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Amor Deus: 
'Non hai espácio 
para tantas 
centrais' 
Fata cos ademáns e a 
expresividade dun obreiro ben 
plantado, non ten fasquia de 
burócrata e di que el non quer 
ser secretário xeral toda a vida. 
Aproveita calquer fio da 
pergunta para falar de unidade 
da esquerda, dunha unidade 
máis ampla, de que na Galiza 
sobran siglas sindicais. A 
aparente espontaneidade 

· córtalla de cando en vez un 
breve riso de veterano home 
do PC. (Páx. 10 e 11) 

Galiza non 
recebe u 
asignación da 
FEDER 
Na novena asignación de 
axudas financeiras do 'Fondo 
Europeu de Desenrolo 
Regional" (FEDER), Galiza non 
recebe nen unha peseta de 
axuda, patentizándose, unha 
vez máis, que estes fondos, 
que debían de servir para 
eliminar os desequilíbrios 
rexionais, están favorecendo a 
zonas que teñen a renda per 
capita" máis alta, como é o 
caso de Catalunya e Valencia. 

(Páx. 10) 

X.A. Durán: 'O 
golpe do 36 na 
Galiza dérono os 
monárquicos' 
Os monárquicos deron o golpe 
do 36 na Galiza, segundo un 
estudo que ven de apresentar 
Xosé Antonio Durán nas 
Xornadas de Historia de 
Ourense. Polas próprias 
condicións da sua . 
participación no golpe, estes 
conspiradores· monárquicos 
non merecen a lembranza dos 
vencedores. . (Páx. 15) 

' 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

. . 

EXISTE.UÑHA ·GRAN .D_IFERÉNCIA CO TRATO QUE RECEBEN OS TURISTAS, 
, . 'MESMO NO PRÉC-10 DA VIAXE . . 

NADAL EMIGRANTE 

CADA 4 IYllNUTOS ... 

A CORUÑA -RESERVAS TELF.-Ú 32 11 

Précios altos, 
retrasos e. 
incomodidades, 

·. trámites lentos 
na froriteira de 
chegada. Este 
é o panorama 
que lle espera 
todos os anos 
a milleiros de 
galegós 
emigrantes que 
queren tornar a 
casa polo_ 
Nadal. Un· 
emigrante debe 
pagar' máis por 
un billete de 
avión para 
regresar _.a casa. 
o médio máis 
utilizado, o · 
avión, é máis -
caro para un 
emigrante en 
Suiza ou 

. Inglaterra que 
- volve a Galiza 

ca para un 
turista deses· 
mesmos países 
que vai ás· 
Baleares ou a 

. Málaga. Nas 
actuais 
condicións 
laborais na 
Centro-Europa, 
pode· . 

_compensar que 
_ a familia viaxe. 

Neste últimos · 
anos saen 
tantos .galegas 
para pasar o 
Nadal -cos 
familiares 
traballadores 
fara coma os 

-que .entran para 
. uhha breve 
vacación'.na sua 

- terra. 
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. Existe unh~ gran drreréncia co trato que 'receben· os turistas,. até nó précio da~ viaxes 

Para moitos emigrantes é mellOr ser visitado 
pOla sua família · · 

que regresar a· casa por uns _dias 
. - . 

Précios altos, retrasos e incomodidades, trámites lentos na fronteira de chegada. . 
Este é o panorama ·que lle .espera todos os anos a niill~iros de galegas emig~antes que qúeren tornar a casa 

polo Nadal. Wn emigrante 'debe pagar máis por un billete de avión para regresar a casa. O médio máis utilizado~ 
o avión, é máis caro para un emigrante en Suiza oü Inglaterra que volve a Galiza ca para un turista 

deses mesmos países que vai -ás ~aleares· ou _ a · l\Ílálaga. Nas ac1uais ·condicións laborais na Centro-Europa, 
pode compensar que a familia viaxe. Neste ·últimos anos saen tantos galegas para pasar o Nadal 

cos familiares traballadores fara coma os que entran para unha breve vacación na sua terra. 

Polo Nadal son tantos os 
galegas que saen por · 
visitar aos seus parentes 
emigrados coma ós que· 
chegan para estar uns. dias 
na sua casa. As 
dificuldades de paso de 
fronteira e tempo de viaxe 
e estáncia convenceron a 
moitos de que é preferíbel 
ser visitado na Holanda ou 
a Suiza que visitante na 
sua propria terra. 

I 

Seis ·da tarde do dia ·de Noite
boa. Aeroporto de ~ompostela. 
Sás de espera .ateigadas de xen
te vinda desde os catro pontos 
cardinais da Galiza. Esperan. De
sesperan. O vó charter que t.iña 
que chegar ás dnco, procedente 
de Zurich ainda non apareceu. 
Séguen a pasar os minutos, os 
cuartos, as horas. Idas e vindas 
ª· información: H~i problemas. 

', Ainda nori saiu de Suiza... está 
en Madrid. Nas distintas casas 
os nenas perguntan impacientes 
"cando chega o papá". As potas 
da· comida ·retíranse aos extre
mos das planéhas .da cociña. 
Todo é nervosismo. Medio país 
está aretante e a outrá média in
tranquilo·. "Pasaríalles · algo?" 

~ Pergúntase entre os membros 

- ' 

que ~stamos manoando cartas 
todos os meses, e, ainda nestes · 
dias gastámos máis que calque
ra turista ·que ven á Costa do Sol 
ou Mallorca. Por se esto fose 
pouco, os .. nasos billetes sori 
máis caros; moito máis caros 
que os deles. Aproveitánse de 
r:1ÓS porque saben . que ternos 
que .vir. 

A. EIRÉ-G. LUCA 

Ir pasar -
o Nadal fóra 
A situación é rdéntica se en vez 
de vir pasar aqui as . festas, por 
motivos de traballo non poden, e 
van os familiares aos · paises 
onde están emigrados. "Estamos 
no mesmo problema", afirma 

Mancho García, emigrado desde 
hai 13 -anos en Lausana; "danse 
os mesmos retrasos, nunca sa
bes canéro chegan ... e ti ali espe
rando no aeroporto óu na esta
ción con medo a que se perde
sen. Hai moito quen fai negócio 
cos emigrantes e ninguén que 
nos axude. Xa non é a primeira 
vez. que algunha axéncia vende 

billetes e despois desaparece do 
mapa, como pasou con António 
Cebolledo, un axente na Suiza, 
que deixou mangados a máis de 
trescentas persoas. Se vas pro
testar aos consulados nen caso 
che tan. T eñen parte no negócio. 
Asi e todo os piares son os que 
están en hoteis de alta montana, 
como estiven eu antes. Tes que 

=~~~==~ ===~=: tren que parece se perdeu de ca- 1 .pc;>lo ingreso na Comunidade Económica · uns dias e pasár as alfándegas de cara den comprender que por regresar unha 
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forza dun tratado de Estado, desbotába- dadáns. Nes .sequer se lles vai conceder turístico do Mmediterráneo. Quen por 

· Ano tras ano repítese a mesma se apuradamente a tese .oefendida. a esa indulxéncia que xa é comun en toda acaso queira poñer a proba estas afirma-
situación :para milleiros de gale- este respeito_ pala burguesia desde co- a CEE para o ·tránsito de mercadorias cións, non terá máis que achegarse nes-
gas que viven na emigración eu- mezos de século que consistía en a.pre- non convertíbeis, para uso persoal ou fa-:- tas datas aos corredores dos aeroportos 
ropea. As .festas do Nadal serven sentar ·coma virtude a simples necesida- miliar. O emigrante de vacación·s é para galegas e escoitar os comentários que 
de reencontro familiar pero ta- de de emigrar. A nova proposta era a de os administrativos de fronteiras un com- os retornados fan do trato que receiben, 
roén de gran dar de cabezé\ pois empatar co mercado único e a plenitude · petidor, un. auto-tl~rista a. cachear, un sobretodo no seu país. 
viaxar desde· a Franza, Suiza, legal, pero o seu condicionamento a un viaxelro de terceira áo.que se pode tratar E ne entanto a Autonomía-e o Governo 
Ale.mánia ou Inglaterra é todo un calendário incerto (xa se admite que. non coff desprécio conmi~erativo. . · Central consideran que todas as suas 
proolem,a "porque o único que será posíbel no 1992) . coloca aos emi- · abrigas cos emigrantes están satisfeitas 
sabes é cando tes a hora de sai- grántes nos países da CEE m,mha situa- E non terá mellar sorte coa calidade coas promesas do. 92 ou co envío de 
·da. Cando sae o avión e cando ·ción de transición que non fai senón do transporte. Os descantas para as ta- grupos folclóricos aos centros galegas 
chegas son, sempre unha incóg- agravar as,caréncias e misérias da .situa- rifas aéreas dun galega que traballa en polo Nadal, os próprios emigrantes pro-= 
nita", afirma Xavier ~ernández, ción ánterior. Suiza non chegan nen a metade das curan solucionar estes problemas reais 
con 15 anos a· costas na emigra..: franquías de que se benefícian os resi-. dando a v9lta á viaxe tradicional e pedin-
ción de Al~mánia. l?ara el, ano Asi é que pqr moito que as declara- dentes en territórios insulares do Estado. do á sua familia que viaxe a Suiza, lngla-
tras · ano, · cando chegan estas :;ións_ institucionais. digan o contrário, os A desregulación dos vós singulares con- terra, Holanda ou Alemaña para pa~aren 
datas "branquéame o . cabelo, emigrantes galego_s, e ert especial os tratados ou charter, favorece o pirateo e xuntos estas datas. Na ·reportaxe que 
porque vir, te~ que vir, pero to-_ que se viron abrigados a procurar un oportunismo de intermediários e non é publicamos nestas páxinas aparece que 
das son dificultades. Aos turis~ raro o caso de que un billete destas ex- xa son ta~tos os familiar~s de emigran:.. 
tas, por. exemplo, danlles todas · :·:·:·:·:-.J ... ·.-.: ... · - nais dos 50,-consideran gue seguen a le- cepcionais características resulte máis tes que saen coma os emigrantes que-

~~ónfa~iJ~:ede;~e~~~e~fi~~~~~~~ . ¡¡¡~¡¡¡1¡¡¡¡¡¡¡¡ . ~~~~ ~~~1~:~s~~~~ísa~~~ ~~;e~~~: ~ª~~~re e~-~~~~a~~a ~1~i.u~{e~~;:~~/, . ~n~:~p~~~~¿~ ~rg~a~t~~n~~~li~~~~e~ 
turismo do Governo español a /{:}:ftt máis admitir que na sua própria casa ~e · pagan en . retrasos, complica~os enlaces guido. o 
es:galla ... a nós, ~engunha, e iso 

... 



''JS..os TURISTAS 
DANLLES TODAS A,~ 
FACILIDADES, A NOS 
TRÁTANNOS COMO 
CARNE DE TERCEIRA'. 
traballar nestas festas sen nin-
guén dos teus ao lado". · 

Xaquin Acosta ia mandar aos 
seus tillos pasar uns días a Lon
dres. Tiña pagados os billetes 
nun "charter", pero 'cando che7 
gou ao aeroporto de Composte
la, os seus fillos e unhas dúcias 
de persoas non podían embarcar 
pois o avión xa viña cheo. Víron
se na obriga ·de reclamar diante 
de tal desaguisado pero ninguén 
se queria facer responsábel, polo 
que decidiron impedir a saida do 
vó até que se solucionase o seu 
problema. Despois de horas ~e 
f orcexeo coa policía, de entrevis
tas e chamadas, lograron que vi
ñese outro aparato con prazas 
suficientes. Esta vez os usuários 
sairon vencedores" 

O Director ao Aeroporto de 
Compostela recoñece que "nes
tes vós programados, como hai 
moita xente metida no negócio é 
difícil buscar ao responsábel. 
Operan co mesmo avión que fai 
un circuito de ida e volta entre 
distintos aeroportos. E se se es
tropea ou ten dificultades nun 
deles, esfarélase o sistema e ve
ñen os problemas pois non teñen 
outro avión de reposto, e monas 
veces, ainda que quixeran con
tratalo, que non queren na- maio
ria dos casos, non é tan fácil". 
Todos os anos polo Nadal, unha 
nai de Forcarei que ado~ta viaxar 
cos seus dous tillos á Suiza para 
visitar ao seu marido traballador 
no cantón de Berna, ten pasado 
algun problema por retraso. "No 
ano 87 tivemos que durmir no 
aeroporto en Compostela. cando 
pasado un día chegou o avión 
unha azafata comentounos que 
levaba dous dias sen durmir. 
Unha amiga que viaxaba con
nosco pereguntoulle, e o piloto? 
Pois o piloto igual, claro". 

Máis caro para 
os traballadores 
Non podemos comprender por 
que un billete Zurich-T enerife ou 
Londres-Palma é moito máis ba
rato que as viaxes en avión des
de os mesmos aeroportos a 
Compostela ou Vigo -di Ana 

/ El\1\'\GR/\1\\TE, 
A TU~ Tt.RR~ 

Tf\\\J\ l:N TE ES PER~ / 

tes ao negócio, "ao transporte de · 
carné", como nos decía un emi
grante, non toman as sufic~i~ntes 
medidas e calquera falJo 1mpre-

, - visto deixa aos pasaxélros _tira
dos horas e horas. 

Temporeiros én autobus 
"Neste ano, por causa do bon · 
tempo, moitb~ temporeíros da 
construcción na Suiza chegaron 

_case pára o Nadal -explica o di
rector da ernpresa Alsa en Com
postela- . Estes traballadores 
de temporada marchan en Abril 
e Maio con contratos de-3, 6 ou 
nove meses. As condicións foron 
este .ano extremadamente boas 
e os temporeiros que regresan 
tradicionalmente en Novembro, 
prolongaron a sua estáncia até 
estas datas.". O autobús compi-

º ~º te en précio co tren: 16.050 pe-
ff 1 \ \í \ setas de calquera parte de Galiza 
W _ Ll1J a calquera lugar principal de Ho-

. landa; 13.300 pesetas a lnglate-

) 

rra; 17 .000 á Alemaña e 11 .300 
0 a París; 13.600 a Xenebra. Pa~a 
!!: Suiza , por exemplo, o autobus ¡ sae -ás 8 da mañá de Campaste
~ la (ás 1 O pe Ourense) e 9hega ás -
fü doce do dia seguinte a Xenebra; 
a. O autobus é un médio que esta ~--------_::::::::~-~~~'..__'.__:__ _ _:_ ____ -=.--,-------__:__.:_--:-__ -=--__. a utilizars·e cada ano máis. 

'~CUMULANSE OS 
RETRASOS PORQUE 
AS COMPAÑIAS DE 
ALUGUERES só 
TEÑEN UN AVIÓ_N_' -

Pereira, viguesa que traballou 
durante anos coma azafata-. O 
percorrido a algun destes ae~o
portos turísticos consume moito 
máis queroseno. Ainda así (apar
te os descontos por emigrante e 
estudante) voar de Londres a 
Compostela no Nadal custa 155 
libras esterlinas (unhas 34.000 
pesetas) mentres que Londres
Palma sae por 60 libras, (unhas 
12.200 pesetas). " 

Esta diferénQia entre tarifas tu
rísticas e de emigrantes dase ta
mén na Alemánia. "Munich-Vigo 
por Madrid (duas horas e quince 
minutos de voo ) custa 1000 
marcos (unhas 65.000 pesetas), 
mentres que Munich-Nova lor
que (case sete horas de vó) son 
800 marcos (arredor de 52.000 
pesetas)" , comenta un trab;_;ll~
dor galego chegado de Alemania 
para o Nadal. As avantaxes son 
rechamantes para os alemás que 
van ás Canárias ou ás Baleares, 

Chegar ou ·sair 
Determinar o número total de 
traballadores emigrantes que 
nestas datas- regresaron .por 
distintos méaios é tarefa non 
doada. Con todo, pode ~aber
se con precisión qué-número 
de viaxeirQs chegaron por al
guns dos médios dispon íbeis. 
Por avión, o número de che
gados é comparábel en ter
mos· xerais ·ao de viaxeiros 
saidos. Estes últimos son fa;
miliares dos traballadores-que 
se dirixen a Suiza, -Alemania 
ou Inglaterra para pasaren ún
has cortas vacacións en famí~ . · 
lía. Suiza, Alemania, Jnglat~rra · 
e Franza por este orde, son os 
países de onde chegaron 
máis vós contratados· ou ·char
ter. De América, son Venezue:
la, Arxentina, Uruguaj e o Bra-

o mesmo que para Málaga ou 
Alicante. Pola contra un traballa
dor que ven pasar esta semana 
a Compostela ou Vigo terá que 
pagar 150 marcos máis se quer 
parar un dia en Madrid. Se colle 
o avión o mesmo día do enlace 

sil os que enviaron maior nú
mero de vós. Até ·o dia 25 
chegaron aos aeroportos da 
Galiza trinta vos contratados. 
O día ,.que . máis · pasaxeiros 
chegaron a Compostela -ae
roporto que máis emigrantes ' 

. retornados recibe- foi o 17 de 
Nadal con 5.474, seguido do 
24 con .4.092 e o 23 con 
3.888. 

Por autobus chegaron de 
Holanda 500 traballadores; 
550 de Inglaterra, 600 de Pa
rís 800 de Alemania e 400 de 
Br~~elas. A estes traballádo
res en viaxe de vacacións de 
Nadal hai que sumar un alto 
número que chegan en coche . 
próprio, en en tren ou avión . 
regular. O 

só paga 35 marcos entre Gali~a 
e Madrid:' 

Os distintos axentes són os 
que teñen que enfrentarse cos 
compañías as que lles alugaron 
os _aparatos, pero, moitas veces, 
non o fan ou nen sequer apare
cen polo aeródromo para dar a 
cara. "Nós o que intentamos, se
gue a dicer o responsábel do _ae
roporto compostelano, é prési~ 
nalos para arranxar a situación, 
xa non se trata tan só de meter
lles ·multas, que o_ facemos, se
nón de buscarlles solucións aos 
pasaxeiros,. lograr que cheguen 
ao seu· destiño é a tempo". Estes 
e outros atrancos deciden a moi
tos a paga11 un pouco máis por 
un billete dun vó ordinário de cal
quera compañía. "E con todo -
recorda un emigrante en Inglate
rra- pode 'darse o caso de que 
un avión de contrata ou charter 
saia máis 9aro que un ·VÓ ordin'á
rio. Depende da época" 

Pero na maioria dos casos as 
c9mpañias funcionan con dous _e 
tres nomes, senda unha a que 
vende os billetes, outra a que 
contr:atou o avión e outra a dona 
do aparato, polo que é di~ícil 
buscar ao responsábel último. 
Polo demais, como van sornen-

. A viaxe en tren non é máis 
doada. O pasarse 36 ou 48 horas 
de viaxe non. é nada se o compa
ramos coas condiciósn nas que 
v~axan- "metidos nos apartamen
tos c~mo se . fósemos sardiñas 
enlatadas que, cando chegas ao 
fin, xa cheiras a podre". 

Pero sobretodo os emigrantes 
quéixanse de que na viaxe de. re:
greso "son piares trens, mo1tas 
veces sen calefación, vimos máis 
apr-etuxados e sempre andámos 
con retraso": pero, sobre todo d~ 
fronteira de lrun.:Hendaya "pois 
ali trátannos pior que o gando, 
as horas de espera poden eterni
zarse á espera 90 trasbor.~o e 
mírante, remírante, cacheante 
como -se fósemos . terroristas. 
Aos turistas non lles fan asi. Para 
eles todo son facilidades. Igual 
pasa cando irnos de volta, .ca
chéannos en todas as fronteiras 
en busca de algun chourizo, bo-
tella de coñac, carne ou polo es
lilo. Din que está proibido pasala, 
pero eles quédanse de bqa gana 
co que encentran. Para r.iós non 
chegou o M~rc~do Co~un,, se
guimos a ser mercaduna. Nos e,
os portugueses". o· paso da al
fándega é unha tortura para os 
trabálladores que estiraron os 
seus af orros e tentan traer a casa 
un televisor pequeno ou algun 
outro trebello doméstico . . "Se o" 
vó é a Vigo, a alfándega pásase 
en Madrid. Péro.. sabemos por 

· experiéncia que os gardas vol
ven mirar o que traemos no se
gundo aeroporto_-di un traballa-

. dor " do porto de Amberes que 
prefire reservar o se1.,1 no~e_. 
Nunha ocasión seguíronos de1ca 
a parada de taxis e nos pedir_on 

· que abrísemos un paquete. Ante 
as nosas protestas de que xa es
taba visado de alfanaega en Ma
drid amenazáronos con requisa
lo e 'con levarnos-detidos. Nós vi
mos duri país onde todo o mun
do está afeito a comprar en ov
tras fronteiras o que He convén. 
Se como traballadores en Holan
da ficásemqs para sempre al¡:í, 
teríamos ben máis avantaxes. As 
veces, o de volver non trae máis 
que dificuldades e disgustos_." 

Os que se .atreven a intentar a 
vlaxe _nos seus coches non teñen 
moito · mellor tránsito, ao moito 

---------~ - tráfego, sobretodo "desde que 
'HAI QUE ESTAR · chegamos a lrun é rJOS xuntamos 

HORAS ESPERANDO .- cos portugueses" , hai que unirlle 
as colas da fronteira e neve e a 

NA FRONTEIRA E xfada, "pero, polo menos ves e 
CACHÉANTE COMA vas cando queres, ainda que 

UN DELINCUENTE' chegas médio mor:to", afirma Ra-
món López, de Xenebra. O 
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OFERTA T.V. VIDEO. 

rv. COR "SAMSUNG'_' 
_ 14'-' 35.900 Pta. 

20" 54.900 Pta. 
20" (con mando a 
distáncia 
por infravermellos) 
P.V.P. · 59.900 Pta. 

- -

VIDEOV.H.S. "SHINKO~H.Q." 

OFERTA Hl·FI. 
Con mando a distáncia por 
infravermellos, programación desde o 
mando e grabación_ 
até 8 horas. 

EQUIPO Hl-f 1 ''AIWA V-7-90" 
P.V.P. 59.900 Pta. 

20+20 W. por canle. 
Ecualizador gráfico de 5 bandas. -. 
Sintonizador dixital. . 
Platina dupla de cassette con sistema 
Dolby-8. . -
Pantallas de 3 vias. 
PVP. 64.900 Pta. 

eee ' 
COMPACTO. ''AIWA-55" 

20+20 W. por canle. 
Sintonizador dixital. 
Platina dupla de cassette con Dolby-8 
Pantallas qe 3 vias .. 
P.V.P. 49.500 Ptas. 

eee 
COMPACTO ''f\IWA-33" 

SONY FD--50 
50+50 W. por canle. -
Sintonizador dixital AM-FM con 
12 pre-sintonías. 
Platina dupla "~uto--reverse" 
Xira-discos con tracción-correo. 
Pantallas de 3 vías. 
P.V.P. 99.900 _Ptas-. 

AMSTRAD WP-8256 
Unidade central 256 KB RAM, monitor 
monocromo, impresora margariqa,, -
unidade de disco 3". Agasallo: paquete 
software de xestión e xadrez. 

- P.V.P.' 79.000 Pta. -

--
ORDENADOR PHILIPS 

PC-NM-911-1 MV 
Unidade central. 
1 unid.ade de disco 3112 , 720 K .. 
1 unidade de ·disco 5114 , 360 K, monitor 

. fósforo verde 12" e 35 programas e un 
cheque agasallo de 30.000 Pta. _ 
P.V.P. 179.000 Pta. 

9 ,99 

.. pc-1640. DD-MCEGA 
. 1 

640 K. memória RAM,_ procesador 8086 
a 8 MHz. · 
Monitor cor EGA. 
Duas unidades de disco 5114 e 360 K. 
Interface série e paralelo 
Rato ergonómico con dous pulsaqores 
Software: Ms-qos 3.2,, GEM, GEM 
PAINT, BASIC 2. 
lnclue: programa Ability, soporte de cartón, 
impresora LQ-3500. 

P.V.P. 275.000 Pta. 

COMMODORF C-64 
Ordenador C-64: 64 K. RAM + 20 K. 
memória ROM, 54 K. libres código 
máquina, 32 K. libres. 
Basic. Cassette 1530. 
Joy Stick. 
3 fitas de Xogos e libro Introducción 
Basic 
P.V.P. 24.900 Pta. 



LltA E M ND 
· I 

• Narón: . a suba da cqntribución enfrenta a BNG e PSG~EG (Páx. 7)

.• A universidade ~de hoxe por Mig~el 'c _áncio (Páx. 8) 
., • 1 • .... 

• Altqs e baixos da perestroika eco.nómica (Páx. 13) 
~~--:----'~~~~~~~~~~~~_;_~~~-111111111111111--~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~ 

ELEICIÓNS EUROPEAS ' 
z 

Nun docum.ento interno da organización 

Izquierda de los Pueblos résalta a importáncia do voto de Madrid 
Izquierda de los Pueblos, 
coalición na que está 
presente o PSG- EG, vai 
comezar xa a sua campaña 

, cara as eleicións ao 
Parlamento Europeo, 
centrándoa na figura do 
deputado basco X.M. 
Bandrés e un custe de 70 
millóns de pesetas, 
intentando chegar a un 
electorado que definen 
como de esquerdas 
situándoo "nos entornos do 
PSOE e de IU" . 

Izquierda de los Pueblos vai co
mezar a sua campaña para as 
eleicións ao Parlamento Europeo 
no mes de Xaneiro, cun critério 
xeral "volcarse na precampaña, 
potenciando a imaxe do líder 

TRIBUNA 

que, nas zonas blancas corres
ponderá fundamentalmente á 
imáxen . de J.M.Bandrés e nas 

· zonas oficiais basearase, segun
do as circunstáncias, · nos dife
rentes líderes de cada partido 
complementada coa de J.M. 
Bandrés~·, ·segundo se afirma nun 
documento elaborado polo coor
dinador da campaña Máximo 
Goikoetxea. 

Segundo este documento, dis
cutido o mércores dia 28 en Ma
drid, o votante potencial de IP 
"concéntrase nas áreas urbanas: 
senda un eleitorado xoven, que 
traballa e ten un nível político 
outo; preocupado polos direitos 
humáns, pacifista e sensibilizado 
coa ecoloxia, ainaa que esta vi
sualización vese superada pala 
atración do noso candidato J.M. 
Bandrés". 

Afirman que un primeiro esca-

no teríano asegurado cos resul
tados ·do 1987, debido á absten

- · ción que se prevé nesta c::onfron- -
.. tación eleitoral ao non existir ou
t ras votacións, podendo consé
guir un segundo deputado polo 
"capital eleitoral de J.Mª. Ban-
drés". · 

Nos proximos meses intenta
rán que se identifique IP como 
coalición, a J.Mª; Badrés como 
ao seu candidato, e relacionar 
aos partidos coaligados coa coa
lición-: 

Especial importáncia 
dos meios 
de comunicación 
A campaña centrarase sobreto
do nos meios de comunicación, 
con arti.gos de opinión e notícias 
de toda caste, sobretodo das 
mocións e perguntas, tanto nos 

c:;oncellos como nos parlamen
tos. Esta presenza nos mass me
dia será garantida a meio dun_ha 
oficina de prensa a instalar en 
Madrid desde os primeiros días 
de Xaneiro. · 
. É precisamente a capital espa

ñola a "área especial" daquelas 
que non teñen partidos coaliga- -
dos ("áreas brancas") a que lle . 
adicarán maior - importáncia, 
"case coa mesma intensidade · 
que nas que contamos con parti- . 
'dos coaligados", dise no docu
mento en cuestión. 

A campaña· está deseñada 
pala Agéncia de Imagen Corpo
rativa e custará 70 millóns de pe-

. setas. Millón e médio será gasta
do en spots de T.V., a mesma 
cantidade en "apoios extranxei
ros". e máis de 13 millóns en mé
dios humáns e infraestrutura en 
Madrid. O 

-REFORMISMO DE NOVO ·CUNO 

. Barreiro aceita 
e~plicar o 
affaire do xogo 
O ex-vicepresidente da 
Xunta e deputado de 
Coalición Galega, Xosé Luis 
Barreiro, aceitou · 
comparecer diante do 
Parlamento, para informar 
de todos os aspectos : 
relativos á concesión do -· 
xogo de boletos que o 
levaron a ser procesado. A 
petición fora formulada 
polos deputados X. M. 
Beiras, González Amadios, 
Carlos Mella .e Garrido· -
Velenzuela, estando 
pendente á sua aceitación 
pola mesa do Párlamento. 

Barreiro Rivas compareceria 
diante da Comisión do Estatuto 
dos Deputados para "deixar cla
ros uns feitos. dos que eu son o 
primeiro interesado en .dar conta 
ao earlamento de Gal iza", se
gundo afirma en documento re
mitido ao Presidente Pérez Vidal 
no que xustifica . sua postura 
como "lealtade 'ás institucións e r 

MARIANO ABALO á mesma,democrácia asi como 
Desde que se produciu a expulsión do feita dos principais sectores produtivos ga- é que de nada ten servido a preséncia de ao povo gue · represento", ao 
PCLN do seo do BNG, en Xuño do 1987 legos, e preténdese, ademáis, que esa uni- Beiras no parlamento autonómico,, máis tempo que afirma que ci silenzo 
téñense dado cámbios significativos n~ dade desenvoque nunha alianza política que para evider;iciar un qesafora{ió eleitora- gardado afé _ agora debeuse a 
Movimento de Liberación Nacional Galega con forzas como o PNG e CG, quen teñen lismo. A máis, a-pretendida unidade galega- que non quixo "interferir no ·pro-
que compre resaltar para combater o de- amasado claramente ser fieis e sumisos europeista finou nun· ridículo espantoso, ceso ~udicial". · 
sencanto e a confusión criados por unha servidores do PSOE e que como grande onde en todo caso o único que uniuJói ao Esta medida parlar-nentária, 
liña política que se tiña apresentado como aportación á Galiza desde o seu governo PNG co PG, e sentáronse as bases para in- acollida con simpatía por Barrei-
renovadora e chea de ilusións e que, pala tripartito, ápresentan a Lei de Coordena- - tegrar a Quiroga nun grupo pseudonaciona- ro Hivas, até o ponto de qué se 
contra, está a resultar embaucadora e ca- ción das Deputacións ou_ a extensión da lista de direitas. Pero de unidade naciona- comenta qúe os pr,opoñerites xa 
ducamente reformista. TVG, segundo verbas do próprio González lista de esquerdas: ren. Finalmente, para contaban co seu beneplácito, 

Convén situar unha das claves do contra- Mariñas, ou mesmo coa Esquerda Galega xustificar o fracaso desta falsa expectativa, non é do gosto de AP que, por 
ditório da actual liña imposta polos secta- de Camilo Nogueira, quen se ten pronun- invéntase a unidade cuns colectivos de in- boca do seu portavoz, Vázquez 
res reformistas da dirección do BNG salien- ciado a pro! dun "governo de progreso" co dependentes que non existen, pretendendo Portomeñe afirmou que é unha 
tando que mentres na Asamblea do Carba- PSOE (cando lle interesou), e ven senda embaucará opinión pública coa posibilida- iniciativa "extemporánea porque 
lliño as bases aprobaban irás eleicións eu- inequívocamente partidário da CEE (autén- de de conseguir un europarlamentário, can- agora actuan os tribunais e hai 
ropeas acompañados por forzas irmáns, tica ruina do povo galega). do isto é qlgo totalmente falso. Claro que que esperar sen interferir a inde-
nomeadamente Herri Batasuna, Beiras, coa con iso xustifícanse os ataques_á esquerda pendéncia dos chamados a xul- • 
complicidade dunha UPG domesticada e nacionalista integrada n.a Frente Popular · - gar". · 
servil, preparaba aceleradamente unha in- ., A• Galega, e por !:!Uposto a Herri Batasuna, - .Tampouco ao PSOE Jle fai 
tentona de plataforma eleitoral con forzas tt PRETENDIDA UNIDADE coas coñocidas descalificadór-is .de sucur- moita' grácia a comparecéncia, 
seudogaleguistas e abertamente caciquis, GALEGO-EUROPEISTA salistas e outras falácias: lso sí, o BNG pé- - ·ain.da que afirme que están a fa-
(EG, PG e PNG). A causa quedou en nada, , dirá e obterá votos en Barcelona, Bilbao ou vor de que a iniciaUva siga os 
pero serviu de precedente. Tanto foi asi, - FINOU NUN RIDICULO mesmo en Madrid; onde se pode ver ainda · $eus trámite~ regulamentários. 
que o próprio Francisco Rodríguez asinou ESPANTOSO (~}...PERO DE propaganda das anteriores eleicións pedin- Alianza Popular e PSOE temeo 
en nome do BNG un documento lexitiman- UNIDADE NACIONALISTA do o voto. que con esta iniciativa comece 
do os contactos rexistrados. Paralelamente . O póvo traballador galega nada var tirar unha campaña de Xi l. Barreiro 
aprovéitase o apoio consecuente e coeren- DE ESQUERDAS: REN' en limpo da actual .política do novo BNG, .para voltar á actividade pública, 
te do PCLN a Herri Batasuna para desem- que nqn Bloque, porque somentes conduce algo que nengun dos 9ous parti-
barazarse de dous atrancos ao mesmo Por iso, non sorprende nada que agora inequívocamente a novas frustacións e en- dos desexa. Pero o medo de AP 
tempo: dunha banda sóltase lastre pola es- Bautista Alvarez declare que no VI Congre- ganas. · vai moito máis alá pois a compa- _ 
querda e doutra ráchase cunhas relacións so da UPG vaise rachar definitivamente co Compre, 'polo tanto, refórmular a fondo o recéncia do seu ex-militante po-
internacionais molestas, polas connota- "papanatismo basco'', ainda que curiosa- Movimento de Liberación Nacional Galeg.o, deria ser o coinenzo dunha série 
cións de terroristas que lle daban o BNG. niente sigao utilizando de xeito desonesto e nese senso non cabe dúbida que a rete- . de revelaéións que implicasen 

Así as c~sas, a social-democrácia e o e confuso a Patxi Letamendia, ·a quen apre- rénciá da loit~ do Povo Basca é importante directamente a persoas de AP. 
reformismo dominante na direción do BNG sentan como home ligado a Herri B9,tasuna. e significa unha grande aportación para a Comezaria asi a destaparse todo 
tiña as mans libres para maniobrar ao seu Pero en todo caso, vaise rachar con moito causa dos que loitamos a prol da Libera- ó "affaire" e, se ben poderia in-
antoxo e recuperar o "terreo perdido". Axi- máis, como xa ocurrera no V Congreso: di- ción Nqcional e Social de Galiza. Vangardas fluir na .xustiza, algo que alegan 
ña lánzase a Lei de Bases autonomista do ráse -"até nunca a revolta"-, -"non quere- e pontas de lanza que l0itan consecuente- para opoñerse a esta compare-
"non per.o si", cuestiónase o Estatuto de mos saber nada de complicadas solidarie- mente é o que fai falta cando a corrupción céncia, .máis influiria na opinión 
Autonomiápero non tanto, decindo que "xa dades internacionalistas"-, -"adiante coa e o entreguismo político é a etiqueta de P.íublica, sobre todo a poucos 
depende moito da vontade dos governan- política reformista onda callan todos os·ga- apresentación dos políticos que dominan o · meses das eleicións europeas e 
tes" como decia Carrillo a respeito do par- leguistas de cartón apoltronados no recon- · panorama galego. autonómicas. Hai moitos dados 
lamento burgués español, e · rematábase fortante autonomismo de. chaqué"-. Neste Se está claro que Camilo, Mariñas e Suá- comprometodores que agardan 
cunha mensaxe telefónica; "Galiza ten tutu- senso, tampouco pode sorprender que se rez Vence van facer de interesados recadei- para sair á luz pública e que fo-
ro"; que-evidenciaba até que ponto se frivo- , declare tamén que se vai. rematar coa políti- ros neocolonialistas de Bandrés, Garaikoet- ron xa ·causa de que non se cria-
lizaba a vida política do nacionalismo gale- ca do "non", cando resulta que os españo- xea e Arzallus respeitivamente, · mentres se unha ''comisión irwestigado-
go. De aí ao "tempos mellares" pouco que- listas do "si" (a reconversión naval, Astano, Beiras queda fóra de . xogo, tamén o está - ra" para que estudase o "escán-
da: Retómase o proxecto comuri do 25 de Ascór;i, aceitación do Pacto Soqial e todas que os ~evolucionários galegas irnos optar dalo" , por máis que este afecta-
)(ullo,. cheo de demagóxia e de inviabilida-- aquelas decisións que esfarelaron a .nasa por apoiar aquelas alternativas que defen- se directamente a membros des-
de, prantexando en primeiro lugar·unha uni- economía) xusto recoñecen o estrepitoso dan coerentemente o direito ao recoñeci- tacados.do governo .e.do próprio 
daqe programática nacionallsta que, de xei- fracaso da sua política que mesmo os obri- meri1o e ao exercício do Autodeterminación parlamento. A opinión pública 
.te:> asombroso, nen tan sequer recolle como gou a convocar a Folga Xeral do 14 de De- Nacional dos povos oprimidos. ' · , ten o direitO de inteirarse de to- · 
e1xo central o dereito á Autodeterminación cembro. \ A recuper3ción de GALEUSCA pasa por dos os pormenores; impedir 
nen tampoucó a nosa oposición . á , CEE' Pero unha .política tan chea de maquilla- distinguir entre amigos e nemigos. A quen unha explicación só se pode . 
principal causante do agra amento e des~ xe e trapicheo non vai .a ningures .. A proba queira entender que entenda. o comprender desde intereses per-

'"--------..:.._ _ _.:...;.__ _________ ~------------------------"'------...--_J · sonais ou partidistas. O 
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TEBBA 
- 29 DE DECEMBRO DO 1988 

NON .PASA NADA 

Se lle preocupa o seu futuro, a sua xubilación, a sua tranquilidade, .... tranquilo. Non pasa nada . 

Coa CAIXA GALICJA teno moi claro 
porque non lle oferecemos un Plan de . 
Xubilación máis. Oferecémoslle unha 
SOLUCIÓN 

- . Unha solución de confianza e flexíbeL 
Unha solución á sua,.medida. Agora e· 

.mañán. . 
Unha solución varitaxosa; 

. . . E a tianquilidade_ de poder elexir entre o _ chegou, ~1'9 CAIXA GALICIA xa se está 
bon, o mellor para vosté. ocupan~Q del. , 

• Rentabilizar ao máximo a sua inversión . PI~ de Xubilación -
• Obter a máis alta dedución e desgravación 

posíbeis. 
• • • 

©CAIXAGAUCIA 
. .i Dispor do seu ·d~ñeiro cando o precise . 

Non se preocu~. O futuro ainda non , 
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_NARÓN 

A rilá elaboración do-Catastro contribue a incrementar os erras 

A suba da contribución .enfrenta ao BNG e ao PSG-EG 
Desde comezos do ar1.o 87 
até o ano 90 o Ministério de 
Facenda está procedendo a 
actualizar os catastros de 
propri·edades en zona 
urbana, oferecendo 
paralelamente aos 
municípios a posibilidade 
de aumentar a: contribución 
territorial urbana. Segundo 
algunhas opinións, deste 
xeito o Estado oferece aos 
concellos a posibilidade de 
aumentar os seus 
minguados ingresos a costa 
de gravar a presión fiscal e 
polo tanto de enfrentarse 
aos seus próprios viciños. 
Desde o momento en que 
comezaron as revisións, 
numerosas e variadas foron 
as protestas cidadáns 
dirixidas, na maioria dos 
casos, contra os grupos 
governantes en cada 
município. Pero en xeral as 
medidas de presión non 
viñeron motivadas pola 
suba da Contribución 
Territorial Urbana, senón 
pala ampliación xeográfica 
da área que debe contribuir 

·polos voluminosos erras 
que se denotaron á hora de 
efectuar a valoración das 
propriedades. 

Os antigos Catastros non están 
adaptados aos novas Plans Xe
rais de ordenación Urbana ou 
Normas Subsidiárias que realiza
dos, en xeral , nos anos 70 am
pliaron a zona urbana co bene
pláctio dos viciños que vian des
ta maneira como aumentaba a 
edificabilidade permitida. Os pro
blemas chegaron en moitos mu
nicipios cando a inclusión de zo
nas anteriormente calificadas de 
rurais no casco urbano implicou 
tamén o paso da Contribución 
Rústica á Urbana, cun conside
rábel incremento da cantidade a 
ingresar no Fisco. 

Xunto a isa a revisión do Ca
tastro foi realizada por empresas 
foráneas con escaso contacto co 
médio que en dous días de visita 
pretendia realizar o traballo , pro
vocando erras de bulto na cata
logación dos valores cata~trais 
de fincas e proppriedades. Inclu
so a picaresca chegou a funcio
nar pois algun "espabilado" qui
xo facer o negócio redondo, e 
ademais de lle vender fotografias 
aéreas á empresa encarregada 
da revisión catastral , pretendeu 
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Manuel M. Batán nun pleno do ConcelJo de Narón 

facer gañáncia doble oferecén-· 
dollelas tamén aos proprietários 
das vivencias fotografadas. 
· Cambados, Marin e Cangas 
foron alguns dos municípios ga
legas que viviron conflitos popu
lares por mor da suba da Contri
bución, pero . tamén Narón na 
província da Coruña foi actuali
dade por mor deste tema. A opo
sición ao governo de EG aparece 
encabezada polo BNG, grupo 
quew tamén liderou as mobiliza
cións que neste concello se leva
ron a cabo contra a suba da con
tribución. Cos dous representan
tes do Bloque, Manuel Méndez 
Batán e António Vigo, falou ANT 
para que nos expuxeran a sua vi
sión do conflito. "Ante as notí
cias que indicaban que se estaba 
procedendo á revisión do Catas
tro convocámos unha primeira 
xuntanzá con Asociación de Vici
ños donde se acordou formar 
unha Comisión, e o 9 de Xuño 
deste ano convocámos unha pri
meira concentración diante da 
Casa do Concello. Nesa concen
tración démoslle ao alcalde ·unha 
semán de prazo para que denun
ciara ante Facenda uns mellares 
resultados das mesmas notifica
cións e xunto con iso pediamos
lle que se promovera información 
desde o concello sobre os crité
rios que aplicaban para a Contri
bución Territorial Urbana, a sus
pensión do proceso de oobro até 
que axustasen os vcalores ca
tastrais aos reais e o comezo da · 
revisión do PXOU". 

Duas mil alegacións 
A Comisión formada polo BNG e 
as AA W logrou que a Comisión 
de Facenda admitira alegacións 

f óra de prazo e xestionou perta 
de 2.000 contra os valore9 que 
se definían de diferentes proprie
dades, indicando que os mes
mos eran excesivos pois que se 
calcularan estimando a alza dos 
précios e sen ter en canta ·a crise 
económica que vivía a comarca. 
Segundo a própria ca-misión un 
60% das alegacións foron res.
postadas firmativamente rebai
xando os valores inicialmente fi
xados entre un 25 e un 40% "Pa
ralelamente o pasado 12 de De
cembro os grupos de oposición 
municipal -BNG, CDS e AP
solicitámos . un pleno monográfi
co para rebaixar o tipo de grava-: 
men ao .máximo permitido legal
mente e desta Jbrma paliar os 
efeitos da revisión catastral" indi
ca Manuel Méndez Batán, que 
tamén · acu·sa ao alcalde de oscu
rantismo, "o pri·meiro ' rexidor do 
PSG-EG ocultou ínformación xa. 
que nos pedímoslle ao- Consór
cio de Facenda a primeiros de 
Xullo a ponéncia de valores e se 
nos dixo que se a pe_dia o Con
cello oficialmente se nos daría. 
Agora é o mes ·de Decembro e 
afnda estámos agardando por 
ela". 

Pero segundo os concelleiros 
do BNG o problema real está en
tre outras cousas no PXOU apro
bado no ano 85 "está claro que 
o plan de Urbanismo de Narón 
ten unhas previsións de creci
mento esaxeradas e non se con
templaron coeficientes correcto,.. 
res naquelas zonas que está pre
visto que sexan urbanas pero 
que agora mesmo están a prado. 
O alcalde puxo tod0 tipo de tra
bas para solucionar este _proble
ma e nós fixábamonos como ·. 

meta que o tipo de gravamen 
non superase o 10% e que se 
iniciasen os tr!lbalJos de revisión 
do PXOU nas zonas onde hai 
unha potencialidade de chan ur
bano e que só figuran para capa
tar recursos para o Concello, 
cando· en realidade se sabe que 
non. ~e promove urbanisticamen
te". · 
.A visión do alcald.e 
Distinta é, desde Jogo, a versión 
que nos oferece desde a alcaldía 
Xoán Gato (PSG-EG) quen reba
te as acusacións da oposición ao 
tempo que critica á Administra
ción central, ''está claro que cal
quer tipo de imposto é sempre 
conflitivo, pero no caso de Narón 
supuxo un pequeno aumento na 
contribución das indústrias ubi 
cadas no município e que por 

. primeira vez os solares que esta
ban en zona urbana empezaran 
a cotizar. Aí foi onde surxiu o 
problema que en todo caso foi 
mínimo". O primeiro rexedor de 
EG explica que no ano 83-84, 
con motivo da elaboración do 
PXOU, hout;>era problemas ao re~ 
ducir a zona calificada. como ur
bana dunhas expectativas de 
medre que preveían 160.000 ha
bitantes e deixalo en 60.000, 
"daquela ninguén pedia que lle 
declarasen a sua propriedade 
zona verde, senón que todo o 
mundo procuraba maior edifica
bilidade sen pensar que a .califi
cación urbana taméri empezaran 
a cotizar por primeira vez conle:. 
va unha meirande _tributación 
que foi" .o que ocorreu· agora" ,.. 
afirma Xoán Gato. En canto á 
proposta de revisar o tipo . de 
gravámen, o primeiro mandatário 

de Narón indica que por este ano 
nen se vai subir ne baixar a con
tribución manténdose á expecti-
va do que suceda coa entrada en 
vigor da Leí· de Financiación das ' 
Facendas Locais que sup~ime 
este ti'po de imposto .. Xoán Gato 
tamén.critica o trato que receben 
os pequenos municipios da Ami
nistración Central "os concellos 
só ternos ·como foflte de ingre
sos a participación nos Fondos 
do Estado e os impostas direc
tos como a Contribución Territo
rial. No conxunto do Estado a 

<4: Federación· de -Municipios, ·que 
o está en marís do P$0E, negócia 
~ coa Administración Central o re
a: parto do pastel orzamentário, 
o 'beneficiando ás grandes cidades 
~ governadas polos ~cialistas e 
o deixando aos pequenos municí
~ pios ao ventimpério. · Con iso 

obrígannos a ter que récorrer ao 
aumento da presión fiscal para 
obter uns mínimos recursos . . 

Un dos cirzamentos ·máis 
ba~xos da Galiza 
Xunto con iso Xoán Gato desta
ca que o orzamento de Narón é 
dos máis baixos en comparación · 

~ con outros municípios de seme
U~nte povoación da Galiza, "con
támos con 600 millóns de ·presu
posto para 30.000 habitantes o 
que ven representar o orzamento 
per cápita- máis bai.xo de todas 
as entidades de povoación simi
lares, e. deses 600 millóns no ano 
88 arredor de 120 · proveñen da 
contribución territorial _ urbana 
frente a 85 do ano 1987. Pero 
ese aumento ven dado polos so
.lares que antes non tributaban e 
polo pequeno incremento da co
tización das indústrias instaladas -
no munieípio". As críticas do pri
meiro rexedor de Narón tamén 
se extenden á revisión catastral. 
Xoan Gato conclue as suas pala
bras cunha reflexión en torno ao 
destino dos impostas _que reca
dan os diferentes n bteis da Ad.:. · 
ministración, "o vecindário ten 
que saber que a peseta que em
preg~ de contribución urbán, 
dentro- · do inaos xestores que 
podemos ser os· concellos, é o 
imposto que máis repercute nos 
viciños. Aquí non hai cartas que 

. vaian para mercar avións de gue
rra ou bombas, senón para ac
ción·s palp&beis. Por outra banda 
os impostas que se abonen de
bian- desgravar na Declaración 
de Facenda· e des.e xeito estaria
se beneficiando aos viciños ao 
disminuir, indirectamente,· a pre
siói:i fiscal." O 

ENRIQUE SANFIVFEAROL 

. . 
Noraboa porque por primeira vez en Galicia. se produce unha 

axenda galega coas ·i!"'formacións necesarias para movermonos por 
este País. Co esquema apropiado. para anotar, récordar, planificar. 
Cos recordatorios_ das ~-l}ómósticas e das fases luares. Con grande 

cantidode de datos culturais. Cunho especial atención ó_ deseño e ós 
materiais. Cunha el.egante e segura encadernación en símil-pe!. Cun 
tamaño de 24 X 16,5 cm. e máis de 150 páxinas, a un prezo que o 
convirte en barota."E por suposto en .galega. 
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, A UNIVERSIDADE: 
NUMMUS VINCIT, -NUMMUS REGNA,NUMMUS IMPERAT 

O diñeiro vence, o diñeiro reina, o diñeiro 
impera na educación, a Universidade e 
par tout, aquí e en Pekín. Para "trunfar, ser 
alguén, acadar o éxito, chegar ao cúmio, 
situ~rse •. facer carreira ... " hai que ter car:
tos, mostralos e demostralos a cada paso, 
a cada instante. Resúmeo ben o lema de 
Andy Warhol, o apóstolo da posmoderni
dade e da coca-colanización: "Seren re
·volucionárLo no remate do século XX é fa
cérense rico e mostralo" comme il faut. 

A lenda de Andy non é máis que a tra
dución social das políticas neolibeerais de 
axuste duro de Reagan, Thatcher, Gonzá
lez e CIA (o Plan de Emprego Xuvenil é 
unha boa mostra da explotación intensiva 
e esquilfadora do capital para que os ricos 
sexan cada vez máis ricos) levadas até as 
suas derradeiras consecuéncias: "para ser 
hai que ter, posuir, acumular, consumir, 
ostentar, aparentar ... ". "Ai de aquel que 
non consuma e aparente o que é menes
ter para ser algo na vida", "Ai de aquel 
que non teña o que hai que ter ... ", "Será 
moito máis difícil que un desposuido entre 
no reino dos elexidos, que o PSOE no 
Clube dos Sete ou Oito, Nove ... Grandes": 
"Vístome, xa que logo existo", "consumo, 
logo vivo", "acumulo, logo son", "ostento 
logo estou ... ". 

A educación, a universidade, os estu
dantes, os profesores, os intelectuais son 
instáncias estratéxicas específicas na loita 
ideolóxica, simbólica-cultural, centífico-' 
técnica e socio- económica que se está a 
dar para impor, a médio da violéncia sim
bólica, da violéncia tout court, as políticas 
neo- liberais en todas as ordes: a escala 
macrosocial (a história obxetivada nas ins
titucións, as estruturas) e microsocial (a 
história encamada nos carpos e que se 
produce e reproduce a médio dos hábitos, 
códigos, representacións, formas, modos 
e maneiras); a sociedade dual e trial de
predadora e do espectáculo. Dos anos 60 
aos 80 a esquerda (que ten que facerse 
unha verdadeira autocrítica sobre as suas 
propostas e formas de actuar) pasou de 
estaren á ofensiva a situárense á defensi
va. Na Universidade ternos boas mostras 
disto: Na Galiza, sen iren máis lonxe, o 
Rector Pajares, apoiado pola UGT, CCOO 
e CXTG, que ten importante~ cargos na 
sua equipa, despois de respostar sistema
ticamente coa policia, a prepoténcia, 
ameazas, insultos e descalificacións aos 
sectores universitários máis críticos e 
combativos, chegou ao extremo, en nome 
da transformación progresista e da es
querda, de asinar unha acusación contra 
os sectores máis combativos do movi
mento estudantil (alguns dos cales forman 
parte ademais como representantes da 
Xunta de Governo e do Consello Social) 
que ademais movilizábanse en defensa 
dunha política de servicios (Burgo, etc) 
destinada para os que teñen menos recur
sos protestando festivamente cun bombo 
na inauguración do curso ·87 -88 polo que 
foron detidos, trasladados á comisaria e 
posteriormente denunciados ante o xuiz 
polo "delito de desordes públicos".' Acu
sación que ratificou un ano despois (o 20 
de Outubro de 1988) e pola que lles pedía 
un ano de prisión menor e 1332 pesetas 
de indemnización mentres que o fiscal lles 
pedia 2 meses de arresto. A literalidade 
da denúncia do Rector Pajares é do estilo 
das mellares épocas de Camilo Alonso 
Vega, Arias Navarro e Carrero coa particu
laridade de que nen nas épocas máis du
ras do franquismo haxa precedentes de 
denúncias como as do Rector Pajares. 
Antes ós Rectores abrían espedentes e· a 
policia e os Govemadores Civis aprésen
taban as denúncias contra os subversivos 
no xulgado. Señ emba~go esta brutal e re
presiva intervención do "home de esquér-

. das de toda a vida", o Rector Pajares, non 
tivo unha resposta contundente nen polo 
movimento estudantil organizado e que se 
inscribe na esquerda radical, nen palas 
forzas galegas de· esquerda algunhas das 
cales teñen representación: parlamentária; 
ao contrário, o movimento estudahtil orga
nizado decideu acudir a un Claustro ama
ñado e deslexitimado democratioamente 

MIGUEL CÁNCIO 

-'Os INQUERITOS DAN 
CONTA DE QUE SE 

PRODUCIU UN CÁ_M_B-10~ 
. DRÁSTICO NOS 

COMPORTAMENTOS E 
OBXECTIVOS DOS 
ESTUDANTES EN 

-=R-=E_LA_C_IÓN eos ANOS 60' 

polo Rector Pajares onde plantexaron 
unha enmenda sobre a devandita cue.stión 
que ademais non lles foi admitida e foi 
respostada polo Rector Pajares con gra
ves imputacións (incendiários, destroza
dores etc). Previamente o Rector Pajares, 
combinando axeitadamente a violéncia 
simbólica e a violéncia primária represiva, 
tildaraos de: "cabecillas, violentos abert
zales, tercermundistas fanatizados, pale
tos nacionalistas, tumultuários ... " 

Na educación, na Universidade, entrou 
en barrena a cultura da posmodemidade 
e a coca-colanización (bébese, chuchase, 
penetra os carpos de mil e unha maneiras, 
suxeta aos suxetos, cada vez máis con
vertidos en obxetos, polo sexo e os se
sos ... Coa coca-cola ninguén se sinte fo
rasteiro), a obsesión polo diñeiro, o éxito, 
a moral de "trunfadores e perdedores:', 
"gañadores e fracasados". 

A Universidade convértese nun lugar de 
zanganeo social, de chichiritada frívola e 
nun eido despiadado de carreirismo e arri
bismo, onde para conquerir a mellar colo
cación, o mellar curriculum, as mellares 
notas, os mellares diplomas, cursiños e 
cursilJiños, masters, magíster.., o mellor 
partido (que non só é o da rosa fané e 
escangallada, claro está. Se ben ·este pro
dt:Jce, de momento, bos réditos} todo vale: 
de non· deixarse. os apuntes pasouse a 
prestalos ·falsificados (na primária e na 
universitária). Para quitar as oposicións 
barállanse importantes cantidades de di
ñeiro e para conquerir superar os concur
sos universitários o feudalismo voltou a 
campar polos seus respeitos .se ben · nun
ca deixou de existir (fálase, en casos, do 
direito de pernada, chantada, mamada e 
voltar:i -endexamais se ,taran- os negrei
ros, con máis pulas). E dicer, voltan as 
coiteladas cousa fina, i!.!O si, ben adu~ia
das, emperifolladas e perfumadas (pesie a 
algunhas badoucadas como as xa descri
tas). Mesmo dentro da esquerda máis ra
,dical hai sectores que ideoloxicamente 
proclaman .a transformación, e até a revo
lución, pero na práctica real van ao seu, a 
defender os s.~us espácios posicion~is. 
. Nos anos 60 entendiase· por importan
tes sectores que o axente, ªº mesmo 
tempo que faéia unha história ·individual, 
estaba implicado -nunha . história social e 
que, polo tanto, a mellar forma de defen
der os intereses persónais era non desen-

material o obxectivo derradeiro da sua 
·vida"; no 1986 é o 75,6%. No 1966 "o arte 
de vivir de modo equilibrado" recollia un 
80%, en 1986 o 40%. Os estudantes con
sideran, por riba de todo, a realización· dos 
estudos universitários como un investi
mento moi rendábel para gañar cartas. 
Outro dado significativo é que no 1969 Q , 
53,9% dos estudantes americanos eran 
f_pvorabeis á abolición da pena de morte · 
mentres que no 1985 só o é o 26,6%. 

A tendéncia porítica sobranceira entre 
os estudantes ocidentais é a centrista e 
. unha porcentaxe non desdeñábel declára
~~ de esquerdas, se ben esta declaración 
ten un devalar significativo nos últimós 
anos e, ademais,, sob esta ideoloxia pro
clamada acóllense actit_udes e comporta
mentos moi dispares e contraditórios que, 
en moitos casos, pouco oú nada· teñen a 

. ver cunha práctica de esquerda, de com
promiso, risco e transformación (pense-:

. nios que o estereotipo xuvenil resposta a 
_ imaxes de rebeldía, férvelle o sangue, non 

integración no sistema, movida etc. 

tenderse dos xerais e colectivos. A priori
dade tíñaa a loita polos intereses de 
emancipación frénte aos intereses de 
compensación, ostentac-ión e acumula
ción. 

Nos . anos 80 os inquéritos feítos nas · 
Universidades e coléxios 'de EE.UU .. In
glaterra, i:;ráncia, Alemánia, ltália ... , Espa-

. ña e Galiza dan canta que se produciu un 
cámbio drástico das in_quedanzas, atitu
des, comportamentos e obxectivos' dos 
estudantes en relación cos anos 60. 

Os estudantes dos anos 80 en porcen
taxes significativas - esquecéronse do 
éomprorniso político e social palas trans
formacións para pór o acento no indivi:
dual, o éxjto profisional canto máis axiña 
mettor: desct,1briron. os negócios e os no
vas líderes e vedettes son banqueiros 
(azulexeiros-as) e financieiros que tan do 
relato de como se fixeron ricos ou aumen.; 
taran a riqueza das suas famílías auténti
cos negócios. As carreiras preferidas son 
as da área xurídica, xerencial, económica, 
comercial... aquelas que permiten gañar 
cartas máis doadamente no mercado. 

Nun inquérito realizado polo Higher 
Education Research 1'1stitute (HERI) da 
Universidade de Los Angeles en Califórnia 
(UCLA) a máis de 200.000 estudantes en 
colaboración con 500 ·universidades e co
léxios americano$, referida aos anos 60-
80; nos dados recollidos polo Observató
rio da Universidade de Los Angeles a par
tires de 6 millóns de estudantes nun estu
do que dáconta do perfil· do estudant~ 
tipo entr~ 196f? e· 1986 (A.W. Astin, K.C. 
Green, The Amencan Freshaman: Twenty 
years trends, UCLA, 1988) dase contado 
seguinte: nos anos 60 máis do 40% elexi
ron carreiras do eido da educación, do en- . 
sino; no 1986 unicamente o 9,5%. n boa 
parte dos paises de Europa (Alemánia, In
glaterra, Fráncia ... ) actualmente manifés
tase unha caída na orientación cara os es.,. 
tudas do eido do ensino e xa, agora, hai 
un déficit de profesores, fican prazas sen 
cobrir de mestres e profesores en porcen
taxes significativas (Sticling Research voor 
Beleid, Les conditions de. l'emploi des en
seignants dans les Etats membre$ de la 
Communauté europeenrie, CEE, 1988). 
Apréciase tamén- unha forte caida nas. pre
feréncias, no interés, potas carreiras de 
cencias humanas, sociais, literárias, artís
ticas e, mesmo, en disciplinas centíficas 
fundamentais. · 

Cambiou tamén en USA a escala de va
lores: nos anos 60 o 43,8°k via no "éxito 

'DENTRO DO SOCIALISMO 
NACIONALISTA E TAMÉN 

DO NACIONALISMO 
· RADICAL UNHA.COUSA ÉA 

IDEOLOXIA E OUTRA A 
· PRÁCTICA REAL' 

A pergur)ta que nos podemos facer, 
para rematar, é a seguinte: que fai a es
querda, de todas as cores e tendéncias, 
dentro e fóra dos centros educativos, den
tro e fóra do parlamento, na rua e na.S ins
titucións·, nos lugares de vida e traballo", a 
escala · macro e microsocial· .para facer 
frente a esta olensiva político- id?olóxica, 
simbólíco-cultural, centífico-técnica, indi:
vidual e colectiva que desencadearon as 
forzas do capital máis ou mehos'ligth, fuc:;
sias, rosas, verdes, oranges, negras .. ? E . _ 
o pactismo por enrriba, o curielismo cola
boracionista e o bandresismo yuppie e 
claudicante. -,A. 

/-\. UNIVERSIDADE 
CONVERTEUSE NUN 

LUGAR DE EMPAVONEO 
SOCIAL . E DE .DESPIADADO 

ARRIBISMO' 
Aportemos un derradeiio dado que 

pode ser abando elocuente: o partido EG
PSG, que constantemente se pronúncia 
nos médios de comunicación sobre o divi
no . (oomeamento de bispos) e o humano 
(distritos postais ... ) non considerou opor
tuno dar a coñecer a sua pqsicion sobre o 
grave conflito xerado pala arbitrariedade 
e prepoténcia do Rector Pajares no caso 
do concurso da cátedra de Economía 
Aplicada da Faculdade de Económicas e -
Empresariais de Santiago que unilateral
mente trasladou a sua celebración a Ma
drid o · que deu lugar a que o Claustro uni
versitário considerárao pn ataque á digni
dade e a autonomía dá Universidade de 
Santiago. . 

Importantes targos da equipa rectoral 
·do ·Sr. Pajares · que figuraron nas listas 
eleitorais sindicais da central CXTG-sec
ción prof~sorado, na Universidade non 
apresentaron a sua diynisión pésie a que 
este $indicato pediu a dimisión do Rector 
Pajares palas suas graves responsabilida
des en todo o ·proceso dó ·concurso da 
cátedra de Economía Aplicada. Lembre
mos neste ponto que hai forzas poi íticas 
que se declaran afervoadas partidárias do 
socialismo· democrático e que proclaman 
ideoloxicamente que consideran princí
piQs básicos da sua actuación política o 
respeto escrupulosq ás formas, modos, 
maneiras, talantes e procedimentos de
r}locráticos~ sinalan, nesta liña, que "o fin 
nunca pode .xustificar os médios" para loi
tar polo socialismo democrático. Claro 
·que dentro do "socialismo democrático 
nacionalista e nori nacionalista", e tamén 
do nacionalismo radical e . doutras forzas, 
polo que se ve, unha cousa é a ideoloxia· 
·proclamada e outra moi diferente a prácti
ca real que-sempre·hai que pór en estreita 
relación cos intereses en xogo, cos espá .. 
cios posicionais, taAto . individuais como 
de grupo (Plerre Bourdieu, Cosas dichas, 
Ed. Gedisa , 1988). o 
Miguel Cáncio é profesor de Socioloxia da U. de San
tiago e membro de ASDUGA. 



Andalucía leva un tércio das axudas . 

N-a novena -asignación 
das FE·DER~ Gal.iza non recebe 
nen unha peseta 

- Na novena as_ignación de 
· axudas financeiras do "Fondo 

Europeu de Desenrolo · 
Regional" (FEDER), Galiza non· 
recebe nen unha peseta de 
axuda, patentizándose, unha 
vez máis, que estes fondos, 
que debían de servir para 
eliminar os desequilíbrios 
rexionais, están favorecendo 

·a zonas que teñen a rer:-ida per 
capita" máis alta, como é o 
caso de .Catalunya~~ Valencia. 

Galiza discriminada 
en todos os sensos 
O -total das dotacións dos FEDER 
nos anos 1985-1988 foi de 264.640 
millóns de pesetas, dos ·que a An
dalucia lle. corresponden un 32, 73 
por cento (86.640 millóns de pese- · 
tas), seguida de Castilla-La Man
cha con un 15,90 por cento 
(41.041J): · Castilla:_León, 13,90 por 
cento (36.790 millóns); Extremadu~ 
ra 6,67 por cenfo (17.660 millóns); 
Asturies 1 6,42 por cento (16.990 
millóns): Galiza, 6,21 por cento 

. (16.440 millóns) e a Comunidade 
Valenciá 3,55 'millóns · (9.420 mi
llóns). 

Andalucia con 2,3 veces- a po:_ 
V'¡Oación de Galiza recibe do FEDER 
5;-2 veces máis, mentras que a ren
da "per cápita" _de 1985 era abso

·1utamente igual. Asi cada andaluz 
recebe 12'. 837 pesetas, mentras 
que a¡ ca.da gal.ego unicamente lle 
corresponderon 5. 786 pesetas. 

. A cada habitante de Castilla-La 
mancha, de renta parella a galega, 
correspóndenlle 24.569 pesetas e 
14.239 a cada habitante de Casti
lla-León, cunha renda "per cápita" . . 
superior á galega. A cada asturiano 
com~spóndelle . 15.209 pesetas e 
16.327 a cada extremeño. 

Case catro mil cen millóns é a 
cuantia que o "Fondo Europeu Catalunya é este o prim~iro ano 
para o Desenrolo 8exional" (FE- que recebe axudas da FEDER, pois 
DER), asignou ao . Estado español no está entre as zonas asistidas, 
para financiar oito proxectos de in- por ter un des~nrolo· superior a to
fraestructura, non correspondén- das as comunidades da Estado es
dolle nen un céntimo a Galiza neste pañol ·podéndose equiparar a ou
reparto, méntras Andaiucia recebe- tras zonas desenroladas da Europa 
rá case tres mil millóns (2.949), na Comunitária. Ainda asi os intereses · 
sua maior parte para financiar~a au- comunitários e as suas presións 
tovia Sevilla-Granada-Baza. políticas, leváronlle a que obtivese 

As_ dotacións do FEDER para 5.240 millóns frerite aos 4.920 mi-
este ano .supoñen 82.990 millóns . llóns da Galiza: · 
para obras no Estado español. Ga-
liza só recebe ó 5,92 por cento Podemos comprobar por estes 
(4.920 millóns de pesetas). A Casti- dados como este hipotético instru
lla-La Mancha córrespondeulle 0 mento para eliminar os desequilí-
21,67 por cento (17 .990 millóhs); bríos estruturais o que fai, precisa
Andalucia, 17 ,26 por cento (14.330 mente, é aumentalos, sobretodo 
millóns); _Comunidade. Valenciá, no caso galego, priorizando· as 
11,35 por cento (9.240 millóns); mesmas zonas que benefícia o Es
Canárias 6,31 por cento (5.240 mi- tado español nos seus investimen
llóns),; Catalunya 6,31 por; cento tos. Q feito e máis grave cando es- -
(5.240 milló~s). · · . tes fondos se utilizan para crear in-

Vemos así que catalunya e a Co- fraestruturas, sobretodo viária, _ 
munidade Valenciá, que superañ a polo que o 'noso desenvolvimento .. 
.média española de. renta· per cápi- quedará ainda_ máis condicionado, -
ta, receoen máis axuda que Galiza I ao tempo que se pode visualizar 
"para eliminar os desequilíbrios". co~o os "plans europeus" e os f?S-

Andalutia triplica a dotación ga- pa~oles se complementan e super-
lega e Castilla-la Mancha recebe . pone~. D 
3,6 veces máis. · A.E. 

- . 

AlfOSADBU 

Fala cos -ademáns e· a 
expresividade dun. obreiro 
ben plantado; non ten 
fasquia de burócrata e di 

. que el non quer ser 
secretário xeral toda a vida. 
Aproveita calquer fio da 

, pergunta para talar dé 
unidade da ~squerda, 
dunha unidade máis ampla, 
de que na Galiza sobran 
siglas sindicais. 

· A aparente 
·espontaneidade córtalla de 
cando en vez un breve riso 
de veterano home d.o PC. 
Aos éatorce anos entrou a 
traballar na Bazan de 
·aprendiz e o dia que un 
compañeiro morreu en 
accid~nte . laboral. decideu, 
con "romanticismo" di 
agora, cobrir o seu pasto.' E 
seg~e, infiltrándose no 

sindicato vertical, tal e 
como preconizaban con 
éxito as incipientes CCOO. 
Viveu o 72, "foi como un 

' estoupido ou como unha 
·nube por todas partes e 
aprendin-máis que en toda 
a miña vida". Agora está 
aqui, mentres os seus 

· compañeir'os negócian en 
Madrid con Felipe, contento 
do éxito do 14-D. 

'O 14-D reforzá a independéncia dos sindicatos 
frente aos partidos' · 

Manuel Amor Deus 
Secretário Xeral de CCOO da Gaiiza 
• M.V • 

Confesa ter aprendido o que era a 
solidaridade, a conciéncia de que 

- o explotaban a un, pouco a póu
. co, ás veces até sen se· decatares. 

Para iso influiu que un home como 
Xúlio Aneiros -un histórico de Fe
'rrol, do PC e de CCOO- estivese 
no seu taller. "Vivin ·o sindicalismo 
desque se i11iciou na fábrica, parti
cipando nalgunha comisión obrei
ra que se criaba para resolver al
gun problema, para ir onde a di
rección ou onde o bispo -dese 
modo en' princípio espontáneo na
ceria a hoxe central sindical 
CCOO- e .de forma organizada 
desque o Sindo, un gran compa
~eiro comunista, mo'rreu nun acci
dente, no que eu tamén estiven in
volucrado, cairon dous a un tan
que e fumos a buscalos, eu fun o 
único que me salvei". Era polo ano 
66. 

"A própria loita trouxo deteri
cións, Aneiros,~ Pillado e Paco 'Fil
gueiras, que morreu, estaban na 
prisión· da Coruña. Houbo elei
cións sindicais na Bazán e saimos 
eleitos' Rioboo e. máis· eu, collimos 
cargos sindicais bastante eleva
dos que utilizamos para dinamitar 
o sindicato vertical desde dentro". 

Eran xa as CCOO que para 
Amor Deus "nacen da necesidade 
dos traballadores de organizarse á. 
marxe do sindicato vertical, o que 
pasa é que o 'Partido Comunista 

dase cont_a de que aí está o xér
molo do futuro sindicato e apoia 
isto, pero as CCOO nacen ási, moi 
apegadas á realidade, · ao asam
blearismo, abertas a todas as ten
déncias, o que sucedeu despois e 
que non haberia unidade sindical 
e criarianse _várias centrais". 

~NA GALIZA HAI UN 
.SENTIMENTO 
NACIONAL MOi 
FORTE~MÁ.~IS~Q~U_E_E__.N_ 

NENGUNHA OUTRA 
PARTE' 

-
Pasamos logo polo convénio de 

fábrica que se intenta en Bazán, 
dado que as outras factorías da 
empresa estaban moi atrasadas 
sindicalmente, segundo explica 
Amor Deus. A batalla remataría no 
histórico 1 O de Marzo do 72, na
rración que aparece recollida no 
recén editado especial A Nosa 
História 5. 

A Amor Deus ·custarialle catre 
anos de cárcere da que Sqiria no 
7.6. "De Galiza non estivemos nin
gun no Proceso 1 .001 porque xa 
fóramos collidos antes no proceso 
dos 23". 

Hoxe sinala que non quer ser 
secretario xeral toda a vida e que 
na sua idea está o v0ltar á fábrica. 
"A níiña profisión non é esta, eu 

non son un profision?I da política, 
nen me gustan os políticos nen os 
sindicalistas profisionais". 

Sindicalismo 
e nacionalismo 

Como secretário xeraJ das CCOO 
·da Galiza, porque cree que é aqui 
o único lugar do estado onde 
existe un sindicaJismo con im
plantación que compite no terreo 
de CCOO? . 
Eu creo que na Galiza hai un senti
mento nacional moi forte. Posíbel
mente sexa aquí máis profundo 
que en nengunha outra nacionali
dade. Logo está esa burguesía na
cional que diferéncia a Euskadi e 
a Cataluña. Ademais na Galiza hai 
unha tradición sindical e política 
moi feble. A forza dos sindicatos 
e dos partidos aqui na 11 República 
era escasa. A industrialización era 
menor e naturalmente iso marca a 
unha clase. Eu creo que o erro es
tivo nos partidos, nas ideoloxias, 
porque ese sentimento nacio al 
forneceu unha corrente naciona , -
ta radical, porque Galiza estivo 

'NON SE PODE UNIR 
LOBOS CON 
OVELLAS BAIXO 
PARÁGUAS 
NACIONALISTA' 
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martratada durante séculas e iso 
ten que manifestarse dalgunha 
maneira. Daí nace a UPG e a idea 
do Bloque que os demais rexeitan 
e que ao non haber compoñentes 
que leven outras ideas que con
trasten, pois radicalízase no plano 

nacionalista, porque o Bloque Na
cional-Popular Galego pudo ser 
outra causa, non tan nacionalista, 
se tiveran participado forzas como 
o PC ou outras. Eu creo lago que 
se· foi deixando un campo nacio
nalista, radieal, e iso para apoiarse 

'GAuZA FOI MOi 
DISCRIMINADA POLA . 
RECONVERSIÓN' 

'Non hai espácio para tantas centrais' 
Eu creo por iso, sinala logo Amor 
Deus, que, sen cair no ~e "gale
gas unidos" de Albor, non es
quecendo que hai ideoloxias, 
que non son os mesmos intere
ses os do Banco Pastor que os 
dos traballadores de Barreras, 
haberia que facer vn esforzo moi 
grande para que se encontr~se a 
esquerda e mesmo a nível sindi
cal seria bon un maior diálogo, 
porque non creo que haxa espá
cio para catro sindicatos. Non 
está madura a situación para ta
lar de procesos. pero nun futuro 
haberia que reflexionar en corno 
se defenden mellar os intereses 
de Galiza, tendo en canta a inter
nacionalización do capital, se 
desde unha confederación ou 
desde sindicatos nacionalistas 
que despois poderian ... pero que 
non é suficiente. Ainda que ta
mén comprendo que CCOO 
peca de falta de qlarificación 

confedera!, é un sindicato que 
. ainda está a facerse e que inten
ta acadar ese espácio que 
abrangue a todos os traballado
res. Creo que no pior dos casos 
hai lugar para tres centrais sindi
cais na Galiza, duas estarían moi 
ben e unha seria o ideal para os 
traballadores e CCOO non des
carta chegar a iso, partindo das 
diferéncias existentes, pero creo 
que hai moitas máis cousas que 
nos unen no terreo sindical das 
que nos separan, sobretodo se 
somos sindicatos e garantimos o 
que decimos: que non somos 
correa de transmisióf1 de nengun 
partido. 

A unidade da esquerda é algo 
que preocupa a Amor Deus: "Na 
Galiza hai máis esquerda da que 
está representada no parlamen
to. Haberia que buscar un pro
xeqto de unidade da esquerda 
en Galiza. Hai vários proxectos: 

o de Esquerda Unida, · o deseña
do por Beiras co cal eu non coin
cido porque vai desde a direita 
nacionalista até a esquerda na
cionalista, eses proxectos baixo 
paraugas nacionalista nos que se 
confunden os lobós coas ovellas 
non me gustan, hai o proxecto 
ee- Esquerda Galega que é moi 
limitado desde lago, a min paré
ceme que non ten proxecto ·de 
unidade da esquerda. Pois entre 
todos deberiamos encontrar un 
proxecto de unidade da esquer
da real. Ese povo que ~se mani
festou o 14 de Nadal necesita 
estar representado no parlamen
to e mesmo d proxecto poderia
interesar a p'arte do PSOE". O 

'Cc.oo. NON 
OCUPOU O ESPÁCKf 
NACIONALISTA' 

'DESPOIS DO 14.-0 
A ATITUDE-DO 
GOVERNO CENTRAL 
VARIOU 
TOTALMENTE' 
necesitaba un sindicato e. asi se 
criaron os sindicatos nacionalis
tas. Claro, as cidades industriais 
tiñan pouco compoñerite.naciona
_ lista e tamén puido influir iso. Pero 
non é un problema de que no pro- -
xecto de CCOO non collan os na-

.- cionalistas, o que pasa é que nese 
mom_ento non ocupou ese espá-
cio. . 
Cree que Gal iza · toi discriminada 
a respeito doutras .zonas do esta-
do na reconversión? _ _ 
Si, ·si. Eu creo que o governo so
cialista de España, governa ·máis 
en función dos inquéritos e das 
necesidades que lle veñen impos
tas que dos proxectos próprios. 
Ninguén nega que neste país era 
necesária unha reconversión, pero 
iso non era dis~inui(plantillas ou 
capacidade de produción, sen.ón 
que seria dicer que un tipo de acti
vidade se reconvirte e se fai outra 
causa. Eles quixeron f~cer as -coL,J
sas demasiado rápidas, m~is en 
función dos .seus intereses eleito
rais que da réalidade social. A Ga
liza cun governo. de direitas que 

. non era governo, pois claro tocou
lle o·pau fundamental, sobre todo 
no sector naval, creo que foi moi 
discriminada, non se tiveron en 
canta os intereses económicos de 
Galiza, nen os custos sociais-. Pe
sie a que en Galiza desenrolaron:
se · Joitas · máis importantes que 
noútros lugares de España, pero a 
iníportáncia política que ten Galiza 
no conxunto do estado é mínimá. 
Galiza non está coi:isiderada a ní
vel estatal. Pensemos que houbo 
duas --folgas xerais moi grandes. -
As ·do 72 en Vigo e Ferrol tamén 
tiveron gran importáncia. -Pero Ga
liza está por baixo no ranquing es
tatal, por exemplo de Astúrias e = 

como nos descuidemos por baixo 
de Extremadura. 

Consecuéncias do 14-D 

Que consecuéncias concretas va'i 
ter ese 14-0, tendo en conta que 
nestes .mesmos momentos esta
se no proceso. de negociación? 
Eu queria dicer: que nori se puido 
dar toda a unidade que prenten
diamos o 14-D. Non vou afirmar 
que os culpábeis sexan a CXTG e 
a INTG,, pero creo que, sobretodo 
a CXTG, xogaron a un papel de di
ferenciarse tan radical que o que 
pretendian era ter o protagonismo. 
Pero voltemos ás consecuéncias 
do 14 de Nadal. , 
Que 'foi un 'éxíto xa non hai que 
dedlo. Sobre os resultados creo 
que a atitude do governo central 

variou totalmente. 
E non ere que pode ser cambiar 
un · pouco -.para - non Ganíbiar 
nada? 
lndubidabelmente. Fe1ipé ·Gonzá
lez baixo ese manto de humildade 

· s_egue. a -dar mostras de arrogán- '. 
cia. Pero quera pensar que o pre
sidente non po<;Jia asimilar a lec
ción en tan poucos dias, p~ro que 
a terminará asimílando. A sua acti--

. tude foi xa en priricípio positiva, 
rr.esmo no. contido. O .. recoñeci
mento a que as· funcionários ne
gócien un cQnvénio; o 48% de co
bertura aos parados, créo que o · 
invalidou, polo menos irnos nego
ciar; o do salário mínimo e as pen
sións ~ o máis negativo porque 
non queda claro, Pero o 14-D foi 
unha derrota política do governo 
no sentido que pretenden os sin
dicatos que é o de que _se v.arie a 
política económica. 

A Xunta de Galiza debería reco
ñecer tamén que isto vai con eles, 
non como' dixo Mariñas que a fol- _ 
ga ia contra Madrid, cando eles 
son unha sucursal, avalada polo 
próprio González Mariñas: A Xunta 
dese variar tamén a sua política 
económica e social. . 

lndependéncia sindical 
Como ve actualmente a relación · 
partidos-sindicatos? 
O 14-D' tamén vai ensinar iso. En 
CCOO tiñamos iniciado xa, preci
samente pola própria situación in
terna, 1:mha reflexión fonda sobre 
isto. Tamén o nacimento de 
CCOO obligaba a esa reflexión 
pala pluralidade que se daba. No 

· 14 de Nadal dase ,esa ruptura en
tre PSOE e UGT. E un cámbio im
portante da UGT que ademais non 
creo que sexa táctico senóri estra
téxico. Consólida tamén en CCOO 
esa posición que había de .ser in
dependentes. O 14 de Nadal dase 
porque hai dous grandes sindica
tos no estado que: sen ter en canta 
intereses partidistas, señón os dos 
traballadores, tan un chamamento 
-como fixeron e ademais con credi
bilidade, senón ese chamainento 
non seria seguido. Hai -que ter in
dependénda e representar os in
tereses dos traballadores para· ter 
credibilidade. lndependentemerite 
de .que a coincidéncia do Partido 
Comunista fose totéll, o mesmo· 
que a doutros partidos, pero non 

_foi unha-consigna. 
· Cree que algun dia CCOO será 
un sindicato de servícios, como 

·existen outros hoxe en Europa? 
. Non. CCOO está moi pegada á 

realidade, ten dirixentes nas fábri
cas. O que si CCOO ten que pres
tar servícios, sen fins lucrativos, 
isto está ben, pero sen perder o 

. contido de clase e reivindicativo. 
O fundamental dun sindicato debe 
~er sernpre o ·seu carácter reivindi
cati'':'º· social.- O 



.. 

12 A ROSA UBBA 
Nº 369 - 29 DE. DECEMBRO .DO 1988. 

~~~-'-~~~~-,--~-,--~-r----------~~~_,---,---,---,---,-----,--~-.-~--

1 •NTA CONSELLlfHA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 

~ GALICIA crm . ' .o . 
----



(IALIZA E MUNDO ABOSATIBBA- 13. 
~~__,_~"--~-~~~~~~~~~~~~...'.:.-~..:...-~~~------~----~~----~N-º3_6_9-_2_9_DE_D_E_CE_M_B_RO_D_0_1_~M ____ _ 

MUDANZAS NA UNIÓN SOVIÉTICA . 

A RECONSTRUCQOM ECONÓMICA 
COA PERESTROIKA 

~ • · Boas expectativas da 
esquerda no ·Brasil. ·A es
querda chegou ao poder munici
pal nas cidad~s máis importan
tes do· Brasi·1, Sao Paulo, Rio de 
Janeiro e Porto Alegre. 

A década do 80 -comeza na URSS con si
nais de esgotamento dum modelo de de
senvolvimento desenhado nas suas linhas 
fundamentais ao comezo da década dos 
trinta. Desde 1979, último a,no en que · s~ 
deron dados estadísticos dumha série de 
variáveis do que poderiamos chamar ben
estar, até 1987 em que estes dados voltam 
aparecer ao público com umha amplitude 
desconhecida desde os anos 20, podemos 
resumir a crise en: A mortalidade e mortali
dade infantil que tiveran umha queda cons
tante, acrescen significativamente, isso a 
marxe das profundas diferen9as espaciais 
que se dam no territorio soviético. Aparece 
um déficit orzamental, e umha inflacc;om 
estrutural com forte tendencia ao medre. 
Um estancamento da produtividade do tra
balho. Umha reflexom sobre a 'relac;om com 
o meio natural como um bem nom renová
vel , e que nos escritórios dos "gosplan" 
nunca se tivo em canta (de feíto os grandes 
projectos do final da era bresneviana, como 
o encaro do lndugurca e o cámbio de rumo 
en rios sibrerianos já forom desbotados e 
hai umha nova postura ante o uso da ener
gía nuclear que de feíto dá lugar a umha 
certa moratória e ralentizac;om da mesma), 
todo isso ademais das constantes catástro
fes ecológicas en muitos lugares do imenso 
território, e a persisténcia da crise agrícola, 
que se olha frente á Rússia tradicional ex
portadora de graos. Nos anos 20, tras a ca
tástrofe de f ame posterior á guerra civil (to
das as guerras civís som de classe, e as 
outras tambem) desseguida aparecerom 
excedentes. No 1929 comenza a reforma 
agrária estaliniana, e se nesse ano o núme
ro de resses vacunas andava perta dos 100 
milhóns, no ano 1936 era de menos de 40 
milhóns e esta cifra ainda continuaria bai
xando, (o cal dános ideia dos esforzos so
brehumanos que fixo o proletariado soviéti
co para lograr o acrescemento incompará
veis daqueles anos). Hojeo uso de pestici
-das e adubos químicos planificados é o do
bro por Ha. dos utilizados nos USA que ten 
cifras alarmantes, e comezam a aparecer as 
terras queimadas químicamente. 

No estamento dirigente e na povoac;om 
em geral habia consciencia de tudas istes 
problemas, e nos 80 in íciase um processo 
para dar-lhe um giro á situac;om, giro que 
nas linhas mestras é já desenhado com An
dropov. Buscava-se um aumento da produ
tividade do trabalho, da produc;om, do glas
not (transparéncia) , medre da crítica que 
tem chegado até níveis que seriam impen
sáveís em nengum país capitalista central. 

A lJRSS é um estado obreiro e segue 
senda-o, em func;.om desta classe fai-se a 

. política, obreiros som os que ocupam a 
grande maioria dos pastos dos soviets e da 
militancia do partido, a política externa ain
da conserva um sentido de classe, assim 
como a distribui9om do produto económi
co; melhor ou piar todas as decisons som 
tomadas em func;om desta classe (dutra 

) 

ALEXANDRE BANHOS 

O ideólogo da perestroika Vadim Medredev 

_, PROBABELMENTE NO 
1994 A URSS SOUCITE O 

SEU INGRESO NO FMI' 
causa seria a discusom de se os operários 
viven mef hor aqui ou na Holanda- por ex. 
que seria discutir algo assim como se,os 
cregos vivem melhor num estado teocrático 
ou laico). Agora bem, analisemos os apoios 
da perestroica; está sendo apoiada, sobre
todo o que é a glasnost, pota imensa maio
ria da povoac;:om, mas en termos económi
cos a ela achegam-se tuda caste de arribis
tas e reaccionários mais ou menos disfarza
dos. Quem som? Na URSS perante o perio:.. 
do de estagnac;:om (a era bresneviana) apa
rece um elemento desaparecido do panora
ma desde os anos 20, os milhonários (as
sim se lhes chama na URSS), indivíduos 
que nom sempre nem necessariamente fi
xeron a sua acumulai;om nos bordes do 
sistema. Este tipo de personagem, que an
tes estava calado e procürava que se nota
se o menos possível o seu pooer económi
co, sae agora á luz, berra a pleno pulmón 
pala liberalizac;om da economla e ten porta
vozes em estamentos oficiais que mesmo 
~elham estudados em Oxford ou Dela
ware palas suas análises económicas. (Um 
dos grandes éxitos teatrais de Moscova, foi 
a ridiculizac;on da vida dum destes novas 

ricos que era visitado por um grande-bur
gués italiano). ·Na prensa todos os dias apa
retem questons como: Se esta empresa se 
autogestiona · e procura capital, por que 
nom pedir-lho a um milhonário, de fei·to en 
certas situac;ons já se autorizou a participa-. 
c;om do capital destes indivíduos como cer
ta form·a de accionariado cum tope que, de · 
momento, está --nos dez. milhons de pts.
mas :com presons constantes para o seu 
aumento. Se por um.ha banda a glasnost le
vou a moralizac;ons como a desapari<;bn'l 
dos armazens "beriozca" nos que só po
diam podiam comprar os cidadans posui
dores de divissas, feito aplausado por toda 
a povoac;om, certas formas de cooperati
vismo que estám aparecendo nom som 
mais que trabalho assalariado camuflado. 

A nova piase de possuidores de capital, 
que por primeira vez existe tras 70 anos de 
socialismo, · cada dia é mais ·ousada, a libe
raliza9om e possibilidades de adquirir vi
vencias, a sua procura de eleméntos de 
luX-o e ostentac;om, som . dados que nom 
aparecem poJa imprens_a de por aqui cando 
se fala da perestroika, a cri_se d.o termo ca
marada e a vona ao uso do termo senhor ... 

Outro. flanco de ataque é a política agrí
cola. Todos os dias na imprensa se lem ata
ques aos seitor estatal da agricultura, no 
que chegam a manipular-se dados. Cartas 
de directores d~ So.vjoses propendo . a sua 

· privatizac;om. De feito em certas zonas do 
estado estam-se entregando lotes de 50 
Ha. á familias por 50 anos, e comeza pran
tejar-se a autoriwc;om de certos tipos de 
adquisic;om de, terras. 

Outro grande apo1o á nova clase dos mil
honários é o capital externo.' .Na URSS 
pranteja-se claramente que ao capital es- · 
trangeiro para-que venha hai que garantir
lhe a propriedade ·dos seus investimentos, 
ao que logo lhe tiram o seu corréspondente 
corolário estes milhonáriós (probabelmente 
en í994 a URSS~olicite entrar no FMI). A 
pessar de todo esta nova' classe ten medo, 
ainda nóm se sinte segura, sabe que é con:
trária á legalidade socialista por muito que 
falam de que a sua acumulac;om se fixo 
"decentemente" e na "legalidade". O pibr 
de todo é que o apoliticismo e a indiferen
cia que semearom os epígonos do estali
nismo e iste mesmo, poda ser recheio po
los elementos- mais reaccíonários, e de mo
mento a po\roac;;om geral a-inda nom pudo 
apreciar melhoria algumha no seu abasteci
mento, nom SÓ ·iSSO, senom que.iste empio- . 
rou. Mas ninguem pense, polo lido até aquí, 
que na URSS t,runfa a contra-revoluc;;om 
nem muito menos. Seguiremos talando. D 

.... ,.CERTAS FORMAS DE 
COOPERATIVISMO QUE 

ESTAM APARECENDO NOM 
SOM MAIS QUE TRABALHO 
ASALARIADO CAMUFLADO' 

Para Lauro Hegernan, do Parti
do Comunista qu~ concurriu aos 
comicios en alianza co PT, "la
mentabelmente ainda as forzas 
progresistas non · están unidas e 
creo difícil ~que se unan para as 
próximas eleición.s. · Probabel
mente o fagan para 'a segunda 
volta". Reiterou que "ainda non 
éstamos unidos, pero estase 
nesa dirección''. 

Carlos Arauja do PDT, tarTién 
de esquerda,foi máis cauto e-ca
lificou o éxito de vitória eleitora1: 
pero non política da. esquerda, 
.?inda que cree que a derrota das
forzas conservadoras vetase 
acentuada nas presidenciais no 
ano próximo. "Compre r:ion es-

. quecer, afirmou, que o elitorado 
brasileíro é moi móvil, hai dous 
anos deulle a vitória case total ao 
PMDB (conservador), haberá que 
agardar". D 

• Reagan _derrotado en 
Centroamérica_ Ao fin da era 
Reagan, os expertos aseguran 
que, ainda que Washington con
seguiu frear o proceso de paz de 
EsquipuJas 11, a sua política inter
vencionista fracasou en Nicará
gua, país que concitou a solidari
dade latinoaméricana. 

No Salvador a administración 
sainte fracasou na sua política 
contrainsurxente ante a sostida' 
belixeráncia da guerilla. 

_Outros reximes latinóamerica
nos, mesmo aliado~ de Washing
ton, como 'Honduras, presentan 
ao rematar 1988 agudas contra
_ dicións cunha polltica. que Bush 
-con variantes- deberá seguer: 

A agresión económica contra 
Panamá, tema evitado por Bush 
na sua campaña eleitoral, é outro 
erro. de Reagan e, para o próxi
mo mandatário, un asunto en ex
tremo delicado. 

A sostida hostilidade a respei
to de Cuba tamén ·sofreu un 
novo revés este ano en Xenebra,. 
ao fracasar a maior campaña de 
desprestíxio endexamais monta
da contra. un país latinoamerica
no, esta vez sobré os aireitos hu-
máns. , 

O narcotráfico será asunto difí
cil para Bush, ante. a crecente 
esixéncia latinoamericana de 
combatilo nos grandes paises 
consumidores, como Estados 
Unidos, e non só nos chamados 
productores. _ 

Por outra parte 1988 cerrou 
·cunha débeda re~ional superior 
aos 420 mil millóns. de dólares, 
un incremento de 100 mil millóns 
desde 1982, cando estalou a cri
se da débeda. · o 
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.6 f!i _/. _. Recorrido-polo Parque de Doñana, Marismas Xaneiro. - DE NOVA IORQUE .A FLORIDA ,.mt;r ~ ~ :a?i:~a~:~ $:é~~~3~~~:;_a D'!:ta~:zs1ci; SÍRIA E XORDÁNIA Un virute de 12 dias en autobus acondicionado 

•

VJ _,.___· ~ -,,, ~ Decembro a 6 de Xaneiro. 14 días para visitar Amman, o M~ Morto, con literas, desde Nova Jorque até a ponta de 
~ Petra, Kré!k, de Chevaliers, Damasco, Palmira, ·Florida, visitando o Parque Nacional de Ever-

MARROCOS en autocai'avana. PréciO': 114.000 ptas. Datas: glades,.as praias de Kéy West. Précio: 113.000_ 
Marrocos. Kasbahs, en autocaravana reco- 25 de Decembro ao 7 de Xaneiro. pts. Dafus: 26 de Decembro -ao 6 de Xaneiro. 

rrendo Chauen, Fez~ Merzouga, Gargantas do ·IN' DIA CENTRAL É RAJASTHAN . É ·tamén un percorrido a pé por a Serra de -
Todra, Marrakecb, Rabat e Asilah. Précio: c'ádiz e pola Serrani~ de Ronda, e un circuito 
Sq.000 pts. Datas: 25 de Decembro ao 7 de 2 semanas de pet\:orrido en autobus e hoteis a Cuba. E, para os que gostedes de viaxar pola 

. .. Xaneiro. Marrocos Nomadak: en auto bus e ho- visitando Delhi, Agra, Benarés e no Rajasthan, vosa conta, 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 kfl!. aproxi
madamente, veículo de aporo, aloxamento en 
hoteis con pensión complet~. Prédo: 47.00Q 
pts. Datas: 26 de Decembr-o ao 3 de Xaneiro. 

EXIPTO 
•'14 dias desde O Cairo até Abu Simbel, polo 
Val do Nilo visitando Luxor, Assuan, Kom -

aOOsuz 
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CARTAS 

VITORINO NÚÑEZ: 
CINISMO E MENTIRA . XOSÉ LOIS 

Protesto, denúncio e lamento 
que umha publica9om como "A 
Nasa Terra" tenha atendido a 
aparic;:om de umha entrevista 
com umha das lacras políticas 
que suportamos os ourensanos . 
desde hai tempo, dando-lhe 
umha atenc;:om que nom mere.ce 
e · umha respetabilidade que en -
modo algum tem. 

O Sr. Vitorino Núñez vai se
mentando, sempre que tala, o re
flexo dos complexos e envejas 
·que o carregam e como pensa 
que é dos listos desta terra, 
mente_ impudicarnente, sem sa-
_ber que hai muitos outros que 
comprovamos os factos. Aquí 
vam alguns deles: . 

1.- O Se Vitorino Núñez foi 
expulso de "Coalición Galega", 
segundo se recolheu nos jornais, 
por traidor ou espía . ao servic;:o 
da direita mais direita, nomeada
mente Pio Cabanillas e Marfany, 
e assi o demostrou, ao 'racer-se 
parásita de AP, com a qual se
guirá en tanto se poda aproveitar 
dos · seus votos. Nunca se atre
veu a coricorrer a umhas elei
c;:ons .só, mas sempre en forma 
parásita, situando os seus ho
mes na cabec;:a das listas con
tando com o papanatismo dos 
seus coligados, quem· por tér 
acolhido a este parásita perdeu 
o poder do governo galega e 
também as alcaldias de O Barco, 
Ribadávia e Ourense, entre ou
tras. Este __ parásita nom ajudou 
muito. Mas nom fica aqui ·o seu 
cinismo, pois está agardando· as 
próximas eleic;:ons para -fazer va
ler os seus votos e vender cara a 
sua "bisagra", do seu partidinho 
uni-provincial que nom tem ideo
logía ñem ideias, como o .r.econ-

rrós de Ourense: El nomeou a 
David . Ferrer Garrido, antigo· ·e 
yelho falangista, em troca de en
tregar atada e bem atada a lista 
eleitoral de "AP" em toda ·a pro
víncia, para que Vitorino Núñez 
pudesse pór nas cabec;:as de lis
ta, 'os homes da sua confiarn;:a. 
Com a Caixa de Ourense o Sr. 
Núñez nom está fazendo uso, 
Senóm um abuso. De feito, ven
de e trafica c9m as pra9as e em
pregos para as persoas do- seu 
partido, como o leva feito -e 
assi apareceu · nos jornais hai 
certo tempo-comos pastos de 
trabalho no hospital provincial. 
Assi, ·vendeu , recente_mente· os 
·postas de director das sucursais 
da Caixa em Oimbra, Lac;:a e Cal
vos de Randim, com a condic;:om 
de que se afiliassem ao partidin
ho. Houvo opositores que de
nuriciarom em diversos jornais o 
clientelismo nas oposic;ons que 

. hece el próprio ao afirmar "cfefí
nome mais polo que non son, 
que polo que son", quer dizer, 
nom é nada, está valeiro. A nos
sa preposta seria . mudar-lhe o 
riome do seu partido polo de 
GEAPO (Grupo· Economico de 
Aproveitados Políticos Orensa
nos). 

2.- Também é mentira a sua 
·nom ingerencia _na .Caixa de Ato-

·se realizavam na Caixá, mas 
.. nada tam descarado como o feí
to recente de enchufar á sua filha . 
na sucursal da Caixa de Ourense 
·em Vigo, facto denunc.iado nas · 
páginas dos jornais, mesmo sem 

manter as formas de passá-la 
por umha oposi9om. Ouando um 
representante sindical manif es
to u isto dentro da Caixa, abriú-se 
expediente. Por se isto nom fos
se suficiente, também é público 

· que meteu na sucursal da Caixa 
de Ourense en Lugo a parentes 
directos de Deputados e pes
soas familiares de dirigentes de 
"AP". ·Na caixa · de Ourense es
tám senda empregados filhos e 
parentes de membros do .Con
selho de Administragom ou do 
partidinho. do Sr. Núñez e está
se destruindo a Obra Social e 
Cultural, .desgaleguizando todo o 
possível e . transformando esta 

A VISO AOS lEITORES 

A pr9xima semana A NOSA 
TERRA non saira co gallo 
destas festas de Nadal. De
sexámoslle a todos os nasos 
leifores un. feliz ano 1989. O 
dia 12 de Xaneiro estare
mos en toc;ios os quiosques 
de Galiza. D 

VosTEDE TAMÉN '!lf. SER Acc10N1srA 

. ó~f1nflº 
A ·ampliación ·de· capital de 

Promocións Culturai~ Galegas S.A.~ 
pola cantidade de 10.635.000 pesetas, 

segue a sua marcha. 

Vost~de tamén pode ser accionista 
pónd9se ·en contacto con 

Xosé F. Puga 
Telf.: (986) 43 38 30 

ABOIA!IBBA 

em Obra religiosa e de caridade. 
Como se vé; todo .o que passa 
palas sL.ias maos, fica destruído 
e corrompido. -

3. O seu cinismo chega. até a 
nom respeitar os martas. Um jor
nalista, Jo~é Aurelio Carracedo, 
.tem criticado duramente as suas 
cacicadas e actuac;:oris e deveu 
de ser que como castigo o Sr. 
Núñez convocou um c0ncurso, 
com um milhom de pesetas dos 
contribuintes, para quem falasse 
melhor da Deputac;:om de Ouren
se ou das obras "faraónicas" 
.deste senhor. 

4.- Por outra parte, o labor 
cultural da Deputa9om, nos últi
mos anos fica reduzido a puro 
folclorismo e movidas madrilen
.has ou "post-modernas" no seus 

· - pagos (isto por enxebrismo, pois 
ainda nom sabem distinguir entre 
palácio e pa90), mentres margi-· 
naliza e discrimina todos quan
tos colectivos nom estejam na 
sua órbita ou lom fagam publica
mente louvores. Em lugar de po
tenciar e ajudar tenta auto-po
tenciar-se e promover-se el pró
prio como um faraom. 

Já para finalizar, protesto por
que um semanár-io como "A 
Nasa Terra", imprima algo tam 
insultante, sem comprovar antes 
as mentiras e falsidades de um 
home que tanto mal leva feíto na 
nossa província, actuando de 
forma claramente caciquil e 
aproveitando-se dela, ele próprio 
e um feixe de compadres, que 
coáse todos os dias som denun
ciados ños jornais palas suas ca
cicadas e negócios "sujos". 

LUIS XIMÉNEZ QUINTAS 
(Ourense) 

RESPOSTA A H.B. 
Veño soportando desde hai al
gun tempo determinadas decla
racións e manifestos de pro-ho
mes de HB poñendo a parir ao 
BNG acusándonos de autono
mistas, de chovinistas e de 
apóiar a Barreiro(?) entre outras 
chorradas. Pero é un artigo dun 
tal José Antonio Egida aparecido 
no nº 366 de ANT o que, ao meu 
entender, marca un' salto cualita
tivo na hostilidade da dirección 
de HB contra o BNG. Eu como 
militante dó BNG, véxome aludi
do polos insultos dese indivíduo 
e vou dicer o que ·penso. 

En primeiro 1ugar é difícil de 
creer que un responsábel do Co
mité de Relacións Exteriores de 
HB teña tan má información 
como para verter tal cantid~de 
de disparates resultando sor
prendente que alguns. dos seus 
"argumentos" (dar cobertura a 
Barreiro, alianza coa direita caci
quil, . etc.) están en perfecta sinto
nía coas versións de determina
da prensa á que nós tacita como 

-HB ñon dubidariamos de calificar 
de anti-nacionalista. Cando HB 
ten que usar os mesmos argu
mentos que os inimigos do na
cionalismo galego é que algo 
está a oasqr nesa forza pqlítica. 

Se a tese da má información 
non é correcta --costa creelo
entón é que hai unha estrat~xia 
perfeitamente definida de HB en 
relación ca· BNG tratando de di
vidir aó nacionalismo de esquer
das -baixo o pre-texto de defen
der a non sei ~ que patriotas galé
gos ."auténticos". E dig9 isto por- . 
que eu estou nunha comarca na 
que o BNG está a facer traballo 
poHtico e social e non vexo a 
nengun "auténtico" por nengun- · 
ha parte. O m'esmo sucede na 

ma1ona do País. Pero é que o 
problema non radica en que HB 
prefira á FPG. Poden facer o que 
mellar lles pareza e a min isa pa
réceme lexítimo ainda que non o · 
comparta. o· que resulta incom
prensíbel e mesmo sospeitoso, é 
a maneira en que se dá isa santa 
alianza entre HB e o PCLN pri
meiro, e máis tarde coa FPG. 

O que non está disposta a ad
mitir a Dirección de HB é que a 
orixe do conflito está nun erro de 
bulto que resultou ser unha inxe
réncia directa nos asuntos inter
nos do BNG ao respaldar publi
camente ao PCLN na campaña 
das europeas frente á postura 
absolutamente maioritaria da 
Frente Nacionalista cando ainda 
o PCLN estaba integrado no 
BNG e obrigado a respeitar os 
seus acordes. Esta erara inxe
réncia de H8 no 87 prodúcese 
obviamente sen dar nengunha 
explicación ao BNG organización 
coa que mantiña até o momento 
"relacións fraternais ". Esta é a 
realidade histórica. O realmente 
curioso é que este grave aconte
cimento para as relacións Galiza
Euskadi prodúcese con motivo 
das eleicións europeas nas que 
HB da un xiro importante ha sua 
política institucional decidindo -
asombrosa novidade- estar 
presente no Parlamento Europeu 

- frente ás teses que defende na 
política estatal. 

Non foi desde logo o BNG 
q-uen de criticar esa postura per
feitamente lexítima. 

Coa perspectiva dos moitos 
meses pasados desde aquela 
'aciaga data coa confirmación 
que nos fai Egida agora de que 
"agardan seguer a receber os 
votos de Galiza" teño a impre
sión de que HB está disposta a 

. facer o que sexa con tal de man
terse en Estrasburgo. Ainda que 
teña que aliarse con grupellos 

- trasnoitados de paises irmáns e 
facer o paripé de acusar de so
cial -demócratas a aquelas forzas 
políticas como o BNG que de
fenden na rua, frente a policía, 
codo a codo aos traballadores 
de Heerema, de Sidegasa, ou 
Alumina ou que é capaz de orga
nizar unhas mobilizacións sen 
precedentes contra as cuotas do 
/eite da CEE ou que leva adiante 
con grandes esforzos e intelixén
cia Plataformas pola Sanidade 
en Verin ou para a defensa das 
Rías frente as Celulosas, etc., 
etc. É isa ser socialdemócratas? 

Defendernos frente aos insul
tos é ser chovinistas? É isto fa
cer política caciquil? 

Eu teño outra tese: isto é ser 
consecuentes coa Galiza, isto é 
loitar pala Soberania Nacional da 
nasa Terra. 

Porén HB trocou a solidarieda
de entre . Galiza e Euskadi por 
unha política cosmopdlita no seu 
benefício. A iso chámase, para 
entendérmonos, eleitorálismo e · 
ainda que se faga no nome dos 
sagrados intereses do povo bas
ca simplesmente porque non se 
fai con critérios internacionalis
tas, isto é en base a acordes eri 
pé de igualdade e ·dé respeito 
mutuo, sen inxeréncias ·hos 
as-untos internos da outra parte. 
Todo isto foi incumplido por HB. 

A sobérbia é má compañeira 
de viaxe dos movime.ntos revolu:.. 
cionários e HB escomenza a ter 
maos acompañantes. D 

ALBERTO EILANCO CASAL 
(Ve:rln) 



A NOSATERRA a . ··o · u1e1r ·. 
CULTURAL 

Á dirett:3 Xosé Antónlo Durán 

Xosé António Durán 
'O golpe do 36 na Galiza dérono os monárquicos' 
Os monárquicos deron o 
golpe do 36 na Galiza, 
segundo un estudo que 
ven de apresentar Xosé 
Antonio Durán nas 
Xomadas de Historia de 
Ourense. Polas próprias 
condicións da sua 
participación no golpe, 
estes conspiradores 
monárquicos non 
merecen a lembranza dos 
vencedores . 

.G.LT. 

Se lsto é como di, na Gallza 
houbo de felto duas conspl
racións. 
A conspiración que realmente 
chega a callar é a monárquica 
en todos e cada un dos pontos. 
É un golpe seródio, tardío. Des
pois tiveron que cargar con iso: 
non hai nengun valor, nengunha 
heroicidade, os franquistas in
terveñen cando xa o golpe en
trou en moi amplas capas. Pero 
a conspiracion que funciona 
non é a que estaba preparada 
senón que vai entrando por gol
pes de man dos monárquicos. 
Estes golpes de man non foron 
louvados despois, pasaron .sen 
mitificación. 
Como se concreta esa cons
piración? 
O elemento fundamental do gol
pe é don Luis Tovar Figueras 
que é un-tipo que mete nun mo
mento determinado un cable 
(que alguns riegan), dando a 
arde de que· s8 declare o estado 
de guerra en todas as Coman
dáncias de Marina. Ese era o 
golpe: xustamente no estilo de 
Franco . . Non comprome~ia de
masiado ainda no caso de que 
fallara. Cada comandáncia mili
tar declararíao polo motivo que 
fose . 
o mesmo procedimeñto que 
empregou Milans del Bosch 

en Valencia no 23-F. 
Exactamente igual. A disposi
ción resúmese en dicer xa vere
mos como rodan os acontece
mentos pero polo de agora é 
mellar declarar esta situación 
porque a autoridade civil non é 
capaz de contera situación. Ga
liza pertence nese momento á 
VIII división que comprende As
turias e León. Para entender o 
golpe hai que regresar ao ano 34 
cando no levantamento reclutan 
forzas da oitava división. De aí 
vai vir unha liña de conspira
ción que será a dos militares re
presores do 34 en Asturias. 

Pero esta conspiración so
breponse a outra conspira-
ción? . 
Dá a impresión, na leitura de to
dos os textos que se van coñe
cendo que hai moitas conspira
ción . Hai as que tratan de impli
car aos militares e evidente
mente alguns deles poden estar 
en varias á vez. Pero hai algun
has que poden non ter pleno co
ñecemento das outras como se 
ve na función que cumpren os 
enlaces. O que si é certo é que 
hai enlaces que están a tratar 
na Galiza de montar unha cons
piración con estoutra xeografia 
da oitava Rexión Militar. Aqui 
xoga un papel clave a figura de 
Xoan Barxa de Ouiroga, por 
exemplo, que vai a Asturjas 
para se poñer en contacto con 
Aranda. Pero Aranda despídéo 
con violéncia e dille que non 

.quer saber ·nada do asunto. A 
posteriori, Aranda di que o bo
tou fóra porque el tiña moi 
adiantada a conspiración e Ba
rxa podia comprometela. Hai 
outra leitura naturalmente e é 
que Aranda estaba cos republi
canos. Outra causa: no mamen: 
to en que cesan a Casares, 
Aranda considera que el xa non 
ten nengun grau de compromi
so con aquel governo porque 
tiña pactado !!_delidade á Repú-

blica con Casares. O que si- é 
certo tarnén e que precavida
mente ou non, Aranda ten -a 
muller na África e -o irmán alza
da tamén. 
Cais son os contactos de 
Luis Tovar para o golpe? 
Luís Tovar ten unha raíz ouren
san, Está casado cunha Blanco 
Rajoy. De xeito que nel se xun
tan relacións coa Coruña e con 
Ourense. É importante que o 
comandante Ceano sae perfeita
mente coordinado. Ceano é mo
nárquico e ten un irrnán moi re
levante na monarquia. O seu lu-· 
gartenente é o capitán Eloy, que 
lle ha facer o labor clave nos 
cuarteis. Eloy está casado cun
ha Freijanes Malingre de Otiren
se que ten relación familiar di
reita con Arturo Salgado Biem
pica, secretário político de Cal
vo Sotelo e metido de cheo na 
conspiracion monárquica. O 
caso ourensán serve de modelo 
para o de Pontevedra. Os Sán
chez Cantón están unidos aos 
Cervela e aos Losada ainda que 
teñan tamén a veta liberal auto
ritária que toca a Francisco Ja
vier, director do Museu do Pra
do e convertido riunha das es
trelas do franquismo. 

'--

A traición de Franco 
De feito estamos peranie un 
golpe frustrado 

'Os 
MONÁRQUICOS 
AUTO RIT Á-=RI'=""O~S,..,--(-:-=0.....,,,.,.S-
CAL VOSOTELIS.T AS) 
REMATARÁN COMO 
CONSELLEIROS 
PRINCIPAIS DE 
ALFONSO XIII E 
SOBRETODO DO SEU 
.FILLO DON JUAN 

.... os monárquicos autoritários (os 
calvo-sotelistas) rematarán 
coma conselleiros principa.Ís de 

. Alfonso X1II e sobretodo do seu 
tillo don Juan que está cI:iamado 
a converterse en Juan m. Eles 
belixeréµl por isa pero o que Ues 
vai fallar é Franco, pero e1es 
queren dar un golpe. 

Como se ·organiza a conspi
ración monárquica? 
A con$piración monárquica al
canza catro niveis. O primeiro e 
ideolóxico através da revista 
Acción Española, trasunto do 
nome do grupo francés de Char
les Maurras Action Franr;aise. 
Buscan desmantelar ideolóxica- · 
mente o ·liberalismo -democráti
co a base de critérios monárqui
cos autoritários, certamente 

· próximos a_o fascismo. Aí apai;e
cen man por man eses monár
quicos que non son nada dinás
ticos cos "tradicionalistas como 
Víctor Prade!"a.- O ºsegundo as.
pecto é xustificar ideo1óxica
mente a intentona. O terceiro é 
belixerar por uri nacionaslismo 
español e españolista aiÍlda que: 
como no caso de Calvo Sotelo, 
fosen sensíbeis aos movimentos 
rexionalistas. O segundo nível é 
articular unha política de canto 
piar mellar que-consiste en alen
tar tQdos os focos de subversión 
anti-republicana. Boas partes da 
subversión contra a República 
ten ºcartas monárquicos que van 
a rnáns de falanxistas e tradicio
nalistas. O terceiro é montar un 
partido que lle dea, _consisténcia 
nos ·meios de comunicación. É 
un .xeito de conseguir Unha liña 
argumental pero _sobretodo vai
lle dar homes que son represen
tantes no Parlamento consegui
dos con votos. En Ourense con
seguen tres deputados que son 
o próprio Calvo Sotelo, Andrés 
Amado e Sabucedo. Outro as
pect;_o de grande importáncia é 
a grande capacidade de relación 
internacional dos monárquicos 
sobretodo con Portugal e Arxen
tina e através dos falanxiStas 
(con credencial de Primo de Ri-

. vera) cos nazis. Por certo que 
cando Calvo Sotelo fuxe no ano 
31 a Portugal através dunha fin- -
ca na fronteira a prirneira visita 
que recibe é-a de Oliveira Sala
zar, que ten grande devoción 
por el como facendista e xa é 
ministro de Facenda. É claro 
que a médio del consolidará o 
c;ontacto con Leonardo Coim
bra, Eugenio de Castro e o gru
poNu~va Repúblicaque xa deu 
na Arxentina o golpe de man do 
ano trinta conectado con Rami
ro de Maeztu que é embaixador 
en Bós Aires. O carta nÍ\lel é a 
própria conspiración militar mo
nárquica. Na Galiza o elemento 
clave é Xan Barxa de Ouiroga. 
Oeste militar sábese que partici
pa a todos os níveis e que é co
laborador da revista Acción Es
pañola. Para atender o nível de 
canto pior mellar estabelece co
nexión con ;requetés, falanxis
tas. que plantan cara nas ru.as e 
teñen grupos xuvenís. Xoán Ba
rxa é tamén un home importan
te de Accion Católica e está co
nectado con Vegas Latapie, que 
logo se:i;á ·secretário no exilio de 
Juan de Barbón e home funda
mental no consello monárqüico 
a,nti-franquista . encamiñado . á 
restaµración da monarquía. O 
golpe falla porque Franco aliase 
con. todos os· elementos que non 
están co golpe e daquela ponse 
en marcha a conspiración mo
nárquica contra Franco. Barja 
foi asasinado palas costas nas 

· portas de Huesca, no frente do 
Ebro, por falanxistas cQmo con
secuéncia do seu patente <lesa

. · curdo con que Franco asuma to-
dos os poderes do Estado. O 

Éxito final 
da campaña 
da A.C. Sementeirá 
Estaba previsto que coa 
mesma data de saida deste 
derradeiro número de ANT 
neste ano 1988 se asínase 
a escritura do Tea.tro Pastor 
Diaz por part~ do alqtlde 
de Viveiro, César Aja. O 
vello teatro viveirés é xa, 
pois, de titularidade 
municipal, pasando a ser 
desde as ·próximas 
semanas o centro cUltural 
da vila que acollerá as 
funcións de teatro, a 
música en vivo, cine, etc ... 

Culmina asi a intensa campaña 
reivindicativa-a prol da adquiSi
ción pública do Pastor Diaz lan
zada pala A.C. Sementeira en 
Maio pasado e da que ·xa infor
mámos ne~te semanário. Se
menteira recabara a axuda para 
a sua iniciativa dos intelectuais 
e criadorE'ls galegas que a ama
saron asinando un manifesto 
que cfuéctivos da asociación vi
veiresa entregaron ao Consellei
ro de Cultura nunha primeira 
entrevista mantida con el o 1 de 
Agosto. Máis de 500 artistas e 
profisionais avallaban o escrito. 

Xa nunha posterior. entrevista 
. en San Gaetano, o 10 de Outu
bro, Alfredo Conde confirmaba á 
Xunta Directiva de Sementeira 
a aportación por parte do Gover
no autónomo de 15 millón¡:; de 
pesetas para a me(ca do teatro 
(10 a satisfacet agora e 5 con 
cargo aos orzarnentos do novo 
ano), habendo contribuir á ope-

. ración o concello á.e Viveiro con 
id~ntica cifra. Aja ~ Conde asi
naron xa o convénio entre o 
Concello e a Xunta para a utili
zación do teatro, cuxa xeréncia 
e mantirnento correrán a cárre
go do Concello de Viveiro. 

Sernenteira, que hai algunhas 
semanas propuxo á AELG a..-ce- · 
lebración do seu cercano con
greso nas instalaciÓns do Pastor 
Diaz, pretende agora organizar 
no mesmo o espectáculo firíal 
do Encentro Comarcal de aso
ciacións culturais que, organi
zad.o pala Federación de AACC 
Galegas á que pertence, terá lu
gar en Viveiro, os días 13, 14 e 
15 de Xaneiro. .O 

ti.N.NIVEIRO 
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'A xente_que hoxe estuda en galega vai ampliar a demand~ editorial' - Na colección de narrativa 0 pri
rneiro título sera "O siléncio do 
mar" de Vercors (sel:ldónirno de 
Jean Bruller) e na policial obras 
de Gilles Perrault e Pierre Gripa
ri ._ 

·Carlos Blanco .. -·-·-
ªº · 1ema Imos dar moito que ler nace Edicións do Cumio 

"Ternos boas esperanzas nes
ta colección de novela negra, e 
non traduciremos obras que xa 
estén· moi difundidas en caste
llano . Tanto nesta série como 
nas outras, nas que recorremos 
a traducións, hai que proc:urar a 
novidade no mercado galega. 
Nese sentido· penso -que seria 
unha boa iniciativa que, . sen 
coartar a iniciativa dé cada edi
torial, a Asociación de Editores 
debéria server para coordenar 
e$forzos e evitar que se den ca
sos en que se está traducindo 
unha obra por duas persoas dis
tintas: Nós publicámos nalgun 
caso . obras traduciqas xa pala 
Xunta que fomecera becas para 
ese labor , é o caso de "O pirata 

\ 

Carlos Blanco é o xerente 
dunha nova editorial que 
nace co obxectivo de 
ampliar a oferta de libros 
en galego e ocuparse 
dalgun sector específico 
-como a novela 
policial- até agora pouco 
desenrolado ñ.a nosa 
produción bibliográfica. 

Carlos Blanco ten . unha dilatada 
experiéncia no mundo do libro. 
Desde o ano 1973, con Edicións 
Anaya, foi despois un dos ini
ciadores con Xulián Maure de 
Edicións Xerais no que estivo 
durante tres anos. Agora pónse 
á frente dun novo ·proxe.cto co 
norne de Edicións do Cúrnio, - -
"asociado a Xosé Mª Argibay un _ 
ernpresário xoven que tarnén . 
ten unha distribuidora, Amoia 
S.A. , o que facilita en moito o 
labor editorial. Hai que~ter en 
canta que desde que o Jibro sae 
da imprenta até que está .distri
buido só pasan 48 horas, o que 
dá unha rnarxe de · maniobra 
rnoito rnaior e garante unha boa 
difusión desde o prirneiro mo
mento. Ad~rnais cobrindo prác
ticamente todos os pontos de 

·venta do país . Moitas empresas 
editoriais non van adiante preci
samente por· fallar esa estrutura 
comercial". 

Perguntámoslle a Carlos Blan
co sobre a virtualidade dun 
novo proxecto nun · mercado 
para moitos perta da saturación, 
"seguirnos pensando que é viá
bel aumentar a oferta e rnáis en 
campos específicos ; Nós saimos 
de entrada con tres coleccións 
plantexadas e un plan editorial 
que cobriria dous títulos men
sais . Polo demáis entendo que 
o mercado do libro galega está 
en expansión e nun futuro irne
diato ten que se notar a fidelida
de dun público que agora se 
·está a formar nas escalas xa en 
galega. Ademais non serian lec-· 
tares circunstáncias senón Ínáis. 
acosturnado~ ao 'idioma, máis 
habituados a ler en galega. Por 

. outro lado iniciárnos unha colec
ción, policial, que é un xén:ero 
que non se recebe en galega ha
bitualmente. Nese sentido, ain
da que todas as coleccións 
ábrense con traducións a idea 
nasa é incorporar autores gale
gas e tamén neste xénero poli
cial" . 

Tres son os títulos que apare
cen agora no mercado na Colec
ción Gaivota: "Da Terrá á Lua" 
de Jules Veme en tradución de 
Valentin Áriás, "O Pirata Ker
nok" de Eugéne Sue en tradu

-ción de Caqne Ruibal e Xosé Mª 
Lema e "Unha bolsa de canicas" 
de Joseph _ Joffo en versión ao 
galega de Xoán C. Álvarez 
Quintero. A colección; aeseña-

~ O-LIBRO DE NADAL . 

VIU Centenario 
-SERAFIN MORALEJO 

O PÓRTICO 
DA GLORl.A 

CONTADO A MOZOS 
E NENOS 

A explicación, a ·narrac1on das 
partes, ·das _súas figuras, os de
bu~os dos símbolos PARA AGA
SAL-LA-LO NADAL 88 CON 01-
TOCENTOS ANOS DE HISTO-
RIA 

'NoN IMOS -SER 
RESTRICTIVOS EN 
CUESTIÓNS DE 
NORMATIVA. -------
RESPEITÁMOS A 
LIBERDADE DE 
CRIACIÓN DOS 
AUTORES' 
da por Franciso Mantecón, 

-anúncia cinco títulos , duas 
obras de Roald Dahl "Charlie e 
a fábrica de chocolate" e_ "Char
lie e o ascensor de crtstal"; de 
Veme "Mestre· Za carias"; P. Me- · 
rimé "A venus de lle" e C. de 
Segur "Novas cantos de fadas". 

Kernok" . ' 

Tamén libro de texto 
O libro de texto é xunto coa 
compra de exemplares da Xun
ta, en moitos casos, unha ga
rantía de supervivéncia e medre 
"nós irilos entrar no libro de tex
to, pero non de imediato. Iremos 
formando pequenas equipas e 
polo tanto non se pode dar unha 
data de cando vaian editarse . A 
respeito da merca de exernpla
res, faise sempre que se publica 
en galega normativizado. Os li
bros que saen agora cumplen 
ese requisito pero iso non quer 
dicer que vaiamos ser restricti
vos en cuestión de normativa. A 
idea nasa- é non coartar a liber
tade_ de criación dos autores". 

Carlos Blanco fai fincapé en 
que Edicións do Curnio "nome 
que non ten nengunha orixe es
pecial". criase sen vocación lu-

. crativa "non se trata de altruis
mo· senón de que se poda editar 
con remiiaridade sen que os li- , 
bros costen cartas, que se auto
fináncien, e non cun plantexa
mento, por outro lado difícil nun 
mercado pequeno, do rendi-

·mento · que se procura rnoitas 
veces nunha empresa mercantil 
calquera" . 

Co lema "Irnos dar moito que 
ler" unha nova éqitorial incre
menta a normalidade do naso 
idioma nos libros. D 

x.c. 

í"a-ui~-~: 
"~1 1 1 , MERLÍN 

o REI DE NADA 
E QUTitOS cQNlOS 

/ 

;:; 
• VI Edición· da 11Mostra 
Internacional de Vídeo· 
·de Marin". Até o d~a 3o celé
brase ·esta actiVidade que con
centra a sua atención en produ
cións francesas, alemanas e nor
teamericanas, cunha monográfi
ca sobre o vídeo en Euskadi e 
un especial sobre o videasta ca
talán Julián Álvarez . Na produ
ción galega estrearanse ·Solo 
soy una alimaña", de A Reixa 
"Triángulo" de Ignácio Pardo e 
"My rival" de Matea Meléndez . 

Nunha mesa redonda final 
participarán Julián ÁJvarez, Ma
nuel Abad, Marcelo EXJ)ósito, 
Antón Reixa e Xosé Coira. A or
ganización corre a cargo do 
Ateneo Santa Cecilia . D 

Eusébio Baleirón 

• Xosé M. López Gómez 
consegue o 1 Prémio Eu
sébio Baleirón. O I Certame 
que convoca o Concello de Do
dro co nome do malogrado poe
ta Eusebio Baleirón recaiu no 
escritor de Negreira X M . López 
Gómez "Ardeiro" co volume "O 
matiz esmeralda da sombra" . A 
dotación deste certarne é de 
125.000 pesetas e apresentáron
se 42 orixinais. O vencedor ten 
publicaods "Na néboa dunha es
peranza" , premio Cidade de Ou
rense e "Embela sombra e ama
ranto". Prémio Celso Emíli Fe
rreiro. O 

sómos _ coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros 
galegas 
.e portugueses 
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li!-B'!l!!!lilñi!:H!Jl;1~ · 
Gonzaio Torrente 
~era ser-Ademar 
·de Alemcastre 
Veño de ler "Filomena, a mi pe
sar" de .Gonzalo Torrente Balles
ter, Prémio Planeta 1988, e eu, 
lector de toda a obra narrativa 
dE;i Torrente, dubido entre a má
goa, o cabreo ou o siléncio, pia
doso este ao comentar a última 
novela do autor que admiro en 
"La saga-fuga de JB", - "Dafne y 
ensueños", "La isla de los jacin
tos cortados", na triloxia de "Los 
gozos y las sombras" (grandes 

· pezas na história da literatura), 
pero tamén autor de outras 
obras menores · como "Javier 
Mariño", sobre a que volverei 
pois hai neste "Filomena ... " que 
analiso connotacións case freu
dianas co "Javier. .. ". 

É "Filomena , a mi 'pesar" 
unha obra menor? Non en canto 
á fama do autor, á dotación eco
nómica do Prémio que lle con
cederon nen se miramos o nú
mero de páxinas ( 442) da nove
la ; se en canto demos en desmi
gallala na língua e sintaxe, na 
urdime e desenvolvimento, no 
tratamento dos personaxes, no 
plantexamento e solución das 
situacións, na ambientación e 
no interés que poida ter a sua 
lectura. E irnos por partes. 

En prirneiro lugar a lingua e a 
sintaxe: ben pobre o léxico; 
abuso ostentoso das formas ver
bais de subxuntivo que supoñe
mos pretenden ser galegas e 
son obtusas pois dificultan a 
compresnión, ainda menos doa
da cando o autor introduce al
gun forzado pseudogaleguismo 
(p. ex. " ... se remegía ... ") inen
controlábel en calquer fala. Se o 
autor, como lingüista nado en 
Ferrol, pouco ou nada se preo
cupou pola lingua galega, inex
plicábel é o mal uso que fai dos 
signos de pontuación, utilizados 
de xeito irnpróprio nun catedrá
tico de língua e literatura. 

No desenvolvimento. Ten "Fi
lomena ... " o subtítulo de "me
morias de un señorito descolo
cado"; nen Filomena Ademar 
Freijomil Pinheiro de Alerncas
tre é talmente un sefiorito nen 
está de.scolocado, senón que é 
o autor o descolocado cando 
non sabe que facer co seu pro
tagonista, esbarando con el para 
encher páxina tras páxina dun
ha prosa errna, tarnén descolo
cada. 

De certo descolocados e se 
cor son case todas as persona
xes, os Pereira, Magalhaes, Be
nito, Moore .. ., o próprío prota
gonista, trasunto este dun Ja
vier Maríño que non era Filome
na Freijornil pero que se lle ase
rnellaba rnoito, ainda que To
rrente. quixera que non nos de
ramos rnoito conta co xoguíño 
de recastizalo de cando en vez 
en Ademar de Alerncastre ... 
Algo ·rnáis definidos algunhas 
das personaxes firninínas ainda 
que Torrente · deba rnoito a Li
llian Helman. 

Non acerta o autor no plante
xamento do conxunto da obra 
facéndoa aborrída e tampo~c~ 
no tratarnento reiterativo que -dá 
aos .. periodos matritense, lisboe
ta, parisino (de novo J . Mariño) 
e londinense do · protagonista. 
Non vai rnoito rnáis alá na análi
se das suas afeicións amorosas 
literárias nen na s11a indefini ~ 
ción política. Só destacaria eu 
algun · fragmento do Capítulo 6 
(páx. 375 en adiante): espedal
mente o enterro de Flora, alome
nos o antergo Torrente cun ta.-
. que valleinclahesco. O resto é 
repetitivo e por abstruso non . 
ten xeito: non existe na novela · · 

o Míño portugués, n~n tan se
quer a sociedade vilega que 
Gonzalo Torrente soupera Fetra
tar en "La saga-fuga ... ,; e que 
non é quen de descreber cando 
escrebe sobre Villavieja del Oro. · . 

Manteria eu o siléncio piado
so que indico no primeiro párra
fo se non tora que é o autor e 
non andaran a metemos a nove
la polos olios. Comentan os in
teirados que os Xurados dos 
grandes prémios literários n"On 
xulgan senón que firman a pro
posta que xa o editor ten prepa
rada; tarnén sei que calquera 
pode ter cinco amigos que vo
tan por el, ou pode ser que os 
outros autores que concorieron 
ao Premio Planeta 1988 apresen
tasen novelas ainda menos 
aprecíábeis que a comentada. 
En todo caso unha · peniña. D 

BERNARDO MAIZ 

~tlllI~l'B1ifJrii~J:li~l%11fill 
Olhares de Perfil: 
éxito teatral e futura 
versión no cine 
Despois do seu paso por _Frán
cia, Cataluña, Inglaterra , Escó
cia e Alernánia a obra Olhares 
de Perfil , estreada en Vigo o 
18 de. Marzo do 1987, vai ser 
adaptada á ópera na Alemánia 
e ao cine por Hector Babenco -
director de O beixo da muller 
araña , en produción do asisten
te de "Un cuarto con vistas". 

A compañia brasileira "Arte 
Livre" en xira permanente por 
Europa desde 1985 en que se 
apresentou no FITEI portugués 
con "Amar verbo intransitivo", 
preparou esta obra , que é froito 
dun proxecto teatral galego-bra
sileiro, e despois da estrea en 
Vigo recorreu os Festivais de· · 
Cariño, outravolta o FITEI e a 4ª 
Mostra de- Teatro de Alrnada 
(Portugal), representándose ta
rnén en todas as cidades gale- ' 
gas. O seguinte excurso foi Ca- · 
taluña, de onde se foron a Lon
dres, durante 3 semanas, con 
espectáculo diário e unha·média 
de 100 espectadores por sesión, 
no "The Comer Theatre'', e "cun 
público moi ·entendido., que se- · 
guia a obra .coas dificuldades do 
idiom¡¿, ainda que tamén .foron 
moitas as persoas da cornunida
de galega e ·brasileira que asisti
ron" segundo Roberto Silva., que 
é o ·, ercarregéÍdo da produción 
de "Olhares de Perfil". Posterior- · 
mente en Edimburgo, "onde o 
público, quizais p'orque vive ta
mén unha situación de diglósia, 
era máis comprensivo coa difi
culdade lingüística" apresentá
ronse- no marco dq Edirnbvrg)1 · 
Festival FRINGE Club, un even
to onde rnáis de 900 compañías 
apresentan os ,séus e.spect¡:'.!cu
los durante 20 días . Asi i;ecollia 
'a prensa brasileira especializada 
."Caderno .B" do seu correspon-· 
sal na Escócia ; "Olhares de Per
fil+ urna pec¿a entr8' a · arnbig\ji-

·QuieirQ 
CULTURAL 

dade sexual de Greta Garbo 
conquü:¡tóu o· Prérnio Especial 
Fringe do. 19.88. 'Nao consta no 
programa paralelo e eu naa eri
tendo urna só palavra de portu
gués , mas nada disso é descul
pa porque o espe'ctáculo é sen
sacional', disse a crítica · da re
vista de artes' e espectáculos 
Lis'. ' A pec;a ja tinha sido gaba
da pela irnprensa especializada 
británica quandb ·. estreou, $eis 
semanas antes, num dos peque- -
nos teatros do circ;uito FRINGE 
en Londres 'Sao teatros com es
trutura ~Imito boa, mas que nao 
cornportarn mais · do que 80 ou 
100 lugares na plateia' diz .Ro
berto . C::ordov,ani · intérprete d·a 
Greta Garbo e ca-autor da · 
pe.va". . 
, Neste tránsito, canta Roberto 

Silva, . "a obra simplificous·e. Xa · 
é unhá práctica de "Arte Livre'' 
pero góstanos que se vaia 'puli
mentando · o traballo a medida 
que se representa . Suprimíronse 
case 20_ minutos do total apre
sentado case hai dous anos en 
Vigo e a obr·a quedou rnáis afi
nada .". 

Despois do seu paso. por estas 
cidades europeas, e con contra
tos feítos pata a representación 
no Brasil, "Arte Livre" vai con
seguir culminar a explotación 
de "Olhares de Perfil" "levándoa 
ao oine. Fixemos contactos ca 
asistente de produción, de "Un 
cuarto con vistas" e despois de 
ver a obra en Londres vai ir 
adiante co proxe_cto. O Roberto 
Cordovani está agora no -Brasil . 
procurando a escrita do guión 
cinematográfico· e contamos éo 
Hector Babenco para a direcióÍl 
do filme. Na Alernánia negociá
mos a venda dos direitos para 
?-daptar a obra para a ópera" . O 

x.c. 

Pacheco: cen anos 
de hlstória 
fotográfica 
Qando Jaime de Sousa Pacheco, 
despois de estar con seu irmán 
no estudo ·de Ourense, ia insta
larse en norto --era nado na Se
rrada Estrela, Portugal- pasou 
antes por Vigo e trabou coñeci-

~. mento cc;mn Gandida Prósperl, 
que rexentaba ·un estudo qesde 
o. 1876. Desa unión profisionál 
naceu a casa de fotografía que 
durante case un século .ven ré
tratando a vida -da cidade. Eran 
tempos nos que a fotografía non 
chegara- ao aperfeiZoarnento 
técnico qµe permitiría· anos des
pois unha maiot popularización, .. 
e as :eámaras precisaban ·de 
grandes placas emulsionadas de 
30x40 centímetros, placas de 
cristal que despois requerían, 
para chegar ao papel final, ex
posicións á própria luz do sol. 
Desde esa época pioneira, que 
compartían outros fotógrafos na 
cidade -Ocaña, Sarábia bu Gil 
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son alguns deles-, até os anos 
50 son as fotografías que recolle 
durante todo_ este mes a exposi
ción do Arquivo Pacheco na Sá 
do Banco Bill:;>ao.-Vizcaya cté 
Vigo . 

o· estudo. de Príncipe 25, onde 
.armacenan centos de placas de 
cr~stal e material da época; está 
clamando desde anos por unha 
restauración, ·e Íiesas xestións 
está a familia gnté o-lentísimo e 
as máis das · veces inoperante 
camíñar burocrático dos pode-: .. 
res públicos . O' Concello de Vigo -r 

- e a . Consellaria de Cultura té
ñense interesado polo asunto 

' pero sen concretar oferta algun
ha. A urxénc;ia; antes de definir 
o ernprazarnento e uso final· do 
arquivo, é poder reparar e. tratar 
técnicamente as placas, con 
emulsións moi maltratadas polo 
tempo- e a humidade e a clasifi
cación e identificacióri das foto
grafías. 

Placa.S que van desde· o táma
ño reportaxe (6x9 e 9x13) na que 
están a maioria das tom~s dos 
anos da guerra (por exernplo as 
que recolliarnos no especial "O 
36 na Gallza"), até as de estudo 
desde 10x15 ás enormes . de 
30x40. En Pacheco teñen as am
pliadoras _qu,€ se utilizaban na. 

. época. AncoradqS na parede, 
con ·aspecto de grandes cherni- . 
neas e case dous metros de aJ.
tura, con aquelas ampliadoras 
nas que a auséncia de conden
sadores sé substituía por vidros 
esmerilados, realizábanse as fo
tografías con prolongadas expo
sicións . Marcas alemanas como 
Okoli-Gesellschaft, asociadas- a 
ópticas Schneider. · e . cámaras 
como a Ouill, dos anos 20 e ain-

. da en uso e cuxa valóración no 
mercado é de vários rnillóns de 
·pesetas; fo ton as que serviron . 
P?Iª ampliar· placas corno a do . 
retrato de Castelao, un dos máis 
ferrnbsos qÜe se lle coñecen. 

Pachec'o, ademáis do seu tra_-
ballo de estudo, era correspon
sal de diversas revistas e xor
nais · (ABC, Faro de Vigo ou 
Blanco ·e Negro) polo que a sua 
obra se espalla palas revistas 
ilustradas da época. No estudo, 
como se' vira nunha anterior 
;mostr? da ·sua obra na II Foto
bienal, tJ"aballaba con luz natu
ral, modulada con diferentes 
cortinaxes, e empregaba fondos 
--que ainda se conservan hun 
estado aceitábel- fornecidos 
desde Cataluña que lle permi
tían recriar ambentes exterio
res, paisaxes , longos carriíños 
perdidos no horizonte m:í- inte
riores como o altar dunha igre-

. xa, etc ... que se complementa~ 
ban éon artefactos diferentes 
segundo a idade ou o senso· dos 

. fptogra,fados. 
A virtude' de . Pacheco e os 

seus desceI1dentes · foi gardar 
todo o material que realizou du
rante case 100 anos; aíndá nas . 
dlficuldades- e o medo . qlie se 
xerou desde o 18 de Xullo do 
1936 que obrigou a moitos fotó-

- grafos · a d.estruir as suas placa 
para evitar que fosen \Jtilizadas 

. con. fins represivos . Agora ve
rnos unha parte cuase infínitesF 
mal do que se garda nos sota
rregos do estudo, e especial
mente material referido a mos
trar a arquitectura de Vigo ante
rior do gran bóom da construc
ción desordenada e especulati
va da · cidade que botou abaixo 
unha elevadísima parte. da ri
queza arquitectónica da cidade 
olívica. -

Até fin de ano, e quizais até 
primeiros· de. Xa.Ileiro, pódese 
seguir vendo esta mostra que 
debe servir de reflexión ás auto
ridades responsábeis de facer o 
honor de recuperar Uil· dos mei
randes depósitos da memóriá 
visual da Gali~a . D 

x.c. 

O-oso 
Lanzada con grande estrondo 
publicitá}:io, a última produción 
de Jean-Jacques_Annaud confir
ma o gasto deste hábil director 
galo palas tarefas insólitas, ain- · 
da que non novas. Se en Na 
procura do .lume- os · seus · 
préistóricos protagonistas non 
proferian sons intelixibeis, os 
plantígrados que protagonizan 

· este filme · expréi:;anse _ no seu 
partfcular cpdigo de gruñidos. 
Que Annaud ·solventara esas 
duás barreira$ po.stas por _ el 
mesmo facendo duas entretidas 
titas, demqs.tra as suas boas 
mañas narrativas ·xa acreditadas 
tamén en O nome da Rosa. 

O director francés non se re
cria cos anirnais ·pala simples 
beleza ou grácia de tal ou cal 
acción; senón que estas teñen 
sernpre unha funcionalidade no . 
relato'. Algo non tan fácil d~ aca
dar e que a sínxeleza da históría 
po<;ie ocultar. Sucede que a fita 
plantéxase sen rnoitas rnáis pre
tensións que as de transmitir 
uriha mensaxe anti-cinexética 
do asunto elemental pero válida, 
a rnéc;iio c;:lun incidente . argu.:: 
mental mínimo: as desventuras 

. dun osíño orfó adoptádo por ou-
tro a quen un teirnudo cazador 
non deixa en paz . .. 

Facer que uns aiúrnais non 
domésticos leven o peso dramá
tico dunha fita é tarefa compli
cada. Para caracterizar á persa- . 
naxe · do peq.uenó oso Annaud . 
recorre . á discutíbel inserción 
duns soños nos que utiliza, dis
culpábel concesión á moda, al
gun .que· outro efecto especial 
que non semella, vir .moito a 
canto. Polo demais a identifica~ 
ción .- cos anirn,ais conséguese, 
sen o · recurso . á humanización 
da sua conducta nen ao empala
go?º tenrurisrno que instaurara 
Disney. Por m.itra parte as ani
rnálias desta . fábrica minca co
pularian ante a cámara ou fora 
de campo (ainda que en pleno 
campo) corno. aquí; todo o máis 

~ pasai_ian 'pala vicaria da selva. 
No haber de Annaud queda a 

firnpeza, o aproveitamento do 
a~ra<;::tiyo de paisaxes e fauna, · 
asi COm(;Y a-boa intención da 
rnensaxe ecoloxista. Corno ta
rnén a re:cuperación para o pú-

- blico infantil da fascinación po
los anirnais e a, natureza, contra 
da invasión da chatarrada spiel
bergiana e as · suas interrniná
beis secuelas . . O oso ten un 
agradábel ton 'de docllinental 
que cobre con sobrado decoro 
os obxectivos marcados, que se
nóµ orixina unha rnoi alta ten
sión ou emoción, si uns- roáis 
que gorentosos ingr~sos , u qlie 
revela a intelixéncia da opera
ción, por ríba do desplegue pu
blicitário. D 

G. VILAS 
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LEANDRO CARRÉ E A GHE:ADA 

Antes de terminar esta ano qui- nómeno nos documentos me-
gera dedicar algumhás linhas a dievai$; b) desconhecimento 
Leandro Carré cuja centenário deste fenómeno polo portugués, 
do nacimento se cumpre, este livre de influéncia do castelán : 
ano, como no-lo lembra Xesus "Mas en Portugal, · livre de in-
Torres no nº 361 (3 de Novem- fluéncia ·de Cástela, continuan a 
bro de 1988) de ANT. pronunciar como está escrito na 

Como é sabido, Lendro Carr.é, Crónica (Crónica Troyana), que 
nacido en 1888, era filho de é como, sen dúvida algumha, se 
Uxio Carré. animador da -famosa dizia antes en Galiza, come dizi-
Cova Céltica, e irmao be Uxio e mos as persoas de cerfa cultura, 
de Lois, f0dos associados , de un e cm~ devernos procurar que 
jeito ou de outro; ás Ledas gal,e- se diga hoje, · rechar;ando esse 
gas . son estranho e desapré?zível, 

1888 é un ano mui significati- signo de· nis~icidade e incultu.: 
vo para as Letras galegas por ter ra" 
dado á luz a <lúas figuras mui L. Carré para-se tamén a con-
importantes, pois alén de Lean- · siderar os escritos de vários filó-
dro Carré naceu Ramón . Otero lagos galegas, nomeadamente 
Pedraio . do Padre frai Martín Sarmiento; 

Polos seus interesses e por al- de Francismo Miras, de Marcial 
' guns dos títulos ·da sua obra, _ Valladares e de Saco y Arce. 
que inclui as Lendas galegas Com respeito ao primeiró di-
tradicionais, a Gramática Galft- nos: "O padre frai Martin Sar-
ga e o Diccionario Galega-Gas-. miento ,'• que tantas causas dei-
telán, Leandro Carré pode ser xou referentes ao nosso 'idioma 
comparado con dous grandes fi- regional, tan· amado por el , nada 
lólogos das Letras alemanas, na- di, que s.aibamos, ieferente á 
cidos un século antes . Refirome gheada .... " (p. 4) . Isto explica, · 
áos irmaos -Grimm, autores do aliás , en parte que L. Carré si-
farnoso livro de Cantos, da Ora- tue as origens da· gheada a 
mática alemana (Jakob) e do meados do século XIX, coinci-
Diccionario alemán, dindo ca extensión nas aldeias , 

Aqui vou-me limitar a comen- da nossa terrado ensino oficial: 
tar o seu artigo sobre a gheada devido á falta de formación dos 
("La Geada en Gabcia"), publi- -mestres: "Ouir;á podamos retro-
cado en 1956 en Douro Litoral. trair essa horrível contamina-
Boletim da Comissao de Etno- ción castelá de ,origen africana 
grafia e História, Sétima Série - a meados do século XIX, quan-
IX),_ cuja separata !he devo ao do comer;ou a estender-se palas 
amigo Felipe-S,enén do Museu aldeias da nossa terra o ensino 
Arqueológico da Corunha oficial. Non devemos olvidar 

Landro Cárré escreveu este que muitos dos mesties rur:als 
artigo en reacción ao ja clássico- eran entón sargentos licencia-
q.rtigo sobre o. mesmo temá de dos do exérn.ito que carecian de 
A. Zamora Vicente, publicado conhecimentos pedagógicos" 
no livro de Homenaje a Fritz (p. 4). Agora já sabemos que 
Kruger, titulado "La frontera de tanto o Padre Sarmiento quanto 
la geada" . o Padre Sobreira deixaron refe-

Come<;a o artigo L: Carré réncias escritas sobre a existén-
aclarando que se "hablar con la cia deste fenómeno mas entón 
j es signo de rusticidad, de in- estes dados non eran ainda con-
qultura", como di A. Zamora Vi- hecidos. 
cente , isso tamén é "un estigma Outra das causas da exten-
deixado na nossa língua galega sión deste fenómeno é, segundo 
pala influéncia da cultura caste- L. Carré. a confección de Nome-
lá" (p. 1). Para L. ·Carré, -pois, o clator de 1873 no que os topóni-
eventual carácter rústico e in- mas aparecen modificados a ca-
culto da ,gheada está associado , pricho dos elementos oficiais in-

-ªº seu carácter de 'interferéncia cultos que os enviavan, en can-
do castelán. - · forrnidade allás com a ortografia 

Despois de criticar alguns as- do castelán. · 
pectos_ secundários do mesmo Finalme_nte, L. Ca é expli-
artigo, L. Carré concentra os c·a a gheaqa por io de un 
seus esfon;:os en impugnar a complexo procé o en várias 
tese de A. Zamora Vicente, . .etapas que po ria anunciar, en 
quen considera a gheada como certo modo, teoría da gheada 
"signo lingüístico de una espe- por influ ' cia · do castelán de 
cialísima vivencia de arcaísmo", Pensad 
e en demostrar a sua hipótese M a ghéada é para L. ·Carré 
de interferéncia do castelán ba- un retexto éxtramdinário para 

· seando- se en dous feitos: a) au- por as suas ideias socio-lin-
séncia de testemunhos deste fe- / güísticas, pedagógicas e. sobre-

. / 
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todo, de Lingüística Aplicada prejuízo do que dificilmente po-
, baseadas en parte_ nas ·ideias derán livrar-se no futuro" (p. 6). 

pioneiras do Padre ·Sarmiento: Para justificar as su as ideias, L. 
"Se os mestres de escola tiveran Carré non duvida de invocar o 

- consciéncia -do seu dever (e sal- nome de graI'ldes autoridades 
vo as honrosíssimas excepcións na matéria : "Por isso dizia frai 
daqueles que son cultos e ver- Martin Sarmiento (1970) que 

, dadeiros pedagogos), ernprega- assi os ·mestres de escala como 
rian o idioma galega , correcta- os sacerdotes, juizes e notários 
mente usado, para , por fueio de Galiza devian ser galegas 
del, ern:ünar a _ler aos meñinhos ~ para evitar rnuitíssimos prejui-
despois irian pouco a pouco fa- zos corno diariamente resulta de 
zendo-lhes conhecer o castelán non se comprendeeren os uns e 
tamén corr~ctamente, con o 
qual ganhanan tempo ainda que 

' lhes parer;a mentira, e os nenas, 
conhecendo melhor as duas lín-
guas, farian un exercício mental 
superior e máis fácil -para eles; 
aproveitarian mais conscient~

mente os seus · estudos, e non 
terian que passar pola vergonha 
das burlas qu.e sofren por talar 
mal tanto o galega como o cas-
telán" (p. 5) · 

O seguinte trecho dirige-se 
tanto ás autoridades políticas 
quanto ás pedagógicas: "Mas 

- encontramo~os con outro caso 
·iÍnpoftantíssimo : que muitos 
dos mestres de escala non son 
sequer galegas e renegan dos 
pequenos aos que non com
preenden melhor do que os me
ninhos os compreenden a eles ; 
mas en lugar . de reconhecer a 
sua incapacidade para o ensino 
en Galiza polo seu desconheci-

. mento da língua na que se ex
pressan os alunas aos .que pre
tenden ensinar, parece-lhes 
mais ·singelo tachá-los dé torpes 
e brutos, . inculcando-lhes un 
complexo de inferioridade que 
os deprime e os humilha, 
cauando-lhes assin un grave. 

os outros con os naturais do 
país. 

Aqui L. Carré formula, por 
a.ssi dizer . umha reivindicación 
socio-lingüística que hoje pode
mos traduzir como umha reivin
dicación polo direito ao uso. en 
condicións socio- lingüísticas 
ae non inferioridade, das lin
guas sen estado en geral e do 
galega en particular: "E hai que 
reconhecer que o direito a usar 

, urnha lfogua diferente non é un 
signo de inferioridade, senón 
simplemente de diferenciación" 
(p. 6) . 

Para ben compreender a teo
ria de L. Carré, como a de mui
tos outros autores galegas sobre 
a gheada, é necessário concebir 
este fenómeno na sua total com
plexidade e en particular: a) na 
sua dimensión á vez lingüística 
e socio-lingüística; b) como fe
nómeno á vez do galego e do 
castelán de Galizá (castrapo) . 
Por exemplo, as conotacións po
sitivas ou negativas sobre a 
gheada parecen estar directa
mente relacionadas con a situa
ción do galega como língua en 
contacto con outra língua. o 
castelán, e fan parte do dominio 
da sócio-lingüísti~a . En particu-

·· lar a conotación negativa da 
gheada como "signo de incultu
ra" parece estar ·directamente 
relacionada coa manifestación 
deste fenómeno no castelán de 
Galiza en tanto que o fonema I 
gl aparece substituido polo fo
nema /xi (x,h), ou os fonemas I 
xi e lg/ aparecen frecuentemen
te intercambiados. Con efeito, 
noutras línguas con gheada, 
mas en situacións sócio-lingüís
ticas diferentes, estas conota
cións- non se dan . A este respei
to é interessante notar que L. 
Carré neste artigo non reaccio
na só contra a hipótese da 
gheada como manifestación 
"del arraigado primitivismo de 
la cultura y la lengua rurales del 
Noroeste hispánico", senón con
tra a hipótese da gheada como 
conjunto de : a) fenómeno arcai
co do galega: b) signo de incul
tura. Neste sentido L. Carré ten 
toda a razón pois a gheada 
como conjunto destes dous ele
mentos parecen ser de feito , 
contradictória . Parece ser con
tradictória porque, se é umha 
manifestación arcaica do gale
ga, é tamén un fenómeno fono
lógico natural desta língua e 
como tal dificilmente pode ser 
considerado como signo de in
cultura . sobretodo tida canta da 
sua grande extensión . Todo pa
rece pois indicar que a conota
ción negativa da gheada está 
directamente relacionada coa 
situación cbglóssica do galega 
en geral e coa mam.festacíón 
deste fenómeno no castrapo en 
particular. 

É allás esta contradicción que 
explica quir;a que rnuitos auto
res galegas se tenhan inclinado 
pola hipótese que considera a 
gheada corno un fenómeno de 
influéncia_ castelán , da que o ·ar
tigo en questión de L. Carré 
pode ser tomado como exem
plo: "Non cabe dúv1da, pms. 
que a gheada en Galiza é un de
feito transmitido. umha conse
quéncia do equivocado sistema 
de ensino usado na nossa terra 
pola cultura castelá" (p. 7) 

Esta co'riclusión , ao meu ver. 
errada sobre a gheada propria
mente dita , queda compensada . 
palas acertadas e interessantes 
ideias sóc10-linguísticas, peda
gógicas e de Lingüística Aplica
da que L Carré passa a 'fazer 
parte da lista dos autores que 
dalgun jeito ten sobresaído no 
tratamento deste tema Tutle. 
Schneider. Zamora Vicente, Ra 
banal Alvarez, Santamaria San 
de. Pensado, Santamarina, 
Schorten, Fernández Re1, Pen 
sado Ruiz O 

ACABAMO 7DE EMPEZAR E.·._.-. IMOS DAR MOITO QUE LER -\ . 

O PIRATA KERNOK. 
El)GÉNE SUE 

Traducción, introducción e 
riotas de Carme Ruibal e Xosé· 
M~ Lema. , ' 
Córítase aqui, con toda crudeza 
d~ detalles, a historia da 
"carreira" meteórica duA pirata 
bretón, home sen escrúpulos, 
supersticios9, traizoeiro e · 
mesmo sádico cos inimigos 
vencidos e que sen embargo 
acaba os seus dias v.ivihdo 
como un filántropo burgués, 
axudando exemplar.mente os 
seus viciños, que o queren e . 
respetan. 

A historia real dun pirata. 
13,5x19 cm. - 112 páxinas. 

DA TERRA Á LÚA 
JULES VERNE 

Traducción , introducción e , 
notas de Valentin Arias. 

o -autor acóllese ó pricipio de 
ensinar deleitando. Capítulos 
dosificados, máis ben curtos, 

de dimensións bastante 
parellas, cun final de certo 

suspense que tira polo lector · 
ar.reo. 

Gontén unha información 
cuantiosa, que non seria tempo 

perdido comparala coa que 
existe hoxe r:ios campos ós que 

fai referencia. 
·Esta é a primeira traducción 

. ·des te libro ó galego. 
13,5x19 cm. - 232 páxinas. 

PÍDAOS XA NAS LIBRARIAS OU EN -DISTRIBUCIÓNS ARNOIA 
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ANUNCIOS DE BALDE 
Os titui~eiros de Kaos aní-· 
manche as· festas do teu colé
xio. garderia ou do teu bairro 
e d~ todos aqueis que queran 
pasalo ben. Os interesados en 
conectamos poden chamqr 
a9;; teléfonos .de Moaña (986) 

.,¡.),,,.-- - -:3'1 09 14 e 31 20 03. 

Vendo mel da Galiza (Serra 
do Faro de Avtom - Ourense) . 
producido artesanalmente 
sem tratamento quínúco. em 
botes de 1/2 Kgr. a 650 pta . E 
1, Kgr. a 1.200 ,pta. para pedi-' 

o mandar cjleque. polo lm
pone roáis 150 pta. para gas
tos de envio a nome de Joám 
Lois Galega Torrado, 32513 
Godás da Cima - O Carvalinho 
· Ourense. 

EXPOSICIONS 

• Bertolt Brecht 
Segue abfüta no Museu Carlos 
Maside de Sada a exposición 
gráfico- documental e biblio
gráfica sobre o escritor ale
mán. 

• Artistas Galegas 
Clásicos 

Na Galeria Cerralbo de Vigo 
mostra de Manuel Colmeiro, 
José Frau , Gabino Re1 , Laxe1-
ro Manolo Torres e Arturo 
Souto 

• Colectivó 6 
Mostra itmerante no Teatro 
Pnnc1pal de Pontevedra Celso 
Pa2 {Fotograba e escultura); 
Carlos Guerra {Pintura e escul
tura): Carlos Guerra (Pintura e 
escultura) e Carmen Herma 
(Pmtura) Apreserrtados pola 
Asoc1ac1ón de Artistas "Cor
poración GOG" 

• Sebasti8.o Salgado 
Na Sá de Expos1cións dG 

Pazo Mumcipal de Mar1a Pita 
exponense a colecc1ón de fo
tografias "O ún do carmño .. 

't., 

Danse clases de Mateniáti
cas de BlÍP, FP e COU. Per
. guntar por Marina, palas tar
des, na Rua Tauro 3-7° dereita 
(Compostela). 

F.m ·A Corunha curso inten
·sivo de galego reintegrado 
(e 'breve aproximac;:om a cultu
ra-portuguesa). 14 de Novem
bro a 16 de Dezembrq (todos 
os días) . Pelas 20. 15 h. até as 
21 .15. Instituto Salvador de · 
Madariaga. Iriscrip<;:om e ma
trícUla :· a) Llvraria Terra. Praga 
do Conservatório, 2 (onde a 
E~cola de Idiomas) ; b) Livraria 
Lurne, Rua Femando Macias. 
3;. c) Llvraria Couceiro .. Prac;:a 
do Llvro . 

realizadas polo documentalis
ta brasileño no Sahel e qu_e 
editou en libro a organización 
"Médicos sen fronteiras". 
Aberta até o 8 de Xaneiro. 

• Maria Antonia 
Dans 

Antolóxica dentro do ciclo 
"Grandes Artistas Galegas" na 
Sá de Expocións do Centro 
CuJtural da Caixavigo. 

• Enrique Ferrer 
F'otograna::; da série "Cach1s" 
na fotogaleria EAF (Fran¡a . 34 
B) 

• Retrospectiva 
Pacheco 

Na Sá de Exposiións do Banco 
de Bilbao de Vigo está aberta 
durante todo o mes de De
cembro unha mostra do AI
qu1vo desta saga de fotógrafos 
galegas instalados desde ti.ns 
do século XIX en Vigo. Perta . 
de 300 fotografi.as tiradas das 
placas oruana:is que recorren o 
pasado urbanístico, hlstónco e 
social dunha cidade case des
de o seu nacimento 

AxendA 
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LIBROS 

• o 'home- que 
talaba arameo· 

Un ferrnoso comic editado por 
F;diciós do Castro da autoría 
de Reimundo Patiño e que in
clue tamén dous textos do 
mesmo autor e un outro co
mic. "Con ta atrás". de Xaqu.in 
Marin . 

• Libros recebidos 
La trama del GAL. Edfrorial 
Revolución . José Luis Morales, 
Teresa Toda e Miren lmaz. 2"' 
edición. 
Sede Central Relatos. Co
lectánea editáda polo Clube 
Cultural Adiante da CXTG-IN .. 
lnclüe relatos de Dario Xohán 
Cabana. Manuel Gu~de. Koldo 
Izaguirre, Juan Madria, Xosé 
Luis Méndez Ferrin, Antoni_ 
Sena, Suso de Toro e José 
Viale Moutinho. · 
Antoloxia da poesia galega 
erótica e amatória. Compila-. 
da por por ·x . L. Axeitos. Lu- · 
zes de Galiza. Poesia. 

CONVOCATORIAS -

• Concurso de 
. Guión de Radio . 

Convocado por Rádio · Fene o 
certame de guóns de rádio 
baiJco as seguintes bases . 
L- Poderán participar oeste 
concurso todas aquetas . per--
soas m.i colectivos que o dese
xen . dacordo· eoas segu'intes 
categorias: 
a) Menores de 14 anos . 

. b) Xovenes de 14 a '18 anos. 
e) Mai'ores de 18 anos. 

No caso de guións realiza
dos por varias persoas integra
ránse' na categoría correspon
dente ao de maior edade. 
2.- Os e as participantes de-

- berán engegar a documenta -
cíón que 'se explicita desegui
do , antes do 15 de Xaneiro de 
1989, remibndoa á seguinte 
dirección : ' 
Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 FENE (A CORUÑA) 

A documentación en eues
tión é a seguinte : 
- Instancia solicitando tomar 
parte no concurso e facendo 
constar o nome da persoa res
ponsable, enderezo. teléfono 
ou xeito de poñerse en con
tacto con ela, número e nome 
dos participantes · e horario 
que prefiren para a gravación 
do programa, no caso de que 
opten por utilizar os estudos 
da emisora municipal. 
- Breve explicación (aproxi
madamente nun folio) das cá· 
racteristicas e temática do 
guión do programa que se 
presenta a concurso. 
3-. - Na segunda quincena do 
mes de xaneiro a dirección de 
Radio Fene convocará unha 
reunión con todos os partici
pantes no concurso donde se 
facilitarán unha serie de orien -
tacións técnicas de cara á for
malizapón do guión .. 

Antes do 15 de febreirn os 
participantes no coneurso de
berán entregar -unha ficha téc
nica do seu programa. · e un 
guión musical . coas indica-

cións correspondentes parq o 
· técnico de son . 

A gravación dos progra~as 
poderá realiza rse nos estudos 
de Radio Fene, fixando a di
recciOn da emisor:a os dias e 
horas para a realización da 
mesma'. 

A estructuración, definición 
de contidos e carácter do pro
grama serán de responsabili
dade exclusiva dos participan
tes . A súa duración non pode
rá sobrepasa1 os sesenta mi
nutos nen baixar dos trinta. O 
xurado poderá valorar á hora 
de conceder os premios aque
les programas cuxa temática 

- teñan algunha relación coa <;:o
marca de FerroL 

Os programas presentados 
ao concurso emitiranse por 
Radio Fene en datas que se si-

• Mostra de Teatro 
Infantil 

No Teatro Principal de Com
postela ás 18 horas. 
Xoves 29. _Compañia "Com
pás", "Los vagabundos." 
Venres 30."Teatro Eterñci Pa
raíso" de Euskadi con "Kikiri
kaja" 

• Xomadas de Cine 
Dirixidas aos pequenos no 

Teatro Principal de Santiago 
ás 12 h. da mañán. O día 31 
"Viaxe alucinante". 
Dia 1, "O mundo está tolo, 
tolo, tolo" 

ANÁLISE SOCIÓLÓXICA 
DA OBRA DE. 
ROSALIA DE CASTRO 

FRANCISCO RODRÍGUEZ 

A presente obra ven ·encher un ostentoso 
valeirq na inve~tigación da nosa história 

literária. A máxima figura--da nosa literatura. 

. nalarán pola dirección da emi
sora. Dada a previsible distan
cia ql1e haberán entre a grava-

. ción e a emisión . aconséllase 
aos participantes que tanto na 
selección dos temas coma no 
seu tratamento, percuren bus
car a atemporalidade, · ao ob
xecto de evitar que resulten 
caducos e desfasados. 

O xurado estará 9omposto 
poi: dous 1;,raballadores de Ba- · 
dio Fene, dous repre~entantes 
da Comisión de Cultura, Ensi
no e Deportes do Concello de 
Fene e .un profesional da .ra
diodifusión seleccionado pola 
propria Comisión de Cultura . 

Establecense dbus premios 
por categoria e consistiran no 
seguinte: 

Categoria a). 1° premio de 
25.000 pts . 
2° ·premio de 15.000 
pts. 

Categoria .b) 1° premio de 
- 40.000 pts . 

.2º premio de 20.000 
_ pts . 
Categoria ·c) 1° premio de 

80.000 pts . 
2° premio de 40.000 
pts. -

-Os concursantes que aca
den estos premios terán derei
to a optar á realización dun 
programa continuado en Ra--
dio Fene. 

O xurado poderá declarar 
desertas os premios que con
sidere oportunos, . se -a calida
de dos programas presentados 
·ao concurso así o aconsellase. 
O falló daráse a coñecer o 15 
de maio nun acto público que 
terá lugar na Casa do Concello 
de Fene. · 

O fallo do xurado será ina
pelable, quedando facultado 
para interpretar as present~s 
bases. 

O idioma a empregar en to
dos os programas que se pre
senten será o galega. 

A participación no concurso 
ilpplica a aceptación das pre
septes bases . 

e impulsora fundamental dó Rexurdimento · 
é obxecto, por fin; dun trato de. ate~ción e 

_· rigutosidade que, insiste_ntemente a nosa 
Histótia reclama. Un e·studo pac~nte e. 

rigurosa: ·no que. se recolle, examina e 
reinterpreta a figura da nasa escritora. 

-~2. . . 

ASOCIACIÓN SÓCIO-PEDAGÓXIC~ GALEGA 
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A IGUALDADE_, MÁIS QUE FORMAL 
MONTSERRAT PAZ . , e orno se di na exposición de moti

vos da Lei de iniciativa lexislativa 
popular para a creación do instituto 

galega da muller, é común a tódalas so
ciedades democráticas o recoñecemento 
da igualdade entre o home e a mull~r. 
pero os cambios legais non sempre pro
moven os cambios sociais coa efectivida~ 
de que se require, e na nasa sociedade 
estes cambios atopan atrancos ainda su-
periores. · 

A carencia de formación profesional 
axeitada, a escasa participación d.a muller 
na reciclaxe profesional, a proliferación de 

• formas de émprego susceptibles de pro
vocar inseguridade e inferioridade, as for
mas de emprego temporal, onde a muller 
participa en porcentaxes máis altas ca no · 
resto das actividades laborais ... Esta si
tuaci6n tradicional da muller en Galicia, 
como ocupante de lugares inferiores no 
mundo do traballo, tanto en categoria 
como en salario, vese agravada en tem
pos de crise, como os presentes, cando 
mesmo se lle cutpa do aumento Elos índi
ces de paro. 

Por· se isto non fose abando, hoxe co
llen maior pulo as correntes ideoló:-<icas 
que propugnan que a familia debe asumi
la cobertura de determinadas necesida
des sociais coma o coid.ado dqs-as ve
llos-as, enfermos-as, nenas-as, etc.,' can
do deber~n ser os servicios públicos en 
boa lóxica democrática, quen as atende- . 
sen. lsto implica a volta, de novo, da mu
ller ao fogar, no caso que tivera saído, o 
que supón un aforro considerable para o 
Estado, dado que o traballo da muller, a 
pesar do que establezan as normas legais, 
non está considerado como productivo 
nin varorado economicamente. En tempos 
de crise, as mulleres, xa se sabe, levan a 

BANDA DESEÑADA 
I 
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peor parte. 
No · mundo do ensino a pesar da xerali

zación do modelo de escala mixta, a coe
duc·ación, entendendo por isto unha esca
la potenciadora dq desenvolvemento das 
persoas e que polo tanto combate os ro
les sexuais establecidos, ainda está moi 
lonxe de ser acadada. .... 
· Os malos tratos ás mulleres seguen a 

ser noticia. de primeira páxina nos xornais 
·sen atoparse os medios que as protexari 
destas agresións que parecen estar asu
midas socialmente. O mesmo sucede co 
acoso sexual nos lugares de traballo 'que 
acada niveis .inimaxinables. 

Os centros de planificación familiar- pú
blicos non existen máis ca nas grandes ci
dades, e ainda así son insuficientes para 
cubri-las súas necesidades. _ 

Todas estes factores amasan que a 
igualdade real entre os. homes e as mulle
res, a p~sar da igualdade xurídica, é un 
obxectivo, ainda, a acadar nunha socieda
de inzada de comportamentos discrimina
torios cara á muller. 
Nós mesmas. N.on é extraño, entón, nun 
Parlamento coma o noso onde a presen
cia da muller é un dato· anecdótico, reflexo 
dunha sociedaoe onde se reinvindica o 
matriarcado non coma dato histórico se
nón folclórico, que .os parlamentarios can
·do discutian sobre o tema de creación do 
Instituto Galego da Muller o fixeran con 
frases feítas e como outro trámite parla
menta~io sen importancia, utilizando argu
m~ntos do tipo de "que me vai pasar can
do chegue á casa?", "respetémo-las rei
vindicacións das mulleres ... ", e outras lin
dezas polo estilo que.amasaban a súa fal
ta de sensibilidade sobre a problemática 

· da muller. 
Foi por isto polo que as mulleres deste 

país tivernos que organiz,ármonos e unír
monos unha vez máis, para propoñer, de 

E lOfr-0 . DE 
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novo, a creac1on do Instituto Galega da 
Muller, utilizando desta volta o procede
mento de iniciativa popular, facéndolle 
chegar aos gobernantes insensibles a 
sensibilidade tantas veces recusada como 
atributo feminino e sermos Nós mesmas. 
Instituto Galego da Muller. Entende
mos que o Instituto por ser un organismo 
autónomo con personalidade xurídica 

-propia, por estar dotado dun orzamento e 
por contar cun persoal adscrito ás súas 
funcións é a institución que mellar pode 
afronta-lo reto de acada-la igualdade 
efectiva entre homes e mulleres. 

No Instituto poderán traballar tódalas 
mulleres deste país que estarán represen
tadas e representando ás diferentes Con
sellerías; aos Concellos, aos partidos polí
ticos con representación parlamentaria, 
aos sindicatos e ás organizacións 'feminis
tas. 

O labor a desenvolver polo Instituto 
abranguerá desde o estudio rigoroso da 
situación real da muller en Galicia, á ela
boración dun plan de actuación para eli
minar tódalas formas de discriminación e 
de xeito inmediato conqueri-la flexibiliza
ción da xornada laboral para as mulleres 
embarazadas e con tillos, garanti-la igual
dade real da muller á hora de conquerir 
un pasto de traballo e promociona-la súa 
cualificación profesional, amparar, tanto 
lexislativa como materialmente, ás mulle
res maltratadas, articula-las medidas ne
cesarias para que a coeducación sexa 
unha realidade, planificar e pula-la refor
ma dos ser.vicios sociais necesarios para 
que a muller se poida incorporar plena
mente ó mundo laboral e o faga con tóda
las garantías e propoñer, en suma, unha 

, reforma lexislativa que sitúe á muller en 
igualdade real co home. O 

Mohtserrat Paz é integrante da Comisión Promotora 
do Instituto Galega da Muller por Iniciativa Popular. 
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TOKIO 

. .L RES EN RAIA 

O CONTO 
DO TREN 
G. LUCA DE TENA 

O s vinte anos de retraso da che
gada do ferroca~ril á Galiza ~~
ron renegos, epigramas, peno-

dicos de combate, desesperación, atra
so e, por 1 fin, un enérxico Movemento 
Rexionalista que chamaba a non espe
rar máis por máquinas de vapor chega
das do Leste e a fabricalas aqui. Tamén 
foi un gran negócio, un negócio colosal 
que consistía en contratar obras a bai
xo précio e crebar as compañias asi 
que se complicaban os traballos de 
tendidos das vías e se albiscaba unha 
disminución das marxes de beneficio. 
Nacionalizadas as perdas, a via conti
nuaba o seu avance pendular a conta 
do Estado entre promesas e incumpri
mentos, segundo o vai e ven do pano
rama eleitoral. O curioso é que este 
gran negócío foi francés, dos banquei
ros Pereire e Donon e alguns outros 
con nome de viña caro, desde 1873 
deica 1886. 

É grande a tentación de comparar o 
gran perxuício histórico do retraso do 
ferrocaril coa recente apresentación do 
esquema peninsular do tren rápido do 
PSOE, que tamén será negocio francés. 
O priviléxio real concedido ao triángulo 
mediterráneo ven consolidar algo que 
xa era sabido polos mapas da renda: 
que o Leste da Penínsua avanza e o 
Oeste non. O gasoducto de Alxéria, 
que alcanzará a fronteira francesa des
de o Cabo de Gata, sobreporá ao do 
ferrocarril rápido outro eixo de facilida
des para o crecimento, tan reais que 
seria ridículo comparalas coas das 
ZUR, ZID etc. Coa fundación do ferro
carril de primeir51 e a condenación do 
resto das vias a seren por sempre de 
segunda, remata a famosa inversión do 
Eixo Atlántico, que tanto preocu¡:>aba a 
Paz-Andrade: o histórico darrnos de 
costas ao comércio marítimo e cambia-
10¡ no decurso do século XIX polos 
mercados do interior peninsular. O que 
agora se anúncia é que estes mercados 
quedarán máis lonxe (sobretodo para 
os productos do mar e do campo) e 
será certo aquilo de que os ingresos de 
quen producen disminúen a medida 
que medra a distáncia a respeito do 
mercado. 

A verdadeira novidade histórica desta 
segunda edición do ferrocarril roubado 
é que agora non hai promesas. Onde 
non hai promesas non haberá incumpri
mentos nen reclamacións. ,Non podere
mos escreber nengunha Opera do Es
molante nen cantar a ária das cen pro
mesas que non chegaron a se realizar. 
Rencontramos o Eixo Atlántico e fica
mos un pouco máis sós, o mar o barco 
e máis nós, mentres erguemos réplica 
do que foi aquil Rexionalismo, porque 
agora xa sabemos que a cada ferroca
rril lle chega a sua resposta política. O 

VaLvER Áo REGo 

Afirmaba en dias pasados, Án
xel Guerreiro, dirixente do 
PCG, nunha entrevista, que os 

nacionalistas estaban empeñados en 
dividir aos traballadores entre nacio
nalistas e non nacionalistas. 
· Un lembra a teima dos franquistas 
e tardo-franquistas en dicer que os 
comunistas potenciaban a loita de 
clases. Para os comunistas en cám
bio quen poténcia a loita de clases e 
Rafael Termes e xente asi. Os com1:'" 
nistas en todo caso poñen os feitos 
en evidéncia e diríxense aoá afecta
dos para buscarlle remédio. 

Os , nacionalistas 1 tampouco divi
den. E, en todo caso, o poder central 
quen discrimina a Galiza na r~con
versión, quen chucha a nosa riqueza 
e quen está empeñado en deixarn.·""a_..__ 
incomunicados por terra, mar e · ttíJU 
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