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Fernando-Salas: 
'No GAL · . 
hai ·moitos 

· implicados' 
Falar do GAL e de Amedo e 
Domíngüez, é tanto como talar 
de Fernando Salas: O nome 
deste avogado de 41 anos" 
etiquetado coma progresista, 
vai unido nos últimos tempos 
aos procesos xudiciais mais 

.. chamativos da Estado español. 
O proceso da colza, o do Nani, 
as loitas contra a represión nos· 
cárceres, -contra a tortura, e 
agora a descoberta dos GAL, 
son algunhas das suas 
actuacións máis sobranceiras. 

(Páx. 10 e 11) 

Salvar a 
augardente do 
país, sentenciada · 
a morte 
Dous son, fundamentalmente, 
os problemas que ten o 
augardente artesanal galega: 
un, o máis grave; o fiscal , o 
outro, o sanitário. Dous 
problemas e un único culpábel , 
ainda que teña duas caras: o 
governo de Madrid, e os seus 
sócios da Xunta. (Páx. 7) 

·Tráfico de drogas 
nun povoado _ 
xitano de A 
Coruña 
O pasado luns dia 16 o 
governo municipal manda os 
seus efectivos ao bairro de 
Labañou para acabar coas 
chabolas dunha finca de 
propriedade publica que 
fornecian boa parte do 
comércio de drogas da capital. 
Mais Labañou, segundo todos 
os ind ícios, non era un grave 
problema. Onde reside o 
espiñento asunto é en Pena 
Moa, un asentamento 
construido hai catro anos pala 
mesma institución. (Páx. 9) 

BU LE-BU LE 
(4 páxinas 
especiais) 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

OS .CURSOS 
SUBVENCIONAN 

. ÁUGT _ 
E 'A EMPRESAS· 
PRIVADAS PERO 
NON RECOLOCAN 
AOS TRABALLADORES 

·.• 

INEM, 
ARQUIVO 
DE PARADOS, 
NEGÓCIO · 
DE .CAM~RADAS-

-CADA 4 MINUTOS.:: 

A CORUÑA RESERVAS TELF. 2132 11 
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·os cursillistas protestan porque 
non cobran, algunhás centrais 

sindic;;ais porque son 
discriminadas, os parado? 

por.que non ·serve para nada, 
a patronal 'cala e consegue cada · 

dia máis poder, o Governo 
utilízao corno platafotma 

partidist~ ·e amo~iguador 
sociaJ. 
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Os ·cursos subvencionan 'á UGT era emQrésas l~rivadas Qero non recolocan aos traballadores 

INEM, Arquivo· de ·parados, 
.neg.ócio de.camaradas. 

Os. cursillistas protestan porque non cobran, algu-nhas centrais sindicais porque son discrimi_nadas, 
os par~dos . porque non ser-Ve para nadé:i, a ·patronal cala e consegue C'ada dia máis po~er, 

· o Goverrio utilízao cómo plataforma partidista e· a:niortiguador social. ... 

·A.EIRÉ 

Os cursos do INEM en 
· Pontevedra son repartidos 
seguindo a, "Rota da 
Lamprea" e a "Rota do · 
Cocido", afirman 

traballadores do INEM, para 
mostrar graficamente o. · 
critério p.ouco racional de 
seleción dos lugares en que 

Igual discreciona!-idade 
existe á t=tora de programar 

seguime·nto dos contratados amiguismo e situacións que 
· despois de realizar os cursos. poderian ser calificadas-de 

· as especialidades a impartir, 
sen que exista un estudo 
das· necesidade~ nen un 

O funcionamento do todo, menos de servir para 
INEM é así un cúmulo de .o fin que .din perseguer. 
inoperáncia, irregularidades, Lean senón. ... se van ·impartir os cursos. 

UNHA ARMA POLÍTICA .DO EXECUTIVQ: 
O Instituto Nacional de Empleo (INEM) coilvénios cos concellos, fanse seguindo cinas de desemprego. 
ten gañada -sona de ser unha 'das rháis. a "arbitrariedade" das afinidades políti- .A patronal, UGT, CC.00 e concellos 

· podero~as armas políticas do executivo cas~ cando non das ainda máis- pros~i- cjo PSOE, que xestiom~n continuamente · 
español, Dun tempo a /esta parte q Go- cas grácias estomacais. a concesión dos cun~os, es.colas-taller e 
verno Central utiliza sistemáticamente e convénios direitamente con Madrid, sen 
-sen recato· este organ.ismo non só para · Só asi é comprensíbel que .non exista ter en contaos critérios ou as responsa-
aprésentar unha xestión pretendidamen- · un mínimo estudo dos cursos a impartir, · ·bilidades dos. fúncionários encarregados 
te positiva que levada a re<;J.ución do nú- das demandas de fraballo ou das posibi- de cada delegación provincial do INEM. 
meró de . parados (11en sequer verdade lidades ~obxectivas. de emprego na co- Por outra banda, a patronal acc~de, 
nun_ha estadística periódica, recusada de . marca na que se vai ·impartir .o ensino. cada vez máis,_ a xestionar· unha .preten-
plano por todas as · centrais sindicais), Pero tamén non se realii:an estudos pos-.. dida foi:madón que foi, señwre, patrimó-
senón tamén para potenciar a sua clien- teriores río que se 'constaten .os .índices ·· nio da parte social. A reforma impulsada 
tela política através de orgaizacións afins de emprego que xera cadá curso e nen . polo Governo vai no senso de converter 
como ' alguns sectores da UGT e Unións tan sequer se fai 1:m seguimento dos · ao INEM nunha simples oficina ao servi-
Agrarias. alumnos ao remataren estes períodos de zo dos empresários.-

O . paro e · os parados convértense, reciclaxe e preparación. Ta~to é asi que . O poder do Instituto é tan grande e o 
deste xeito, en. mercadorias coa& que·ti- moitos dos asistentes. nunca apar~cen seu control t;:m importante, que o Estado 

-. rar 0 maior benefício e 0 INEM nun ins- logo nas listas de desempregados, e non · sempre se negoú a transferir ou, aindá 
· trumento do PSOE ·para apontalar as es- porque enéontraseri por fin un· posto de que fose compartir, . nengunha da suas 
.. :truturas partidárias e de penetración so- traball?, _sednón porqüe_ ddó qube se trahta, . funcións coas comunidades autonómas. 
cial ~ ·. . · na ma1ona os casos, e e co rar un as_ Se. o problema do· paro é o gran Calca-

. ~ . mensualidades. O creto deste organismo ñar de Aqüiles do P,SOE, ·o INEM é o 
· A concesión dos distint'os cursiños de' .. ten gañado con razón a sarición crítica - aparato distorsionador da imaxe real do 

formación, a selecció.n dos alumnos e os popular qué o recoñece co nome dé Ofi- país. ·· · · D . . ·. . 

NoN EXISTE uN· 
ESTUDO DE 
NECESIDADES NEN 
UN SEGUIMENTO 
DOS QUE SE 
COLOCAN DESPOIS 
DE FACER O CURSO' 

"Parados, cursillistas engana
dos", protestan as pancartas pa
las ruas galegas, cada vez cor:i 
máis asiduidade e insisténcia. A 
denúncia feíta, desde sempre, 
polos sindicatos acusando ao 
INEM de "aparcamento de para
·dos", hai que unirlle agora as 
protestas daquelas persoas que 
realizan cursos de formación ou 
reciclaxe, programados polo lns-

. tituto Nacional de Emprego e 
que non cobran o seu salário, 

- pois a percepción dunha paga 
ao final de mes é o "leit motiv" 
.da case totalidade dos parados 
que se apontan a cursiños da 
"Oficinas de Emprego". 

Se o ooxectivo dos parados é 
conseguir unha mínima soldada, 

·para o Governo cumpre unha do
ble función : por una lado alón
xaos un tempo das estadísticas 
do desemprego, podendo a ad
ministración mostrar "avances" 
na loita contra o paro, e, por ou
tra, intenta mostrar unha política 
de emprego "formando aos tra
balladores sen emprego en disci

~ plinas que van ter a demanda 
<( dos empresários". 

Pero o da demanda é pura 
teoria pois non se realizan estu
dos prévios que permitan coñe
cer esa demanda, nen se fai 
unha programación estudando 
as necesidades, senón que todo 
se realiza "intuitivamente, pero 
movidas as vontades por intere
ses, amistades políticas e' até 
por simples ceas", en palabras 
dun supervisor do próprio INEM. 

Non é de estranar, asi .. que se 
realicen cursos . de apicultura 
onde non esisten cortizos nen 
colmeas, nen nunca as houbo; 
de animadores , sócio-culturais 
onde polas suas características 
hon vai . haber xente preparada 
para aceder. a eles, e cuxo núme
ro abastaria xa o mercado gale
ga (Chantada); de conductores 
de ambuláncia e camioneiros, 
vanas· veces nestes últimos. 
anos, polo qu~ xa non hai xerite 
para ir (Silleda), , de pelucaria e 
confeción cor:i persoas que, logo,. 
nunca aparecerán nas listas de 

. parados (Arbo, Salceda). 
Entre os' traballadores do . 

l~EM de Vigo afírniase que a 
distribución dos cwrsos ·realízase . 
·seguindo dúas rotas significati
vas: a Rota da Lampreia, con . -
.concellos como Arbó, Crecente, . 
Salvaterra e Salceda, que levan 
máis do 50 por centc;> dos cursos 
_da provincia, e_q_ "Rota .do C9ci-
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do" , con centro principal en Sille
da, onde con 400 parados incri
tos, xa se teñen feito máis de 20 
cursiños, o que levaría a que to
dos os parados asistiran a un 
polo menos. 

Convénios cos concellos 
Pero para a realización de cursos 
en colaboración cos concellos 
non só se teñen en canta as 
"amistades gastronómicas" se
nón que privan tamén, en grande 
medida, a adscripción política 
dos rexedores municipais. 

En Pontevedra, Cangas reali
zou seis cursos no 1988, 4 Re
dondela e 3 Vigo, ambos rexidos 
polo PSOE, que uníndolle Salva
terra supoñen cas_e o 50 por cen
to dos cursos impartidos na pro
ví ncia. 

Esta "cór política dos cursos", 
sempre tintada de rosa, obsérva
se tamén en A Coruña, onde o 
INEM concedeulle no 1988 o 90 
por cento das axudas solicitadas 
por concellos governados por 
socialistas, o 75 por cento aos 
de AP e só o 49 por cento aos 
que teñen alcalde do BNG; ou o 
que é o mesmo, 22 axuntamen-

UNIONS AGRARIAS 
INTENTAN MONTAR A 
SUA ESTRUTURA EN 
BASE AOS CURSOS 
DOINEM 

tos socialistas receberon 430 mi
llóns, 14 concellos de AP 128 mi
llóns, CPG 55 millóns e o BNG 
só 38 millóns; sen contar os con
vénios dos concellos, _case sem
pre .do PSOE, para realizar obras 

En Arbo celebráronse 3 cursos 
cando non habia xente suficente 
para asistir, un deles de peluca-

Arquivo de parados 
Popularmente coñécese ás ofi
cinas do "INEM como "oficinas 
de desemprego" . O letreiro que 
ostentan de "oficinas de empre
.go" é un ·total contrasentido se 
ternos que creer á maioria dos 
que empregan traballo. As acu
sacións de ineficácia, de que 
non valen para nada, mestúran
·se con aquelas que as ven 
como un er:igorro polo que hai 
que pasar para seiar unha carti
lla a fin de cobrar o subsídio, ter 
seguros ou esperar a que en
centres traballo pala tua canta. 
Para os parados son unha espé
cie de xaneliñas onde perder o 
tempo, ninguén as percebe 
como as e~carregadas de bus

. car emprego e isa que intentan 
dar unha sensación de eficacia 
e rapidez que bs "colistas" (pa
las longas fileiras que se forman 

e porque son a erase máis des
herdada da sociedade) ,non per
ceben por máis que as disntin
tas reformas habidas intentaran 
aparentar unhajnéficácia inexis
tente ainda que fose a costa da 
merma da calidade da asistén
cia aos desempregados 

Por non existir nen sequer 
existen unhas estadísticas que 
recollari ·cantas son as persoas 
que encentran traballo · palas 
"Oficinas de Emprego"". Tam
pouco hai apdio . ou coordena
ción algunha· entre as distintas 
oficinas. 

Unha mostra da situación na 
que se encontra o INEM na Gali
za son os seus próprios locais, 
na maioria dos casos ou peque
nos ou destartalados, sobre 
todo se os comparamos cos de 
Catalunya ou Valéncia onde pa-

Casas de ofícios 
e escalas taller: 
coutós do PSOE 
Existen nestos momentos na . 
Galiza 1.590 xóvenes, meno
res de 25 anos, qae están in
corporados aos 29 centros (5 
en A Coruña, 8 en Lugo, 3 en 
Ourerise e 13 en Pontevedra), 
que., desde que comezaron a 
andar no ·1985 convertíronse 
nun cauto . do PSOE, que só 
as concede aos concellos que 
governa, senón que para ace
der aos cursos necesitase afi
liación ao partido ou unha re
co_mendación 9algun destaca
do socialista; · .funcionando, 
afina!, como unha espécie de 
escola do puño e a -rosa, con 
directores afíns aos r-esponsá
beis. políticos da localidade, 
na maioria das ocasións, 

(/) como no caso de Cangas 
~ onde o alcalde Lois Pena si

-~ tuou unha amiga ao frente da 
S:2 escala-taller. 
~ As escala-taller teñen unha 
~ duración de dous a tres anos 

ria no que o alcalde Hermenegil
áo Rivera, pretendia·que a moni
tora fose a sua dona, ainda que, 
afina!, non o logrou, ainda qpe si 
conseguiu que se realizase nos 
baixos da sua casa. 

En Salceda de Caselas cele
brouse tamén un curso na casa 
do alcalde Xosé .. Manuel Fernán-

dez, sendo a experta a sua irmá, 
no que poderia ser "un -exemplo 
de como os cursos non se axus
tan á realidade" e de "arbitrari~
dade en grado sumo", segundo 
afirmacións fe itas por · formado
res do próprio INEM. 

Estes cursos son aprovéitados 
polos alcaldes para facer "popu
lismo barato, vender favores e 
meter nos cursos aos seus ami
gos". Aproveitase a clausura 

. para facer pantagruélicas ceas, e 
entregas de diplomas nos que 
ñon falta a preséncia das autori
dades locais, que se arrogan o 
éxito de ter conseguido ·o curso 
Algunhas veces noméase aos 
xefes do INEM tillos adoptivos, 
entreganse medallas e trátase c;te 
_conseguir novos cursos. 

Os coNCELLos oo 
PSOE LEVAN MÁIS DO 
50o/o DOS CURSOS 

A selección de expertos en 
ocupacional rural debe facerse 
por unha oferta xenérica nas ofi
cinas de emprego e ser lago rati
ficad.os polo INEM, polo que, afi
na!, só se contrata aos amigos 
do alcalde .de turno, incluidos fa
miliares, ou dos directivos do 
INEM. Existen até rumores de 

(/) 

~ que nalgunhas zonas do Sul dé 
-~ Pontevedra selles cobra ;:¡os ex
º pertos. 
~ Existe, ademáis, a picaresca 
~ dalguns destes expertos de non 

recen auténticas sucursais· ban
cárias. En Vilagarcia están a tra
ballar nun pasillo e en Cangas 
levan pedindo un novo local 
desde 1980; alugaron un hai tres 
anos, polo que ·pagan 80 mil pe
setas mensuais, pero ainda non 
foron para el, por citar dous 
exemplos ilustrativos. 

A todo isto hai que unirlle un 
crecente descontento entre os 
proprios traballadores do "lnsti- , 
tuto", sobretodo pola falta ·de 
carreira administrativa a n ível in
terno e a crecente politización 
con postas claves ocupados por 
persoas que o seu único mérito 
e ter carné do PSOE.. 

Oeste xeíto non é de estranar 
que o INEM esteña cada vez 
máis desprestixiado, cuns em
pres~rios q\,Je cando necesitan 
contratar a un t.[aballador o bus-

can pola sua canta (mercado 
non lles falta), actuando a· INEM 
de meró trámite dun acordo en
tre· traballador e patrón, limitán
dose a certificar unicamente que 
"está inscrito". 

A pretendida reforma, ampla- . 
mente contestada polos sindi
catos, só vai server para que se 
·crien empresas privadas de co
locación que usen os dados fa-
cilitados polo INEM para realizar 
a colocación dos traballadores. 

Por se ísto fose pouco existen 
as pisarescas, tanto dos que 
cobran indebidamente (a pro

. víncia de Pontevedra a primeira 
do · estado -en cobros ilegais) 
como" dos que son colocados 
~a.ltán9ose o seu turno normal. 

Os. empregados qfirman que 
r:·as oficiñas pequenas é mui fá-

indo xunguidas primordial- / 
mente á reabilitación do patri
mónio arquitectónico, urba
nístico ou natural, m~ntras 
que as casas de ofícios, cun· 
ano de duración , (seis meses 
de bÜlseiros e seis de contra
tos) i-ntentan dotar aos cursi
llistas dunha maestría coa que 
podan atopar traballo. A ini
ciativa, en princípios loubábel, 
perde a case total efectivida
de ao non facer un estudo das 
necesidades da zona on·de, se 
instalan no que se refire á de
manda de traballo e, tampbu
co, as posibilidades de atopar 
matéria prima para desenrolar 
aos ofícios que aprenderon. 

Tampouco asesoran aos alu
nes ao acabar os cursos nen 
lles axudan a montar o - seu 
·próprio taller, coa conseguinte 
criación de postes oe traballo, 
fin básico destas iniciativas. O 

comprar todos os materiais que 
· ?erian necesários para ·realizar os 
cursos, cüxo orzamento pode ir 
desde 1 a -3 millóns, polo que es~ 

· tas persoas perceben un "sobre
soldo" ao que hai que unirlle as 
comisións pala adquisición des
tes materiais. Algo que era posí
bel até agora por non realizar o 
INEM unha axeitada vixiáncia 
destes cursos. 

A seleción dos alumnos 
As centrais sindicais teñen de
nunciado tamén en repetidas 
ocasións o favoritismo en canto 
á selección dos alumnos para os 
cursos. Os critérios fíxaos, muí 
por encima, unha orde ministe
rial, pontuándose na sel~ción se
gundo un baremo conforme as 
características (anos de paro, ti
llos, idade, idoneidade ... ) pero 
hai : xente á que xa non se pon-
tua. · 
- Algunhas veces cando xa es_-

. :tán selecionados chega unha 
arde do Subdirector Provincial, 
Rodríguez Seoane, na que dita
mina que todos os seus reco
mendados tiñan que entrar. Asi a 
solicitude, pr~seleció11 e probas, 
requisitos a seguir, non valeron 
de nada"e, cando xa estaba emi
tida a lista, tivo que ser correxi
da, segundo denunciaron traba
lladores do INEM A A NOSA TE-

- RRA. 
Sintel , realizou un curso con 

moitas probabilidades de que 
contratasen aos alumnos; - nel 
pretendían incluir a unha persoa 

cil alterar as listas, pero que co 
sistema informatizado é moito 

· máis difícil. Ainda asi recoñecen 
tamén que os chanchullos están 
a orde do dia, pois no ordena
dor só hai que meter unhas de
terminadas características que 
so pode reunir unha persoa. Cí
tanse o casos como a petición 
dun albañil que falase xaporiés 
para traballar en Viga.; "carné de 
primeira con coñecimentos de 

. informática", polo Goncello de 
Ourense; taquigrafia e dous 
anos de maxistério, para peón 
en A Coruña, carreira uni'{_ersitá
ria, para barrendeiro no Carballi
f.o ... e un sen número de ofertas 
que poderian figurar nunha an
toloxia do disparate se non se 
adecuaran fielmente ás caracte
rísticas dun déterminado candi
d~o. o 

. 



que tiña unha perna máis curta 
que outra, e a outra que tiña cin
co diopttrias, algo que lles impe
diria aceder ao posto de traballo 
nesa empresa. Pero a orde foi 
"disfarzár estas caréncias dalgun 
xeito", pois o importante parece 
ser, unicamente,- que fagan o 
curso para cóbrar ~ bolsa pois 
como denúncian as centráis sin
dicais "o INEM non ten nengun
ha intencionalidade de' que os 
cursos sexan ocupacionais", 

Pero, ademais, os cursos im
partidos nos concellos, segundo 
afirmación feitas · por coordena
dores do próprio INEM, "s,on un 
desastre", estando impartidos 
moitas veces (como sucede en 
Salvaterra, Salceda, Parriño ou 
Arbo) por case analfabetos; algo 
que se pode comprobar facil
mente con só mirar as follas que 
cobren". Non é de estranar se se 
ten en conta o amiguismo do 
que antes xa falámos e tamén a 
política do INEM que podia · 
enunciarse con un "facede for
madores, non importa a quen 
formedes", pois o importante é 
cumprir os obxectivos. 

EXISTEN ACADEMIAS 
QUE SE MONTARON 
PRACTICAMENTE 
cos.CARTOS DO 
INEM 

Outras veces os monitores non 
son profisionais en paro, senón 
xente que ten outras .ocupación_s 

Os centros colaboradores 
Nun primeiro momento o INEM 
tiña centros próprios que impar
tian cursos, pero, deses, agora, 
quedan mui poücos. Naceron os 
centros colaboradores, moitos 
dos cales especializáronse, viven 
e medraron a canta dos cursos 
do INEM. Un curso de tres me
ses, pode reportarlles unha ga
ñáncia entre un millón ·e un millón 
e médio de pesetas, case a me
tade do que receben do INEM, 
pois non só aforran no pago aos 
profesores (os do INEM están 
mellar pagados) senón na com
pra de· material. 

Houbo académias, sobretodo 
de informática, que se montaron 
practicamente coa axuda dos 
cursos. Centros que seguén a 
formar administrativos para os 
que .nqn hai nengunha saida; 
auto-escalas que seguen 'a im
partir cursos de conductores de 
ambuláncias ou camioneiros .abs 
que se ponta a xente pero logo 
non vai, é dicer, en palabras dun 
dirixente do INEM: "tratan de ob
ter o máximo beneficio co míni
mo custe posíbel". Até hai algún 
tempo o INEM sequer facia un 
control destes cursos. · 

Ternos deste xeito 1.500 cur
sos impartidos na Galiza tiveron 
un custe próximo a 4.000 millóns 
de pesetas. Aproximadamente 
as duas terceiras parte desa can
tidade foron utilizados para pa
gar qS "bolsas" dos 25 mil alum
nos "formados". Uns mil millóns 

foron parar aos centros que cola- · 
boran co plan. Est~s centros co
laboradores realízaron tres veces 
máis cursos .(1.534) e receberon 
a 23.121 alumnos, ainda que al
gún deles nunca ásistiran sis~e
máticamente a. eles. 

As centrais sindicais están 
consideradas como centros co
laboradores. UGT está a montar 
unha gran estrutura 'que non lle 
serve só como forma de finan
ciarse, senón tamén como xeito 
de reclutar afiliados. 

Unións Agrárias está a montar 
a sua estrutura na Galiza grácias 
aos seus cursos sobre coopera
tivismo agrário que realizaron en 
25 concellos da Galiza, todos 
eles con alcalde do PSOE. Todos 
estos concellos, curiosamente, 
remitiron ao INEM unha memória 
idéntica, solicitando subvencións 
para a contratación de técnicos. 
O INEM invertiu máis de 100 mi
llóns neste programa, con bolsas 
de 120 mil pesetas aos asisten
tes que, logo, irian tamén ao 
congreso de Unións Agrarias. 

A · CXTG ten denunciado en 
Lugo como esta central apresen
tou un curso en Portomarin -que 
non lle foi concedido e, máis tar- ' 
de, a UGT apresentaria un pro
xecto en Montarte, séndolle 
aprobado 

Paralelamente institucións 
como a Universidade Popular de 
Vigo non ten cursos para realizar, 
por máis que sexa unha entidade 
sen ánimo de lucro. 

Comisións Obreiras denúncia 
á UGT (que ten como asociada á 
empresa IFES) como a gran be
neficiária destes cursos, que se
rian para a central comunista 
unha forma de financiación, ain
da que está en moita millar situa
ción que as centrais nacionalis
tas por estar nos organos reito
res do INEM. 

Estes sindicatos, o mesmo 
que algunha empresa, piden os 
cursos directamente a Madrid. 

CoNCEDENLLES 
CURSOSÁ 
PATRONAL, QUE NEN 
TAN SEQUEROS 
REALIZA 

Pero non son só ·os sindicatos 
os beneficiados. Existen tamén 
numerosas empresas privadas 
que están á impartir cursos. Fe
nosa, Alcampo, Citroen, El Corte 
Inglés... algúns sequer se dan, 
noutros os cursillistas son abri
gados a permañecer toda a xor
nada laboral, como se de traba
lladores normais se tratase, non 
querendo contrariar á empresa 
pois, o que ·van buscando, e 
quedarse fixos. Funcionan asi 
corno verdadeiro filtro selectivo 

. de man de obra barata nunha 
política do PSOE que ten como 
guieiro o dárlle pontos á parte 
económica, sacáhdollos á social, 
desde sempre a encarregada da -
formación dos traballadores. 

O paro estase a converter nun 
gran ·negócio, e INEM nun apar
camento de parados. . o 

MEDRE ECONÓMICO, EMPREGO E 
FORMACIÓN PROFISIONAL 

MANUEL MERA 

De todo o baile de cifras_ e notícias que como un crecimento de 1.134.300 traballadores. Todo 
unha fervenza nos botan os meios de informa- moi positivo, se non se analisa máis a fondo. 
ción, por arde e grácia do sistema, coa ideia de Concretamente, o número de traballadores even-
desdebuxar a situación real e criar unhas expec- tuais pasou do 10% no Censo de 1981 ao 25% 
tativas positivas -expectativas que por outra a finais de 1988, e o paro ronda o 18% da povoa-
parte o tempo ven demostrando falsas nun ción activa, o máis alto de Europa. 
90%-, ternos que destacar aquelas referidas ao Pero, ademais, hai un aspecto tan grave como 
medre económico, á mellara das infraestruturas o medre da estratificación social. Estou a talar da 
e a criación de emprego nos últimos dous anos e concentración do desenvolvimento económico e 
no futuro imediato, pero tamén as referidas a dar por tanto a criación do emprego en certas areas 
formación e capacitación á mocidade e traballa- e nacións do Estado, mentres outras quedan re-
d.ores "reconvertidos". · · xeitadas ao papel de "furgón de cola". Así, na 

GALIZA NON É XAPÓN 

Non. vou entrar aqui a analisar os dous primeiros 
aspectos, pero si quera facer algunhas breves 
consideracións. Se Galiza fose Xapón -como 
asegura o naso ilustrisímo e espabilado sr. Presi
dente- teriamos unha locomotora que avanzaria 
a un ritmo do 10% anual apesar de levar detrás 
unha das maiores cargas de desenvolvimento in
dustrial do planeta e, ademais, aforrariamos a 
metade do diñeiro do mundo, tal como acontece 
co país do sol naceRte. Nada máis lonxe da rea
lidade, medramos 1 punto por debaixo da meia 
estatal e á metade de ritmo que Andalucia ou Ca
talunya, por outra banda a nosa locomotora 
arrastra vagórís valeiros de carga industrial. .. ain
da que si cheos dé emigrantes, matérias primas 
e enerxia. 

No referente á mellara da infraestrutura en ma
t~ria de comunicacións e servícios,. todo optimis-· 
mo por parte do· Governo -Autonómo contrasta 
coa realidade cotián. A realidade é moi outra: 

-quedamos á marxe dos plans do tren de alta ve
locidade, do sistema de autovias na sua primeira 
fase e da rede de gas natural; ternos a meia máis 

- baixa do Estado, e pode que de Europa, de ca
m.as hospitalárias por persoa; por non talar do · 
ensino~ onde faltan carreiras técnicas fundamen
tais para o desenvolvimento industrial e as clases 
populares están imposibilitadas de aceder á Uni
versidade; etc. 

" Pero, quera ·dar un dado importante: mentres 
· o sr. Antoliri Sánchez Presedo nos vende a "gol

pe de inauguración eleitoralista" os case 20.000 
millóns que a sua Consellaria vai invertir en in
fraestrutura, na Andalucía, por mor da Expo 92, e 
a cargo dos Orzamentos do Estado, vanse a in
vertir nos próximos 3 anos 230.000 millóns en 

·entradas, 150.000 en ferrocarrís, 17 .000 en aero
portos, etc... até UFl total de aproximadamente 
800.000 millóns e 200.000 postas ·de traballo!!!. .. 
Deixo para unha próxima oportunidade talar dos 
500.000 millóns invertidos nos Xogos Olímpicos 
de Barcelona. Para igualar estes investimentos 
na Galiza terán que pasar 20· ou 30 anos. O que 
resulta evidente é que os galegas, apesar dos 
nasos menores salários e da falta de servícios, 
tamén vamos pagar estas billonárias inversións. 
Explotación-colonización agachados baixo o ró
tulo de intereses do Esrado. 

. DISCRIMINACIÓN E DEPENDÉNCIA 

Neste marco de crecimento limitado pola po
lítica discriminatória do PSOE ternos-que con
templar as medidas referidas a formar aos traba
lladores e criar emprego. Vexamos alguns dados. 
Segundo a "Encuesta de Población Activa" en 
Marzo do 1985 habia no Estado 7 .150.000 asala
riados e en Xuño de 1988, 8.285.000; ou sexa: 

Galiza, no mesmo periodo, pasouse de 437.600 
asalariados a 498.300; 60. 700 asalariados máis 
que representan o 5,29% do total do Estado, 
para unha nación na que vive o 7,4% da povoa
ción. Hai que dicer ademais que mentres no Es
tado o emprego solicitado, excluindo a Galiza, 
ronda as 2.600.000 persoas, no noso país póde
se cifrar en 600.000 como mínimo (200.000 para
dos, 150.000 axudas familiares, 250.000 exce
dentes agrários). Dados que non se poden igño
rar ou es.quencer. 

A FORMACIÓN PROFISIONAL 
COMO TAPADEIRA 

Neste contexto a Formación Profisional na Galiza 
non só é necesária, senón que debera ter cada 
vez mais importáncia. Mesmo, os traballadores 
ocupados deberan ser reciclados dentro da xor
nada laboral para adecuarse ás novas tecnolo
xias, adquirir mais capacitación, etc. Agora ben, 
esta non é a situación actual pois que en gran 
medida a Formación Profisional actua como 
amortiguador da caréncia de emprego -princi
palmente da mocidade- e serve como un en
ganche clientelista de determinados Concellos e 
algunhas Centrais Sindicais e patronal -cando 
non como fonte de financiación extra-. 

É evidente que compre adaptar a Formación 
Profisional ás características de cada unha das 
nacións do Estado e que é necesário un maior 
control das organizacións sociais da xestión des
te organismo. O tr8;spaso do INEM -do que de
pende a Formación Profisional- a Galiza, esixido 
desde sempre polo sindicalismo nacionalista, 
permitiria esta adaptación; asi como a criación 
dun organismo de control formado por Xunta, pa
tronal e sindicatos axudaria a unha maior fiscali
zación da xestión. 

NA ANDALUCIA VANSE INVESTIR 
800.000 MILLÓNS DE PESETAS 

ANTES DO 1992. NA GALIZA ESA 
INVERSIÓN TARDARÁ EN 

REALIZARSE CASE 30 ANOS. 
Secadra convén matizar, que a Formación Pro

fisional pode axudar ao desenvolvimento econó
mico dun país xa que en princípip debera au
mentar o grau de capacitación dos operários; 
agora ben, non é máis que un apoio secundário 
que non pode suplir a falla de inversións públicas 
nos sectores produtivos, a inexisténcia dunha 
banca autótona con capacidade financeira, ou a 
discriminación e dependéncia económica, ... pero 
mo.ito. menos usarse como tapadeira da falla de 
alternativas laborais para a mocidade. O 

Menuel Mera é Secretário Xeral da INTG 



ALIZA E M. NO-
• Abel Caballero no Clube Alén Nós (Páx. 6) • Incrementará os desequilíbrios rexionais (Páx. 6) 

• Nova onda de/-mobi~izacións convocadas polos sin_dicatos nacionalistas· (Páx. 8) -· 
• A emigración galega na telévisión inglesa (Páx. 1.3) 
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ALTERNA T l V A DE ESQUERDAS 

Celebrada o 28 de Xaneiro en Compostela 

Izquierda Unida arremete cóntra o nacionalismo· 
·. na sua primeira asamblea na Galiza 

Izquierda Unida centrou a 
sua primeira asamblea na 
Galiza, celebrada .o sábado 
28 en Compostela, en 
criticar a ideoloxia 
nacionalista ao pór como · 
primeira contradición a de 
Galiza- Estado, e 
concretamente ao BNG por 
lanzar o "Proiecto Común", 
ao tempo que seguía a 
insistir na necesidade dunha 
"alternativa nacional 

· galega". 

A primeira asamblea de Izquierda 
Unida na Galiza, presidida, por 
Anxo Guerreiro e Santiago Alva
rez intentou buscar o modo de 
ter un protagonismo e presenza 
nos méios de comunicación ga
legas, alonxada, como está, tan
to do parlamento galega como 
dos principais concellos. Ratifi
cou asi a proposta expresada xa 
nestas páxinas tanto polo Secre
tário Xeral do PCG, Anxo Gue
rreiro, como polo de CC.00., 
Amor Deus: "construir unha al
ternativa nacional galega", é di-

. cer, un acordo de actuación que 
xa lle propuxera no seu dia ao 
~NG, e a frente rexeitara, que le-

varia iniciativas tanto ao parla
mento galega como ao español · 
ou ao europeu. 

O rechazo desta - alternativa 
por parte- dos partidos naciona
listas e o lanzamento do "Pro
xecto Gomun" por parte dó 
BNG, intentando aglutinar ás for
zas nacionalistas na defensa da 
Galiza nun intre que considera 
capital non só para o desenvolvi
mento senón para a pervivéncia 
da identidade nacional, levan a 
que Esquerda Unida qJ:aque dura 
e frontalmente a estratéxia do 
BNG e, en concreto ao seu par
lamentário X. M. Beiras, en can
tas ocasións os seus líderes fixe
ron declaracións públicas nos úl
timos meses. · 
- Anxo Guerriro centrou a maior 

parte do seu discurso nesta 
asamblea para incidir neste as
pecto afirmando que "Beiras ten 
sorte de que Barreiro e Mariñas 
non queiran ir con el ás eleicións, 
porque estou seguro que os vo
tantes do BNG non suscribirian 
a nova lista donde figuraran Ba
rreiro e Mariñas". Ao tempo que 
afirmaba que habia que construir 
unha "alternativa nacional galega 
que non debe confundirse co · 
isolacionismo pois u11ha alterna
tiva progresista non pode conce-

INABILITACIÓN DE CARGO PÚBLICO 

lghácio Gallego de novo en Esquerda 
Unida. -

birse á marxe de CC.00. e 
UGT." 

Aprobo1.1 tamén unh'a ·1iña de 
actuación prioritária no _ que se 
refere á recuperación económica 
de Galiza, o desenrolo ao auto
governO" e a plena transparéncia 
e limpeza das institucións, refe-

ríndase expresamente ao "Caso 
Barrelro". . · 

Pede Izquierda Unida que, os 
·40.000 millón$ de benefícios que 
.xera .. a empresa pública en · Gal i
za, sir\ia de ·activadores da eco-
nomia do pa.ís. • 

Propugnou ta1T1én que se com
pleten os ciclos productivos na 
nosa nación e a inclusión de Ga
liza tanto no . plan de estradas 

. como no de tran?portes ferroviá
rios. 

Tamén · acordou apr~sentar _ 
unha lei orgánica nas ·cortes Es-

. pañolas para que Galiza poda 
completar" a suas competénciqs. 
autonómicas, pronunciándose 
pola retorma do Estat\jto de Au
tonQmra. 

A esta primeira asamblea asis
tiron perta de 300 militantes, ten
do como única disonáncia de re
levo cando algo máis dunha dú
cia de militantes do PCPG inten
taban manter as siglas dentro da 
organizaéióh, pbr considerar, se
gundo Alfonso Iglesias que non 
se poden liquidar unhas siglas só 
porque o acorden en Madrid, 
afirmando ·que · debe celebrarse 
un congreso na Galiza. Realizada 
a votación pertinente a proposta 
do PCPG obteü doce ·votos a ·fa
vor, frente a 290 en contra. . o-

O ex-alcalde de Moaña foi condenado polo ~upremo a seis meses de prisión m~n~x 

Xavier Abalo declara ser vítima dunha· 'senténcia inmerecida' 
Xavier Abalo, ex-alcalde de Moa
ña polo BNG e actual concelleiro 
da mesma corporación, declarou 
ser "vítima dun acto absurdo e 
dunha senténcia inmerecida", re
ferínaose ao recente fallo do Tri
bunal Supremo que ven confir
mar a senténcia da Audiéncia 
Provincial de Pc:mtevedra pala 
que se lle condeaba ·a seis me
ses de prisión menor, vinte mil 
pesetas de multa e cincocentas 
mil pesetas de indemnización ao 
querellante por falsedade de do
cumento público, con ocasión da 
permuta de terreos para cons
truir o . Coléxio de EXB de Do
maio. 

Xavier -Abalo ofereceu: en ·nota 
aos . rneios de comunicación' a 
versión do caso. 

Q NORTE MARXINADO 

"Hai que lembrar, sinala, que a 
senténcia ven producida polo 
acordo plenário do ano 1983 que 
determinaba cada unha das par
celas a permutar cos propriE?tá
rios dos terreas onde tora cons
truido o Coléxio de EXB de Do
maio. Este acordo respeitaba ou
tro de 1978 da corporación mu
nicipal existente antes da toma 
de posesión das novas corpora
cións democráticas_ ·Aparente
mente a caréncia dunha defensa 
competente e radical, entre ou
tras razóns, impediron demostrar 
a miña inocéncia. Fomos incapa
ces de demostrar que unha com- . 
parecéncia na secretaria do con
ceJlo non daba Eiireito á parcela 
reclamada polo querellante. 
Tampouco logramos demostrar 

que-non existía algun documento 
falsificado, pesie a que· algunhas 
te~temuñas, secretario e perito, 
tiñan declarado ·a existéncia , de 
plano~ diferentes carentes de va-

lor- como . docum~ntos públicos. 
No colmo da paradoxa e da im
poténda nérf tan sequer fumos 

- capaces de demostrar que o Co
léxio de .. Domaio levaba 5 anQs 
construido pola corporación an
terior ás eleicións democráticas 

. e asi récolle a senténcia "no atan 
do ,condeado de dar cima á 
construcción dun centro escolar 

" en Domaio". E xa, no· summun 
dos desproRó.sitos, a · defensa 
non anunciou, no ·seu día, a 
apresentación do oportuno re
curso de amparo, polo que hoxe 
non cabe a sua interposición". 
"Pesie a" todo isto, ef"!gade por 
último, seguirei a reclamar a 
miña total iilocéncia consideran
dome .vítima dun acto absurdo e 
dunha senténcia inmerecida" . . O 

-. 

Ao tempo que denúndan a marxinación na zona 
. Alcaldes do norte galaico-astur reivindic~n mellares comunicacións 

Os alcaldes de 25 concellos da -
franxa Norte de Galiza e o Oci
dente Astur, asi como os repre
sentantes da Cámaras d'e Co
mércio e organizacións empresa-

-riais, reuníronse o sábado 28 en 
Ribadeo co fin de concretar unha · 
série . de xestións conxuntas 
diante das distintas administra
cións, encamiñadas a reivindicar 
unha sustancial me.llora nas co-

. municacións que permita sair do 

subdesenvolvimento aos conce
llos afectados. 

Acordaron como prim.eira me
dida o envio d~ telegramas ao 
presidente do governo e as man
datários das comunidades auto-. 

. nómicas respeitivas, asi como 
aos ,titulares dos ministérios. e 

·. consellarias felacionados coas 
demandas, solicitando a . adop
ción dªs 'medidas oportunas 

para a revitalización da ·cornisa · 
cantábrica. 

As principais demandas son a 
construcción dun corredor can
'tábrico, a ampliacipn da rede do 
gaseoducto até Ferro! pola cos
ta, a potenciación dó ferrócarril 
do Norte e á mellara das instala-

. cións portuárias. · 
En cada un destes temas pro

cedeüse a constitución dunhas 
comisións de ~raballo que. se en-

carregarán de recabar informa
ción sobre as previsión existen
tes sobre tales prox~ctos. · 

A esta reunión asistiron alcal
des e ·representqntes municipais 
de AP, CG e BNG. Non compa
receron os socialistas que afir
maron que· esa reivindicación te-

. ria que ser tjas mancomunidades 
de concellos, ~lgo que soa a dis
culpa. · O 

• Diante do anúncia da 
pretensión de construir 
dous embalses. na montana 
luguesa, posibelmente nos con
cellos de As Nogais -e O Caurel, 
comenzaron xa os comunicados 
de protesta. 

O BNG considera que as zo
nas donde se pretenden cons
truir ocupan espácios que mere
cen ser protexidos desde unha 
pres.pectiva·ecolóxica. O BNG le
vará ao parlamento unha iniciati
va que "permita ·clarificar o signi
ficado destes proi~ctos e, ao 

· mesmo tempo que sé ·paralisen 
os mesmos se fose necesário". 

o 

•Mariano Abalo e Xurxo 
Parada intercámbian de
núncias. Mariano Abalo, porta
voz da-FPG e funcionário de Co
rreos, ven de apresentar denún
cia an1e a Audiéncia·Territorial da 
Coruña contra o Governador Ci
vil de Pontevedra, ,Xurxo Parada; 
pola supresión de -direitos sindi
cais da que está a ser obxeto. 

A raiz dó conflito da contribu
ción na vila de Cangas, de cuxa 
corporación municipal é conce
llal, foi revocado o seu nomea
mento como delegado · da sec
ción síndica! da INTG de Co
rreos. O· revocamento, segundo 
Mariano Abalo, débese presumi
belmente, "ás presións. do alcal
de de Cangas sobre o Governa
dor Civil e ás deste mesmo-, quen · 
nunha carta ao Xefe Provincial 
de Correos f~i referéncia a min 
en concreto neste sentido". 

F-ontes oficiais xustifican a me
dida en base a que o menciona
do direito sindical só pode exér
cerse-en centros de máis de 50 
traballadores,. condición que non 
reúnen neng_un dos centros exis- · 
tentes na -província e que, de le
varse :J cabo, afecta:ria a multitu
de de colectivos e centrais. 

Mariano Abalo foi denunciado 
recentemente tamén polo Gover
nador: Civil, Xurxo Parada, por· 
.terllé dedicado a esta autorida
de, segundo a acu~acrón, os epi
tetos de "enano e subriormal". 
Abalo sostivo ante o xuiz que 
non lembraba ter pronunciado 
tales calificativos, pero si o de 
"mequetrefe" .. · · O 

• A Comisión Provincial 
do Meio Ambente de Pon
tevedra acordou na sua última 
reunión pedirlle ao MOPU que 
elimine o recheo da Autovia de 
Beiramar por afectar ao canle do . 
rio Lérez. · ~ 

Un escrito pedíndolle a elimi
nación d~se recheo antes de que 
chegaron ás choiva_s, mandando 
hai vários · meses pola· mesma 
Comisión; non surtiu nengun 
éfeito. Os sedimentos irregulares 
que se producirían na entrada na 
ria, segundo o Delegado Provin
cial, Aveli.no Lage, non tiveron· lu
gar porqu_e ,as c~oivas nón apa
receron, pero o perigo segue ain
da aí. O 
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NO COLÓQUIO DO CLUB_E ALEN NOS 

Abel . Caballero· recoñ0ce ·'non ser experto 
en cuestións de· saídas da Gatiza por estrada' 

. . 

"O socialismo na Gariza de 
hoxe" foi o tema da 
disertación de Abel . 
Caballero, no máis recente 
colóquio organizado .polo 
Clube Nacionalista .Alén
Nós. O ex-ministro de 
Transportes e 
Comunicacións e na 
actualidade secretário de 
política institucional do 
PSOE, convertiría en 
realidade a sua charla nun 
ensaio xeral de. mitin 
eleitoral para os ·vindeiros 
comícios que, o actual 
número catre .do PSOE 
asegurou, non se ian 
adiantar. O ex-ministro 
afirmou, sen se inmutar, que 
el "noh era experto en 
·cuestións de saidas da 
Galiza po~ estrada". 

O feliz pa.nórama · pintado para 
Galiza por Abel Caballero, dentro 
dunha España chea de benestar 
que camiña vitoriosa cara a Eu
ropa do 92, provocóu non pou
c.as anécdotas irónicas, como a 
dun asistente á conferéncia que 
lembrou a expresión: "Raios! 
Non sabia que estabamos ·tan 
ben!" escoitada despois dun dis
curso de fin de ano do Ditador. 

O ex-ministro sinalou os per
xuícios que traería consigo a vi
tória na Galiza dun govern·q c_on
servador, o cal racharia as ac
tuais boas relacións do rioso 
país co governo central. Negou 
tamén a validez de calquer sos
peita sobre o oportunismo do 
colóquio -áo dia seguinte de 
que González Laxe e Antolin S. 
Presedo apresentase os logros 
do executivo- sinalando que se 
trataba só dunha coincidénda. O 
ponteareán aproveitou a noite, 
sen embargo, para realizar unha 
pormenorizada exposición dos 
logros socialistas nos últimos 
anos. 

O "mitin" ' provocou o roibén 
mesmo dos poucos socialistas 
que acudiron ao acto. A troika 
coruñesa (Paco.· Vázquez, . Fer
nandez Moreda e Berra Pereira) 
foi a representación -máis alta do-_ 
PS de G-PSOE entre os asisten
tes. T amén estivo presente, ain
da que axiña se . ausentaría, o al
calde compostelán, Xerarpo Es
tevez .e o .deputado Cefenno 
Diaz. Non faltaron os tamén par~ 
lamentários, Mella e Peña, así
duos destes colóqi.Jios . . 

Alguns pronunciamentos 
Entre outras cuestións, Abel Ca
ballero realizou as seguintes afir
macións: 
."-Non son experto en saidas da 
Galiza por estrada. 
-Estamos en plena saida da cri
se por mor da aplicación ~a · polí-

Segundo un estudo do Parlam-ento Europeu 

tica económica do PSOE. 
-Desde o ano 85 ao 88 criaron
se 1.200.000 pastos de traballo. 
-Compre mudar a disxuntiva in
ve·stimentós privados-investi
mentos públicos, pala eficac~s
non eficaces, tal e como fíxemos 
os socialistas. 
~Ternos na· Galiza un mercado 
aberto a 300 millóns de habitan-
tes. · 
-O govemo socialista' está a de-

·fender a un millóns e médio de 
111ozos deste país, e só o fai o 
PSOE. 
-Os sindicatos non teñen que 
asumir papeis políticos que non 
lles corresponden. 

·Áuséncias 
e_ comu'nicacións 

Por contra, Abel Caballero, evi- . 

A Acta Únicá será perxudic_ial para a · Galiza 
Galiza será unha das zonas que 
se verán máis perxudicadas· 
coa posta en marcha da Acta 
Unica ¡::>revista para 1992, se
gundo un ~studo elaborado 
pola Comisión de Política Re.:. 
xional .do Parlamento Europeo. 

O informe pronostica un in
cremento das desigualdades 
rexionais como consecuéncia 
da aplicación do mercado úni
co. 

Incremento das 
desigualdades rexionais 

_ O mesmo estudo considera, . 
por outra parte, absolutamente 

/ desacertado o optimismo das 
autoridades autonómicas gale
gas no tocante ao mercado que 
se aplicará dentro de tres anos. 

"Galiza, · sinálase, non ten 
boas p·osibilidades· de cara ao 
92 senón se constn.ie até ese . 
momento unha infraestrutura 
axeitada que per~ita ás empr~
sas galegas entrar no mercado 
int~rior de todas a CEE". 

.As actuais dotacións do FE
DER e outros programas simila

. res son consideradas· "total
mente insuficientes e terian que 

· se ·cuadruplicar polo menos 
para teren efeito", /indícase ta-

. mén. o Cervexa portuguesa Sagres Europa á venda no estádio de Balaidos 

tou entrar a fondo no tema das 
com~cacións, cuestión · que 
tamJ1ouco quixó .afrontar, a per
guntas de A Nosa Terra, no re
mate do acto. Non se referiu 
tampouco a outras matérias que 

• foron da sua incumbéncia como · 
Correos ou Telefónica. · 

Sinalou, iso si, que Galiza be
nef íciase do tren de alta veloci
dade (tres horas de aforro no tra
xecfo de Madrid a Vigo ou a A 
Coruña1 que o 9% dos investi
mentos estatais en infraestrutura 
feFroviária van só para Galiza, 
que se vai completar a auto-es-

'trada do Atlántico e está en estu
do ci alongamento até Ferrol, ta
mén estaría en estudo a cors
trucción das autovias Benaven
te-A Coruña e ·senavente-Vigo. 

Non houbd mencións para a 
exclusión da Galiza dos plans do 

' MOPU e a sua ma·rxinación, nen 
sobre a necesidade dunha lei de 
ordenación territorial como xeito 
de poder chegar a elaborar unha 
lei de estradas, nen sobre a ex
clusión no ancho de via europea, 
nen nada referente ao gaseoduc
to, non definíndose claramente, 
alén máis, sobre a Transcantábri
ca, ainda que parecía adiviñarse 
que era aposto a ela. Tamén non 
se soubo nada sobre o futuro de 
Renfe, os vós de terceiro nível, a 
rota marítima do Norte, os trens 
próprios, os ferrocarris de via es-
treita etc. · 

Loub~nzas para A Coruña 
Noutra_ orde de causas, loubou á 
Coruña e ao seu actual mandatá
rio _municipal. De _Compostela 
veu dicer que se debería esforzar 
nos investimentos en cuestións 
culturais, déixando á marxe as 

' infraestruturas, inversamente do 
que consideraba conveniente 
para A Coruña. 

A subtil comparación ergueu 
da sua cadeira ao alcalde santia
gués que abandonou a sá, su
mándose asi ás significativas aú
séncias sqcialistas ao acto, O 

X. DOCAMPO/COMPOSTELA • 

• Folga en Portugal o 3 
de Febreiro. Perto de 260 mil 
traballadores foron convocados 
a participar na folga o vindeiro 3 
de Febreiro que deixara ao pais 
irmau sen nengun tipo de trans
porte e parali~ará a actividade si
derometalúrxica de gran parte de 
Portugal. 

A nova normativa referente ao 
despido~ a disminución da xor
nada laboral de 48 a 40 horas se
manais e as correlacións sala
riais por riba da inflación do 9,6 
rexistrada no 1988, sos os moti
vos principais desta folga, á que 
podén seguir outras máis dUran
te o mes de Febreiro. 

Os sindicatos das empresas 
de transportes públicos, que re
presentan a un total de 50 mil 
traballadores de autobuses, me
tro, trenes e personal de terra da 
compañia aérea TAP anunciaron 
xa a sua adesión ao paro. 

A convocatória foi tamén sus
crita polos sindicatos do sector 
metalúrxico , que representan a 
perta de 21 O mil traballadores da 
indústria automovilística, naval e 
metalúrxica. 

A folga foi convocada pola 
maioritária CGTP (comunista) e 
pola UGT (socialista). O 

• Uruguai non esquece a 
represeión e despois de con
seguir 634.700 asinaturas para a 
convocatória do referendo sobre 
a Lei de Caducidade (semellante 
á Lei do Ponto final ou da amnis
tía para as forzas armadas ar
xen.tinas), comezou a mobiliza
ción polo plebiscito. O derradeiro 
atranco da Corte Eleitoral foi pe
dir a ratificación de 37.000 asina
turas do total recadado con gran 
e::;forzo. Da propria campaña 
polo referendo saleu un chama
mento para que todos os que 
prestaran o seu apoio á solicitu
de de consulta popular se mani
festasen como forma de respal
do final e masivo. A convocatória 
foi un exito. Piquetes de cida
dáns asinantes da convocatória 
popular per·correron o país á pro-

· cura dos reclamados pala Cor.te 
. Electoral para a comprobación 

de identidade. "O noso povo -
. editorializaba un diario despois 

que o estado non tivese máis r~
merno que recoñecer o triunfo 
completo dos que pedían o refe
rendo- , si eré na xusticia . e. na 
moralidade política. O noso povo 
sí quer e eré que d~ben ser xul- , 

· gados os responsábeios das· · 
barbaridades cometidas antes, 
durante e despois· da Dictadura" 

o 
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TRIBUNA 

. OS PROBLEMAS DO AUGARDENTE GALEGO 
. . ·~ 

J_ 

Enténdese por augardente artesanal aquel 
que se elabora en instalácións portateis 
(potas), normalmente .na própria adega do 
colleiteiro,. de acordo coas normas tradi
cionais' de elaboraciór:i: afondado da pota 
con viño, auga ou palla, sen coluna rectifi- · 
cadora, peche das xuntas con.fariña ... , etc. 

Estimamos _que .na Galiza hai perto de 
2.400 aJambiques portáteis, a maior parte 
deles en Ourense e Pontevedra, que cir
culan polo país unha meia de 4 meses ao 
ano, e cunha produción aproximada de· 40 
litros por dia, dependendo da velocidade 
da potada (na Ulla a meia é de ·5 horas 
por potada, e en Portomarin chega até as 
8 horas/potada). A produción de augar
dente na Galiza estímase en 4.600.000 li
tros nas equipas portáteis e de 1.750.000 
litros nas instalacións fixas industriais, 
tanto na sua modalidáde "quente" (car:ldo 
a indústria e a que destila o .. bagazo), 
como "fria" (cando a indústria adequire 
augardente xa destilado, e o único que fai 
é rectificalos para que se acomoden á le
xislación sanitária). A esta produción in
dustrial hai que sumarlle a procedente de 
destilacións de uvas de fóra da Galiza, 
cunha produción estimada en 7 .8975.000 
litros, nos que incluimos tamén as "holan
das" (augardentes da destilación do viño, 
non do bagazo). Referímonos pois, neste 
estl!Do, ao 35% dos augardentes elabora
dos no país, que se ben cuantitativamente 
non son moi importantes, cualitativamente 
si, porque 0s 1artesanais son, sen dúvida 
nengunha, os augardentes de máis calida-
de. · 

7\ LEXISLACION 
-E-S-PA-ÑOLA SÓ AUTORIZA 

UNHA PRESÉNCIA DE 
METANOL POR BAIXO DAS 

3.5 PPM, CANDO A ,_ 
EUROPEA AUTORIZA ATE 

AS 5 PPM 
Dous son, f!Jndamentalmente, os pro

blemas que ten o· augardente artesanal 
galego: un, o máis grave, o fiscal, o outro, 
o sanitário. Dous problemas e un único 
culpábel, ainda que teña duas caras: o go
verno de Madrid, e os seus sócios da Xun
ta. 

O PROBLEMA SANITARIO 

Ás veces un queda abraiado da ousadia e 
lixere:za con que a administración ten des
calificado ao augardente artesanal. Asi, a 
modo de exemplo, a Conselleria de Agri
cultura, no "plan de calidade dos viños 
galegos", elaborado no 1986, afirma cau
sas como as seguíntes: "(o augardente) ... 
posue indices considerábeis de metanol , 
arcoles superiores, aldefdos, ésteres, etc., 
que supoñen potencialmente. un risco 
para a saude". Resulta preocupante a ale
gria con · que os novas governantes (ou 
mellar, desgovernantes) realizan afirma
cións desta caste. Unha de duas, ou non 
se ten idea do que se está talando, ou o 
que se pretende é acabar co augardente 
artesanal galego, cousa na que, por certo, 
están moi interesadas as indústria·s multi
nacionais do alcol e, polo que parece, a 
Xunta coincide con eles. 

Un estudo realizado pola Consellaria de 
Sanidade no ano pasado demostra cou
sas ben distintas por certo, e apesar de 
ter alguns erras, é, con moito, o prirneiro 
estudo sério que hai sobre 6 tema, As 
conclusións que nel tiraron usámolas 
como base documental deste artigo, no 
que .ao aspecto sanitário se refire: 

Ter a boca fechada non só impide que 
entren moscas, senón tamén evita que se 

' digan parbadas. Serva esta reflexión para 
os que, sospeitosamente, se adicaron a · 
propalar que o augardente galega ten t,m 
alto contido en metanol. Afirmar eso, repi
to, significa, ou non ter idea· do que se 
está a falar, ou ben defender os intereses 
das níultinacionais, e para eso despresti
xiar o bon nome do augardente artesanal. 
A_ este respeíto compre salient?r que a le
.x1.slación española é moito máis restritiva 
que a europea; por canto só auto~iza un ha 

· preséncia de metano! de 3,5 Partes por 
~illón (PPM), cando a ·lex,isladqn europe_a 

autoriza até 5 PPM, habendo -en Italia 
"grappas" que_incluso ·superán este nível. 

A pesares-da r~stritiva lexislación, o .74% 
dos augardentes galegas están por baixo 
das 3,5 PPM, e case o 95% non acadan 
as 5 PPM. E mesmo o augardente de bo
rras, elaborado exclusivamente na Ulla, 
cunhas potas características .(pote de fe
rro, cántara de barro, e duas canas fura
das que actuan de condensadores), o úni-

co problema sanitário que poden ter viria 
determinado polo emprego, precisam~n
te, das canas; sustituindo as canas p°or 
outros produtos máis axeitados, e~te pro-

Q 70% DOS 
AUGARDENTES GALEGOS 

. ESTÁN POR. BAIXO DAS 3.5 
PPM DE METANOL 

QUE FACER? 
O que non se pode consentir é que un 
governo, o de Madrid, axudado por un 
governiño, o de Santiago, impoña limi
tacións á produción de augardente, e 
non só de augardente, cando ainda es
tán sen resolver necesidades tan ele
mentais coma a concentración parcelá-. 
ria, enerxía eléctrica, nen se ten feito, 
tan sequer, unha orden9ción produtiva 
das comarcas galegas. E irracional pre
tender destruir-unha produción sen ter 
dado, previamente, nengunha posibili
dade de modernización, nen adapta
ción ás 'circunstáncias do mercado. 
Quen son os responsábeis? Os labre
gos, por facer o augardente coma sem
pre se fixo? A administración que, sa
bendo o que podia pasar, non s&"non 
fixo nada para amortiguar_ o impacto, 
senón que; ademais, pretende destruir 
a produción? A resposta parece evi
dente. 

A un ano vista da probábel desapari
ción· do -augardente artesanal, O· único 
que lle preocupa a X~nta é resolver o 
tema da calidade, esquecendo o pro
blema máis grave e imedjato, o fiscal.
(Menuda Xunta de "moderr:10s'.', que só · 
se preocup,a pola "moda", a -"movida" 
e a "calidade"). E para resolver o "pro
blema" da calidade, teñen previsto'rea
lizar unha série de experimentos na es
tación enolóxica do Ribeiro, que de
mostrará o que xa sabemos, que o 
rioso augardente ten unha alta· calida- . 
de. Así nos luce o pelo. . 

Frente a esa neglixéncia ·da adminis
tración, que en todo caso deberia ser a 
q'ué tiña que t~r tomado a iniciativa, só 
cabe que sexah os labregos os ,que to
men as medidas necesárias. para evitar 
a desaparición da caña. Exemplos, ain- · 
da cerqmos no tempo, demostraron 

que a única solución é a unidade dos 
viciños para fac.erlle frente a unha ad
ministración que· só. s~. preocupa de ti
rarlles os cartas aos labregos, sen inte
resarse polo seu nível de vida. 

Nese sentido, desde as Cornisións 
La.bregas estamos apoiando e poten
ciando a criación dunha Coordinador.a 
Galega en Defensa do Viño e do Augar
dente, para defender os intereses do 
sector. Nas zonas da Ulla e Caldas xa 
se teñen dado os primeiros pasos. 

Resulta evidente que o úiifico camiño 
para salvar o augardente artesanal é lo
grar a derogación da Lei de lmpostos 

'. especiaiq do 23de decembro de. 1985 .. 
lso pode· conquerirse de feito a través 
das seguintes propostas: ampliación · 
indefinida do prazo de reconversión 
das potas en instalacións fixas, e con-

. querindo a exención e protección fiscal 
, para todos os augardentes artesanais 
galegas, polo menos mentres non es
tén en condicións ae. competir coas 
empresas-do sector. · 

Con todo, non debemos perder o 
norte, que ten que ser o de acadar a 
denominación de orixe para os. augar
dentes artesanais, e evitar os fraudes 
dos "matuteiros" que venden pouéo 
menas que auga por, augardente, e de-· 
fender a merecida sona dos augarden
tes do naso país. O. obx~ctivó' debe 
ser, a denominación da orixe, pero fa
céndoo dun xeito non traumático, que · 
non signifique. exclusión nen elimina
ción · de produción e ca[idade. E, por 
suposto, ·coa participación directa dos 
interesados, evitando· que se fagan as 
cousas ás agachadas. O carniño está 
aberto, e por· el comenzaremos a an
dar. · . O 

blema e¡uedaria resalto. 
Outro argumento que se ten usado, 

case topic~mente, contra o augardente. 
artesanal é a preséncia de cobrerío alcol 
destilado, motivado, disque, polo empre
go dese metal nos alambiqués e alquita-

. ras. ·Nos augardentes· analisados na Ulla 
non se ten detectado a pre!.:éncía dese 
metal, e no resto _do País, esa presencia 
está moi pm debaixo do que a lexislación 
considera c·omo níveis tolerábeis. 

Tense dito tamén que a produción dé 
augardentes é nociva para a saude polo 
emprego de bagazos de híbridos-produto
res directos, sobre todo nas zonas proqu
toras de máis sana: a Ulla e Portomarin. A 
ese respeito é bon lemb'rar que un dos au
gardentes -máis caros, é tamén de máis 
sona do mundo, o- "Armagnac" francés, 
elabórase c.on cepas de "baco blaric", que 
é un híbrido, e·ademais estáa considerada 
como espécie de vitificacióri preferente 
nesa rexión. En todo caso está demostra-

. da a adaptabilidade de algunhas varieda
des híbridas para producir augardentes de 
alta calidade. 

Demostrada a perfecta sanidade e salu
bridade dos augardentes artesanais gale
gas; queda por saber quen é o que fai cir
cular .as rumores sobre a sua perigosidade 
para a saude. 

O PROSLEMA CON FACENDA 
A Lei 45/1985, de impostas especiais·, ten 
unha- disposición transitória adicada aos 
augardentes artesanais ga,IE}9os.- Resumi
ºªrnente -dí o seguiñte: 
· "A partires do 31 de Agosto de 1989 
queda proibida a destilación ambulante de 
augardentes. Desde esa data só poderá 

:g; · destilarse en instalacións fixas. O imposto 
0 -a pagar se'rá de 421 pta/litro de alcol ab- _ 

_so luto. - Até esa data o imposto a pagar 
·. será de 13 pesetas por litro de_ capacida
. de da pota e dia. Queda proibida a venda 

ou cesión do augardente sometido a ese 
réxime". · . 

Leída esa lei, parece deducirse -que a 
produción de augardenfo . significa unha 
fonte fundamental de riqueza do País, que 
todos os adegueiros son como o_s de. Fa/
con Crest, e os augardenteiros coma pér.
fidas empresas niultina9ionais, que se fan 
ricos enganando ao éstado, e qué non hai 
máis que velos cos seus cochazos indo 
de casa en casa facendo o augard_erite. ·A. 

J ealidade é moi outra e pouco ten a ver 
con ese afán recadatório do estado. A 
produción por família raramente supera os 1 

50 litros por ano; os benefícios q·ue sacan
os augardenteiros, logo de xornadas ago
tadoras, cjurmindo mal, fraballando moito, 
unha ve·z descontados os im'postos, a li
céncia fiscal , o aluguer da ~ota e os gas
tos de transporte, son b~n cativos por 
certo. Esta lei só demostra que o Govérno 
español , obedecendo ás pres.ións das 
multinacionais europeas da alimentación, 
e nominadamente c;ió alcol , ·pretende car
garse unha produción, e un xeito de pro-

. ducir, co único interés de eliminarlle toda 
competéncia a esas multir:iaciooais. Non 
se (jecatan que .están cometendo o mes
mo erro que cometeron os invasores in-

) gleses da Escócia no sécul.o XVII , cando 
quixeron impedir a .destilación do Whisky, 
para xunto con outras medidas. intentar ~ 
borrar as sinais de identidade nacional da 
Escócia. Evidentemente non o conqueri- -
ron. Aqui , ademais .. actuan coma bon re
cac;ieiros das multinacionais pero ser, se-

. guen sendo os mesmos_ "ingleses". 

-NON DEBEMOS PERDER 
O NORTE, QUE É ~CAGAR. 

A OENOMINACION DE 
ORIXE PARA OS 

AUGARDENTES GALEGOS 
A resposta popul~r. isolada e individua

lizada -polo de agora- non se fixo espe
rar: montáronse en . moitas parróqL:Jias 
moitas destileriqS clandesUnas, con potas 
sen declarar, destiJando de noite, e nor
málniente, cunha .sociedade de socorros 
mútuos ·entre os _ viciños, para o caso de 
que o_s pille o inspector de Facenda. O 

MARIANO LEMA é membro da Coordenadora Galega 
en Defen~a do Viño e o Aguardente 
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TRABALLADORES .Á RUA . · 

·unha cóncentracion .de qelegados reaHzarase en Santiago o ·dia ~ · 

INTG e CXTG relanzan . 
as mobilizacións pará próximas dátas 

' . ' ' . 

. Unha concentración de 
delegados· da CXTG e INTG 
o vindeiro dia 2 en Santiago 
porá início a unha nova 
onda de movilizacións, 
dentro-dunha campaña que 
as centrais nacionalistas 
pensan realizar en ·tavor do 
emprego. 

· INTG e CXTG realizaron a sua 
proposta tamén a UGT e CGOO 
que consideraron o momento 
pouco adecuado, dadas as ne- ' 
·goéiacións que se están. a. de- . , 
senvolver, en Madrid. Par~ as 
centrais nac.ionalistas as conver- . 
sas de Madrid tratan reivindica
cións xustas, pero non cobren a 
temática galega; polo que no 
noso caso estarian xustificadas 
as mobilizacións. Pésie a esta di
.ferente · interpretac;i.ón, represen-

. tantes das centrais galegas ma
. nifestaron a ·sua favorábel dispo
sieión á unidade con CCOO e 
UGT. 

OEFICIÉNCIAS NA SANIDADE 

As duas · centrais que convo
can conxuntamente o . acto do 
dia 2 e os que terán lugar nun 
próximo luturo; centran as suas 
reivindicacións na -Consecución 
de em·prego e en contra ·da dis- · 
criminación que está a · sofrer o 
naso país, exemplarizada atra- . 
vés dé! negativa a desenvolver in- · 
fraestructuras tales como as viá
rias, gaseoducto etc. 

No terreo concreto do empre
go, CXTG e INTG posiciónanse a 
prol dun proxecto na liña do Plan 
Galego de Emprego. Neste sen
so destacan a moción .apresen
tada ao Parlamento con anterio
ridade ao 14-D, através clo PSG
EG e BNG, instando á Xunta a 
que apresente un plan e'conómi
c9 de emprego a debater coas 
centrais sindicais e demais orga-: 
ni.zacións sociais. · 

CXTG e INTG denúncian ta
mén o caso de certas empresas 
como Ascon, Mafriesa e Sidega
sa que se enconhan nunha difici
lísima situación e o estado de ÁI-

varez e Barreras: a causa da 
·postura preocüpante d_a adminis
tración nestas e noutras empre
sas públicas. 

· Denúncra da pasividade 
da Xunta 
Os sindicatos nacionalistas de
núncian tamén a · pasividade e 

- plegamento da Xunta aos dicta
dos do governo .centraJ, asi 

como a negativa poi ítica deste. 
En opinión de INTG e CXTG os 

investimentos da Xunta de Galiza 
realízanse en moitos casos con 

· .fins eleitoralistas ou escuras, 
subvencionando ate con 8 mil 
millóns de pesetas a empresas, 
sen que repercuta na criación de 
emprego e sen que exista nen
gun tipo de control sindical ou 
mesmo das asociacións empre
sariais. O 

1 V · 

A falla de dotación do. serví~io -de al~rxia infantil no ~eral de Vigo, 
mobiliza aos pais dós enfermos · · --· -
A rescisión do contrato dun aler'
gólogo infantil en Vigo, e a . sua 
sustitución por un pediatra, mo
biliza desde o mes de Novembro 
a un colectivo de pais que esixen 
a reposición desta especialidade 
no Hospital Xeral de Vigo. A pro- · 
testa destes asegurados ten re
cebidó o respaldo de sindicatos, 
partidos e movemento cidadán 
porque se considera un paso 
-máis na degradación da medici
na pública que ten carencias de 
infraestructura agudizadas na 
comarca de Vigo. · 

nove meses · coa condición de 
que .este especialista asumise a 
adicación exclusiva coa renuncia 
·explícita á sua consulta privada. 

·optar á praza mediante concur
so. 

A. presión dos pais destes. ne
nas que estaban a seren _trata
dos polo médico cesado produ-

Este acorde entre a administra- ciria unha forte discusión sobre 
·ción 'do Instituto da Saúde non a cualificación dos servícios da 

· transferido non se chegaria a 'mediciña pública na comarca de 
producir. Como condición para Vigo. O lnsalud está de acorde 
se adicar en exclusividade á sua en contratar un nov9 especialista 
consulta do · Hospital Xeral de de a.le.rgoloxía e implídtamente 
Vigo , o alergólogo esixia a praza · recoñece ante o colectivo de 
en propriedade, co que percebi- . - pais a a sua grave deixación de 
ría un complemen~o específico responsabilidades ao non ter 
de 900.000 pesetas anuais. Al-. . previsto o mantemento do· servi- · 
ternativamente, a Administración ·cio ao mesmo nivel de atención. 

O lnsalud ofereceulle ao médi- ofereceulle un . novo contrato As medidas tomadas polo lnsa-
. c?. cci cc:mtrato extinguido. a posi- como interino coa posibilidade /ud para páliar esta situación son 

bil1dade de renovalo por outros de renovación sucesiva e a de as de dotar de dous pediatras o 
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servíéio, criar unha com1s1on 
para ·a seguimento das . listas e 
proseguer xestións para a con-

. tratación dun novo especialista. 

O BNG ten apresentado unha 
interpelación ao Conselleiro de 
Sanidade na que inquire sobre 
as xestións realizadas para dar 
cumprida satisfacións aos pais 
dos nenas enfermos. No escrito 
dirixido á mesa do Parlamento 
indícase que a enfermidade alér
xica pola sua especificidade re
quire tratai::ne..nto periódico e vi
xiáncia constante e atención ur
x.ente nos agravamentos súpe:. 
tos, o que abriga a repoñer a 
cualidade do servizo. O 

. Despois dun rosário de ameazas verb.ais e físicas dos directivos da Cadena . 

. Despedido o delegado de Rádio Minuto en A Coruña 
O Delegado da Cadena -
Rádio ,Minuto .en A Coruña, 
Xosé Anx~I Blanco ·Núñez, · . 
foi desp.edido, do seu pasto 
de traballo despois dun 
azaroso proceso cheo de 
violéncia, e no qüe 
directivos da emisora 
central en Compostela 
"chegaron ·a facerme todo 
tipo de coaccións físicas, 
insultos e ameazas . 
directas", segundo as su as. 
próprias manifestacións. O 

.. despido.completa, 
provisoriamente, unha 

. manchea de irregularidades 
labo,rais que ven arrastando 
a cadea -antes Ondas · 
Gal icia- desde a sua 
criaeipn. 
Finalmente Xosé Anxel Blanco1 

cor:iseguiu que Manuel .Fernando 
González lglésias -director ,de 
Rádio ·Minuto na Galiza--asinar:a 
unha . carta de despedimento. · 
Mais para chegar a· iso sucedé
ronse durante case unha semana 
as amezas telefónicas e "en 
vivo", proferidas polo "'xefe ·de . 
programas, Paé:o, Valentin, -"hai 
tempo que noñ vou ao ximnásio 

· e. >:teño.. ganas· de· practicar tae-

kwon-do . contigo"-, a própria 
esposa de González lglésias e 
outros membros do staff directi
vo da emisora. A .orixe _d,os pro
blemas, segundo BlélJICO lglé
sías, "só a podo entender como 
ci1::1mes profisionais -QU que á vfs
ta do bon resultado que estaba 
conseguindo despois de 45 dias , 
á frente da emisora tivese medo · 
de perder pontos diante da em
presa.". 

Singularmente, Blanco lglésias 
ocupara,' a plena satisfacción de 
Rádio Minuto a titularidade da 
emísora en Lugo. Ali consegui
ran, dentro da cativez dos orz·a
mentos désta . emisora · -forte- · 
mente ligada á Cadena SER-, 
superávit, polo· que foi traslada
do á "Coruña, onde o descenso 
da audiéncia e a falla de factura
ción eran' patentes: 

Asi as causas Blanco lglésias1 

adaptándose á "fórmula Minuto" 
de intercalar música e noticias, 
potenciou dentro da precarieda
de de médios a información local 
e aceitoü un programa cultural 
ebborado en galego e para o 
que os seus autores co'nseguian 
financiación publicitária, arren
dando a emisora o · tempo de 
emisión de. maneira simbólica, 
idea que tiña resultado acertada 

en Lugo. "l-aberinto", que era o 
título que· tiña, empezóu a emitir
se normalmente, e salvadas al
gunhas confusións inciais todo 
parecia ir sobre rodas: a factura- . 
ción tiña· aumentado moi signifi
cativamente en apenas seis se-
manas. . 

A partir daí comezou o calvá
rio. Unha tempestuosa chamada 
do director; de Rádio Minuto en 
Santiago esixia "o corte da emi- . 
sión e o pase do enlace á 'cadea 
en Compostela". Sistematica
mente, Blanco lglési9s .negouse 

· a aceitar nengunha orc;:le· que non 
fose por escrito. E nen a reitera
da preséncia nos locais de A Co
ruña, con fortes amea:tas verbais 
-:_que o. abrigaron a chamar á 
Policia, ante a. cal o director da 
emisora dixci que. "non. se preo- . 

. cupen, é un rapaz con proble
mas. familiares, e ten un _proble
ma psíquico"- nen o reQetido 
despido verbal, fixérono desistir. 
A situación rematou cando final- · 

·, mente ·se· lle entregou un escrito 
comuni·cándolle .o despido, que 
agora se está a tramitar xudicial-
mente. · 

·Emisoras peculiares 

Tanto esta cadea, cómo outras 
semellantes mo.ntadas por todo 

o Estado, foron sempre a cober
tura que as "grandes" emprega
ron para cobrir frecuencias e ir 
intentando frear a entrada da 
competéncia. Cheas de subem
prego e precaríedade, e ampa
rándose nunha "orixinal forma de 
facer rádio" en real!dade están 
incumprindo -xa sucedera algo 
semellante en Rádio 80 antes de 
que pasa'ra a converterse en An
tena 3-· vários dos aspectos da 
concesión de frecuénoia, e as 
esixéncia!'Y que . estas tiñan sobre 

.programación cultural, emisión 
en cadea e emisión de publicida
de. 

As inspeccións a este respeito 
son mínimas, .tanto no aspecto 
técnico. -poténcias, invasión de 
bandas, ... - como no laboral. 
Terreo este .último no que sein- · 
pre se filtrou, cos medos e as re
~lcéncias á. perda dun sempre 
inestábel pasto de traballo, a 
existéncia dunh,a sobrfl explota
ción ·Clamorosa _:_pinchadisc;os 
que tra.ballaban polo trgco de 
LPs, etc .... 

O capítulo completado na Co
ruña é un fito máis desta situa
ción, no que Rádio Minuto ondea 
o estandarte de cabeza en idas 
e saidas ·de .traballadores. O 

. x.c. 

• Un dos -.maxistrados do 
·Supremo emitiu un vo~o 
particular no caso de Alu

. mina-Aluminio. Tras a ·sen
. téhcia, que ven a ratificar ás an

teriores, o comité de empresa re
currirá en última instáncia ao Tri
bunal Constitucional. 

Para os membros do Comité, 
a existéncia gun voto partioula(, 
no caso dun dos tres maxistra
dos do Supremo, supón "unha 
espécie de recoñecimento mo
ral". 

Enri·que de la Villa, defensor do 
Comité, criticou que a sentéricía 
do Sup~emo contemplase exclu
sivamente actitudes individuais e 
non se ref erise para nada aos 
servícios mínimos. 

O presidente do Comité, Anxel 
Pérez declarou que "desque Ma
xistratura de Lugo deu como fei
tos probados as declaracións to
talmente falsas do director da 
factoría, nós non podiamos agar
dar outra cousa". O 

• España ten que reducir 
a sua capacidade pesquei
ra para poder aceder as axudas 
da CEE, segundo manifestou o 
cons~lleiro de Pesca, Rodríguez 
Peña, ainda que non se coñecen 
ainda o número de barcos ou de 
mariñeiros aos que afectaria a 
reducción, "pois a Consellaria 
está ainda elaborando o censo 
que permita saber o número to
tal". 

Os traballadores de Asean re
ch~an as medidas aprobadas 
polo Fondo de Promoción de 
Emprego (FPE}, para liquidar a 
situación laboral duns 150 ·des
tes operários aos que o 28 de 

- Febreiro se lles agota o prazo de 
permanéncia no mesmo, e aos 
que se lles oferecen axudas de 
catro a cinco millóns diante da 
"imposibilfdade de reingreso la
boral. 

Este fracaso na colo·cación 
dos reconvertidos foi contestado 
con peches e outras accións que 
irán en aumento nos próximos 
días de non arranxarse o proble
ma. O 

• INTG e CXTG da Con
serva alcanzaron acordo . 
As centrais nacionalistas acorda
ron apresentar conxuntamente 
un anteproxecto de convénio no 
sector da conserva e salazóns de 
peixe, ao que poderian sumarse 
en datas próximas CCOO e UGT. 

·o anteproxecto contempla un 
aumento salarial do 8%, a firma 
dun convénio galego deste sec
tor e a xornada laboral de 38 ho
ras, entre outras reivindicacións. 

o 

• lmpuÍsar e · difundir ,a 
cultura entendida como ele
me.nto de desenrolo e progreso 
da Comunidade Autónoma gale
ga é a principal finalidade da fun
dación Caixa Galicia, que levará 
o nome .de Claudio Sanmartín, 
anterior presidente da entidade, 
morto. polo Grapo. 
· A nova fundación iniciará unha 

nova orientación da acción social 
que xa viña desenrolando a Cai
xa, segundo manifestaron os 
seus dirixente·s no acto de apre
.sentación. Estará vertebrada. 
arredor de trns: aulas: Cultura, 
Agrícola e Mar, que orientarán a 
sua actividade cara a economia 
galega, cultura popular, ·belas ar
tes, história de Galiza, formación 
do .empresariado ... , como sopor
te de .tales actividades estarán as 
publicación, as bolsas, os pré
mios, concertos e cblabpracións 
con outras instituciones. O 

. ' '... ·; " ~ ,. 

' ..A,.:.-\··· 



.GALIZA.E MUNDO 
---~~~~~~~~~--~~__e~~~~-~ 

XITANOS E DROGAS EN A CORUÑA 

ANOSA TERBA 9 
Nº 373 -2 DE FEBREIRO DO 1989 

Lago de eliminar un grupo de chab9las, o concellÓ enfréntase a un reto maior: 
o do tráfico de drogas nun povoado que el mesmo edificou 

Jiménez de Labañou e Jiménez dá Pe11a Moa 
Cantan as crónicas que 
durante os anos sesenta só 
había un lugar en Madrid 
onde non se podian 
construir chabolas. Ese 
lugar eran os arredores da 
N-VI, por onde os invitados 
do réxime accedían a visitar 
o val dos Ca-ídos e máis o 
mosteiro do Escorial. No 
outro extremo desa via, en 
A Coruña, o Concello da 
cidade comeza a darse de 
fuciños cun problema 
semellante. O pasado luns 
dia 16 o governo municipal 
manda os seus efectivos ao 
bairro de Labañou para 
acabar coas chabolas 
dunha finca de propriedade 
publica que fornecian boa 
parte do comércio de 
drogas da capital. Mais 
Labañou, segundo todos os 
indícios, non era un grave 
problema. Onde reside o 
espiñento asunto é en Pena 
Moa, un asentamento 
construido hai catro anos 
pola mesma institución. 

Esta fase do problema das cha
bolas en A Coruña comezou can
do un grupo de viciños de Laba
ñou apostouse diante da porta 
do polideportivo para que non se 
celebrara unha competición pro
gramada polo concello. Protes
taban porque o governo munici
pal fixera ouvidos xordos ante as 
suas insistentes peticións de que 
se retirasen as casetas nas que 
acougaba boa parte do comércio 
ilegal de drogas da cidade, que 
incidía mui negativamente na 
vida urbán. A competición non 
se celebrou, o concello puxo 
mans á obra e os técnicos muni
cipais tiveron novamente que so
portar o tenso ambiente que se 
produciu cando se apresentaron 
no lugar as excavadoras acom
pañadas de 70 axentes da poli
cía. Alguns problemas de histe
rismo reproduciron ·as patéticas 
cenas habituais nestes casos: 
rostas enfrentados a prepotentes 
uniformes que visten funcioná
rios non responsábeis do que es
tán a facer; berros autodisculpa
tórios -"con este paro hai que 
vender droga!"- e, sobretodo, a 
impresión de que estaban a pa
gar xustos por pecadores. 

Segundo membros da Asocia
ción de Viciños e outros dados 
recollidos, habia entre os chabo
listas familias honradas, algun
has viuvas, e matrimónios vellos 
que nada tiñan a ver co tráfego 
de drogas. lso engadía un novo 
ponto do confrontamento entre 
concello e veciños: "o derruba
mento -din estos últimos- tí
ñanse que ter feíto en base a un 
estudo no que se especificara 
que alpend(es tiñan que ser de
rrubados e qué familias precisa
ban dunha solución diferent~ á 
simples éliminación do seu habi
tácúlo. Os viciños posuian dados 
que indicaban que algunha famí
lia ali instalada traballaba con 
absoluta honradez na recolleita 
de chatarras e cartóns, e outras 
actividades lícitas. 

Mentre~. o concello apagaba 
estas críticas con dados -pare
ce ser que certos, segundo ou- · 
·tras fontes ~onsultadas-:-, de di
versas propriedades inmobiliá
rias adquiridas reéentemente por 
alguns dós ciganos que ali mora-

ban. A opos1c1on conservadora 
facíase eco da opinión dos veci
ños e acusaba ao governo muni
cipal, por boca de Augusto Cé
sar Lendoiro, de "falta de huma
nidade". Pola sua banda, o con
celleiro socialista Eduardo Blan
co, recoñecía implicitamente que 
o concello tiña que plantexarse 
unha solución ao problema de 
Pena Moa, un ghetto -como lle 
chaman os xitanos-, e portante 
un problema, que el mesmo 
criou. Así se derivaba do anúncio 
dun plan para tentar acabar co 
tráfego de drogas na cidade, e 
que incluiría tamén unha inter
vención nas proximidades d_a 
Ponta da Pasaxe. 

Unha urbanización 
de miséria 
Esta leitura positiva do municipio 
non o é tanto cando detrás de 
"rematar co tráfego de drogas", 
as pás municipais acabaron con 
todo un asentamento de 35 "vi
vencias". En Pena Moa subxaz 
un asunto un tanto máis comple
xo: ali non se poden eliminar os 
galpóns, xa que foran concebi
dos como a única solución posí
bel para os chabolistas que ocu
paban o solar onde hoxe se si
tuan duas grandes superfícies 
comerciais. Ademais, Labañou 
non era o meirande foco comer
cial de estupefacientes, ainda 
que fose onde máis o percibían 
os viciños, xa que en Pena Moa 
os xitanos ñon teñen nen viciños 

que xulguen os seus comporta
mentos. Segundo fontes ·próxi
mas ao mundiño marxinal coru.,. 
ñés, contrastados tamén coa Po
licía, no povoado de Labañou 
instaláranse últimamente unha 
espécie de "segundas residén
cias" de diversos membros dun
ha enorme família apelidada Ji
ménez, que é o clan. máis impor-

_tante de todos cantos se adican 
a eomerciaar con tan particular 
mercadoria, ainda que, segundo 
precisaron esas mesmas·fontes, 
non todas as ramas da familia se 
ocupasen .desta actividade ilexí
tima. De feito, antes de proceder 

- ao derrubamento das chabolas, 
que se fixo con permiso xudicial, 
fo ron detidos preventivamente 
tres membros desa família xitana 
polos problemas que poderian tr 
causado durante o traballo dos 
munícipes. 

Para dar co foco de máis gran
de densidade de pequenos co
merciantes de droga hai que vol
ver a vista precisamente a Pena 
Moa, á peculiar urbanización da 
miséria, artellada polo concello 
no 1984 e privada da honra de 
ser apresentada no Quiosque Al
fonso, como o foro11 os plans de 
Ricardo Bofill. A concentracfón 
de Pena Moa non reunia as con
dicións mínimas de habitabilida
de, e únicamente serviu para 
apresurar os traballos de "deses
combro" pa finca que ia a ocupar 
"El Corte Inglés". 

Xa daquela houbera voces que 

Un comércio moi peculiar 
Persoas relacionadas coa re
presión do tráficó de drogas 
apuntaban a ANT que dá a im
presión de que os chabolistas 
teñen un sistema comercial re
lativamente aperfeizoado. "Nas 
suas casas, nos lugares aos 
que pode acceder a policía 
cando fai unha inspección, xe
ralmente os· axentes atopan 
pouca cantidade de estupefa
centes, que en último de can
tas poden dicer que o usan 
para o seu próprio consumo". 
O fracaso das accións policiais · 
ven tamén determinado pola 
própria configuración do hábr
tat: cans que comezan a ladrar 
cando se acerca· alguén que 
non pertence á comunidade, o 
que fai de "correveidile" para a 
prevención -de _actuacións poli~ 
ciais, e a diferéncia dunha 
casa de viciños, á que só se 

accede utilizando o factor sor
presa que en moitos casos é 
fundamental para coroar con 
ben a operación. Cóntase, in
cluso, a anécdota de que xa se 
deron casos de que unha xita
na disolveu toda a heroina que 
tiña con excrementos para non 
ser solprendida polos axentes. 

Outro dado peculiar que fai 
dos xitanos uns extraños co
merciantes de drogas, é que 
eles non a consumen. A dife
réncia da maioria dos peque
nos trafi_cantes, que comércian 
coas sustáncias para obter be
nefícios para o seu próprio 
abastecemento, os xitanos, 
presa da idiosincrasia que al
guén chamou "da preguiza", 
tórnanse comerciantes ideais, 
xa .que ó? traficantes intermé
dios que os surten, poden in
cluso aproveitar~e da sua mi-

colleita -de chatarra: coas prati
cadas por outras xentes tamén 
de mui baixo n ível de vida, pero 
algo máis integradas cultural e 
económicamente. Ac~ividade·s 
como o madsqueo ou certos ser
vicios portuários marxinais, ían 
facendo que boa parte dos 
membros desta comunidade non 
derivaran a süa actividade cara á 
delincuéncia. 

Cando foi o traslado a Pena 
Moa, moitas voces apu_ntaban ao 
que, co tempo, ven senda a úni-· 
ca realidade: a inarxinalización 
física foi dando lugar a un agran-

0 damento progresivo da marxina
§5 lidade social, até o punto de que, 
á! se hoxe o concello quer deste
~ rrar de raiz todos os teatros da 
~ droga, ha voltar a mirada cara ao 
~ seu próprio tillo, nado de xeüo 
~ provisório e que hoxe non canta 
o ainda cos máis eiementais serví
§ cios urba'n ísticos. Uns servícios 
x que o entón concelleiro António 

advertiran do perigo que poderia Campo~ Romay albi~ca?a próxi-
supor para a vida da cidade que m_os, ~ instalar. Prov1sonedade e 
os xitanos fosen arrinconados serv1cros que hoxe non cantan 
naquel lugar desolador, á ~om- nos plans do concello., 
bra das chaminés da.Refinería de 

· petróleos, nun monte pelado As famílias da droga 
aberto · aos ventas do mar, onde 
medran os toxos albiscados de 
lonxe por algunha nave industrial 
e comunicado por un camiño de 
acceso por onde os taxis se ne
gaban a ·transitar. Entre estas vo
ces atopábase a de Carmela Ló
pez-Perea, por aqueles dias pre
sidenta de Acción Social Xitana, 
e que talaba dun aspecto que 
sobrepasaba á simples preocu
pación pola hixiene ou a salubri
dade do recinto. 

Un plan de marxinación 
Este aspecto -era o das condi
cións socio-económicas que 
para estas famílias traeria o tras
lado a tan ·apartado polígono re
sidencial ao qu~ chamaban o 
"monte del olvido" con gráciq 
lorquiana. "As condicións socio
económicas son -lembra hoxe 
López-Perea- un dos graves 
problemas que se plantexan 
cando se pretende ubicar aos xi
tanos na nosa sociedade". En 
concreto, as famílias que vivían 
en A Cubela, un lugar situado 
perto dos Catro Camiños, ao es
taren · fisicamente insertas na ci
dade, misturaban as suas fórmu
las habituais de consecución de 
recursos, como a compra-venda 
de pequenos obxectos ou a re-

serenta situación económica 
para xogar á baixa cos précios 
d~ mercado. De feito, fálase de 
que qesqe hai uns anos para 
aqui, as comunidades de xita
nos están- senda utilizadas 
como distribuidoras últimas de 
drogas, un detalle que os fai 
de novo víctimas duns.- meca
·nismos sociais ces que eles 
non teñen nada a ver e que es-
tán levando a un deterioro pro
gresivo a convivéncia nas co
munidades xitanas, e ao ra
chamento de moitas relacións 
que se tiñan establecidas con 
persoa que non pertencen a 
esa raza. o mesmo que lle 

. aconteceu a Carmela López
Perea, a "Señorita Carmela", 
como moitos a chamaban, 
aconteceulle a moita x~nte: 
López-Perea está retfrada de 
Acción Social Xitana. O 

As cenas da venda teñeo mui 
pouco que ver cos concorridos 
mercados orientais, e nalgunha 
ocasión revisten xeitos de venta 
precapitalistas: é o caso de can
do a heroina ou o hachís se tra
ca, a algun xitano que quer facer 
un ·agasallo, por- un abrigo, ou 
por xoias ou bisutaria, ainda que 
o habitual é traficar a cámbio de 
cartas. Segundo certas informa
cións, poucos escapan er Pena 
Moa de estar implicados no trá
fego, pois que . como resalta un 
policía, "os que non están direc
tamente implicados, estano por 
encobrimento". As vi uvas, como 
a Rosa, a Antónia ou a Dolores, 
deben ser as únicas que non se 
inteiran de nada. Tampouco os 
que eles chaman os "Aleluyas", 
quer dicer, os que se fixeron pro
testantes e respeitan relixiosa
mente o seu credo, se ben en 
Pena Moa viven poucos des·es, 
que sé asentan maioritariam·ente 
pelas Xubias, onde pervive un 
pequeno grupo de chabolas. 

Mais os reis do comércio da 
droga son os Rodríguez Monto
ya, que corren como "os tillos da 
Faraona", que asentaban parte 
das suas vivencias no derrubado 
povoado de Labanou. T amén os 
de Jesusa, os· Silva, ou alguns 
Borja, forman parte das redes 
que maiori-tariamente se ubican 
en Pena Moa. Dados difundidos 
do xeito extra-oficial polo conce
llo e por diversas persoas rela
cionadas· con este mundiño mar
xinal, talan de que ·recentemente 

-algun destes pequenos capos 
marcou hai pouco un piso, paga
do ao contado, por importe de 
doce millóns de pesetas, perto 
do estádio de Riazor. Outr"os ta
lan de que · teñen propriedades 
de térras e casas en Carballo, 
mais todas estas informacíóns 
circulan sen confirmación algun
ha por parte de ninguén. 

O feito de que non fagan uso 
desas presuntas propriedades 
para vivir, forma parte do_ que 
potjeriamos chamar o peculiar 
mundiño dos xitanos, que non 
valoran os conceptos da socie
dade de consumo e benestar do 
mesmo xeito que a xeneralidade 
cultural que os arrodea. Esta pe
cGliaridade exténdese tamén ás_ 
fórmulas comerciais utilizadas. 

ANTÓN PRIETO/A CORUÑA 
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'É póuco doado ocultara verdade no éiSúnto dos GAL. 
porque hai moitos implicadÓS. É unha cúestió~ de tempo' 

Fernando -Salas' 
Avógado daacción popular no caso dos GAL 
Falar do GAL e de Amedó e 
Domínguez, é tanto como 
falar de Fernando Salas. O 

, nome deste avogado de 41 
anos, etiquetado coma 
progresista, vai unido J:ios 
últimos tempos aos procesos 
xudiciais mais chamativos do 
Estado ~pañol.- O proceso 
da colza, o Q_o Nani, as loitas 
contra a represión 11.9s 
cárceres, cantea a tortura, e 
agom a descoberta dos GAL, 
son algunh"ás das su-as 
actuacións máis sobranceiras. 
Firme~con claridaqe de. ideas, 
coidadoso cos termos, duro 
en ocasións, . pero sempre 
cunha a·mabilidade e unha 
simpatia própria dos · homes 
que estári convencidos de -ter 
a razón sen ser prepotente ou 
altivo, Fernando Salas 
Vázqt.1ez apresentou en 
Santiago o libro "A trama dos 
GAL", nun_acto organizapo 
pala organización universitária 
do MCG. *' 

• XAN DOCAMPO . 

Cómo xurde a iniciativa popular 
no caso dos "Grupos Antiterroris~ 
tas de Liberación", ou GAL? 

Parte dun grupo de persoas moi 
significadas en Madrid, moi com
prometidas . coa loita polos direitos 
humanos, os movimentos pacifis
tas e outras movidqs que hai na 
capital. Tanto xente que mil"ita en 
partidos políticos como xente inde
pendente, profisionais, profesores, 
estudantes, etc. 104_ persoas que 
están comprometidas coa$ dife
rentes loitas alternativas oú doutro 

· tipo que se producen nestes -mo
mentos. Xa habia un grupo de xen- · 
te que hai vários anos asinaran un 
escrito dirixido ao fiscal xeral do 
estado, Burón Barba naqÜél entón, 
denunciando o asunto do GAL e · 
pedíndolle que puxese en_ marcha 
algun tipo de investigación para 
saber naque! momento que habia 
tras desa organización, e quen . 
eran. Eran momentos nos· que se 
principiaba a dicer que funcioná
rios españois estaban tras .da orga
nización, ou que podían esta .. lo as 
próprias institucións. Daquela o fis-. 
cal xeral non atendeu esa petición, 

.nen un segundo escrito q-ue - se 
apresentou lago. Toda esa xente 
que no seu dia asinou aquela ini
ciativa para que se investigase o 
GAL, e máis · compañeiros que se 
~umaron, decidimos pór en marcha 
a acción popular cando vimos que 
se abrira un sumário na Audiencia 
Nacional por mor das investiga
cións da Fráncia e que non confia-

"bamos· no que fixese o fiscal nese 
asunto. Viamos que non habia ga
nas de investigar, nen de. afondar, 
e pensam9s que era preciso perso
narnos e meternos· como acusa
ción popular interpondo unha que-

. rela. 

Neste tempo que leva durado o 
proceso, que trabas houbo ou 
hai? · 

Trabas hai moitas. A máis impor
tante · é que hai unha auséncia ab
soluta de investigación policial. E 
ademais todo tipode obstáculos e 
.dificuldades por parte, non só do 
governo, senón do Minist~rio do 

Interior., Dirección Xeral da Policia 
e calqu~r_ tipo de organismo xudi
cial ao que se lle p_ede dados ou 
se lles solicita información sobre 
calquer cuestión concreta. Hai mo
mentos,_ en que hai necesidade de 
investig~ar determinadas cuestións, 
e tanto o xuíz como as partes per
soadás nos encontramos absoluta
.mente ~:desamparados, desprovis-

_tos dos elementos necesários para 
investigar asuntos concretos. Todo 
isa á marxe do ambiente de carga 
polític<;l que arrodea este proceso. 

'TRABAS HAI MO-ITAS. 
AMÁIS IMPORTANTE É
QUE HAI UNHA 
AlJSÉNCIA ABSOLUTA 
DE INVESTIGACIÓN 

Qué papel xoga o gov~rno á hora 
de talar de atrancos? ' 
A sua actuación vai na liña de 
arroupar a u_n Ministro do Interior, 
nun momento difícil, para que non 
conteste ás perguntas que se lle POLICIAL' 

'A tortura envil_ece a un povo e 
os pavos que a to_leran teñen un mal futuro' 
Vostede é menibro da Asocia- lntimamente - relacionado con 
ción contra a·Toi1:ura. Hai tamér:i esta cuestión, ainpa que noutra 

__ para falar do tema en España. ponla, está a cuestión dos cár-
" ·fa1 creo que o tema da. tortura é ceres. • . 
--~un tema sen resolver, é-u_n pro- Pois si. Os cárceres españois non 
' blema con fondas raíces neste só- viven unhas mas condicións 
país, interiorizado. Non só en de vida senón que volven apare
canto aos que pratican a tortura, eer as torturas e os maos tratos. 
que neste caso serían as forzas Despois de importantes campa
de seguridade do estado, os cor- ñas, de denúncias, lembrar o 
pos represivos, os funcionários caso de Herrera de la Mancha, 
de prisións, etc. Eu penso que a que se'tviu para que praticamente 
tortura e os maos tratos son algo _ desaparecesen os maos tratos, 
moi interiorizado nos próprios pero agora volven aparecer. lsto 
sentimentos do pavo. No Estado dá idea de até que ponto as con-

-- español o cidadán está moi acos- dicións políticas que se están 
turnado a que o mallen, o maltra- da11do neste país propícian este 
ten, e a que a autoridade sexa tipo de actuacións e até que pon
sempre despótica e represiva. to non están erradicadas. Ou 
Entón penso que é un tema que sexa, até que ponto están laten
non se resolveu, que foi herdado tes e no momento en que. hai un 
da .ditadura e que os góvernos retroceso, ou as condicións políti
que participaron na transición e cas do. país favorecen situacións 
mesmo o governo socialista ac- de represión, maior dureza, des
tual, non só o herdaron,' senón madre, etc., afloran este .tipo de 
que dalgun xeito o ,asumirorí e o condutas. 
institucionalizaron. E un mal que Fálase tamén de tortura psicoló-

. está aí, enquistado e que segue xica nos cárceres. Na Galiza 
existindo. Creo que a tortura é un mesmo hai acusacións cos pre
.dos delitos quemáis· envilece aos sos independentistas do Exérci
povos, e un pavo que admite, to Guerrilleiro por estaren alon·
xustifica ou tolera a tortura, ten xados do seu lug~r de orixe. 
un mal futuro ou elestino. ·Orabén: Evidentemente a tortura non so
-non se vai erradicar até que non mente é física, e a psicolóxica 
haxa unha conciéncia colectiva pode producir máis estragos que 
de gue segue existindo, se segue a outra. Pero hai que ser coidado- . 
praticando e se precisa rematar. sos. O feito de que os presos es
Para isa compre unha actuáción - texan fóra do 'seu país ou do seu 
conxunta de cidadáns~ poder xu- entorno familiar, non _sei se pode
dicial, diferentes aparatos e insti- rá ser suficiente causa para talar 
tucións que teñan unha vontade de torturas psicolóxicas. O feíto 
política, senón é pouco doado re- de ter a uns presos galegas en 
matar coa tortura. Madrid, é algo que fai máis duras 

as condicións de vida no cárcere, 
pero teria coidado de falar de tor
tura porque podemos patinar. 
Neste sentido seguen sendo dis
tintas as condicións de vida para 
os presos ao estilo Amedo o Do
mínguez.? 
Si. Aos policias dáselles un trato 
de previléxio. Do mesmo xeito 
que os golpistas do 23-F tiver'on 
un trato de luxo o tempo que tive
ron en prisións militares, os poli
cias dispoñen dun trato especial. 
Hai dados concretos como que 
Amedo e Domínguez estiveron no 
cárcere de Guadalajara chaman
do por teléfono a quen quixeron, 
receberon visita sen nengun tipo 
de control, celebraron reunións 
con quen lles deu a gana, dirixi
ron desde o cárcere un pouco o 
que ia ser lago obxeto da sua de
fensa. Por riba non se lles toma
ron as pegadas dixitais cando in
gresáron en Logroño ou Guadala
jara. Son os únicos presos .espa
ñois que están na c~dea sen estar 
"huellad.os", e quizá os únicos do 
mundo.· :Por todas estas causas · 
ninguéh fai nada. 
Dous apuntes mais da sua acti

-vidade pasada: Nani e Colza. 
, ... O tema Nani está pendente da 
resolución ·do Supremo sobre o 
recurso apresentádo pola defen
Sq dos policías condenados con-
tra a senténcia. , 

No · cáso do xuício dá colza, -
que durou ano e mé<;lio a sua vis
ta, ainda non se fixo pública a 

·, senténcia rriália que xa rematou 
en Xuño e pode tardar bastantes 
meses en coñ~cerse. D 

plantexen sobre os fondos reserva
dos. Ou · plantexar un conflito de 
competéncias importante entre 
Executivo e Poder Xudicial, presio
nar ao Fiscal Xeral do ·Estado par 
que solicite a liberdade de Amedo 
e Domínguez, etc. Os mecanismos 
de presión do governo son múlti. 

' ples. Sabemos tamén que se esta 
presionando á prensa para que 

'. non ..se informe debidamente ou se 
limite- a if'.1formación. 

Quizá responda esta actuación do 
governo a unhas presumíbeis im 
plicaci'óns na ttama dos GAL? 

Nó~ ~ que dicimos é que teria que 
ser" o governo o primeiro interesa-

. do 'ªn clarexa:r estes feitos e que 
cando non o fai , senón que por 
contra o que fai é pór dificuldades 
ou atrancos, é porque o governo 
teme que se coñeza a verdade. E 

se isto é asi hai que supor que 
sabe máis do que nos di en rela-

, ción cos GAL. 

Na escala xerárquica da adminis 
t.ración, até onde poden chega 
estas implicacións? · 

Nós matinamos que as implica 
cións dentro do Ministério do lnt 
rior afectan non só aos superiora 
policiais de Amedo e Domíngu 
senón que pode afectar desde u 
Director Xeral da Policia a un Direc 
tor Xeral da Seguridade do Estad 
ou mesmo a un Ministro do Interior 
Nós eremos que dentro deste d 
partamento as implicacións pode· 
chegar até o cúmio. Ademais h· 
outros carpos da seguridade d 
Estado, que até o de agora non f(} 
ron tocados pero que posibelmen 
te no seu momento haxa que fac 
lo. Estoume a referir á Garda Civi 
pero o sumário ainda non foi dirix· 
do nese senso. 
Cre que dalgun xeito este sumárit 
e o procesamento dos inspect 
res vai servir dalgun xeito pa 
frear a actividade dos GAL? 
Eu creo que esa actividade esta : 
freada antes de principiar o proc 
so. Pero si pode tentar evitar qu 

'ft:MEDO E 
DOMÍNGUEZ 
TRABALLARON 
PENSANDO QUE 
NINGUÉN IA 
ATREVERSE A METER l 
O NARIS NAS SUAS 
ACTIVIDADES' 
nun futuro se artellen operació 
semellantes a esta. Creo que es: 
seria o obxectivo desta movid' 
que non queden na impunidad. 
actuacións como as que se está' 
enxuiciando agora. 

Por todo o que se expón neste 
bro, e polo que se leva sabido di 
asunto, chama a atención q~ 
toda a operación dos GAL parect 

· estar arrodeada dunha espécie di 
chapu~a táctica ... 

Si, porque se traballou moi ma 
polo menos Amedo, Domínguez, 
o que eles controlaban. Traballaro 
moi imprudentemente, deixan 
·demasiadas pegadas e demasi 
das pistas. Todo isto responde 
unhá. situación de impunidade d! 
que estes indivíduos disfrutaro' 
sempre. Estes pü'licias traballaro 
pensando sempre que ninguén i 
atreverse · a meter o naris . no qu 
eles estaban a facer. E o pode xu 
tificar un ·chisco ese grau de tra 
quilidade ·á hora de facer as ea 
sas. 

En realidade .Amedo e ·oomíngue . · 
non van quedar, e non están s_en 
do xa apreseritados, como as víti 
·mas propiciatórias deste . .proces 
para tapar outras culpabilidades! 

Eu penso que ao igual que noutrd 
sumários hai un certo -interese eíl 
limitar o alcance das responsabilf 
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'ESTAMOS · 
INVESTIGANDO NAS 
IMPLICACIÓNS. DO 
ESTADO NA 
RAMA DUNHA 

ORGANIZACIÓ;..._;;_N __ _ 
TERRORISTA' 

dades. Creo que nestes momentos 
governo e policia saben que Ame
do e Oomínguez teñen unba situa
ción difícil, que o teñen mal , e que 
é moi posíbel que sexan condena
dos. Eu penso entón que aquelas 
persoas que teñen a ver con este 
asunto daríanse por satisfeitas se 
a matéria dos GAL se vise. limitada 
ás presuntas responsabilidades de 
Amedo e Oomínguez e non fose 
máis arriba nen máis aló.. Neste 
senso hai interese en apresentalos 
como os artífices máximos dos 
GAL e isto é algo que non respon
de á realidade. 

pretensión da acusación popu
lar é que se vaia máis ao fondo e 
que se chegue ao tema dos fon
dos reservados? 
fectivamente, ese é o obxectivo 
e térmonos entrado neste sumá-

rio. Non o fixemos só para irmos 
e convidados de pedra ou para 
os quedar na pura superficialida
e, senón que o obxectivo de com
licármonos a vida con este sumá-
io é tentar chegar ao fondo. O pró
rio xuíz instructor dicia hai pou
os días qúe se o sumário se limita 

· s actividades de Amedo e Domín
uez, será un sumário parcial e in
ompleto no que nunca se chegará 
coñecer a verdade sobre os GAL. 
u creo que é preciso saber de 
uen partiu a idea da criación des-
e grupo, quen está tras del, quen 

o financiou, a que intereses res
ondia, etc. Interrogantes que 
oxe por hoxe están ainda sen cla
exar, que hai moitas especulación 

a carón delas e que hai que desco-
rir. 

Cre que se chegará a ese esclare
cemento, senón total, si amplo? 

Penso que un tema como este é 
difícil mantelo na escuridade. Do 
rnesmo xeito que hai un ano nin
guén pensaba que se podía chegar 
a acadar que Amedo e Domínguez 
chegaran a estar no cárcere, o 

esmo pode suceder co que falta 
or investigar. A min non se me es
apa que hai grandes dificultades 

a carón do asunto, pero eremos 
que hai que ter paciéncia, ser tei
mosos e conscientes de que este 
tema antes ou despois rematará 
por clarexarse. Eu penso que o go
verno . comeza a ser consciente 
diso. E pouco doado ocultar a ver
dade nun asunto como o GAL por
que son moitas as persoas implica
da~, porque é moita a xente que 
canece dados. En resume coido 
q~e é unha cuestión de tempo. 

T eñen liberdade de actuación e 
ao mesmo tempo non padecen 
ameazas ou medo pola sua vida? 

Home, ninguén nos pon unha pis
tola na caluga para nos impedir 
que. investiguemos e ninguén nos · 
es~a cortando a investigación. Pero 
evidentemente . medo hai, porque 
~bemos o que ternos entre mans. 

L1mitacións tamén hai moitas. Es..: 
tanse investigando feítos moi gra
ves que ternos calificado en oca
sións .como un posíbel suposto de 
terronsmo de ·estado. i=stamos in
vestigando as implicacións do apa
rato do estado na trama dunha or-

. ganización terrorista. 
Evidentemente nós representa

mo~ a cidadáns correntes e . os 
me1~s cos que contamos para .in
vestigar son moi poucos, e enfren-
te t_emos un inimigo poderoso. 
Polo demais ternos · 1iberdade de 
movimento pero con grandes difi
culdades. 

'~ · FRONTEIRA DE TUI 
FOI MOi EMPREGADA 
POR AMEDO NOS SEUS 
CONTACTOS CON 
MERCENÁRIOS 
PORTUGUESES' 
Cal é o estado do proceso nestes 
momentos e os seus pasos nos
próximos días? 
Nestes momentos o proceso . en
cóntrase pendente de que se in
vestiguen os fondos reservados. 
Nos próximos dias a sección ter
ceira · da Audiéncia Nacional, a 
competente para xulgar, terá que 
reso,lver que mecanismo se vai em
pregar para coñecer as perguntas 
que se formularon sobre os fondos · 
reservados. Decidir qué estas per
guntas se van formular directamen
te ao Ministério ·do Interior, ou se 
se van formular ao governo atrav.és 
do presidente do Tribunal Supre-

. mo. Estamos no ponto da necesi
dade de. investigar os fondos reser-

, vados. 

Dalgun xeito hai algun tipo de im
plicación da Galiza en toda esta 
trama? 

· Galiza neste sumário sai a relucir 
porque. o subcomisário de policía 
Xosé Amedo Fouce é natural de 
Lugo, ali ten a sua família e ali 
abrill' unha conta nunha sucursal 
bancária, xunto co seu pai, por un 
importe de 1. 5 millóns de pesetas. 
Un diñeiro do que nuncapudo ·xus
tificar a procedéncia. Sabemos que 
esa conta se abriu con cartas en 
efectivo, que se entregaron nunha 
maleta e en billetes. Polo demais 
Galiza aparece en canto que Ame- . 
do con Domínguez e outras xen
tes, pasaron dias de descanso en 
numerosas ocasións en Lugo,. ou 
descansando entre operación e 
operación. Ali fixeron práticas de 
tir~ co arsenal de armas qué leva
ban .. Sábese tamén que a frónteira 
de Tui foi moi empregada para os 
contactos .dós .mercenários portu
gueses contratados por Amedo. 
Como se contempla a indepen
déncia do poder xudicial neste 
proceso? 
... Neste sumário hai que dicer que 
a xustícia até o de agora está sen
da independente. O xuíz Garzón 
está instruindo con absoluta inde
pendéncia ou asi o consideramos 

. nós, o mesmo que a Sala tercefra 
que actua neste caso. Por exemplo 
hai que sinalar que en Outubro o 

mocrático. O que si é certo é que 
o ter pasado dunha situación de di
tadura a unha de liberdades loxica
mente afectou á xustícia. Hai moi
tos xuíces que proveñen da época 

· franquista e teñen un pasado ven
cellado á ditadura. Pero tamén os 
hai que mesmo militaron en organi
zac1_on~ de esquerda, e teñen ideas 
_moi concretas sobre o que debe 
ser unha. xustícia democrática e o 
xeito de interpretarse a Constitu
ción. Comeza a se producir un mo
vimento importante entre os xuíces 
e fiscais onde o tafante democráti
co e a conceición da aplicación da 
xustícia é radicalmente diversa. 
Neste grupo poderia encaixar a fi 
gura de Baltasar Garzón, o xuíz 
que instrue o sumário dos GAL. 

De que xeito o sumário DOS GAL 
vai estar tamén na mesa de nego
ciacións do governo con ET A en · 
Arxel? 

N~n teño dados para ~aber de que 
~e1to vai influir nesa mesa, pero 
penso que se o governo chega a 
un acordo con ETA e hai un enten
~imento para que os _presos saian 
dos cárceres, esa pode ser unha 
situación que pÓde ser aproveitada 
polo governo ou por estes señores 
para esixir que a eles se lles dé o 
mesmo trato , ou a mesma solución -
xurídica á sua situ.ación. Xa se 
ve:á. pero eu penso que dalgun · 
xe1to o tema do GAL é algo que ao 
Governo lle preocupa e que estou 
seguro que vai ocupar un papel im
portante nesa neg~ciación. 

Colabora habitualmente con Egin. 
Como ve en termos xerais a situa
ción de Euskadi? 
Penso que segue a ser unha situa
ción tremendamente complexa. 
Coido que a paz en Euskadi só se 
poderá atapar desde unha via de 

_... negociaeión, algo que o Governo 
non qui?<o entender intentando a 
meio de métodos represivos e gue
rras suxas acadar unha vitória mili- -
tar sobre ETA e pacificar pola for-
za. Os feítos amosaron que norr era 
só o fenómeno ET A senón o plan
texamento colectivo de Euskadi 
como nación, e esé povo que no 
seu día non · aprobou a Constitu
ción e non aceitou unha situación 
de sometimento a un estado cen-

. tralista. Ao remate admltiuse que a 
- -- Autonomía de Euskadi non solucio-

fiscal xeral do estado protagonizou 
un coñecido escándalo coas famo
sas cartas portuguesas e a sala 
non se pregou á vontade do fiscal 
xeral. Nós agardamas que esta ac
tuación independente se siga man
tendo no· futuro. 

Está convencido. entón de que o 
cámbio da ditadura á democrácia 
tivo repercusións moi positivas no· 
eido da xudicatura? 
Ese. é un tema do que haberia moj
to que talar. Eu creo que non pode
mos xulgar ás dictaduras cunha 
postura uniforme. Cada xuíz é un 
mundo e 'cada tribunal tamén. To
dos comprobamos que dun xuíz a 
outro as cuestións poden mudar 
radicalmente. As leis están someti
das á interpretación e os xuíces te
ñen os seos critérios e opinións, e · 

. os seus critérios ideolóxicos. · Polo 
tanto non se pode falar dun xeito 
global da xustícia ou da transfor
mación da xustícia no cámbio de-

na o conflito doPaís Basco. 'O tema 
Euskadi é unha asignatura penden-
te non só para o governo senón 
para o conxunto de forzas e de ins
titucións do Estado ~spañol. É ne
cesário atoparlle unha solución 
porque non pode seguir correndo 
sangue, non pode seguir morrendo 
xente. O pavo de Euskadi está far-
to de violéncia pero no senso máis 
amplo da expresión: a violéncia 
non ven só dunha banda, senón 
que se exercita · a moitos n íveis e 
desde moitos lugares. En resumo, 
creo que se chegou ao ponto de 
convencimento absoluto de. que a 
negociación é posíbel e necesária. 
Nestes momentos as forzas mais 
reaccionárias da d_ireita creo que 
xa entenderon isto. 

Desdé a sua optica de home cun
ha . sona de progresista, como 
contempla a situación da esquer
da española? 
... Contémploa con preocupación e 
decepción, porque creo que a es
. querda está moi ·dividida, desmora
lizada e desfeita, sobretodo a es
querda organizada através de par
tidos políticos e de fortnacións mi
litantes. lsto non quita que sen em
bargo haxa un rexurdir importante 
do que son movimentos populares 
e batallas verbo de problemas pon-' Q tuais que preocupaban aos cida-

TEMA DOS GAL VAi dáns. Nese senso eu son optimista 
SER DOS en canto ao rexurdir da loita e a 
IMPORTANTES 

1 

NA toma de conciéncia dos cidadáns 

NEGOCIACIO
,_N__;_D_E ___ . en xeral. Pero non vexo que iso se 

traduza nunha vertebración da es-
ALXER' querda que sexa capaz de plante

xar unha alternativa ao PSOE. O 
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F_UNDACION CAIXA GALICIA 
CLAUDIO-SAN _MARTIN 

A resposta 
-a·un só --_ proxecto: 

Gal1cia 
CAIXA GALICIA pon en .marcha a FUNDACIÓN 
CAIXA GALICIA. 

A FUNDACIÓN nace co apoio total de CAIXA 
GALICIA, decidida a pular e difundir a cultura, a 
axudar .ao progreso e· desenrolo de Ga1icia e as suas 
xentes. 

Nace para respostar ás expectativas da nosa Co
munidade. Ao seu direito e ao seu futuro. Porque a 
FUNDACIÓN CAIXA GALIClA é ga1ega e os ga
legas serán os:seus beneficiários. 

O camiño serán as ,publicacións, becas, prémios, 

congresos e exposicións ... O obxectivo, a Economía, 
as Bela5 Artes, a História, a Socioloxia, a Investiga
ción ... 

A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA só ten un 
proxecto: GALICIA. O de. meirande interés. 
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1 ASAMBLEA DA MDGA 

o ·Gavemo autónomo de.Ovieu apoiará a suá introdución na· Escala e .. na Administración 
. ' . ,.., ~· 

A MeSa para a Deferisa dq Galego de Astyries . esixe / 

medidas de normal.~iaci~n -.ling_üística · · 
A Mesa para a Defensa do 
Galego de Asturias (MDGA) 
solicitará a reforma do 
estatuto de Autonomia para 
a normalización lingüística 

. do occidente asturiano. Esta 
reforma deberá facilitar o 
funcionamento dunha 
Comisión de Normalización 

. na que participen a 
Administración Autonómica 
asturiana. e entidades 
·relacionadas co estudo, 
investigación é a 
normalización linguistica do 
Galega'. Estas medidas 
terán como obxectivo a 
oficialización do Galego 
desde terras do Navia até o 
Eo, segundo o acordado 
pala 1 Asamblea Xeral da 
MDGA a oficialización do 
Galega desde o Navia a 
Lugo. 

. GALIZA NA CEE 

Estas . modificacións territoriais 
da carta autonómica asturiana 
deberán conducir á elaboración 
dunha Lei de· Normalización Lin-

- güístíca que institúa a obrígato,.. 
riedade do galego no ensíno e no 
funcionamento administrativo de 
todo o occidente de Asturias. A 
MDGA non pretende poñer en 
discusión o feíto da administra
ción asturiana destas terras e ten · 
acordado coa Xunta do Oviedo a 
·non discusión · deste extremo 
sempre que a administración do 
Principado atenda a defensa do 
Galega e do patrimonio cultural 
e etnográfico da zona. 

No consello celebrado en San 
Tirso de Abres, tomouse tamén 
o acordo de solicitar da Xunta a 
aplicación das medidas previstas 
no título V do Artigo 35 da Lei de 
Normalización Linguistica do Ga
lega ·exterior. Esta esixencia 
comprende tamén o fornece
mentci de toda a infraestructura 
xa criada en Galí~a para o ensino 

. Aspecto da mesa da 1 Asamblea 
da MDGA - . · . 
, ·con consideración ·especial 
para o occidente astur polo atra
so comparativo· da SUq situación 
lingüística. A variante normativa 
de Asturias, considerada coma' 
sub-norma do Galega· deberá ser 
respetada e tida en conta en cal
quera relación ou usos coas ins-

titucíóns galegas, tal como acor~ 
dou a asamblea da. MDGA na 
sua sesión plenaria. · 
Sócios de honra 
O pleno contou ·coa asísténc_ia 
dunha ampla representación ga
lega eritre a que figuraban os só-: 

. cios numerários da MDGA Xosé 
Luis ºMéndez Ferrín, Manuel Ma
ría, Lois Diéguez, Paca Martín e 
o secretário do Instituto da Lín
gua Galega, Antón Santamarína. 
Acordouse nomear sócios de 
honra aos taméh asociados e 
presentes na Asamblea, Alfonso 
Eiré, director de A NOSA TERRA 
e Xose Manuel Sarille, presidente 
da Mesa para a Normalización 
Lingüística. . · 

Na asamblea debateuse tamén 
unha ponéncia etnográfica e ar-

. queolóxíco-hístóríca na _que se 
acordou apoiar os museus que 
se están a constituir en Grandas, 
a Fonságrada e Íbias. A defensa 
do. riquísimo património histórico 

· deste territórío _considérase éle-

m~nto de ímportár:icía para a de
fesa da sua ídentidade. Outras 
actuaci~ris concrétas neste cam
po que se aprobaron na asam
blea foron a protección de índús-

. trias ruraís, en especial a tradi
cional do ferro; a conservación 
da á~quítectura popular; o esfudo 
dos costumes e da etnografía _e 
a publicación dunha revist~. En
tre as propostas referentes á 
protección do medio ambiente 
denunciouse a presión da fábrica 
de celulosa de Nq.vía para refo
restación masiva <?ºn eücalipt~. 

.No remate da reunión o presi
dente. reelexido Benigno F. Gra
ña leu adhesións ao MDGA do 
Consello de Administración de A 
NOSA TERRA, da CXTG-IN e do 
clube cultural Adiante que comu
nicou a sua resolucióñ de prepa
rar un Congreso da Galicia exte
rior no que · tratar .as sitúacíóns 
das terras do occidente asturia
no, León e Zamora qu-e treñén o 
galega c9rí10 língua, . D 

o Canal 4 da televi~ao ·inglesa ~ _ 
adica um programa a emigra~ao galega 
O Canal 4, um dos dous 
privados da televisao 
inglesa, transmitiu no 
passado 14 de Janeiro um 
documentário sobre a 
emigrac;ao "espanhola" 
neste país, titulado "Letter 
to Spain" ("Carta a 

~ Espanha"). O título lembra 
o duma revista oficial, 
"Carta de España", redigida 
~m espanhol , que 
distribuem as autoridades 
consulares, e parece querer 
ser o seu reverso. 

O director, Miguel Orodea, con
tou com a colabora9ao do Cen
tro Galega de Londres, em parti
cular dos membros do Seminário 
de Estudos Galegas, a ele adjun
to, para a parte galega do pro .. 
grama, e da Federación de Aso
ciaciones de Emigrantes Espa
ñoles en el Reino Unido e outros 
para a parte andaluza, segunda 
metade desta emigra9áo "espan
hola'.:. de mais de 60.000 almas 
que come9aram a chegar a Grá 
Bretanha desde os anos 50, 
como ao resto da Europa, por 

---· --- -

náo achar trabalho na Espanha 
de Franco. 

A parte galega (que verdadei
ramente ocupa mais da metade, 
como tambem é certo que os ga
legas somos aquí maioria entre -. 
os cidadaos do Estado espan
hol}, reflete bastante bem a si
tuaQáO típica do emigrante gale
ga desses anos: quedando os fíl
hos no campo galega, com os 
avós, e o matrimónio vindo ao 
Reino Unido para trabalhar na 
hostelaria ou na limpeza, com 
horas sempre por cima do hará- · 
río ·normal, mal pagos, com 
medo a serem despedidos ou 
deportados. Contam-se os ca
sos correntes de os funcionários 
da alfandega, por exemplo no 
porto de Southampton, nao cre
rem que aquela gentinha ·de 
maos rudes eram camareiros, e 
porem-lhe um "exame" consis
tente em lhes fazer por a mesa 
dum restaurante, os cobertos, 
manteis, etc., ali mesmo no bar
co. Claro, muitos náo tinham a 
menor ídeia e jamais estiveram 
nun+ restaurante. Ainda assim ,. 
parece que os funcionários náo 
foram , demasiado duros com 
eles. Tambem se deram os ca-

sos de lhes proíbírem os filhos, · 
pois o contrato de trabalho que 
a agencia mandava a Espanha 
especifícava · "sem fílhos';. lsto 
produzia. cenas dramáticas no 
peirao, ·com amea9as de nao 
deixar passar os míudos, e hou
ve casos de pessoas que tíveram 
que,. ir de vólta no barco onde 
vieram por nao terem os papeis 
em regra. 

ceram ou vieram os fílhos, as as
socía96es de país. 

-Os fi_lhos· formam capitulo . a 
parte, com o_ problema principal · 
da identldade. ·Em muitas esca
las inglesas diziam-lhes que nao 
falassem mais que ingles, e que 
os país na . casa procurass~m . 
n~o lhes . talar em galega ou em 
espanhol. Claro, quando chega
ram a adolescéncía atoparam-se 
sen saber se eram galegas ou· in.:. 
gleses, e .a maioria dos entrevis
·tados, que falam perfeito inglés, 
díziam estar a meío caminho. Só 
nuns poucos casos os rapazes 
diziam serem galegas (assim o 
9ísserarp para as camaras) e nao 

. pejoratívo neste país, mais bem 
caracteriza urna pessoa séria e 
trabalhadora, com a que se pode 
contar. E a gaita, claro, identifica 
. os galegas diante .dos ingleses 

ingleses. · 

corrio "espanhois" que sao "dif-
fure~~ · 

Finaliza o programa com umha 
olhada ao futuro desta comuni
dade nossa aqui", no mar90 já 
ampliado da CEE e o Ato Uníco 
em. 1992, com passaporte co
mum. e fronteíras abolidas, e re
clama-se que se · manten ha a 
·igualdade de direítos e fáCilida
des para maríter a identidade 
prqpria, língua, cultura, -etc, : 

, E interessan~e. para rematar, 
que este tipo de programa venha 
feíto por urna companhia priva
da, do Canal 4. Que eu saiba, a · 
BBC (que tem dous canais e é 
urna corporaQao pu_9Lica, ou seja 
quase governamenJal) nunca se 
molestou em tratar este tema, . e 

Para os afortunados que pas
savam a alfándega e comeQa
vam aqui urna nova vida, n~o 
tuda era um caminho de rosas. 
Tinham, tinhamos todos, que se 
inscreverem na ·comissaria de 
policía, que extendía urna: carta 
verde ("Aliens' · Registration Or
der") onde se consignava a pro
fissao e endere90 da pessoa, 
tendo que voltar a comissaria 
cada vez que se fazia urna mu
danQa para eles ·regístar o "novo 
endere90. O medo a ser bptados 
do país e do desconhecimento 
da 1 íngua e das leis faziam que a 
maioria vivesse quase num ghet
to, relacionando-se só com pes-· 
sºoas da mesma procedéncia. ' 
F_ormou-se ·também o ernbríao 
do que seria depois o Centro Ga
lega, ·e mais tarde, quando nas-

Problemas semelhantes teve a 
comunídade andaluza, s·alvo que 
eles só tinham problemas de bi- . -
1inguísmo (espanhol-ingles), e 
nao trilinguismo -(galego-espan
hol--ingles) como os galegas, 

O programa dowmenta tam-· 
bem atívidades do tempo livre, 
juntanc;as, . romarías (numa car
valheira inglesa ... ), cultura, qúe 
demostrain como apesar de tudo 
a comunidade manteve a sua 
ídentidade através . do tempo; e 
hoje o adjectivo "Galícian" nao é 

·só urna vez, há anos, incluiu en
trevistas com galegas para um 
programa de apre(ldizado do··es-

Algunhas tarif~ aéreas a vários pontos do mundo que pode vjsitar. Non 
están tc:xl.os os que son e, -ademais, e~~n sempre ~rias pos~bilidades 
de billetes a cada ponto. ·Aqui vai unha cativa mostra a xeito de orienta
ción. TOdos os précios de ida e volta. 

EUROPA Guatemala* ······ ····· ··"' ·· 126.500 pts . 
Amsterdam* ........ .......... 29.000 pts. · KingsJon .. . ........ .. · .... · 109 900 pts. 

Lagos ...... ... ..... ....... ... .. ... 77 .250 pts. 
i..uanda ... ... , ....... .... ... ... . 112 .050 pts. 
Marrakech ... ........... ,, ...... 39, .100 pts. 
Nairobi .... .... ..... ......... .' .... 85.000 pts. 
Tánxer .. ..... ... .... .. .... ... . : ... 19.950 pts. 
Túnez ..... : ... ....... .. ..... : ... . : 32.900 pts. 

. ORIENTE* . . 

panhol! - , 
Ao melhor daqui a pouco o 

Canal 4 vende-lhe este docu
me.ntário a TVE ou a TVG. Que 
lhes aproveite! D 

,CARLOS DURÁO/LONDRES. 

_Hong.Kong .... . ~ .. .. ~ ..... . 135.500 pts. · 
Jakarfa .. ... .... ....... ... .. ... .. 133.500 pts. 
Karachi . ., .... .... ....... ... .... 101.000 pts. 
Kathmandú ···· ··"'· ·· ..... ... 122.000 pts. 

. Manila .... ... ... ... ..... .. .... .. 152.000 pts. 
Pekin .. ..... , ....... ..... ... .. ... 144.000 pts. 
Tokio ... : ... ... .. ... ..... .... .... 168.000 pts. 
Singapur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 .500 pts: 

Amman/Damasco 96.000 pts. 
Bangkok .... . ... · ..... .. · 112.000 pts. 

Atenas' . ... ......... 44.500 pts. · La Habana .. .. .... .... .. .. 102.900 pts. 
··-- Bruxelas .. ......... ..... .. ... ... . 42.850 pts. Managua .................. ... . 122.500 pts. 

Copenhague ........ .. ...... .. 58 .. 350 pts. Panamá .... .... ... ... ... .. ..... 121.900 pts. · 
AUSTRÁLIA/OCEANIA * 

Cblombo ...... ..... : .... .... .. lOQ.500 pts . 
. __ Estambul ... ...... ............ ... 39.000 pts. San Juan/S. Domingo ." ... 95.400 j:>ts. 

Auckland ........ 249.000 pts. 
Melboume/Sydney .... ... 163.000 pts. Bombay/Oelhi ... .. ... .... ..... 92.000 pts . 

. CARNAVAIS EN NEW ORLEÁNS 
. ·-: . Estocolmo .. .. .. .. ...... ........ 72.300 pts. Asunción/B. Aíres/Montevideo* · 

-- ·--- Frcínkfurt* ....... .. .... .. ....... 37.500 pts. . ... ....... ...... .. .. .. .. ......... ... . 109 .. 000 pts. 
Xehebra ................ ..... .... 44.200 pts. Bogotá .... ... .. ..... .... ....... 125.500 pts. 
Londres ... ... .... : .. .. .. ~ ... ..... . 28.400 pts. . Garacas* ...... :............... 111.000 pts. 
Milán ........ : .. .... .... ... .. ... ... 52 .250 pts. Lima* .. ... .... .. ...... ..... ... . 124.000 pts. 
Oslo .: ..... ...... .. ....... ... ... ... 70.850 pts. Ria de Janeiro* :: ... .. ... , .. 99.000 pts. 
París* .. ... .. . ." ........... -·· ···· 28.000 pts. , Santiage dé Chile"* ... ... 123.000 pts. 
Roma* .... .... ... .. .. .... .. ....... 30.000 pts. Sao -Paulo ··· ····'·· ··· ······· 102.000 pts. 

~~~:h·~a .:::::·:::::::·:-'.:::::::::::· ~~:~88 ~:: . AFRICA* 

AME RICA 
New York* ....... : ......... ... 53 .500 pts. 

_ Chicago .................. .... ... . 83.500 pts. 

= ' ~b~~:ª~ . :: :: :: : : : : :: ~ :::.::· :: ::: :: :: ~~:~8 ~:: -
Bamako ..... .. , ..... . : .. .. .... . 75.400 ptas. 

. Unha viaxe para participar no Mardi Grass, os camavais de New Orleans, a 
.cidade berce do "blues", que neses dias ten uriha marcha "delirante e desmad.rá-
da". Data: 30 de Xaneiro ao 14 de Febreiro. Précio: 116.000 Pta. _ . 

Nota: As t~rifa_s con asterisco (*) son desde Madrid, o . resto _con 
· saídas desde A Coruña, Saníiago ou Vigo .· . 

CJfüsuz 
CLUB DE VIAJEROS 

Consliltanos sobre calqµer proxecto de viaxe., 
podemos axudarte a organizalo. 

L. Angeles/S. Francisco : 94.500 pts. 
Miami ........... :: ...... .. ....... . 88.400 pts. · 
MoAtreal · ....... .... ........ ...... . 82.000.pts. 
México _. ... ....... ... ......... .'. 104.900 pts. 

Casablanca ... ..... ... .......... 27.400 pts. · 
Dakar ...... ..... .... ...... , ..... .. 69.400 pts. 
O Cairo .... ............ ... ... .... 68.000 pts. 
Harare ..... ......... :· ....... ..... . 90.000.pts. 

· Rondo de Sont Pere, J.1. 6º Jo.· 08010-Bc;irce_lono · Tlf.: 302 50 81 
Ledesmo, 7. lº·izqdo • 48001-Bilboo · Tlfs.: 424 .42 b5 · 424 22.15 

Roi::lriguez Son Pe~ro, 2.0f.1io2'·28015·Modrid.·Tlfs.: 4451145 

.• 
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CARTAS 

CABODANO . 

Xa se cumpriu un ano desque 
uns qidóhs perigosos e peregrr- · 
nos prótagonizaran unha das 
máis - cruas histórias destas te
rras que·, principiando na Fisterra 
e continuando. en Parga e San 
Cibrao, fixeron-nos decatar de 
que se antes éramos o cú de Es
paña agora tentan de nos con
vertir no traseiro de Europa. 

XOSÉ LOIS 

· Ests;imos de cabodanb e deca
támo-nos de que as- nasas sos
peitaS· eran máis que certas: no 
·libro de estilo dos poi íticos espa- . 
ñois non existe a verba "dimi
sión"; eles están máis aló do ben 
e do mal e buscan cabezas de 
turco para nos explicar qúe por 
moito que o ·intentemos negar, 
sempre viviremos nunha ·socie
dade maniquea de empresários e-
traballadores, políticos e comités 
de"empresa,. gañadores e culpá
beis. 

. 
PfSEGA 

• 1 

·1 ,. 

/ 

Nistos máis. de 365 dias que 
pasaron fumos mudos testigos .. 
da crua realidade que representa 
o ter que aceptar case cun rictus 
de ·impoténcia que á clase pol_íti
ca deste país interesa-lle máis 
falar na televisión de chaqués, 
pianos ou trapitos da Miró que 
do asoballamento co que se tra
tou prim§liro _a.os habitantes da-
comarca de Fisterra, despois aos 
obreiros de A.A. e máis tarde a 
un Comité de Empresa que co
mete!.J o "pecado/erro" de inten
tar defender a integridade física 
duns traballadores. 

A catquer esp~ñolito .curranté incom..unicación, deveria· pregar 
se lfe enche OJ?~lto_.de r:ábia-cafl"" · :.>xustiza·(dentro·da irñpoténciá irñ-

. do olla os enormes beneficios posta) ?º seren testigos de que 
dos banqueiros, cando mira que Antón Arias vais ficar inútil devi-
os patróns cada dia se fan .máis do ás negl1xéncias das autorida-
e máis ricos; mentres el ·e os da des sanitárias do hospital peni-_ 
sua clase os teñen sulagados na tenciário, por outra banda saber 
máis absoluta e triste miséria. que a novena planta do Gomez 

Resulta paradóxico comprovar 
Xa fixo un ano de que o Sindi- como os nazonalistas revolucio-

calismo levou un dos mai<;>res . • nários bascas, . cataláns e gale-
pa~s ~na SUa longa história como 'gos OS teñen esrritamente m~r-

. movimeni:o de reinvindicación e gulla·dos ·entre os muros de má-
loita dos direitos da clase obr'ei- xima seguridade e arreo esprei-
ra. Sentou-se un precedente ao tados ·por mercenários carcelei-

, que .vai ser moi dificil levantar. ros e por c9delo,s do império, eri 
Poucas voces se izaron contra canto Ruiz Mateos fuxe por tres 
este atropello porque nestes veces, a última da mesma au-
tempos a verba "solidaridacje" diéncia. · 
ou soa a polacos ou só se entel'l
de cando· vai para · con un mes-
mo: 

O tempo pasa e seguemos 
arrastrando dous dos problemas · 
que criticaban ªº rexime anterior 
os que agora ~stán no poder: os
curantismo na cúpula política e 
alienáción dos traballadores. E é 
que o tempo pasa e, como decíq 
aquela· vella cánción, ... case todo 
segue, igual. D 

ANTÓNIO D. AMOR 
(Rlbadeo) 

A REFORMA NON SERVE 

Todos, todos os días se cometen 
·milleiros de inxustizas neste ·si
nistro Estado, todos os dias, por 
falta de seguriqade, morren 
obr'eiros no posta de traballo en
chendo a bolsa do "sacro-santo" 
capital ; todos os dias morren ~ó
venes -por mor da droga, e xa 
van no' 88 máis de 500, .nos últi
mos anos son centos os mozos 
durante o secuestro legal, real~
zado pelas forzas armadas. Xa 
foron este ano dúcias de presos 
os que se quitaron a vida non 
pode'ndo soportar as condicións 
da cadea. Se a isto lle engadi
mos ó terrorismo de . Estado: 
paro, gal, otan, represión, etc .... · 
o p·soe, o Estado, as mesmas 

, institucións, chegaron ao máis 
alto ní.vel de degradazón, á mos
trarse diante-0 po~o como autén- -
ticos· abutres en procura da 'car-

' niza,· en despreciábeis rastreiros 
e yupis a un tempo. 

Calquer galega xeneroso, na- . 
zonalistá ou nón, que siga habi- · 
tualmente as novas nos meios de 

Ulla servia de hotel-restaurante 
para dous feixistas durante (!n 
ano e-meio, este feito denunc.ia
do polo comité de · traballadores 
dedito hospital e.afirmando que 
estes gozaban de boa saude. 

· O que xa non se pede aturar é 
o plan de emprego xuvenil do 
psoe, por un lado, e o señor Se
rra mercando un piario cos car
tas de todos ·nós por outro, claro 
que o ministro ten moi contentos 

· aos militares, para iso lles mer
cou avionciños: A Miró gastando 
os nasos diñeirds.en roupa men-

tres á sua caixa parva nos intoxi
ca. 

Se analisamos de1idamente a 
poi ítica do govem.o español , na 

· Galiza e a complicidade· dos t1te
res da xunta (niño de ladróns) en 
todos os eidos, non nos fica 

. máis- alterñativa que loltar pola 
· supervivéncia ou deixarse_ pisar 
até niorr~r indignamente. 

Faéendo unha análise da polí-
. tica para coa Gal iza, vemos que 
somos marxinados cando nos 
deixan sen ferroc~rril de via an
cha, cando irnos ficar f óra da 
rede .de estradas, os nosos rios 
e rias están cada dia máis conta
minados, que os nasos fermo~os 
montes non paran de arder, que 
os obreiros son pastos na rua 
por reconver::;ións selvaxes, que 

, o noso- país está a ateigar de 
mafiosos traficantes de droga, 
asasiría da nosa xuventude, que 
os nasos emigrantes non paran 
de mandar divisas e estas inves
tidas fóra da Galiza, que nos 
usan como man de obra barata, 
que nos rouban a enerxia e ma
térias primas, que ás mulleres as 
consideran cidadáns de segun
da, qúe arruinan aos labregos 
nasos coa entrada de España na 
CEE. ,. En conclusión, un povo 
nunca -poderá chegar a ser feliz 
se non rompe as cadeias que o 
xunguen e non o deixan ser cei-
bo. -

Para impedir isto, non fica ou
tro camiño que apoiar o proceso , 
de transformación da realidade, 
ou sexa, a ruptura democráticva, 
proceso que nunca abandoou o 
MLNV e que nós como pavo e11 
perigo de perder a identidade de 
seu e morrer asimilados deve
mos ter en canta e seguir o seu 
exemplo até acadar unha pátria 
galega ind~pendente. O 

ALFREDO SANTOS 
(Prisón de Meco) 

ATENCIÓN PRIMÁRIA 

Tendo coñecimento directo atra
vés dos traballadores afiliados a 
esta Central Sindical da necesi
dade de creación dunha praza 
máis de Mediciña -xeral no con
cello de O Rosal, a Unión Co
marcal de Comisións Obreiras 
do Baixo Miño, dirixiuse á Direc
.ción Provincial do INSALUD, re
~ramando esa nova praza de 
médico dé cabeceira, · habida 
conta da situación de saturación 
que se viña constatando no con
sultório do Centro de Saude. 

Nos pasados dias, o próprio 
Director Provincial do INSALUD, 
tivo a ben, informarnos que a 
partires do 1° de Febreiro deste 
ano; dotarase ao concello de O 
~Rosal, dunha praza máis oe Me-
dici'ña Xeral, . "dentro do progra
ma emprendido por esta Direo
ción, de millor a Atención Primá
ria nesta provincia ... ". 

, Comisións Obreiras, quer sa
lientar a sua satisfacción por a 
receptividade amasada polo Sr. 
Cabrera Riande, confiando na 
pronta constitución de un Equipo 
.de Atención Primária nesta Zona 
de Saude, que como ben suliña 
no seu. escrito "solventará defini- · 
tivamente os problemas estrutu
rais 'da mesma ... ". 

CC.00., coida necesário qúé 
todas as f orzas socia is fagan un 
esforzo por reivindicar máis unha 
v.ez o que por direito constitucio
nal nos corresponde. Coa saude 
dos cidadáns no se xoga. Por 

esta razón, pregamos ao INSA
LUD que constituía. cantb antes 
esa necesária Equipa de Aten
ción Primária no lugar que se es
time máis comeÍiente, sen cair 
en designacións interesadas,_ se
nón que sirvan á maioría dos vi
ciños de O Rosal e A Guarda. D 

Unión Sindical Comarcal de CCOO do 
Balxo Mlño 

ASTURIES YE NACIÓN 

Na sección "Cartas" do nº 368 
de ANT, António Liz fai unha crí
tica a un artículo do basca J .A. 
Egido. Básicamente estou de 
acordo cos plantexamentos de 
Liz, pero non me resisto a · pór 
unha pequena apostilla sobre o 
posíbel antiasturianismo do BNG 
que Liz respondia- dicindo que 
"nós non recoñecemos hoxe a 
Asturias como unha nación xa 
que mesmo é un dos berces his
tórico-románticos da ideoloxia 
imperialista esp?ñola". 

1.- Se o BNG non recoñece 
a Asturies como nación atopá
monos cunha demostración da 
inxeréncia deste sector do 
MLNG no proceso de liberación 
nacional e social doutra nación 
desgraciadamente ainda · máis 
oprimida e colonizada. Velaiqui 
as razóns: 

a) O noso idioma, o asturiano, 
non.está recoñecido como língua 
oficial, co conseguinte risco de 
d~saparición. 

b) A nosa economía está total
mente en ' maus estranxeiras, 
cunha ir'ldústria en proceso de 
reconversión selvaxe e un sector 
agro- · alimentário esquecido e 
maltratado. 

c) O índice de paro está na 
ñosa nación por riba da meia es
tatal, senda nós, os xoves, os 
mais desprotexidos diante deste 
problema. 

d) A situación ecolóxica do 
noso país é practicamente insos
teníbel: minas a ceu aberto, des
mesurada contaminación indus
trial, reforestacións con espécies 
foráneas como os eucaliptos, tu
rismo salvaxe, etc. 

e) O grau de autogoverno é 
mínimo. Contamos cunha auto
nomía de terceira, agravada pola 
xestión do PSOE, totalmente su
bordinado aos intereses espa
ñois. · 

2.- Asturies non é "un dos 
berces histórico-románticos da 
ideoloxia imperialista española". 
Abonda citar a X. LI. García Arias 
para ao meu entender clarificar 
as ideas do señor LIZ: "Asturies, 
naide pue negalo, fai'I primer rei
nu peninsular, el que tendrá más 
puxu. A lo !largo munchu tiernpu 
nun tirguirá pel llogru d'urr impe
riu nin por !levantar dengún tronu 
toledanu. ¡Curiosu determín pa 

. un pueblu siempre a la escontra 
de los visigodos dir llevanta-yos 
la so corte ·toledana! L' enfotu 
"reconqujstador" llegará flueu col 
neogoticismu mozárabe peraten
tu al llogru de la so reconquista". 

Xa está ben de disputas infan
tís. Procurem,os por untia vez o 
coñecimento mútuo dos nosos 
países irmaus. Poi~ nosa ba.nda 
as portas estarán sempre aber
tas. O 

XOSÉ NEL COMBA PAZ 
· (Membro do Conceyu 

d'Estudiantes Nacionalistes) 
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A NO~A TERRA , G ... o u1e1r ·_· 
. . cu~TVRAt 

Il Congreso d~ Escritores en Língua Gálega despois de ·8 anos 
. . . 

'Pala unión' será ·o lema 
1 

Os próximos 31 de 1':'1arzo e · 1e.2 ~e ~ril . en Lugo 
Xa.van para 9 anos desque, 

· en Poio, se reuniron por 
última vez os escritores 
galegas para debater os 
seus problemas comuns. 
Nese ·lapso de tempo a 
discusión prof1sional 
debateuse nos Encontros 
Galeuica ~dos que xa van 
seis edicións- e na 

· conflitiva convivéncia, que 
agora tratan de superar, 
dentro da Asociación de 
Escritores en Língua 
Galega. O lema escollido é 
todo un enunciado d~ 
intencións : "Pola unión" . 

O Hotel Husa 'de Lugo vai aco
ller aos escritores galegas coa 
entrada da próxima primavera . 
Desque en Poio. en Maic do 
1981, se reuniran por última vez 
-ver recadro-:- non se dera un 
outro encontro dos criadores li
terários galegas, Despois oos 
avatares que foi padecendo, e 
.cos que conviviu. a AELG, esta 
última directiva, presidida por 
Uxio Novoneyra, decidiuse a 
plantexar un Congreso que xa 
se botaba en falla . 

Novoneyra chegaba a ofere
cer -ver nº anterior de ANT
este Congreso como ponto de. 
arranque para chegar a acordós 
de consenso sobre a normativa 
lingüística , pero se iste pode ser 
un dos pontos a tratar, parece 
que o chamado principal faise a 
revisar criticamente todos os 
problemas arrastrados nestes 
anos e a un relanzamento, máis 
umdo, da Asociación de Escri
tores; abordar os numerosos 
problemas profisionais que a,s 
relac1óns coas editoriais e co 
própno poder -central e· auto
nómico- xera e definir a posi
ción dos escritores ante as no
vas realidades que plantexa Ga
liza nove anos despo1s do Con
greso de Pmo . 

O sisLema de debate será o 
de ponénc1as marco expostas 
en dlferen tes mesas redondas e 

Lois Diéguez 

propondo. os ponentes , conclu 
sións finais; ao tempo está aber
ta tamén a posibilidade de en
viar comu~icacións individuais. 

VI Encorrtro Galeuzca· 
Por outra parte. e dentro das ac
tividades que se planificaron no 
pasado encentro de Bilbao, es
tán en marcha tres diferentes 
inciativas que tamén van crtsta
lizar neste 1989. Asi. a decisión 
de instaurar un Premio da Criti
ca para obras publicadas duran
te un ano. único ,para todos os 
xéneros e para os tres idiomas, 
xa vai ser decidido proxima
mente. 

Na mesma liña de intercám
bio das tres literaturas , basca, 
catala e galega. e seguindo cun
ha recente antoloxia de tres 
poetas (Aresti, Espriu e Celso 
Emilio). que ven de editarse en 
edición trilíngüe, estase elabo
rando unha antoloxia de narrati
va contemporánea de cuxa se
lección, na Ga1iza. se responsa
bilizou Xosé M~ Dobarro. O 
complexo labor de navegar en
tre os gastos particulares e a re
presen taLi vida de , amén da limi-

tación de espácio, resolveuse fi
nalmente en cinco autores: 
Méndez Ferrin, Martínez · Oca, 
Xavier Alcalá,' Xoán Ignácio Tai
bo e Carlos Casares. Entre os fi
xos do rriesmo volume está o 

_ basca Koldo Izaguitre . A edición 
é financiada polo Govemo basca 
e ademais recollerá un prólogo 
a cada unha das narrativas nos 
últimos 25- anos e uri apéndice 
bio-bíbliográfico. 

Por outro lado está prevista a 
edición dun boletín informativo 
de intercámbio entre os escrito
res, concebido non como· revista 
literário 'e si de interrelación: in
formación ·de n0vidades . pré
mios, ax11das das administra-
cións, etc ... 

Finalmente resolveuse que o 
próximo encentro Galeuzka_ de 
escritores se celebre na Galiza. 
mantendo a rotatoriedade se
guida até -agora (Poblet, Donas
.tia, Baiona, Valenciá e Bilbao) . 
coordenando tamén. para os pe
riodos interrnédios, reuniól'ls en
tre representantes das diferen
tes Asociacións de Escritores . . o 

X.e. 

'Todos os. escritores debernos confluir na AELG 
con alternativas cornuns' 
Por qué tanto tempo desde o 
1 Congreso de Escritores de 
Poio? 
Ten habido moitos cámbios de 
'directiva . A AELG hoxe non 
está ainda moi nom¡alizada e 
ten moita conflitividade xerada 
pola própria sitl!lación social e 
política 'do país . O interé.s prin
cipal da directiva actual á -con
seguir a unión , baixo intereses 
comuns. 

Os próprios .estatutos taÍnén 
non definen un periodo congre
suaJ determinado, polo tanto 
non hai obrigacións estatutá
rias . Entrámos na Directiva hai 
uns meses , e ollando o momen
to actual e as necesidades qué 
hai considerámos oportuno fa-

. celo agora para abordar algun
has cuestións básicas que hai 
neste momel'ltO. Marzo. por ra
zóns de traballo e.- pola própria 
ch~mada da primavera, paréce 
un mes adecuado. 
O lema é "Pola Unión". Na 
AELG ten habido vários con~ 
~litos en dif ~!'entes épocas. 
E posíbel e baix9 que pi::esu
postos a unidade de acción · 
dos/as criadores _literários 

qalegos? 
E necesária, e ás veces esqué
cense causas básicak que é 
todo o que de comun ten esa 
extrana faceta - que é escreber. 
Portante hai que intentaJo sem
pre. O lema pode ria ser difícil e 
problemática realizalo pero sem
pre hai que intentalo. Baixo o 
meu ponto· de vista hai moitas 
coincidéncias que poden unir
nos e que son os de debate do .... 
Congreso. 

En todo caso pensamos máis . 
nos aspectos colectivos de cara 
á sociedade e da misión que te
rnos que cumplir. Xa hai ponéw 
cias apresentadas ao respeito . 
Debemos tratar de suavizar 
aquelas peculiaridades próprias 
do mundo da criación na GaJiza, 
que levan a pór os problemas 
particulares sobre QS colectiyos . 
Ainda que isa sexa difícil. é · 
sempre enco~iábel. Debemos 
romper cos marmurios que en 
vez · de facerse _en voz baixa e 
conciliábulos débense facer nun 
congreso, debatilos en voz alta 
e ·tirar as conclusións pertinen
tes. Todos debemos confluir .na 
AEL~ nas· alte~nativas comuns. 

. ¡· Cales son as reivindicacións 
profisionais máis candentes 
neste momento? -
Están encerradas na problemá
tica que antE?S apontaba. Á hora 
de editar entramos no problema 
da normativa .' exacerbado por 
todas as partes . e l).ai pontos de 
debate e .ninguén debe pór epí
tetos: eu non · son !Jláis patriota 
ou menos por ter unha idea so
bre _o terna, é falso. acientífico e 
moi pouco .d1aléctico. Calquer 

· -opinión debe discutirse e, leva
. dos pola boa fe , para chegar a 

solucións. Na edición as editÓ
riais . irnpoñeo unhas normas 

· que os escritores unidos podía
mos mudar. 

Por outro 1ado a incid$ncia da 
política autonómica no .mundo 
da criación · é Lremenda, e aí . 
pode haber . d~screpáncias en 
base a problemas subxectivos, 
egoístas. Este non é un país 
no"rmalizado e os escritores es
tarnos mediatizados por esa · si
tuación. O noso interés é que 

<non sexamos escravos de nin
guén. e desde a perspectiva co
lectiva estexamos integrados no 
país . · O 

'Mil primaveras 
, . ' 

ffiffiS ... 
En Maio do 1981 este era o lema 
escollido pqra o I Congreso de 
Escritores , ao que asistiron per
ta de douscentos criadores e no 
qlie xa agramara a polémica 
hormativi,sta .. Un repaso ás rei
vindicacións plantexadas nas 
.conclusións finais poden dar luz 
sobre os problemas que nunha 
década ainda· ·están sobre a 
mesa: 

"O Congreso rexeita calque'r re~ · 
corte na libertade de expresion 
e sostén a esixéncia de que. os 
meios de comunicación esta
tais' radio e televisión, utilicen 
a lín_gua ·galega. Que os meios 
non reduzan a un "-ghetto" as 

. sección de cultura e liteerarutea 
pondo á frente dos mesmos a un 
especialista na matéria . 
_ Reivindicación do acceso ·dos 
escritÓres aos meios de corñ"uni

-cación. 
Posta en marcha da terceira 

canle -de TV e dúnha cuarta 
emisión de Radio Nacional na 

-Galiza exclusivamente en gale
ga. 

Ctiación dunJia Faculdade de 
Ciencias da Información na Uni
versidade Galega ao ·servicio da 
lingua e cultura da nosa comu
nidade naciQinal. 

Concesión · inmediata ~ das 
emisoras de FM xa solicitadas a 
aqueles que s~ comprometan a 
emitir exclusivaménte en gale
ga. 
_ Que o escritor se negue a que 
as suas d13claracións 6u obras 
sexan tr.aducidas en calquer 
meio de comunícación. Non 
publicar traballos nos meios de 
c9municación cando non se re
ceba unha remuneración digna : 

Criación dunha sociedade de 
autores galegas .a.través da cal 
se devengarán os direitos de au
tm. 

Presé.ncia de autores de tea
tro galegas na TV. ' 

Escala galega e en galega en 
todos os nJveis. · 

Correxer os erras e enfoques 
erróneos sobre literatura galega 
no ensino. 

Derogación do Decreto de Bi-
linguismo. · 

Uso do galega na Administra
ción. 

Proposta dunhas xomadas so
bre normativización do idioma 
~unha base de acorde de dez 
pontos (redactada na altura por 

' Víctor Vaqueiro) 
Centralización da relación 

. económica do , autor co editor 
por un c;anle unitário xestíonado 
através da Asociación de Escri- . 
tares. 

Elaboración dun estudo sobre 
irregularidades e art;>ittarieda-· 
des no trato dos autores por pai
te de editores e meios de comu
nicación. 

Propiciar o máximo contacto 
coa literatura das áreas c;le ex
·presió;n luso-brasileira, 

Editar unha revista bi-men.: 
sua1" O 

• ·· Aprésentacióa mlin'." 
dial de "O pénduJo de 
Foucault" en A Coruña. 
Ainda que están por perfiÍar os .· 
detalle~ e mesmo·a data - mea-- .· 

·dos deste ano- dase por se.gu-_ 
ro que a apresentaciuór;i · mun
CÍiaJ . da espeíada tradución da 
novela de Umberto Eco ao cas
tellano. vai ter lÚgar na Coruña, 
en cuxo Museu das Ciéncia.S hai 

· unha rética <;lo famoso instru
mento que dá título á obra. 

Os editores teriarI preferido 
ei;>ta cidade antes que Barcelo"-

/ na. · O 

• Obtadoiro de Corres
pondé~cias Eróticas. A Li- . 
braria Fuentetaja de Madrid 
abre unha iniciativa or:bp.ná.l, un 
"Curso prádico a · distáncia- de 
correspondéncias eróticas". 
Té~á duas seccións: iniciación 
ao texto erótico . con dossiers 
monográficos acompañados de 
propostas de traballo para criar 
textos e Correspondéncias .Eró
ticas . Cada integrant~ do obra
doiro criará unha personaxe· de 
ficción á que dotará de vida 
através dunha correspondéncia 
irnaxinária con outra personaxe 
inventada por outro integrante 
do obradoiro. Esta correspon
déncia irase interrelacionando 
para dar orixe a unha historiá 
coerente de ton voluptuoso. 

Os coordenadores son Clara 
Obligado, Angel Zapata e Ra-" 
món Cañelles oferécense roáis 
-detalles de interés no enderezo: 
San Bernardo 4ff, 28015 Madrid. 

o 

• Preséncia na Expo
langues de Paris.A _nosa lin
gua estará presente nesta edi
ción da fe ira das linguas e· a co
municación que an}ilalmente 'se 
celebra en paris e á que asisten 
delegacións de toda a Europa_ 
Nela proqírase promoción e di
fusión tanto as linguas norrnali-

~ z<¡tdas como as rninorizas e é 
cita dos editores de métodos de 
aprendizaxe das mesmas e es~ 
pecialistas en comµñicación . O 

"• A Embaixada Galega· 
da Cultura, · unha sociedad e 

' cultural con sede en Madrid, de 
carácter reintegracionista ven 
d.e ref.lovar a .sua Xunta directi
va e anúncia ,a slia intención de 

· tirar do pr~lo unha publicación 
co mesmo nome da asociación. 
O Pres.idente é José-Ramom Ro- ' 
drigues Femándes e directiva 

,. están Mª Dolores Alonso. Paio, 
José-Rarnorn Álvarez do BaiÚo e 
os vogais José-Luis· Galeg9 Ro- · 
fam, Crisanto Veiguela Martins 
e Tomé Martins. · O 

• Homenaxe · a Diaz 
Castro. O Venres cµa - 3 en 
Urrextxu (Villareal) ,· en Guipuz
koa, vaise celebrar uníi.a home- · 
naxe aó ·poeta gal ego Diaz Cas
tro, no transcurso da cal se lle 
entregará unha placa conmerrio
rati va. O acto está organizado 

-pola Agrupación Cultural "Da-
niel Castelao". - O 
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Alfredo Zitarrosa dille á vida _que viva · 
. •' . 

' 10nte fun ver ao Alfredo Zitarro
$a. É rnói bon, pero non só a voz 
senón o xeito de plantarse no 
cenário, cunha seriedade que 
mete medo, vestido de. loito, ·co 
pelo cheo de gomina e cunhas 
olleiras de marte. Detrás catro 

. guitarras. Perfectas. Fabuiosas". 
Asi me contaba un amigo qtie. 

pudo ou\rir a Alfredo Zitarrosa 
no Ecuádor. Era o ano 1983, 
cahdo xa levaba 1 O anos do exí
lio. do seu Un.iguai natal e se 
procuraba actuacións cada vez 
roáis perta de casa para vencer 
unha saudade inevitábeL . A 
rneadós <leste Xaneiro pasado 
rnorria, con 53 anos, dunha ful
minante perito.nite, en Montevi
deo. ' 

A voz d~ Zitarrosa, grave, tre
rnante cando chega ao ponto 
roáis ·grave, inesquencibel para 
calquera · que ouviu algunha 
canción sua, defiriíaa el como ''a 
mellar heréncia da miña nai" e 
Enrique Estrazulas, un seu ami
go que pubiicou no 1977 un · li
bro de conversas extendiase "na 
sua voz descóbrense figuras 
plásticas, córes cambiantes e 
non poÜcas tristuras : A sua voz 
é un . claroescuro, non un.ha 
sombra. A figura plástica é un 
home pequeno.. moito máis 
novo que isa voz; a tristeza é 
notar implícita na voz unha sor
.te de malefício . Sori. algu~s dos 
ingredentes que atraR,?n ao co
municar. E Zitarrosa. logra co
municar ainda que cante a letra 
máis elemental ou máis inxé
nua, case sempre superada polo 
cantor que se prende das pala
bras e as impregna dun sentido 
que moitas veces non teñen". 

Militante de esquerdas, com- . 
prometido coa Frente Ampla 
uruguaia, antiirnperialista con- · 
vencido, Zítarrosa deixa unha 
manchea de discos, dos que no 
Estado español só chegaron a 
venderse alguns. No fin do ano 
77 saía "Guitarra NegÍa", da que 
se tirou o sinxelo "Stefanie", a 
única ·canción sua que se emitiu 

A· miña xerazón nasceu . do fria 
exílio das · cidades. A noite bai-

. xávarilos con teas acesas por tú
neis irhprováveis, camiñávamos 
·de espaldas a procura de som
bras míticas descritas en trata
dos de loita, e a9 sair ' críapios 
repartir o pan e a p?}avra dun 

- combate que xarnaís hemos ga
ñar. Mentres, esquecíamos na 
casa esa continuidade de pais 
que a pesar das décadas se 
amavan, e, por vivermos sen lle 
dar cara a un hábito qué víamos 
alleo, no decmso da nos a inxe
nuidade perdimos a rnaneira de· 
querer-nos. Durante anos Cl,llti
vamos cegamente noites .úmi
das, beixos que sabian cada vez 
mais a cuotidiano pergameu, 
esa inverniza tradizón de sau
dar-nos en pares ·a entrada dun
ha c?sa que inutilmente quixera 
reproduzir a nasa infáncia, o 
mesmo alguns cometimos a fal
ta de crer-nos intemporais . nos 
nasos fillos de cor irnaxinária. 
Agorá, de novo en roupas de · · 
pouca consisténcia, con o peso 
de tantos manuscntos que finxi
rnos, alÍeos no ·d.esesperado co
razón dun tráfico de .. dias, des
eemos corno ántes a figuradas 
tobas· clandestinas onde o fume 
deseña pantasmas que xanen 

· sequer podernos recoñecer sen 

nas emisoras de rádio. A longa 
canción de 17 minutqs que lle 
daba título ao LD, quepaba para 
ouvir a quen mercara -o- disco. 
Mágoa. Nese texto de asombro 
hai algunhas das mellares metá
foras e melodias que o drama do 
exilio puido inventar para gañar 
desde a· criación a terribel parti
da da auséncia e . a marte gol
peando a cada hora . 
· "Fago falta... eu sin to que a 
vida se axit_a nerviosa senón 
comparezo, senón estou ... Sinto 
que hai un sítio para min .na fi
leira, que se olla ese vacío, que 
hai unha respiración que falta, 
que defraudo unh.a · espera ... 
Sinto a triste?a ou a ira inexpre
sada do compañeiró, o amor do 
qrnr me agarda magoado ... falta 
·a miña cara na gráfica do Pavo, 
a miña voz na consigna, no can- · 
to, na paixón de andar , as mi
ñas pernas na marcha; os meus 
zapatos tripar'ldo o pó ... os meus 
ollas na contemplación do· ma
ñán .. as miñas rrians na bandei
ra, no martelo, na guitarra, a 

mipa língua no idioma de todos, 
o xesto da rniña cara na fonda . 
preocupación dos meus ir
máns". Ise longo verso, unido á 
. comparanza que estabelece en
tre a marte inexplicada dun ma
tadoiro e o tormente>"-que sofre · 
na altura o seu país e continen
te, "a res morreu tremando de 
dór e de medo ... dun marronazo 
en plena frente "far export" do 
l)ruguai", e outros textos poéti
cos en pros9 da mes:i;na "Guita
rra Negra", constituen referén
cia irnprescindibel de quen 
queira achegarse á realidade 
tanto do canto na época, como 
do valor da música e a poésia 
como impresión e como emo-

. ción. 
Alfreao Zitarrosa ten ·actuado, 

hai case unha dúcia de anos, no 
noso pa!s. Ligado por amistad e 
a rnoitos· galegas na emigración, 
mesmo tiña unha canción adi
cada a eles, "Para Manolo" , na 
que intercalaba versos en gale
ga de cancións populares nasas: 
"Gallego, cachila . y sombrero, / 

.NÓS, OS EXTRAVIADOS . 
·CE_LSO ÁLVAREZ CÁCCAMO 

medo. Mas lioxe non procura
rnos o Mito señón algun pÍetex-

. to. · 

A miña xerazón é filia de pa
lavras· excesivas, dunha prátic:;a 
de remota soedade, do método 
de · amar-se infrutuosamente, e 
agora que o napa universo vai 
ficandq mudo vagamos por ma
res onde só os esqueletes de 
barcos familiares poderian con
fe!ir sentido a este naufráxio. A . 
nasa história é océano dunha 
soa dirección. Polos tellados das 
nosas cidades asfixiadas eslue 
tamén ·en água un tempo de nos 
descoñecer, a pesar de toda a 
intensidade que · pasou, con 
toda a insisténcia cqn a que re- . 

· rnontáv~rno~ escadas de cariño: 
como se arriba fósernos encon-· · 
trar unha privada éxtase .e non 
este siléncio-_ · Asi aprendeu a 
rniña xerazón a negar _o contidG 
absoluto das palavras, mas no 
intento nlJn pudo deixar desen
tir-se de todo sen raízes. 

A miña xerazón e a xente da 
rniña xerazon que·preteqde ri-va- 
lizar contra as idades camiña 
marcada ·por calexóns de . viña 
derramado, as escuras como an
tes, baixo a choiva corno antes, 
circularmente condenada a uti
lizar o resto dos seus anos para 

.comprender qué fixo. ónde 
equivocou o xesto: por qué ago
ra escoitan tan pouco ª!? som
bras ,que nos cercan. Alurnean
do insuficientes tachos que sen 

. cesar tristes se mallan, achega
rno-nos a rostas inconstantes 

(fue eremos amistosos, só para 
sermos recebidos polo seu riso 
de pqvura. Non ternos ou~ro re
curso que o fracaso. outra saída 
que a nostálxia. Ollamos ·pasar · 
a história surprendidos. E n·as 
nasas alcovas agora abandona
das somente -entra un vento la
cerante que se arrastra, difícil 
de matar con o calor dun ciga
rro, cori o alento dun.vaso de xe
nebra, con a última oliada que 
as colchas vazias onde as vezes, 

-u~ MINA 
XERAZóNÉ_F_IL_L_A_ 

DE PALAVRAS 
EXCESN AS, DUNHA 

PRÁTICA DE . 
REMOTA SOEDADE,· 

DO MÉTODO DE 
AMAR-SE · 

INFRUTUOSAMENTE' 

sos extranjero tanto como yo; I 
Manolo, no te sientas solo , I 
suda a ·su modo tu humilde su
dor. / Gallego, duro compañero, 
/ no hay bolichero que cante 
mejor. ·1 Las rias que amó Rosa-

· lia I cantan folias Y. son para 
vós." 

Enrique Estrazulas finalizaba 
asi o seu libro no 1977: ''.O espi
rito de Zitarrosa · modelouse a 
raiz do seu desamparo, da xesta 
de vivir e sobrevivir unhá infán
cia durísima na arde afectiva. 
Asi é que ·se construiu --sub
conscentemente-- o artista. E 
isa foi ·a sua réplica: criar, co
munic.ar, armar . lentamente 
unha ponte dé amor cara a co
munión de dous espiritas, entre 
el e quen o · escoita tremar en 
cada sílaba, En suma: criar feli
cidade . Felicidade enténdese 

. pot dita ou desdita; felicidade 
~nténdese por consola . Dicer ou 
cantar o que outras persoas pre
cisan o mor é consolar. E iso é o 
que se propón Zitarrosa: bicar
nos nos ollas ." 
· Agora será moito rnáis difícil 
que o escoite quen antes non o 
fixo. A marte ten inevitabilida
des . E ainda nun cantante, nun 
poeta, non se sabe como vai au
mentar a difusión, detrás desa 
pátina de idealización que ás 
veces, maldito costurne, trae 
cons'igó a desaparición. Se non 
en directo, calquera que poda 
mercar un disco seu --dous de
les ainda están á venda- que-
. dará prendido desa voz insondá
bel. Compromiso tarnén da pala
bra "Souben, guitarra, que est-e 
outro can que criache, ladrador, . 
campesiño, ás ve9es manso ou 
vixiante,. que roe o seu próprio 
oso na penumbra e gruñe ... 
como todo can popular, vagará 
palas tuas anchas vereas, as 
tuas milongas sangrantes ... até 
morrer .tamén .. . quizais un dia ... 
de soedade e rábia_ . de ternu
ra ... ou dalgun violento amor; de 
amor ... sen dúbida". O 

;' x.c. 

enganosamente, eremos detec
tar a concavídade quente dei.Xa
da por un carpo . 

A rnill.a xerazón aprendeu a 
viaxar tamén por dentro e, des
dé a lonxania certa que por..Je
zes nos asola, a . continuar en 
auséncia habitando con outros 
as noites de procura comparti
da, a quentura dunha conversa 
inconsistente, a irrealidade dos 
locais esaxeradarriente povoa
dos, o brillo afurnegado nos ollos 
de alguén que tras da fadigfl. da 
noite reflexa roáis de trinta anos 
de derrota. A .miña xerazón dei
_xa esquecidas prendas e luga
res, pércorre pasaxes que lle pa
recen·inauditas. para admitir de 
imediato que éramos prosaicos, 
que non tiña septido pretender 
serrmis diferentes, que talvez xa 
·nos sexa chegado o tempo de 
'calar. · · 

Por isa declamas que os de.-. 
mais nos contemplen: uns, con · 
estrañeza de cómo . pudemGs 
existir; os mais vellos, sen pode
ren dar-nos a axuda que eles 
non tiveron. A rniña xerazón 
pertence a un ciclo de eras in
termédias onde, ao cabo e de
masiado tarde, · hemos de com
prender que nos tiñamos, dous 
a dous mas illfinitamente. só a 
nós mesmos. D 
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X.L Mt§ndez Femn, . presldente do 
Clube Cultural Ad/ante. 

Sede central 
Non é inhabit\lal nas· nasas le
tras que un corprunto de escrito
res reúnan un bo monllo dos 
seus escritos e os publiquen 
nun volurne para apoio dalgun
ha causa ·au entidade concreta. 
Desde aquel remoto Album de 
la Caridad, unha das prirneiras 
manifestacións do noso rexurdi
mento literario, até este Sede 
Central non parece que a si
tuación dos escritores galegas 
teña variado sustancialmente 
no relativo ao seu necesario 
compromiso e á constatación da 
inevitabilidade da súa fe no 
país, na cultura, na lingua. É 
por iso que este volume , cun 
fermoso deseño da capa feíto 
por Gonzalo Araúxo, vense en
gadir a un longo listado de tex
tos escritos con fins directa
mente políticos, auténticas 
mostras do compromiso dos 
seus autores, por rnáis que 
avant la létre as súas palabras 
constitúan universos irnaxísti
cos de especie varia . 

Mais non se trata unicamente 
de autores galegos, coñecedo
res da dinámica política e litera
ria donoso país. Tamén autores 
extranxeiros en canto á nacio
nalidade aínda que algúns se
xan tamén súbditos do mesmo 
estado_, ocupan parte preferente 
nestas páxínas. Desde Juan Ma
drid, un dos homes que mellar 
teñen sabido conxugar a calida
de -literaria co poder comunica
tivo do texto novelístico, até 
Koldo Izaguirre, acaso un dos 
narradores bascos de maior éxi
to no seu país e sempre moi 
atento ás letras galegas, como o 
dernostran as súas traducjóns 
de diversos autores do naso 
país, pasando polei maJJorquÍn 
Antoni Serra que nos demostra 
o seu dominio da novela negra , 
ou Viale Moutínho, autor dun · 
dos textos roáis poéticos do li
bro por máis que a ambigüidade 
da súa palabra remate por tor
nar escuras os acontecementos 
e as evocacións, este volume 
constata a dignidade da noss li
teratura nacional, cornparábel 
no que aquí se ve (e obviamente 
faltan rnoitos autores) co mello~. 
das outras -literaturas ibéricas. 

Os catro autores galegas con
fírrnannos tamén unha plurali
dade de accións (e hai .que en
tender que a creación literaria é 
na Galiza. unha as;ción, no senti.
do máis directo do termo) . Des
de Dario Xoán Cabana que se 
maugurp. aquí cun fermoso rela
to evocª'tivo do que forrn8!J. par
te como personaxes algúns .. dos 
nomes máis importantes . da 
nasa pintura moderna, de:;>de 
Lugrí~. protagonista do narrado, 
até Lodeiro; . pasando por Suso 
de Toro, ·autor dunha ensoña
ción terribel que _posúe todos os 
poderes da traxedia e remata 
por posuirnos a concienc;ia e o 
soño, e seguindo por -Manuel 
Guede, autor dun relato perfec

. tarnente ~scrito en que se úne 
o seu peculiar estilo lírico a 



unha trama magnífica para dar
nos no fin un conxunto qÚe so
brancea na totalidade do libro, 
para chegarmos a Medias 
azuis , o último relato de Xosé 
Luis Méndez Ferrín, nebuloso e 
peculiar como nunca, que relata 
unha historia de viaxeiros e fra
gas co amor e o transmundo im
plicados nunha estructura cir
cular. 

Sede Central é acaso unha 
das manifestacións colectivas 

· máis importantes dos Últimos 
tempos, síntoma dunha anova
ción literaria e cultural e vesti
xio aínda dun compromiso que 
segue senda necesario. 

Literatma , pois, de hoxe e 
para nós. ¿Quemáis pode pedir
se?. O 

MANUEL FORCADELA 

Estudos de história 
agrária da Galiza 

Nove historiadores aportan re
sumes das suas teses e tesinas 
ou de mvest1gacións ad hoc a 
esta obra editada por R. Villares 
en Sotelo Blanco. 

Dividida en duas partes, a 
obra oferece-nos importantes 
contribuc1óns, inapreciábeis 

. para a H!stóna xeral da Galiza . 
A pnmeira parte versa sobre 

as transformacións da proprie
dade da terra. Canta con seis 
colaboracións: 

Pedro Lago, A Abolición do 
déc1mo en Galicia. pp 21-78 

Blanca Martínez Dornínguez. 
A desamort1zac1ón eclesiást1ca 
do Triémo liberal na provincia 
de Lugo, pp 79-99 

Aurora Artega, A redención 
de foros e censos na provincia 
de Pontevedra. 1855-1908. pp. 
143-194. 

Ramón Villares, Desamortiza
ción e dereito de propiedade, 
pp. 101-142. 

Xesus Balboa, As vicisitudes 
do monte en Galicia, 1855-1925, 
pp. 195-217 

Ana Garcia Sexto, Transfor
mación na propiedade da terra 
no Concello de Santiago, 1900-
141, pp 235-265. 

A segunda parte estuda a 
modernización agraria no 1° ter
cio do s. XX. Dedican-se a esta 
temática tres colaboradores: 

Alberto Martínez, A implanta
ción territorial do agrarismo ca
tólico galega, pp 268-312. 

Anxo M Rosende, A comer
cialización do gando vacuno ga
lega: o exemplo de Ortigueira, 
pp. 313-348. 

Lourenzo Fernández Prieto, 
Estado e sociedade no proceso 
de renovación Tecnolóxica da 
agricultura galega, 1900-1836, 
pp. 349- 420 . 

A colaboración de Alberto 
Martínez é parte da sua tese de 
doutorarnento O agrarismo ca
tólico en Galicia /1903-1943), 
defendida na Universidade de 
Santiago en 1986. Tal tese, a.in
da non publicada, oferece a ou
tra cafa do agrarismo galega até 
hoxe sen analisar. A importán
cia numérica deste agrarismo' .é 
in·éuestionábel. A. Martínez es
tima que representaba a cuarta 
parte no contexto asociativo 
agrário galega en 1909 e os 
dous . tércios en 1919. O medre 
nos anos 1918-1920 foi especta
cular. . Asi permitiu-lle xogar un 
papel decisivo nos anos da Dita
dura, inda que perdendo efecti
vos ano a ano. Durante a Repú
btica o agrarismo católico es.me
rece nas provincias de Ponteve
dra e Ourense, subsistindo na 
Galiza Norte. 

Caracterízase este agr!3-risrno 
pala atención preferente ás re
formas tecrn:ilóxicas e a certo 
cooperativismo. Apoiado ás ve
ces pola hierarquía e outras sen 
tal apoio , foi_ insuflado por axen-

Ramón Vil/ares 

tes foráneos e arraigou nas zo
·nas territoriais máis evoluciona
das agrariamente. O traballo de ' 
A. Martínez está enriquecido de 
gráficos e mapas e conclue cun
has suxeréncias analíticas moi 
estirnábeis: 

"O número de entidades agrá
rias en Galicia, de todo tipo, 
pero en especial confesionais, 
resulta cuantioso. O grao de afi
liación confesional en Galicia re
sulta bastante menor que no 
ámbito estatal. AlGanza só entre 
a rnetade e cuarta parte do pro
rnédio español, en poboacións e 
núcleos afiliados, respectiva
mente, ainda que o duplica eri 
densidade sindical. 

Manexando cifras obtemos 
unha afiliación global (no agra
rismo católico galega) que varía 
entre 1.200-1 .300 socios en 1909 
e firíais da República e un avul
tado máximo de 46.000 en 1920, 
predominando en xeral un nú
mero entre 18.000-25.000 afilia
dos. Empregando os índices fa
miliares. obtemos un mínimo de 
54.000 persoas e unha máximo 
de 210 .000, cuns valores médios 
en tomo a 80.000-110.000 per
soas integradas nas FFCCAA 
(Federacións Católicas Agrárias) 
galegas, que supoñen unhas 
porcentaxes dun 25-50% da po
boación total das respectivas 
parróquias". 

Analisa tamén A.M. a inci
déncia xeográfica na implanta
ción do agrarismo católico pre
ferentemente no Norte de Gali
za. "Esta marcada diferencia de 
implantación católica entre o 
norte e o sur do país estaría en 
relación con determinados mati
ces xeografico-económicos en
tre estas duas zonas que, a pe
sares de non estar suficiente
mente estudiados, atrevérnonos 
a apuntar (Bohuier, 1979: 
560, 1, 139) A Galicia norte cons
titúe a principal reserva gandei
ra, cunha clara tendencia co
mercializadora. O peso dos foros 
era menor , en beneficio dun 
contrato máis moderno o arren-· 
<lamento. A importancia dos 
montes comunais era máis cati
va que no sur , presentando un 
sistema de explotación forestal 
máis favorecedor da iniciativa 
privada". 

Esta tese de A.M. contén im
portantes investigacfóns sobre o 
comportamento pastoral da 
Igrexa Catcfüca daquel.a época. 
parece estraño . que non teña 
suscitado alentos para a sua pu
blicación. Desde lago f<;mria par
te dos estudos decisivos sobre 
a Galiza dos anos 1900-1936, 
unha Galiza en efervescéncia_ 
cun campesiñado en acción, 
todo o contrário do que nos que-

. re~ déseñar com0 irnobilista, 
obstinado e ignorante. 

Alegra-nos ·saudar estas pu
blicacións sobre a Galiza agrária 
que promove R. Villares tanto 
na editorial -Sotelo Blanco como 
as dedicadas á Cidade e o mun
do urbano na editor.a Tórculó 
(Santiago). Forman· coas promo
.vidas pala .Deputación de Ou-
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rense (Xornadas de História) 
unha fonte de dados e de análi
ses que ·fan da Galiza unha na
ción - en permanente provoca
ción c:Ie curiosidade ciengfica . O 

FRANCl~CO CARBALLO 

Vários, Donos de seu, estudos de histo
ria agrária da Galiza, Sotelo Blanco, 1988, 
Barcelona . 

Cas elao na TVE -

En Madrid non din "Galiza". 
Non. Eles teñen que dicer Santa 
Compaña, néboa, culto á marte, _ 
noite de lobos, chúvia, saudaéfe. 
E acompañaló todo dun bon 
baño de piornos , herba, carros .. _ 

. tipismo e horterada. Anunciado 
nas reseñas de prensa --que as 
redaccíóns dos xornais galegas 
reproducen sen unha simples 
leitura, e asi cólanse de esguello 
erras nos nomes e nas profisións 
dos convidados que se com
prenderian nun xornal de Múr
cia-, como un episódio dentro 
da série "Apuntes biográficos" , 
que se emite os domingos ás 
2·2.30 horas na TVE2, Castelao 
era a persoax.e retratada nunha . 
série que, á vista doutros capí- ( 
tu los , pro cm a combinar o fio 
condutor dunha recriación. dra
matizada, co rigor requerido 
dun documental realista. A mis
tura , no caso que nos ocupa, foi 
un fracaso . 

De pri.meiras dicer que , no 
positivo que se pode tirar d.o 
programa, os entrevistados 
(Méndez Ferrin, Diaz Pardo e -
Neira Vilas) conseguiron deixar 
claro que non se estaba falandó 

-dun só artista plástico, ou dun _ 
escritor, ou dunha figura nu
clear nunha xeración cultural 
Duas frases abondaron para non 

--deixar equívocos: "Castelao xe
rou en. Cuba as meirandes mo.
bilizacións de masas de antes 
do triunfo revolucionário" (Neira 
Vilas) ; "Foi deputado en duas 
lexislaturas da II República, mi
:p.istro do Governo, fundador do
Partido Galeguista , presidente 
do Consello da Galiza . Se isa 
non é un político que veña Deus 
e o vexa" (I. Diaz Pardo)" . Ferrin 
puxo pala sua parte o seu parti
cular debuxo, de dubidosa utili
dade para o público español a 
quen ia dirixido, "Non foi un 
precursor do independentismo 
E os independentistas que pro
curen ne! un símbolo irian des
camiñados. Foi un populista. E 
por isa hai que entender que 
non fixera únha análise de clase 
que tivera en conta a forza pu
xante do proletariado que na
queles anos vivía folgas san
guentas, como a qu~ produciu 
o lock-out pesqueiro en Vigo no 
1935'!). Iso acompañado de ima
xes da época e unha lembranz8' 
do seu labor- como debuxante 
antifascista , pero sen recoller 

Castelao nun mitin agrário en 
Lira 

nengun dos pés dos debuxos, 
.nunha realización cinematográ
fica bastante pobre, antiga e ca
rente de recursos . 

O resto mellar esquecelo. A 
- memória impresionista que dei

xou o programa é a de sempre 
porque· asi se encarregan de ex
plicitárnolo . Un cego que recria
ría físicamente ao próprio Cas-. 
telao, e o seu espírito entre un 
pavo representado -arquetipica
mente por un fato de actores 
que s; dedicab·an a aparecer 
entre néboas e canastros, ou 
bailando en diferentes paisaxes. 
Unha Santa Compaña.. . corno 
non?!. Paisaxes ateigadas de 
néboas ·artificiais. En definiti:va 
unha dramatización própria de 
quen ten o estigma da Galiza 

, tópica no subconscente . Como 
ouvimos nunha cafetaria "tiven 
que pór o vídeo : nun canal 
Frankestein e no outro uns mar
tas talando nun cernitério" . 

Afina! a mistura dunha certa 
épica da po~tica nacionalista , 
tan cercana e actuante no tem
po, énchese de balar falso e em
baucador, e o esforzo de des
vear unha realidade queda en 
famtasia . D 

X.C. 

Roger Rabbit 
Despois dunhas semanas en 
cartel, xa se estabeleceu un 
unánime veredicto - sobre · este 
filme da .fábrica Speilberg: tráta
se dun espeétáculo visualmente 
fascinante, un fito da técnica no 
cine , ante o cal o falso sustento 
argumental fica nun esquecíbel 
segundo plano. 

Non irnos desmentir o primei
ro aserto (certarnente, e por 
unha vez, o anunciado en canto 
á téc.-nica por si só non resulta 
un "bluff"), pero si insistiremos 
no se.gundo, pois se a falla <;le 
inxénio ·roáis que rnanifesta ·se 
disculpa nun primeiro intre, ta-

. mén det9rmina que a tita sexa 
esquecida rnoito antes do razo
nábel. E non deixa de ser má
goa que ante taR abiaiante des
plegue artístico , que a indústria 
non emprende cada dous días 
ríen anos, os dispostivos discur
sivos seguiran a estéril liña dis
cursiva spielbergiana , descoñe
cedora, por máis que a · intente, 
do verdadeiro talento. 

Porque "Roger Rabbit" condú
cenos de novo aos estigmas au
toriais e productivos do chama-
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do "novo rei Midas do celuloi
de". Cales son : o recurso, ante 
a imposibilidade de utilizar ve
rosírneis fílmicos novos, á detur
pación do material clásico, pola 
via paródico-nostálxica. Así, In
diana Janes recolle os presuntos 
rasgos duns cantos herois que 
no cine foron , sen que chegue a 
exis~ir por sí próprio, en contra 
do · que moitos creen ou queren 
ver. O mesmo este Roger , mal 
remedo de Buggs Bunny, carece 
dunha entidade convincente . 
Por outra parte, o cine de Spiel
berg (e das suas a_vantaxadas 
esporas, coma este Zemmec
kys) cifra a sua espectacularida
de na acumulación, sexa de 
gags, extras ou. aquí, debuxos. 
Nunca da suxeréncia ou da ira
nia, e endexamais da elipse ºl!
nos tempos martas praparatá"-

· rios dalgunha cena cume. Nes
tas fitas todas pretenden selo. O 
resultado final dese ritmo frené 
tico é o aborrirnento. Se en In- · 
diana case non hai tempo de 
alentar entre o ataque dun ini
migo e o doutro _(ainda que ·non 
se saiba moi ben de onde saen 

· ou por qué); o bon de .Bob Has- ._ 
kins, e con el o espectador, ape
nas ' ten tampouco tempo de 
identificar á pleiade de persona
xes que surxen ora pala esquina 
esquerda do plano ora pofü di
reita, -para lembramos a cada 

· segundo o moito diñeiro gasta-
do e , polo tanto, a nasa abriga 

-de gastar do prodúcto . Primitivo 
-recurso que, unha vez revirado · 
o gosto cinematográfico das no
vas xeracións, é o que triste1ra
mente funciona . 

Marxinalmente haberia que 
apontar a máis que discutíbel 
operación · mostálxica que mete 
nun mesmo saco a todos os de
buxos , (prévio pago dÓs direltos 
correspondentes , que por cartas 
non é), igualando o espírito do 
sardónico Parrulo Lucas co do 
conservador, e plasta, bonald; 
por moi debuxos que sexan, o 
irrepetíbel _elenco da Warner 
non merecía ser confundido 
'coas ñoñerías disneydianas , por 
poñer o caso máis flagranté. S.o
pretodo cando nesa apoteose fi
nal as persoaxes son abrigadas 
polo guión, e por esa espécie de 
curmán parbo de Buggs, que é 
Roger, a suscreber un melífluo 
manifesto que non responde á 
idiosincrásia de moitos deles. 
Dita o cal, e por se queda {31gun 
cristiano que non a vira, non 
deixaremos de recomedala, 
pero coas citadas pegas e al-
·gunhas máis. · O · 

G. VILAS 

.... 
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1BimiiM&®iMU!B~rfütQU!Il. ____________ _ 
Os asasiñatos 
de Oseira 
Nas tenas ourensáns de Cea 
atópase Oseira, Urseira , pais de 
osos, osos que figuran na pedra 
armeira do rnosteiro que ergue 
a sua imponente fábrica ao 
abeiro da Sena Marbñá. Lugar 
inósp-ito e duro este de Oseira, 
9nde os cistercienses ergueron 
o que co tempo chegaria a ser 
Imperial Mosteiro de Santa Ma
ria . No 1909 este mosteiro e ~S
tas tenas Joron cenário dunha 
revolta dos paisanos que rema
tou ca' tráxico saldo de sete asa
siñatos e numerosos feridos . 

Abandonado desde a Desa
mortización, o grandioso mos
teiro foi ficando nunha ruina da 
que os labregos ian ·sacando 
leña e pedra para aproveitar nas 
suas necesidades. Ainda asi, as 
obras de arte e a igrexa eran 
respeitadas do expólio. No altar 
maior sobresaía un baldaquin 
barroco do século XVII. pala 
parte baixa, que os estudosos 
que se ocuparon del estiman 
que tiña certa semellanza ou 
certo ar co da Catedral de Com
postela e que a traza semellaba 
ser obra de Domingo António de 
Andrade mentres que as tallas 
serian do escultor Mateo de Pra
do. N_o 1926 foi desfeito o balda
quin e seique non ficou máis 
testemt.:ña gráfica desta obra de 
arte que unha foto de Ferrer. alá 
a primeiros de século, retratan
do ·o corixunto Pois ben. este 
baldaquín do altar maior da 
igrexa do mostejyo foi a causa 
dos tráxicos e sanguentos acon
tecimentos de 1909. 

Por várias veces o Bispo de 
Ourense ordeou desmontar e 
desfacer o retábulo ou · balda
quín e por várias veces se opu
xeron os paisanos de toda a vol
ta do mosteiro. Existía unha for
te tensión que a atitude intran
sixente do Bispo facia subir de 
tono e encrespaba os ánimos no 
mesmo Ourense. A Sociedade 
de Carpinteiros proibiu aos afi
liados ir traballar á desfeita do 
baldaquín Até o patriarca Mur
guia chegou a publicar· un arti
go contra a pretensión do Bispo 
eurensán, defendendo o valor 
artístipo do monumento. 

O caso é que o Bispo insistiu 
na teima e recrutaron obreiros 
dos Círculos Católicos para ir a 
Oseira e desfacer o baldaquín, 
custodiados pala GaFda civil , 
mandada polo Governador. Nci 
mosteiro un numeroso grupo de 
paisanos tentou impedir outra
volta a operación. Na revolta 
que se produciu, a Garda Civil 
carr~gou indiscriminada e. ale
vos.amente contra os páisanos, 
matando a sete e deixando nu-
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LA ACTUALIDAD . GALL~GA 
Tremendos asesinatos 
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Jq{anu~la · G. 1(oiri~u!2 , 
'lo• 2R " """· 

1{am6n G. :I~rnánfu, 
1t 'º' .~,n nn .. ,.. 

o!Jn~el Giveira, 
'Jnp '10 an.~. 

J;•t! 'fW.or-é Gil. 
'/q(anuel G. G:ierra.. 
'¡Jalt:Har ;J'ernándex. 
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merosos feridos de todas as ida
des . Para a hist.ória ficaron os 
nom_es das vitimas , publicadas 
ñunha esquela-denúncia na por
tada dunha revista galega da 
Habana . Aiiiños d 'a miña terra. 
que reproducimos acompañan
do este artigo. 

Ao asunto e circunstáncias 
que rodearon estes aconteci
mentos adicoulle Eduardo Blan
co-Amor un bon treito da sua 
novela Xente a.o lonxe. b gran 
escritor ourensán, que soubera 
de nerio dos feitos de Oseira na 
sua Áuria natal ,· relataba deste 
xeito as consecuéncias poste
riores , que ben nos pode servir 
de resume: "o escándalo chegóu 
á Prensa da Capital, e a minofia 
socialista, gue tiña un diputado 
.por xunto, tratóu o asunto no 

,Congreso, que non pasóu de 
dez minutos de 'ruegos y pre
guntas~, porque estaban no po
der os conservadores; si estive
ran os liberáis, ao millar chega
ria a vinte". Iso si , o Bispo as~ 
cendeu.tres anos despois a Car-

. deal Arcebispo de Hispalis O 
Governador caiu sen mái.s glória 
nun dos cámbios de tumo da 
Restauración . Xa daquela o ver
bo dimitir era descoñe'C:;ido dos 
politicos . O qu_e non sabemos é 

se o comandante da Garda Civil 
foi condecorado ou ascendido 
polo 'exceso de celo ', tan paten
te sempre no benemérito carpo 
cando de sofocar revoltas labre
gas e obreiras se trata_ba. 

Un .dos personaxes centrais 
de Xente ao lonxe, Ev.anxelina . 
da Severa, quen precisamente 
se estreba como oradora política 
nun acto organizado palas so-

.- · ·éiedades obre~ras por rrior do 
asunto de Oseira, despois de fa
cer unha breve e maxistral ex
posición das necesidades mate
riais e espirituais das clases po
pulares e das suas prioridades 
respos.ta deste xeito a aqueles 
que non comprendían a loita do 
pavo por cousa do retábulo dun
ha igrexa: "Falamos do direito 
que ten o pobo ao seu, tanto 
que se trata dun altar, dunha 
roza comunal, · dun camiño ou 
de dar o voto a quen con veña ". 

Para os de Oseira era unha 
causa de princípios, de afirma
ción da comunidade, de orgullo 
e amor próprio, mentres que 
para o Bispo e as autoridades 
era causa de imposición, de au
toritarismo e de fondo desprécio 
polos paisanos. O 
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A Toxa: 
unha illa de 
nome agrícola 
Falar hoxe da illa da Toxa é falar 
do turismo, do marisco , do casi
no e das suas salutíferas águas. 
Non obstante a orixe do seu 
nome nada debe ter a ver con 
nengunha desas actividades e 
todo ao noso entender coa la
brega laboura de rozar e apro
veitar os toxos para as funcións 
que o mundo rural ·galega lle 
destina. 

O primeiro que dá para pen
sar é o porqué do nome en sin

- guiar· ·aoigual que outros lugares 

o 

monifates, música 
e animación infantil 

Dr. Cadaval, 32-SºD 3ó202 
- \'lGO 

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

do naso . pais de nome o Toxo 
6u A Toxa, · xa que parece mais 

. normal que os aburrdanciais ·da 
planta seusen en palabras com
postas como Toxoso, Toxedo, 
Toxal ou Toxeir.a. 

Ainda que na fala popular 
úsanse expresións como "ir ao 
toxo'" qu~. non é ir á pr9cura 
dun toxo só, en singular, senón 
ac-arrexar unha cantidade de ve
xetal cuxo sentido xenérico po-

. deria ter dado orixe do topóni
mo. 

Se_procuramos a orixe da pa
labra "toxo" os libros especiali.
zados recorren ao caixón de 
xastre usual, que é dicer que é 
unha palabra de escura orixe, 
pre-latina, pre-celta ou ainda 
pre-indoeuropea, o que semella 
un xeito de agachar o descoñe
cimento real da sua orixe. 

Nós, na nasa teima de pensar 
que case todo na nasa língua é 
latín, preferimos procurar a sua 
nacenza no verbo latino "Tan 
deo " no sentido de "rapar" ou 
"rozar" o monte , e asi a orixe do 
nome que nos ocupa sería na 
antíguedade. unha "Illa Daton 
sa ", e daríanos razón de como 
en recuados tempos os naturais 
usarian a "tonsura " do mato da 
illa para as suas lábores agríco
las. 

Ficaria pois como onxe dos 
nomes de lugar "Toxo ". como . 
terreno de "Tonsus" . palabra 
que designaria primeiro a fun
ción a que a dita terra estaba 
destinada. pasando posterior
mente a nomear tamén a pri
meira planta que de xeito es
pontáneo nasce nunha terra re
cén "tonsurada" que é nen máis 
nen menos que o naso modesto 
e espiñento toxo. O 
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ANUNCIOS DE BALDE 

Véndese Citroen GS. Matrí< 
cula Logroño "'b". Moi barato. 
Teléfono 986-207391 

Grupo ·poético oferece os 
seus servizos (tanto en con

. xunto como individualmente) 
e presta-se a publicar uriba 
Antoloxia. Charnámo- nos · 
Ronseltz e non cobramos de
masiado. 

Contactos : non hai nada 
máis dpaixoante · que a bús
queda. 

Véndese conllelador Za
nussi. Vertical de 225 litros 
de capacidade. Teléfono (986) 
47 14 05. 

Os titirtteiros de Kaos ~an
che as festas do teu coléxio. 
gardaria ou do teu bairro e de 
todos aqneis que "queiran pa
salo ben. Os interesados en 
conectarnos poden chamar 
aos teléfonos de Moaña (986) 
31 14 09 e 31 20 03. 

Vendo mel da Galiza (Serra 
do Faro de Aviom - Ourense) . 
producido artesanalmente 
sem tratamento químico. em 
botes de 1/2 Kgr. a 650 pta. E 
1 Kgr. a 1.200 pta. para pedi
dos mandar cheque polo im-

EXPOSICIONS 

• Madrunas e 
galáns 

Exposición sobre o Antroido 
de Cobres desde o 3 de Fe
breiro no EdúíClo Sarmiento 
do Museu de Pontevedra 

• Artes e tradicións 
populares 

Até o 10 de Febreiro está 
aberta unha exposición foto
gráfica no Museu do Pavo Ga
lega que baixo o epígrafe arri
ba indicado -orgaruza a "Direc
ción Xeral de Cooperación 
Cultural" do Mirustério de Cul
tura español. 

• 1 O desenhos de 
Carlos da Torre 

Orgamzado por Etma. (Inicia
tivas Cultura.is). unha agrupa
ción con sé en Carnmha. está 
aberta unha exposición do 
Vlanense Carlos da Torre. au
tor de traballos de deseño grá
fico que expón por pnmeua 
vez os seus traballos Está . 
aberta nos loca.is de Etnia 
(Rua Due1ta. 156- Ao pé da 
Igreja Matnz) en C mmha 

• Artistas Galegas 
da Cabca Vigo 

No Museu Municjpal de Ou
rense (rua Lepanto) está aber
ta unha mostra 1tmerante por 
toda a Galiza que recolle parte 
dos fondos pictóncos desta 
entidade crediticia V1guesa 
Coa colaboración de Concello 
e a Confederación Empresarial 
de Ourense 

• Fotografía e 
medio ambiente 

Vense de publicar o volume 
de fotografias do certme foto
gráfico que tíña convocado a 
Consellaria de Presidéncia e 
Admón. Pública da Xunta de 
Galicia. Fotos en blanco e ne
gro de Eduardo Núñez, Ocho, 
Xaquin Novoa. Kiko Fontenla, 
Antonio Roca, Ribas i Prous. 
José Ramón Rama Anxo Ca
bada. Luis Plácido~ outros ·até 
completar 28 criadores . 

• Rosalia Dans' 
Exi:>osición de pintura na Ga
Jaria "Pardo Bazán" ·de A Cou
rña 

• · Videos de José 
Coira 

,Até o 18 de Febreiro en "Zú", 
nas. Gp.lerias de Villalba. en : 
Lugo, exposición videográfica 
babeo o título "Paso". . . 

porte roáis 150 pta. para ·gas
tos de envio a nome de Joám 
Lois Galega Torrado. 32513 

· Godás .da Cima - O Carvalinhe 
Ourense. 

Exposición de F6iografia "Hi
ros~a e· Nagasaki". A disposi
ción· de éoncellos, asoc'iacións e 
entidades. Educadores pola Paz 
(Nova Escola Galega) Apartado 
577 Vigo. 

Vendo vídeo reproductor 
VHS.Marca Baitron VCR-12. 
A estrenar . Garantía -e4 me
ses. 20 mil pesetas. Ttno. (981) 

_25 98 Q3. . 

Em A Corunha curso inten
sivo. de galego reintegrado 
(e breve aproxima9om a cultu
ra-portuguesa). 14 de Novem
bro a 16 de Dezembro (todos 

· OS días) . Pelas 20.15 h. até as 
21.15. Instituto Salvador de 
Madariaga. Inscripi;om e ma
trícula: a) Livraria Terra. Prai;a 
do Conservatório. 2 (onde a 
Escala de Idiomas); b) Livraria 
Lume, R¡ua Femando Macias. 
3; c) Livraria Couceiro, Prai;a 

Danse clases de Matemáti
cas de BUP. FP e COU. Per
guntar por Marina. palas tar
des. na Rua Touro 3-7° dereita 
(C,ompostela). · 

• Juan Cruz Plaza 
Pintura deste pintor soriano 
na Galería Trinta de Compos
tela 

• De Galicia 
Mostra colectiva de Pintura na 
Casa da Parra de Comp~stela 

• · J . Grangel 
Exposición na Sá da Caixa de 
Aforrqs de Pontevedra nes,ta 
capital 

• Colectiva de 
Aro usa 

No pub e sá "Pórticos" de Vila
garc1a. mostra colectiva de ar
tistas da comarca: Xurxo 
Alonso. Xaqum Chaves. Ban
chn. Llno Silva. Guillermo Pe
drosa. Sevillano e Uxio . 

• Emilia Salgueiro 
Expos1c1ón de Pmtura na 
Nova Sala de Expos1c1óns da 
CAV (Pohcarpo Sanz. 26). en 
Vigo Até o 4 de Febreno 

• Espácios 
pontevedreses 

Unha mostra de fotograhas do 
urbanismo de Pontevedra que 
permite achegarse a unha c1-
dade do pasado As fotogra 
tias son do macabábel atquivo 
duo dos mellares fotógrafos 

· ~alegas;- o pontevedrés Pin.tos. 
No Edi'fíc10 Sarmiento do Mu
seu de Pontevedra 

• Sebastiao Salgado 

As fotografias que o documen
talista · brasileiro tomou no 
Sahel e que veñen de. ser edi
tadas pola asociación "Médi
cos sen fronteiras" están a c.ir
cular por toda a Galiza .. Até o 
6 de Febreiro están pendura
das· nas sás do Museu do Pavo 
Galega. O libro que recolle 
unha ampla mostrada expósi
ción. "SaheJ : o fin do camiño" , 
está tarnén á venda. 

• · Ciñco anos de 
Arracada 

Aproveitando o início do seu 
quinto ano de actividade a ga
lería coruñesa expón obras de 
Xurxo Alonso. Alfonso Bonifá
cio, Rafael Canogar, Xosé 
Freixanes, José Guerrero, Gui
novart. David Lechuga, Linds
tfom. Martínez de la Colir:la. 
Leopoldo Novoa e Drufo Villal
ba. 

. Axen.d ·A . 

.a;CULTURA~ 

ACTOS 

• Entroido 
Son innumerábeis os actos do 
fin de semana e do Luns , Mar- . 

. tes e Mércores próxímos coas 
· festas do Antroido. Brevemenc 

te sinalamos. 
A Coruña 
Venres ás 20 h. traslado de 
Momo aos Cantóns onde será'. 
cornada e verbena coa orques
tra "Sintonia". Sábado ás 18 h. 
desfile de carrozas e compar
sas dos distintos bairros até á 
Praza dé Mina .:. 

Ouren5e 
O Concello programou tres 
corúeréncias para Os días 2.3 
e 4 no Liceo áS 20 h . nas que 
intervirán Paulina Izquien:io', 
Xaquin Lourenzo e . Enrique 
bande. Ademáis hai un mcten
so programa de animación na 
cidade. o:nde. fundamental
mente, se deixa campo á es.:.. 
pontaneidade. seguindo o cri
tério que expuña Xaquin Lou
renzo hai anos: "se se organi
za moito debca de ser Entroi
do"_ 
Xinzo, Verin e Laza 
Na prirneira localidade hai a 
peculiandade dun "Festival da 
canción humorística do En
troido" , coa particu!aridade de 
non ter qt!e se apresentar pre
viamente as letras nen estas 
cinxirse a temas da bisbarra. 
En Verin dará o pregón. o sá
bado ás 17 h .. ·Xosé Loís "O 
Carrabouxo" e en Laza desde 
as 10 da noite do venres ini
ciarase un d_os mellar e máis 
orixinais entroido que se aon
serva através dos anos na ·aa~ 
liza. 

• Tiempos 
modernos 

Fechando o ciclo ·adicac:fo a 
Charles' Chaplin, no auditório 
do Centro da Caixa'ligo, prn
xéctase o venres 3 ás 20 horas 
a película . "Tiempos Moder
nos" 

CONVOCATORIAS 

• · Entroid6 de 
Moqña 

Seguindo a liña enceita.da o 
ano pasado, séguese _a poten-
ciar· a descentrali·zación por · 
parróquias e lugares para evi- · 
tar a excesiva ·concentración 
no centro de Moaña de activi
dades. comparsas. etc .. e así 
vanse realizar festas en case 
todas as parróquias. nas que 
actuaran as comparsás e gai
teiros, haberá xogos para ne
nas e maiores e outras activi
dades espontáneas ríos palcos 
adornados con motivos alusi
vos ao Entroido. Segwrase o 
seguinte calendarip: 
Sábado, día 4. Ás 5 da tarde. 
no palco .da9 pistas da Praza. 
un excelentísimo representan
te. · do murído da farándula 
moañesa dará lectura o pre
gón co qlie se declarará aberta 
oficialmente a veda que pesa
ba sobre este entroido 1989. 
Domingo, día 5. Festas po
pulares nas parroquias e luga-
res seguintes·: . 
Doi:naio: Ás 11 ,30 da rriañá. 
no adro de S Benito, organi
zado pola A. C. As Charavis
cas . 
-Grupo de gaita "As Chara
viscas" 
- Comparsa "A -Taza" 
·..:.....Comparsa "Moita marcha" 
--Comparsa "Presérvate dos 
aditivos" · 
~Ómparsa "As- Putifarras" 
-Disfraces . infahtís, xogqs, 
etc:. 
Meira: As 5 da tarde. no Sa
mertolameu, organizado palas 
"Putifarras" 

. -Grupo de gaita "Meirªmar" 
~omparsa "As putifarras" 
--Comparsa "Santa Eulalia" 

---Comparsa "Contar con nós" 
--Comparsa "Moitp. marcha" 
-Xogos e enredos. disfraces 
infantís, etc . 
O Piñeiro:. Ás 5 da tarde, no 
adro _da igrexa, organizado por 
Ramón R. Lestón. 
-Comparsa "Os que faltaban" 
--Comparsa "Os Trasnos" 
--Comparsa "Os máis ·cachon-
aos" 
-Xogos e disfraces infantís, 
etc . 
A praia: Ás 5 da tarde . nas 
pistas da Praza. organizado 
pala A .C. Breogán . 
-Grupo de gaita "BieogáIJ." 
-Comparsa "Tinta Femia" 
--Comparsa "Calcarrúas" 
-Comparsa ."A Taza" 
--Comparsa "Xa enganche( 
~comparsa "Presérvate dos 

. aditivos" 
--Comparsa "Vasa Nostra" 
- Xogos e disfraces infantís 
O Reaf: Ás 11,30 da mañá: no 
~parcamente do peirao de 
Moaña, organizado pola 
AAW. do Real. 
..,-Grupo de gaita "Treboada" 
- Comparsa "Nasa Terra" 
-Comparsa "Os que faltaban" . 
....'.._Compars?- "Os prirneiros do 
Con" , 
--Comparsa "Vasa Nostra" 
~Xogos, emedos e disfraces 
infantí"s . 
Martes, día 7. Desfrazamento 
das comparsas por todas as 

· parroQUias e_ actuación nas 
rúas. -bares e lugare~ para ce
lebrar o Martes de Entroído. 
Domingo, día 12. Ás 4 da 
tarde, saída do Enterro da 
sardiña e acompañamento da 
finada palas estradas· de Moa
ña . 
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O itinerario previsto é : Por
tal do Almacén. Rúa Ramón 
Cabarnnqs. cruce ae. testón, 
beiramar e pistas da praza de 
Abastos. donde ·se realizarán 

. os derradeiros actos públicos 
co consabido discurso do Al
calde e a queirna do animal. 

Este ano, e como novidade , 
· _ó remate da queirna teremos 

festa rachada ata ben entrada 
a noite, coa actuación do gru-·. 
po músico-vocal "Dorna''. 

• I Carreira 
Pedestre PopÚlar 
de Bergantiños ,. 

·celebrarase o 5 de Febreiro. E 
seguirá o seguinte Regula
mento 
1. A saída terá lugar ás 11 ho
ras na Avda Bergantiños e a . 
chegada na rúa Colóri xuntci ó 
Concello . 
2. Os participantes deberán 
colocarse na zoña de saída 15 
minutos antes ·do comenzo da 
proba . .. . 
3. O percorrido será de 10 Km. 
200 rn. e discurrirá a través· 
das seguintes rúas: Avda. 
Be.rgantiños, Vila de Ordes. 
Gian Vía, \6,ázquez ·de Parga, 
E. Pardo. Ponte da Pedra: Fá
briC9., Avda." das- F1ores. Gtra:. 

· de Sísamo, Instituto . .E..P .. . 
Avda: Cristina,. Poniente, · 
Perú, Ourense. Camiñó Novo, 
Fomento , Avda. · Fisterra. 
Avda. Milagrosa. Feira do 
Gando, Compostela; Br~a . Rúa 
Verdillo, Sol, Gran Vía , Dr. Fle
ming, José Antonio . Colón. 
4 . A clasificación será absolu
ta e por categorías. Trofeq ó 
prirneiro masculino e femeni
nG da Co¡:narca de Berganti
ños. 
5. A organización contará coa 
axuda dos organismos munici
pais competentes que regula
rán o tráfego ó longo de. todo 
D percorrido. .. 
6. Ó longo de todo o percorri
do a organización establecerá 
diferentes cor:itrois que · proce
derán a descalificación daque-

. les ·participantes que c.ometan 
algunha irregularidade. 
7 . O percorrido estará sinalado 
cada qLI:ilómetro. 

~ .. 

-~ 

8. Todo corredor .que chegue 
á meta sen o seu correspon
dente dorsal será descalifica
do. 
9. O control de chegada pe
chará ás 12,30 horas. 
10 . . A carreira estará controla
da ·pala organización e polo 
Comité Galega de *uices e 
Cronometradores . 
11. O prazo de inscripción pe
charase o día 3 de Febreiro, ás 
20 horas. · 
12. As inscripcións faranse 
persoalri:lente- ou por" escrito 
nas oficinas do "CORREO GA- · 
LLEGO". na rúa José Antonio. 
15-1.º, ou por teléfono cha
mando ó 70 05 97 ou ó 70 34 
09 (PEDRO LANTES. JUAN 
CARRACEDO). 
1:3. O "CORREO GALLEGO" e 
a comisión organizadora non 

. se fan responsables dos danos 
morais ou materiais que asi
mesmos ou a outras persoas 
lles ocasionen os participantes 
desta carreira. 
15. CATEGORIAS. HOMRS. 
MULLERES 
A) CADETES. DE 15 A 1é 
ANOS 
B) JUNIORS DE 17 A 19 
AÑOS 
C) SENIOR, DE 20 A 39. DE 
20 ,A 34 
D) VETERAN_OS. MAIS DE 40. 
MAIS DE 35 . 
· ~32 Trofeos '. 

Clasificación Xeral: -
• 3 Masculino e 'Feininino. 
PGr categorías: 
• 3 Prerñ:ios por categorías 
(Masculino). 
• 3 Premios poi ~ategorías 
(Feminino). 
Premio especial: 
• Primeiro participante mas
culi,no e ferninino da Oomarc·a 
de Bérgantiños 
-Metálico (Clasificación Xe
neral) : 
1.º 30.000· Pts. (Masculino e 
Ferninino) . 
2.0 20.000 Pts. (Masculino ·e 
Femlnino) . 
3.º 10.000 Pts . (Masculino e 
Ferninino) . 
-'-1_5.000 Pts. (prirneiros clasi
ficados masculino e feminino 
da Comarca de Bergantiños. 

Tooos·os 

X OVES 
A•OSA!IUA 

. PBUODICO GALEGO SEMANAL 

NO SEU OUIÓSOUE 
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IDENTIDADE· E 
EMANCIPACIÓN LATINOAMERICANA 
HEINZ .DIETERICH , . . 

D .. esde a .orixe mesma da razón, ._na 
' existéncia física do home ocupa un 
lug_ar principal .a reflexión de si· pró

prio e· do ·lugar- que -ocupa no universo. 
Pero as interrogantes sobre o nacimento 
e o sentido da vida non proceden da sim.:. 
ples especulación filosófica. Como todas 
as manifestacións do _ espirito, proveñen 
da vida de cada dia, E a sua funCión non 
consiste en ' satisf~cer inque.danzas meta
físicas senón en favorecer o control da 
realidade; tanto natura! como social-. 

Para dominar a realidade e transfomiala. · 
en algo _útil para sT, o hQme interpretou o 
universo en tres categorías fundamentais: 
espácio, tempo e movimento. Necesitaba 
c'oñecer o espácio físico- xeográfico para 
sobreviver nel e ·influencialo; comprialle a 
conciéncia ·d,o tempo t)istórico (conceito 
derivado da 9ategoría movimento) en que 
actuaba porque cada tempo abre opqrtu
n idades históricas .únicas e pecha outra~ 
convertidas en anacrónicas. O que nos _ , . 
tempo heroicos se personificc~ no cabal~i:- ·ficie. Neste plano destaca'h a) A língua co- ber coma un lazo social pre-estatal, tal 
ro . andante, no lumbrigar da sociedade mún b) O catolicismo; e) a importáncia -G.Oma se pode observar entre os mernbros 
burguesa é don Quixote . . Q que era tráxic'o tráscendental dasselacións sociais fami- dun clan ou · dunha comunidade. Podería-
nunha era volvese cómico en outra; o que liares e d) o machismo. dos homes e as mos entender este lazo social coma un 
nacéra como aval]garda, pode ser mañá atitudes ~orrespondentes nas mulleres: o bolivarianismo afectivo. 

·retagarda. Un proxecto histórica lanzado patriarcalismo. Ao falqrmos destas ca~ac- Non é esaxeración constatar que d~sde 
a destempo, pode fracasar ou se desfigu- terísticas xerais referímor:ios a uhha situa- a sua integración dependente no sistema 
rar no seu fin noble. As conxunturas histó- ción real sen facer xuícios de vq.lor. de dominación occidental . (europeu, no 
ricas non aproveitadas poden non regre- , A segunda esjruturá pode conceptuali - primeiro e estadounidense-europ~o ?~s-
sar-endexamais e os pobos que non teñen · zarse coma u.nha estrutura _.profunda qu _ pois), haí 500 anos, os poyos e nac1ons 
conciéncia 'da sua. história están condena- - ontolóxica que á sua ·vez está constituida latinoamericanas non deron recuperado a 
dos a padecer outravolta as amargas ~x- por diferentes estratos. Mencionaremos sua soberanía política. A emancipación 
periéncias do pasado. aquí -dous deles. O primeiro é o que· na dos · povos latino-americanos pode, por 
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Pero se o espazo e o tempo son cate- cultura europoea coñécese coma dioni- tanto, non sig.r;iificar outr_a causa· que a 
gorias facilmente asumidas, non acontece - sfaco. É o que atopamos tan maravillosá- _ _ruptura .da asimétrica dependéAcia ·exter-=- -
o mesmo coa prc)pria realidade. A vida do mente -ex.presaºº para -o mundo · 1at1ño:. · . na asi coma da -transformación a fondo 
home pmxectase cara un ·final, que ·é_. a -americano nó ~Macando de García Mar- da~ estruturas represivas internas que son 
morte perff a confusión opaca a cóncién- _ quez.· É o mundo do folclor, do sentimer:i - ~ o le_gado de médio milénio de evolución 
cia colectiva dunha nación e impide' q~e · to, ~da máxia, da fantasía, da superstici9n, · truncada. Neste carrüño cara a construc-
busque o futuro den~ro ·das suas posibili- · da paixón, da vitalidade d9 romanticismo ción dunha sociedade irmanada, partici-
dades. Se uri campo revela máis clara- e dos arcaísmos. _ Este dominio do · pre- pativa e democrática, é imprescindíbel 
mente a miséria da filosofía na América ·consciente é. o resultado da conquista, do empregar, co'mo di Galeano nunha fermo-
latina~ esté é. Na multiplicidade de res- tt9umáticó sometimento ·das culturas sa metáfora, a ,história que r:nira cara 

. postas que tefl .provocado o problema de am.ericanas ás europeas ·a meio do terro- adiante. A capacidade latino-american-a e 
identidade do latino-americano, sobran- · rismo colonial qüe queimou indios e ído- de cadanseu pavo para determinar o seu 
cean os· racioGínios idealistas, etnocentris- los para impar a sua regla. No sincretismo_ próprio destino, depende da sua identida-
tas e agnósticos. S.ó nunha minoría dos. deste estrato ontolóxico coexisten avene- de: a identidade que confire ao cámbio a 
casos se pode dicer que esta ignoráncia ración polas vellas deidades americana~ esencia de continuidade, auto-determina-
sexa cónsecuéncia da incapacidadé inte- coa reveréncía polos deuses trunfantes. E ción e razón do suxeito. Un povo sen 

· lectual ·por qu~ en xeral se trata dun ag- . aquí onde _atopamos o · máis singular da identidade é un xigante miope. Non pode 
nosticismo irteresado que }eva cincocen- · personalidade latino-a_mericana •. a sua in""' ver o camiño que ten que andar para a 
tos a:nos ao servtcio do poder. . confundíbel idiosincr~sia particular frente sua liberación. Destruir a sua identidade 

Por todo islo, o problema da identidade de outras culturas rexionais como a medi- ou estragala· significa cegar ao pavo e 
dun pobo redúcese á interrogante sobre a terránea; a atlántica, etc. Trátase dos fun- .. mantelo dentro das alxemas seculares 
sua Gestalt concreta, sobre o seu contido damentos telúricos ria arquitectura da que lle foron impostas. Contribuir á re-
e estructura real. A teoría da identidade personalidade latino-americana. coñstrucción e ao avance desta identida-
da América - Latina ten · que partir dunha O segundpo .estrado da estructura pro- de e, polo · tanto, a sua capacjdade de 
categoría central, qué é a da_violéncia, a funda é o que se pode experimentar em- auto-detérminación -é a obriga prometeica 
do desenvolvimento da dialéctica do amo píricamente' como a solidariedade ou ir- .de calquera compromiso latino-america-

~ e do escravo, da represión e a emancipa- mandade espont~nea entre os pavos do nista. O 
ción. A identidade latino- americana ten sub-continente. .E un. vínculo que non 
caracteres xerais ou formais que pode- éxiste entre os cidadáns dos Estádos Uni-
mos denominar a sua estructura de super- dos nen da Europa e que se pode de?cre-
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Hans Dieterich é Catedratico de Socioloxia da Univeri
dade M11tropoljtana de México. 

MAN EL 

A ZOOPOLITICA 
MANUEL RIVAS 

A ta hai ben pouco, a fauna polí
tica galega estaba claramente 
dominada palas especies au

tóctonas, con lagarto vello dabondo, 
raposos ó axexo, cabalas trotóns, al
gunha que outra cabra asilvestrada e 
moita mala besta. Pero o elefante 
que Guiña vai regalar a Soto, o ele
fante PEPE (Pepe é o nome dó presi
dente da Deputación pontevedresa e 
Pepe, o seu partido) , introduce unha 
variante zoolóxica de impredicibles 
consecuencia_s para o futuro do país. 

A donación do proboscidio é un 
~.voluminoso símbolo- da - emersión 

conservadora en Galicia, e non o 
digo só polo insaciable apetito do 
animal , senón pola coñecida queren
cia que por Dumbo e familia ten don ' 
Manuel Fraga. Soto, que ó único que 
non visitou en Pontevedr.a curiosa
mente foi ó seu correlixionario e polo 
tanto nemigo, o gobernador Parada, 
volveu coa sensación de que llame
teran, a trompa, doblada. O de Lal ín, 
postas xa na zoopolítica, é un autén
tico lince. 

O problema do xesto de Guiña é 
que crea un perigoso precedente e 
nqn vai haber político que queira ir 
de vacio nas visitas de pleitesía a ou
tro mandamáis. Como cunda o estilo 
Guiña, as estradas galegas van pare
cerse definitivamente ás pistas que 
cruzan o Safari Park. Xa vexo a Cau
ce Doce presentarse cun orangután 
no pazo de Raxoi, a Lendoiro abrín
dose paso cun rinoceronte no despa-

. cho de Vázqu~i: & Vázquez, e a Vi
cente Quiroga pedindo prestado o 
elefante para entrar na Cacharrería. O 

V'6LVE~ AO REGO 

Os "progr~s" . ~stán preocupados 
co gallo da volta de Fraga. De 
novo a barbárie, disque. O pior 

que nos podia pasar. Compre matinar 
· de novo no exílio ou nalgo semellante. 

· No fundo están contentos, síñtense 
· rexuvenecidos. Voltamos 'a estar todos 
unidos contra o franquismo. Restaña
ranse as feridas da pos-transición. Car
los Príncipe, por exemplo, poderia vol
tar tom·ar copas cos seus ex-compañei
ros da LCR. Fraga, o nef!!igo comun, o 
subdesenrolo, a Galiza .que non ten so
lución. Emigremos. 

Pois non. Fraga foi wn bon tema de 
conversa no 1966 cando ·era Ministro 
de Información e Turismo ou cando era 
o liberal do réxime ou, se acaso, cando . 
Vitória e Montejurra. · Agora só é un 
zombie ou a Santa Compaña con man
do a distáncia_ socialista. . O 




