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Desde que o PSOE está no poder.aos emprésários correspóndelle un 5,2 por cento máis 
· da tarta·, mentres a porción das rentas de traballo e mixtas se reduciu nun 5,7o/o. · 

~ , . . . . ~ 

Comeza--a rebelión . · -· 
,contra o empresariado emerxent 

Nori foi 
designado ainda · 
o sucesor de 
'Cunhal 

O Casón 
segue ali un ano 
despois do." 
embarrancamento 

Precedido dunha intensa Un ano ainda non foi tempo para 
campaña de desprestíxio, da que nen o Concello de 
que non foi allea a imprensa . Corcübión, apesar da·pública . 
portuguesa, .o Congreso do PCP . insisténciacoa que-solicitou 
saldouse cun moderado información, ·nen os habitantes 
reforzamento da Ünidade interna todos da comarca de Fisterra - -
mais frustrouse a tendéncia á recebesen explicación de J:JUe 
renovación e apertura auspiciada transportaba realmente o barco 
por alguns sectores ªº desatarse panameño cuxos restos golpea . 
a treboada anti-comunista. a mar a caron da praia tjo-Rosto. · ._____ _ 

(Páx. 13) (P~x. 10 e 11) Rafael Mouzo, alcalde de Corcubión 

CADA 4 MINUTOS.-.. 

_____,,_--,_. 'EROL . WEAS---
A CORUÑA RESERVAS TELF. 21 32 11 

A cocaina · 
blanq~ea tamén 
o .diñeiro dos 
políticos 
As empresas relacionadas co 

_.. mundo do cocaina non só 
blanquean aqui o diñeiro negro 
conseguido coa droga, senón 
que tamén colocan os cartas de 
aJguns políticos, obtidos en base 
ao "peaxe político'', ao "catro 
por cento", preferentemente en 
·cahárias e Latinoamérica, 
aspectos que cita o 

. eurodeputado McMillán (Páx: 7) 
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Desde que o PSOE está no poder aos . empresários. correspóndelle· un 5,2 · por: cento máis da ta{ta, · 
mentres a porc~ón das rentas de traballo e ~bctas . se· redL;Jpiu nun 5,7%. 

ComeZa a rebelión / 
contra· o empresariado emeíxente 

. . . 

Entre 1982 e 1987 a distribución dó Producto ... lnterior Bruto (a farnosa tarta) benefíciou cada vez máis ás grandes 
corporacións en perxuício·dos demqis sectores da socied8:de .. O po_der político e5tá a ser utilizado polo PSOE 

·para empolingarae no cúmip do -poder económico, xerahda· unha nova clase de empresários emerxentes 
· q~e -apróveitc;in a sua .imaxe e a.sua orixe progresista para erixirse nos novos patróns da:socieda9e moderna . 

. Unha política da que están a ser víctimas amplos sectores sociais e as zonas xeográficas palas que rion pasa 
º· eixo do desenrqlo~. A prot~ta, mentres, trata de ser afogada co -sennón televisivo . 

Mentres a média de 
crecimenfo económico nos -

. países da OCDE ronda. o 2-
3 por cento anual, a da 
economía española situ_ouse 
no 3,09 no 1986 e no 5,2 no 
1987·, · sendo as previsións , 
para o presente ano . 
próximas ao 5 por cento. O 

e· a utilización masiva da propaganda. 

·' A.--M.~ 

· ráncios da burguesía. governo socialista parece . 
así superar as djficuldades 
dos primefros anos .da sua 
xestión, iniciada coa victória 
eleitor~I ·de 1982. Os -
investimentos extranxeiros,· 
as· exportacións e o turismo 
son as bases sobre ~s ·que 
se asenta este crecimento .- ,. 

Ao seu redor e amparado 
nunha tendéncia á . 
especial.iz~ción en sectores 
como o agrícola, textil, 

-material electrónico, , 
automóveis, non só se está 
enchendo a faltriqueifa unha 
banca máis tarta que nunca, 
asi como os sectores 

Isidoro non só foi acollido 
no colo do gran capital , 
denúncia que por outra 
parte a ninguen surprende 
ho).<e, senón que do mesmo 
partido que preside o 
histórico Ramon Rubial está 
a emerxer unha nova clase 

burguesa que, con máis 
motivo que hai vinte anos 
entoa, o Grácias a la vida 
{lue me ha dado tanto de 
Violeta Parra. Desas pousos 
de esquerda conservan 
unha forte conciéncia de 
clase. Só que a clase 
tornouse outra. 

· NECESÁRIO CÁMBIO DE SIGNO 
Os poderes económicos do Estado es
páñol levan desde os anos 50 unha 
busca arelante de conexións to capital 
trasnadonal. Coñseguiron acercarse a 
USA entregándollé _as bases milttares. 
Nos 60 emprenden o camiño da inte
gracion europe?, isto esixirá· un ·siste
ma parlamentario e o ingre~o na 

.·.-.-.. ... ... .. .. -.·. OTAN, tal troco realízase. Os poderes 
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-
peza a observarse no horizonte ime- -
diato. · 

Xa a L!CD nos · 70 trouxo o desen
canto como o PSOE nos 80 trae a pro
ba de que a democrácia parlamentária · 
establecida é, en parte ~ a moeda de 
cámbio dun endurecimento económi
co desfavorábel para os traballadores. 
As autonomías tamén son o contrape
so das crecentes discriminacións re
xionais e o embozo ás liberdades na
cionais. A .venda coa que taparon os · 
olios as clases ' sumisas aos devandi
tos proxectos cae ao chan. Os non 
comprometidos· co co11seriso do 78, 
Galiza_ e Euskadi, .os ·enganados coa _, 
fraseoloxia dun sistema social de mer
ca0o, abren os ollas · e e~iixen cámbio 
de rumbo á ~olítica económica do· go
verno. Este PSOE liberal e xacobino 
trata de impedir a maior protesta des;. 
de 1934 que os traballadores soerguen · 
ante a dirección do este.do, Naquel 34 · -
era unha direita obsoleta a que preten
día deter o curso dun país q-ue cami- · 
ñaba cara unha real democrácia so-

cial. Agora é unha seudo-esquerda a 
que fai de tonto-útil da oligarquia, para 
converternos en cidadáns dependen
tes, dóceis e resignados coas trasna
cionais e cidadáns irresponsábeis de -
governos ·imperialistas, devastadores 
·de países, antes colónias, de governos 
capaces de e~tinguir sen palpexar cul
turas milenárias, mediante biling~s- · 
mos encubridores de diglósias e me
diante sutis leis a favor da liberdade in
dividual do poderoso _e da humillación · 
do débil. 

Se Galiza desperta e outros -povos 
maltratados tamén, estaríamos ante 
1.mhá coxuntura de·esperanza. Mentres 
di o governo que non hai_. máis política 
económica. posíbel que a que se nos 
está a oferecer, nós e a. imaxinación 
sabemos que · hai outr-as alternativas, 
que existe. ou!ra orde n:iundial de re
parto . diferente, outras posibilidades 
de paz e de _ benestar non militaristas 
nen oligárquicas. Asi _o 14 qe Decem
bro pode voltear o sino para un nece
sário cámbio na sociedade. ~ o 



ESTRUTURA ·E DISTRIBUCIÓN FACTORIAL DO_ PIB. (AO CUSTO DOS FACTORES) 
Porc,ntaxe de cada factor a respelto do PIB · 

1987 

rentas de traballo e rentas 
mi 

Renta das Admón. públi-· 
ca 

No 1987 o PIB (en pesetas correntes e ao custo dos factores) era de 32.500.084 millóns 
de pesetas (Fonte: Banco de Bilbao) · . 

Da empresa pública encabezada 
polos socialistas saen cargos 
para a privada, dos cales Boyer 
constitue sen dúbida o caso 
máis notório. Ao redor do deno
minado Clube de Empresáríos 
que conta xa con centenar e mé
dio de membros, criase hoxe 
unl:la nova patronal, afin-ao go
verno e composta nalguns casos 
por membros ou ex-membros de 
UGT. 

O escurantismo, o espíritu es
casamente emprendedor, en 
moitos casos debido á falta de 
preparación, dos sectores até 
agora no cúmio da empresa, ·ten
de a ser substituido polo impulso 
de xentes de menor idade, cun 
maior nível cultural e coñecedo
res doutros paises, o que lles 
permite tomar ante si iniciativas 
insospeitábeis hogano (desde a 
indústna do cemento no lrén até 
o mercado textil en China). Ainda 
máis a sua orixe próxima ou di
rectamente vencellada coa es
querda permítelles coñecer á 
perfección os mecanismos de 
relación social e constituirse 
nunha nova clase, cunha enorme 
conciéncia de seu, carente de 
escrúpulos e paternalismos. 

A perícia e o prestíxio adquiri
do en virtude da sua ascendén
cia progresista alcanzou as 
maiores cotas apresentándonos, 
entre rock, yuppismo e neón, o 
moderno de ser empresário, o 
engado de gañar diñeiro e o 
apaixoante de facerse rico non 
importa a que précio, co adúbio 
de descreimento e escepticismo 
necesários para convertir a cal
quera senón nun empresário, si 
polo menos nun empregado con 
desme<;tidos afáns de ascenso. 

O alto précio da suposta 
modernidade 
O custo de todo isto experimen
tárono os sindicatos e por su
posto todos os traballadores:- sa
lários máis baixos, aumento do 
paro, aumento do traballo precá
rio, disminución dos servicios 
sociais e maior estratificación 
social. A contraposición ven a 
criar un inesperado "conflicto de 
clases" entre tecnócratas socia
listas e a base traballadora da 

UGT, o enfrentamento supera 
calquer cuestión de imaxe: inte
reses diferentes contrapoñense 
ainda que ambos compartan o 
mesmo modelo social. 

Se no 1981, un ano antes da 
chegada ao poder do PSOE, o 
número de traballadores even
tuais representaba o 11 por cen
to dos asalariados, no 1987 ~sta 
cifra situouse exactamente no 
doble e hoxe é xa bastante supe
rior. Haberia que engadir ainda a 
estes dados o 5 por cento de 
asalariados que no 1987 traballa
ban xa a tempo parcial. Quizá 
máis significativo sexa o número 
de traballadores en situación ab
solutamente precária: dos tres 
millóns de parados contabiliza
dos, ao redor da metade realizan 
traballo en precário, dentro da 

. economia sumerxida, sen seguri
dade social, etc ... 

Outros dados poden ilustrar
nos mellor a gravidade da situa
ción: no 1982 e dentro da distri
bución factorial do Producto In
terior Bruto, as rendas de traba
llo e rendas mixtas acaparaban o 
79,5% do total, mentres que o 
aforro das empresas, xunto cos 
dividendos repartidos, supoñian 
un 17, 1 por cento. Para 1987 o 
primeiro dos conceitos descen
deu até un 73,8% e o segundo 
incrementouse ate un 22,3% (en 

~ pesetas correntes e ao coste dos 
factores de 32.500.084 millóns). 
Quer isto dicer que no tocante á _ 
distribución das rendas (o cha- · 

EVOLUCIÓN DOS RESULTADOS DA BANCA 
(Antes de lmpostos e en mlllóns de pesetas) 

Diferéncia 
1987 1986 Millóns % 

Bilbao 32.480 24.972 7.518 30,11 
Central 32.182 -26.820 5.862 2_1,40 
Vizcaya 31 .616 24.088 7.517 31 ,18 
Banesto 30.178 -- 30.178 n.s. I• 

Santander 29.039 23.509 5.523 25,49 
Popular 24.383 18.298 6.087 38,27 
Hispano 355 13.021 -12.660 -97,27 
Total 7 grandes 180.238 130.517 48.719 30,09 
Resto banco 
con beneficios 129.948 109.303 20.845 18,89 
Total bancos 
con beneficios 310.184 239.820 70.384 28,34 
Bancos con. 
p~rdas 4.553 6.037 1.484 ' -24,58 .. --
TOTAL BANCA 306.631 233.783 .' 71.848 30,73 .. t 

'· ,, ·' . 

PRESUPOSTOS FAMILIARES 

·NO ESTADO ESPAÑOL 

Leitura 9a pirámide: ao 20% máis po
bre da povoación corre~póndelle o 
6.9% dos ingresos. Ao 20% máis rico 
correspóndelle o 40% . dos ingres9s. 
(Fonte INE e Banco Mundial para 1980-
81) 

mado reparto da tarta e tendo en 
conta as cifras astronómicas 
coas que nos movemós) os asa
lariados, autónomos, etc ... vi ron 
disminuir en · notábel medida a 
sua participación nff PIB, men
tres que se incrementou moi sig
nificativamente a gañáncia das 
empresas. Tendo en conta, por 
outra parte que o número de 
asaladados in.crementouse entre 
1982 e 1987 en case 200 mil per-· 
soas. 

No caso da Galiza, o beneficio 
libre das sociedades, máis os di
videndos repartidos supuxo o 
5,31%no1981, pero xa o 8,81 % 
no ano 85. 

Na área estatal, se no ano 82 
o aforro das empresas supóñia o 
4 7, 7 por cent o do total e o aforro 
familiar o 43% no ano 87' e aforro 
das . empresas ascendía ao 
58,3% pero o familiar decrescia 
até o 34, 1 % (o aforro -familiar, 
das empresas, exterior e públi
co- xunto cos investimentos é 
o que financia a formación inte
rior bruta de capital). (Fonte utili
zada ate aq-ui: Banco de Bilbao). 

Aumento da 
estratificación 
Lonxe estamos da imaxe que a 
principios de século mostraba un 
patrón arrodeado de centos de 
fraballadores de mono azul. A 
maior estratificación entre as cla
ses, cónsecuénda en parte da 
própria evolución da sociedade, 
é un elemento programado no 

AFORRQ 

1982 1987 
Aforro exterior 11'7 % -0'!3 % 
Aforro familiar 43% 34'1 % 
Aforro público -2'4 % 8'2% 
Aforro empresas 47'7 % 58'3 °io 

(Fonte: B·anco de Bilbao) 

Evolución do Producto 
Interior Bruto (P.l.B.) 

1986 1987 
Estado 3 '09 · • 5'2 
Galiza 1 ·9 4 ·1 

• 

1 

(Fonte: Banco de Bilbao) 

seu dia polos norteamericanos e 
os seus émulqs europeu-occi
dentais. Tales medidas son apli
cadas hoxe río estado español 
pela soci~I- democrácia. A maior 
estratificación e xerarquización, 
máis competitividade e menor 
solidariedade. A ollada somera 
de calquer convénio permite 
comprobar, 'cada vez máis, a 
gradación das responsabilida
des: dirección, xefe de persoal, 
xefe de planta, xefe de sector, 
xefe de vendas, xefe comercial. .. 
O buscarse a vida convértese 
nunha mentaliaade na 'que se fai 
imprescindíbel ser un emprega
do sumiso e absolutamente .ca
rente de veleidades reivindicati
vas. 
- Neste esquema os sectores 

máis baixos da sociedade ten
den ~ depauperarse, mentres 
acrescentan as suas posibilida
des os n:táis ricos: o 20 por cento 

. das ·famílias máis pobres perce
bia, en 1981, somente o 6,9% 
dos ingresos, pero o 20 por · cen-

. to máis rico percebia o 40 por 
cento dos mesmos. Por baixo da 
média encontrábanse o 65 por 
cento das famílias galegas, o 35 
por cento das madrileñas e o-45 
por cento das bascas. Estes da
tos oferecidos polo INE e polo 
Banco Mundial' no seu Informe 
sobre o desenrolo de 1988, non 
foron actualizados até agora. 

O desequilíbrio entre as élases 
disminuiu no per:iodo 70-81, para . 
aumentar con ·toda certeza a par
tir desta data. A auséncia de da
tos tan explicativos, ou a sua 
realización por espácios de tem
po moi longos, non surprende 
dado o seu claro contido social 
e político. A tendéncia ao au
mento das diferéncias sociais e 
igoal, por outra parte, á protago
nizada polos demais paises capi
talistas avanzados, con Estados 
Unidos e Fráncia á cabeza: Nos 
Estados Unidos a quinta parte 
máis pobre da povoación recibe · 
q 5,3 por cento dos ingresos e o 
quinto máis rico o 39,9% (dados 
do 1980); en ·Fráncia o quinto 
máis pobre percibe o _5,5 por 
·cento dos ingresos, por 42,20% 
o quinto máis rico (dados do 
1985). . o 

Co PSOE no poder incrementáronse as 
diferéncias territóriais 
'Non menos ·. importante que a 
clase social é o componente 
territorial das di{eréncias. Se o 
PIB medrou no Estado espa
ñol un 3,09% en 1986, na Ga-

. liza só o fixo nun 1,9% e se 
no 1987 medraba un 5,2% no 
com~unto, no noso pais este 
crecemento alcanzaba só o 
4, 1 %. Af$ diferéncias centro
periféria non só non tenden a 
disminuir a. través dunhéf dis
criminación favorabel ás zo
nas máis subdesenvolvidas, 
senón que, moi a.o contrário 
tenden a aumentar. ~ 

No que respeita á Renta In-

teri0r Neta, por .exeíflplo, no 
1979 a Galiza correspondialle 
o 6,02 por cento do estado 
pero este -índice descéndeu 
no 1985 até o 5,81 %, diferén
cia notória nunha porcentaxe 
e para cantidades tan gran-· 
des. 

En calquer caso se as dlfe
réncias Galiza-Estado non.son 
ainda maiores isto é debido 
ao escaso crecimento vexeta
tivo da povoación no noso 
pais e á maior emigración pro
vocada precisamente por esa 
política. · o 

A estrátéxia 
informativa 
O Governo e o PSOE encara.: 
ron .a folga do dia 14 con igúal 
estratéxia que o Referendo da 
OTAN: a informativa, deseña
d~, precisamente, pola · mes
ma equipa que logrou a derro
ta dun "non" que, ·até última 
hora, semellaba ter todas as 
de gañar. 

Amparándose huns meios 
públicos totalmente supedita
do_s aos · intereses guverna
mentais e de case a totalidáde 
dos p:rivados que responden 
aos intereses dos distintos 
sec1ores empresariais, ·dese
ñaro'n unha · campaña que 
consiste fundamentalmente 
en repetir, insistentemente, 
,eslogans, en forma de noticia, . 
de modo que se instalen na 
mente dos cidadáns .como 
algo real, ainda que non como 
verdade. Poderíamos denomi
nalo como "efeito deterxente" 
que "lava máis branca", nnde 
a conciéncia de falso, non im
pede o efeito do eslógan. 
~ A primeira idea a instalar na 

tnente dos cidadáns é a de 
"torga política", auspiciada 
polo PCE. Neste intento apé-

- lase a un subconsciente, mo
delado na . ditadu(a, empre
gando palabras como "ro
xos", "os comunistas", e ou
tros calificativos que tiveron 
connotacións pexorativas rio 
franqusimo e que até agora 
nen a direita se atreveu a de
sempolvar. Non tendo reparo 
tampouco en utilizar testafe
rros como Enrique Curiel que 
saql,Je da manga segredos 
plans do PCE para qesestab1-
lizar ao Governo. 

Dan lego un salto cualitativo 
intentando sentar ·a evidéncia 
de que a taiga· vai 'xerar vio
léncia, buscando asi o rexeita
mento dos cidadáns: Para isa 
recordan· folgas como as do 
34, loubadas até agora polo 
PSOE ·que honraba aos seus 
dirixentes, ao tempo que ma
nipulan calquer conflito social 
que se estexa a dar, resaltan
do os aspectos "violentos" . 
Un ~laré> exemplo de manipu
lación informativa foi a "Mar
cha dos Estudantes sobre 
Madrid". Os nimios rncidentes 
protagonizados por unhas dú
cias de xóvenes , pasaron a 
primeiro plano da noticia, 
como·espello no que poderian 
ollarse as manifestacións do 
14-D. 

As perdas da folga 
Como consecuéncia da "boa 
marcha da nosa economia" , 
toda folga será "cpntrária aos 
intereses dos traballadores", 
póis non "só·haberá unha per
da de 400 mil millóns de pe
setas (non tiveron inconve
niente, en cámbio, en plegar
se diante da lgrexa para recu
per-ar o dia 8 como festivo), 
senón que até se vir~a obriga
do a dimitir o Governo". 
· A última idea disuasória é a 
de que os traballadores che-

. guen ao convencimento de 
que "a folga vai fraqasar". A 
asunción dunha derrota de 
antemán, como pretende o 
Govern9, levaría á d~smobili
zación, · pois coñecen que 
nada mellor para o trunfo dun
ha • folg·a que os cidadans 
dean por senté;ldo que se vai 
parar. 

., Por se faltaba algo, Felipe 
Gon"zález utilizará a TV para 
amosar "o seu talante dialo
gante" frente a· uns sindicatos 
"cerris". O 
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.. _A. social-democrácia analisada por James Petras 

O Sul da Europa apresenta características comuns 
A social-democrácia 
reinante no Estado español 
forma parte dun cadro de 
característrcas comuns que 
rexe para a maioria oo Sul· 
europeu. Segundo o 
economista James Petras, 
(ver número anterior) _ 
Fráncfa, ltália, Grécia, 
Portugal e España 
comparten un modelo de 
partidos socialistas que 
tiveron -no seu ascenso a 
irnaxe dun xuvenil 
radicalismo. Por contraste 
aos partidos do Norte e o 
Centro de Europa, 
agardábase deles -que_ 
abrise.n perspectivas novas 
que se proxectasan alé'n do 
estado de benestar. Abofé, 

. foron "mái~ alá", dado que 

de enorme magnitude, repetíron
se nuns e noutros lugares. No 
caso francés a poi ítica dos so
cialistas, consistente en · financiar _ 

- o retorno dos obreiros nadas no 
extranxeiro, - reforzou a ideloxia 
de que o' desemprego é o froito 
da_ sua preséncia. Ainda que da 
sua ideoloxia non formaba parte 

. ,.. o -racismo, a sua política econó
mica permitiu un riovo abrollar 
de~te. · · 

A crítica ao 
. "estado ineficaz" 
A crítica neb-liberal ao estado 
ineficaz, . base da nova poi ítica, 
endexamais ·se encarregou de 
explicar as grandes resp~msabili
dades que endosan ao estado a 
política burguesa de solucionar 
os problémas patronais, o bus
car unha redución para a ·clase 
capitalista des custos dos serví
·cios públicos ou as negociacións 

'0 NOVO MODELO 
DE ACUMULACIÓW
FOI A AFECTAR 
PRECISAMENTE A 
AQUELES NÚCLEOS 
TRADICIONAIS DA 
CLASE ·osREIRA' 

políticas que_ deron como froito 
contratos · desfavorabeis para as 
empresas estatais. En lugar de 
analisar os graves problemas xe
. radas pola desequilibrada rela
ción entre o estado e o mercado 
nunha ~conomia capitalista, os 
socialistas adicaronse a facer da 
economia de libre mercado un 
dogma de fe: 

Tres elementos máis -analisa 
Petras, comuns a estas socieda-:: 

. des: o debilitamento do movi
mento obreiro en sectores tradi-

c'ionalmente f artes (por razóns 
que antes expúñamos); a entrada 
do estado, tras a liberalización 
do ·mercado, nos terreas da so
ciedade civil, aferrollando asi 
toda actividade política extrapar
lamentária e o enoasillamento 
dos debates internaciona~s no 
marco Leste-Oeste. 

Fráncia: preparar o 
retorno da direita 
A política de reestructuración do 
capital ten en Fráncia un dos 
seus casos máis radicais. A polí
tica de concentración e centrali
zación do capital está a causar o 

. descontento de produtores e 
distribuidores peqüenos. O gru
po de pequenos negociantes, 
funcionários, agricultores e 
obreiros que foron precisamente 
o apoio eleitoral dos socialistas, 
é o máis castigado. As diferén
cias sociais tenden a aumentar e · regresaron a "urha yersión 

da economía de mercado 
liberal ortodoxa que deixaria 
abraiado ao máis direitista 
dos social-demócratas do 
Norte da Europa". 

'Cando vin as estadísticas oa lVE, sabia ·qu~ ia haber 
folga xeral' 

. . 

. o rexeitamento da direita clásica 
fixo crer a moitos na vella falácia 
de que os inimigos dos meus ini
migos sori amigos meu_s. Após 
de recorrer a campañas eleitorais 
populistas en solicitude macha
cona dun amplo apoio das ma
sas, nomeadamente "ºs traba
lladores, ao redor de eslóganes 
ambiguo_s (interpretados no s~u 
dia como unha hábil . táctica e 
máis tarde convertidos en coar
tada para facer

1 
unha política mo

derada), as socialdemocrácias 
dedicáronse· non máis chegar ao 
poder a unha "política de recon
ciliación" para gañarse a confian
za dos vellos centros de deci
sión. Os líderes das masas que
daron á marxe e no seu lugar no
vas militantes, máis tecnócratas, 
ocúparon os P-<?stos clave. 

Alexandre Castanheira, director da edición 
en portugués da-revista da_ FSM 

Alexandre Dos Santos Gastan.: 
heira é o director da revista da 
Federación ·Sindical Mundial en 
língua portuguesa. A sua expe
riéncia, tanto neste posto, como 
no sindicalismo en xeral, asi 
como o coñecimento do aconte
cer no movimento operário a es
cada mundial, cwnvérteno nun 
espectador previlexiado da situa
ción laboral do momento. 

Os socialdemócratas quéixanse 
de que os sindicatos atacan a 
sua política como se fose algo 
contraditório. Poderia analisar o 
papel dos· partidos socialdemó
cratas na Europa opidental?. 

O relato de Petras na sua obra Supoño que os leitores incluirán 
"A social-democrácia no Sul da entre os chamados_ partidos so-
Europa", amosa o paralelismo ní- cialistas, a Mário Soares, Felipe 
dio entre os paises da área.-"Os González, Mitterránd; eses !:¡on 
modelos de creCimento deseña- os verdadeiros -partidos ·-social-
dos polos reximes direitistas demócratas,. a última resérva do 
contemporáneos na América do capitalismo. Intentan confundir 

.- Norte e Europa foron os modelos aos t~aballadores, procurar 
empregados por ·estes partidos'\ meios de enganalos con canti-
Unha-imaxe é unha retórica ino- gas socializantes afirmando que 
vadora tomada do Maio do 68 . · ·existen dificuldades e que non se 
ser;viu para organizar festivais pode ir máis alá. Pero os traba-
culturais-intelectuais inofensivos, lladores xa non se deixan em-
afastadós das verdad.airas deter- baucar por máis tempo so pola 
minacións políticas do poder, palabra "socialista", usada como 
pero úteis para oferecer unha fa- cebo. Ao tempo, fanlle o xogo a 
ciana diferente aos vellos usos direita, fan a política da direita 
da direita. O ataque, precisa- que. esta, 'por incapacidade, non 
mente, a esa direita da que unha daria realizado. 
grán parte da povoación estaba 
tarta, serviu durante anos para 

"que a social-democrácia aga- · 
chase o seu verdadeiro proxec-

. to. 

A direita non era quen de facer 
frente eleitoralmente á poi ítica de
austeridade provocada pola crise 
que estaba- a vir. Por iso os so
cialistas alcanzarol') o poder. 

O novo modelo de acumula
ción efectiyizádó polos socialis-: 
tas, buscando novas zonas ·de 
rentabilidade, foi a afectar preci
samente a aqueles núcleos tradi
cionais da clase-"Óbreira, base 
fundamental ·do seu éxito eleito-

. ral. Un.ha máis das paradoxas 
traidas por esta etapa histórica. 
Criouse a sensación de que es
tes cámbios eran inevitabeis ' e 
que compria moverse . ante cal
quer. oportunidade ·de encontrar 
un pósto de traballo. Pesie a isto, 
as movilizacións; .alg_unhas dela~ 

r_, 

Entra dentro desta política o 
interese por reducir -o peso e o 
cariz dos sindicatos? 

Os sindicatos son organizacións 
de defensa· dos traballadores 
que aparecen como opositores á 
tendéncia do patrón que é a de 
procurar · sempre o maior lu-

, cro ... por iso os empresários e os 
seus servidores non poden ver . 
con ·bons olios a organización 

· dos traballadores. A aparición de 
novas tecnoloxias, a substitución 
dos _homes por determinadas 
máquinas, leva a alguns traballa
dores a perceber a s.ua menor 
importáncia na pródución e a 
porse nunha situación de fraque
za diante do patrón. Os sindica
tos non admiten es~a fraqueza, 
pero o traballador sabe que o 
seu lugar n~ sociedade actual 
está menos seguro que antes. 
Moitas veces a loita significa 
despedimento. Ese sentimento 

• • ~ .. -.w 

utilízano c.ontra os sindicatos, 
coa filosofia de que a loita é con-
trária aos seus intereses. · 

Os meios de ·comunicación te
ñen un papel funda_mental no 
espallamento .desas ideas, non 
si? 

Os meios de comunicación es
tán, cada vez máis, enfeudados 
nos grandes monopólios e ao 
servicio dos seus intereses. 
Cada vez existen menos órgaos 
independentes para dar o verda- -
deiro retrato; cada vez estamos 

máis dirixidos polos monopólios. 
A folga do 14 de Decembro no 

Estado español é cor:itrária aos 
monopólios. A TVE anda a expli
car estadísticas macroeconómi
cas, gráficos e cifras que indican 

. a "melloria" da economía. Repi
ten as ideas unha e outra vez 
para sonseguilas meter nas ca- . 
bezas dos traballadores, pondo 
como consecuéncia final : hai 
menos vantáxes en facer unha 
folga. -Cando cheguei aqui e vin 
na TV as estadísticas, sabia, sen 
dicilo, que ia haber folga xeral. O -

a modernización lévase a cabo 
sen que_ os socialistas sexan ca
paces de gañarse novos apoios
sociais. Por outra pfirte o control 
dos sindicatos non foi tan efecti
vo como os socialistas podian 
agardar, entre outras razóns por
que os traballadores están máis 
interesados potas suas perspec
tivas de emprego que pala sua 
fidelidade a socialistas ou comu
nistas. Ainda asi viron baixar no
toriamente os seus índices de 
afiliación: a CG.T (comunista) pa
sou de 2,3 millóns de afiliados e·n 
1982 a 1 ,5 en 1984. Algo pareci
do lle sucedia á CFDT (socialis
ta), mentres aumentaba os seus 
apoios o direitista Force Ouvrie
re, grácias ao seu enfoque críti
co. 

O partido de Mitterrand ve 
como se reduce o seu eleitorado 
e as críticas ao seu redor au
mentan, preparando asi o cami
ño para o retorno da direita. 
1 

Portugal: Abril contra 
Soares 
O proceso de marcha atrás da 
Revolución comeza xa co primei
ro govemo Soares. Cunha políti
ca afecta ás directrices do Fondo 
Monetário Internacional, o gover
no incrementa précios, conxela o 
investimento público e os salá
rios, medran os tipos de interese, 
dispárase a inflación ... , grandes 
superfícies de terras expropria
das regresan a mans dos terrate
nentes, desnacionalizanse as 
empresas e chega a "flexibilida
de" laboral. A política de libre 
mercado e entrada de capitaJ ex
tranxeiro é acelerada pero non 
oferece os resultados que cabia 
agardar, p capital exterior non 
aflue na medida prevista e os 
sindicatos, nomeadamente a 
maioritária CGTP-lntersindical, 
continuan fortemente organiza
dos. Soares non se centra na 
área de desenrolo económico e 
si na modificación do poder polí
tico e social que permita o incre
mento de capacidade operativa 
da burguesia. 

'Os REXIMES 
DIREITISTAS DE 
AMÉRICA DO NORTE 
E EUROPA FORON 
OS MODELOS 
EMPREGADPS POR 
ESTES PARTIDOS' 

ltália: máis estábel 
do que parece 
ltália é, pésie ás apariéncias, un 
dos países máis estábeis da Eu
ropa. O equilíbrio eleitoral e un
has relacións capital-traballo ins
titucinalizadas foron factores cla
ves nunha época de_ expansión 
económica, con déficits crecen
tes e empréstimos estranxeiros. 

· O medre da inflación e o deva
lo da produtivioade desde 1981 
tiveron ·como consecuéncia unha 
caída dos ingresos en 1982 e 
1983. En 1984 chegou Craxi para_ 
romper a estabilidade salarial 
sen o consentimento do sindica
to CG,IL (comunista). Sindicatos 
demo- cristiano e socialista de
ron o seu apoio ao governo. To
das as forzas políticas na coari
ción governante defenderon as 
medidas contra os traballadores, 
pero o acordo non foi o mesmo 

· á- horá- de buscar outras solu
cións, ao verse perxudicados os 
intereses duns ou outros. O efei
to sobre o crecimento económi
co non foi suficiente. O 

(. 
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U N l F l CA C l Ó N NACIONALISTA 

Culminado o próceso de-fusión entre· o PNG ·e PG ·nun acto chOO de emoción 1 

calificado como "reencontro entre irmáns" 

Darl por concluido o proceso · 
de formacións nacionalistas na direita 

- • O Concello de Lugo 
presentou denuncia con
tencioso- administrativa 
contra a Xeréncia da Dire
ción· Xeral . do Património 
do Ministério de Defensa pola 
negativa a reintegrarlle · ao axi'.m-

Culminado o proceso de 
fusión entre o PNG e o PG, 
coa constitución do PNG- . 
PG, acto que tivo lugar o dia 
4 de Decembro en 
Compostela, os seus 
dirixentes afirmaron que 
queda conformado o mapa 
galeguista e "non caben nen 
máis experimentos non máis 
siglas", en palabras do 
Secretário Xeral, González 
Mariñas. Pareceu desmentir 
calquer entendimento con . 
Coalición Galega ao afirmar 
famén expresamente que 
"Galiza quer ter un abano 
de partidos que a defendan 
desde a sua diversidade". 

O optimismo e a emoción foi a 
tónica dominante do congreso 
no que quedou constituido o 
Partido Nacionalista Galega-Par
tido Galeguista, como fusión de 
ambas formacións. A emoción 
poñíaa Manuel Beiras Garcia, 
Presidente de Honra do Comité 
Executivo, ao citar aos vetlos ga
leguistas _presentes no acto, Xai
me Isla "Couto, Xacobe Barr~I 
Otero (alcalde de O Grove en 
1936), e os nemes e a obra de 
Castelao, Bóveda, Cabanillas, 
Risco, Celso Emílio ou Otero Pe
drayo,; asi como a mensaxe do 
Presidente Honorário, Ramón 
Martinez López (quen non pudo 
asistir por motivo da sua avanza
da idade) que calificou este dia 
como "dia de grande concórdia 
galeguista e nacionalista". 

O optimismo rebosaba nas pa
labras do Secretário Xeral, Gon
zález Mariñas: "a partires de 
hoxe Galiza xa dispón do seu 
partido nacionalista de integr~
ción para conducir ese fenóme
no social de renovación que im
pera entre nós", pero non se 
quedou aí e afirmou que "esta
mos chamados a liderar a cons
trución naciónalista de Galiza. 
que é o naso antecedente, pre
misa política e o noso próprio fu
turo"; querando combatir asi a 
"falsa impresión da incapacidade 

ASAMBLEA EN SANTIAGO 

González Mariñas e Manuel Beiras 

galega para a solidariedade e a 
concórdia nacionalista". 

Ao mesmo tempo, como inten
tando deixar ~anxadó dunha vez 

a construción do seu proxecto, 
afirmou que "xa non caben máis
experimentos nen máis siglas'', 
ainda que se mostrou disoosto a -. 

OLLANDO. AO FlJTURo· ·. 
Coa sua fusión co PG, o PNG ten xa a millar tradición galeguista de 
antes do 36: símbolos, história e documentos. Consolidouse deste 
xeito o intento de unirse ao pasado galeguista. Agota terán que afron
tar o futuro definindo perfectamenta a sua . ideoloxia e o seu campo 
político máis alá dos clichés de "progresista e de integración". O novo 
partido, o PNG-PG (non se entende o medo a chamarse só Partido 
Galeguista dado . o capital político das siglas do PNG, nunca pre
sentes nunhas eleicións) terá que explicitar dunha vez cales son eses 
"conceitos que están lonxanos ás suas ideas" cos que non se vai 
confundir, en palabras de Rodríguez Peña. Se eses conceitos van ser 
só o independentismo do que van facer renúncia explicita; ou "a pro
xeción estatal de partidos galegas" no que semella ser unha clara 
referéncia a CG. . • 

T amén deberán precisar cando van rematar coa "transitoriedade 
do posibilismo político hoxe necesário" (en palabras de G.onzález Ma
riñas), e asumir os seus postulados na práctica, sen o impedimento 
duns pactos do governo tripartito que po~Jen ser necesários para con
formarse como partid,a, pero que semellan claramente perxudiciais 
para identificarse como grupo político diferenciado se· se conforma 
como capitulación ideolóxica. 
. O. ifltento de pechar a porta a 90vas experiéncias ~ a novas siglas, 
debería pasar da mera frase propagandística á práctica cando o novo 

e partido demostre a sua eficáCia, sobretodo na sua capacidade de 
incidéncia na sociedade cunha mensaxe clara, definida e · própria, 

- máis alá de posicións personais e eleitoralismos. O 

Piden a liberdade dos presos independentistas. 

aglutinár · esfOrZOS para corisoli-
. dar. o "gran partido nacionalista 
que Galiza necesita para rematar 
co posibilismo político, necesá
rio, transitóriamente, e governar 
a .nosa terra s"en intermediários"., 

Ao· mesmo tempo pronunciá-· 
báse pola existéncia dun amplo 
abano de partidos nacionalistas 
"que representen _ e defendari 

·desde a sua dlversidade ideoló
xica a Galiza". -

A idea política do PNG-PG te
ran que impulsala os 36 conse
lleir:os e 27 . vogais que teñen 
como presldeñte de honra a Ra
món- Martinez López, como se
cretário xeral, González Mariñas 
e vice-secretár-io, António Olives:. 
con Manuel Beiras como presi
dente de honor do ex~d.1tívo que 
preside Rodrigue~ Peña, con 
García Monteagudo como vice
presidente primeiro, vicepresi
dente.·segundo Seo<io Quintairos 
e ·secretaria Sabela Martínez. 
Como vogais seguen todos ' os 
que tiña o PNG ·até de agora 
coas incoporaciór;is de Manuel 
Suárez, Santiago Sayáns, Ramón 
González, Dora Pérez e Blanca 
González, todos procedentes do 
·PG. ' O 

Constituidas as Juntas . Galegas pola aninistia ~ 
"Velar polos intereses, tanto mo
rais como económicos dos pre- . 
sos· independentistas" é o princi
pal obxectiyo .das "Juntas Gale
gas pota Amnistia", que ·queda
ron formalmente constituidas 
nunha . asamblea · celebrada en · 
Compostela- o domingo dia 4 de 
Decembro. Pechabase asi un 
proceso comezado no· mes, de 
Maio pasado, no que comenza
ron a estruturarse a n ível · local, 
quedando jmplantad~s agora a 
nivel 'hacional. 

Nesta asamblea constituinte 
aprobaron un · plan de traballo . 
p~ra "estar presentes ?ónstante-

mente na rua e denunciar a si
tuación do~ presós galegas nos 
oárceres e·o abandono médico'~ 
que estári sometidos Susana Lo
pes e Ariás Curto, que, debido á 
desatención sanitária, poderia 
quedar impedido". ·. 

Entre as campañas a realizar 
teñen previsto facer unha viaxe a 
M'adrid o próximo dia 18, co fin 
de visitar aos independenti~tas 
pr~sos. 

As JUGA ·reiteraron tamén á 
sua p~tición de libertada par.a os 
presos independentistas, "que 
non son en absoluto terroris~as, 

- senón que forman parte ' do me
llar que ten o noso povo", afir
mou Francisco López un dos 
membr.os da coordenadora sain
te que se mantén en fuhcións, 
mentras non se elixa unha nova · 
através das asambleas de zona. 

Pero serilleiramente demandan 
a liberdade de Susana Lópes 
pólo estado físico en que se en
centra víctima da su doéncia 
epiléptica que se agravou no cár
cere; asi como de .Alfredo San- . 
tos, Manuel Soto e. Miguel Cam
puzano; por , non perten.cer ~o 
Ejército Guerrilheiro, mentras 1!'1-
~isten que os demais presos. se-

xan trasladados a Galiza, reiviri
. dicando o direito a "estar na sua 
própria terra". 

Piden tam~n responsabilida
des polo estado físico en que se 
encontra Antón Arias Curto que 
non é atendido medicamerite. 

- A esta asamblea constituinte 
asistiu Doris Benegas, avogada 
dun dos independentistas deti
.dos, é unha representación das 
Gestoras pro Amnistia de Euska
di. Pola sua banda o Comité a la 
Solidaritat amb els Patriotas Ca
taláns envióu Ün telegrama de · 
adesión. O 

tamento os terreas do cuartel de 
Garabolos.· 

O concello mantén que Defen
sa ten a obligación de devolverlle 
eses terreas ao município pois 
foron cedidos gratuitamente · e · 
até participou na financiación 
das ·instalacións ·e, agora, ao ce
sar a actividade militar debian de 
voltar a mans -públicas. · 

A pesar desta depúncia se
guen _as negociaGións cos res
ponsabeis do pátrimónio de De
fensa, para o ·que está comisiq
nado ·o concelleiro· socialista Va
rela Flores. O 

• A FPG convoca unha 
manifestación o domingo 
dia 11 en Compostela baixo 
o lema de "Li.bertade, Autodeter
minacién" . " 

Esta campaña está enmarcada 
na realizada por outras forzas do 
estado para pedir .a 'negociac'ión 
política e o cámbio do mar:co im
pósto, así como a libertade para 
os presos polític.os e· o recorioci
mento do dereito de autodeter
minadán nacional. 

A manifestación sairá as 12,30 
da Alameda e rematará na Praza .. 
do Toural. Esta é a primeira vez 
que a FPG convoca unha mani
·festación como tal formación, a 

.. non ser da tradicional do 25 de 
Xullo. ·o 

• _Camilo Nogueira deixa
rá de ser ·concellal vigués 
nos próximos meses para · inte
grarse máis activamente na poi í
tica autonómica cara as proxi-
·mas eleicións. · 

Outros. tres concellais, Calos 
Cotobade, Sálvador Fraga · e 
Francisco Garcia tamén deixarán 
o seu escano municipal nun pra
zo de 1 O meses para que se fo
gueen nestas lídes outros com
pañeiros do partido: Ana Gan
dón, Xesus Jares e López Faca!; 
permañecen~o no cárrego se
mentes Xe.sus Costas que é 
quen leva actualmente o peso 
if!1portante. · O 

• O· sábado dia 3 foi pre
sentada a Coordi1)adort;1 

,. dos Colectivos lndepen
dentés do BNG que até agora 
viñeron realizando un traballo in-· 
divid1,.1alizado. 

A Coordinadora dos Colecti
vos lndependentes englob'a a 
grupos de Ferrolterra, Ourense, 
A Coruña, Lugo, Santiago, Noia- . 

. Barbanza; Pontevedra' e o colec
tivo "O .Freixo", integrado este úl
timo póla mocidade ·nacionali~ta. 

Estés colectivos trascenden os 
líndes ~ormais do BNG, porque 
estár. integrados por xente que 
non está afiliada, pero todos os 
seus membros formulan unha re- · 
lación de traballo estábel co 
BNG. , O 
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Co ·congreso de ERC ·a primeiros de ano 

l\Ílovim-entos políticos nO ·. 
~ind~pendentism~ moderado 
.Estos son .tempos de 
ebullición no · -. 
i~depen9entismo moderado 
qálalán, de güerra de .. 
posieións, alineamentos 
diversos e sorpresivos e _ 
alianzas dispares. Pero 
~obretodo. de inesta)>ilidade. 
E a época .dos tránsfugas. · 

Hai dez anos que se aprobou a 
Col}stitución e outr9s tantos de 
que por estasterra_s se constitui
ras forr:nalrhente chamada Na
cionalistas d.'Esquerra que pro
curaba cobrir un amplo espectro, 
como o se~ próprio nome indica, 
nacionalis~a e de esquerdas: A 
dez anos vista, se tacemos un 
seguimemto da actividade pqlíti
ca dos membrosdo seu secreta
riado atoparémonos a unha boa 
parte deles dispersos nas-dírec
cións dun amplo abano de 9rga
nizacións de esquerda: desde a 
LCR, o MDT., o MEN e a Crida a· 
la Solidaritat · á Entesa deis Na
éionalistas d'Esquerra ' (ENE)- e 
Esquerra R~publicana de Catalu
ña (ERC)., E, precisamente neste 
último segmento do abano políti
co catalán que antes den_ominei 
independentismo . moderado 
onde está florecendo máis aber
tamente o· síndrome da inestabi
lidade. Nada habi en claro e 
todo se move. · 

. Hai uns dias vários dirixentes 
da Entesa (EN E) encabezados 
por Josep H1:1guet fundador no 
seu tempo de Nacionalistes 'd 

·squ~rre, e acompañados duns 
60 militantes pasáronse con ar
mas e· bagaxes a ERC. Huguet 
era, prcisamente, o cabeza visí- _ 
bel · por ENE da Comisión · de En
lace desta e Esquerra Republica
na criada no seu momento para 
estudar as posibilidádes de cola
boración de duas organización 

~pan ·Hortalá 

ERC; que conta con seis ¡2arla
. mentários próprios, e ENE cqn 1, 

- no grupo Iniciativa per Catalunya 
(IG), -en coalición co PSUC e o. 
PCC. 

O encargado por ERG de reco-
. ·11er a estes últimos fugados foi; 
p~ecisamente, Josep Lluis Carot-:
Rovira, dírixente no seu tempo 
de ENE e tránsfuga dos iniciais, 
que conseguiu coas siglas histó
ricas de Esquerra a sua acta par
lamentária despois de abando-
nar a sua fo~mación inicial. 

: O . que fixa o ieme de ENE, 
agora que a abandona tamén 
Huguet · é, paradoxicamente, 

· aupadas ao · parlament de Cata- ~ 
lu_ña en grupos parlamentários 
difertentes e con determinadas 
señas. de identidad~ comuns: 

Jaume Nualart, parlafl1entário á 
sua vez e antigo tránsfuga á in
versa. No seu momento Nualart, 
que viña da .dirección de ERG, 
qeu un portazo e. foise dó partido 

histórico acusándoo de anquilo
samento e constitui'u con retallos 
-.de Naciorialistes d'Esquerra (en
tre os que se atopaban Carto
Rovira e Huguet) a Entesa de Na
cionalist~s d'Esquerra. Agor-a 
Huguet, unha yez apresentada a 
petición formal de ingreso eri 
ERG que espera celebrar o seu 
congreso a.primeiros do ano que 

-ven, escrebe bo diário "Avui", 
_ que a dez anos da constitución 

de NE a turbulenta procura deste 
espácio poHtico que lles levou 
por un camiño errático .xa che
gou ao seu fin. A formación polí
tica que o representa é. _ERC. Hu-

. guet fai un chamado aos seus 
ex- correlixiónários para que . 
abandonen o seu "maridaxe cos 
comunistas a· cámbio. só de pre
bendas e postos institucionaís" .
as palabras son suas- "e que se 
integren en ERC". lso vai dirixido 
a quen xa. coñeceu os entr-esixos 
de Esquerra e saiu -pola porta fal-

- sa. 
Nualart di que manterá a sua 

. alianza dentro de IC pero á outra 
beira ERG bule en movimentos 
intern_os en vísperas congre
suais. O seu .secretário xeral, 

. Joan Hortala, relativamente reá
cio ás teses independentistas 
non pode ollar con bos olios -o 
reforzamento dun sector que 
pode comnverterse na sua alter
nativa. Desde que se tratou de 
desbancár á vella garda de Heri
bert Barrer~ e Francesc Vicens, 
ben varían as alianzas con ese 
bloco na altura amorfo, que po
dián personificar. Carot-Rovira, 
recén - desembarcado, e .Angel 
Colom,. tráosfuga desde a Crida 
a la Solidaritat. 

Agora, coas actas de parla
mentários destes últimos, a sua 
posición no interior de ERG está 
máis reforzada. /A chegada de 
Huguet e a sua bagaxe pode 

·afortalar esta posición no interior 
·de ERCque ainda ha bulir máis.O 

JOÁN RETANA/BARCELONA 

·-

VosrEDE TAMÉN PODE SER Acc10N1srA 
, .5 ·. ; 

{'/f' A ~pliación de capital de 
Promocións Culturais Galegas S.A., 
pala cantidade ae 10.635.'{XX) pesetas, 

.segue a sua marcha. - · 

· v osWd~ tamén pode .ser ~ccionista 
póridose. en contado -~on 

Xosé F. Puga 
Telf.: (986) 43 38 30 

.& •01.& !ID.I.. 

f.RIBUNA -

SOLIDARIE.DADE ENTFlE 
A GALIZA E. EUSKADI 

JOSÉ ANTONIO EGIDO 

Uliha norma invariábel de actuación exterior de Herri Batasuna é 
o respeito ~acrosanto ás realidades e ás aspiracións dos Povos' 
irmáns e-á non inxeréncia nos seus asuntos internos, ademais 
dunha solidariedade activ~ coas suas loitas encamiñadas a con
seguir a plena emancipación nacional e social. Esta norma non 

· vai ser violada endexamais e baixo nengunha circustáncia, nen 
eleitoral, nen de nengun outro tipo. Esta afirmación ven ao qaso 
porque ultimamente o Bloque Nacionalista Galego ven atizando 
unha campaña anti-basca, anti-catalana e anti-asturiana e sobre
todo anti-HB de claros matices chovinistas e .reaccionáriós. Esta 
campaña baséase na repetición de várias ideas falsas: ·unha é 
que hai ou pode tiaber conflito de intere~es entre a Galiza e Eus
kadi ou Catalunya; outra -que HB desde o Parlamento Europeo 
non fixo nada pola Galiza; outra máis, que a HB 'o único que lle 
interesa da Galiza é poder roubar uns cantos votos d~ maneira 
oportunista. Evidentemente non podemos estar calados ante se
mellantes aberracións. 

O primeiro que ternos que 
dicer é que somos. partidários 
da maior scilidariedade entre a 
Galiza, Catalunya e Euskadi á 
que se poden unir outros sec
tores dos povos do Estado a 
fin de loitar mellor contra o ini
migo comun, o Estado oligár
quico español, os seus instru
mentos represivos, os seus · 
xestores e as--stta&institucións. 

En segundo lugar Herri Bata
suna tivo, ten é terá unha rela
ción fraternal coa expresión do 

"fi. NOSA 
·SOLIDARIEDADE 
COS PATRIOTAS 

GALEGOS É UNHA 
CUESTIÓN DE 

PRINCÍPIOS QUE 
NADA A FARÁ- · 

VARIAR" 

nacionalismo revolucionário galego, domáis popular e combativo 
do patriotismo galega. Esta forza no pasado chamábase BNG . 
Hoxe ante 9 desviación socialdemócrata, autonomista, chovinista 
e eleitoralista da devandita sigla quen tomou o testigo é a Frente 
Popular Galega. A nesa solidariedade cos patriotas galegas, os 

. presos políticos, os traballadores galegas en loita, cos emigran
tes en Euskadi é unha cuestión de princípios que nada fai variar. 
Esta solidariedade é recíproca como se compraba cos miles de 
votos galegas á HB, a integración na loita en Euskadi de moitos 
emigrantes e a relación fraterna de presos vascos e galegas. Por 
riba dos·votos, que agardames seguir a receber na Galiza, o que 
máis nos interesa é que se atortale a FPG e as posicións claudi
cantes do galeguismo reformista defendidas pola Dirección do 
BNG sexan derrotadas. Desta forma a loita de liberación da Gali
ta estará ben encauzada. 

Que fixo HB pola Galiza no Parlamento Europeu? Un plantexa-
. mento clientelista e comercial como o que se intue na form'ulación 
desta pergunta é rexeitapel e só cabe nunha mentalidade social
demócrata de direitas. E o povo traballador galega o que debe 
organizarse para loitar polas suas reivindicacións. O que non qui
ta que ao povo galega lle teña favorecido moito a derrota do 
españolismo que supon a eleición dun eurodeputado de HB e o 
salto de calidade dado nas relacións entre ambos os dous povos. 
E aderhais HB foi solidária coa Galiza en casos concretos desde 
o Parlamento Europeu. Quero lembrar a criación a iniciativa nosa 
dunha comisión sobre o sector de construción naval en crise e a 
solidariedade cos traballadores de Alúmina-Aluminio por citar al
guns exemplos. 

Que fixo o BNG polo povo galega? Condear aos sectores máis 
entregados, intentar encarrilar a loita no autonomismo máis esté
ril, pedrr alianza coa direita caciquil , romper relacións con Euskadi 
e outros povos jrmáns, dar cob~rtura ao cacique Barreiro, etc. 

É sinxelamente inconcebíbel tal como plantexa o señor Ramon 
fy1uñiz no número 363 de A NOSA TERRA, HB vaia desviar sub
vencións da CEE da Galiza cara a Euskadi. En primeiro lugar di
reille a este señor Muñiz que se desexa subvencións o mellor que 
pode facer é axoenllarse ante o centralismo para suplicarlle al
gunhas migallas. HB, coerente coa nosa oposición á CEE e á 
Acta Unic.a Eüropea, advirte ao Povo Basco e a outros povos 
irmáns de que desde ¡as instáncias eu_ropeas, os únicos millóns 
van ser os que se metan no peto as multinacionais. Para os Pa
vos só vai quedar rnaior dependéncia e maior atadura ás estrutu
ras. do capitalismo selvaxe. Se o BNG tivese unha posición pro
gresista xa teria adoptado unha posición inequívoca ao respeito 
en ve~ . de tentar dividir aos Povos. 

Sen rnáis' e aproveitando a ocasi-c?n .para reiterar o saúdo aos 
· patriotas galegqs consecuen~es que loitan .nos bairros, fábricas, 

vilas e na cadea ·oespídonie de vosted~s. o 
José Antonío Egida é Responsábel do Comité de Relacióm¡rExteriores de Herri f;lata-. 
su na. 

somos coñecldos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 

. especialización 
en. libros 
galegos 
e portugueses _ 

L;::I==~- • República 
de El ~alvador, 9 ---

- Tel. 5 6 5 8 12 
SANTIAGO 
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Todas afirman que os negócios son · legajs e todos negan calqwer relación cos im·plicéldos·. 

Aparecen máis polítiCos como. sócios nas empresas 
de Xesus· Louzaa . / .. ! 

Guiña Crespo', Presidente 
da Deputación de· 
Pontevedra, Gonzalo 
Anay?, xenro e ex-xefe do 
gabinete de Fernández 
Albor e Alexandre L. 
Lamelas; ex-director xeral 
da Xunta, a quen unha 
reportaxe da TVE 
vinculaba coa "Máfia 
Arosana", figuran como 
sócios da empresa de 
Aparcamentos Sar S.A., 
adxudicatária do 
estacionamento 
subterráneo ubicado na 
praza compostelana de 
Vigo, xunto con Xesus 
Louzao e Vázquez Liñeiro, 
relacionados co "clan" 
Ballesteros e Espina, 
acusados de blanquear 
diñeiro nos seus negócios 
galegas; ainda que todos 
os políticos neguen, agora, 
calquer relación con estas 
persoas, ainda que se 
reafirmen en que o diñeiro 
que moven é legal. 

Todos aqueles políticos tlue as 
distintas informacións relaciona
ron con Xesus Louzao, Balleste
ros Matta ou cos Fernández Es-

. pina, manifestan, amparándose 
en declaracións do próprio Go
vemador coruñas, Berra, e nos 
informes da policia, que non hai 
nada ilegal nos negócios destes 
cidadáns; ainda asi, apresúran
se, na sua totalidade, a negar 
calquer vinculación con eles, ao 
tempo que anúncian querelas 
para reparar o dano recibido. 

O primeiro que saiu á palestra 
foi o alcalde coruñés, Francisco 
Vázquez·que, mediante un anún
cio pagado polo concello, nega
ba que tivera arte nen parte na 
concesión do aparcamento da 
praza de Pontevedra a Aparca
mentos Orzán. Segundo diversos 
partidos políticos, di verdade o 
alcalde Vázquez ainda que non 
toda, pois foi precisamente can
do el chegou a alcaldía cando se 
prorroga dita concesión, que ca
ducaba en dez anos, por mitras 
49 máis, ampliándose, ademáis, 
á zona de aparcamentos Juana 
de Vega. Variábase deste modo 
a concesión anterior sen sair a 
concurso público. Algo conside-

rado pola oposic'ión como abso
lutamente ilegal. 

Francisco Vázquez negaba ta
mén toda relación ou coñeci
mento dos Espina, quen, através 
da sua cadea de hoteles Celuis-

• ma, patrocinaron ao R. C. Depor
tivo da Coruña. Eran tempos nos 
que, tanto o presidente deporti
vista, . Corzo Diéguez, · con:io o 
próprio ·alcalde, se felicitaban da 
consecución dun sponsor, tra
tando. de apontarse tantos. Na
quelas tempadas o Deportivo 
chegou a ter até_ 8 xogadores e.x
tranxeiros, alguns que nunca 
chegaron a xogar, dando a expli
cación nos meios futboleiros co
ruñeses de que era "unha forma · 
de xogar coas divisas". 

F.oron sempre os Espina, pre
cisamente, grandes "afeizoados" 
ao fútbol, intentando Manuel o 
aceso á presidéncia do Sporting 

de Xixón. Pero o diñeiro.de "Ma
nolón", como se Íle coñece, en 

· Asturias non foi suficiente para 
conseguilo . . 

Esta afeizón e as suas rela- · 
éións co Coronel Xefe da Guar~ 
dia Civil de Asturias · levaron . a 
que unha compañia antidistúr
bios se apresentase en Gandás 
e desaloxase das inmediacións 
do Hotel Marsól (propriedade 
dos Espina) a todo. un povo que 
celebraba as festas da vila. O 
pretexto de tal decisión fbi, sé.- .. 
gundo informa o naso corres-

- pondente, Pepe Rei, que no ho
tel en cuestión estaba concen
trado o Mflán C.F. que se ia en
frentar ao Xixón e o ruido das 
festas non deixaba dormir . á 
equipa de Berlusconi. 

Cuiña Crespo nega toda 
relación con Louzao 
Pero, agora, ninguén quer reco-

-BLANQUEAR EN DUAS DIRECIÓNS 
As distintas empresas relacionadas co tráfago da droga non só·inves
ten en Galiza para blanquear o diñeiro, senón que funcionan en doble 
dirección, encarregándose tamén, ao mesmo tempo, de colocar no 
mercado internacional as ganáncias polos "peaxes políticos", ou o 
"catro por cento". · - · 

Asi, determinadas persoas, que non poderian xustificar neñ invstir 
na Galiza o diñeiro conseguido deste xeito, están comprando proprie
dades na lllas Canárias, ou participando ali en negocios especulativos 
promovidos por ·empresas con sede social en Panamá. Outros prefi
ren "pór a andar o seu diñeiro" río Novo Continente e colócano en 
barras americanas do Brasil. · -

Algunhas destas empresas como a "Hispanic Properties" .e a "Da
milton Finances Enterprises lnc." foron denuncjados pola lnterpol e a 
DEA norteamericana, por ter fund~ctas sospeitas de que forman parte 
deste grupo de sociedades. Segundo informara lntervju, a empresa 
"De Rio Seco Business Corporaj:ion", a capita·na dos Espina, -situada 
nas torres de Xerez en Madrid, estaria entre este tipo de empresas. 

O eurodeputado británico McMillan Scott, nun informe no que de
núncia a especulación urbanística no estado español, e ria que acu
ñaba a frase "cultura da corrupción", afirma que .existen empresas 
fantasmas que teñen como centro de operacións Panamá, que son 
sociedades especializadas no blanqueo do diñeiro nas .zonas turísti-
cas españolas. · 

Outro modo de pagar "aos Misters Catro por Cento" son a "partici
pación compensada" que se entrega como acións en alguns negócios 
como pago aos favores políticos, ainda que algunhas veces se en
mascare como "servício do gabinete", ou ben de deseño, xestión; 
asesor ou advogado. 

Con este diñeiro "cómpranse vontades" criando unha política de 
corrupción, símil "república bananeira", que non se pode xustificar 
cos investimentos que se realiz~n ou coa ·criación de emprego, como 
pretende apresentalo algun v9ceiro coruñés. Diante dun escándalo 
semellante, acorrido en Canárjas, que derribou ao governo insular, a 
Delegación do Governo instou a que tomasen cartas no asunt_o os 
responsábeis de Economía e Facenda e, sobretodo, a lnspeción Xeral 
de Presupostos, para que entrasen a saco na ipvestigación das facen
das municipais correspondentes, esixindo as .depuracións penais qu~ 
puderan derivarse. Ali implicase a Agrupación Tinerfeña Independien
te (ATI). Por que a Delegación en Galiza non fai o mesmo? o 

ñecer relación cos Espina. Mes
mamente o marqués de Villaver
de, que foi fotagrafado no iate 
"Celuisma", propieda(je dos Es
pina, na costa astur, xunto cunha 
acompañante, paree~ ignoralos. 

O mesmo ocurre con Victor 
Moro quen negou nun comunica
do que Ballesteros Matta fose in
·vitado ao C&§.(>rio do seu filio. 

Fontes da Executiva de Alian-= 
za Popular de Pontevedra nega
ron tamén toda vinculación de 
Guiña Crespo, presidente da Di
pütación Provincíal pontevedre- · 
sa, co Consello. de Administra
ción de· Aparcamentos Sar S.A., . 
adxudicatário do aparcamento 
subterráneo· da praza de Vigo en 

Compostela. 
O certo -é que Guiña Crespo fi-

. gura como un dos nove sócios 
recollidos no expediente da- con
cesión rnunicipal, . en tempos do 
alcalde Castro. -

Esta' sociedade constituiuse 
con tan só tres sócios, entre el.es 
Xesus Louzao, e un millón de pe
setas de capital, para logo reali
zarse a ampliación de capital e 
de acionistas até vinte -millóns. 

Entre elés figuraban Gonzalo 
Anaya, xeríro e ex-xefe do gabi
nete do · presidente Albor (pre- . 
sente tamén nas empresas que 
explotan aparcamentos .en ·A Go-
· ruña), asi como o ex-director xe
ral da Xunta, Alexandre L. Lame
las. -

·Outro dos sócios de aparca- -
mentas Sar. S.A. é o aparellador 
Vázquez Liñeiro, que está pre
sente tamén -eomo acionista e 
deseñador dos aparcamentos da 
praza de P-ontevedra, en A Coru
ña. A Vázquez Li"ñeiro acusárono 
algúns méios de ser o verdadeiro 
xugo entre os Espina, Louzao ·e 
os Ballesteros: asi tomó o inter
mediário e . introductor destes 
empresários ante as distintas ad
ministracións. 

Continuando coa campaña de 
desmentidos tatnén Manoel Lou
zao pagaba unha páxina de pu
blicidade na que afirmaba que o 
seu diñe_iro era frqito do traballo, 
anunciando· accións legais con
tra os meios de comunicación 

_ que o relaciqnabañ co blanquea
mento de diñeiro. 

O alcalde de Lugo, Vicente 
Quiroga, rebatía tamén con pu
blicidade a presunta ilegalidade· 
dos ·polémicos aparcamentos lú-

. gueses (ao tempo que anunciaba 
que pe.ria os expedientes a dis
posición dos partidos políticos) e 
negaba calquer. vinculación sua 
ou do concelleiro socialista, Va
rela Flores, coa empresa Tau de 
Vázquez Liñeiro. . · 

/ 

En suma, agora todo o mundo 
se afana en desmentir calquer 
relación cos acusados de blan
quear diñeiro como se quixeran 
fuxir dun inmerJso remuiño que 
se levantou na política galega, 
temerosos de que os arrastre a 

:5 · unha esterqueira; as suas ondas 
5 
o zarandean cada vez a máis per-
~ soas. O :z. 

'-------....------~@ ·A .. EYRÉ 
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~ • _/.A Recorrido polo Parque de· Doñana, Marismas Xanerro. •"':' -. ' .OE NOVA JORQUE A FtORIDA 

...._ / ~~ ~ de Odiel, Val de Poqueira; Serra· de Grazale- SÍRIA E XORDÁNIA Un vi~~ de 12 dias en autobus acondicionado ·a1;r ma, Granada. Précio. 37.000 pts. Datas: 28 de 

•

fl.IJ ~- Decembro a 6 de Xaneiro. 14 dias para visitar Aminan, 0 ·Mar ·Morto, con literas, desde Nova_lorque até a P.0nta de 
Perra, Krak de Chevaliers. Damasco, Palmira, Aorida, visitando o Parque Nacional de Ever-

MARROCOS · en autocaravana. Précio: .114.000 ptas. Datas: glades, as p·raias de Key West. Précio: 113.000 
Marrocos Kasbahs, en autocaravana reco- 25 de Decembro ao -1 de Xaneiro. pts. Datas: 26 de Decembro ·ao 6 de Xaneiro. 

rrendo Chauen, Fez, Merzouga, Gargantas do E tamén un percorrido· a pé por a Serra de 
Todra, Marrake·ch, Rabat é Asilah. Précio: .· ÍNDIA CENTRAL E"RAJASTHAN c'ádiz e pala Serrania de Ronda. e un circuito 

• Sq.000 pts. Datas: 25 de 'Decembro." ao 7 de ' 2 semanas de percorrido en autobus e hoteis a Cuba. E, para bs que gostedes de viaxar pala 
Xaneiro. Marrocos Nomadak: en autobus e ho- Visitando Delhi~ Agra, Benarés e no Rajasthan, vasa canta, billetes económicos e consellos so-

. teis económicos por Chauen, Fez, Marrakech, Jaipur) Pushkar, Jaisalmer. Précio: 148.000 bre rotas a seguir. 
Rabat e Asilah. Précio: 30.000 ptas. Datas: 25 · 
de Decembro ao 6 de Xaneiro; 27 de Decem- , 
bro· ao 8 de Xaneiro. Marrocos en Bici: desde 
Tánxer a Casablanca, etapas de 50 km. aproxi
madamente, veículo de apoio, aloxame:nto en . 
hoteis con pensión completa. Précio: 47 .000 
pts. Datas: 26 de Decembro ao 3 de Xaneiro. . 

EXIPTO 
14 dias desde , O Caii:o até Abu Simbel, polo 
Val do Nilo visitando Luxor, Assuari, Kom 

c1fosuz 
CLUB DE VIAJEROS 



. 8 A NOSA TEB:BA . . 
· ·~ Nº366-8DEDECEMBROD01988 · -
~-~--- ~. ----,,----~--

--- . . 

. . . . ./ 
,/ 

. . 
-

- . . ' 
• • f 

- . ' 
' . 

1 

• • 1 . 

I ? • 

.•. : - . . 

1 -

1 



pARLAtv1ENTO EUROPEU. . 

Galiza só estivo presente. en tres asuntos de interés 
cus1ons que pr~cederon aos 
acordos de pesca entre a CEE e· 

-O acordo de pesca con , 
Marrocos, as subvención 
para· o d.esenvoivemento 
agropecuario, aspectos 
soeiais do traballo no mar 
e o embárrancamento do 
Casan en Fisterra, son os 
asuntos polos que o nome 
da Galiza apareceu nos· 
debates do Parlamento 
Europeo nestes primeiros 
meses de presencia na 
institución de 
parlamentarios do Estado 
español. 

Marrocos, acordos que foron co- . 

Non· se pode dicer que os pro
blemas específicos das rexións 
teñan nesta nova xeira parlamen
t,ar máis presencia do que antes. 
E ben certo que Roma non se 
fixo nun dia pero hai quen pensa 
nesta altura que a edificación da 
Europa das rexións pode levar 
b~n máis tempo. No que se retire 
á Galiza, unha pescuda dos diá
rios de sesións do Parlamento 
Europeo durante o primeiro se
mestre de 1988, permitenos re
sumir estes tres asuntos como 
os máis salientábeis que foron 
debatidos. Todos tres asuntos 
debatidos deron lugar a resolu
cións. 
Resolucións tomadas 

nxelados, como se sab~, a finais •. 
de decembro de 1987. E preciso 
constatar que os parlamentários 
españois, e en particular os gale
gas, Fraga lribarne (AP) e Vaz
quez.. Fouz (PSOE) deixaron sen
tir a sua voz. Pero mentres estes 
interviron para lograr que o pr~o 
de firma do acordo se lograse 
coa máxima brevedade, só o 
parlarDentario c.;atalán Antoni Gu
tierrez do Partido Comunista de
fendeu a necesidade de elevar o 
orzamento de axudas para os 
traballadores do mar en situación 
de espera de embarque .. "Os 2,8 
millóns de ECU que tiña previs
tos a Comisión, non chegan nen 
para unha lismosna." dixo o par
lamentario indignado. 

~ 
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llora . da infra-estrutura rural e de 
reasentamento, asi como dos in
vestimentos na loita contra a 
erosión, no melloramento das 
superficies agrícolas, das acións 

-de reforestación· e naiñellora de 
edifícios industriais e vivencias 
do sector rural. Tamén se sub
vencionan ao 40 por cen os tra
ballos de irrigación. O fondo re
servado para estes conceitos fo.:. 
ron 420 millóns de ECU : Os par
lamentários españois interviron 
activamente na discusión deste 
regulamento, pero os da Galiza 
mantiveron siléncio total, 

O ·que no diario de sesión se 
definen como aspectos sociais 
da Pescaforon o terceiro asunto 
de direito interés para a Galiza 

No primeiro, compre citar as dis-

Outra das decisións do parla
mento que atinxiron á Galiza foi 
o voto dun regulamento que es
tabelece unha acción comunitá
ria específica para o desenvolve
mento agrícola dalgunhas nacio
ríal1dades do ~tado. Trátase 
dunha medida indirecta cunha 
duración prevista de cinco anos 
e susceptíbel de prórroga. Por 
este regulamento está previsto 
que con determinadas condi
cións, a sección de orientacion 
da FEOGA entregue ao Estado o 
50 por cento dos gastos de me- · tr?tac;io no Parlamento Europeo 

O ESPOIS DO RESULTADO DO REFERENDO 

Os emigrantes non serán 
expulsados da Suiza 
Os emigrantes non serán expul
sados da Suiza ao perder no re
ferendo a proposta de reducir a 
preséncia de extranxeiros a un 
tércio. ' 

A proposta, realizada polo par
t ido ultraderertista Acción Nacio
nal e apoia0a por "Vixiáncia", 
grupo tamén de extrema direita, 
que pretendia reducir a un tércio 
o millón 300 mil emigrantes, obti
vo 732.021 votos, frente aos 
1.506.468 que se pronunciaron 
en contra, representando o 67 ,3 
por cento. 

Esta foí unha das participación 
máis outas da história das vota
cións helvéticas, que xa ten cele
brado seis consultas do mesmo 
signo, a primeira nos anos se
senta. 

Mália a que as pretensións xe
nofóbicas sempre foron derrota
das, cada vez máis parece au
mentar os racismo na mesma 
medida que se acentua a crise e 
xa non fai falla tanta man de ?bra 

' 

para traballos que os suizos nun-
. ca quixieron realizar, consideran
do aos emigrantes como cau
santes dos problemas da econo
mia, educación e meio ambente. 

Pero ainda que non propícieJl 
a expulsión dos emigrados, o 
que si está a acorrer é que moi
tos dos dereitos conseguidos 
con antelación ·sonlles recorta
dos e non poden acadar outros 
que están a lograr en países 
como Holanda. 

Ainda asi os emigrantes gale
gas séntense tranquilos . pois 
pensan que eses ataques racis
tas "van máis dirixidos contra os 
turcos e iugoslavos que contra 
nós e os italianos". Do millón 300 
mil extranxeiros, un total de 
112.561 son do estado español, 
na sua maioria galegas, dos que 
84.377 están con permiso per
manente e 28.184 con permiso 
anual. Ademais, cada aho van a 
Suiza 20.700 súbditos do estado 
español. · O 

en abril deste ano. Na Galiza se 
concentra a metade da pesca do 
Estado español. O sector comu
nitário pasou do posto catorce 
no tabuleiro mundial da produ
ción de peixe ao 2 despois da, 
entrada de Portugal e do Estado 
Español. 

O Parlamento adoptou unha 
-resolución de alcance limitaao e 
modesto, xa que. só ten incidén
cia en catro aspectos laborais do . 
traballo en pesca: a formación, a 
seguridade, a asisténcia médica 
e os tratamentos das doenzas en 
alta mar, a recollida de dados e 
o contra~ de acidentes. Conce
deráse axuda financieira da co
munidade ás iniciativas de for
mación . con vistas á seguridade 
principalmente. Tamén se prima
rá o desenvolvemeñto de iniciati-
vas para facilitar a aasistencia 
médica no mar asi como á dis
posición de redes de consulta 
médica por radio-telefonía. Por 
este acordo será gratuita igual
m~nte á repatriación das dota
cións de barcos pesqueiros con 
bandeiras da CEE sempre que se 
produza desde algun porto co
munitário. Como ben se ve, es
tas medidas non solucionan os 
próbl~mas laborais do sector, e 
neste sentido manifestáronse os 
parlamentários galegas entre 
moitos out ros que resaltaron a· 
necesidade .de tratar das condi-

Para poder votar 

Os emigrantes 
9a1eg·os 
deberán 
rexistarse nun 
censo ~specia] 
Os emigrantes galegas que _ 
pretendan exercer o dir-eito a 
voto deberáne rexistarse no 
censo. espeical de Residentes 
Ausentes. Para censarse de
berán inscreberse nas oficinas 
ou seccións consulares res, 
pectivas mediante a entrega 
da folla de inscrición que se 
facilitará ao efecto. 

Oeste xeito posibilitase a 
participacion dos emigrantes 
nos comícios autonómicos, 
estatais e municipais, asi 
como dos seus representan
tes no Consello Especial . de 
Residentes Ausentes {CERA). 

Noraboa porque por_ primeiro vez en Galicia se produce unha 
axenda galega ecos informacións necesarias._ para movermono·s por 
este País. Co esquema apropiado para anotar, recorddr, planificar. 
Cos .recordatorios das onomá~ticas e das foses luares. Con grande . 

tamaño de 24 X 16,5 cm. e máis de 150 páxinas, a un prezo que a 
convirte en barata. E por suposto en galego. · 

' cantiodade de dátos culturais. Cunha especial atención ó deseño e ós 
materiais. Cunha elegante e segura encadernación en símil•pel. Cun 

Desde primeiros de Decembro á venda. 

' Información e pedidos: Telf. (981) 35 48 21 

cións de traballo asi como de re
gulamentar, dacordo coas condi
cións existentes en terra, a dura-· 
·ción das xórnadas de traballo no 
mar. Tamén quedáron sen abor
dar os pro~lemas do r~tiro antiGi
pado e o dos complementos de 
salário nos periodos de espera 
de destino. 

Atención ao Cason 
Finalmente compre reseñar u_nha 
intervención de Vázquez Fouz no 
turno de perguntas da sesión de 
Xaneiro de 1988, en relación co 
accidente do Casan. O párla
mentárib interesouse ·polo sumá
rio do embarrancamento e palas 
medidas que se tomarán por evi
tar que no futuro non: se yesen 
os habitantes da comarca de 
Fisterra na abriga de fuxir das 
suas casas, como suc·edeu. A 
Comisión reSP-OStou que todo se 
fixera conforme o previsto e que 
se trataba · dun caso de forza 
maior o que non quería dicer que 
non fose adica( toda atención a 
prever este xénero de acciden
tes. 

En resume, no' · _primeiro se
mestre de actividade nos novos 
parlamentarios, os representan- · 
tes galegas non se distinguiron 
precisam~nte pala sua activida
de. Se acaso cófnprelles .un tem
po de adaptación. O 

· ERIC DUCHTf;AU/BRUXELAS 

· • Rexeitamento dos or
zamentos en matéria · lin
güística. A Mesa para a Nor
malización Lingüística, diversas 
orga.nización pedagóxicas, cultu
rais e sindicais, fixeron· público o 
desacorde co programa de orza
mentos no que se refire ao capí
tulo da Dirección Xeral de Políti-: 
ca Ungüistica. · 

Afirman que, por primeira vez 
en moitos anos, estes orzamen
tos non aumentaron ·en términos 
relativos a asignacic;)n a esa Dire
ción Xeral, representando só o 
0,09 por cento do total, é dicer, . 
pouco máis que o que lle adica 
o concello de Sabadell para o 
mesmo fin e por máis que afir
man que esta política é p-rioritária 
gara, a Conselleria de Educación. 

. O _orzamento previsto non 
abondará sequer para pagar os 
cursiños que a sociedade de
ma.nda, como xa ocorreu no pre
sente ano, mentras que os·cartos 
gástanse en actividades pura
mente publicitárias e que non 
corresponde a DXPL. o 
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ANIVERSÁRIO DO EMBARRANCAMENTO DO CASON 

Un ano despois 
o Casan 
segue a ser 
unha ameza 
para a costa 

O mar de Fisterra ainda. 
· retumba nas.adegas do 

GALIZA E MUNDO 

Casón, · embarrancado hai _ 

g~r~g~~~~te~~r~~e~~rPJ~i~ A Adry1ihistración non Cumpri_u ·nengun 
panameña e, armador chino : 
quedan máis de catrocentos de 
bidóns de produtos 
químicos asi como unha 
adega enteira chea de 

:eoinpensación para os damnificado 
contedores. As 
compensacións prometidas 
pela Administración nos ·dias 
do desastre, non chegaron ' 
nunca. Tamén se cumpriroti 
as senténcias terminantes 
dos mariñeiros de Fisterra 
contra as promesas do 
ministro de Transportes Abel 
Caballero de tirar o barco da 
costa en quince días: "ese 
barco xa nunca máis sairá 
de aí". 

Non cheg~ron nengunha pas ·recti
ficacións Urxentes que a adminis
tración central e autonómJca pro
meteran en mérito aos atrancos de 
ordes e contraordes de dua·s liñas 
de governo que arredor do 5 de _ 
Nadal do 87 dispuxeron, de costas 
ao bon sentido da poboación·, 
como agora coincicen en Jembrar 
os veciños da comarca. Non saiu 
o ·barco, non imdemnizaron, non 
dispuxeron unha protección civil 
como se demostrou precisa a ren-

. tes do segundo caladeiro máis fre
cuentado de Europa (despois do 
pa_so da Manga) con 60.000 barcos 

ano. No porto de Fisterra non é 
preciso recorrer a segundas per
guntas para coñecer o estado d.e 
ánimo dos que seguen a faenar no 
Profundo, nos FeFretes, no Mar de 
Area e no Mar da Nave que son os 
caladeiros inutilizados durante tres 
meses polo embarrancamento do 
Cason. "Aquelas indemnizacións 
que prometeran quedaron naquiles 
quince millóns que a Deputación 
da Coruña entregou ao Concello e 
o Concellp puxo nas mans da Con
traría. A cantidade era tan pouca e 
a situación tan apurada que o úni
co que conseguiron con esa cari-

'Coas adegas 1 e~~,5··~ cheas dinamitar os restos do barco 
obrigaria a outrá· ~vacuación' 

dad e f oi enfrentar a moitos vici-
ños." 

"O famoso reparto das axudas 
simbólicas da Deputación, que non 
deron para nada --comenta hoxe 
o presidente da Asociacion de Ve
ciños Costa da Morte, J. F. Carrillo 
Ugart~ serviu para comprar al
gunhas vontades políticas. Asi pa
garon tres meses de veda desde 
Fisterra deica cabo Vilán, a zona de 
pesca máis produtiva de toda Gali
za. ". Outras voces denúncian antes 
os danos que non se poden com
pensar, como foron sobretodo os 

tigación non ten máis que chegar 
ao porto de Fisterra e perguntar. 

abandonos das casas, o descon
certo, as noites en lugares fríos e 
incómodos nos lugares improvisa-
dos para a evacuación, que fo ron 
un calvário para as persoas de 
maior idade. Tampouco se valora
ron os perxu ícios causados ao 
gado e aos cultivos e propriedades 
abandonados por dias ou sem -
nas. - .......... 

"Nos tiñamos algunha maneira de 
decidir o que máis nos podería 
convir, segundo as notícias que 
escoitabamos na vila, ou pala tele
visión. O que había no barco, azu-

dos, como lle constaba por indica
ción das autoridades provinciais. 
Pero que danos foron reparados 
se nen se recoñeceron sequer 
eses danos, nen se pagou causa? 

.É certo que hai testigos, ainda que 
incluso o capitán do Remo/canosa 
5 negou que tivese posta a esta
cha ao Cason. O Defensor do 

Rafael Mouzo alcalde de Corc· ubio'n . ~~~~º~~;~~~::'~i~;'u~~~~;,~~c~~ 
' . governador c1v1I. Nel, rvforeno 

O informe MacRenson 
Un ano despois, que evidéncias 
indican ou confirman danos con
cre.tos producidos polo Cason?. . . . . Aguilar recoñece que o· barco tivo 

Un ané-a'inda·non foi"tempa· ··Testigos"-ql:I.~-~,~··'':... ·c·. ,;..~.~ ~-.i'~ .;,-'Í';~ ..... gy.~-"~º:~P.r~é! P~_qn:_ p _pr_oc_e~amen- -- a estacha _posta. E digo que é o 

Paraf que nen o Concello .de a xustiza non chama to de vanas persoas implicadas. que me de1xou ver porque ese se- Eu non me quera ~ aventurar a en-
- Pero, ~a nasceu mal, porque un ñor non é o defensor do povo evi-

Cor.Gubión, apesar da Desde o primeiro momento se sumano da envergadura . do do dentemente senón 0 defensor do 
pública insisténcia coa que denunciaron responsabJlidad,es Casan. requerí~ o nomeamento Governo, 0 defensor do poder, 
soli§itou información, nen que ian máis alá do capitán do dun xu1z especial. que non fixo absolutamente nada. 
os ·habitantes todos da . Cason. E!l todo caso o que sobra é xente Desde o Concello mandámoslle 
comarca de Fisterra É que hai que deslindar responsa- que presenciou tanto o acidente un escrito tras outro pedíndolle in- -'UN SUMARIO DA 

ENVERGADURA DO 
DO CASON REQUERIA 
O NOMEAMENTO DUN 

XUIZ ESPECIAL' 

recébesen explicación de bilidades. Unha causa é a arde de como as operacións de emba- formes sen resultado. Nunha oca-
abandorJo do barco e outra o em- rrancamento do mercante. Moi- sión pedímoslle que nos explicase 

que transportaba realmente barrancamento e o desastre eco- tos escoitaron tamén nesa noite unhas declaracións suas a non sei 
o barco panameño cuxos lóxico asi como as actuacións de como se daba orde de encallar o que meio de comunicación nas 
re~tos golpea a mar a carón evacuación, protección civil, etc. A Cason no cantil de o Muñeco, ao que declaraba pechado o caso 
da praia do Rosto. opinión d.a avogada do Concello é -cabo da praia do Rosto. A inves- _porque os danos xa foran repara
Tampouco receberon 
compensación nengunha. 
Rafael Mouzo, alcalde de 
Corcubión, fai memória do 
caso. 

• G. LUCA OE .TENA 

Cincuenta veces reclamamos da
dos. Tocante ao sumário personá
monos con avogada e procurador 
en Xuño pasado. Cando a a~oga
da tivo· nas mans o sumário, asus
touse porque ten oitenta centíme
tros -de alto. O setenta e cinco por 
cento está .en inglés, e a primeira 
causa que pediu a · avogada foi 
que se lle traducise. -A Xuíz de 
Corcubióíl acedeu ~ e estabamos 
agardando pala versión do texto. 
Pero cando o reclamámos nova-· 
mente,. atopámonos coa surpresa 
.de que q vinte de Novembro·, o 
Xulgado ditou un auto sobreseen
do o do Casan . . Como base, utiliza 
que o capitán, que é o. único res
ponsábel, morreu e que non hai xa 

· a quen máis pedirlle cantas. Nesta 
nova situación, e ante as dificulta-· 
des qe levar a termo a tradución, 
pecna· o asunto. Contra este auto, 
apresentamos recurso. Entre ou
tros argumentos dise que a Xuíz 
non é competente para facer este 
sobreseimento. Agora terá que re
solvef"a Audiéncia. 

Ataques por respost~ 
'~Non podería asegurar que rece
bemos a calada por resposta 
despois de dirixirnos en nome do 
Concello de Corcubión a todas 
cantas instáncias consideramos 
que deberían intervir", asegura 
Rafael Mouzo. 

Xunto cos siléncios ou evasi
vas da Administración, a Mouzo 
chegábanlle lago outro tipo de · 
respostas máis con.tundentes ás 
interrogantes que publicamente· 
estaba abrindo sobre o asunto 
do Cason ~ "O qúe sucedeµ foi o 
acoso. Ameazáronme con abrir 
expediente disciplinário; utilizan-_ 
do a un coñecido contrabandis
ta, denunciaron- á miña muller 
porque mandaba comprar aos 
cativos droga no coléxio no que 
dá clases_. Ternos unha querefa 
criminal apresentada no xulgado 
de Corcubión, pero non lle deron 
ainda trámite. De maneira que 
non deron a calada por resposta. 
O que buscaron é criar unha si
tuación de tel'}sión insoportábel e 
non se lle ocorreu mellar modo 

.que caluniar á miña muller atra
vés dun indivíduo condenado 
por contrabando". 

De procesamento político cali
fica tamén Mouzo ao que se lle 
segue por unha denúncia apre
sentada por dous membros de 
Alianza Popular e que se basea 
nun acordo plenario para pedir 
un aprazamento da débeda do 
Concello coa Facenda. "Nese 
pleno habia dous concellais de 
AP que despois de coñecer. cal 
era a situación económica do 
Concello votaron connosco sen 
_obxección. Esta denúncia seguiu 
un trámite e despois de me cha
mar a declarar no mes de Xuño 
atópome con que hai _vinte dias 
ditan un auto de procesamento 
por dous presunstos delitos de 
malversación de caudais e deli
tos contra a Facenda é decretan 
prisión provisória, coma se dun 
delincuente se .tratase, da que 
poderei liberarme cunha fianza 
de duascentas mil pesetas". · 

Mouzo asegura que non lle caí 

de sorpresa. "Despois do que 
estamos a viver e dos ataques 
que está facendo o poder contra 
quen non bailamos ao seu son, 
esta é unha forf'!la de respostar 
aos adversários políticos". Para 
o alcalde dase unha coincidén
cia: "que un dos que asinan a 
denúncia é fillo dun funcionário 
que nós expedientamos e sepa
ramos do servício no Concello 
no ano 81. Pero nisto non quera 
entrar porque aquel funcionário 
faleceu. Digo que os tiros van di
rectamente contra min e que 
aqui hai outros poderes detrás". 
A directora xeral de Recadación 
de Facenda do Estado mandou 
un escrito ao Concello de Corcu
bión indicando que aceitaba o 
pago aprazado. 

E a primeira vez que se quer 
responsabilizar a unha corpora
ción, ou máis ben a un alcalpe, 
dunha crónica situación negativa 
da facenda local. "Xa no século 
pasado, a 'Corporación, deses
perada, aproveitou a revoll.Jción 
de 1868 para pegar un golpe de 
estado e se anexionar catro con
cellos máis e asi compensar a 
falta de recursos económidbs". 

ó alcalde Mouzo analisa a de
nún<?ia pero non se detén apenas . 

nas posíbeis consecuéncias pe
nais ("estamos ben tranquilos: no 
Concello ninguén se beneficiou 
de nada"), senón nas causas da 
situación. "A primeira é a falta de 
recursos económicos do próprio 
concello con cabeceira de co
marca, con servizos da Adminis
tración e sen contrapartida eco
nómica. NO ano pasado ingresa
mos por impostas directos un 
millón e médio de pesetas e non 
podemos ingresar máis nada, 

. que é o que os denunciantes 
queren, porque a xente de Cor
cubión non pode pagar máis, 
está afogada: . hai un sesenta por 
cento de pensionistas de quince 
mil pesetas. Que máis queren 
sacarlles? 

No plano do Estado, Mouzo di 
que hai un reparto "inxusto, de
sequilibrado e escandaloso" dos 
fondos. Eu só quera diaer que é 
escandaloso que ·o concello da 
Coruña renúncie aos cincuenta 
millóns de pesetas que lle dá a 
Xustiza· e ·que gaste os cartas do 
seu próprio petó para percorrer 
a senténcia, e agora cos cartas 
que nos correspondian a nós, 
que 'non ternos nada, danlles cin
cocentos millóns para que fagan 
unha praza de tauros". O 
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PRIMEIRO ANIVERSARIO 

DO BUQUE 

CASOl\I 
(Embarrancado en Fisterra) 

D. E. P. 

O seu irmán Remolcanosa V, o seu tío Sr. Madiedo, o seu cuñado 
Sr. Moreno _Aguilar (Ausente), os seus curmállll holandeses, os 1au1 
1obriño1 do Concello de Fia,lerra e demáis afectados non che olvidan 
e preg~n os 1eus amigos e achegados asistan o simulacro de evacua
ción que no seu recordo celebrarase en Fi1terra o, 11 do Nada! 1988. 

Fl1tena Nadal 88 ....,.. F....,11: 11 '-ala S.&. 

l'•li¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡g• I• ' 

a das suas promesas J.A. Madiedo, 
Director da Marina 

· Mercante, e o 
govemador Moren_o 
Aguilar, xa cesado. ~ 

Nas outras fotos 
diversas imaxes do 
Cason nos dias d~ 

crise· 

( 

car xa sabíamos que non era -
lembra Xosé Buiturón Santos, pa
trón de costa de Fisterra Pero nas 
aldeas quedaron abandonadiños. 
Eles ben vian o ir e vir pero como 
non teñen teléfono nen carreteras, 
nen rádio ... ". 

Outra das ensinanzas da eva
.. ...,. .. uación de Fisterra, por causa da 

sua fadal e estratéxica disposición 
xeográfica ao pé desta derrota de 
alto tránsito , era a necesidade de 
mellorar as comunicacións de su-
perfície. A miséria da densidade te
lefónica da comarca tamén quedou 

xuic1ar os danos porque non sei 
até que medida existe unha conta
minación determinada na costa. 
Valorar o que poda acontecer a 
médio e longo prazo seria moi gra
tu íto. Para a saúde? Pois tampou
co sabemos. Se fiamos dun infor
me que se filtrou no Motel de Cor
cubión, por mediación dun dos 
observadores da CEE, pois ese 
dano era gravísimo. 

Quen fixo ese informe e que di
cia? 
Fíxoo, a MacRenson, unha empre
sa de asesoramento para asuntos 
de meio ambiente que foi chama
da a Corcubión para investigar o 
Casan. Claro que informacións 
desta clase son coma armas que 
recuan. Pode causar perxuícios 
grandes á povoación pesqueira de 
Fisterra que despois nunca teria 

,. ._.,...~entra-partidas. Pero o Informe 

en evidéncia neses días. "Non se 
dan canta -di o alcalde de Corcu
bión, Rafael Mouzo- de que ás 
veces talan do atraso da Galiza in
terior en contraste ao desenvolvi
mento da Galiza de costa e que 
pasan por riba a toda esta xeogra
fía, tan deprimida ou máis ca a do 
interior." 

No porto de Fisterra comentan 
con sarcasmo que unha lancha de 
vixiáncia marisqueira pode hoxe 
impoñer unha forte multa (como 
aconteceu este verán) a un barco 
de baixura que arrastrou ameixa en 

MacRenson falaba de tipoloxias 
de cancro que poderian se dar a 
curto e médio prazo na zona, den
tro dunha contaminación mariña 
moi grave. Ese informe desapare
ceu. Ao próprio señor MacRenson 
pouco menos que o expul_sou a 
comisión de delegada do Governo 
Central en Corcubión por apresen
tar ese informe. 

Pode facer en cámbio unha valo
ración do dano social para toda 
a comarca? 
Se tomamos só o tempo de proi
bición de faenar á frota pesqueira 
en todo aquel viveiro natural, po
demos facer unha valoración de 
cincocentos millóns de pesetas, 
polo baixo. Do resto ... hai tipos de 
dano que non se van reparar. Eu • 
xuro que asumin a marte durante 
horas na noite da evacuación. 
Pero quen vai pagar os transtor-

zona proibida, é, pola contra, dei
xar ao marxe da xustícia o naufrá
xio dun barco que navega por 
onde non debe, cun manifesto de 
carga non probado, ou a quen no 
nome da Administración (isto é: 
do~ impostos)_resolve que é mellar 
fondear unha gabarra con parte da 
carga do barco a doce millas da 
punta de Fisterra. De todas estas 
causas son testigo tripulación$ de 
Fisterra e doutros portas afectados 
pota catástrofe, que aseguran que 
nunca serán chamados a declarar. 

O únic0 xesto administrativo que 
polo ·de agora . pode superar· as 

nos que ocasionaron a tantas-fa
mílias? Aí ternos o caso do meu 
viciño, que lle deu unha trombose 
e xa nunca máis se repuxo. Mo- · 
rreu en causa de tres meses; ou a 
señora Carme, a barbeira de Fiste
rra, que enfermou na noite da eva- ,. 
cuación e trouxérona marta de A 
Coruña. Como se pode reparar 
todo iso? Eles foron responsábeis 
da alarma potas mentiras e contra
dicións en qué cairon dun minuto 
para outro. Aq-ui os veciños mar
charon antes da evacuación polo 
desconcerto que eles mesmos 
criaron, porque viran ·o panorama 
que estaban criando eles nos 
meios de comunicación. E serte 
que non houbo máis desgrácias 
nas estradas. Foi por iso: porque 
a xente evacuou ante a vista de 
que o delegado do Governo Cen
tral dicia unha causa, o governa
dor outra, o- delegado de protec-

ANXO IGLÉSIAS 

condiciónl:? que a zona de Fisterra .ruml:)o Sul., e a unhas trinta aos que 
padecía cando embarrancou o Ca- van para o Norte. A imposición final 
són é a disposición dun Dispositivo desta medida, através da Or.gani-
de Separación de ·Tránsito que zaci.ón Marítima lnternacionat (OMI) 
o~rigaría a cruzar aos buques con .qe Londres, chregaría de aqui a 
cargamentos tóxicos ou perigosos -_ catro anos. - O 
a vintecinco millas náuticas (1.852 
metros/milla) de cabo Touriñán, en G.LT. 

ción civil óutra máis, e ainda unha 
· máis a Xunta. E .tottas diferentes. 

A gabarra afundida 
Nalgun momento tiveron informa
ción os cc:incellos da Ria de que 
clase de carga se estaba a trans
bordar desde á Cason para as -
gabarras h.olandesas que atraca
ron en Cee aos poucos días do 
embarrancamento? 

Frente á miña·casa había unha ga
barra holandesa. Abarloada a esta . 
habia outra gabarrra pequena que 
era da Xunta de Obras do Porto 
de A Coruña e estaba cunha mer
cancía que se pode sospeitar -o 
que era. 

A pergunta é, por que ese 14 de 
maio o Alonso de Chaves e o Re
mo/canosa 5 a afunden meténdo- -
lle auga con cañóns contra-incén
dios a dez millas de Fisterra? Por 
que fixeron iso? Non deron expli
cación. Claro que o denunciámos 
no Xulgado. Tampouco o desmen..: 
tiron. Hai testigos abando. Os 
pesqueiros que observaron a· ma
nobra empezaron a chamalos fi
lias de puta por radiofonía. Ao 
sentilos, os. remolcadores fóronse 
-agachar trás de cabo Fist~rra, 
pero as tres horas volveron á mes..: 
ma situación, e cando considera
ron ql!e ninguén os via, afundiron 
a gabarra. Pero iso non é todo. O 
_dia 5, a véspera de Reís, vindo de 
Cee pota tarde, atopo que á altura 

.do porto cheirá a gas que aJcatrea. 

Un remolcador holandés estaba ali 
atracado e andaban a descarregar 
bidóns. Os mariñeiros berraban en 
inglés aos rapaces que andaban 
por ali que non fumasen, que ha- -
bía perigo de explosión. Así que 
chamei ao governador que me 
respostou: "que no, alcalde, que 
no. Que no es en el puerto de Cor
cubión sino en el de Brens ". ·~País · 
ou ves ti busca/os aquí o.u voute 

.buscar eu ao· motel". Dali a vinte 
minutos chegaba un · coche da 
Garda Civil que mandaba desatra
car ao barco e comentaba que 
aquela manobra de descarga era 
unha provocación. 

Cal é a situación actual ·do bar
co?· 

Sacárono a sub~sta para desgua
-ce e colleuno Santa Cruz de A Co
ruña, o derradeiro dia de prazo. 
Agora xa. se comenta que será 
preciso poñerlle dinamita ao cas
co, pero como e'stá carregado de 
produtos químicos seria necesária 
outra evacuación. Nese caso hai 
de tr.e$centos a catrocentos bi
dóns e mais algun contenedor e 
algunha adega chea, como a 1 e 
a 5. Apesar de que ese pal/aso do 
ministério. de Transportes aseg'u
:· .- -~ _o 1 dP.. Maio en Vigo que en 
15 dias estaría o barco descarre
gé;ido. 

Agora que pasou· un_ ano, cales 
foron os piares momentos da
quela situación criada polo em
barrancamento do Cason? 

Realmente · houbo momentos en 

.,"" ~'0 INFORME 
MACRENSON FALABA 

DE TIPOLOXIAS DE 
CANGRO QUE 

. que moitos nos plantexamos mar:
char. Mais que nada pensando no 
futuro e nos nasos tillos. Hai quen 
non comprende o que é para un 
galega deixar a sua casa: é .como 

· se lle · arrincasen a un o corazón. 
No momento da evacuación non 
se sabía se se volvería ou se rion. 
T eño ben gravadas expresións de 
terror, de panico, de tensión, de 
preocupación. E ainda asi de do
mínio tan grande. da situación. A 
reacción de moitos nesa hora foi 
a de-ceibar os animais. Xa de 1110..: 
rrer que morresen ceibos. o 

PODERIAN SE DAR A " 
CURTO E MÉDIO 

PRAZO NA .ZONA (:.:.:)_ 
ESE INFORME 

DESAPARECE U' 



A NoSA TEDA 
N? 366 - 8 DE DECEMBRO DO 1988 

· coNfLITOS NACIONAIS NÁ URSS 

GALIZA E MUNDO ---
QUÉ PASSA\ COM A ARMENIA? 

. • ..i • ' • ~ 

A Armenia Sovietica que tem a maior densi
dade populacional de todas as repúblicas 
da URSS, é um rochado de clima ·extrema
do' e apenas 29.000_ Kms2

, corn o 90 por 
qento dessa superfície por ril;>a dos 3.000. 
m. 

. O Pavo Armenio é um dos mais velhos 
da terra existindo pegadas históricas dunha 
cultura própria desde o ano 2000 antes da 
nossa era. Contemporaneamente ao nasc.i
mento de Roma aparece por primeira vez 
um jeito de governo unificado com ·o nome 
de Armenia. Foi um dos primeiros pavos 
cristianizados, tomando já desde o início a 
religiom um forte caracter nacional. 
. Os problemas do povo· armenio come
zam com a conquista dó seu território polos · 
árabes, e modernamente no século XVI, 
tras o reparto do território entre turcos e 
persas, qa-se umha forte pressom islamiza
dora. 

No sécu'lo XVIII comezam os movimentos 
de caracter nacionalista moderno, (nunca 
·faltara umha forte consciencia étnica), e o 
desejo de constituir um estado frente a Tur
cos e Persas, que som correspondidas com 
sangrentas represons. Nos anos 90 do s. 
XIX as potencias europeias .ocident~is acor,.. 
dam en Berlim a constitui9om dum estado 
armenio, mas o acordo entre Abdul HamicJ.. 
11 e a Alerñanha, coa apertura do degradado 
império otomano aos capitais germanos e 
a constru9om dos cáminhos de ferro, é a· 
carta branca para a represom dos armenios 
afroito dela forom masacrados nun:iha cifra 
perto das douscentos a·trescentas mil per
soas. Em 1915 as ánsias libertadoras de 2 
milhons de armenios forom coutadas baixo 
a terrorífica actua9om. do exército turco, 
senda exterminados millón e médio de ar
menios. Hoje pode-se dizer, que no actual 
estado Turco nom ficam armenios. 

O Processo de liga90m dos armenios á 
Russia Zarista foi bastante distinto do que 

. foi normal na expansom desse império, re
petidas vezes os armenios pedirom a ajuda 
do Zar, e a inclusom da sua pátria nesse 
império, como garantía frente á situa9om 
que padeciam. As tropas zaristas, cristia
nas ao fim forom recebidas como libertado
ras. Curiosamente nos últimos anos da mo
narquía, previos á revolu9om, a lgreja Orto
doxa Russa foi um injmigo dos armenios no 
seu intento de converté-los a "secta verda
deira" -isso ia acompanhado de confisca-
9om de igreja~ e bens-, o que foi todo um 
impulso á revolu9om em Armenia. 

os ARMENIOS NA ACTUALIDADE . 

Som uns · 3.000.000 !')a sua república; o 
88% (censo 79), ·e · case que 2.000.000 no 
resto da URSS, dos que algo mais de meio 
milhon moram .em Azerbaijam. No resto do 
mundo hai um pouco mais de tres milhons 
de armenios. A sua diáspora comezou a-ser 
'imp,ortante a partir do s. XII. O texto arme
nio imprentado mais antigc;> corresponde a 
finais do: s. XVI' no território da Austria. 

O periodo do poder dos sovietes, foi para 
a Armenia e o seu pavo, LJmha era de pros
peridade e paz, foi umha garantía para uns 

· cristíans mergulhados num mar musulmam 
(sobre o caracter conformadora·nacional da -
igreja armenia, da-nos perfeitamente umha 
-ideia, a falha de interesse expansionador ou 
convertedor tora do seu pavo, nom é umha 
igreja prosselitista). o povo armenio um ·dos 
mais endogámicos do m_undo, (essas ·gen
tes que por onde vam som ,um pouGO os 
judeus cristiaos) tivq um nível de desenvol
vimento da sua cultura nacional que era .to
talmente impensável no estado de postra-
9om no qué se atopava no intre da revolu-
9om. Os armenios som o grupo nacional 
com maior densidade de titulados superio
res da URSS junto aos judeus e estonianos. 
A própria-igreja armenia tem um grande po
der, o seu actüat papa, "O Católico Vaz-

· quen 11" (um füho da armenia da ' diáspora) . 
·ocupou nos últimos tempos destacadísi
mas páginas na prensa soviética, como ele
mento de arde na actual situa9om do Cáu
caso. 
· ESTRUTURA TE.RRITORIAL DA URSS 

Cando nos anos trinta a URSS toma a es
trutura territorial que tem ao .presente, a 
mesma fara pensadá nos anos anteriores 

) 

ALEXANDRE BANHOS 

com um forte caracter evo1utivo, de acordo 
com o n ível de desenvolví mento histórico 
que acadavam os· distintos povos. É dizer: 
a .. URSS tinha e tem repúblicas federadas ,-
repúblicas autónomas, Regions autónomas, 
territór.ios, regións e distritos. Planejava-se 
que os pavos a medida que progressara o 
seu desenvolvimento nacional, iriam avan
zamdo na escada competencia! hierárqui
ca. A situa9om de partida dos múltiplos po-. 
vos era vária e distinta. O l;stanilismo e os 
seus epígonos, · que nunca entenderom os 
princípios da análise dialéctica, osificarom 
a estrutura desen.hada . convertendo-a em 
"ad aeternum", e mentres falavam de que 
se constituía um novo povo naqional, o . 
povo soviético - (a URSS tem actualmente 
um hino "nacional" com música mas sem 
letra suprimida pola burdidez a que chega
va. A letra fara retocada pola mao de lusuff 
"Estaline" e nele a unidade dos pavos era o 
produto da forja russa, e Rússia estava por 
riba dos demais). As repúblicas autónomas 
dependen. dumha república federal á que 
estam sometidas e assím sucessivamente. 
(Agora, com a perestroika, propom_-s~ 
_umha reforma da Constitui9om e da· Leí 
eleitoral, que alem de suprimir o direito re
ferencial da autodetermina9om, suprime a 
hierarquía na estrutura dos distintos territó
rios, aparecerido um governo central supra
nacional, e regións ou como qi.Jeira chamar
se-lhes qe direitos iguais, embora nom ne
cessariamente iguais 'em dimensons e de
senvolvemento, ·e formadas com base ao 
princípio nacional. Mas com todas as críti
cas e debates que está habendo nom se 

~ pode dizer ainda cal será o resultado): 
NAGORNO KARABAJKAIA 

Rexión autónoma de povoa9om maioritaria-
'mente armenia, mas sometida hierarquica
mente a república do Azerbaijam. Na sua 
constitu9om o território foi separado da r~
gión coa que forma umha unidade do Ka
bajkoie Nagorie, que é o tixolo que a separa 
da república armenia. 

meinista é um aspecto do mesmo, fenóme
no que está abarcando todo o espa90 mu
sulmam (hai pouco_ tocou-lhe á laica Algé
ria). A religiom musulmana é política, nom 
separa estado e r.eligiom e o fenómeno nom 
está senda alhe10 á própria URSS, na que 
se dá o fenómeno curioso entre os ateos, 
que som ateos nom-cristianos ·ou ateos 
nom musulmans, mas seguem a pertencer 
a duas "Weltanschaun·g" distintas, seguro 
que nunca escuitástedes histórias e m.issio
neiros que "converteron" a musulmans, reli
giom que é impermeávet ao cristiani.smo. 

Até -nos podemos perguntar, se a pompa 
dada aos mil anos do cristianismo em Rus
sia e a nova febre de constru9om de igrejas 
nom respondem um pouco a isso, nesse 
sentido estam-no entendendo nas repúbli
cas centro-asiáticas que se queixam de 
que nom se abrem mezquitas e centros 
teológicos musulmans e si igrejas. 

No Azerbaijam, onde o número de chiitas 
é significativo (por algo pertencerom histori-

. camente_ á Pérsia), a nova fé está prenden
tJo com forza nos sectores que poderíamos 
chamar mais "desarraigados" Assim ternos 
que os brotes de violéncia racista e fascista 
frente aos armenios forom em Sumgait, 
centro industrial, 9bra do que forom cha
madas, "massas de obreiros". A bandeira 
nacional do Azerbaijam a que cimenta as 
etnias, é vermelha coa meia lua. 

Os --feitos que se desencadearom no 
Azerbaijam, tenhem a sua fonte, por dice-lo 
poeticamente, no fondo dos corazóns, no 
ódio entre dous povos. O preocupante nom 
é que os trabalhadores mais baixos e me
nos qualificados e alguns estudantes inte
gristas se manifestem e ataquem aos ar
menios; o verdadeiramente preocupante é 
a passividade das autoridades locais, e in
cluso o aplauso calado e compracente do 
soviete local, diante d~ tais feítos. Que o 
princípio de auto-deterrnina9om leninista 
choque com os representantes burocráti
cos (caso Nagorno Karabaj) todo isso fai 
que os problemas se aprofundem e gan-_, p ,. · hem em gravidade. Para Armenia a URSS 

ARA ARMENIA A URSS foi umha lagoa de paz, foi a garantía de so-
FOI UMHA LAGOA-DE PAZ, gre-vivencia frente á - sanguinária política 

FOI A GARANTIA DE SOBRE- turca. Mas a passividade de apoliticismo a 

VIVE" NCIA ·FRENTE A, __ . ql.Je levarom ás massas o estalinismo e os 
seus epígonos, do periodo que se chama 

SANGUINÁRIA POLÍTICA ~ já oficialmente da estagna9om, semearom 

TURCA' as ·bases para que o valeiro seja ocupado 
polo mais delirante dos integrismos. 

O Azerbaijam e úmha república confor-
. mada por umhas quarenta étnias -cum to

tal de 6 milhons de ·pessoas- e nela mo
ram uns 600.000 armenios, isso si unifica
das na sua grande rnaioria por ser de cultu-

, ra musulmana e por sér grande número de 
línguas do troñco Turco, incluido o Azerí a 
língua maioritária e que está muí próxima 
do turco. Cultural e historicamente prolón
ga-se no Azerbaijam lraní. (Arménia tem
bem se prolonga no 'lram). O Nagorno Kara
baj é a parte mais probe e atrasada da re
pública, e é reivindica9om c;jesde sempre 
dos seus habitantes o pertencer á Armenia 
(Hai umha república autónoma dentro do 
espa90 geográfico armenio "Néijichesvam" 
que pertence ao Aterbaijam). O glasnost -
transpareneia_ informativa- que acompan
ha á perestroika permitiu expresar-se e exi
gir as causas com mais forza e liberdade. 
Os chamados distúrbios em Nagorno co:
mezarom ·tras a aprobac;om polq Soviete lo
cal da solicitude de pertencer á Armenia·,- e 
deste pór os repetidores para que no terri
tório se pude-se olhar a TV armeni.a. As.au
toridades de Azerbaijam empecerom a co
loca9om ·dos repetidores e proibirom estes, 
suprimirom-lhes a TV ern Russo e-desde hai 
meses só recebem sinal em Az'erí, . o cal 
nom deixa de ser umha provoca9om muito 
. grave. . · 

Os armenios ocupam, por outra banda, 
um grande número de pastos entre os ensi
nantes superiores do ~erbaijam, asím 
como pastos ·directivos nas industrias des
ta república, mantendo alto o seu sentido 
da dignjdade nacional ("o nariz armenio . 
cheira..:se a um Km.") e o seu tr~dicional re
ceio anti-musulrríam. · 

Nos últimos· anps dasse um rearmamento 
do integr.ismo musulmam, o fenómeno .Jo-

Tem de ser a firmeza, a aprofunda<;:om da 
perestroika e a glasnost, e a aplica9om da 
doutrina leninista da autodetermina9om na
cional a soluc;om distes problemas. A políti
ca seguida até agora de contentar a Tirios 
e a Troianos, nom fai mais que alimentar a 
ansi_eciade que aninha nos corazóns e abrir 
portas a futuras interven9ons muito mais 
dolorosas. Os feítos de Kirovadad,Stepana
kert, Yevlas, Sumgait.. non forom o produto 
de catro alucinados, senom que nos mes
mos participarom massas ante a passivida
de da milícia local (nada de desbordamen
tos). Que o Soviet de Armenia aprobara en-_ 
viar meios vía helicóptero para socorrer ao9 . 
seus con--nacionais e é todo um sinal do · 
nível ao que se atopam as rela9ons entre 
as duas repúblicas. 

Esperamos de todo corazom, que, no 
marco -da perestroika, se atope um camin

. ho revolucionário , e polo tanto justo a estas 
questons. · 

Hai umha causa, que nom está sendo va
lorada em nemgum meio de prensa, e é, 
que paralelo ao avance da perestroika norn 
só se escuitam mais os problemas nacio
nais, senom que está tendo lugar Úm medre 
e rearmo significativo de · que poderiamos 
chamar o patriotismo russo, e que Lenine, 
muito bem definía como o chauvinismo 
Grande-russo, perigoso enemigo das .solu-
9ons justas e igualitárias entre as na9ons 
do estado. O 

.,_Q AZERBAIJAM É UMNA 
REPÚBLICA CONFORMADA 

POR UMHAS QUARENTA 
-ÉTNIAS E NELA MORAM 
UMS 600.ooo· ARMENIOS' 

• . o sindicalista Xan Car
ballo foi absolto pola au-

.. diéncia de A Coruña · dun 
delito de atentado polo que tora 
condenado polo Xulgado de lns
trución número 2 a seis meses e 
un dia de prisión menor. A nova 
senténcia unidamente se 11~ re
coñece como responsábel dun 
delito de falta de lesións, na per
soa do Coronel . Blázquez, que 
mandaba a policía durante os 
sucesos na inaguración de Su
perco, o día 3 de Setembro, can
do se manifestaban os traballa
dores de Sidegasa, polo que se 
lle condena a cinco dias de 
arresto menor. O 

• A Declaración . Univer
sal dos Direitos Humanos, 
acaba de ser editada pala 
Consellaria da Presidéncia, tra
ducida ao galega e unha tiraxe 
de · 25 mil el(emplares, con for
mato de bolsillo. Está dirixida a 
toda a sociedade galega facén
dose unha distribución masiva 
en todalas organizacións, aso
ciacións, concellos e demais en
tidades de carácter social. 

Pola sua banda a Cons~lleria 
de Educación vai editar a Decla
ración d-os Direitos do Neno. O 

• Na CEE aumenta o nú-
, mero de pobres que xa son 

44 millóns. Rexión privilexiada 
do mundo, a Europa próspera da 
Comunidade ten hoxe 44 millóns 
de pobres, cada un dos cales 
canta con menos da metade da 
renta média individual do seu 
país. No 1976, en cámbio, cen
sáranse 30 millóns de pobres. 

Os máis numerosos destes 
son as persoas de idade, que a 
cotio viven na soedade e na mi
séria, as nais de família solteiras 
(son perta de catro millóns) e as 
povoacións inmigradas. A meta
de dos 16 millóns de desocupa
dos carecen de t raballo desde 
hai máis de dous anos e a maio
ria deles xa non recibe asigna
cións. De cada catro rapaces eu
ropeos menores de 25 anos un 
carece de traballo e polo tanto
de ingresos. A maior parte deles 
nunca os tiveron. 

No outro extremo, o 20 por 
cento dos habitantes d ispoñen 
aproximadamente da metade 
dos ingresos e os patrimónios. 

o 

• Residuos tóxicos e nu
cleares son vertidos na 
África através de acordos 
secretos. Uns 11 millóns de 
toneladas de resíduos tóxicos e 
nucleares, procedentes de com
pañías europeas e norteamerica
nas, vértense en Africa seguindo 
acordes secretos .. con alguns go
bernos da rexión. 

Paies de Africa e Asia conver
tíronse en vertedeiros nucleares 
de transnacionais e de paises do 
Nort-e. 

Benin, Guinea Conakry e Gui
nea Ecuatorial foron víctimas de 
acordes internacionais que per
miten que os resíduos nucleares 
e tóxicos dos paises c::lo_. Norte 
sexan depositados nas suas 
costas sen nengun tipo de pro
tección . 

O máis grave do caso, é que 
alguns destes cargamentos se
eretos chegan baixo a denomi

-nación de l)'lateriais para prox~c
tos de desenvolvimento. · 

Estados Unidos e vários pai
ses europeos v~rten resíduos 
quír:niicos tóxicos en Marrocos, 
Senegal, Guinea, Guinea Bissau, 
Benín, Guinea Ecuatorial, Congo, 
Sudáfrica e Djibuf1. O 
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CONGRESO DO P.C PORTUGÚÉS . , . _ . 

A campaña anfüxinunista deu traballo _á impren~ portuguesa . 

A suce~ión Q~ Cunhal non foi posíbel 
Nos catro primefros dias do 
mes de Decembro 
desenvolvéronse as sesións 
do XII Congreso do PCP, 
no P.alácio de Cr~stal da 
cidade de Porto. Precedido 
dunha intensa campaña de 
desprestíxio, da que non foi 
allea a imprensa 
portuguesa, o Congreso 
saldouse cun moderado 
refor-Zamento da unidade 
interna mais frustrouse a 
tendéncía á renovación e 
apertura auspiciada por 
alguns sectores ao 
desatarse a treboada anti
comunista. Noutro aspectó 
do Congreso non foi posíbel 
nomear a sucesión do 
secretário xeral, Álvaro 
Cunhal, tema que ocupou 
grande parte das xuntas dos 
órganos de dirección do 
Partido. O histórico lider 
comunista non ten un 
sucesor aceitado de 
maneira unánime, os 
movimentos internos por 
acadar a herdanza de 
Cunhal provocaron debates 
non exentos de 
enfrentamento. 
Tres sectores, no m1rnmo, do 
chamado sector crítico ocuparon 
espácios inusitados nas páxinas 
dos xornais portugueses, a tele
visión frecuentemente cicateira 
na dedicación ao PCP mostrou
se xenerosa co caso lita Seabra, 
os "Terceira Via" e os "Seis", 
grupos que centraron a crítica á 
dirección do PCP desde ángulos 
diferentes. Zita Seabra era demi
tida do Comité Central do parti
do tres semanas antes do Con
greso, o día no que se publicaba 
a resolución do Comité Central 
no Avante, voceiro oficial do par
tido, apresentaba en Lisboa seu· 
libro O nome das coisas, no que 
publica a sua defesa no curso do 
proceso que o PCP seguira con
tra ela e polo que foi destituida. 
As razóns do Pai:tido Comunista 
foron entre outras a "invocación 
sistemática, abusiva e insidiosa 
da Perestroika; opóndo a Peres
troika ao PCP e o PCP á Peres
troika. Defesa de posturas con
trárias ás do Comité Central e ao 
f uncionamanto interno do Parti
do. Apresentarse como vítima do 
Partido. Participar en iniciativas 
ae vertente anti-comunista ou 
ainda facer declaracións e entre
vistas sen procurar a opinión do 
Partido, senda o prato forte da 
campaña anti-comunista". Na 
sua defesa Zita Seabra asegura- . 
ba estar motivada pola necesida
de de colaborar no debate políti-

- co necesário, nas opinións dife
rentes e mesmo nas diverxén
cias; as su.as a respeito da. dire
ción son a preferéncia polo voto 
secreto en todo canto sexa · 
asunto de· eleicións, a preferén
cia por Hstas con mais candida
tos _que pastos a ocupar para fa
vorecer unha certa escolla e a 
instauración dunha tribuna aber
ta na imprensa do partido. para 
exprimir todas as ideias relativas 
ao Cqngreso. 
. Os outros grupos de militantes 

aliñados nos críticos manifesta
rianse en términos similares 
aprofundando na falta de trans
paréncia da direción do PCP. O 
secretário xeral da CGTP-lnter
sindical, José Luís Judas, sinala
do como membro do sector críti-

-co deft?ndia na .pr,jmeira sesión 
do Congreso unha ponéncia ,so-

MILITANTES DO PCP 
NON ALIÑADOS NOS 
MINORITÁRIOS 
CRÍTICOS 
ASEGURABAN QUE A 
'CAMPAÑA 
DESATADA IMPEDIRA 
UN 
DESENVOLVIMENTO 
DO DEBATE 
N ECESÁ-R-10'-----'--

bre votación secreta na eleición 
dos cargos directivos frente á 
tradicional a man alzada, amplia
mente derrotada polos 2.090 de
legados que representaban a un 
Partido con mais de cento cin
cuenta mil militantes. Ao fin da 
sua derrota aseguraba estar sa
tisfeito de "tomar posicións cla
ras" estando disposto a non vol
ver sobre o tema até o próximo 
congreso, asumindo a derrota e 
comportándose na regra de aca-: . 
tamento partidário. 

Militantes do PCP non aliña
dos nos minoritários críticos ase
guraban que a campaña dasata-

/ 

da impedira o desenvolvimento . 
do debate necesário para o re
plantexamento da táctica que 
debia segu.irse á v.ista ·das mu
danzas ·producidas desde· o an
terior congreso do 1983, entrada 
na CEE, política de pactó do · 
Partido Socialista e .Partido So
cjal-Democrata poJas re-privati
zacións das c9nqui~tas. de Abril, 
sucesión de Alvaro Cunhal que 
conta na actualidade ·setenta e 
cinco anos ou a maneira ·en que 
afrontar o próprio eslogan do 
Congreso para veiculizar medi
das concretas, 1'Umha democra
cia avanzada no limiar do século 
XXI ". 

Foi tan intensa a embestida 
contra o Partido Comunista que 
provocou un . fechar de fileiras 
entorno das teses da direción, 
impedindo un debate alén das 

. ponéncias. Álvaro Cunhal adver
tia no seu discórso improvisado 
da sesión de encerrame.nto que 
non é intención do PCP marxina-· 
lizar a ningun dos seus militan
tes, recordandq que é-na estru
tura partidária na que se discu
ten todos os asuntos, é ao colec
tivo a quen priviléxia o PC; o diri
xente tivo duras pala~ras contrc;i 

o PCP relacionando o título do li
bro de Cunhal "O Partido com· 

· paredes de vídro" e o lugar do 
Congreso, o Palácio de Cristal, 
deran lugar a titulares como "só 
o palácio é de cristal" ou "vidros 
poden quebrar", significatiyos do 
tratamento dispensado. 

O tema fi.Jndamental, movido · 
. en sesións dos órganos dfreCti- . 

vos en sesións reservadas, relati
vo ao futuro do PCP, centrábase 
.na continuidadé de Álvaro Cun
hal. O vello dirixente comunista 
ten expresado fórmulas posíbeis 
no caso de non conseguirse 
unha mínima unanimidade que 
permita afrontar a sustitllción · 
sen fendas na estruturá do parti
do; "o PCP ·estivo anos sen se- · 
cretário-xeral, funcionouse cun
ha direción compartida". 

Era evidente que este XII Con
greso irá a ser o derradeiro no 
que Cunhal é eleito para a secre
taria. - Os movimentos internos 
dos candidatabeis eviderieiaron 

~ un contencioso por esclarecer ná 
.ffi corrida á sucesión do líder indis
Q cutíbel. Axitación aberta con en-

. o frentamento das opcións, .nunha 
' ?i priineira tentativa ía ser no_11;1e.a- . 

.....____.._--. ........ _. ~ do un secretário-xeral adxunto, 

a imprens·a que multiplicou a . 
cámpaña contra o Partido, ·"para 
eles tiña que ser este o congre.so 
que abalara o Partido, que puxe
ra fin ao proceso revolúcionário 
que nós · (epresentamos, "mas 
este congreso desilude c~rta
mente aos que tiñan esa espe
ranza". Tópicos lanzados contra 

DESTACA.O FEITO 
DE QUE LOGO 
DUNHA NOITE 
·1NTEIRA SEN' 
DORMIR, 
PARTICIPANDO NAS 
ÁGRIAS SESIÓNS 
DOS ÓRGANOS 
DIRECTIVOS, Á=--LV_A_R_O 
CUNHAL CHEGASE Á
TRIBUNA DE 
ORADORES E LESE O 
SEU RELATÓRIO DE 
CINCUENTA E TRES 
FÓLIOS SEN A , 
MENOR MOSTRA DE· 
FATIGA 

as disparidades na persoa eleita 
determinaron a criación dunha 
nova estrutura na direción do 
Partido, unha espécie de "polit
buró" que terá por misión, a pro
cura do sucesor de Alvaro Cun
hal, o Executivo da Comissao 
Política ficou configurad9 con 

· oito membros, Cunhal, Angelo 
Veloso, Agostinho' Lopes, Carlos 

_ Brito, Domingos .Abrantes, José 
Casanova, . José Soeiro e Luís 
Sá. Na actuaiidade estan mellar 
cofocados os dirixentes Domin
gos Abrantes, funcionário do 
PCP con 52 anos que foi encar
gado do proceso seguido no 
caso Zita Seábra, acusado polo 
sector crítico de empregar méto-

' dos policiais e Octávio Pato m'ais 
brillante· no discurso dialéctico 
mas co agravente de ter 62 anos 
-mais presa por chegar.:.._, utili
zado polo Partido contra a can-

. didatura de Otelo á PresidénCia 
da República cando xa se produ
ciran os erifrentamentos·no seno 
do Movimento das Forzas Arma
das. Atención especial á carreira 
meteórica de Luís Sá, da man de 
Cunhal. 

Contado destaca o feito de 
que logo dunha noite inteira sen 
dormir, participando nas agrias 
~esións dos órganos directivos, 
Alvaro Cunhal chegarse á tribuna 
de oradores e lese seu relatório 

- Un ideólogo da .p~r~stroika 
de cincuenta e tres fólios com
pridos en duas horas e meia sen 
a-menor mostra de fadiga. A for
taleza física do "vello camarada", 
a inegábel capacidade de traba
llo, a lucidez das suas interven
cións e o prestíxio incontestado 
tan . de Cunhal un liome de difícil 
substitución. Na 'sesión de clau
sura, lago de catro dias de inten
so traballo sen sair do seu lugar 
da presidéncia, termando das 
embestidas, eremos terlle visto 
un síntoma de emocionada des
pedida: fóran chamados a tribu
na os Pioneiros, crianzas de pou
cos anos con pano vermello ata
do ao pescozo a oferecer coroas 
de flores aos membros do Cen
tral e ás delegacións convidadas . 
O hino dos Pioneiros sonaba en 
cantos das catro mil persoas 
presentes, a Cunhal a cena hu
medecéralle os ollos, brillantes 
mais qu_e nunca bai)$:o as c~llas 
brancas. O sécretário-xeral . pro
curaba conforto- na sucesión do 
século XXI, a sucesión que agora 
non é p_osíbel. · · (J 

A delegación que a Unióri So
viética enyiou ao Congreso do 
PCP estaba chefiada por un 
dos tres homes mais impor
tantes do Estado socialista, 
Vadim Medvedev, intelectual 
de prestíxio foi reitor da Aca-

. ·démia, o centro no· que foi 
xestándose a argúmentación 
teórica que hoxe é coñecida · 
como Perestroikji. Actualmen- · 
te é o responsábel de asuntos 

' ideolóxicos da URSS, sustitu
·to no Kre.mlim de Ligatchov. 
Pertencendo desde o comezo 
ao grupo de Gorbatchev, che-

Cf) _gou ao Politburó para ser sus~ 
~ tituto do chef e ~os conserv'il

-~ dores. 

º o 
X z 
<( 

Vadim Medvedev, ideólogo da peres
trolka, seguindo os debates do XII Con-· 
greso do PCP 

"Evidénciase neste xesto 
sov1etico a pouca consistén
cia dos argumentos que pro
curan mostrar un PCP lonxa
no ás teses dos actuais diri-

xentes soviéticos, lémbrese 
que no Congreso anterior foi 
ó próprio Gorbatchev o chefe 
da delega9ión. No discurso 
oficial de Alvaro .Cunhal defí
nese a posición do PCP a res
peito da Perestroika ·~ao con
trário do que difunde a propa-· . 
ganda anti-comunist,?, a Pe
restroika non traduce o traca-.. 
so do socialismo, ao contrário 
confirma seus valores esen-

. ciais ao confirmar o poder dos -
traballadures; o pode~ ·dos so
viets como base d,a organiza
ción do Estado". Alvaro Cun
hal ven de ser · condecorado 
coá medalla Lenin, non pare
ce pois probábel que sexa 

. certo o distanciamento dos 
posicionam'entos ideolóxicos 
con- relación á URSS. Conto.:.. 
do a preséncia de Vadiril 
Medvede'v provocou análises· 
diferentes. O 
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CARTAS 

ECOLOXIA DE CONC?EITQS 
Teño a gorxa esfolada de tanta · 
prédica feita no deserto da igno
ráncia. Os Quvidos receptivos 
dos profanos trabúcano todo, 
pois son incapaces de diferen
ciar .o "prezo xusto." qun Opel. 

·Corsa do seu xusto prezo. Os 
mass media rustriron con allá as 
verdades e dosificánnolas coma 
pócima de druída, para que re
sistamos as · mentiras que nos 
contan. Os nosos vellOs manexa
ban moito mellor ca nós aquilo 
de "áo pan, pan e ao viño, viño", 
así -non era do ad o venderll~s 
unha bola de pan· de millo a tres 
veces máis do seu prezo, ainda 
que lle puxeran o nome de pan 
integral; como tampouco lles co
laban coma Barrantes uns polvi- . 
ños con água choca. · Ao mellor 
non sabían tantas cousas coma 

. nós, pero as que sabían sabía
nas ben. 

Hox·e, a linguaxe adulter.ada 
que nos estafa e intoxica é o 
noso · pior inimigo; . podíamos 
chamarlle o SIDA ideolóxico; e o 
mao neste caso é que o preser
vativo hai que · pólo no próprio 
miolo de cada quen. lso é, ternos 
que protexernos contra do virus 
informativo ·que enche a cotio o 
noso miolo de falsos conceitos e · 
de expresións: inexactas que 
l.ogo empregamos nós mesmos 
nas nasas conversas, transmitin
do asi a epidémia. 

Non podemos repetir corría .lo
ros contaxiosos, as frases e con
cei~os infecciosos que nos trans
miten polos meios de intoxica
ción de masas. Ternos que filtrar 
a notíéia, darlle a correcta . di
mensión, engadirlle ou quitarlle o 
necesário, ou mesmo desbotala 
completameñte e substiuila por 
outra obtida da nosa própria ex
periel}cia. A cuestión é que coin
cida a réalidade co que nos. con
tan dela. E canfo teñamos dúbi
das do significado das palabras, 
c'ollamos o dicionárjo da língua 
para· saber que ternos que enten.., 
der e saber o que ternos que di
cer. . -. 

Poderemos entón . enxergar 
coma un governador comete 

. "dolo"-, cando isa seria para un 
obreiro "fraude e engano en má
ximo grau"_ Un alcalde "prevari~ 
ca", cando isa.para un xoven de 
18 anos sen traballo, será califi- 
cado de "delincuéncia'; ou de 
"terrorismo" . . Un banqueiro "mal- . 
versa fondos", e un empregado · 
calquera 'cometeria "roubo pre
meditado". lago, podemos COQl- · 

¡:>robar como cértas "operacións" 
nen tan s~quer teñen tradución 
para a nosa clase, po!s están re
servadas en exclusiva .para 
aquéles que endexampis . casti
gan. Asi ternos: "Evasión de ca
pitais" (aos cartos m~scenlle pa
tas e marchan para .a.· Suiza); 
"Branqueo de diñeiro" (é darlle 
unha man de cal aos mi!lóns); 
"Tráfico de influéncias" (é ·xogar 
aos coches de choque coas 
ideas); "Pinchar os téléforios" ,.-(é 
unh·a manei,ra_ de drogalos); "pei
teados de bairros", (hái-moito fa
rrapento polo mundo e· hai que 
adecentalos); "facer paquetes d~ 
medidas", (pois .é man2ar- para 
algures, lotes de metros, litros, 
quilos ... }. 

E- por non talar ·claro, ternos 
que aturar ql)e cando unha em
presa pon na rua a un f~ixe de 
traballadores, non é qúe a em
presa os despida, non ho, é que 
está a facer unha regulación ou 

.. 
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unha reconvers1on. Se moitas 
·empresas despiden a moitos tra- . 
balladores, entón é que estamos. 
entrando en Europa. 

. Xa non· se di traballar super
~xplotado, dise traballar en pre

. cário. Hai folga política, folga 
económica, taiga -legal (con ser
vicios mínimos e ser\lícicis milita
rizados), pero hai tel)lpó que .non 
vexo unha folga, a secas. · 

Cando es un auténtico pobre, 
traballando 12 horas diárias, sen 
segi.Jridade social, e nunl:las con
dicións degradantes, dinohe que 
pertencés ao grupo dos da eco
nomía sumerxida; (que chulo!, só 
.falta que nos suministren. esca-
fandras subve_ncionadas pala 
Xunta). De seguir asi van .rematar 
por chamarlle ás funerárias 
Axénpia de Xestión da 4ª idade. 
A l:Hi estado policiql chárnanlle 
Democrácia Vixiante. A un parti
do anti-obreiro e pro- capitalista, 
chamámoslle Partido Socialista 
Obreiro Español. -

O progreso médes~ palas in_s
talacións do Mundial 92 e non 
por unha Sanidade pública digna 
ou pola calidade do ensino uni:
versitário ou da posibilidade· de 
poder ir á mesma. _Se gaña ·o 
Real Madrid, hai progreso, e nos 
están~amos se non entramos na 
OTAN. 

Os empr~sários son "unha 
equipa de homes que sinten a 
.responsabilidade de dar traballo, 

A VISO AOS LEITOR~S . 

. Prégase aos leitores qu.e as 
cartas enviadas ~on superen 

. as 30 liñas mecanografadas. 
A redación resérvase o direi-

. to a resumir· aquelas que su- . 
peren este espácio. As car-

. tas deberán incluir o nome, 
·enderezo e o nº de D.I. do 
asinante. O 

oferecer un ber:i ou un servício á 
sociedade, criar riqueza (valor 
económico engadido), e viver o 
risco coa vontade · de superalq. 
Os ooreiros son unha manada de 
acomodados e desgradecidos 
que, éiinda por enriba de disfrutar 
dun posto de traballo, queren 
cobrar un salárfo digno, pondo 
asi en perigo, polo seu egoísmo, 
a estabilidade do pals. O atraco 
dun banco é de fóra para aden
tro e non de dentro para fórfJ. 

A lgrexa católica non é unha 
sectá. · · 

Os militares deféndennos dos 
ataques sistemáticos dos rusos 
e dunha. posíbel invasi(m revan
chista do pavo saharaúi. · 

Galiza non é- unha nación nen 
farrapo de gaita. E o V Centená
rio, non ten nada a ver cqa cele
bración dun xenocídio ~ rapina. 

A intoxicación sistemática .e 
telemática que sofremos, impwl
sada polos · Ordenadores do Es
tado, deberia ser incluída por to
das as organizacións ecoloxis
tas, · na sua lista de denúncias, 
reivindicando urxentemente ·a 
descontaminación das palabras 
e a antipolución dos conceitos. 

É urxente criticar, discorrer, ra
zoar, criar, contra~tar, déscon- . 
fiar, confiar, loitar, am~r, estar Vi
vos; pois se non, hannos lavar o 
coco e morreremos. O 

EDUARDO CAMESELLE IGLÉSIAS 
, Vig~ 

REVISTA "ALENTO" 
E il non haberá entre as Editaríais 
galegas -Galaxia: Sotelo Blan
co, Ir Indo, O Castro,.Xerais-=- al
gunha capaz de facer unha edi
ción facsímil da revista ~'Alento" 
(Boletín de . Estudios ' Políticos) 
que só chegou a publicar arredor 
dunha dútia de números, xa que 
o fascismo hespañol silenciouna 
para sempre no tráxico ano 36? 

De seguro que o 90% dos que 
militán hoxe no galeg1,Jismo n_a-

cionalista non saben sequer da 
sua existéncia, inda que era unha 
importante publicación c~m ex
tensos traballos de Vicente Ris
·co, Álvaro das Casas, Paco del 
Riego, Ramón -Vilar Ponte, Pauli
na Pedret Casado, Augusto Mª 
Casas, Aquilino Iglesias Alvariño, 
Lois Manteiga, Xoán Brañas. e 
outros máis, preocupados polos 
problemas da Nacion Galega. 

Seria un tomo dunhas 200 pá
xinaS' de 23x16 con estudos que, 
en vez de perder actualidade, 
parece que a gañaron apesar 
dos anos transcorridos. 

A Editorial que a re-editase fa
ria un bon servicio á cultura gale
ga e seríamos moitos os nacio
nalistas que llo agradeceríamos. 

BIEITO FERNÁNDEZ 
Ourense 

ERROS TIPOGRÁFICOS 
Pessoalmente, prefiro que nom 
me publiquen umha carta a que 
a desvirtuem, ·como aparece no 
nº 363 mediante o que suponho 
forom · erros tipográficos. Para 
ser incoerente nom necessito cri
ticar -um artigo do periódico. O 

LUIS JARTIM CÁNCIO 
Madrid 

Nota da Redacción: As erratas consigna
das son trautologia por tautologla e a 
frase que di o galego será impartido (?) 
na zona ocidental, por estoutro: o ga
lego será impartido na zo.na oriental. 
deberia dicer ••• será partido na zona 
oriental. Pregamos ao noso leitor discul-

~ pas polo erro cometido. O 

DEBATE CLARIFICADOR 

-Desde que 9 BNG lanzou o cha
mamento ás fozas políticas de 
ámbito galego para elaborar 
unha candidatura conxunta' ao 
Parlamento europeu, neste noso 
país estase -a producir un impor
tante debate sobre a estratéxia 
do nacionalismo. A proposta do 
BNG serveu, sen dúbida algun
ha, e pésie a que non era ese -o 
seu - obxectivo, para clarificar 
moitas causas nos eidos da polí
tica galega. 

Como todos sabemos, a ini
clativa do Bloque Nacionalista 
Galego of-erecia ás outras forzas 
'políticas a posibilic;!ade de plas
mar na praxe a alianza de clases 

- para defenderen conxuntamente 
intereses vitais do pavo galego 
frente ao Estado español e á 
CEE e daba a posibilidade, asi
mesmo, de demostrar que o pró
xecto comun estaba por riba dos 
intere~ de cada organización, 
·que os problemas da Galiza eran 
situados nun primeiro plano por 
todos os que se autoproclaman 
nacionalistas galegos. A propos
ta, xa que· logo, non podia ser 
rnáis afortunada. De se chegar a 
plasmar na realídade ,seria real
mente positiva para o_ país, por
que agrandaría e fortaleceria a 
conciéncia galega, críaria un 
campo de xogo próprio e servi
ria, ademais, para levar' a nasa 
voz a Estrasburgo. E, no caso de 
non ir adiante, seria tamén positi- -
va, porque obrigaria a todas esas 
forzas a r$/elar o seu compromi
·so real coa sociedade galega e 
-coa liberación nacional da Gali-
za, a revelar se todas .elas teñen 
lucidez, responsabilidade política 
e falta de sectarismo . 

Non hai moitos· dias, con moti
vo do LXX aniversário do Mani
festo da Asamblea Nacionalista 
de Lugo, celebrouse naquela ci
dade unha interesante mesa re
donda ·sobre o nacionalismo ac
tual. E ali, -máis unha vez, a pro
posta do BNG foi o _eixo .do de
bate, e todos os que asistimos -. 

ao acto pudemos ·descobrir que 
o PSG-EG, PNG, CG e FPG non 
tiñan un só argumento sólido 
para rexeitar a criación da candi
datura unitária e pudemos com
probar, polo .tanto, que o non a 
esa alianza era produto da irres
ponsabilidade política, do egoís
mo das organizacións e posibel
mente tamén do sectarismo. E 
'pésie a que nas suas interven
cións os dirixentes da FPG, CG, 
PNG e PSG-EG traducian unha 
incomprensión a respeito da pro
posta do BNG, está claro que a 
negativa deses grupos non se 
debe á falta de lucidez para en
tender unhas teses que ten expli
cado con rigor, profundidade e 
claridade expositiva o profesor 
Xosé Manuel Beiras en diversas 
tribunas (nos números 302-308 
de ANT, no Clube "Alén Nós", en 
vários artigas publicados no 
"Diario de Galicia", en entrevistas 
periódisticas, conferéncias, me
sas redondas, etc.). Penso que 
despois de ler os traballos de 
Beiras intitulados "A estratéxia 
do nacionalismo", "Un proxecto 
comun para unha Gallza sobera
na", "Proxecto comun para a na
ción galega" e "Carta aos homes 
e mulleres do PSG-EG", penso, 
repito, que despois de ler eses 
textos quen non sexa capaz de 
entender a alianza de clases é 
mellar que se matricule en pre
escolar, porque ten l:Jn problema 
de subdesenvolvimento da inteli
xéncia. E precisamente por iso 
non podemos crer que non se 
aceita a iniciativa do BNG por 
falta de lucidez para entendela. 

Non é posíbel que Camilo No
gueira non comprenda a diferén-

, cia entre apoiar aos partidos 
conservadores e criar unha fren
te cos partidos do centro-direita 
da Galiza para defender un pro
xecto comun , alianza que, a to
das luces, beneficiaria sempre á 
esquerda nacionalista. Tampou
co é posíbel que Mariano Abalo 
non saiba que a Autodetermina
ción é un proceso e que ese pro
ceso pode ser acelerado por 
unha alianza que crie un campo 
de xogo próprio, que agrande a 
conciéncia galega e que serva da 
experiéncia didáctica para 
aprender a votar na Galiza, nun 
país onde ainda emigran case 
todos os votos. E non é posíbel, 
enfin, que Suárez-Vence, Camilo, 
Mariano e Mariñas non se perca
ten de que non irnos situar nunca 
.a nasa pátria en pé de igualdade 
cos outros povos se comezamos 
por aceitar que a Galiza vaia en 
segundo lugar en catro candida
turas ao Parlamento europeu. 
Non seria máis patriótico e inclu
so máis útil no plano eleitoral 
contribuir á elaboración dunha 
opción galega? Non seria fermo
so poder oferecer á nosa socie
dade a posibilidade real de ter 
unha voz galega en Estrasburgo 
durante toda a lexislatura? Non 
era realmente doado criar unha 
candidatura galega cunha per-

. soa independente á'cabeza, cun
ha figura de prestíxio que conta
se co. ápoio· de todos?· 
. Sinceiramente, e.reo que al

guns dirixentes nacionalistas 
perderon xa toda. a credibilidade 
para convencer de agora • en 
adiante ao povo galego de que o 
que mais lles preocupa é Galiza, 
e se non xa se verá, e moi axiña. 
En Xuño teremos a primeira pro
ba. o 

MANUl;L LÓPEZ FOXO 
. (Ortigueira) 



ANOSATERRA 

Francisco Salinas 
Portugal, profesor, 
ensaista e criador 
literário é desde hai 
poucas semanas o 
presidente-dunha . 
Federación de 
Asociación Culturai-s 
que agrupa o maior 
movimento 
interasociativo de base 
no país. Unha 
Federación que, recen 
legalizada, via Madrid, 
despois de seis anos de 
burocrácia procura un 
relanzamento da sua 
actividade na 
animación da cultura de 
Galicia. 

• XAN CARBALLA 
Cunha traxectória que o leva 
palas asociacións culturais "Me
dúlio" de Ferrol. "Alén" de Mal
p1ca, "Lumieira" de Carballo e 
desde hai uns anos "AJexa'ndre 
Bóveda" da Coruña. Francisco 
Salinas calle a presidéncia da 
Federación "cando se ven de 
producir a legalización efectiva 
despois de tela solicitado no 
1982. É un interesante elemento 
de refle>ción política que cando 
a Xunta ten competéncias ple
nas en cultura teña que legali
zamos en Madrid o Ministério 
do Interior. Agora iniciamos un 
proceso novo, despois de vários 
anos nos que, ademais das acti
vidades, duas Asambleas Na
cionais e vários encontros. está
rnos nun momento de extensión 
e consolidación. Hoxe hai un 
enorme traballo, con propostas 
moi elaboradas que se teñen feí
to chegar á Administración que 
moitas veces non contesta pero 
que aproveita para facer os seus 
deseños" 
Como se coordena o papel 
da Federación coa autono
mia de cada asociación cul
tural (AC)? 
É un dos problemas máis impor
tantes. como criar unha rede in
terasociativa respe1tando a au
tonomia de cada AC Este é un 
problema continuo e o proxecto 
da Federación, é cnar unhas es
truturas descentralizadas da Fe
deración através das AACC fe
deradas e nas diversas cornar
.:::as, para que as agrupacións se 
relacionen, podan elaborar pro
xectos comuns, podan dar alter
nativas ... a Federación procura
ría coordenar esas relacións e 
darlle consisténcia. Hai que ter 
en canta que moitas AAGC se 
rnoven en condicións moi pre
cárias : sen local, sen orzamen
tos e con pouca xente para tra
ba.llar -non é o mesmo unha 
agrupación nos Aneares qué 
nunha cidade- ou coas que or
ganizar ou dirixir determinadas 
actividades. A partir da Federa
ción poderianse suplir estas ca
réncias . Pero non é unha estm
tura que sobrevoa ás AA.ce, e 

· que faga dirixismo como se fose 
unha Administración paralela, 
senón coordenar .o labor cultural 
que se faga no país. Se a cultura 
serve para coesionar unha · so
ciedade os axentes culturais de
ben· procurar tatnén unha coor
denación. 
Que análisj) fai do baixón 
que sofreu, hai alguns anos, 
o asociacionismo cultural, e 
do disourso ·do poder de que 
deixaban de ter. sentido 
nunha situación ~ormaliza
da institucionalmente? Hai 
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Presidente da Federación de Asociacións Culturais 

Francisco Salinas Portugal 
'Hai uil proce_so de tecllocratización da cultura' 
unha recuperación? 
Galiza ten unha tradición de 
asociacionismo · cultural moi 
grande que parte xa do XIX. 
Pero no periodo moderno haf 
unha etapa, coincidente co fran
quismo. no _que o Asociacionis
mo cultural cumple un papel 
moi importante . Os cámbios po
líticos e sociais da década 70/80 
introduce elementos novas e no 
campo da cultura -igual que 
neutras áreas- hai un proceso 
de centralización crecente, de 
control social maior e tampouco 
interesa o labor cultural das 

'FRENTE AO 
MODELO 
PARTICIPATNO, 
POPULAR, DE BASE, 
QUE TEÑEN AS ------
ASOCIACIÓNS O 
PODER INTRODUCE 
A IDEA DE QUE 
AQill ANTES NON 
EXISTIA PAÍS' 

AACC. Frente ao modelo parti
cipativo; popular, de base, de
mocrático, que teñeñ _as AACC 
desde o poder introdúcese a 
idea de que aquí non. existia _ 
país. Ese é o discurso do PSOE 
"esto era un ermo" . e portante 
anúlase o pasado e silénciase. 
Esto é falso: existía e segue 
existindo. Pero é a partir desa 
Ídea que ·a poder xustifícase ~ 
di "irnos criar un modelo cultu
ral", e isa obrtga a silenciar, a 
non axudar ás AACC. Entón son 
duas causas a ter presentes: un 
factor ligado ás condicións polí
ticas do país e outra a acción 
marxinadora do poder. Desa si
tuación tirase a necesidade da 
própria Federación. 
Outro lugar comun está liga
do á idea da profisionaliza
ción da cultura e a substitu
ción polas Institucións de 
todo protagonismo na ac
ción cultural. 
Iso está no proceso de tecnocrá
cia que se está a vi ver· nas so
ciedades do sis~ema capitalista 
e en Occidente en xeral. A ideo- -
loxia non serve, dísepos, e non 
só non serve senón Que é un 

handicap, que o que .interesa é 
a mensaxe da eficácia - . que 
como termo aml:5íguo fica inde~ 
finido-- e no campo cultural hai 
que funcionar igual : tecnocrati
zación do traballo cultural , que 
é unha forma de asirnilalo e re
matar coas actividades partki
pativas-e democráticas do aso
ciacionismo de base: -

Fálase moito dos animadores 
cultutais . Do que non se trata é 
-de criar funcionários de control 
cultural e político e pode~ esta
belecer un modelo dirixista de 
traballo. Nós opómonos . a isto. 
Defendemos ·a existéncia do 
animador ~· en moitas AACC 
te.nse traballando, sen un esta
tuto que o r~coñe.cera, como ta
les-, que debe ter unha fun
ción de coordenación, de solu
cionar. de proposta .. :. de poder 
veiculiiar as ideas que se plan
texan desde a própria base aso
cia ti va e r:ion ao contrário. Son 
duas conceicións diferentes da 
cultura e da sociedade. 
Por razóns inevitábeis o aso
Ciacionismo estivo moi liga
do á actividade política par
tidária, foi iso un handicap. 

'A éx:isténcia do MiniStério ·de Cultura 
é un absurdo' 
Que necesidades lexislati
vas ten hoxe a cultura?. 
No ámbito galega é preciso criar 
unha lexislación própria que 
poda facer dism~u!r as inxustí
cias que se están producindo 
neste campo. Está por definir 
que se ent~nde por AC, hai que 
definir os direitos culturais ·da 
persoa e a sociedade, hai que 
definir o papel da Adrnin~stra
ción, · do asociacionismo de 
base , o papel dos axentes cultu
rais. o modelo de financiación ... 
A non existénCia deste tnarco 
leva á discriminación, ao . clien
telismo político, ao amiguismo e 
un non saber que facer . 
Da preséncia do PSOE po
diase ·esperar un interés en 
animar máis ·a vida cultural 
e l?orén é unha das etapas 
roáis criticadas .. 

O proxecto cultural da Adrnirlis
tración non se coñece. Non sei 
sé o · teñen pero non é coñecido 
pala sociedade · pen palas 
AACC. As· actuacións son pon
tuais e collendo a definición dun 
comentarista político que defi
nia á Consellaria de Cultura 

· como un. "escaparate de bisuta
ria da :Xunta", é un conceito da 
cultura dramático. A Consellaria 
é unha espécie de organismo de 
propaganda. Só se fan cousa_s 
pontuais de vitrina. Cada admi
nistrador que entra abriga a 
unha nova iniciación e a política 
cultural que se fai podémola ad
xectivar , suavemente. corno de 
"paus de cego" ainda que ao 
·mellar non é tan asi. 

Por outro lado ·ainda interve
ñen várias admiriistracións 

na· cultura . . Que sentido ten 
· a existéncia do Mini.stério 

de Cultura, logo? 

· É un prbb1ema político derivado 
da oonceiGión do estado auto'nó
mico . O- campo que, teorica
mente, Ínellor se adaptaría ·á 
nova estrutura ·administrativa 
seria o da cultura. Portan to é un·· 
contrasentido, ' un absurdo .a 
.própria existéncia do Ministéri.o 
de Cultura, e maior absurdo ain-

. da a ·existéncia dos seus delega
dos proviríciais. É_unha multipli
cación de funcions , que .perpe
tua a desestruturación da socie
dade, Sumémos1le a existéncia 
de Deputacións. delegacións da 
consellaria ,.. é un . caos admi
nistrativo . q~e dificulta graI\de
mente o _traballar con normalida
~: D 

unha vez normalizada a ac
tividade política? 
:Pesqu~ os partidos teñen un 
funcionamento e un estatuto le
gal hai que!! deslindar os cam
pos . O traba.lle cultural non se 
pacte sustraer dunha perspecti- . 

· va política, pero dentro dun 
marco xeral sóbre "qué tipo de 
cultura queremos . para este 
país" existen pontos de contac
to e relación con plantexamen
tos políticos: Existen eses pon
tos de contacto -en todos os 
campos . 
Ás veces' fanse identüica
cións das asociacións segun
do a cór política. Ten algun
ha virtualidade ista afmna
ción? 
É unha simplificación interesa
da en estabelecer cijvisións en
tre o asociacionismo cultural , 
que é moito máis homoxéneo e 
coerente, e está moÜ:o máis uni
do do que se quer mostrar atra
vés desas afirmación.8. Esas eti
quetas , que algunha vez pude
ron estar xustificadas, hoxe non 
son reais nen teñen nad.a a ver 
coa idea que ten a Federación 
de Asociacións Culturais. 
Ás ·veces parece que a ac
ción cultural das AACC é 
-moi limitada a é:erto tiPC? de 
actos. 
Un dos problemas que hoxe ten 
plantexado o Asociácionismo é 
a produción de bens_ culturais . 
É curioso , e as estadísticas dan
no asi, que .o consumo .cultural 
meirande é o das discotecas. É 
grave. A demanda cultural dun
ha sociedade está en relación 
directa coa oferta que se faga. 

Aí hai un problema de delimi
tació.n de posbilidades: pór en 
mar~ha un obradoiró.de sérigra
fia qúe permita g.utofinanciarse 
.e financiar a unha AC é máis 
complicado que organizar un ci
ch de conferéncias, pois as po
sibílidades humanas son maio
res e os investirn~ntos menores. 
Dada a indixéncia · económica 
na que se .move 0- asociacionis
mo cultural ás veces a activida
de é reducida e pouco diversa. 
O obxectivo é diversificar a ofer-

-ta cultural e ir á procura de de
mandas diferentes nun proxecto 
de cultura comun; a produción 
de bens de cultura que permitá 
a autofinanciación das asocia
cións; que persiga a non depen
déncia das subvencións e das 
axudas internas. que sexa un 
elemento de independéncia; in
serir socialrriente no .senso de 
que cada .indivíduo se sinta in
tegrado no grupo através. da cul-
tura . . 

A limitación é rnáis abrigada 
palas circunstáncias que · por 
non saber o que facer . 

Por outro lado é posibel che- -
gar a unha convivéncia entre as 
diferentes formas de expresión
cultura~. Hai que chegar a un 
equilibrio entre palabra, imaxe, 
son, .... todas as foqnas culturais 
son válidad en ·canto criadas 
desde a p~ópria sociedade. 
Atender só unha manifestación 
é emprobecer ,, porque é privarlle 
á sociedade doutras· formas cul-

(pasa á páxina 19) 

'~TENDER SO 
UNHA 
MANIFEST ACIÓNÉ
EMPROBEC.;;::,_:,E=R..-.!.- , __ 
PORQUE É 
PRIVARLLE Á 
SOCIEDAD E 
DOUTRAS FORMAS 
CULTURAIS' 

· l 
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un· canto 
es~ecido 
de Eduardo 
Blanco 
Amor 

Cúmprense agora 
dez anos 
da sua marte 

A consideración Q.e 
Blanco-Amor como 
narrador tardio na nosa 
língua, se ben non pode 
desbota.r-se, si d~be 
matizar-se canto á sua 

· conciéncia da necesidade 
prática do seu 
desenvolvimento, desde 
cedo xa. Pferecemos aos 
leitores de A. NOSA 
TERRA, en lernbranza· do 
home e e·scritor tap 
merecente de .estima e 
consideración,, un seu 
cónto esqueddo. Foi 
publicado, por ve.z 
primeira, na Revista . 
Céltiga, de Buenos Aires, 
no seu número 58, 25 de 
Maio, 1927. Eran 
animadores desta 
publicación o próprio 
Blanco Amor e Suárez 
Picallo e constituiu unha 
contribución específica 
da emigración ao 
interesante movimento 
cultural, literátio e 
ideolóxico que se 
desenvolveu na Galiza 
polo~ anos vinte. 

Deste.s Os Nonnatos, 
conto no ceo só· din que1. 
nel, ahimea· o talante 
dramático, a irania, a 
heterodóxia moral e 
-Íelixíosa, a especial 
sensibilidade. para a 
didáctica social do seu 
autor. É a homenaxe 
senlléita ·á muller galega 
traballadora que será 
rendida: na própria 
estrutura do conto, polo 

_$upre:µio Facedpr, 
personaxe. el tarnén . 
iconoclasta, heterodoxo e. 
disconforme con tanto . 
disparate na sua criación: 

F. RODRfGUEZ 

. Jehová Todopoderoso, babeaba 
con lentitude litúrxica os tramos 
d'unha escadeira sin lados e sín 
cima que viña dende a outura 
d'un superceo, toda chea de luz. 
Cada grada. era d'unha color in
material e lumioso. Os ::i.rucos, 
facíanlle cadenas d'ambos la
dos , -coma nas óperas ·en que sai 
Radamés. O ar estaba sofocado 
de zunidos, que chegaban de 
ningures e ouéíase unha música 
mesta, ambente, sin compáses 
nin tonos, que nadies poderia 
trascribir. Logo sentóuse nun 
solio bizantino que había enriba 
d'un grande. estrado, todo d'es
maltes e mosáicos, sin dureza, 
feitos de xogos cromáticos que . 
sostíñanse no ar, sin poya dura 
nin pai-amento. Un usto, velli
ño i-erudito que faGía os trafe-_ 
gos de Mestresala, abriu as fo
llas d'un gra.ndisino facistol, que 
era, como si @éramos, no lin
guaxe d'este baixo .mundo, ·o 
-Memorandum d'El Señor. 

-Qué ternos para huxe, Cro-
nomos --dixo, e as palabras on
dularon a manela longuísema 

• das divinas barbas. . · 
-Huxe ternos os nonnatos, 

Altísimo. _ 
-¡Mala laboura, meu' Grana

mos! Cando trátase de donar 
vida corpórea a !3Stas forzas es
pritoales e gozosas, tan sabia-: 
mente felices, n-este esquezo 
de sí mesmas en que viven, sin 
vivir, os atributos da .miña sa
bencia barnbéanse e dubidan. 

-Non hai ren que te faga du
bidar, a Tí, que es o equilibrio e 
mais a harmonía supremos. 

-¡Trabucaste, meu vello! 
-E mais poderá ser, Señor. 
·-De feito é. Desque tiven a 

mala ocurrencia de ·me facer 
home, sei móitas cousas que 
denantes non sabía ; hai en min 
loitas e contradiciós que denan
tes non . tiña. Sei do tempo, do 
espazo, do amor, cfo esceutiscis
mo. Adeprendín a debullar ós 
fenómenos. i- atopar, dentro 
d'iles, ·anacos da verdade ... e ta
mén ese xogo áe nenos que é a · 
filosofía. 

-Denantes de estar. nos ho
mes, isas cóusas estiveron en 
Tí. 

-Eso coidan tamén os sofis
tas da Teoloxia-: pro habería tan
to que talar. .. Pensa que o libre . · 
albedrío, importa unha ilimita
ción para a aución e rnais para 
o pensamento. ¿E as imposi
cións do mecl.:i.o físico, é do am
bente psíquico? Que sabemos 
eiqui d'eso. 

-¡Reverenciada . sexa a tua 
Divinidade, Señor, pro eso que 
dis sonaría a herético en cuales
quer Concilio ben pouco ortodo
·xo ! 

-¿E si che dbcese, meu bon 
Cronomos, que en ningures se 
me en1:ende tan pouco a direitas 
como nos Concilios? 

-¿Enton, os Santos Doutores 
e os Seráficos exégetas que vi
ven no Teu seo? 

-Non perdas de vista que é 
o impulso intencional, o contido 
de futuro , quen ·determina n.as 
nosas leises o delito , por enriba 
da morfoloxia dos feítos .· Por eso 
salváronse e santificáronse. Ca
lesquer dos cabaleiros, empera
dores, reises e príncepes cruza
dos que foron . pol-as tenas 
adiante, sementando coa punta 
de ferro homicida, a fé no Evan
xeo do Meu Filio, ollados, así, 
friamente, resultan unhas bes
tas pecadoras. Pro a intención ... 

-¡Ilumínanme as túas pre
claras razós , Altísimo! A miña 
soberbia non hacha cousa que 
repoñerche. 

-Entón, -si che parece, va
mos a traballar . 

1 

Fíxose no estrado unha gran-

) .. 

#QuieirQ 
CULTURAL . 

OS NONNATOS 
CONTO, NO CEO 

EDUAR!>O BLANCO AMOR 

de escuridade sin negrura. A 
escuridade _pre-genesíaca,. can
do as tebras i-a luz andaban 
misturadas nun espazo intransi
tabré. Ningún olla mortal pode
ría recollela, pol-o tanto ningun
ha mente imaxinala. Así que 
nin hai metáfora posibre. N -
aquela escuridade, soio o . con
torno d 'El Señor tiña luz que se 
desbotaba de ·sí, e,... voltaba a sí 

· sin refrexarse en ren : contorno 
sedante, tri~gulado, como o vi
ron os imaxineiros románicos 
que, poi-as cantas, foron os úill
cos que atinaron co-a verdadei
ra iffiaxen do Deus-Home sin 
deixar de ser a dé Deus-Deus. 
Pra eso, ademais de irnaxineiros 
eran bruxos. Pro d'esto cumpre 
non falar nun conto rníst~co . 

·os arucos envaironsé e a mú
sica íemansóuse n'unhas espi- ' 
raes difusas que foron subindo, 
subindo deica perderse nas 
irreaes cúpulas do Ceo. A voz 
del Señor alarnpól:ise e rolóu en
circolos concéntricos, pol-o ar, 
coma as flamas d'un sol recén 
creado. 

...:...Que veñan os nonnatos -
dbco, e as barbas santisemas 
tremáronlle ·coma leiras de cen
teo. 

· E foi eiquí que escomenzaron 
a chegar de todol-os recanws e 

de todal-as outuras; as peque
nas flamas azúes i-ateridas (que 
esta é a maneira tradicional e 
consagrada 9-e representar as 
ánirllas clos cristianos, e non 
queremos arredamos d'ela, por
que n'estas_ cous?ls. cumpre ser 

·pouco orix:inal}. -
--Oue se adianten os que de

ben nascer ávida do pecado. 
Cronomos soparóu a catro 

d'aquelas inquedas faíscas -as 
que tiñan a coor azu1 mais ma
dura- c'unha longa variña de 
ferro. As ánimas viñeron c'unha 
ingravidez de volvoretiñas e 
quedaron tremando, inxelas e 
recolleitas, frente ao Trono do 
Ben Supremo. 

_:_¡Saberedes --dbco Jehová . 
Criador da Tena e do qu·e hai 
sobre d'ela- que vos ·corres
ponde tomar figura humán e 
babear a un submundo noxento 
que se chama a Tena, para que 
cumplades outro dos ciclos vi
taes dos moitos que, para o 
voso mal, tedes que perconer, 
antes de voltar, definitivamente, 
a gozar da sosegada parvicie, 
do momo e solagado non ser, é 
decir da boa venturanza que se 
sinte na miña dóce e soberana 
presencia. Douvos dende agora 
o don da f9.la. -A voz de Jeho
vá era rexa. 

-¡Sexan as nosas pirrneiras 
verbas para alabarte. Criador, 
Destrutor e Conservador de 
todo! --dixeron as ánimas con 
voz alorrxada e flebe, como de 
monxas en clausura, que c~tan 
os maitines. 

-Douvos, tarnén, o don da 
presciencia para que vexades, 
por adiantado, o que vos agar
da. · Esta facultad perderédela, 
no mesmo instante de nascer. 
Sería demasiado perigosa para a 
seguridade da civilización en 
que vades a vivii. 

As ánimas escintilaron un 

anaco de tempo, apañando a 
vida futura n'unha tensa mirada 
integral. D~mpois, cando todo o 
superon, encolléronse de esp¡;m
to. 

-¿Que vos parece do que eri
xergástedes? 

- A Túa sabencia é infinda, 
como a ' tua misericordia! ... 

-Xa opinaredes d'outro xeito 
cando fuxades d'eiquí. 

-Na loita conquírese a groria 
inmanente de ficar, para sem
pre xamais, a carón da Tua bon
dade! 

- ¡Parola, parola! Granamos: 
fai o favor de ~os donando un 
a un. . 

Cronomos tocóu co-a variña 
de ferro ao pirmeiro. A flama 

· adiantóuse tal como si fose 
imantada. Jehóva, que dispón 
dos homes e dos feitos, voltou 
as follas do fascistol, i-encarán
dose co nonnato que tiña <lian
te, díxolle secamente: 

-Nascerás na Gtfayana Ho
landesa, serás negro i-escravo. 

-¡Pol?a Túa bondade, ten 
lástima de min! Lémbrate que 
fun mártir n' esa mesma terra 
americán, pol-o espallamento do 
teu reinado entre os homes . 

---0 que ti fuches foi frade 
d'unha comunidade de- clérigos 
encomendeiros e ladrós, últimos 
destrutores d'unha civilización 
na que a miña sabencia brilóu 
mais que na que vos levábades. 
Pecha a boca, que xa teño dito 

E a probe alma comenzóu a 
cair en grandes xiros. buscando 
a terra expiatoria. 

- 10 segundo, Cronornos! -
A voz del Señor era tremenda. 

Adiantóuse, c'un aquel 
d'arrogancia, a segunda faisca 
espritóal. 

-Ti, serás rnineiro de ferro 
en Narvik, ea Laponia. Traballa
rás cincoenta anos, a 30 grados 
babeo cero e a moitas varas de
baíxo da terra. ¡Líscate! 

-Señor, recorda que fun filó
sofo e humanista en Rávena, e 
que alumei ca-a sabencia neo
platónica os novas camiños que 
traían deica ti . Recorda .. 

-¡Falaches d'abondol 1Fora1 
¿Ouen te mandóu non plegarte 
a Reforma, cando tiveches co
rrespondencia co meu amado fi
llo Xan Hus, i-en troques adula
bas ao vaina de Clemente VII, 
aquel porco sibarita? 

- 1Asómbrasme, Poderoso, 
co-as túas opiniós1 

- 1Fuxe. degarado , antes de 
que volva no acorde e te faga 
xudeu, castelán ou algo pior. 

A ánima soberbia, angulou o 
seu fogo até conquerir a forma 
d'unha frecha, e caíu n'unha sil 
vante reuta de maldición, en 
precura do seu destino. 

- Veña o que sigue. - A 
fronte de Jehová estaba conste
lada de luceiros de suor sacro. 
Adiantóuse a terceira ánima. 
Deus cospiñou os dedos creado
res e remexendo no facístol, 
dbco: 
· -;--Tí serás nado n'Arxentina. 

Serás serranchin de quebracho 
no territorio de Misiones. Traba
llarás d'estrela a estrela, morren
do de sede e. de pcµudismo. Non 
terás garantías de ningunha 
eras e endexamáis verás xunto 
un carto de canto ganes, porque 
todÓ che será pouco para afoga
res a tua anguria no mal augar
den~e que · che vendan na' pulpe4 

ría. Virá un tempo en que pro
moverás unha folga entre os 
teus compañeiios. De resultas, 
levarante preso e sin ouvirte nin 
facerche trámite ningún de xus
tiza, morrerás no presido de Us
haaia, como convé.n a un reden- _ 
tor. 

- ¡Santo de . Santos, poi-a túa 
divin'a Pasión ... ! 



-Fai o favor de non me re
cordar os meus erros e fuxe. Así 
adeprendetás a non andar dicin
do pol-o mundo adiante. como 
cando eras diplomático, que 
aquela é a terra do ben estar, da 
fartura e das compensaciós. 

A flama abriuse d 'a:las e caeu. 
. -¡Omnipotente Criador de 
todo cando bule e non bule, 
pensa e non pensa -dixo neste 
intre Cronomos- a túa severi
dade espántame. 

-Tamén a min, benquerido 
servidor e xusto. ¡Eiquí quixera 
eu ver a esos parvos que andan 
a falar no rneu nome i-a furgar 
na rniña divina esencia, pra que 
me dixesen como s'armoniza a 
suprema bondade co-a suprema 
xustiza, o sumo poder co mais 
fondo amor. ¿Quédanos algúm 
mais n'esta tanda? 

-Queda un, Señor. 
-Velei ben. 

Unha faisquiña asustada e ca
tiveira, que coasi se non vía, co 
seu mínimo brilo de estrela en 
pinga d 'orballo. acercóuse . tre
melucente e graciosa . Deus re
solvía entre as follas do gran va
dameco, onde están escritas as 
nasas falcatruadas . De súpeto. 
os Santos e Increados Cabelos 
da Sua Testa Eternal, ripáronse 
hacia o auto, e fixéronlle arredor 
da Fronte, donde ferven os 
mundos. unha irta diadema 
d 'espanto. 

-¿Qué eras de mostro fuches 
tí en-vidas antergas, pra mere
ceres somellante castigo, n-esta 
que teño medo de donarche? 
Respóndeme, i-arrédrame do te
rror de lelo cos meus ollas. 

Á ánima quixo talar e o seu 
intento perdeuse nun arrepío lu
minoso . 

- ¿Non contestas? ¿Nada tes 
tampouco que alegar en teu 
descargo? 

-Para sempre bendito i-ala
bado sexas ! --dixo con verbas 
eraras. 

-Pois escoita : (A voz d'El 
Señor fíxose branda e mollouse 

~ ............... . 

de bágoas). Condénote a ser 
mulle~ e nascerás n 'unha terra 
que se chama Galicia. 

-¡Para sempre bendito i-ala
bado sexas ! · 

-Andarás descalza, e meio 
espida; morderánte os toxos i-os 
cúriscos. Quererás a un home 
que s' esquecerá de tí, en alleas 
tenas; os téus filias mamarán o 
sangue dos teus seos famintos 
e mirrados; vivirás unha vida 
escura e saberás, sin sabela, 
dos heroísmos sin grandeza e 
sin premio. 

-¡Sexas para sempre bendi
to i-alabadol 

-¡Cronornos, a homildade 
d'esta alma ·é mais forte que o· 
meu poder e que a miña sereni
dade! Sigue lendo tí, que eu 
non podo. 

-¡Santo Deus! 
-Ten lástima da miña vellez . 
-Señor recorda que soinen-

tes Tí. podes ler os teus Santos 
designas. 

-¡Escoita, almiña boa! Can
do os teus filias conquiran o 
grandor suficiente pra se move
ren de seu. iranse de tí. un a un. 
E tí coidarás morrer cando ve
xas nos adeuses dos seus olliños 
de mañán, que non han de vol
tar, ou que virán tan desleiga
dos i- esquecidos. que teimarás 
de bicalos, coma si fosen alleos. 

-¡Para sempre bendito i-ala
bado! 

-¡Traballarás de cote, na te
rra, a xornal, e na túa baldada 
vellez non terás nin o amor das 
bestas, que este tamén é pr'os 
ricos. que as mercan e mante
ñen . Finarás na cima d'unha se
rra, unha serán d'invemía, ao 
voltar de moer o grauciños que 
esmolache, coasi un a un, pal-as 
portas sin caridade e nas rebus
cas da seitura, dempois de que 
todos rebuscaron. As folerpas 
da neve serán a pirmeira caricia 
mol que terán os teus beizos 
crucificados. 

-¡Para sempre sexas bendi
to! 

Os ollas d'EJ Señor, choraban 
corno cando foi Home. 

-Agora vaite, probe almiña, 
condanada a tenrura eterna i-a 
eterno amor sin resposta. ¡Eres 
tan galega que a homildade alú
mate antes de teres nascida! 
Vaite, e si podes perdóame ... 

-¡Para sernpre, bendito! 
A faisquiña, abriuse , igoal 

que si fose unha trol ou un bon 
pensamento, e foi caindo co-a 
vagarosa gracia das follas no ar. 

O derradeiro que o Señor cria
dor dos Ceas e das Terras. ou
viu decirlle, á anima sentencia
da, dende os amplos círculos da 
sua caída, foi : 

-Para sempre bendito .. . 
-Para sempre. O 

.QuieirQ 
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Obra de Francisco lge!'o 

Colectivo Argos 

O vindeiro 9 de Decembro apre
séntase na Casa de Cultura e no 
Museu Laxeiro vigueses un co
lectivo artístico que baixo o 
norne de "Argos" procura a pro
xección da sua obra no naso 
país e no estranxeiro. Formado 
por catro pintores (Mingos Tei
xeira, Eloy del Alisar. Francisco 
Igeño e Nuria Guardiola). un es
cultor (Antón Pirulero) e unha 
ceramista (Julia Ares). "Argos" 
é, en palabras do "manager" do 
grupo (Manfred Schwarz) "un 
xeito de agrupar artistas, cunha 
coeréncia cornun nas suas pro
postas artísticas e estéticas, e 
facilitar a sua proxección no es
tranxeiro. Queremos que a ex
periéncia de "Atlántida" non 
sexa un mérito isolado e despois 
desta mostra de Vigo ternos 
previsto xa outras duas exposi
ción para o primeiro semestre 
do 89 en Madrid e Munich. Nes
ta cidade estamos á procura 
dun pintor alemán que encaixe 
co grupo e unha sá apropriad.a 
duns 2.000 m2.". 

Intérprete industrial, viaxeiro 
por moitos países, Manfred 
Schwarz quer aportar a sua ex
periéncia a unha: pintura da q~e 

ANÁLISE SOCIOLÓXICA DA oeRA 
DE .ROSALIA DE CASTRO 

FRANCISCO RODRÍGUEZ 

A presente- obra ven encher un ostentoso 
valeiro na investigación da nosa história 
literária. A máxima figura da nosa literatura 
e impuls9ra fundamental do Rexurdill!ento 
é obxecto, por fin, dun trato de atención e 
rigurosidade que, insistentemente a nosa 

· Histó~a reclama. Un estudo pacente e 
riguroso nd que se recolle, examina e 
reinterpreta a figura da nos~ escritora. 
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se enamoro u hai anos "e porque 
hoxe a. pintura precisa ao seu 
redor dun importante labor de 
relacións públicas. Ás veces é 
un traballo tan intenso ---'e d9 
que non se pode prescindir se 
se quer expor e vender- que o 
pintor non pode facelo pala sua 
canta. Asi ternos a rnoitos pin
tores maiores, de grande calida
de, que non puderon engan
charse nese ritmo que irnpuxo 
a sociedade a r_espeito da arte.". 

O grupo "Argos" agrupa fun
damentalmente obra informalis
ta "ainda que esa poderia ser 
unha liña de forza xeral . Hoxe 

-non hai navidades na arte". 
A sociedade que acolle esta 

expos1c1on, segundo M. 
Schwarz, non está moi acostu
mada a comprar pintura, frente· 
a unha Alemánia que realiza for
tes invet~ións 'e na que hai un 
coleccionismo consolidado. Iso 
explica como varian os précios 
dunha mesma obra dunha e)cpo
sición a outra segundq se cele
bre en Vigo, Maddd ou' fóra, e 
non só polos gastos de envio e 
mantirnento que supón as via
xes. Esta puxanza do aparato 
mercantil arredor da · arte' viria 
tarnén estimulado palas desme
suradas subastas de cadros das 
que informa a prensa "con cus
tes desorbitados e sen nengun 
sentido, agás de que son. inves
tirnentos fixos. Pero psicoloxica
mente tamén influe nunha 

~-·· 

maior expectativa de compra en 
. todas as exposicións". 

"Argos" están tarnén a pi:epa
rar a sua presentaclón en Mos
cu e Tokyo, terido establecido 
xa contactos epas ernbaixadas 
da Alernánia nestes dous paí
ses. O 

X.C. 

i~WI!t:11w,~1111;111,1rn1 
Max, meu amor 
Auspiciada por Serge SU.ber
man, produtor das últimas 
obras francesas de Buñuel, esta · 
película europea de Nagisa Os
hima garda algun parentesco 
con aquelas, ainda que remata 
sendb considerabelmente más 
comedida. 

O argumento plantexa a rela
ción dunha rnullEn da burguesía 
máis ben acomodada cun chim
pancé de respeitábel corpulén- · 
cía,, que lle procura ·as atencións 
que o seu marido semella non 
poder xa prestar con eficácia. 
Unha vez que este aceita a tan 
singular rival como tal, planté
xase unha tensa relación entr.e 
os tres, co engadido filio peqile
no, na que o preponderante será 
a obsesión do home por_ ~veri
guar "que" lle dá o símio á sua 

· muller para satisfacela. Obse
sión quemáis ou menos coinci
de coa do espectador, identifi
cado coa curiosidade morbosa 
do sofrido rnarid.o. O sensíbel. 
mono representa · asi, pero con 
demasiada claridade, o inescrü
tábel -da sexualidade feminina, e 
a irnposibilidade polo home e 
espectador de asistir, sequer 
polo ollo da pechadura, ás ma
nobras da heteroxénea parella, 
simboliza a inaccesibilidade a -
semellante mistério. · 

A prop~sta da fita só conse
gue que a aceitemos a médias. 
A verosirnilitude da relación 
muller-mono (ainda que unha 
pantasia que canta con certa 
solera fÍlmica e literária) non se 
ve favorecida polo feíto de ser o 
símio unha esmerada c;:ireta e 
disfarce ao -estilo daqueles seus 
devanceiros que aparecían en 
2001. -

E por outra banda, a capaci
dade ·corrosiva deste Oshima 
peneirado polo cine' europeu 
non parece rnoi alta, e a fita, en 
s~ma. non resulta realmente 
transgresora, espír~to co que 
probabelmente estaba concebi-

- da. 
Si resulta, contado, un filme 

curioso, que se ben vai perden
do forza cara o remate, manten 
un bon nível na ·realización, ac
tuación e acabado xeral, coque 
·resulta un produto doado de ver. 

GONZALO VILAS 

uu ........ 

un-bon_ agas~llo 
._...,..__....e....,.._ n • • n ~ 

de Nadal 

A pAffTIR DO DIA 15 
NA SUA usRARIA ~~L 
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San Cilirao de lás: 
un mergullo·nas 
onxes do idioma 

San Cibrao de Lás é o. nome 
dumha parroquia do concello de 
San Amaro, a uns quilómetros 
~s balneánas terras élo Carba- , 

_,--" i.~~ .... 

lliño, nun alto reborde que se 
deita sobre o amplo -vale d,o Ri
beiro do Mino. 

Falavde San Cibrao de Lás, · 
tamén é afondar nas raigañas 
da história do noso país , pois ali 
esta radicado un enorme castro 
desde onde se enxergan profun
dos e simbólicos horizontes . Té
rras de antigos minérios aúrífe
ros, onde seguramente xogaba o 
Castro un papel defensivo da 
cobizada riqúeza. 

A- viciña acrópole ou esculca 
·de Sán Trotado, desde on_de se 
pode asexar, en días claros, até 
o mítico Pico Sagro santiagués 
ou o curuto do Castro Mao de 
Celanova, se deitámos o noso -
ollar nos contornos,· non pode 
pasar desapercibido, cara o Les
te, e nas terras de Arnoeiro, O · 

pazo de Trasalba, a casá grande 
de D. Ramón Otero Pedrayo; 
para a· Norte os cumes dos arra
ñaceos dese Newyorquiño, que 
é O Carballiño, ·e 'máis alá , na 
procur~ do mar, os altos do Tés
teiro e do Suído. · 

Toao aquí é símbolo da Gali
ia , dumha Galiza pasada, a que 
representa o famóso castro, cos 
seus muros, sua fonte e suas to
rres, que foi obxecto das inves
tigacións arqueolóxicas de Ló
pez Cuevillas e de Xaquin Lou
renzo; n'lais avanzado no tempo, 
a história deixou outro marco, o 
viciño pazo de Eiras coa S\la xi
gailtesca caraballa que ainda 
atura o paso · do tempo feita 
unha venerável "caracocha", e, 
mesmo ao pé do castro o lugari-

_ño de Loucia, terra natal dese 
gran galega que é o Bautista Ál
varez, representación viva dum
ha Gahza que ainda non se dei
xa nomear . 

Mais, vaiamos ao obxecto 
desta sección de ANT que é 
procurar a int_erpretacion dos 
nemes da nasa tena, neste 
caso, As Lás . 

En_principio o seu significado. 
non admite dúvida, é unha clara 
referéncia ás l~as , que son ben 
abondosas no monte sobre o 
que se asenta o castro . 

Na Idade Média, os documen- · 
tos da época, atribuénlle o n.ome 
de Laas ou Lans e velaí onde 
aparece o problema etimolóxico · 
da ' procedéncia latina ou non, 
desta palabra e a -sua relación · 
c;;oa inscrípción dun ara apareci-_,__ 
da nas irnediacións, dedicada á 
deidade Bandua Lansbricae, 

·onde vol ta . aparecer o prefixo 
Lans- que lace hoxe o nome do 
lugar. 

Ainda que os dicionários es
pecializados dubidan moito da 
orixe da palabra Laxa e das 
suas semellantes como Laias 
{nome dun viciño pavo) oú das 
Lans ou Las que son riomes 
que inzan a toponímia cto · naso 
país e propoñen ou ben unha 
orixe pre-romana ou se nón pro
cedéncia do latín vulgar; nós 
pensamos que toda esa familia 
de palabras procede de umha. 
latina que é lámina que evoluiu 
para Lamna e despois Lana e 
daí a estrictamente medieval de 
Lans. 

Laminas ou Lamnas seria o 
nome que n.os primórdios do ga
lega se usaria para designar as 
lapas ou pedras planas que tan
to abundan na paisaxe física da 
nasa terra. 

O vello nome de Lansbricae 
teria pois unha_ tradución óbvia , 
seria . atendendo á sua faciana 
lítica, "a fQrtaleza das laxas", 
ainda que fica no ar o desven
dar o problema da temperá evo
lución de Láminas· a Lans con
forme está no epígraf.e ali atopa-
~o . . . 

Non sera que no latin vulgar 
ese paso evolutivo xa se tiña 
dado e convivia coa forma cul
ta? Bon traballo par.a os nasos 
lingüístas! O 

CÉSAR VARELA 

. - O llBRO DE NAOAL 

VIII centenario 
-SERAFIN MORALEJO 

O PÓRTICO 
DA GLORIA 

CONTADO AMOZOS 
E NENOS 

A explicación, a narrac1on das 
partes, das súas figuras, os ·de
buxos _dos símbolos PARA AGA
SALL'A-LO NADAL 88 CON 01-
TOCENTOS ANOS DE HISTO: 
RIA 

GuieirQ 
CULTURAL 

O Carrazua 

Dende o -comenzo-do -pasado 
vrau observamos pechadas , nos 
nasos diarios paseos polo mon
fortino Campo da Qompañía, as 
portas da taberna Carrazua, 
sen dúbida de ningunha clase a 
máis competente de todo o V al 
de Lemas e terra limítrofes en 
moitas légoas a redonda . 
Co~ <liria o naso inesquen

cibel mestre Manuel de Paderna 
·a industria -pra el non esistia 
comercio pois todo era indus
tria- do Carrazua era das 
m~is capacitadas de Gahcia . 
Poderían igualatlle: que non 
aventaxarlle . o 42-da santiague
sa rua do Franco ou a Beaden
se da mesma ilustre cidade ou 
cecais o Capilla da luguesa rua 
da Cruz ou aínda a desapareci
d_a taberna de Roibás, no meu 
Outeiro de Rei natal ou, apuran
do a causa, o Arturo vilalbés. 
De todos · estes ilustres . hones
tos e necesarios establecemen
tos ten enormes saudades este 
sedento moderao. que traza es
tas mal formadas liñas. 

No Carrazua ternos matado 
moitas sedes, celebrado moitos 
arnigábeis coloquios e ganado 
anacos deliciosos ao naso viver 
monótono e vulgar. Somos da 
opinión de que non se perde o 

Primeiros títulos 

tempo nas tabernas, senón que 
se gana . Que é o único xeito de 
ganar o tempo. De ganarllo ás 
cervexerias , ás sás de festas, á 

-- televisión ... -¿qué sei eu .~!15"e · 
modo e de maneira, como íba
mos dícendo, o peche do Ca-
· rrazua intrigounos . E tivemos a 
infausta noticia de que o seu 
dono, o naso amigo e cliente Pe
dro Vázquez Carrazua estaba 
moi maliño. E aconteceu o piar. 

Pedro Carrazua era de Aman
di. Levaba moitos anos con in
dustria viñateira aberta. nada 
menos que no Campo da Com
pañía de Montarte de Lemas. El 
mesmo colleitaba na ribeira do 
Sil o viña que servía. coas suas 
·propias maus , á sua noble e ho
nesta-parroquia. Unha parroquia 
fidel de ledos e competentes be
bedores. Palas festas patronais 
Pedro o Carrazua non vendía 
viñb aos forasteiros pra non dei
xar en seco aos seus parroquia
nos b resto do ano. Unicamente 
despachaba zumos, refrescos e , 
o que son as causas e as voltas 
que dá a vida , augas minerais . 
Celia, a sua rnuller, é unha esce
lentísirna cociñeira ao xeito clá
sico. A ela non lle viñeran con 
modernidades. Mí tiña ao seu 
Pedro lucido e groso que daba 
gusto ollalo. 

Pedro era un home forte, loiro, 
groso e , nos derradeiros tempos , 
potara un bon bandullo . Era co-

• 
Ra.món Cabanillas. Na noite estrelecida. 
E<;Jición de Xosé Ramón Pena. 

X. L. Méndez Ferrín. Contos. 
Edición de Sonso/es López. 

medor, bebedor e forzudo . Nun
ha ocasión requerira a este que 
escrebe pra ir . a def endelo a un 
xuicio de faltas pois tivera algo 
máis que palabras con un señor 
á sazón veciño de Amandi . No 
intre do xuicio dous testigos de 
vista declararon que Pedro Ca
rrazua só lle atizara un bofetón 
ao interfeuto de autos . Ao che
gar ao terceiro testigo , o fiscal 
interrogo u~ 

-¿Cantos bofetós esaitos lle 
arreou Pedro a sua víctima? 

-Un só. 
- Si señor . 
-¿E lago cómo esplica voste-

de que a víctima recebendo un 
só- bofetón teña lesiós na cabe
za, mln hombreiro e na illar
ga .. . ? 

-Moi <loado. E que ao pri
meiro bofetón con que o señor 
Pedro serviu ao seu contrario 
estampillouno contra un valado 
de cantería. · 

Do ºªrrazgª-dícese que, nun -_ 
ha ocasión, el e un seu compa
dre, dende a media tarde aos 
pechos da noite, entre os dous 
sós, paparon unha ola de viña, 
que corno todo o mundo sabe, 
ten dezaseis litros . 

Fideles parroquianos do Ca
rrazua testifican que nunha 
ocasión atoparon ao Pedro. na 
sua industria, dicendo palabras 
maiores contra Naso Señor e 
toda a corte celestial porque a 
saraiva lle rematara coas uvas 
dunha viña. Un dos parroquia
nos díxolle que compría mode
ración e resiñación pois Naso 
Señor sabe o que nos convén e 
cando dispón algo E1 sabe por 
qué o fai . O Pedro cadrou con
forme pro caviloso. Ao pouco 
tempo retrucoulle ao parroquia
no: 

-¿Sabes unha causa .. . ? 
-Ti dirás . 
-Que Naso Señor tamén po-

día razonar un pouco. 
Sentimos de todo corazón a 

marte do naso vello e querido 
amigo Pedro Vázquez Carrazua. 
taberneiro exemplar. Era dono 
dun arte antergo e noble. Her
deiro e fidel depositario dunha 
cultura que se perderá El trabé'
llaba o v1ño que vendía. Conocía 
as suas vides unha a unha. In
cluso nos atrevemos a dicer que 
distinguía uva a uva Esta sabi
duría xa non se voltará a dar 
Nun prósimo futuro os poucos 
bebedores de v1ño que quede
mos irnos ter que bebelo embo
tellado . E no Jugar que ocupaba 
a taberna do Carrazua. ao 
mellar e con sort~. abren únha 
caf eteria ou no peor dos casos 
unha cervexaría . Como en Ba 
viera . 

Estamos realmente alarmados 
e sobresaltados polo peche das 
vellas tabernas. verdadeiras uni
versidades da xente do común . 
A forza do viña daba elocuencia 
infusa, lix~iriza de palabra e so
tileza de raciocinio. En Monforte 
de Lemas foron pechando o To
más, o Vilachá, o Blusas, o 
Tearaña e agora o Carrazua. 
O mesmo acontece en todo o 
país .. Das tabernas que había na 
nasa tribu -Roibás, Arrieiro, 
Salgueir<r- xa non queda nin
gunha aberta. Esto é triste . Pro 
o que é máis triste aínda é a 
apertura de cervexarias. Esta
mos perdendo .unha cultura. Ao 
mellar ganamos unha civiliza
ción . Non o sabemos . Un pode 
ser civilizado e non ser culto . 
Pro unha persoa culta é, necesa
riamente, civilizada . o noso 
.amigo Pedro o Carrazua era cul
to pro, ao mellar , non era civili
zado. Pasáballe o mesmo que ao · 
viña de Amandi co que tanta 
amistade tiña. O 

M. HORTAS VILANOVA 
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EXPOSICIONS 

• Anxel Huete 
Exposición de pintura ria Aula 
de Cruxa Galicia en A Coruña. 

• Af~e Galega 
Na Galeria Estudio da Coruña 
mostra· colectiva "50 anos de 
pintura galega" . 

• Holograflas 
En Laracba. dento da ".Expo
bergantiños" da Casa de Cris-. 
tal, mostra de holografias, arte 
ttidirnerision al. 

• , A qoble história 
do Dr. Valmy 

Q sábado 10 o grupo "Acháde
go" representará en Lugo esta 
obra de Antonio Buera Vallejo 
co gallo da celebración do XL 
Aniversário da Declaración 
dos Direitos Humanos 

• "Calquera vai á 
guerra. 

A obra de G. Figueiredo repre
sentada polos ourensanos de 
"Carítel" o verues ás 21 h . no 
salón do Instituto de Bachela
n;¡to. <le Ribadeo. 

• Ubu Rei 
"Teatro de Ningures" o venres 
ás 20 h . no Liceu Ourensán 
dentro dos "Fiadeuos" organi
zados pola Concellal1a de Cul
tura de Ourense. 

• O rriozo que 
chegou de lonxe 

A (')bra de Synge representada 
po1o CDG o vemes ás 9 no po- . 
lideportivo municipal de Pon
tecesures . 

• .Castelao. 
Estampas de 
Guerra e debuXos 
de negro~ 

Por prirneira vez en cincuenta 
anos nd Edificio Sarmiento do 
Museu de Pontevedra están 
expostos os orixinais das es
tampas dos tres álbumes de 
guerra de Daniel Castelao (Mi
licianos, Atila en Galicia e 

. Galicia Martir) asi como da
quelas do mesmo tema que 
están fóra de colección. 

A exposición, ocasión única 
para valorar uns debuxos que 
non por difundidos deixan de 
cumplir unha calafriante labor 
de denúncia política e permite 
unha valoración roáis obxecti
va das calidades artísticas da 
obra de Castelao, que até ago
ra sofrira uñhas deficientes 
edicións, ora polo tempo de 
guerra ora por terse feito re
producións sen aceso aos ori
xinais . 

Aberta até o 23 de Decem
bro Días laborais de 6 a 9 da 
tarde e festivos de 12 a 2 nas 
mañáns. 

ANUNCIOS DE BALDE 

Vendo mel da Galiza (Serra 
do Faro de Aviom - Ourense) . 
producido anesanalrnente 
sem tratarnento químico, em 
botes de 1/2 Kgr a 650 pta. E 
1 Kgr a 1 200 pta para ped1-
dos mandar cheque polo im
porte má1s 150 pta_ para gas
tos de envio a nome de Joám 
Lcns Galega Torrado, 32513 
Godás da Cima - O Carvalinho 
- Ourense 

Danse clases de Matemáti
cas de BUP, FP e COU Per
guntar por Marina, pólas t.a.r
des, na Rua Tauro 3-~ dereita 
(Compostela). 

Vendo furgoneta Avía, pre
parada para vivenda, en bon 
estado Teléfono (988) 
41 70.03 De 10 a 13 h Per
guntar por David . 

Em A Corunha curso inten-

Francisco 
Salinas Portugal 
(ven da páxina 15) 
twa1s, como a palabra N st 
momento hru en Clfculac16n 
como tópicos. ademáis de sua 
eXlsténc1a pux;¡¡nte e real, as 
ideas das "novas tecnoloxias'·, 
a "cultura da imaxe" . . que 
nós aprove1támos e gozámos 
pero que non son exclusivas e 
excluintes É un elemento a 
ter en con ta" . 
Que proxectos ten a F ede
ración para o futuro? 
Vanse celebrar uns encontros 
culturais do asociacionismo 
por comarcas, entre Xaneiro e 
Fehreiro (Viveiro, Carballo, 
Monforte e O 'Porriño). coa fi
nalidade de pór en contacto ás 
xentes qi.le trabatlan nas .co
marcas: está o proxecto da re
vista da Federación, porqu~ 

FRANCISCO 
SUÁÁEZ 
SEGURA 
"() CANÁRIO" 
Membro da LéR e da 
Comisión contra o V· 
Centenário, finou o 2 de 
Decembro do 1988. . 
Os teús compañeiros non te 
esquecen. 
Vigo ~ Decembro do 1988 

sivo de galego reintegrado 
(e breve aproxima9om a cultu
ra-portuguesa). 14 de Novem-. 
bro a 16 de Dezembro (todos 
os d.las) . Pelas 20 .15 h . até as 
21.15. Instituto Salvador de 

Madanaga. Inscrip9om e ma
trícula : a) Llvraria Tena, Pra9a 
do Conservatório, 2 (onde a 
Escola de Idiomas); b) Livraria 
Lume. Rua Femando Macias, 
3; e) Livraria Couceiro, Prac;a 
do Llvro 

Mestra dá clasés particula
res de EXB. Interesados diri
xirse, en Vigo, a Canadelo 
Ba.vco 4-5° p . 13 ou ao teléfono 
43 99 56. 

O grupo d e Baile e Gaita 
''San Miguel de Marcón (Pon
tevedra) oferécese para actua:
cións e festas . Os interesados 
poden dlrix:i.rse aos teléfonos 
(986) 84 69 20 e 84 77 15. 

cmd mas que o mtercámb10 
de mformac1ón entre as aso
ciac16ns ó imprescindíbel e vi 
tal : queremos pÓr en marcha 
un centro de documentación 
da Federac1Q.p ; hai unha poü
t1ca de recuperación das fes 
tas trad1c10nais frente a un 
rnodelo cultural por arriba e 
importado, e nese senso haiun 
'proxecto de itinerários cultu
rais e circuitos ... O que quere
namos é que a Administra
ción defina que tipo de rela 
cións vai manter co asociacio
nismo cultural de base: se 
realmente quer potencialo ou 
elimirlalo: se quer condenalo á 
marxinalidade -ou que sexa o 
núcleo aglutinador do traballo 
cultural do país . Se iso non se 
define estámos sempre loitan
do contra un muro de siléncio 
que pexa a fúnción que ternos / 
gue exercer. O 

LIBROS 

• Libros Recibidos 
A Xeración Nqs. Galeguis
mo e relixión de Victorino 
Pérez Prieto. Editorial Galaxia 
O reloxio da Torr~. Marina 
Mayoral. Edit orial Galaxia 
Identidad étnica y movi
mientos indios. Compilador 
Jesus Conti:_eras. Editorial Re-
volución. • · 
La presencia de las muje
res en. el sistema educati
vo. Inst ituo de la Mujer 
Rosa y Azul. La tr?Jlsrnisión 
de los géneros eh la escuela 
mixta. Instituto de la Mujer. 

'A·xend·A 
Acur:.TURA~ 
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PUBLICACIONS 

• VI Xomadas de 
Historia de 
Galicia 

Co tema xeral de "Mentali
dades colectivas e ideolo
:xias" do 12 ao 23 de Decem
bro celébranse no Ateneo de 
Ourense.esta ñová. edición das 
xom adas que sé celebrarán · 
baixo o seguinte programa: 

•. Dia 12. Inauguración. Xosé C. 
Bermejo. . ·•A xeopolítica da 
embriaguez en Estrabón. Usos 
e significados culturais das 
bebidas alcoólicas na Gallae-
cia" . -
Dia 13. Ladislao Castro. "Re
fÍexio~es sobre los primeros 
objetos de oro y su relación 
con el poder y la riqueza . El 
caso gallego en el contexto de 
Ja Europa prehistórica" . 
Día 14. Carmen Pallarés. 
"Marte e sociedade na Galicia 
Medieval" . 
Dia 15. Ofelia Rey Castillo . 
"La muerte en Galicia: Actitu
des religiosas ante el más allá 
en el Antiguo Régimen". 
Dia 16 . L. Alonso Álvarez: 
"Comerciantes e políticos. 
Economia e ideoloxia na bur
guesía coruñesa da primeira 
metade do século XIX" 
Dia 19. Ñarciso de Gabriel. 
"A mentalidade da · sociedade 
rural galega diante da escolri
zación da muller no século 
XIX" . 
Dia 20 . Seminário de História 
de Ourense 

Olga Gallego. Enrique Bande. 
Isaura 'Vareta. "Universidade 
nova e novos estudantes. O 
cárnbio dos universitarios 
"troians" aos da FUE". 
Dia 21. S~minário História de
Ourerise. Ponentes Jesus de . 

, Juana, Luis Rivas e Borobó. 
' X. M . Cid Fernández "ldeoío

xiá, educación e sociedade en
Ourense (1931"1936)" 
Dia 22. Seminário História de 
Ourense. Marcos Valcarcel, 
X.R. Quintana. Xavier Castro . 
X, Balboa. "Soldados e deser
tores. Os galegos e o -servicio 
militar no século XIX" 

/ ' 1 
Dia 23. J. A Durán "Función 
do calvosotelismo I}.a articula
ción da direita au toritária . (0 
caso de Ourense)". · 

Entregarase Diploma das 
Xornadas e Certificado 
acreditativo de asisténcia 
prévia inscripción no Ateneo 
d~ Ourense (Tfno. : (988) '23 58 
22). In:scppción: 850 pta. Es
tudantes e persoas sen empre
go, 450 pesetas e 250 ptas. 
polo Semirlário. · 

• Curso de teatro 
de Johanes 
Vardar. 

ACTOS 

• Programa das V cial de Arquitectos de Galicia 
Xomadas do vanse celebrar estas· xomadas 

babeo o seguinte programa: 
Humor Dia 12. Mesa Redonda "Crité-

11 de Decembro rios técnicos para o ordena -
. Lugar: Museo do H:umor-(Casa mento do litoral" . Juan Luis 
· da Cultura de Fene) Dualde, Ánxel Viñas, Arturo 

ExposiCións: Farrido e. Arturo Cond~ Alde-
- Mostra de orixinais de Mort mira , 
'1-<'a:IB:e- <--!°'" ~k Browe. · Dia 13. "Tendéncias actuais 
.-1.\/Íostra do -t:on11d' ce Rei- do tratamento do litoral". 
'mundo Patiño "O home que .. Mesa Redonda 'clím Manuel 
falaba" . · -,f'oh:.:'º"' ..Salvador Fraga, Ma-
·-Mo.stra de. Comic Galega nuel Novoa.: fvi~1~Lf.ia\lgp-o 
_:_Mostra dos traballqs gráfi- Jarreto e José G. ~ebrián Te-
cas e fotográficos presentados llo. . 
ó N Concurso Curuxa do Hu- Dia 14. '-' Evolución sócio~ur-
mor. banística do C'oncello de Moa-
Actos: fla ". Sebastián Juncal Currás. 
-As 5 ,30 inauguracion das Xabier Abalo Costa e Cándido 
Xornada~ coa proxección do . Pena Viéitez. 
video : "15 anos de comic en Todos os actos celebraranse 
Galicia" (realizado polo equipo no Centro Sócio-cultural Dá-
do programa Visións" . niel Castelao de Ouintela, ás 
Proxección do diaporarna "O · 20.30 h. .... 
Tesauro de Untía" de Carlos Paralelamente abriranse duas 

. Silvar. exposicións. Do 8 ao 18 de De-
- As 6 ,30 presentación do li~ cembro "As const rucción ad--
bro "Reitnundo Patiño: o home_ xectivas na Galicia Rural" e do 

· que falaba vegliota" e da pu- 18 de Decembro ao 8 de Xa-
. blición "A Mort con amor se- neiro "Arquitectura Popular 
pa'ga" das senas". A. prirneira destas 

Tertulia sobre o comic e exposicións . cedida polo 
Reimundo Patiño conducida COAG, é unha ampla mostra 
por Siro López e coa interven~ da arquiteétura dep~ndente 
ción de Xaquin Marin, Bemar- da casa-vivenda e· as súas fun -
dino Graña , Xosé L. Mendez cionalidades nunha economfa 

· Ferrin. Isaac Diaz Pardo. . tradicional.' 
- As 8.00 entrega dos pre-
mios do N Concurso Curuxa 
do Humor. 
- As 8,30 clausura das xorna
das coa actuación de Fárruco . 

Mais información nos se- · 
guintes teléfonos: Xaquin Ma
rin (34-19- 41) Antonio Orozco 
(34-03-34 ou 34-03-66), Cipria
no López (34-03- 66 ou 34-06-
6-0), Xose Lois Rivera (34-03-
66) ou Daniel Romero (34-03-
66 ou 38-44-94) . . 

• Debates sobre 
Ordenamento dos 
espácios públicos · 
de berramar 

• XXV aniversário 
do _Facha 

NucJe·ando . os actos da cele
bración -dos seus 25 anos de 
vida'. o vindeiro verues, 16 de 
Decembro, terci lugar, organi
zado pola Agrupación coruñe
sa na Caixa Galicia: un recital 
_dos poetas premiados nos 
concursos nacionais de poesía 
de O Facha nas suas sucesi
vas edicións seguida dunha 
cea de irrnandade na Raxaria 
As Neves . para a que se abrirá 
un turno de inscripcións . 

Ponentes: Francisco Fariña. r 

Celebrarase o próximo mes de 
Xaneiro en Vigo. Matrícula 
·aberta até o 15 de Decernbro. 
Inscripcións ·na.· i:ua Príncipe 
22 ou no teléfono 22 72 35. 

Organizadas pola Agrupación 
r Cultural "Nós" e o Coléxio Ofi-

Están en preparaclón dous 
tomos cos poemas e cor1tos 
premiados nos cone'Ursos que 
tradicionalmente convocan. 

CONVOCATORIAS · . · . - - . . 

• 2º Gertame 
"Olísbos" de 
Crítica Literéfia 

A Revista Olisbos · convoca o 
2° Certarne de Crítica Literária 
1988/89 coa finalidade de con
tribuir á consolidación de 
unha critica literária en gale
go, ao tempo q~e á divul~a
ción e estudo das nosas letras _ 
A convocatória rexerá-se polas 
seguintes b ase.s: 
Primeira . Só serán susceptí
beis de- concorreren ao pre
sente Certame aqueles traba
llos ou artigos, inéditos. en lín
gua galega, que se centren no 
estudo de calquer libro de na
rrativa ou de poesia_en galega, 

publicado na sua primeira edi
ción dés~ois do primeiro de 
xaneiro de 1980. 
Segunda. Establece-se uÍl 
único prémio de 15.000 pese
tas en librós roáis 10.000 en 
metálico, e ·a p))blicación na 
rev.ista Olisbos do traballo pre- · 
miado. Así mesmo. poderán 
ser pul::>licados na mesma re
vista aqueles traballos que o 
xurádo estime oportuno. O 

1 prémio poderá ficar · deserto, 
nese caso a cantidade do 
mesmo acumularia-se coa da 
seguinte convocatória . , 
Terceira. A extensión· dos 
traballos non será inferior a 
dez fólios nen superior a vinte. 
Os orixinais apresentarán-se 
por triplicado, mecanografa-

dos a dobre espazo e por unl'la 
soa cara. C?da concursante 
poderá enviar cantos orixinais 
desexe. 
Cuarta. Os orixinais envia
rán-se baixo lema ou pseudó
njrno, e conten'do .nun sobre 
cerrado.o nome, teléfono e en
derezo do autor. · 
Quint a. O xurado estará for-

-mado por persoas de recoñeci
do p!estixe> na literatura e ~a 
crítica literária. Tamén forma
rá parte do xurado un memobr 
da revista Ólisbos, que actua
rá de-sercretário, con VOZ· pero 
sen voto. A composición do 
xurado e a data do fallo farán
se públicas unha vez pechado 
o prazo de- admisión . · 
Sexta. Os orixinais serán re-

ABOSA!IBBA 
PEftlODICO GALEGO SEMANAL 

mi ti dos a ·este enderezo: 1 

'Para o certame de crítica. 
Revista " Olisb os, os ama n · 
tes da palabra" 
Faculdade de Filoloxia 
Praza de Mazare1os 
(15703) Santiago de Compos
tela 

O prazo de admisión rema
tará o dia 28 de Febreiro . de 
.1988. . 
Sét im a. O fallo do xurado 
será inapelábel. Os orixinais 
non premiados poderán ser re
clamados serán destruídos e · 
non se manterá correspondé.n, 
da sobre eles . 
Oitava. O feíto de concorrer: 
ao presente Certame presupón 
a aceitazón das anteditas ba
ses . 
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O ENIGMA DOS 
LÓSTBEGóS ·N"EGROS · 

~ .~-+ _:;, . 
MIJAÍL DMITRIEV 

N. o Mahabarata, a'ntigo poema da Ín-
,, dia, · menciónase a oidade de 

Mohenjo-Daro, que significa Outei_
ro dos Martas, · a cal tiña sido borrada do 
mapa da Terra hai uns 3.500 anos. Ade
mais des'apareceu en circunstáncias. enig
máticas: no ceo estalou un rnsplandor 
deslumbrante, o ar parecia arder, e logo 
produciuse unha potente explosión. A alta 

.'temperatura füm ferver as águas adxacen
t~s, e "os peixes semellaban queimados". 

As ruinas desta cidade foron descober
. tas polos arqueólogos no 1922 . .As exca
vacións iniciadas confirmaron a lenda do 
cataclismo. Os científicos atoparon pe
dras fundidas, pegadas de incéndibs e 
dunha explosión ~umamen~e poderosa. 

· Asi, no rádio dun_ quilómetro foron destrui
dos. por completo todos os edificios. As 
posicións de esqueletes testemuf-íaban 
qu·e _antes de morrer a xente transitaba 
tranquilamente potas ruas. As rüinas quei1 

, madas de Mohenjo-Daro lembraban en 
algo' as de Hiroshima e Nagasak.i despois 
do bombardeo atómico, no que a onda de 
choque e a radiación se espallarón desde 
o alto. · · . 

Hai que desbotar dunha vez a idea du~
ha explosión nuclear, pois que no Outeiro 
dos Mortos non hai fondo .radioactivo al
gun e tamén a versión dunha invasión de 
extraterrestres. . 

Sábese que os gregos e· romanos des
crebiron máis dunha vez carrozas ardendo 
no ceo nocturno; os índios americanos, 
cestas redondas no firmamento;~os xapo
neses buques pantasmas con luces ace
sas. Segundo o sacerdote Ezequiel, polo 
592 antes da nosa era, a Palestina viu "do 
Norte un torbeliño de vento e unha grande 
nube, e un lume que se remexia dentro da 
nube, é' un resplandor arredor dela": 

Que pode dicer a ciéncia moderna $O
bre o particular? Aclarouse que na atmós
fera· fórmanse, baixo a ac.ción de raios 
cósmicos e campos eléctricos, partículas 
químicamente activas, capaces de se 
concentrar ~ pegarse entre si . á maneira. 
· dunha bola .de neve, criando aglomera-:
ció.ns de aerosois que boian eri x~ito de 
globos de diverso diámetro. As devandi- · 
tas formacións físico-químicas (FFQ) eran 
observadas polos homes primitivos hai 
50.000 anos. Menciónanse, por exemplo, 
nas antigas crónicas exípcias correspon
dentes ab raiñado de Tutmosis 111: "no ano 
22, no terceiro mes do inverno, ás ·seis ho
ras do dia aparecetJ no. firmamento un glo
bo resplandecente, que ia avantando le~
tamente cara o Sur, causando pavura en 
todos os que a ollaban". lmaxes de globos 
ígnebs son comuns nos monumentqs da 
arte etrusco, e a eles refírense tamén os 

pOI~ t>E& SéR. 

antigos manuscritos exípcios. 
Existen vários tipos de formación·s físi

co-químicas: unbas - ·chamadas frias
podeñ existir longo tempo sen emanar 
enerxia ou luz~ ·Pola sua forma~ semellan á 
dunha bola de rugby e vense claramen\e 
no ceo diurno: escuras e opacas. Unha hi
pótese di que non son OLitra causa que 

· lóstregos esferoides sen se encender. Por 
isa se lles chama lóstregos negros. Men
tres que a~ FFQ luminosas, de cór blanco 
intenso ou marelo limón, que surxen inde-

. pendentemente da ad:ividade tormentosa, 
son denominadas formacións químio-lu-· 
miniscentes (FQL). Pod.en boiar libremente 
no ar, ficar un espácio longo espácio de 
tempo na superficie t~rrestre; trasladarse 
a grande ve_locidade- seg u indo as traxec
tórias máis extravagantes, escurecerse e 
v.oltar a prenderse. Con iso_ a temperatura 
das FQL acesas chega a vários milleiros 
de grados. Ao igual que os lóstregos esfe
roidais, as 

1

FQL poden -.explotar, incendian
do edifícios e terras. 

-O 21 de Setembro do 191 O, os habitan
tes de New York observaron durante tres 
horas centos de "vagalumes" atmosféri
cas, que sobrevoaban. a cidade. Era un 
espec.tácuio fantástico. Na . U.RSS, un f~-
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nómeno semeliante tivo lugar a ·noite do 
24 de Agosto do 1978 sobre a cidade de 
Jabárovsk. De súpeto e·scoitouse un asu-

. bio penetrante que lembraba o ruido dun 
' -motor a reacción. Fíxose como de dia. O 

"obxecto" luminoso ia baixando pouco a 
p0uco, e a rentes da terra fulminou con 
grande intensidade,. Na zona d? "aterr~xe" 
o chan carboriizouse e fundwse, A1nda 
que teñan pasado moitos anos desde en
tón .. naquel lugar non medra causa. Nunha 
noite 'de Setembro do 1984, sobre as te
rras dunha facenda agrícola da república · 
autónoma de Udmurtia, na URSS, o ceo · 
estrelado · iluminouse repentinamente , e 
desde arriba choveron eslumeantes.. glo
bos blancos. Zigzagueando e dando vol-

. · · tas, ian baixando paseniñamente ao chan. 
Mais o efecto non foi só lumínico: nun rá
dio de 20 km. resultaron averiados trans-
formadores e liñas eléctricas. ' 

-Segundo precisaron os científicos, as 
FQL e os lóst(egos esferoidais poden dei
xar escapar en cantidades considerábeis 
susbtáncias altamente tóxicas, que provo
can a polución do ar. Polo visto, en 
Mahanjo-Daro os habitantes non só sofri-

, ron os efeitos da explosión, senón tamén 
dos gases tóxicos. Os cálcülos d~mostran 

. que no momento da traxédia debían ter 
· surxido no ar uns 3.000 lóstregos negros 
cun diametro de até 30 cm., e máis de 
1.000 FQL. Unha calamidade de semellan
te envergadura, rexistada na memória da 
humanidade, é, por sorte, única. Con 
maior frecuéncia fórmanse a flor de terra 
lóstregos esferoidais isolados; ou as FQL 
a gran altura. Pero hai testemuñas de pilo
tos que terian pasado non só através de 
grandes coricentracións de lóstregos ne
gros, .senón tamén de multicores FOL. No 
1983, no · observatório de Zacatecas de 
México., fixeron a primeira fotografia dun
·ha ,FFQ. f.gorá xa se cantan por centos. 

E posíbel na_ actualidade prever os efec~ 
tos perigosos deste fenómeno natural? E 
terríbel imaxinarse o que lle p_asaria a 
unha urbe mt>derna de millóns de habitan
tes, se como no caso de Mohenjo-Daro, 
surxisen na atmósfera milleiros de lóstre
gos negros e FQL. Por certo que a huma
nidade non ·está hoxe tan desasistida 
como na antiguidade. A ciéncia moderna 
canta eón rádares capaces de detectar as 
formación.s múltiples e as precipitacións 
de FFQ. Ademais, coa axuda de diferentes 
meios pódense provocar de maneira artifi -

. cial explosións aéreas, inofensivas a gran
_ de altura, ou. someter ao "obxecto" á ac
ción de composlos químicos reactivos, 
que privan ás FFQ da sua capacidade de 
explotar e fan que se desintegrer con ra
pi~ez. O 

Mijaí_I Dmitriev é doctor en Quimica. 

O Ll)MPEN- . 
EMPRESARIADO 

. G. LUCA DE TENA . 

H ai novas que teñen o poder de 
cambiar toda un ha vida, coma 

. os amores . dos tangos. A 
apr'esentación en socie.dade da fami
lia Matta ·Ballesteros e dos seus acti
vos sócios e compañeiros galegas 
de consellos de administración é 
unha desas noticias transfo.rmadoras 
que . nos transportan ao outro lado 
sobre custións de confianza básica. 
Contó usen os que aquí non tiñamos 
indústrias porque non había modera
ción salarial, pero como nen o mellor 
vendedor 'do mundo seria capaz de 
nos vender unha parvada deste ta
maño, inventáronse argumentos de 
reposto como o das necesárias van
taxes para o empresario de fóra (aqui 
non os había, seica) que se estabele
ceron á canta dos presupostos públi
cos. Este conxunto de priviléxios 
para que tivese a ben investir aqui 
coloca sobre a cabeza do protago
nista fundacional de calquera iniciati
va de ZUR, ZID etc. unha falsa corca 
de heroi que ten algo de ridículo. 

A foto-espía de Nelson Matta sa
cando o can a mexar ao petril do Or
zán, é. boa mostra de que non con
vén mitificar a ninguén, e moito me
nos polo seu diñeiro, ainda que con 
el compre o direito a ser sócio de 
honra des nosos casinos máis esi
xentes. Indica tamén que , salvando 
excepcións por todos vistas, entrá
mos no fin de século como espácio 
industrial que s,ó cobiza o lumpen
empresariado. E ben sabido que o 
nome de lumpen-proletariado resér
vase na análise marxis~a a aquela 
clase que pala sua extrema miséria 
non pode asumif a sua condición de 
proletariado. A mesma condición de 
marxinal e de anti-social debería ex
tenderse a estes proprietários de 
cans de luxo. que só buscan rápidas 
plusvalías , convertibilidade inmediata 
e cobertura á canta do erário público, 
que é a máis barata . 

Por que só aparecen ao engado 
das regalias fisca,is estes homes do 
saco, con cartas de misérias, ou 
esoutros das celulosas e das empre
sas que ninguén con sentido comun 
quer? Acaso seri~ mellar preguntar 
se coas carreteras que ternos, sen 
teléfono , sen servícios, e cunha pé
sima administración , algun destes 
governantes que poñen os olios en 
branca canda falan do ano dous mil , 
pensaba que poderian aproveitarse 
de tanto priviléxio como se oferece a 
alguén que. non pertencese a este 
sub-empresariado que agota embar
ga o corazón da nosa prensa diária. 

. GONZALO °V6LVER AO REGO 
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E coma unha persÓaxe de lones
co no seu teatro do absurdo. 
Sae tanto na televisión ·como 

Felix, el gato nos seus tempos. Parece 
un gómito de ideoloxia matutina a que 
arroxa cada dia polo rádio-despertador. 
Poderia ser a mistura dun gordechiño 
crego de aldea e "o gran irmán" vixitan
te de 1984. Ven de rezar o yo-pecador
me-cdnfieso .por ter pedido o non no 
referendo constitucional. Está ·pagando 
a factura mesmo de ter cruzado a fron
teira, 9urante o franquisrho, -para ir ver 
El último tango en París. , ~ 

José Mari Bandrés está a piques de 
se convertir nun Vargas Llosa local e 
baixi~o. Mágoa para el de nor:i ter unha 
máquina do tempo que lle permita asis
tir de novo ao Proceso de Burgos, nes-
ta volta facen1~0 de fiscal. O . 
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