dicerlles
que-·se non se fai xustícia ,. Galiza está disposta a utilizar todos
os procedimentos de violéncia
pará:Conquista dos seus direitos
e,facer respeitar as suas liberdades de povo civilizado" para re. ~atar cun "¡Viva Gcilicia libre!" .

Os acontecimentos de Sobre·do, un lugar da parróquia de
San Mamede de Guillarei no
concello de Tui, emárcase na
loita antiforal que están a levar
os labrego~ en moitos lugares

da Galiza. Capitaneados polos ·
agrários de Tui, os viciños de
~obredo néganse a pagar os foros. ao son daquela copla que
comezaba invitando á loita: "'Labregos esp~rtade I a sublevatse

ªº

Inau~ado·

e non pagar...;, A brutal. intervención da Guarda .Civi ocorreu
o 28 de Noveinbro de 1922:
Máis de sesenta. anos despois a
memória histórica do atropelo
continua presente na xentes de
Sobredo.
En hornenaxe ás vítirnas erixiuse no mesmo lugar de Sobredo un sinxelo monumento, obra
do escultor Camilo Nogueira,
cos fondos recadados por suscrición popular. Na. inauguración estiveron presentes numerosas sociedades agrárias da comarca e da provincia capitaneados pola deputado agrário e galeguista Antón Alonso Ríos. Durante a Guerra Civil o monumento foi agiedido e destruído
polos franquistas polo que representaba corno símbolo de loita e rebeldia dos labregos. Recentemente procedeuse á sua
restauración por. parte dos próprios viciños. [vid . nº 364 de
ANT]
Os mortos de ~ obredo tenta- ron ser instrurnentalizados polos
políticos "p rofisionais" e os corvos da. política ventando a carnaza eleitoral. Un duro artigo de
· Xaime Ouintanilla, "Deixade

que durrnan os mortos". publicado . na portada de Rexurdimento, órgano da ING de Risco,
a principios de 1923, denunciaba o-intento instrumentalizador
dos chamados liberais, daquela
na oposición, e que "teñen-no
seu haber as rnortes de Narón e
-de Sofán". Ouintanilla aguilloa
aos "irmáns agrários" de Tui a
-boicotear e denunciar a manobra "d'ises señoritos inúteis"
que se aproveitan duns rnortos
aos que "desprezan fondarnente" .
"Podéchedes ser bandeira pra
a Terra , e sedes, nas horas d'hogano, panterlo pra engayoralen
á os vasos irmáns". A frase que
Ouintanilla dirixe aes rnortos de
Sobredo ben se pode aplicar a
outros fito e persoeiros que tentaron ser manipulados e aproveitados polos poderes estabelecidos . Velaí ternos, sen ir rnáis
lonxe, o recente intento fr ustrado de enterrar de novo a Castelao, non tanto aos seus restos
mortais coma o seu pensamento. Claro que hai cousas e organizacións lúcidas que o denúncien e o povo non perda a me O
mória

o_monumento aos mártires de ·Sobredo

Coa preséncia qe_protagonistas dos feitos
Mais de mil pers9as chegadas
ños, Xaquin Estévez de Guillarei, Venáncio Gom~ález de Budide t-oda a comarca acudiran á
ño e Cándida Rodriguez grávida
parrÓquia de Sobrédo para asistir aos actos de inauguración do '
de cinco meses .
Cunha interesante alocución
monumento restaurado aos
rp.ártires agrários da loita antido profesor da facultade de hisforal . Convoc;ados por unha cotória Xosé Ramón Barreiro na
misión xestora de carácter" vecique subliñou a lexitimidade da
revolta - popular · cando non se
ñar da que fan parte as entidades de Santo Estebo de Budiño,·
dan uns mínimos de respeito á
Coruxo, Sárdoma, Lavadores ,
liberdade e á xustiza, a lexitirniSan Miguel de Oia, Castrelos,
dade da sublevación foi remarVaj do Fragoso, Matamá, Beade. ,,. cada facendo referéncia históriCandeán, Tomeiros, -Cabreira,
ca a unha tendéncia no ano
Pazos de Reís; ·as asociacións
1919 na que a ideia abolicionista pola que as terras deben ser
culturais de O Condado e Corupara quen as traballa, sen ter
xo coas xuntas de montes de
que pagar por elas , foise imponBudiño, Guillarei, Vincios, Caldelas , Atios, Soutelo, Parderiui.do entre os labregos de todas as
comarcas do país . O prof~sor
bas, Entenza, Valladares e XmBarreiro resaltou a -impo'rtáncia
zo. Sesenta e seis anos despois
de Basilio Álvarez , crego de Beidos acontec;;.imentos que foran
saldados coa marte de tres vici- , ro, corno dinairüzador da axita-.

O-LIBRO DE NADAL
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VIII Centenario
SERAFJN MORALEJO_

O PÓRTICO
DA GLORIA
CONTADO A MOZOS

ENENOS
A explicación, a narración das ·
partes, das .súas figuras, os de-·

buxos dos símbolos PARA AGASALLA-LO NADAL 88 CON 01TOCENTOS ANOS ÓE HISTORIA

ción popular e promotor da aparición de lideres populares de
carácter veciñal "que nada procuraban en beneficio próprio,
sabendo dar expresión e canle
. ás protestas da época". Na sua
disertación indicou como. servíndose do tocar as campás a
rebato eran alertados os vicíños
das tentativas de execucíón de
embargos , acudindo en defensa
comunal das persoas afectadas.
Sinalaria, nun intento de expresar o que significaron aqueles
acontecimento do .1922, como é
ainda necesária a ideia da solidariedade entre os viciños para
impedir que a i.nxlistícia perrnaneza "fican lugares na Galiza
nos que non foi ainda resolto ó
conflito foral, por exemplo en
Berdoias a insensibilídade duns
poucos proprietários fan que

,

~

O REI DE NADA
eOfJ1l!OS t:oNIOS

.

. MERLÍN

moitas persoas paguen os foros ,
non podemos . consen tir que
teña que haber derramamento
de sangue para resolver a inxus ticia".
Foron protagonistas dos actos
de inauguración os fillos de Ve- náncio e Cándida, emocionados
polos acontecimentos que recordaban da sua nenez . Unha
oferenda de coroas e flores ante
os restos restaurados do monumento orixinal, inaugurado no
ano 1932 e dinamitado no ano
1936'. obra do escultor Garrulo
Nogueira, que foran custodiados e protexidos con ramallos
nas fragas de Guillarei. Na sua
restauración conserváronse as
partes que foran salvas da agresión fascista senda autor da versión agora inaugurcida o escultor Elíseo Álvarez.
A vecindade concentrada comentaba pormenores da salva
de disparos que ferira a unha
dúcia de viciños e rematara coa
vida de tres , sinalando a casa de paredes ainda ergueitasque motivara a tentativa de embargo, a laranxeira babeo a que
caira acribillado Venáncio e a
cobardía da Guarda Civil disparando contra viciños armados
de angazos e legóns Tras da in tervencióin de Xosé Manuel
Suárez, portavoz da xestora, na
que apelou á unidade veciñal da
Galiza comarca a comarca. parróquia a parróquia e lugar a lu gar reclamando para o movimen to vicíñal o recoñecimen to
de entidade de interés público
dado o enorme servicio que
presta no desenvolvimento das
n ecesidades básicas da povoación, suplindo con traballo colectivo· as caréncias de infraestrutura, cando xa f9ra clausurado o a cto chegou o viciño de oitenta e 9inco anos que no- día
rememorado fixera tocar as
carnpás da parroquial a rebato.
O señor Marcelino, "corrin coma
un tolo", atopara as ,portas da
igrexa fechadas e "non o ·pensei
sequer, agabeei polo ferro do
para-raios e toquei forte, moi
·
forte" .
b monumento dos mártires
de Sobredo é xa o símbolo da
loita labrega pola abollción da
inxustícia .
O
A.M.
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Suplemento de
Nós

Miss Caribe

Dous volurnes de bon facsímile
recollen "os suplementos 'd e Nós
que cornpoñen a rnáis longa e
duradeira xeira dunha revistiña
de espallamento popular" .
A rnaior parte das páx:inas
deste suplemento constan de
poesia anónima. Outras conteñen poemas de autores coñecidos e o resto é prosa. Os editores detes dous volurnes tiveron
que percorrer dornicílios e arquivos para xuntar este ricaz
feixe de literatura destinada á
leitura rápida e, praticamente,
distribuída corno agasallo.
O mérito desta colleita queda
un tanto minguado polo recheo
de textos estrañ9s..ao tempo e á
rnodalldade literária. No II volume aparecen o Discurso de Porteiro Garea, 2ª edi., 1932. ao
fundar-se as Irmandades da Fala
en Santiago, 1916. Un retallo dunha conferéncia de A. Fraguas sobre o culto aos mortos.
1931 . Seguid8Illente dedicanse-lle 121 páxinas a Rafael Dieste e a Ramón V. Ponte. De Dieste edita-se "Dos arqui vos , do
trasno", e de V. Ponte "Breviário
de Autonomia"
Mais a leitura seguida desta
facsímile ainda fornece outras
surpresas Entre o poemário de
X. San Luís Romero. A volta do
Bergantiñan, e a conferéncia
de R Otero, Lembranza de
Goethe, aparece un manifesto
da agrupación Nós de Caracas,
de 1967, co titulo de "O Naso
Galegu1smo" A inclusión dun tal
documento,
contemporáneo
doutros parellos emitidos polo
Consello de Galiza na sua derradeira xeira e os correspondentes
ás forrnacións políticas nadas na
Caliza dos sesenta, é moi de
agradecer . Resgata do esquecimento nesta actividade converxeme dos diversos nacionalismos actuais e que cornpria engadir á antoloxia deste proceso.

Coñecendo ó argumento deste
novo filme de Colorno, xa se nos
· anúncia a fita corno terreo póu. co transitábel. Unna rnaestriña
valenciana (Ana Belén facendo
de si rnesrn}, herda un galeón, o
grupo adiantaron en primícia a
cas" e .mais "Paseniño", fan per_,'"fyfiss Caribe':, de séu pai. Deseste periódlco as suas caracteder ao grupo a súa própria esénplazada ás costas caribeñas
rísticas (ver ANT nº 344, do 2-6cia, pola contra, esta queda redescob!e qrie o barco é un .puti88). Antón Patiño, Pepe Barro,
forzada ao saber~n eles escolleclube ambulante. O prirneiro
Pepe Galovart, rs'aac Pérez e
los músicos idóneos para taJ fin.
problema
é que as presuntas
-Xosé Luis de Dios na pintura;
Sorprendentemente, os poeprostitutas, . comandadas por
Víctor Vaqueiro~ Suár~z Canal,
mas. escritos para a· ocasión, .
unha Chus Lampreave xa · carManue~ Sendón e Xúlio Correa,
acusan unha musicalización un
gante, parecen un híbrido· entre
na fotografía;· Manuef Rivas no
tanto forzaqa, especialmente na ·.
azafata do un:.. dos-tres e bailaritexto literário; arnais do soporte
sua acentuación. ·Por outra banna do ballet zoom, péro nunca
poético dos textos : Manuel Forda, a -voz de Uxia, ao ser tratada
meretrices: Por- outra banda, as
cadela, X. Mª Álvare!l Cáccamo,
como un elemento máis do grumozas rnárcanse tins numeriños.
Ramiro Fonte. Román Raña· e
po. a miudo deixa afogar o seu
musicfils certarnente aberrneAntón Reixa. Todos eles cominteresante ·contido literário.
llantes, en especial aquel no ,que
pletan un traballo que ·suscita
"Na Lua" .son melódicos ínter- .
uns guerrilleíros de gardarropia
por direito ptóprio un. prirneiro
pretando poemas interríporáis
despiden ás felices tripulantes
e irnediato interrogante: Estará ("Todo é veno· na terra / ata os
do "Caribe". Esta cena, repetida
º.disco á altura de tan logrados ·· paxaros breves que chegan ás
lago no final, é das que farian
adornos?. Videe-clips inclÜídos.
- faias ", Forcadela) , e marchosos
escapar correndo da sá -senón
Prefi.ro deixar reservada tal co.nnun texto actual ("Planeadoras
fose . porque o prezo da entrada
clusión para o leitor que teña a
polo mar na illa de San Simón /
manterio a un fixo na butaca.
ben escoitar detidarnente o dis-. • de batea o teu querer·,d.e sde. O
~
L..l..l ' · ~ • rv '"
O filme ~ que empeza non con
co. por que o que si me atrevo grácia pero cun mínimo orde
ª asegurar é que oL.P. en ·cuesex_pos.itivo , vaise convertendo
tión sí xustifica taJ ·atención. De
progresivamente nun desbaraentrada resulta des~once.rtante,
xuste donde xa si ollam0s a inespe~iaJmente polos aires moruconfundíbel marca do director.
nos presentes en boa parte das
A fita parece.non ter un plan dedoce composicións que inclúe a
finido
nen nada que contfil, regravación . É un disco elaborasolvéndose finalmente .nun ele-.
do. con certa sofisticación: inda
.'mental e infantiloide lio de droque con abondosa preséncia folgas. O barullo argumental, que
clórica. Resulta un producto tan
· nen sequer e moito, é zanxado
digno corno vendíbel, e mesmo
dun xeito digilo dunha función
comercial.
.: fin de curso dff 8° de EXB . Polo
A · apro~mación a Portugal
médio un tufiño a esta redivida
que sempre caracterizou ao gru- España da pa'Ildereta, rnoi pou:
po, aparece aquí plasmada na
c~ camuflada .J?OI un vérniz cada
sua plenitude: desde a voz de
·
:-vez
menos progre; a ·ese, cine
Fausto, habilmente compaxiha- .
cañi.que s;e antes era cxmsiderada coa de Uxia, até a produción ·
do · hortera, · agora quérennos
de Júlio Pereira, xustifica a elei· vender; levemente remozado, e
ción dun estudo de gravación
.non para mellar, · estes abandeilisboeta co debido arroupamenrados dun nada novo cine rnato "lusista". Nengun destes conAna Belén é Alexandra, mestr'a va. drileño-español.
O
dicionantes, nen sequer a- colalenciana que, herda un burdel en
GONZALO VILAS .
pleno Caribe ·
bora~ión pe mernbros de "Múxi-

Nen este documento. nen outros emitidos en México aparecen na confrontación do pensamento nacionalista dos sesenta
referidos en "A Nosa Historia" 5.
a piques de sair do prelo. O documento ~ de Caracas axu8ta-se
rnáis ás fórmulas de Castelao en
"~empre en Galiza" que aJguns
mencionados na devandita publicación, pero é tamén rnáis
explícito na sua inspiración nas
loitas de liberación e de indepéndencia d,os países de África
corno Arxélia, Senegal, Zairez,
etc.
Os descoidos dos editorialistas son rnanifestos desde a Presentación (5ª liña, "de ullha re- vistiña galega" (sic)) á falta dun
índice que facilitase ao leitor a averiguación do contido destes
dous fermosos folumes de reedición a agradecer . Agora a
gran revista Nós diríxida por
Risco e Castelao de 1920 a 1936
e os seus suplementos están á
disposición de todos os gaJegos .
FRANCISCO CARBALLO
Nós. Suplemento, ~dicións Edivar. Oleiros, 1988

Na Lua: 'Ondas do
mar de Vigo'
Unha vez observada polo miúdo
a ristra de colaboracións complernentárias a este novo disco
de "Na Lúa", ternos a sensación
de atopárrnonos ante unha sorte
de obra inte.rdisciplinar. da que
os próprios compoñentes do

Al'OSA!IBBA
·
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Gran Sol", Reixa). Entre os ternas rítmicos, resulta particularmente recornendabel "Alba"; e ·
entre os líricOs- · melódicos,
;'Unha góndola do Miño" (digna
de ser mterpretada polo guit~
rrista Carlos Paredes) . Saben ensamblar con- gusto as distintas
fontes .~l.Ísicais ·que se cruzan
no seu _son, e simultanean adecuadaménte a percusión da caixa de ritmos -coa dos instrumentos tradicionais.
~ No meio de tanta mediocridade que se ven detectando ultirnarnente no "'Folk" galego , este
disco supón un afortunado res_piro. A pesares· cliso. non nos
sorprende
de_masiaQ.o:
Non
agardabarnos menos deles. O
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.ARQUITECTURA
-EMÍLIO FONSECA MORETÓÑ

Nado ·en Ourense o 27 de ·Febreiro de · Arquitecto por oposición da Deputación
'¡945_
Provincial de Ourense. Estudou na Escola Técnica Superior de
Prémio Europa Nostra no ano-1983 poi~
Madrid. Desde 1977 reside en Ourense. , - Reabilitación do Claustro Novo do Mostei-

ro de Celanova para instituto de B.U:P. e reabilitacións de edifícios, a citada de Ce~
" lanova ou os Pavillóns do Hospital Vello
centro de F.P.
de Ourense para edifícios dqcentes; edif(
· Entre outras obras ten feíto vivendas
éios escolares e públicos, · Coléxio de
unifamiliares como a que se -reproduce;
EX.B. do Bolo, Casa do Concello de

Toén.
" A sua obra ten sido publicada en Obradoiro, Boletin ·da Comisión de Cultura do
C.O.A.G. e exposta en várias capitais europeas e New York.

VIVENDAEN

PLANTA BAIXA

FACHADA
OESTE

Proxecto 1982. Construción 1987. Este
proxecto constitue unha reflexión sobre dii
vivenda na sua relación co méio, entendido
este como entorno nun semplo amplo: xeográfico, 'climatolóxico, cuttural etc. ademais dunha añálise ac~alizada da arquitec~ ·
·tura vernácula e tradicional; das suas·invariábe!s,·patróns e respostas funcionais.
· Esta óptica permite un proxecto de vivenda~ que resposta a un·critério de "arqui- ·

PLANTA ALTA

FACHADA SUL

SECCIÓN

- como isolante térmico entre a_fachada Nor- .:>w-do bloque de formigón para .cérrar as fatectura pasiva'.',' ou "bio-climática"; ao fin
te e as habitacións orientadas ao Su!.
chadas, ligados á última arquitectura popude acadar un bón aproveitamento enerxéti. A auga_quente conséguese poios capta- lar.
co.
_As habitacións oriéntanse ao Su!, que
dores solares situados na cuberta que ten
Por outra ~anda, certos elementos -forunha inclinación e orientación óptima para mais, .como q corpo cilíndrico da escada,
ten as mellares vistas, e ademais permite o o verán.
9bter un adecua_qo rendimento enerxético. o aparello de bloques de formigón semeun bon aproveitamento ~o sol no inverno,
P~lo Norte, o máis frío, o edificio, féTratouse neste proxecto de revisar e por liante ao aparello de silleria, estabelecen
e arrédanse dos ventos fríos do-Norte. O chas'e cun muro, no que se abren pequenos
corredor ao·longo da fachada· actua-como _-ocos para- a ilnminación do corredor e dis: en valor elementos da arquitectura própria · un diálogo formal co C_astelo de Vi!amarin,
para-sol ou brise-soleil, permitindo o so- tribución. Corredor que funciona como do país nos seus auténti~os siñifioados e situado a uns centOs ·de ~etros que se ólla .
leado dos cuartos no.__invemo, e impedindo- . ~nha grande cámara de ar, e polo tanto
funcións, asi coma o_us~de materiais, ~aso desde .ª vi venda.
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•

' Desde obras dó XIX (Pérez Vi~
llamil e Ovidio N¡urguia) até o
presente, seguindo un traxeoto que inclue o costumismo da
prirneira metade do XX (Lloreeris. Sobrino. Corral. Juan
Luis .. .. ) para dar paso. con catro debuxos de Castelao. ao
Movimento Renovador representado pbr Colméiro, Souto,
Torres xunto con Laxeiro e
Luis Se9ane Urbano · Lugris
• Antón Patiño
prepara a transición a unha
sección que recolle ·a xerite
Mostra de Pinturas na Galeria
dos 50 (Pesqueira. Prego,
Miguel Marcos de Madrid (ViGranbell .. Lago Rivera). Inllalar. 4) . Aberta até o 30 de
cluense obras contemporáDece·m bro.
neas dos 70 (Grandio. Virx:ilio.
Dans. Ouessada, Pousa. Suca• Paisaxismo
sas.. ... e xentes do grupo
gal ego
Atlántica.
En escultura están Failde.
En Carballo, na Casa de XuOliveira, Elena Colmeiro. Coia,
ventude. permanece aberta
.Firavella. Buciños e Acisclo
unha exposición dos fondos
Manzano .
pictóricos da Deputación coruñesa referidos á obra paisa-.
• Exposición de
xísitca de 26 pintores galegas
e rélacionados co noso páis.
Otero Pedrayo
Está aberta até o 5 de DecemSegue aberta até fin de mes a
bro
'
ewosición "Centenário Otero
Pedrayo 1888-1988" organizada pala Dirección de Política
• Artistas Galegas
Lingüística A mostra está esna colección
pecialmente dtrixida aos escoCaixavigo
lares polo que os centros interesados en realizar unha visita
No Museo do Povo Galego
á mesma deben dirixirse para
está aberta unha rnostra de
concerta data e hora ao Musesenta e tres . pinturas e sete
seo do Povo Galega (981) 58 36
esculturas integrantes da co20
lección de arte da entldade

•

Bertolt Bretch

Tete Montoliú

- Ó xoves actuará en Lugo o jaz~

•

Semán de Bretaña

Estase a celebrar desde o 28 r
"z ista catalán dentro dun ~on
de . Novernbro nos salóns do
vénio entre Caixa Galicia e o ' ·Banco Bilabao-Vizcaya en
Concello da cidade.
Vigo (Colón 17-4"). Xoves 1 de _
Decembro audiovisual "Bre• Chick Corea'
taña". Conferéncia en francés
"La Bretagne hier : des tradi·Único concerto o venres ás 11
. tions et rnusique populaiÍes" ,
da noite no Pavillón Finca Sepor Polig Monjarret. musicólovilla de Ourense. onde cerrará
go bretón.
· ·
a s4a xira europea.Venres 2 de Decembro Cón .
feréncia "La Bretagne au · • Xenaro Mariñas
jourd'hui" por Soazig Monja del Valle
rret profesora en Bretaña e
Nolwenn Monjarret.' cantante
O. escritor e académico ·.dará
bretona . ··
unha conferéncia o 1 de DeSábado 3 de Decembro. Aucembro nas· tertúlias ·do xoves
diovisual "Bretaña". COnfeda A.C . "P FachÓ" (Federico
réncia "Diálogo literário entre
Tápia. 12)
Gauza e Bretaña", pcir Xosé
Luis Méndez Ferrin
• Galicia S. L.
Fecharanse os actos cunha
Recén estreada en Pontece·s u homenaxe a Poli Monjarret .
. res -a obra de "Produción No-·
Organiza Equipa Bretaña 88
-roeste-Malbarate" representaco Patrocinio da Universidade
rase ás 9 no Instituto "Alfredo
Popular
Brañas" de Carballo'

No noventa aniversário do seu
nacirnento, e despois dunha
velada literária no Auditório
do Museu Carlos Maside (0
Castro-Sacia) permanece aberta un ha exposición sobre · o
dramaturgo e poeta alemán na
Sá de Comunicación do de vandito Museu .

"

•

Bailado clo Teatro
Lírico

O 4 de Decembro, actuación
-en Ferrol do Bailado do Teatro
Lírico Nacional organizado
pola, Deputacíón coruñesa .

•

Argos. Vangardas
para ós .90

O dia 9 inaugúrase na Casa dé

ANUNCIOS DE BALDE

·

:

.

Vendo mel da Galiza (SerraMadanaga . Inscrip9om e mado Faro de AVlom - Ourense),
tricula: a) Llvraria Terra, Pra9a
do Conservatóno. 2 (onde a
producido
artesanalmente
Escala de Idiomas) ; b) Llvraria
sem tratamento químico. em
Lume; Rua Femando Macias,
botes de 1 /2 Kgr a 650 pt.a E
1 Kgr a 1 200 pta para pedi - • · 3; c) Livraria Couceiro, Pra9a
do Llvro
dos mandar cheque polo im porte máis 150 pta para gas
Véndese conxelador Zatos de enVJo a nome de Joám
nussi. Vertical de 225 litros
Lo1s Galego Torrado 32513
de capacidade. Teléfono (986)
Godás da Cima - O Carvalil!ho
47 14 05 .
Ourense
Danse clases de Matemáticas de BUP, FP e COU Perguntar por Marina. palas tardes. na Rua Tauro 3-7° dereita
(Compostela)

Busco piso en aluguer en
Vigo. Tres dormitórios e calefacción central. Teléfono 4330-12 Só me1od.la.
Vendo furgoneta Avía , preparada para v1venda, en bon
estado
Teléfono
(988)
41 70 03 De 10 a 13 h . Per guntar por David
Em A Corunha curso inten-

sivo de galego reintegrado
(e breve aproxuna9om a cultura portuguesa). 14 de Novembro a 16 de Dezembro (todos
os dJas) . Pelas 20.15 h . até as
21 .15. Instituto Salvador de

Cursiño básico de fotografia. Tooos os sábados de Novernbro de 10.30 a 12.30 da
mañá. Inscnción o 5 de Novembro na ruij Hospital, número 8, de Cangas. Organiza
Xína

Profesora de E.X.E., dá clases Grupqs reducidos. Zona
Praza de Vigo . Telf. (981) 24 27
59 - A Coruña _
Mestra dá clases particulares de EXB. Interesados diri>arse, en Vigo, a Canadelo
Bai.xo 4-5° p . 13 ou ao teléfono
43 99 56.
O grupo de Baile e Gaita
"San Miguel de Marcón (Pontevedra) oferécese para actuacións e festas . Os interesados
poden dirixirse aos teléfonos
(986) 84 69 20 e 84 77 15.

•

Calendário dos
rapaces ~e Lugo

Un ano ruáis. ·fieis a unha cita
que non falla , o Colectivo Só.cio- Pedagóxico "EstiñÓ" de
Lugo ven de. editar o calendá no que r.ealizan os rapaces de
diferentes escalas da provín-·
cia. Está á venda a 150 pesetas nas librarías de Lugo .e pódese pedir aos seguintes enderezos da cidade amurallada:
Avda: Coruña 111-3° e- RJD1n-an 9-2º dt9.

•

.O Xistral

Sexto número desta revista
que edita o Centro Galego de
Vizcaya en Barakaldo. Maioritanamente elaborado 'en castellano dá canta das actividades da Asociación e inclue
unha entrevista co Director
Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas Andrés de
Souza e unha reportaxe sobre
o Canuño de Santiago.

•

Análise
Empresarial

Nova entrega desta revista
de información económica.
A peqÚena e mediana empresa frente á innovación , economía social e desenvolvirnento
comunitário. a hora das eléc-

tricas. os costos de distribu ción , as cifras de Galicia . as
sociedades agrárias de transformación. a lei de infracións
e sancións na arde social. anotacións sobre a capacidade·na
"Orde Procedemental". os cadéam. as empresas e a auditorja de 99ntas obngatória. e un
artigo de Rafael Chacón sobre
o Jili'ro de Lafargue "O dir_e ito
á preguiza", compoñen o sumário desta revista de Unipro
Editorial que continua a sua
andama de criq.r_ e consolidar
o proxecto danha revista de
economía para Galiza e en galega .

Cultura de Vigo, con presén cia do Cónsul Alemán. a exposición do colectivo Argos 90.
,O coleétivo intégrano Antón
Alonso , Eloy del Alisal, Francisco lgeño, Julia Ares, Nuha
Guardiol? e Mingos Teixeira.

Dé-cirno c8.bodano
de Lorenzo Varela ·
(ven. da páxina 20)
Castrn. Eu viña todalas semanas dende Sargadelos. Nunha
distas atopeino un tanto saido_
de razón. bebendo·alcohol. Estaba visto que Lorenzo tiña
chegado á conc;lusión que non
tiña sentido o seguir vivindo e
estaba decidido a obnubilarse .
Non resistía o valeiro que o
cercaba, ainda que xamais se
queixou . Valeiro desproporchnadamente dooroso como
pago a toda unha vida de sacrificio pqlo país . Esta sensa,. ción ñon foi privativa · só 'cte
Lorenzo. Podo dicer que foi
- · compartfüa por todos os ex:ilados cilio reingreso no pais
acompañei ; mais Loroozo que fora sempre un home radical
nas suas decisións decidira
non soportar a realidade conscentemente .
Cando Marika voltou de

. Buenos -Aires fórons~ para
Méi;drid , e levou a Lorenzo pra
ún departamento dunha residencia. ña que había un café
no baixo , tentarito ál.partalo da
. graVedade austera do meu departamento rnadriJeñó, _ querendo salvalo. Mais axiña veu
o desenlace. O 25 de Novembro charnoume a Sargadelos
Inés Canosa dende Madrid ,.
pra me comunicar que Lorenzo tiña morto aquela t10ite. Ela
sabía moi ben que aquel día.
se bebe;ira unha botella enteira
de Whisqui, consciente de
qu'e aquelo remataría cos seus
males da alma e do carpo . No
noso departamento ficaron todos os papeis dil. Entre iles
estaba o seu . posiblemente ,
áerradeira poema , que eu reproducih no meu libro "Galicia
Hoy" no que fala do ".. :Cristo
:1anzal da liberdade: mátano
pra que morra, e · il marre somentes pra voltar con máis
vida ... " no que, de algunha

maneira anuncia a sua voluntade de desaparecer
O

====--·-· --===================

ABOSADBBA ..
PERIODICO GALEGO SEMANAL

~~--~~~~~--~~~~~~~~~-

TODOS OS .

XOVES
.l. •OS& Dlll.I.

REDACGION
/ 43 38 86
~~~-----~~-~~~--~-~~~
ADM,1NlSTRACION E.PLJBLrCI DADE
43 38.30
·43 36-·24.

---------1Ax---.- -----

PERIODICO GALEGO SEMANAL

NO SEU QUIOSOUE

PRov1soR10·

'43.36 24

~--~·~~-,------- --~--~--

A
.

~OXle1DEDECEMBROe_1_9_88~~~~~~~~---=~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-N~~3_65~·-•_AP~D_0~~-13_7_1_.JV1t.-G_O~)

IDEAS

TRES EN RAIA .

DÉCIMO CABODANO DE LORENZO VARELA
DIAZ PARDO
ai dez anos que morreu Lorenzo
.
Varela. Aconteceu en Madrid o 25
·
de novembro de 1978. No enterro ~ ·
estivemos ·poucos: Rafael Di este, ·Valentín
Paz-Andrade, que foron a el dende· Galizq,
Inés Canosa e Fernando Scornil:<, o seu fillastro. Luis Seoane estaba na Arg,entina e
- chegaría dous meses dimpois. E cando
chegou, · xa cunha saude amolada, non
pensou -outra causa que preparar dou~ libros que recollesen a principal obra poética de Lorenzo Varela: uri, baixo o título
de .rPoesia", recolle os tres libros "Torres
de Amor" , "Catro poemas para catro grabados" , "Lonxe". e "Homenaje a Picasso";
o segundo libro, baixo o títu.lo de "Homaxes" , algunha da moita obra que anda dispersa espallada en multitude de publica. ciós. O primeiro leva limiar de Dieste e o
segundo de Seoane. E pra a apresentación do primeiro Luis Seoane preparou un
acto que se iba a celebrar no Ateneo Coruñ_és no que il mesmo leería unha conferencia .sobre a vida e o significado da obra
de Lorenzo. O acto celebrar íase o día 6'
de Abril, mais o día 5 morría Luis Seoane
dun derrame cerebral.
Lorenzo Varela, Luis Seoane e Cecilo Madanes en
Tres anos dimpois, o 15 de Outono de
. 1981 , Rafael Dieste ·rodaba as escáleirá.s
tunismos culturalistas non permítiría que
da súa casa de Rianxo e se esnafraba a
se fixeran moitas das causas que se sicabeza 'contra as pedras daquel relanzo
· dq que tantos relembros hai na súa obra · g~en facendo, e se terían feíto OLJtras que
ineludiblemente se tiñan que facer n~riha
"Historias e Invenciones de Félix Muria!''. .
situación na que medraba a restauración
Galiza perdía ·con istes tres homes unlia
da identidade .galega, como, por exemplo;
gran parte do seu pulo criador, da súa
a restauración legal e a reintegración paconciencia histórica, da sua visión de fututrimonial do Seminario de Estudos Galero , e, sobre de todo, da súa lealtade. Eran
gas, pois, moito talar dos homes do Semitres torres de amor. a Galiza cangadas da
nario· e da Xeneración Nós -(ainda que é
sabiduría, e dunha grande capacidade étinecesario suliñi3:r que se fala só de aqueca e estética. Así, na nosa terra, o camiño
les que ficaron acó, pois os que padeceficaba libre pra que os oportunistas do
ron
a história, e a pagaron coa sua viga,
culturalismo se apoderasen das posibiliou loitaron ao lado da República na guerra
dades que ofrecía 9 nova situación polí.t icivil , ou morreron no exilio; isto percurouca do-p<;iís, e iles.ficasen como os invenjose e percurase agachar, por aquilo do reres da democracia e da reivindicación posentimento e a envexa, que - xa siñalara
lítica de Galiza. Asi , na Galiza, o pres1ixio
Quevedo,
e que relembraría Unamuno
que acadaron os nosos exilados podía
~orno os vicios graves do país engad índoarrombarse e deixar aberto o camiño a:ós
lle o odio á intelixencia allea)- moito talar,
pósmodemismos que quixeran facer ·· un
digo, dos homes do Seminario e da Xenemundo sin ataduras históricas, sociais ou
ración Nós,. mais o espolio-feíto co Semipolíticas, isa especie ·de pasotismo que
nario segue esactamente igo~I ,. instituciopretende facer pasar aos seus devotos
nalizado como nas époc?s do franquismo.
como inventores da pólvora. Así fo i posi_.
ble facer aquela farsa que ·se fixo co ente- . Sobre os patrimónios sindicais o franquis- .
mo construiu os seus sindicafos; pro, dal:.
rro dos re$tos de Castelaa; e crear megunha
maneira, na democracia se foron
daias no seu nome utilizando a _súa sona
devolvendo. A cultura galega non tivo tan~
internaCiónaf, namentras se lle ·negaba
ta sorte coa democracia como a tiveron
todo predicamento político e os institutos
os traballadores, · que ademais poden
cultµrais desta situación gastaban cartas
queixarse . e facer , unha fo!ga x~ral pra
a mareas pra _ensalzar a labor de calquer
conquerir' ynha gabela económica . máis,
intelectual que non fose exilado político,
importándolle tres pitos · que a cultura
afogando así o labor ·heroic.o e intelixente
comprómetida de. Galiza, que tanto loitou
dos que se desterraron porque aborrecían
p9r iles, teñan m.enos sorte que il.es.
a indignidade, entre os que vai, olaro está,
a conducta de Castelao. ·
UN RELATO DO RETORNO DE
É indudable que si Lorenzo, Seoane e ..
LORENZO VARELA
Dieste estivesen vivos cando se formou a
Autonomía .galega a resistencia aos ·oporChegara ~ España por maio _d o 76 e · até .
l~AAC
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eñen précio as pedras? Non
sei ben por qué esta pergunta
me trae á memória aquela reflexión sobre o que pode valer unha
sinfónia, sobre u précio que se llepode pór-ao que non ten précio.
Nunha cidaáe galega furaron na terra
como .nun queixo mol ~ con máquinas
xigantes coma cáncaros de ciéncia
ficción , para pór escadeiras mecánicas e tubos de metal. Parece que o
mérito desta operación de rem over
terra era grandísimo e o señor alcal.de calaba aos discrepantes con cifras millonárias. Vale ben pouco unha
voz razonábel en defensa de pedras
históricas como as que esmagaban
estas máquinas. Tan pouco vale que
ao governo da cidade parecían abondarlle catro lugares comuns de xi gantismo e hiper-mercado para cambiar o rexisto civi l do solar, levantarlle
os prec intos de zona verde e arrasalo.
Este expólio do. pazo da Raposeira, en Beade, é só un minuto dunha
longametraxe que se está a rodar en
todo o país. Agardános polo visto
outro século de terras queimadas
porque do que máis ternos aqui son
pedras e as ped ras non t eñen précio.
-Pedras coma o escudo de granito
dos Montenegro que tumbaron para
pór un monumento ao comércio, non
se poden levar a subast a nengunha,
non se poden cambiar, mal se poden
vender. Cada dia que pasa aparece
máis c laro que todo o que chamamos c ultura ten un précio asinado
cunha tinta de leitura difícil sobretodo nos corredores do poder. A feira
dos solares municipais é o máis parecido que hai a eses concursos nos
que .ó apresentador pide aplausos
cando as cifras suben e pon cara de
velório se para á espiral dos cartas.
Moitos concellos do país procuran
dia a día parecerse ao consello de
administración dunha financeira e
van de operación en operación, canto máis· ricos máis malditos e de ricos
a soberbos nen palmo enteiro. Tan
ocupados están a deitaren labrados
de granitos, e árbores centenárias,
ou a rachar expedit ivamente as garantías legais de zonas verdes, que
cando un periódico m ira polo burato
e os ve sentados á mesa dun mafioso da cocaina, o primeiro que se lles
ven á cabeza é chamar aos gardas.
Debe ser polo sagrado direito á priO
vacidade dos homes públicos.

T

Buenos Aires,

19~0.

(Foto Galería Bonino)

poucos. dias antes da súa marte estivo ,vivindo con nós: ben en Madrid , nun departamentiño que tiñamos aló, ben no Castro .
ou en Sargadelos. En Galiza palpou a indiferenza de todos. Só Alonso Montero saudou a· sua chegada en "Triundo" e Án xel
Fole fixo unha causa, mais ben graciosa,
en "El Progreso", na que salientaba o feíto
de que no Lugo do ano 36 se lle chamaba
"~I Argentino" . Lorenzo sentiu na sua propia carne a vacieda.de, a estulticia, que
padecía o país.
· Un día díxome que se necesitaba unha
. institución_que traballase na información,·
na recuperación ·da historia moderna de
G~liza, na comunicación,: si queriamos
restaurar a conciencia intelectiva do pais.
lnviteino ·a facer un ante-proxecto pra llo
expor a algúns amigos, e, ·un d ía, do seu
propio puño e letra, que conservo como
our9 en pano, entregoume o proxecto, e
en base dil reunise unha comisión consultiva, na casa de Ramón Piñeiro en Santiaga e dela saiu o proxecto do Instituto Galega da Información, que se está facendo
no Monxoi, no lugar de San Marcos en
Santiago de Compostela, e que vai máis
lénto que o que moitos desexariamos
abríndose paso como unha grande carro~
z~ por unha angosta corredoira.
·· Lorenzo Varela viña coa sua saude moi
quebrantada. Sabía que tiña que rexeitar
o alcool e o tabaco se quería seguir vivindo. Marikp, a ~úa muller, veu dende a Argentin~ e estivo unha temporada con il.
No 79 marchouse levantar ~ liquidar as
causas en Buenos Aires . Lorenzo pasou
un ha temporada soio na nos · acasa do

a

(pasa á páxina 19)
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franquismo chamaba produtores aos obreiros. Agora chaman
buratos bancários ás estafas e
tránsfugas aos cámbiachaquetas. Denominaa tráfico de influéncias ao enchufismo._E até poderiamos dicer que
as oficinas de err:iprego deberían denominarse . de desemprego, pois desem- .
pregados son os que á ela acuden. E
desempregados, preCisaniente, é a forma hoxe de denominar aos parados.
Agora resLJlta que as folgas xerais
son violéncia, pésie a estar recoñecidas
pala própria constitución. Pero non é
violéncia o desmantelamento industrial
ou os 11.5.000 millóns de pesetas que
gaña ao ano algun banco. ·
Convén ter moit.o .tino coa~ palabras
e non permitir, por exemplo, que algun
médico nos chame cliente en lugar de
enfermq.
O
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