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ANO XH • 9 DE MARZO • 1989 
PERIÓDICO GAL.EGO SEMANAL 

Nº 378 • APDO. 1371 (VIGO) • · 100 PTA. 

oo· R.10 GRANDE AO, CONO SUL ·o ·PÁTIO TRASEIRO - ~DOS ESTAÓOS UNiDOS ·ESTALA 
EN CONFLITOS . P.ROVOCAD<VS .POLA -DEPENDÉNCIA ECONÓMICA . 

. . LATINOAMERICA . 
Á CONQUISTA óA SUA SEGUNDA INDEPENDÉNCIA 

Crítica_ao 
machjsmo 
xudicial no Dia 
da Muller · 
Traballadora 

Se non hai ainda _poucOO m~es fontes oficiais esp~ñolas a·· 
galegas ofertaban ao~ nosQS cidadans· tr~ballqs -dé _cGlonos . en , 

paises americanos ~orno Venezuela,# hoxe soo - IT!~is qs gale§Qs . residentes: neste~,,P9t~,-';":: 
· como tamén ·na Arxentina, que tratan "de regresar. ·Decate-,·tada·,,[at~noárn~ricá .,·:~ : .. 

~ . debátase nunha conflitiv.idade mesmo ~J!l~is aguda que a .visla .. nos-.·~~- ;·:,,: 
-~ , • ~ V • sesent a cando -o· Che era·· rñoqel9 ~de cárnbio. A políticá:;-,d9·;· 'frv1t'~t4~ 

e O páge. .da débeda COlocan .. nunha, Sitl)aciór} .serl .~ida~ noiJ"~'.St\taoo·-~:~~:·~ 
· rexímenes duros como Chile, · senórf mesmo· ás .. dernacni~:~~~r~'. 

esGap~r~te' como V~nez_uela: en todos convive ··a factór ~~~~~;~!t~~ 
. dá~ v~las-miséria e dunha_ economi_a chuchada polq _<NPrte~-,~~11i 

- . ;.~ -. : -~~-;>:·.·'.~: .. -·· - .. -··.·--:• 

Ricardo Portela e. O Corcheiro: 'Hai 
Xan López: 'A que ser dure na· 
gaita é liña política e . -· 
património brando coa . . . 
popular' xente' · , .· 

En CG preocupa. 
_a perda do 
referente 
nacionalista na 
Xunta 

Tres manifestacións, centraron . Alén da sua. própria 
os actos do 8 de Marzo, Diada , denominación, a "Asociación de 

En calquer acto ou celebración 
nacionalista pódese ver a un 

As dedaracións de Xosé Ramón 
_ Barreiro de que Coalici9n Galega 
poderia · plantexarse abandonar· 
a Xunta de Galiza mostran unha 
corrente de opinión dentro do · 

Muller Traballadora, que este Gaiteiros" engloba nos seus 
ano estiveron protagonizados postulados toda unha defensa 
palas críticas as recentes da música tradicional, que 
senténcias xudiciais, abrangue aspecfos relacionadqs 
consideradas lesivas para a co amplo mundo do folclore. 
muller. . 

(Páx."9) (Páx. 1~) 

CADA 4 'MINUTOS .. ~ 

. hom8' de uns 75 anos, tocado 
coa sua insepará,bel boina e . 
bµstón. na man. E, seguramente, 
o militante activo de máis idade 
do .nacionalismo popular. 
Chámase Enesto · Janeiro. · 

.(Páx~ 10 e 11) 

A <::ORUÑA RESERVAS TELF.: 21 32 11 

·partido centrista partidá~ia de . 
reforzar o seu referente 
nacionalista ante a progresiva 
perda ~e nitidez. (Páx. 5) · 



Algunhas ~antes Calculan· rriáis de mil m6rtos · · 

A reVolta de Caracas pon fin ao mito da pasiv.idade 
·· popular nas derriocrácias .latinoamericanas 
Se non hai ainda .poucos mes8s fornes oficiais españolas e. galegas.ofertaban aos nasos cidadáns traballos 

- de colonos· en paises americanos como Venezúela~ ~ci~e son mais os galeg95 residentes ·neste país, como tamén 
· . · na Arxentiha, que tratan de regresar. Dec6te toda Latinoamérica debátase nunha conflitividade · 
mesmo máis aguda .que·a vista nos anos sesenta cando o Che era modelo de cámbio. A política do FMI 

e o pago da debeda colocan nunha situación sen s~ida non só aos rexímenes duros como Chile, senón mesmo 
. ás tiemocrácias escaparate como Venezuela: en todos .convive o factor comun das vilas-miséria e 

O escritor galego Farruco 
Sesto Novás · é o autor da . 
crónica sobre a revolta de 
Caracas que abre a 
información desta semana· 
sobre o momento de · 
Latin.e'américa. Desde a 
perspectiva dun galego qué 
ten feito de Venezuela a sua 
segúnda patria, Sesto 
Novás conta para A NOSA · 
TERRA os acontecimentos ~ 
que, segundo ~oinciden. 
todas as op_inións, van 
marcar o tempo a vjr da 
nación emblema da 
democrácia no continente, 
hoxe enterrada nunha 
profunda crise ecoñc;:Hl)iCa 
por causa do . 
subdesenvolvimento, a 
dependéncia e os 
compromisos anexos da 
débeda externa. 
Hai apenas un par de semanas, 
conversaba na miña casa cos in
tegrantes da equipa da Televi
sión Galega que chegara a Cara-

. cas para facer uriha filmación so
.bre Celso Emilio i=erreiro. Esta-· 

· ban Luis Menéndez, Carlós Gó
mez, Carlos Sarceda; Rafael 
Arroyo, e alguns OLitros compa
ñeiros dos que nori recordo o 
.nome. Veíanse moi cansados e 
tiñan que madrugar ao seguinte . · 
qia para se dirixir a Santa · Elena· 
de Wairen, un pequeno povo na 
fronteira con Brasil, a uns mil cin
cocentos quilómetros desde C.a
.racas en direción ao Amazonas. 

Namentras compartíamos un
has copas de viño, e por certo 
tamén alguhha aspirina,~.comen~ 
tabamos en relación ás suas ini
presións sobre á sua visita a Ve
nezuela . .Eu decialles, e eles de
ben agora lembrar das miñas pa
labras, que .estivesen . atentos a 
este país, -qué o seguisen de cer
ca, porque en calquera intre e de 
improviso p'oderia pasar algo 
inesperado. 

Non importa, decialles eu, que 
neste Continente en permanente 
crise; se presuma en Venezuela 
a existéncia dunha democrácia 
consolidada é estábel, con máis · 

'CENTOS DE 'MILES 
DE PERSOAS. NA 
MAIORIA 
HABITANTES DAS 
BARRIADAS 
POPULARES. PERO . 
TAMEN 
PERTENCENTES AS 
CAPAS MEDIAS · 
DA .POVOACION. 
ERGUERONSE 
~SPONTANEAMENTE' · 

dunha ecoriomia chuchada polo Norte. 

FARRUCO .SESTO NOVAS (CARACAS,-G. LUCA-M. VEIGA 

de trinta anos. Non irílr>orta que 
aqui se teña. criado o mito da pa
sividade popular e ·o apoio ·case 
incondicional aos governos. O 
dia menos pensado calquera 

cousa pode suceder, porque 
este é un país atípico, que n'On 

· se move segun os cánones pr~
determinados e no que as ten
sións acumuladas pola grotesca 

inxustícia son demasiadó gran
des .. Non se pode apostar eter
namente pola mansedume deste 
povo. 

Por un. lado, os venezolanos 

estamos marcados por un pasa
do de violéncia heróica que ser
viu para liberarnos a nós mes
mos e axudar a dar vida a outros 
catro_ países (Colombia, Peru , 

e 
e 
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Ecuadot e Bolívia), peró que nos 
mantivo nunha perpétua e de
vastadora guerra civil ao· longo 
do século pasado. E por outro 
lado ainda que entramos ~o sé
culo' XX nun plan de tranquilida
de, de mans dunha ditadura que 
durou deica o ano 36, e logo es
tivemos aré hai moi pouco c;;om
pletamente aletargados pala bo
nanza derivada da nosa condi
ción petroleira agora, coa terríbel 
crise da débeda externa, as cau
sas teñen, sen dúbida, que cam
bear. iso, máis ou menos, éra o 
que eu iles·dicia. 

En efecto, as causas cambia
ron. Se a misma conversa tivese 
lugar dez dias despois, teria 
como telón de fondo a música 
dunha intermináoel secuéncia de · 
disparos tle fusil, de armas cor
tas, e do tableteo das metralle
tas, que encheron o ambente do 
val de Caracas, sen excepción, 
en todas as zonas da cidade. 

Pois ao longo do dia 27 de Fe
breiro, a situación represada es
toupou. Penso que as axéncias 
internacionais espallaron a cróni
ca más ou menos precisa e 
transmitiron as imaxes do suce
dido. Centos de miles de per
soas, de calquera idade ou sexo, 
na sua maioria habitantes das 
barriadas populares, pero tamén 
pertencentes ás capas médias 
da povoación, erguéronse es
pontaneamente nunha fúria cega 
de destrucción e saqueo que 
non ten precedentes coñecidos 
desa intensidade en América La
tina. Coido que os sucesos pare
cidos de Brasil e Santo Domingo 
comparados cos de Venezuela 
asómanse como simples escara
muzas. 

Como descreber .o clima des
tes dias? Non é fácil a tarefa, 
realmente. Haberá que sorteala 
abocetando, a grandes pincela
das, algunhas cenas das que 
máis nos impresionaron aos ca
raqueños. 

Entre elas está a imaxen das 

'J RAS A FACHADA 
DA DEMOCRACIA 
APARENTE UNHA 
CLASE POLITICA 
SUMAMENTE CINICA 
E CORRUPTA FOISE 
APODERANDO DAS 
GRANDES RIQUEZAS 
DO ESTADO' 

multitudes asaltando os comér
cios destruíndoos ás veces, car
gando cos alimentos, artefactos 
eléctricos, roupa, zapatos e o 
que fose, como formigas que van 
e veñen desde o niño deica os 
lugares de colleita. E a do exérci
to e a policia disparando a man
salva contra da xente nuns ca
sos, e, noutros, desbordados 
pola maré humán, tratando de 
pór orde no saqueo mediante a 
organización en colas das mulle
res e nenas que invadían os cen
tros comerciais. 

Toneladas de escombros, co
ches e autobuses queimados e 
basura incendiada, tapizaban as 
ruas da cidade . . Milleiros de co
mércios descerraxados e valei
ros, e os demais pechados, dé
ronlle á cidade un aspecto de 
guerra civil que Gondensou nun ~ 
par de días o. que cicais nunha 
verdadeira guerra precisara de 
vários meses para conquerir ese 
tono de desolación. Non obstan
te, isto teria semellado de-todas 
formas algo irreal, acaso un ce
nário imeso e desproporcionado 
para unha película, pero cenário 
de todos xeitos, se a preséncia 
real da marte masiva non teria 
dado o seu aporte á veracidade 
profunda des~e drama. O número 

de mortos, do que non se saberá 
_ xamaís a cifra exacta, e qu~ po

sibelmente chegue perta dos mil, 
rnoitos deles abandoados por 
horas nas ·aceras ou nos teitos 
dos edificios, a cantidade de ca
dáveres superando a capacidade 
da morgue, as autópsias legais 
impro'Jisadas en plená rua dentro 
dunha camioneta, a escasez de 
fumas, e o recurso extremo das 
foxas comuns, conforman un ca
dro tan terríbel que nos acompa
ñará deica sempre aos caraque-
ños. · 

Non quera por iso determe nas 
anécdotas e nos feitos . diverti
dos, como a visión da Plaza Mi-· 
randa tapizada de centos de cai-

. xas de zapatos vacias mistura
·das con centos de pares· de za
patos usados. Estamos- dema
siado impresionados ainda pola 
marte, en realidade, como para 
poder disfroitar dos aspectos 
pinto~escos dos ,aconteceres. 

Piar, quen son os mortos?. 
Quen proporcionóu a carne de 
cañón desta batalla desigual e 
desordenada? de onde sairon os 
milleiros de feridos? Hai moitos 
nenas, mozos, mulleres, vellos, 
sorprendidos polos tiroteos na 
rua e, inclusive, adentro dos seus 
apartamentos .. Terase en canta 

1 Nen . ditélduras,.~ n~n ditablanda.s 
A longa crise económica esta 
debilitando a posición dos go
vernos democráticos de Améri
ca Latina, feíto que poderia 
provocar unha nova onda de 
golpes militares. Asi se expre
saron recentemente 62 perso
nalidades do continente ameri
cano reunidas en Washington. 
O grupo remarca que a crise 
destrue a confianza nos gover-

. nos civis e pode ser o detonan
te para que os militares apare
zan de novo na ·are a poi ítica. 
Sen ernbargo, as mesmas per
soalidades sinalan que "non hai 
que esquecer· que foron os go
vernos militares os que arruina
ron a América Latina". 

Efectivamente, o axuste duro 
ou ortodoxo dos Chicago Boys 
en Chile non conduciu ao "mila
gre". Se o consumo per capita 
aumentou a un ritmo do 1,5% 
anu~I entre 1960 e 1970, ~ apli
cac1on das doctrinas de Fried
man deu lugar a que entre 197 4 
e 1987 o ritmo se invertise dis
rninuindo un 1,2% cada • ano. 
Máis de cinco millón$ de chile
nos non conseguen actualmen-

. -
. te satisfacer as necesidades 

r:nínimas. 

As democrádas 
tamén en .cr:isé 
O que abre á luz o caso de Ve
nezuela, escaparate de estabili
dade 'democrática dos Estados 
Unidos e d~ .Internacional So
cialista·, como xa viña suceden
do co ·réxime peruano de Alan 

. Garcia, en parte co arxentino 

de Raul Alfonsin e, .mesmo, coa 
saida "democrática" patrocina
da para O Salvador con Napo
león Duarte, é que tampouco 
estes rexímenes son capaces 
de aterecer unha solución para 

,...o continente. 
Nen a r_epresión -case 

100.000 persoas teñen desapa
recido · en Latinoamérica, ao 
tempo que se viola, se tortura 

, e se amputan membros, de tal 
maneira q1,.1e grupos altamente 
conservadores como a Confe
réncia de Bispos Guatemalte
cos chegara a sinalar en ·1982 
que nunca existiu unha situa
ción tan extrema e ·que istos 
asesinatos constit;Jen un verda
delro xenócidio-, política con
formada polos Estados Unidos 
-46 mil oficiais dos exércitos . 
de Latinoamerica pasaron por 
Fort Gulick para · seguer cursos 
de "aperfeizoamento"-, nen os 
rexímenes aparentemente de
mocráticos, pero que en ·nada 
contradin un modelo . de desen~ 
rolo baseado na acumulación, 
nos priviléxios e na producción 
subordinada a intereses exter-

'NuNs cAsos A 
..POLICIA E O 
EXERCITO 
DISPARABAN A 
·MANSALVA CONTRA 
A POVOACION E 
NOUTROS · 

mas, e é un feito que a calisque
ra habitante da cidade lle tería 
podido ·tocar en...sorte a desgrá
cia. Pero. moitos dos martas son 
en verdade mozos e adultos que 
camiñaban en m.asa deica as 
tendas·, sen medo ás armas do 
exército. Caia UA, caian dous, 
caía outro máis, e porén, o resto 
seguia a sua marcha cunha de
terminación que tería semellado 
estar respaldada por unha pro
·funáa convicción relixiosa.ou po
lítica. Sen embargo, debe ser 
aclarado en h'onor da verdade, 
non houbo evidentemente nen
gunha ideoloxia no transfondo 
dos fei!os, posta que a maioria 

: da povoación carece duns crité
rios políticos claros, como o de
mostran os resultados eleciorais: 

Que é, entón, o que fai que 
esta xente se enfrente dise xeito 
coa marte? Non- parece que a 
fame sexa unha explicación sufi
ciente por demasiado e~quemá
tica. ·Segun eu v~xo, hai unha 

(/) doble explicación fundameotal. 
~ Por un lado, ~oido que o _senso 
~ · do risco así como o da loita pala 
S:2 sObrevivéncia; . nas condiciqns 
~ máis adversas, forma parte da 
~ cultura cotián dunha grande par-

te da povoación venezolana que 
vive en extrema pob~eza. De tal 
medo, enfrentarse coa represión 
e · cicais coa marte non é nada 

TRATABAN DE .POR 
ORDE NOS SAQUEOS ~ 
ORGANIZANDO AS · 
COLAS DE : 

. extraordinário en sí mesmo. Por 
outro ·lado, e esa poidera ser a 
causa máis importante. hai unha 
rábia contida, unha rábia ances
tral, posibelm~nte non ·madurada 
na conciéncia, que aflorou nos 
intres da crise para sorprender a 
uns e a outros. Esa rábia é cau-
sada basicamente por unha . 
inxustícia absoluta que forma 
parte da vida de todos os dias 

· para a gran maioria da xente. 
Este é un país de grandes ri

qu~zas naturais e cunha povoa
ción relativamente pequena pois 
non supera por moito aos deza-. 
sete millóns de habitantes. Du
rante a etapa da democrácia que 
se inícia no 59, dous partidos, 
Acción Democrática e Cope/, so
. cialdemocráta un e socialcristia-

MULLERES E NENOS 
QUE INVADIAN 
OS CENTROS 
COMERCIAIS' 

que as tropas, non moi profisio
nais en veces, ·disparaban indis
criminadamente contra dos blo
ques de edificios nunha resposta 
desequilibrada contra dos fran
cotiradores que fo ron aparecen
do ao segundo dia. As fotos de 
prensa mostran a apariéricia dal
guns edificios aburacados como 
coladores. Nesta situación de in
defensión estaban parte das víti-

no o outro turnáronse no poder 
-para instaurar, o que poderiam9s 
denominar seri tapullos, o reino 
da hipocresia. Tras a fachada da 

. democrácia aparente, e mentres 
se adormiñaba á povoación cun- ' 
ha· ilusión de benestar colectivo 

_próaucto da renda petroleira, 
unha clase poHtica sumamente 
cínica e corrupta, foise apode
rando das gr~ndes riquezas do 

nos e que mantézn por tanto a 
pobreza das villas rpiseria, fa 
velas, ~ou ranchos (chaliotas), 
crise que comeza a facer tamen 
os seus estragos polas clases 
médias de todo o -continente, 
cada vez máis erJlpobreqidas (o 
caso agora de Ve~:10zuela ou o 
de Arxentina (ver ANT 355) son 
ben coñecidos, nengünha de 
ambas.políti,cas .é capaz· d~ po
ñer freo ás protestas que emer
xen desde Río Grande até o 
Cono Sur e que teñen a sua ori
xe na xa histórica. política de 
"pátio traseiro", patrocinada 
polos norteamericanos e se
cundadá na sua variante "de
mocrática" pota Internacional 
Socialista. · · 

Á solución ao dilema 
"O prerrequisito de todo intento 
de sair do impasse político, 
económico e diplomático non 
poderá ignorar o seguinte feito: 
non haberá , democrácia, nen 
solución ao .. problema, se non 
hai cámbio social en favor das 
maiorias que decidiron voltarse · 
suxeito da história", sinalaba en 

Xaneiro do presente ano Le 
Monde Diplomatique na sua 
sección para Latinoamérica. 

Os pasos son custosos; pero 
prometedores. Tras a pírrica vi
tória de Grenada, a administra
ción- Reagan debeu admitir, a 
fins do seu mandato, o fracasq 
dos enormes esforzos desple-.. 
g~dos para derruba~ ao xeneral 
Noriega. Na desproporcionada 
carga contra o dirixente pana-

, meño enmascarábase o propó
sito de derrotar a máxima aspi
ración da nación istmeña: a re
cuperación do canal e a saida 
das tropas norteamericanas. 

Igual de manifesta é a vonta
de· dos nicaraguanos, someti
dos diariamente a unna reválida 
democrática que, como ten" si
nalado Carlos Fuentes, non 
preocupara aos _norteamerica
nos entre 1909 e 1979. Máis 
preocupante debese ser para 
eles o eco que entre as moite
dumes iatinoamericanas está ·a 
ter a política de unidade latí-

. noamericana frente á débeda e 
de dignidade nacional preconi
zada por Fidel· Castro. D 
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estado, é dicer do património de 
todos tendo como principal só
cio beneficiário a unha banca na
cional de increíbel avidez ·só 
comparábel a sua absoluta falta 
de escrúpulos. ,. 

que foi parar a esas ·mesmas 
mans privadas. 

'c·A•l•A-u-N·.·c-A-IA_N_._, · séntase como unha alternativa · árabe, dedicadas a tendas ·de 
_ interesante con capacidade la- aparatos eléctricos e roupa, e a 

DOUS. CAIA OUTRO tente para producir cámbios· no .. colónia· portuguesa 
1

dedicada ao Nestas condicións, o novo go
verno de Carlos Andrés Péréz, 
dirixente do partido Acciór:t De
mocrática, corresponsábel da 
crise, e$tá agora a pretender 
aplicar unhas medidas de axuste 
económico baixo o récetário .do 
Fóndo Monetário Internacional, 
que orienten a economía venezo
lana. deica o modelo de Taiwan, 
asegun unha frase do Ministro de 

· ésquema político. Vale a. pena ramo dos abastos, as máis afec-
MAIS, E POREN O seguir de cerca o desenrolo des..: .. tadas. Ainda que a Parróquia de 

Non é cousa· agora de entrár 
en detalles pero basta indicar, 
como evidéncia, que se a débe
da exterior de Venezuela ascen
de á impresionante suma de trin
ta e tres mil millóns~de dólares, 
unha cantidade ainda maior esti
mada na sua cifra máis conser
vadora· en trinta e cinco mil mi
llóns {e que segun alguns econo
mistas pode chegar a oitenta e 

RESTO SEGUIA A te partido. b seu líder mais coñe- . La C~ndelaria, tradicional zona 
SUA MARCHA' .cjdo é Andrés Velásquez, un ca:- · de residé.ncia de gran éantidade 

rismático dirixente sindical de de galegas, foi unha das zonas 
.de de dous mil trescentos mi- Guayana,· a zona industrial do fe- céntricas mais afectadas· polos 
llóns de. bolívares, foi nomeado rro, do ouro e do _alum.ínio, que · actos de saqueo, non penso que 
nestes días.presidente do Banco xa no ano 79, tendo ~penas vin- foran moitos galegas os· que tive:.. 
·central de Venezuela e é un dos . tecinco anos de idade, foi elexi- ranos seus negóci9s nos bárrias· 
estrategas das novas medidas do presidente .de $UTISS, ,o sin- marxi11ais, ónde a destrucción foi 
económicas que precipitaron os dicato máis grande do país, que mais forte. De todos os xeitos · Planificación. Esto ·estase a facer 

·aparentemente sen ter en canta 
o imenso custe~social que signifi
ca, repartindo desigualmente o 
peso da crise. Namentras que os 
banqu~iros fan o -seu Agosto, 
máis unha vez, incorporados de
finitivamente aos máis altos pas
tos do governo, . as grandes 
niaiorias comezan a se enfrentar 
cunha sifuación de fame, cares
tía, escalada de précios e de
semprego, que van facer ainda 
moito m~is grande ~ sua pobre-

sucesos. Este é un caso entre agrupa a dezasete mil traballa- aquel que se atope nesta condi-
outros. Como di un meu amigo, dores concentrados· en Sidor, a ción, terá podido ser testigo da 
o Presidente Pérez pusp aos gar- Slderúrxica estatal. Onte, o dipu- · aniquilación ou da supervivéncia 

_ cinco· mil millóns de dólares), re-. 
pousa nas mesmas bóvedas dos 
bancos acreedores, en condición 
de ·capitql venezolano fuxido ao 
exterior. E dicer, non exactaníen- , 
te fugado senón extraído leg__al
mente, pois en Venezuela non 
existe control de cámbio:· Vale di
cer que, en términos grosos, o 
dif.eiro da -famosa débeda. che-

duños a coidar dos p0los. . tado Andrés Velásquez pedia no do seu comércio, dependendo 
Pero os últimos sucesos fan CongresO' que taran abolidas as tal vez da sua calidade humán ou 

que o. reino da mentira comece recentes ·medidas económicas Ef do seu grado de apróveitamento 
a se derrubar. Os partidos tradi- que os banqueiros sexan saca- nas relacións coh seus clientes. 
cionais do status non-atopan que dos do- gabinete ministerial, ao Pois coótanme que en moitos lu-
facer· nestes días. O seu medo a mesmo tempo que propuña vá- gares · alguns comércios, debido 
perder ci _control é palpábel. Nes- rias medidas alternattvas que re- á condición humanitária dos 
tas condicións a xuício deste partisen dun xeito mais xusto o seus proprietários foron respeita-
cronista, e atrévome a asomalo peso d~ crise económica. dos en médio dunha destrucción 
como unha aposta ao futuro, so- . Como nota final , en canto á case sistemática das tendas ve-

. gou a es.te país non para investir 
no seu desenrolo senón para ser· 
depositado novamente en can
tas privadas i:io estranxeiro, con
xuntamente con gran parte d() · 
diñeiro proveniente do petróleo 

za. . ,. mente un -partido, La Causa R, colónia galega, n9n teño dados ciñas. Tales foron nalguns sítios, 
que ainda é pequeho pero que · precisos á man. E evidente que segun se canta, as regras do Como-dado curioso -e revela

dm está o feíto de que Pedro Ti~ 
·naco, 9 ·principal accionista do 

- ven f'Tledrando ·paulatinaménte moitos galegas dedicados ao xogo. ·E esto tamén, sexa lenda 
. até alcanzar o quinto lugar nas comércio terán sido víctimas dos ou verdade, representa unha boa 

· Banco Latino, un consórcio que 
lle adebeda ao Esta~<;? a cantida-

eleicións do Decembro pasado, sucesos. Noh embargantes pen- lección para todos como tantas 
obtendo tres diputad9s, apre- so que foron as colónias de orixe- outras-cousas nestes días. o 

O· escaparate roto da demoCrácia 
"Se' no ano 1989 non atopamos 
solución ao problema de d$be
da externa, a democráacia .lati
noamericana estará gravemente 
amenazada". Entre esta sentén
cla que Carlos Andrés Pérez 
pronunciara a pouco de tomar 
posesión da presid.éncia de Ve
nezuela, e· a definición do Fondo 
Monetario . Internacional como 
verdugo dos pavos, van só al
guns días, mil mortos, grandes 
danos materiais, a creba xeral 
da confianza no sistema de go
verno e o resultado do cristal do 
escaparate da democráéia · lati
nomamericana rebentado en ca-
chizas. · 
No médio dos fastos da toma de 
posesión · do novo mandatario 
de Venezuela, os-: presidentes 
Barco (Colombia),· Sanguinetti 
·(Uruguai), Sarney (Brasil), e Alan 
García {Perú), asi como os can

sorpresa que a imaxe do presi
- dente cubano ocupaba un lugar 
· sobranceiro nos informativos de -
, televisión e nas prirñéiras páxi-

nas dos periódicos. "O Grupó 
dos Oito -repetía fidel en Ca
racas- debería falar no nome 
de todos os paises de América 
Latina e o Caribe. Os nasos pai- · 
.ses deben manter unha atitude 
füme, enérxica, xa que con laiar
se non se vaj conseguir cqusa. 
Compre. e~íxir, alomenos, ese 
xeito de diálogo". 

'·TRES MIL-NENOS 
MORREN CADA DIA 
NO CONTINENTE 
POR CAUSAS 
DOADAMENTE 
EVITASEIS' 

cilleres Dante Caputo (Arxentí- A bancarrota 
na) e Fernando Solanas (México) A situación límite de Latinoamé
concordaran con Carlos Andrés rica, que só Fioel Castro tiña 
Pérez en que a .estratéxia de tra- madrugadoramente definido na.· 
tar individualmente a débeda 
externa de cadanseu estado, re- sua dimensión política, era de-
sultara un _ compíeto fracaso. formada sistemáticamente po-

los meios de comunicación. A 
Esta conclusión ' coincide coa razón era evidente: os paisés 
que pronunciara 0 consello mi- · acreedores preferían negociar . · aho 1983 o Banco Central. de 
nis~erial. d~ Sistema Económico bilateralmente e apañár algun Venezuela non ten divisas para 
Latinamencano (SELA) no mes dos últimos móbeis déstes edifí- facer frente as importación· de 
d~ S_ete.mbro do 1987; non ~e ~ .cios condenados; antes que ar- primeira-necesidade. O aeropor
diferen?'ª dos Ac~rdos <!e_ Ria, tellar unha resposta política á to Simón 89/ívar, desde o que a 
que asinaron. os 01t<;>s Mi~tstros postura dun frente comun con- clase acomodada viaxaba nos 
de Facenda dos paise~ citados tra a débeda. A contadas débe- · anos do petróleo ben pagado 
no mes de ,Nadal en Rio, xunto das, España convértese en cou- para pasar os fins de semana en 
con Pan~ma, ausente das festas sa de meses en proprietária da · Miami ou os paraísos fiscais das 
de Febreiro en Caracas. cadena estatal de TV de Guate- Bahamas, aparece deserto. No 
· · Os Acordos de Rio son unha mala e de várias compañías de entanto, Brasil está xa no mil 
primeira diverxéncia de Latinoa- comunicación públicas de todo por . cento c;!e inflación, nunha 
mérica cos Estados Unidos, que o continente. -Son decisións ·de carreira dos afdrros polo ouro- é 
apoian a tese da división e favo- orde económica. Asi e todo, non as moedas estábeis só campa- . 
recen aco(dos por separado faltan voces {as da esquerda de rábel á que o' continente ·todo · 
para resolver o problema da dé- Perú1 por exemplo) que denún- coñeceu hai cincocentos. anos, 
beda, dacordo coas condicióris cian unha estratéxia dos Esta- coa chegáda dos depredadores 
económicas e p91íticas de cada dos Unidos por se facer con . europeus. Os Estados Unidos 
país. Cando en Caracas endo- centros estratéxicos de control do Su/, .que é cómo a prensa 

. ·san outravolta a idea de consoli- ideolóxico por man di.m primeiro nordeameiicana prefería chamar 
dar. unha frente política para su- cliente do Pentágono como é o ao poderoso Brasil dos primei
bir o ton ·dos argumentos peran- Estado español: Parte principal ros· 70, conseguían superar con 
te os acreedores, non fan outra destas débedas soh a canta de amplitude ·no ano 82 o índice de 
causa que recoñecer , a lucidez exportacións de armas: no quin- inflación · do governo Goul~ 
do defendido por Fidel Castro, quénio 1982-1987 España ex- (1964) cifrado en 99,7 por cento. 
desde o ano 84: a débeda non portou armas a Latinoamérica Nos dous últimos anos da Dicta-. 
é unha custión económica se- por valor de 72.575 millóns de dura Militar, sería ·de máis de 
nón un asunto político qi..le ati- · pesetas, segundo dados publi- 20ó ' por cento. Para garantir a 
nxe ao futuro de tOdo o conti- cados polo Instituto· de Investí- vitória nos comícios do 86, o 
nente. · Os enviados dos meios gación da Paz Internacional {SI- governo brasileiro conxelou pré-

.·de comunicación europeus á PRI) de· Estocolmo. · cios e salários que foron levan-
foma de posesión do social-de- Os tonos da crise' tórnanse tados· unha semana despois das 
mótrata Perez, constataban con máis escur9s cada dia. Desde o eleicións para experimentar un 

de vantaxe para o que cón:ipra 
(non para o que produce, que 
queda asi escravizado a un mer
cado único) que se repite en 
toda Latiñoamérica, coa excep
ción de Nicaragua, que está a 
reconverter e diversificar o seu 

1 monocult~vo do algodón, herdo 
do clan Somoza, e Cuba. Un re
cente estudo da UNICEF·(Fundo 
das Nacíóns Unidas para a ln
fáncia) , sinalaba que 40 millóns 
de lationoamericanos viven en 
estado de desnutricíón e o 50 
por cen da povoación no dispón 
de condicións mínimas de saú
de e vivenda. Tres mil nenos 
marren cada dia no continente 
por causas doadamente evitá
beis. 
O fin dunha época 
Tamén México vive o fin dunha 
época. Hai quen caracteriza os 
setenta anos de historia mexica
na que acaban de rematar como 

'!i. o tempo das apostas perdidas. 
~ ü5 A débeda externa, a pesares da 
~ dureza do axuste imposto por 
- De la Madrid e polo seu sucesor 
~Salinas de Gortari , aumentou de 

__._~-........... ~-----'~ 80.000 millóns de dólares no 

despegue do 62,4 por cen. A 
meirande parte da povoación do 
Brasil está hoxe condenada a. 
unha -dieta básica esencial. O 
Brasil ten adoptado Ún modelo 
de producción agrícola clara
mente orientado cara a exporta
ción para obter recursos ·cos 
que compensar a débeda exter
na. Pero este saldo da sua ca
pacidade de cultivo á conta dos 
acreedores, comeza a _producir 
caréncias no interior. E un ·es
quema de dependéncia imposta 
para producir recursos agrícolas 

'EsPANA 
EXPORTO U· ARMAS 
A LATINOAMERICA 
POR VALOR DE 
72.575 MILLONS DE 
PESETAS. AO TEMPO
QUE SE CONVERTIU 
EN PROPRIETARIA 
DE VARIAS 
COMPAÑ-IA_S_D_E __ 
COMUNICACION 
PUBLICAS' 

an'o 82 a 104.000 hoxe. Por pri
meira vez en moitos anos, axe
rarqu ía sindical integrada no . 

· Partido 'Revolucionario Institu
cional (PRI), perde o seu predi
camento e participa do desgas
te da máquina que mantén o po
der desde hai setenta anos. Os 
Estados Unidos contemplan 
consternados como o PRI, o seu 
cónsul centro-americano por 
exceléncia, esgota un esquilma
do capital poi ítico para tentar de 
frear unha economía que parece 
un tren lanzado a un seguro fra
c~so. É igualmen~e o caso ·do 
Perú, que no ·ano 1988 supera o · 
2.000 por cento de inflación ao 
tempo que disminue o 12 por 
cento do seu Producto Interior 
Bruto {PIB). Namentres, o gover
no de Bolivia recoñece que o 67 
por cento dos traballadores non 
ten posíbeis ·para pagar a dieta 
mininiá O sector da povoación 
de Guatemala que vive en ex
tremna pobreza chega ao 72 por 
cento. Caos económico, entro
pía, violénciá, re·presión e impo
téncia política das burguesías 
para atapar outras saídas á cri
se que non sexan pqñer os seus 
diñeiros. en bancos de-Miami ou 
Suiza. D 
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Al.IZA E M- ND-
. ,. González Laxe: retrato dun cÓlonizado (Páx. ~) • Os viciños .contra o embalse de. Suarna (Páx. 7) 

• Case a terceira p~.rte dos: postas de traballo de Alvarez poden desaparecer (Páx. 8) ,.• O 1 o de Marzo os 
_nacionalistas instarán á Xunta. ao diálogo (Páx.-9) • Declaracións de Antxon Etxebeste~ negociador 

· en Alxer (Páx. 1_2) • Obxectores ·e insumisos contra o servício militar (Páx. 13) 

RECOMPOSICIÓN DO CENTRO · 

· ·x. Ramón Barreiro ve hel un grave problema, · . 
mentres que Xosé ~· Barreiro pensa que o pacto · dos Tilos goza de boa saúde 

-preocupa en CG a perda-de referente n8:cionalista na.Xunta . 
As declaracións de Xosé 
Ramón Barreiro de que 
Coalición Galega poderia 
plantexarse abandonar a 
Xunta de Galiza mostran 
unha corrente de opinión 
dentro do partido centrista 
partidária de reforzar o seu 
referente nacionalista ante 
a progresiva perda de 
nitidez debido, 
precisamente, á acción de 
governo. Nunha rolda de 
prensa oferecida polo futuro 
secretário xeral coaga, Xosé 
Luis Barreiro, este restou 
importáncia á "opinión 
persoal'' do historiador e 
dixo que o Pacto dos Tilos 
gozaba de boa saúde. 

mulación estratéxica do · BN(3' 
non ftmciona "non será pola 
miña culpa", xa que cando se in-
terpreta que CG podia abando
nar a Xunta "foi porque eu falei 
da necesidade de o naso partido 
se desmarcar do PSOE, e é por
que coido que os nosos únicos 
sócios no futuro teñen de ser os 
partidos nacionalista, e cando 
falo d~ nacionalistas non estou a 
talar só do PNG, senón tamén do 
BNG e o pSG..,EG, mantendo, 
riaturalmente, as diferéncias de 
carácter ideolóxico que exist~n". 

A perda do referente naciona
li~ta d.a acción de governo é o 
que máis preocupa ao .futuro 
candidato coruñés de CG: "É o 
máis grave problema que existe. 
A crítica que eu fago der:itro do 

- meu partido non é compartida . 
por. todos os meus compañe\ros .. 

Os dous Barreiros están a con
verterse no carisma do partido 
da piña, nas cabezas que liderán 
aos centristas galegas ao longo 
do extenso calendário eleitoral 
que terán diante lego do seu 
congreso, previsto para os dous 
primeiros dias de Abril. Se Xosé 
Luís Barreiro confia en saldar ai
rosamente a zancadilla política 
que lle tenderon os seus vellos 
camaradas de AP diante da Xus
tícia, Xosé Ramón perfílase 
como un dos principais ·candida
tos parlamentários e como unha 
nova figura dentro da previsíbel 
próxima configuración do arco 
de representantes. 

Xosé Ramón Barreiro e Xosé Luis Barreiro 
e seguramente por González · -
Laxe tampouco. A min, máis que 

cesita do nacionalismo para go
vernar". Daí extrai CG o que será 
a sua. estratéxia futura: non facer 
posíbel a existér:icia dun governo 
na Galiza sen algunha preséncia 
nacionalista. En palabras do· fu
turo secretário: "O fundamental e 
que o nacionalismo $exa xa, por 
sempre, un condicionamento 'ac-

tivo do governo deste país". 
O que diferéncia a estratéxi¡:i 

coaga doutras formulacións inte
gradoras, como a que defende o 
BNG, coñecida como "proxecto 
comun", non é, para Xosé Luís· 
Barreiro, máis que un problema 
de tempo: "Xa nos gustaria pó
der neste momento presdndir 

dos partidos estatais para gover
nar". O ex vice-presidente da 
Xunta man1festóu tamén a sua 
confianza en que nQn tardarán · 
moito qs tempos que permitan 
:ás maiorias nacionalistas gover
nar Galiza prescindindo dos par
tidos de obediéncia allea. Para 
Xosé Ramón Barreiro, se a far-

a eficácia na xestión preocúpa
me que os galegas non vexan 
que este é un governo naciona
lista, un governo motivado pola 
"ilusión e o desexo de facer Gali- . 
za para nós" · 

ReinteQrar ao PNG-

Un Congresp asambleá~io 

A respeito doutra cuestión que 
.afecta ao centrismo galego, os 
dous líderes de CG manteñen 
únha postura semellante. Para o 
ex vice-presidente da Xunta, en 
CG xa non se dan as drcunstán
cias que fixeron marchar ao 
PNG, e portanto xa é hora de 
que se volvan integrar "na única 
estrutura incuestionábel do cen
trismo nacionalista, que é. CG" . . Nunca mái$ governos sen 

nacionalistas 

"A experiéncia do governo tripar
tito supuxo a ruptura das inércias 
estatais que non representaban 
o sentir da colectividade galega", 
dicia Xosé Luís Barreiro, que se
gundo todos os indícios voltará 
á secretaría xeral .de CG logo do 
congreso. "A ruptura que supuxo 
a moción de censura cambiou un 
partido estatal por outro partido 
estatal, pero cunha diferéncia 
fundamental: que este último ne-

Catro ponéncias e outros oito 
textos nos que se definan os 
contidos da política de CG 
para os próximos anos serán 
estudados nun congreso 
asambleário que terá lugar os 
vindeiros 1 e 2 de Abril. Unha 
reunión coaga que será plante
xada como o ponto de arran
que cara un período marcado 

· pola intensa actividade eleito-
ral. _ 

Xosé Ramón Barreiro Fer
nández desenvolverá unha po- · 
néncia sob o título "O naciona
lismo hoxe: a sua razón e a sua 
modernidade", na que tratarán 
de definir un nacionalismo 

M ELLORAR O PATRIMÓNIO FORESTAL 

Entregadas 34.066 sinaturas de apoio 

"con carácterísticas modernas 
e cunha base teórica profunda, 
situándoa na aparente parado
xa entre a Europa que se une 
e o Estado español que des
centra a sua soberania. Un es
tudo no que a descentraliza
ción política e a superación do 
marco estatal forman parte 
dun mesmo proceso". Barreiro 
Rivas tarase cargo da ponén
cia ideolóxica, denominada 
"Cara unha alternativa cons
truída desde a base, en busca 
da "Utilidade do voto naciona
lista". Cándido .Sánchez Casti
ñeiras ·teorizará na sua ponén
ci~ estratéxica arredor da nova 

estr~tura política . da Gal iza-, 
como "reflexo da unidade na
cional" te-ndo en ·canta ·a in
fluéncia do nacionalismo en -
todo iso, ademais de tomala 
como base para "racionalizar 
un labor de governo sen filtrala 
tras 'os interesés do Estado" ~ 

. Por último, a ponéncia econó
·mica estará redactada por 
unha chea de homes entre os 
que· destaca Garrido Valenzue:
la e que porá énfase nos mo-

. delos de programación e finan
ciación; asi como nos xeitos 
para rachar coa inércia· investi
dora do !=stado. . o 

1 
Xosé Ramón Ba,rreiro pensa que 

- se esta unidade non se dá antes 
das · convocatorias eleitórais, 

- moitos votos poderíanse ir cara 
alternativas estatais, "que son-os 
nosos auténticos inimigo~" .. En 
rolda de prensa, Xosé Luís Ba
rreiro fixo extensíbel a invitación 
a outros sectores cómo centris
tas da Galiza "que antes debe 
desmarcarse claramente da béi
ra de Fraga". D 

ANTÓN PRIE,TO/ A COR~ÑA 

A primeira iniciativa popular xa éstá no .Parlamento 
Días antes de ter caducado o prazo, e sen necesidade de 
prórroga, foron entregadas no Parlamento as timas que · 
avalan a Lei de Iniciativa Lexislativa Popular para a 
Conservación, Mellara e Desenvolvimento do Património · 
Forestal.. Agora só queda agardar que sexan supervisadas 
~s srnaturas e ollar se se corresponden con persoáS 
inscritas no censo eleitoral, para que se c:Jiscuta en sesión 

· plenária do Parlamento. A defensa do proxecto de lei corerá 
a cargo, case con total seguridade, de Ramón Varela, 
portavoz da Comisión Promotora. · . 

Un tot_a1· de 34.066 fitmas, máis 
do doble das 15.000 esixidas 
pela lei, .foron apresentadas no 
Parlamento polos membros ·da 

com1s1on promotora pa.ra avalar 
a Leí de Iniciativa Lexislativa Po
pular para a Conservación, Me:... 
llora e Desenvolví.mento do Patri-

mónio Forestal.. Outras moitos 
firmas, nulas por non ir en papel 
autentificado, foran recebidas 

Estas sinaturas forori_ compro- Que .o Parlamento debata -
. bada& polos promotores, consta- - a Lei canto antes 

por correo. . . 
. Esta primeira iniciativa popular 
acadou un enorme éxito pois non 

. só se entregaron as firmas antes 
do prazo límite de catro meses, . 
que remataba o dia 5 de Marzo, 
senón que nen sequer houbo ne
·cesidade de pedir prór:rqga. Os 
prazos cumplíronse mália aos 
atrancos xw'didos 1cando d~~ega
cións provihciais de E~tadística · 
non entregaron as listas oficiais 
do· censo eleitora~ até hai un ha 
.semán, o quE? . impediu . o .segui- . 
mento das firmas recollidas. -

tando ·a existéncia de 25.482 asi
nantes incluidos no' censo-eleito-· 

· ral, 'cando ainda 'non tiñan revisa
do o 70 por cento, parando un 
cotexamento, no que traballaron 
30 persoas, ao considerar que 
ese número era xa suficiente. 

Case a mita de das firmas 
computadas foton recollidas na 
circunscripción eleitoral de A Co
ruña, por ser o núcieo central da. 
campaña, ainda que todos os 
sectores amasaron un extraordi-
nário interés neste tema segundo 
mar:iifestou o portavoz Ramón 
Varela. 

Os promotores desta iniciativa 
pretenden que o .Parlamento de
bata esta leí canto antes, agar
darido que a súpervisión, oficial 
das firmas se faga no prazo de 
tempo máis curto posíbel, pois 
teñen medo de que o PSOE, am
parándose nunha lagoa existente 
na lei que regula as iniciativas 
p0pulares, intente retrasar a en
trada en vigor dunha lei que mu
daria en parte considerábel a: po-
1 ítica- forestal que está tentando -
pór en marcha, def:!tro da que 
sobresae a construción de plan
tas de celulosas. D 
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. GONZÁLEZ -LAXE: RETRATO o·uN COLON.IZADG 

Cantan que cando andaban reunidos no 
.Hostal os 12 do Estatuto, a Bruxa Curuxa, 
a máis galega de ·todas as· bruxas, botoul.les 
unha maldición en vista de que a maioria 
non creían nen na autonomía: "Presidentes 

· teredes que serán so remedo". A maldición 
estase a cumplir. 

González Laxe (aquel "nacionalista" que 
entrou no PSOE para galeguizalo), segue o 
mesmo carreiro marcado por F. Albor. A 
sua asunción da presidéncia está intríns~
camente relacionada coas tnaguracións e 
os convites (vestindo moda galega), co sen
so folclorista e folclorizante que, desde 
aqueles días _do. Hostal, invadiu ao Estatuto 
de· Autonomia. 

Pero a sua atitude política sobarda lími
tes .nunca cavilados por alguén que non 
crea nos meigallos, ou non acredite n¡:is 
teorias de Samora Machel ou Frantz Fanori. 
Desde un comenzo amosouse totalmente 
incapaz de exercer a facultade de _presidir 
(dirixir, governar, encauzar, mandar e rían 
só n~presentar) ao aceitar que lle impuxe
sen o seu próprio Gabinete de Conselleiros. 
Só foi o princípio d.unha supeditación total 
as direct(ices partidárias emanadas de Ma- . 
drid; cunha clara actitude de 'colonizado 
que olla c9mo superior calquer persoa ou 
idea que pr-oveña de fora, neste caso da 
Gal iza. 

A sua actitude men.dicante, imprópr:ia non 
xa dun presidente, ainda que sexa autonó
mico, senon de calquer que ocupe un cá
rrego de representación, por moi cativo que 
~este seña, evidenciouse unha e mil veces 
cos seus "compñeiros" da Moncloa. 

As viaxes a Madrid pasaron da. "satisfa
ción'-' con que F. albor daba· canta das suas 
entrevistas con 'F. gonzález, a visitas á diri
xentes partidários socialistas para despois 
comunicarnos as suas posicións, acatadas 
~empre por Laxe, sen a riláis mínima dis
crepáncia. Apresentaba, sen pudor, como 

~ 
A.EIRE 

. un gran éxito a entrevista con· A. Guerra, 
que non tivo .nengun eco na prensa estatal, 
o mesmo dia que Pujol e Aznar eran recibi
dos polo Presidente González con todos os 
horiores. 

Pero a claudicación permanente de G. 
Laxe, a sua incapacidade manifesta ]por se 
non cf:legase para av.aliar actuacións como 
nos conflitos de Mafriesa, Asean, Astario, 
Bazán, Sidegasa, autovías, tren de alta ve
locidade, oleoductos, celulosas ... ) eviden-

. ciouse pal.maria.mente na .rdcente entrevista 
que m.antivo en S~rgadelos co presidente 

. do Principado astur, Pedro Silva. -
Neste encontro aplazaron a· reclamación 

da Autovía do Norde para despois de 1992, 
cando os plans esteñan realizados, os pre
supostos asinados e ambos mandatários 
sen responsabilidades; non . trataron para 
nada do tren de alta velocidade, ni;m do ga-

. s~oducto e, tampouco, da pr"omoción do 
galego na zona ocidental astur porque, se
gundo Pedro Silva, "non é un tema de inte-
rés comun". ' · 

Eso· si, houbo un acordo expreso ·-sén 
talar- de que o Governo Laxe (no que coe
xisten dous partidos que se chaman nacio
rialistast abandonará aos galego-falantes 
de alén das nosas fronteiras á sua sorte. 

Rexistouse asi unha claudicación política 
e persoal, que. atenta, ademais, contra as 
leis galegas: contra o próprio· Estatuto de 
Autonomia .e contra a Lei de Normalización 
Lingüística, que recollen o deber de promo
cionar a nasa língua máis alá das fronteiras 
administrativas. 

A posición mantida en Sargadelos por G. 
Laxe só se pode explicar desde a inanición 
cultural, a perda de identidad.e persoal, ª" 
incapacidade política e· o apoúcamento de 
colonizado. 

É tan difícil convencer a calquer interlo
cútor de que a cooperación, neste, como 
noutros temas, non significa intromisión? 
Explicar como todos os paises do mundo 
promocionan os seus idiomas no extranxei
ro; falarlle da Alianza Francesa, dos institu
tos iñgleses ou da promoción por parte do 
Estado español do castellano nos EE.UU.; 
das axudas de Alemánia aos xermano fa
lahtes de ltália: de como unha fronteira au
tonómica nbn pode borrar as afinidades 
culturais, a história .... Pero non, donde non 
hai non se pode sacar. Maldita maldición. 
Cando un _nacionalista encontrará o escon
xuro?! · O 

• Mariano Abalo, Secre
tár-io Xeral do PCLN e con• 
celleiro . de Cangas foi xul
gado en Pontevedra polos pre- · 
suntos delito de desacato a au
toridade na persoa do governa
dor civil de Pontevedra, Xurxo 
Parada. O fiscal solicitou unha 
pena de tres meses de arresto e 
unha multa de 30 mil pesetas por 
considerar que Mariano Abalo lle 
chamou "enano" e "subnormal" 
ao governador durante unha 
asamblea veciñal celebrada na 
alameda de Cangas. 

Como testigos da acusación 
compareceron o Comandante do . 
pasto da Guardia Civil de Can
gas e un Cabo Primeiro quen se 
contradeciron na asua acusación 
desde un primeiro momento. Pri
meiramente o sarxento tnanifes·
tou que estaban catro gardas e 
o cabo segundo. Afirmaron ta
mén que so se quedaron con 
esas palabras e non souperon 
explicar en que contexto se pro
nunciaron, non saben precisar se 
se referían ao governador ou a 
outra persoa; que tomaron nota 
desas palabras porque foron as 
únicas que escoitaron. O cabo 
primeiro afirmou tamén que Ma
riano ·Abalo non talara gal.ego. 

Viciños, testigos da defensa, 
manifestaron que non lle escoita
ran pronunciar esas palabras ao 
concellal cangués. 

O fi~cal manifestaría que non 
se creia nada de nada, critincan
do a actitude altenera e reinci
dente do acusado ao que califi-

- cou de "lenguaraz ainda que 
sexa en galego". 

O governador non compare-
ceu no xuício. o 

e 
e 

J 
( 

D 
(E 
Cé 
m 
dé 
in1 
to 
dé 
an 
de 
pa 
de 
de 
Ce 

Os 
do 
qu~ 

ce~ 

en 
no 
dro 
dra 
Adr 
anc 
sa. 
agc 
pro 
apr, 
ciór 
cell 
con 
Ná'v 
cale 

Poc 
trae 
Náv 
sáb 



n 
o . 
l

e 
n 
i
;-

a, 
a
:ta 

on 
1n
ci
ifi
ue 

·e-
0 

f . • GALIZA E MUNDO A'BO~DJlll · 7 
' Nº 378 -9 DE MARZO D0.1989 ------. -----~~. -. ~~~~~~~~---.~~~~~~~~~~~~~~~~~-

QPOSICIÓN AOS EMBALSES 

Cincuent9. anos de oposición a un embalse no ·Návia . .. . ;.· 

Hidroelétrica. do Viesgo e. do Cantábrico 
qUeren levar adiante un ancoro maior que o de Belesar 
Din que no Lago Ness 
(Escócia), de cando en 
cando, aparece un 
mónstruo que sae do fon.do 
daságuas. Segundo 
investigacións científicas 
todo é un conto! .Si é sério o 
da pantasma que, desde o 
ano 39, vaga pola bisbarra 
de Návia. Ou m·áis que 
pantasma é unha "espada 
de Damocles" como a 
definiu o alcalde do 
Concello. 

Os naviegos levan 50 anos vivin
do con receo. Desde o ano 39 no 
que o Estado fixo a primeira con
cesión dun encaro no Ria Návia 
en concesión renovada no 42 e 
no 51. Neste ano fusiónanse Hi
droeléctrica do Viesgo e máis Hi
droeléctrica do Cantábrico e a 
Administración déulles cinco 
anos de prazo para facer a pre
sa. Volve renovarse e ... asi até 
agora. Vaise facer? Vai morrer o 
proxecto? O Alcalde de Navia 
apresentou, dias pasados, mo
cións na Deputación e no Con
cello, que se pronunciaron en 
contra do proxecto do Encoro no 
Návia. Claro que, como dixo o al-

· calde, "será cuestión do Povo. 

Pode ter claro, tanto- a Adminis
tración como a Empresa, que 
Návia non vai ser anegada. Eso 
sábeno até os ñegros". 

1 . 

Pequena história 
dun encaro 
"Primeiro fora o dun "gran enca
ro" e, agora, que nos digan que 
nos fan un por riba de Návia é 
outro por baixo ... e quen vive no. 
médio?", pergúntanse os viciños. 
Volve o alcalde naviego a ·aposti
llar que "os viciños responderán 
mesmo con accións xudiciais. 
Que se teñan moito ollo porque, 
se até o de agora foi unha toma
dura de pelo todo esto, agora te
rnos un Defensor do Povo e es
tamos nunha Comunidade Eco
nómica Europea e irnos recorrer 
a todo. Que saiban que irnos loi
tar con pelos e dentes e, onde 
non poidamos trabar, rabuña-

mos. Pero imós defenóernos 
como sexa." 

É certó que Návia e bisbarra 
estiveron estes 50 anos aferrolla
das polo . posíbel encaro. Mesmo 
a estrada de Becer-reá a Návia 
está como cando se fixo, entre 
catro metros ·e médio ou cinco 
de calzada, sen qüitarlle ·unha · 
volta. Xesús Méndez, da Coorde
nadora anti-encoros, concreta 
ainda mais "para qúe queremos 
encaros ainda q~e sexan peque
nos, cando estes días, está a sair 
a protesta de t 6 lugare~ de Ná
via que estiveron unha semana 
sen luz eléctrica? O problema é, 
para qúé? Resulta que até a vís
pera das eleicións do ano 85 es:
tiveron 75 pavos sen luz. Apesa
res de ter aí esa ameaza de pro
ducir enerxia non se sabe para 

_onde. Apesares de pasar a tres 
quilómetros, no límite de Návia 
con Becerreá, unha liña de Alta 
Tensión que leva enerxía á Frán
cia!" 

Non tan vías-de comunicación, 
apenas hai teléfonos nas aldeas, 
a luz nonJunciona. Tivo que ha
ber forte oposición vidñal -para 
que FENOSA se comprometera a 
invertir 34 -millóns de pesetas, . 
estes días, para repoñer un chis
co eses postes que tiñan médio 
caidos. Non debe ser rendábel 
ou interesante levar a luz a eses 
lugares. 

"Habia un Plan de Acción Es
pecial, deses pobres de 13 mi
llóns anuais e, cando das últimas 

municipais, o PSOE, desde Ma- xeñeiros redactores do Plan, aos 
drid, suprimiuno para Návia e · que lle quedou clara· a oposición 
Cervantes. Desde-'a Deputación. veciñal. ' 
e particulares fanse estudos é to-
dós cóinciden: Návia é unha Os pronunciamentos 

· zoná Altá de Montaña que está a Perguntado ó alcalde de Návla, 
·esmorecer. Solucións ninguén as que conta. ter o apoio unánime, _ 
.dá.. Haberá que facer solucións . non só da -Corporación e do. 
integraís e ... porse a traballar. povo senón da Xunta ou parte 
F:~lase .d~ Turismo como Sc:>lu- dela, se, águas abaixo do Návia 
c1on, pem c_oa ameaza d~ en??- se poderia aceitar· un encoro, 
ro e ca.os V!as d~ Comum~ac1on .- · dixo: "Bon. Eu non quito nen 
q~e _ ha~r qu_en va1 facer t~nsmo a paño. Eso seria cuestión do 
Nay1a? , afirma Xesu.s. Mendez. povo, Administración e Empresa. 

O povo, desde togo; non está. 
por encaro nengur:i._ Para Xesus 
.Méndez da "Coordenadora Ailti
. encoro" o problema está, tanto 

· Opo·sicjón constaote 
· "Primeiro foi no ano 64-65. Ape
sares de estar no franqui~mo 
houbera máis de 400 recursos 
individuáis. Falábase daquela 
dun encóro de 150 m. de alto (o 
de, Belesar ten 132 m.). Recursos 
legalistas s.O houbera dun veciño
que ainda non tendo terras, sen-

-tías~ perxudicado porque Návia 
era o seu povQ. Se flo cortaban 
era como se llo cortaran todas as 
propriedades do mundo e -xa non 
podería vivir noutro sítio". 
·. T amén _ houbo oposición no 
76-77, cunha gran manifestación 
(25-9- 77) a inicia1iva de 144 vici
ños e apoiada polas organiza
cjóns nacionalistas é o PC. No 
ano -85 volta outra vez o desa
cougo cando apaercen os dous 
proxectos de encaros, águas 
arriba e abaixo do Návia. Daque
la, por fin, nunha Mesa Redonda, 
polo menos puideron os viciños 
coñecer en persoa !lOS dous en-

no PP como no PSOE. Como te- -
ñen representación estatal non 
·se lles cortarán as asas para a 
oposición ao encaro: Poderá·n, 
si, talar de pegas· económicas, . 
pero non poi íticas-, ecolóxicas, 
sociais · e demáis. Ese. non é o 
p·apel deles. Porque-, a nivel lo
cal, o~ votos qüítanos doutra · 
maneira". 

Haberia- outras -consideracións 
a facer, á ·vista .do papel que al
gun . concel.lal naviego ten que 

. xogar c9mo político e 9omo em
pregadó de banca (por aquelo 
das implicacións económicas} 
pero, de momento, deixarémolo 
asi. Non entraremos en xuícios 
de in.tención que provocaria en
frantamentos temperás na Cor
poración ná que din; todos, estar 
én contra dos encorós. O 

FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

A T E N C l O N 
A TODOS os s·usCRIP~TORES 

Durante 1989 A NOSA TERRA tén· prevista a edición-dunha 
nova série de suplementos monográficos denominados 
"Cadernos A Nosa Terra de Pensamento e Cultura" coas 
seguintes característie.as: 

• Periodicidade bi-mensuaL · 
• 32 páxinas mínimo . 

. -·· Formato 213 x 297' m/m. 
· • .Pap'el Jet .. set 56 gr. 

'Primeiros números previstos .. : 
• Os viñas na Galiia. Segunda quinceno de Marzo. 
• Filoso.fia ·e po.der. · Primeira quincena de Abtil. 
• Lefras Galega_s. · · Segunda quincena de Maio. 

Précio da suscripción ·onu.a1: 400 pta. 
~De"º" estar inferesados na recepción dos Cadernos, • 
pregamos nolo ton'funiquen por carta ou ben meiant-e o 
_teléfono (986) 43 .36 2~. ' 



8 AllOSATBBBA GALIZA E MUNDO 
Nº 378 - 9 DE MARZO DO 1989 · ~~~~~~~~~~~~~~~~~111111111111111~~~~~~~~~~~~~~~~~---

EMPRESAS- EN CRISE . 

A venda do 25% das accións ao grupo T ognanfJ poderla ser ·a primeira fase dunha totaJ privatización . . . . . , .. 

Case· a terceira parte dos postos de traballo de Alvarez . 
poderi de~parecer 
Informes, ainda non 
confirmados, do INI indican 
que uns 500 postos de 
trabéillo dos · 
aproximadamente.1600 con 
que conta actualmente GEA 
(Grupo de empresas 
Alvarez), adicadas á 
fabricación de louza, 
·porcelana. e vidró, poderian 
desaparecer ao ter lugar á 
"reconversión" que se . , . . 

· iniciaría coa compra do 25 
·das accións do gn,.1po poi~ 
sociedade italiana Tognana. 
O INI, de aceitar o "Plan de 
futuro" elaborado polos 
italianos venderia a esta 
empresa o '25% do capital 
ao précio simbólico de 1 
peseta por acción. De non 
seren aceitado o ·Plan o INI 
desembolsaria os 2.100.000 . 
J?esetas do seu custo. _ · 

( ~ . 

O INI ten investido en GEA, no 

periodo comprendido ·entre 1976 
. e 1988, 27 mil millóns ~e pese
tas, que serian 40 mil en pesetas 
actuais: O feíto de · que Tognana 
sexa . a sociedade que realiza o 
Plan débese a importáncia ·dos 
italianos neste sector, sobretodo 
na louza e porcelana, polo que 
probabeimente o novo plan ha
·beria por o .énfase na cerámica, , 
abandoando o ramo do·vidro .. A 
venda desta prirñeira cuarta par
te do capital moi probabelmente 
viria acompañada no futuro pola 
compra das restantes accións 
a(e chegar a privatización total. . 
O Plan debería de porse en mar-

. cha de contado, tendo en canta 
a pró?Cima entrada en vigor da 
Acta Unica co~unitária. , 

O Plan contempla tamén, ao 
parecer, un intento de concen
tración.· industrial a nível-xeográfi
co. 
Falta de rendabilidade, 
actual · 
Fontes oficiais xustlfican a nece
sidade dunha alternat.iva nos "al-

tos· cust~s da producción actual, 
por mor da existéncia de, maqui
nária obsoleta ou do custo de 
determinadas· fases de produc
ción", tal seria o caso de PON
TESA, unha das empresas do 
grupo ou de MOASA, na cal -par-

te dos · traballadores estiveron 
parados sen prodúcir en diversas -
ocasións, por indicacic,)ns da di
rección. En PONTESA sinálase· 
tamen a cirqustánci.a de que se 
esteña a producir para stoks. Es
tas argumentacións nort son de 
todo fiabeis para os traballado
res que valoran as mesmas 
como unha forma de preparar o 
terreo para a aceptación do Plan. 

A razón' do 
desinterés · oficial 
Non seria esta, de todos modos 
a primeira reestruturación de Al
varez, empresa que no ano 82 
contaba éon 2 mil traballadores 
e que, segundo diversas fontes, 
nos últimos anos foi vítima dun
hR má xestión, posta de manifes
to por exemplo na realización de 
subcontratas para Alemánia de 
maneira irrendábel. · 

A má marcha da empresa po
deria ser, nomeadamente, o re
sultado dun escaso interés por 
parte de fontes ofi<?iais no grupo, 

a isto haberia que atribuir a su
pres~ón de vendedores, a carén
cia de técnicos adecuados, a fal
ta de habilidade· ante a compe
téncia -feito que seria recoñeci
do polo próprio presidente do 
,grupo-, ou a aceitación de que 
os clientes colocasen selos que 
acreditaban como porcelana pe
zas de louza, o que incidiu clan;l
mente no desprestíxio da firma. 
·Este proceso viuse acelerado 
nos últimos anos, a todos .os ní
veis, deixando que unha marca 
de prestíxio como Santa ·Clara 
decaise en gran medida. Neste 
senso é patente, na actualidade, 
a auséncia de estilo próp.rio, mo
delos e novas decorados nos 
productos do grupo, razóns to
das elas que denotarían unha fal
ta de interés ou mesmo un dete
rioro provocado ROr parte do INI. 
Fontes sindicais presentes na 
factoría pergúntanse hoxe, se 
unha vez máis o reparto de pro
duccións deixaria fara a Galiza. O 

M. VEIGA 

O Crédito Oficial,. abrigado a cambiar de estratéxia 

Gestl_ber . investirá capital en-Matriesa, pero non di canto 
O vindeiro día 15 é a data 
que se fixaron os 
traballadores de Mafriesa e 
Propecsa para rachar 
calquer negociación coas 
administracións públicas e 

que toman carpo os rumores de 
que un · "broker" internacional 
está a procurar investidores -para 
a factoría, o que segundo ostra

manter a postura de que as em
presas non serán rendábeis de 
nengunha maneira. 

balladores reforza a teoría da po- O dia 15, data límite 
sível urbanización dos terreas Os traballadores, no entanto, 
onde agora se asentan as facto- agardan ser convocados a unha 
rias, unha delas ªº pé da auto- xuntanza a catro bandas para 
estrada A Coruña-Santiago e ou- -que todos os sectores implica
tra á beira duns cantís na costa dos oferezan, derriba dunha 
de Suevos, entre Arteixo e a Ca- mesa de traballo, as suas posí
r_uña. - beis posturas definitivas sobre o 

Ao respeito da actuación da futuro do matadeiro e granxa. 
Xunta da Galiza neste conflito, os Nunha asamblea de obreiros ce
traballadores non duvidan da · lebrada recentemente decidiron 
boa té das promesas investido- pór como data 0 vindeiro día 15 

~ ras do governo galega, mais si para que "remate a tomadura de 
~ resaltan o pouco peso político pelo á que estamos sometidos 

que o gabinete de Laxe e o constantemente". A última frus-

~ ~:~:~i:~nºc~~~~fs~ ~~~tÍ~~~~i~ tración tivo lugar o pasado 28 de 

a empresa, de cara a unha 
solución do conflito que lle$ 
afecta.· Cada vez está máis 
estendido o rumor do peche 
definiiivo de matadeiro e · 
granxa, un.ha especulación -
que ninguén se atreve a 
afirmar en voz alta. Ainda 
que a impresión dos. 
obreiros é que detrás de 
todo isto existe'n intereses 
imobiliários por facerse cos 
terrees ·das factorías, ésta 
teoría non-atopa rpoito eco 
entre os observadores. _ 

sa e Propecsa lago das prome
sas financieiras do estado- veu
se ultimamente tron·zada polo 
anúncio de que por. fin ía i"nvestir' 
capital para, o refrofamento do 
matadeiro. E un cámbio de for
mas que fixo cambiar tamén o 
rumo estratéxico da administra
ción española, que xa non utiliza 
o argumento de que retratar o 
matadeiro non é den nengun xei
~o rendável. Nesta hora, os res-

Febreiro, data oferecida por un 
. ponsáveis do Instituto de Crédito do, cabe lembrar a atitude do alto responsável do PSOE gale-

Oficial, organismo do que de- presidente do ICO, Miguel Mu- go para obter unha resposta de
.pende o Banco de Crédito Agrí- ñiz, un dos interlocutores do pre- finitiva. o que non especificaron 
cola, comezan xa a dicer que sidente González Laxe en Madrid ·os traballadores en rolda de 
"non abonda con sab~ que Ges- cando este acudiu ªentrevistar- prensa celebrado o pasado dia O conflito· -segue plantexado a 

tres bandas: empresáríós, traba
lladores e administracións cen
tral e autonómica. Por unha ban
da, a tradicional pasividade que 
durante todo o' conflito viña man
tendo Gestiber -a empresa _,Qe 
xestión que ~e fixera con Mafrie-

. se cos galegas situados en im- 3, e· cal sera· a sua estrate' x1·a se t1ber vai aportar máis capital". O rt t t 1 tó · d po an es cen ros reso u nos 9 as causas non var1'an antes de que queren saber canto. Xa non E t d o 1 M -· f s a o. aquea, urnz 0 recera meados de marzo, ainda que al-
se tala cáseque nada do estudo a máxima colaboración ao presi- guén dixo que "as respostas pa
que df?sacons"ellaba unha inxec- dente da Xunta e agoré! non aéa- cificas acabáronse". o 
ción de capital no meirande ma-· ba de se definir as posturas de 
tadeiro da Galiza e' eh .troque sí cada un, se ben o ICO parece . ANTÓN PRIETO/A CORUÑA 

. . . . O so\.E'T\N ADXUNTO. 
- - C09R\R OS DADOS O .. 
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.OIA INTERNACIONA~ DA MULLER TR~BALLADORA .. 

A crítica. ao machismo· ·xudicial 
céntrou o 8 ·de Marzo 
Tres 'manifestacións, duas 
. delas en Compostela o 
pasado dia 5, convocadas 
polo Movimerito Feminista 
Galega e as MNG, e.a 
última onte dia 8 en Vigo, 
con carácter unitário, 
centraron os actos do 8 
de Marzo, Dia da Muller 
Trabal.ladera que este ano 
estiveron J?rotagonizados 

polas críticas as rec.entes 
senténcias xudiéiais, 
9onsideradas lesivas para 
a muller, entre etas a máis 
recente da Audiéncia · 
Provincial de Pontevedra, 
ante cuxo edificio se 
concentraron o dia 7 
grupos de ·mul.lere en 
· protesta pola decisión 
xudicial. Ademais da 

Texto da senténcia de Poñtevedra 
Os fundamentos xurídicos: 

violéncia sexual as· 
feministas l~mbraron a 
situación da muller no 
traballo e os 'índices de 
paro que no caso das 
mulleres ten medrado na 
Galiza nun 7,8%, 
reivindicacións que. foron 
apoiadas através dun 
peche de delegadas 
sindicais en Vigo. 

.-

Manif8Stacións na~ principais cidades 
~ · ca. gallo do 1 O de Marzo . 

Primeiro: Os feitos declara
dos probados non son legal
mente constitutivos do delito 
de violación definido no núme
ro un do artigo 429 do Código 
Penal, nen en nengun dos ou
tros apartados do referido pre
cepto, por canto se ben se 
aprécian a realidade dos actos 
de axuntamento carnal realiza
dos, as circunstáncias perso
nais da ofendida e as obxecti
vas concorrentes no desenvol
vimento dos feitos, tan dubidar 
á Sá de que tivese mediado 
por iso forza ou intimidación 
de clase algunha por parte dos 
procesados, descartando por 
suposto que a mesma, ainda 
que baixo a influéncia de bebi
das alcoólicas estjvese priva
da en todo ou en parte de ra
zón ou de sentido, e sendo 
aquelas circunstáncias a de 
ser unha rapaza casada, ainda 
que separada e por iso con ex
periéncia sexual, que mantén 
unha vida licenciosa e desor
denada como revela o carecer 
de domicílio fixo, atopándose 
soia nunha discoteca a altas 
horas da madrugada, despois 
de ter inxerido bebidas alcoóli
cas e apesar de terse ausenta-

~ As centrais nacionaliStas 
~~~~~~~~~19 .. 111lllill . . . 

do os seus aca,mpañantes, e 
que se presta a viaxar no veí-

~~gun::auepok>exposto. º ,instarán de novo á Xunta 
ao non ser os feítos relatados 

. culo duns descoñecidos como 
eran os pr<>cesados, facéndoo 
entrambos no asento díanteiro 
e póndose asi sen a menor 
oposición de ser usada sexual
mente, en horas da noite e no 
lugar solitário ao que até en
tón, cando menos, chegou se
gundo dixo seo opoñer resi
téncia ou reparo algun. 

constitutivos de delito, os pro- ªº dº 1·a' log· o 
cesados non son responsábeis 
criminalmente en conceito al
gun, habendo de acordarse a 
libre absolución dos mesmos, 
con todas as concorréncias 
derivadas de tal pronuncia
mento con . declaración das · 
costas de oficio. D . 

LEI E SOCIEDADE NON SE CORRESPONDEN 
NANINA SANTOS CASTROVIEJO 

A xa famosa senténcia ditada pala Sá Segunda ria da povoac1ón galega, sinaladamente as mulle-
da Audiéncia Provincial de Pontevedra ten a vir- res, sinten fonda desconfianza nunha xustícia 
tude, que xa era tempo, de escandalizar a millei- manifestamente machista e deliberadamente 
ros de xentes que perceben, agora nidiamente, cómplice cos violadores. As feministas galegas 
a) a escandalosa preséncia de machismo no cor- que se pecharon o martes 7 na Audiéncia Próvin-
po xudicial (hai ben poucos dias Rodrigo Pita, cial de Pontevedra asi llelo facian saber a Feli Ro-
maxistrado da Audiéncia de Lleida exculpaba a dríguez, presidente da Audiéncia de Pontevedra, 
un empresário de abusos desonestos sobre unha· nun escrito. Talvez agora sexa máis .fácil com-
empregada de 17 anos por levar ela minisaia o prender a vella demanda feminista de Reforma 
que provocou a tan recto varón). Agora Rafael do Código Penal nestas matérias, a esixéncia de 
Martínez Sánchez, Gustavo Troncoso Facorro e que este Código: . 
Salvador Fernández Sansilvestre, sentan como Primeiro. Contemple como violación toda pe-
"fundamentos xurídicos" para a absolución de netración (vaxinal, anal ou bucal), con obxectos 
dous violadores (Ramiro Alvarez Castro e José ou co pena, sempre que sexa contra a vontade 
García Rodríguez) a vida da mu!ler violada. · da vítima (outra vez reformando o actual artigo 
. b) A existéncia dun Código Penal que en maté- 429). 

na de violación e abusos desonestos é totalmen- Segundo. Elimine definitivamente o "perdón da 
~e anacrónica e machista, onde o que se protexe ofendida" nos delitos de abusos sexuais e que 
e o "honor e honestidáde" da vítima en troques estes delitos se convertan en públicos, poidendo 
de considerar delitos contra a liberdade sexual ser feíta a denúncia por calquera persoa ou gru
das persoas. pos de persoas am_én da própria vítima (reforma 

A Ministra española, Matilde . Fernández, as do actual artigo 443). 
mulleres da executiva do PSdeG-PSOE, protes- T erceiro. Penalización dos funcionários (poli
tan contra esta senténcia. Está ben que o fagan ciais, fiscais e xudiciais), que na investigáción 
pero o útil seria lernbrarlles que o governo espa- · destes delitos· denigren á muller vítinia, ou a sub
nol do PSOE publicou en Outubro un Proxectb ·' metan a perguntas inúteis ou capciosas. " 
de Leí Orgánica de "Actualización do Código Pe- 'T . 
nal que se está a discutir no Congreso dos Depu- AL VEZ AGORA SEXA MAIS 
tad~s, ?~de to?o pemnanece igual que no vello DOADA DE COMPRENDER A 
en materia de v1.01ación e ~~usos deson~st<?s, fa- Dc::MANDA FEMINIS:-rA DE 
cendo caso omiso das ma1s que razonabe1s de- -...:.·-=--=e::.=...:..=.,...;. =·~c...:.......;~..=.;T-"'~-=-=-="-=-=:....=~--
mandas feministas. · REFORMA DO CODIGO PENAL'· 

A Asamblea de Mulleres de Pontevedra esixe 
a inabilitación-dos tres maxistrados. A .avogada 
Isabel ~arbero Parma en nome e representación 
~o tv!ov1men_to Feminista Galego estuda a posibi
h~!.ide dunha denúncia por inxúrias e prevarica
ci9n e~ X.unta de Fiscais un recurso de casación: 
. namen!ras o Consello de Poder Xudicial arqaiva, 
.com? no caso da minisaia de Lleida, a senténcia, 

Diversos colectivos sociais e unha ampla maio-

Non chegan, claro, as medidas legais para re
matar coas-vi,olacións pero é de todo abrigado 
que o~ actos contra a liberdade -sexual das mulle

. res sexan penalizados sen excusas e que ·sexan 
castigados. Tamén _:xuices, fiscais e maxistrados 

_.que como . estes tristemente famosos, confund.an 
a sua particular mora.1.coa que· debe ser aplicada 
socialmente. A inabilitación destes tres señores 
sentarían un espléndido precedente. D 

CXTG e INTG celebrarán 
conxuntamente o 1 O de -
Marzo, Día da Clase Obreira 
Galega, con movlizacións 
nas sete principais cidades. 
CCOO, pola,sua banda, 
centrará •a data nas · 
asambleias de fábrica e en 
duas manifestacións que 
terán !ugar en Vigo e Ferro!, 
esta ultima conxuntamente 
coa lJGT que retoma, desta 
maneira, o hábito da 
movilización, no aniversário , 
da marte, a mans policiais, 
dos traballadores de Bazan, 
Amador e Daniel, hai agora 
1.7 anos. 
"Ademais do seu sentido históri
co que siriála a alborada do mo
vimento sindical galega, o 1 O de 
Marzo deste ano irá encadrado 
na campaña polo emprego que 
estamos a realizar", sinalou Fer
nando Acuña, secretário xeral da 
CXTG. 

Nas sete ~cidades principais de 
Galiza os sindícatos nadonalis
tas convocan conxuntamente a 
manifestarse, agas nos casos de 
Lugo e Pontevedra onde a con-· 
vocatória é de concentración. 

Ambas cehtrais insistirán .na 
chamada á Xunta cara á apertura 
do diálogo cos diversos interlo
cutores sociais, ao redor da ela
boración dun Plan Galegó de 
Emprego. . 

INTG e. CXTG lembran, outra . 
volta o ritmo máis elevado ·de 
crecemento d<:> paro e do índice 
de précios na nosa comunidade~ 
mentrés, á · inversa, o ProduCto · 
Interior Bruto ,galega está a dis.,,,, 
tanciarse do estatal; condeando -
á sua vez as altas cotas que está 
a acadar o traballo en pr~cário. 

CCOO centra .a sua 
convocatória nos centros 

.. de traballo 
Comisi9ns Obreiras, por boca de 

Benedito García, sinalou a este 
xornal b interés de que "a carac
terización do 1 O de· Marzo · non 
séxa meramente nostálxica e 
combativa, ligandoa de forma 
clara ao proceso de negoación 
colectiva en curso, lembremos 
que Amador e Dániel no 72 ta
mén :citaban por un convénio 
máis xusto". 

Benedito García ·. lembra· as 
cercanías do 14-D,_ para sinalar 
que "só o sindicalismo de clase 
e a unidade son capaces de en
frentarse ao governo e á patro
-nal, cada vez máLs duros na ne
gociación colectiva". 

CCOO celebrará os principais 
actos mediante conferéncias e 
asambleias nos principais cen-

· tros de traballo, realizando ade
mais manifestacións. en Vigo e 
Ferro!. Nesta . última cidade terá · 
lugar tamén a entrega dunha-co
roa de frores na tumba de Ama
dor e Daniel, as,i como unha ho
menaxe ante o monumento das 
Pias. En Ferro! CCOO vera~e 
acompañada nos actos, mesmo 
·na manifestación, pala UGT, que 
P,articipa así nunha movili~ación 
nesta data, por primeira vez nos 
últimos anos. 

Estatais e· naciorlalistas 
por separado 
A respeito das convocatórias di
ferenciadas das centra is nacio
nalistas e de CCOO, Benedito 
García, dirixente desta última 
central, sinalou que "os direitos 
dos traballadores deféndense na ' 
Galiza, no es~ado e no mundo", 
afirmando que non houbera nen
gun tipo de conversas para cele
prar actos conxuntos. 

Poia sua parte, Fernando Acu
ña, da CXTG, indicou, en nome 
das duas centrais, que "agarda
mas á unha volta á razón de 
CCOO e UGT, identificándose 
cos intereses Linitários, cousa 
que actualmente non leva cami
ño de acorrer. D 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

A Asociación de Funcionários propón 
ao ·pre_sidente da Xunta 

Proxecto de norma 
' ~ 

para regular o uso 
. . 

. das. línguas oficiais na 
Admin.istración Púb_lica· · 
A Asociación de FunciÓnários 
para a Normalización propón 
á Xunta a introdución dun · 
regulamento de uso das 
línguas oficiais na 
Administración Autonómica. 
A norma, que terá forma de 
Leí, dispón ·a obngatoriedade 
do galega nas actuacións 
internas-de carácter 
administrativo asi como na 
correspondencia da . 
Administración Autonómica 
coas restantes 
administracións públicas e 
nos avisos e rexistros. 

galegos dan conta do pésimo uso 
9o galego que tan étlguns cargos 
públicos nos medios ·dé comunica
Qión. ".A Asociación asegura posuir 
"unha abondosa coleción de docu
mentos asinadós por moitos car
·gos públicos nos que, amais de 
utilizaren o castellano, fan uso in-. 
correcto da nosa toponímia." A 
norma consta de sete apartados, 
dezanove artigos e unha disposi
ción adicional e por ela se estabe
lece que os estud_os, proxectos 
técnicos e trabanos que a Xunta 
encarregue- a terceirbs dentro da 
Galiza terán _de ser redactados en 
galego ainda que a sua finalidade 
esixa a retjacción noutra língua. A. 
documentación que dirixa a Xunta 

Nunha carta remitida ao presidente ás réstantes adr;iini~tracións públi- · 
. da Xunta, a Asociación lembra que cas den.tro. do amb1t~ .da . Gallza. e 
no .discurso de investidura perante dos te~n~or1os que ~enen o ~alego 
a Cámara, González Laxe promete- ·como 1d1oroa prop~10 deberan ser 
ra medidas audaces par<;I a nor.ma- redactados en gale~o. ~?la norm~ 
lización lingüística na Administra- proP?,?ta, ~~ ~omurncac1ons ~ ~ot1-
ción Autonómica. A asociación ad- · f1cac1o~s. d1nx1da~ a persoas !.1s1c_as 
mite que o governo de Laxe pro- ?tJ . x~n~1cas residentes no ar;ib1to 
mulgou .algunhas disposiciórrs le- lrngu1st1co galego f_a~anse en ~rn~ua 
gais (sobretodo textos que se refi- galega, se_n prexu1c_;10 d?s d1re1tos 
ren ao ensino) pero deixar 0 tema · do~ c1da~a:i.s- ª. r~c1berena en cas
á libre decisión de cada responsá- telan se ~ solicitasen. Os docu
bel político é contraditório co espí- mento~ e 1n:ipresos qu_e deba~ cau-

. rito da letra da Lei de Normaliza- sar efe1to fora da-Gahza, seran re- . 
cion Lingüística. "Os resultados, ·_ dactados en versión dobre, _gale
indica a .carta- son moi diYersos: go_-castellano. En 9alego seran ta
desde. os directores xerais que se m.en _t?dos os . documentos con~ 
mofan da lingua galega para des- tractuais SLJb.scntos p~la Xunta, a~1 
crédito das institucións até a atitu- c?mo .os ·rex1stos P~~hc~~ .e ~dm1-
de daqueloutros que teimosamente rnstrat1vos e as cert1f1cac1ons. 1 

seguen utilizando a lingüa castelán O documento prevé a disposi-
en comunicacións escritas.". tión de medidas para que cada 

unidade adminisfrativa da Xunta 
dispoña de coñeciméntos necesá

A Asociación de Funcionários, para rios do galega para poder garantir 
a Normalización denúncia "a desi- os dfreitos dos 'cidadáñs a escolle
dia ou indiferéncia que nalguns de- re!l a língua de relación coa admi.: 
partamentos se ten para cos de- nistración. A Escolada Administra
cretos e ordes que oficializan os ción Pública Galega" e subsidiaria
tópónimos.· galegos". En concretó, mente a dirección xeral da Función 
o documento fai referéncia ás con- ·Pública . organizarán cursos en ga
sellarias de benestar Social e de · lego para to.dos · os funcionários 
Ordenación do Territorio "que son que se incorporen á Xunta. 
as que menos asumen ·o uso admi- Pola disposición adicio!lal chase 

Duas Consellarias. . 

·nistrativo da língua". . a Coordenadora lnter- Departa-
Na carta alúdese ao· perxuício mental que será dirixida polo per

causado pola .. caréncia de norma. soal de servícios de tradución do _ 
"De cando en vez, a prensa, os co- Diário Oficial. O 
la,boradc:>res habituais aos xornais G~L.T. · 

En calquer 'acto ou 
··celebración nacionalista 

p.ódese ver a un home de, uns 
75 anos, tocado coa sua 
inseparáqel boina e bastón 
na man. E, seguramente, o 
militante activo de máis idade 
do nacionalismo· popular. 
Chámase Enesto Janeiro, 
pero todo o mundo o coñece 

. por "O Corcheiro", nome que 
lle ven dado polo seu oficio 
que ainda pratica na S!Ja vila 
natal de O· Carballiño . 

.~utodidacta e gran· 
conversador, iniciouse na 
militáncia nacionalista nos 
seus anos de emigrante en 
Ar:xentina e viveu "tremendos 
anos escuras" até que 
encontrou "aos -rapaces de 

. A vantar'. -

Ernesto . Janeiro, 'O Corc 
'.Un ·nacionalista teri que ser duro na liña política p 

• A. EYRÉ 

_A vida de ''Corcheiro", nome polo 
que o coñee.en todos os amigos, 
non se poderia entender sen os 
cinco anos que pasou na emigra
ción .. Para aJá marchou aos 16 
anos .... 
Emigrante galego, como tantos 
outros, pola necesidade de buscar 
un. anaco de pan polo mundo 
adiante. E, un pouco tamén, pola 
"avéntura", de ver un pouco de 
mundo. Marchei a Buenos Aires· 
por.que era onde tiña facilidades 
para ir. Nunca fun emigranté~ no 
senso de dicer: querome ir da Ga
liza. ·lso nunca o sentin malia a non 
estar metido en nada~ Sempre fun 
daqui. Cando · estiven en Buenos 
Aires era daqui sempre. 

· Pero · non tardou moito en ter 
contact0 ca ·galeguismo. Como 
se produciu. 
Hab.ia un mozo de Monforte, .un tal 
Hermida, que era ·repartidor de 
biscoitos; eu traballaba de cama
reir_o e, claro, tivemos unha rela
ción que comezou cunha discu
sión miña cun arxentino sobre 

dar alguns nomes dos máis impor
tantes pois-é necesário lembrarse 
deles de vez en cando: ademais 
de Hermida estaban Vicente Ba
rros, pintor de brocha gorda e 
home moi preparado que cando 
estalou aquí o Movimiento quería 
vir por Portugal e levantar Galiza, 
era o home de máis id~de que ti
ñamos, poderia rondar os sesenta 
alílos; Manuel Oliveira, director da 
Fouce; Moisés da Presa; Xoán 
González Francisco; Noia, o boé
mio da organización; Alonso, o en
carregado do teatro; Salieres, un 
home xa maduro; López Pasarón, 
a que nunca vin nomeado aqui, el 
deu a primeira conferéncia nacio
nalista que lle escoitei a un home 
preparado; Abraira; Antón Castro; 
o poeta de Tui, Prieto... .. 

'Qs DA PONDAL 
INTENTABAMOS 
POPULARIZAR O 
GALEGO NAS RÜAS 
f>A ARXENTINA' 

quen foran os primeiros poyoado- ·E, deste' xeito, chegou a coller 
res da .Galiza. conciéncié;l nacionalista plena? 

Pergunteille a Hermida e el trou- Si, si, si... Tanto que renunciei as 
xome a primeira síntese histórica miñas· tendéricias de socialista 
da Galiza, feita por Vilar Ponte. Asi comunista case libertário. Se no~ 
comezaron as· miñas primeiras re- entrei antes no galeguisma foi por-: 
feréncias. Xa relacionado con el (;lue no Carballiño non os había alá 
entrei na Pondal (a agrupación polo ano 31. Ainda asi xa tiña na 
máis· arredista das existentes na cabeza nomes como Risco ou 
Arxentina). Otero Pedraio, pero sen saber 

Pero a miña toma de. conciéncia · quen eran. · 
foi máis a base .de leituras que de .. "" Cando comezou a Guerra aqui 
trato coa_ ~~nte da Pondal, a quen nós estábamos xuntarido cartos 
coñeciá, máis ou r:nenos, pero non para levar alá ~ a conferenciantes -
tiña grande relación pois era moi pero un dos traballos máis im~ 
novo e tiña pouco tempo; traballa- poortantes ·era o traballo na rua. 
ba doce horas diárias. Quereria T ent.ábamos fortificar o galega nas · 

ruas de Buenos Aires pois e 
de miles de galegas que al i ha 
escondían a fala. Un dos lab 
nosos era popularizar o galega, 
lalo en todas as ocasións e que 
nasos emigrantes non , sentis 
vergoña de falalo. 

Particularmente eramos moi 1 

lerantes, pero oficialmente, cor. 
ideoloxia, non. O nacionalisn 
debe de ser duro na liña polític 
pero coa xente non podes s 
senón quédaste só. Algunha en 
neste senso existiu no nacionali 
mo alguns anos; non sabia tra~ 
llar coa xente, espantábaa as vi 

·ces. 
A liña que tiñamos na P 

era que ainda que fosen de d 
tas as persoas eran galegas, Ga 
za por riba e diante de todo. B 
rros, un dos ideólogos dixera n~ 
ha conferéncia: nen esquerdis 
nen direitistas: nacionalistas. P 
rece que confunde un pouco, pe 
non é asi. Galiza necesita a apo 
tación de todos par:a que non 1 

esfaragulle. Para construjr a 
ción hai que ser moi humildes: n 
se pode ir a machadazos coa xe 
te; e se unha persoa aporta algo 
che fala galega, ainda que sexa 
cura, un empresário, hai que at 
delo. 
Aos 21 anos, en plena guerr~ •. d 
cide vir facer o. servício mil1I 
producíndose numerosas periPi 
cías co barco que tiña que tr 
los. 
Case todos os que viñamos 
µarco, o "Cabo San Agustín.", e 
mos galegas metidos en quinta. 
mandados polo consul~do es~ 
ñol, non por nengun partido. An 
de sair · incendiáronnos o baf 

· lsto fixo que moitos tornas 
medo e desembarcasen. Pero 
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1te, con 
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· 'Eu NON ENTREI No 
BLOQUE POR 
BLOQUISTA, PERO-
CADROUME MOi BEN' 

Desde .Valéncia viñemos a Bar
celona. Ali chegamos ao' Sindicato 
Marítimo, do que se pode dicer 
que er9 unha illa gale·ga, dali a un 
cuartel e logo á frente xa. Eu ali 
non me encadrei no nacionalismo 
pois non ti>uen contacto con eles, 
non souben deles, ainda que unh'a 
vez: fun saludar a Castelao . pero, 
por timidez, non fun capaz de to
'mar un contacto con el para vol-
tar. Cor • • 

Ao rematar -a guerra voltou ao 
· Carballiñe. 
Uf, deses anos non _hai nada que 
falar. Foi a negrura._ Os galeguistas 
que qu~daron aqui foron xente de 
élite, de cátedra, non tiña contac
tos ·con eles. 

Unha vez. veume visitar Da .Pre-.
sa, cando veu de vacacións. Viña 
contactado con Bieito Fernández 
que xa se viñera antes ca miri; eu 
sabia que era de Bande, pero non 
sabia máis del. 

Asi un dia fumos a Ourense e 
estivemos . con el que, logo, seria 
quen me paria en contacto. co ga
leguismo. Era o que se encarrega
ba de mandarme a nova- cando 

der comer tiven que traballar e fa
cer callos · nas mans; -pero son un 
con.vencido de que a recuperación 
da Galiza só se ·consegue traba
llandq por ela, ainda que sexa con 
x~nte que non nos geste moito. 
Home, se son impreseritábeis de · 
todo... pero o _que non .se pode 
buscar é xente perfeita; pode ha
ber algu11, un Cc;tstelao, pero máis 
nada. Non se poden esperar aos 
santos da relixión católica. 
Debeu ·de ser un ha agradábel. 
surpresa _encontrar con aqueles 
mozos da AN-PG. · 
Home, claro. Para min aquilo toi 
unha surpresa. Eu ia ali ao teatro; 
a metade da xente talaba caste
lán. A xente poderia . pensar que 
había un gran nacionalismo ali, . 
pero non había nada, máis da me:. 
tade dos de Abrente fa.laban cas- . 
tellno ... a min iso .. : Eu sempre fun 
un nacionalista inteiro, tiro ao r:ia
.cionalismo de Castelao .. >.<a lera 
c;laquelas o Sempre-da Galiza que 
me mandaran ·na An<entina, tróu
xomo, pasándoo desde Portugal 
unha persoa que 'eu nen sequef · · 
coñecia. 
Como ollaba a aqueles mozós? 
Entusiasmado; ainda que me pa
reciarr moi politizados; non é qt,.Je 

'Q BARCO NO QUI;_ 
VINEN A GUERRA VINA . 
TOMADO POLA · 

· eu non sexa ou non fose político, 
eu tamén son político, senón no 
senso de que eles tendían moito 
máis á doutrina social, que a min , 
non me parece m'al, pero penso 
que non era o momento pois a 
nosa xente non estaba preparada .. 
Esa intención fixo que se aban
doase un pouco o traballo cultural; 

· eu que, non son da ·cultura, senón · 
~ TRIPULACION, PERO 
ffi CADA UN - · - -
~ PERMANECIA NO SEU 
~ POSTO' 
< 

había un morto como no caso de 
Peña Rey, Castelao, Cuevillas ... 
esas cousiñas como. cando se edi~ · 

· un home de callos nas mans, noto 
a falta do que é saber. Hai que sa:
ber para ter concién_cia. O noso 
pavo precisa moit? cultura. Un 
dos fallos que tivo o Bloque foi 
desviarse moito da · parte cultural 
para ce-ntrase nunha doutrina ma-
·rxista, porque primeiro o que hai 
que facer é nacionalistas. ELi son 

- socialista e avanzado, pero, nes-

rando coa xente' 

_ taron os direitos do home en gale
go. Esas pequenas cousas que 
agora non teñen importáncia pero 
que, daquelas, che levantaban o 
ánimo. · 

tes momentos, penso que tiai que 
sacrificar esa idea polo nacionalis
mo, pois a xenté :se vas moito 
diante deles non te seguen·: 

anne1ros dixéronnos, concreta
ente amín pois era o máis con
lenciado, e sempre tratei de rela
·onarme cos galegas, e na tripu- . 
ción habia vários, que non deixá
mos o barco. A compañia non 
ueria traernos e a policia tentaba 
saloxarnos. Os irmáns Lago, 
e formaban parte do comité que 

i an xa constituído no buque, non 
erian que abandonásemos pois 
ostrábanse seguros de que, se 
guiamos, o barco viña para 
ui. 
Viñemos no barco sen toma-r 
ntacto até Valénc.ia, áinda que 

esde o Estreitq de Xibraltar xa 

nos escoltaron os barcos de gue
rra, republica0oss, evidentemente. 
O barco xa viña tomado pola tri
pulación pero o capitán ·viña no 
seu pasto ... pero o que mandaba 
o barco era un camareiro, ainda 

1 

que cad~ un seguía no seu posta .. 
Nos sabiámolo porqúe iam·os ás 
asambleas que se facian no barco. 

'CANDO CHEGABA 
UN LIBRO.EN 
GALEGO, QUE IMENSA 
ALEGRIA!!' 

Despois descobreu ao naciona
lismo organizado. 
.Asi andei até que descobrin aos 
de A vantar. Foi un dia nas xorna
das de teatro de Ribadávia. Eu ia 
solitário, non tiña a . q1,.1en levar; ia 
aquí un .tal Mares, que non era ga
leguista, pero como tivera relación 
con Castelao en Nova lorque e 
con outros galeguistas no exílio, . 
ainda que era un capitalista, que 
vivía de rendas, a min tíñame certa 
lei. Na terceira edición das Xorna
das, encontrei un grupiño de rapa
ces daqui: Filipe Senén ... pero eu 
non sabia deles. eu estaba com
pletamente en solitário. · 
Deberon de ser tempos difíceis 
no senso-da incomunicación para . 
un home coma vostede que rabe-
xaba por facer pátria. -
Ainda non o sabes ben. Grácias 
que a min o traballo absorbiame; 
refuxieime nel. Despois de que se 
formou Galaxia comecei a ter os 
seus libros. Non era moita· cousa, 
pero para daquelas c'ando che 
manpaban un libro... que imensa 
ledíqia! Hai que vívelo para saber 
o que un pasou. Esa foi a rniña 
vida, viver l'.1ª negrura, na soedade 
até que apareceron eses rapaces, 
ainda que ·existise esa gran distán-
cia de idade. · 
No 76 enfr0u na AN-PG. 
Vou ser sinceiro. Eu non entrei, no 
que hoxe se chama Bloque, . por -
"bloquista", senón porque era o 
que había aquí. Eu entraba no pri
meiro que chegase. Eu queríame 

. ver entre a xente. Falar da · situa
dón · daqui,". conversar, cambiar 
opi11ións, escoitar, aprender ... 

·~ pero ·cadroume ben, moi ben. 
a: Hoxe -nqn son ·o que se pode 
~ chamar un doutrinário político, · 
o ainda que rion son un inteléctu~I. 
~ nada máis lonxe diso, eu para po-

Será partidário logo dos cámbios 
que houbo agora no BNG?A min 
pareceme que o BNG se está pon
do máis a · tono éoa Terra; cando 

· digo terra quera dicer co conx1:mto 
da nación. Penso que, deste xeito, 
sen renunciar aos priricípios, ·tare
mos máis. éxito político. Pensoo, . 
secadra o tempo sácame a razón. -

'VIVIN NA NEGRURA 
ATE QUE · 
APARECERON OS 
RAPACES DA AN-PG' 
Como ve a situación actual do 
povo galega? - -
Véxolle, un gran porvir ao naciona-

. lismo. -E necesário ir reconstruindo 
p0uco a pouco, pedra a pedra. lso _ 
non se fai con estridéncias. As es
tridéncias poden ser boas _para fa
cer florecer a conciénc-ia, pero non 
para construir, ~sci é cousa de pa
ciéncia. O nacionalismo ~a agro
mou, agora hai que censtruir. Non 

· é aquí só. Hai unha volta dese uni,.. 
. versalismo á nai, que é o único 

positivo. Hai unha invasión de cul
tura allea qué nos desconcerta, 
que non nos deixa entrar na · nosa 
eséncia. Pero a xente estase a dar 
conta de que sa ten que acollar a 
algo, · senón é unha boalla, unha 
causa que se escapa . . Poñamos 
por caso: . eu · aqui no .carballiño -

. son o Corcheirq, rico ou pobre, lis
to ou burro, pero son ó Corcheiro, 
pero ·eu en Buenos .aires non era 
ninguén por máis que tiña boa 
mesg., levaba garabata, .zapatos 
lustrados .... pero non era ninguén; -
para ser alguén tiña que ser ban
queiro. Aquí son o Corcheiro. Saio 
da casa .e a xente coñéceme e co
ñézoa. · · O 

• O Bloque . Nacionalistá 
Galego celebrará a sua IV 
~samblea os próximos días 11 e 
12 de Marzo en Lugo. / 

A sesión de apertura, qu~ corre
rá a cárrego de Bautista Alvarez, 
celebraráse no instituto Lucüs Au
gusti, tendo a hora de comezo ás 
17 ,30 h. do día 11. 

A clausura· celebraráse no Gran 
Teatro ás 18 ho(as do domingo día 
:12, . corren do a cárrego de X . . M. 
Beira~. QUe, con toda ·seguridade 
será elexido como candidato á pre
sidéncia da: Xunta desta formación 

. nas · prá>~imas éleicións autonómi-
cas. o· 

• · A '· autopista dQ Huerna, 
que. •comunica Asturias coa 
meseta e atravesa o corazón da 
cordilleira Cantábrica, terá doble 
calzada -en todo o seu percorrido
no ano 2000. A derradeira fase do 
desdoblamento comezará a vindej
ra primavera. 

O MOPU e a empresa concesio
nária AÜCAL$A, de titularidade pt,'.J
ólica, afrontarán nos próximos 11 
anos uns investimentos de 12.280 
millóns de pesetas para a realiza
ción de seis novas tuneis, cunha 
lonxitude superior . aos oito quiló
metros. . . 

Convén lembrar que as dificulta
des orográficas foron -argumento 
utilizado pelas autoridades para a 
non rea,lización de vías que comu
nicasen a Galiza. D 

• Os Estados Unidos arro
xan 655 barrís de resídÜos 
tóxicos ás praias de Haiti. Na 
mesma rexiófl. xa se teñen vertido 

~ 4 mil toneladas de resíduos. 
Distes 655 barrís, 6 ~ non tiñan 

tapadéira, 268 estaban mal pecha
'Cios e 28 estaban cubertos só con 
simple plástico. 

A organización Greenpeace cha-
. mou a atención sobre o perigo que 
supon para a povoación, fauna e 
médio ambiente. o 

• Á marxinación de -Galiza 
resulta · cada vez máis pa
tente e non é_ de estranar que a 
toma de conciéncia esteña a me-

. drar en. teda a sociedade galega. 
Mesm"o algunhas veces pódese 
chegar á esaxeración, Un diário si
nalaba en dias_pasados que -"Ga1¡..:· 
za bate o record de auséncias no 
Guinnes ~Book of the._Récords, xa 
que poucas son as marcas cense-· 
guidas na nosa Comunidade que: 
figuran nel. Unha tortilla de pata
cas, unha chimenea, · o ácahtilado 
máis alto do Atlántico Norte, a casa 
máis estreita -"e .. pouco máis", la
méntase o xornal. D 

• · Israel é o pals do inundo 
que recebe máis dólares per 
capita en · concepto de axuda ofi
cial ao des~nrolo. Uns 450 dólares 

_por perso.á é a cantidade que per
- cibe o Estado de Israel en concep
to 9e Axuda Oficial ao Desenrolo, 
principalmente procedente dos Es-
tados Unidos. .._. 

Cunha renta per capita de máis 
de 6 mil dólares, a Axuda-Oficial re

-presenta case o 7 do Produto Na
cional Bruto de Israel, segundo da
dos .do Ban'co Mundial. 

Este país-mediterráneo convérte
se así na nación do mundo que re
cebe máis diñeiro en concepto de 
Asisténcia Oficial ao Desenrolo 
(AOD), se non se ten en canta O 

. ·que reciben os ·territórios de ultra
mar dependentes de Fráncia. 

Contrariamente paises cunha 
renda per_ cápita mínima, como 
Etiopja, con· 120 dólares anuais, re
ciben unha Asisténcia' Ofici?I ao 
Desenrolo que representa uns 15 
dó1ares por indi'Víduo. 

Segundo os mesmos dados do 
Banco Mundial, paises afogados 
económicamente, como Bangla
desh, Haití ou Mozambique, reci-
ben da AOD menos de 1 O dólares 
por persoa. - O 
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coNVERSAS DE ALXER 

Eugénió Etxebeste, 
"Antton", interlocutor 
nomeado oficialmente por 
ET A para manter as · 
convers_as poi íticas ·en 
Alxer con representantes 
do governo español, en 
entrevista public~da o 
pasado mércore~ polo 
diário basca Egin, asegura 
que "a prórroga da trég_ua 
é a incógnita maior, que 

está nas mentes de todos, 
mesmo nós e o . governo 
español, unha incógnita 
qu~ se ha despexar no que 
queda de mesa de. 
conversacións" _ Recoñece 
Etxebeste que a marcha 
da citada mesa "está a 
cobrir os .mínimos 
~sixidos" e que "os pasos· 
dados en Alxéria tratan de 
facer avanzar ao conxunto 

do pavo hasco a pral · 
desas sentidas 
reivindicacións de 

·soberañia nacional e de 
- gemocrácia poÜtica". O 

interlocutor en Alxéria . · 
afirma tamén que "ETA 
non pretendeu en· nengun 
in~re o se arrogar unha 
representación exclusiva" 
e sinala neste senso que . 
"a participación do pavo. 

ha ser directa e farase 
atraves das actuais 
formacions' poi íticas ou 
doutras que poidan surxir;'·. 
As expectativas abertas na-

·Repúblicá alxerina son 
certas, pero Antton 
Etxebeste advirte que "un 
enfrentamento que leva, 
na sua últií[la fase, trinta 
anos· de duración, non ten 
un ha solución doada". 

o. diário Egin. publicou qnte unha extensa· entrevista ·ca · interlocutor de ETA 

Eugenio Etxeb~ste, Ailtton: 'O povo basca 
terá a última palabra e~ toda negociación' 
Etxebeste lembra que a priniei
ra fase da negociación, prota
gonizada por Txomin lturbe en 
representación de ETA, "traca-· 

· sou porque o Estado ·español 
só trataba de abrir unha via de 
reinserción para a nosa. organi
zación e derivou loxicamente. 
nesta segunda que supón un 
salto cualitativo a respeito da ·· 
anterior". 

Para -Antton, · tras o fracaso 
du primeiro intento "o doble in
tento que se produciu, da ·re
presión por unha banda e da 
acción popular e armada pola 
outra, voltounos a por de novo 
no ponto de partida e ante a 
necesidade de busoor unha vía 
diferente" 

Desta maneira e tras a pri
meira ruptura viria o secuestro 
de Revilla e a nová oferta de 
trégua de quince dias por parte 
de ETA. Ao novo diálogo inicia
do asistiría por parte do gover
no español unha representa
ción política, en lugar dos ante
riores interlocutores de carácter 
policial. · ~ 

Para Etx'ebeste, e despois 
daq~eles contact9s iniciais, se
ria a própria ET A a que .fixo fin
cap$ en que a etápa actual .do 
diálogo se denominase "con
versacións", distiílguíndoa asi 
da seguinte fase que s~ poderia 
calificar xa de "negociac16í' po
lítica para definir os ritmos ·de 
aplicación da alternativa táctica 

. de KAS". 

O recónecimento de ETA 
Sobre a ·negativa do governo a 
negociar asuntos políticos, Ant- . 
ton advirte que "os seus intere
ses lévanos a .confundir dese-

- xos con realidades. A ninguen · 
lle .gusta recoñecer. as suas 
equivocacións ou aceptar uñha 
lóxlca inevitabel que, antes ou 
despois, se ha producir. Os feí
tos evidencian hoxe en dia un 
avance ainda que alguns non 
queiran recoñecelo. Tamén an
tes negaban a posibilidade dun 
diálogo · político, reducí ndoo a 
unha simples relación técnica: 

' A mesa de conversas políticas 
aquí en Alxéria supon un reco
ñecemento explícito de El'A 
como formación representativa . 
dunha opción cualificada do 

. povo basca." Neste mesmo 
senso, sinala por último Etxe
beste, que "por ribá de yonta
des sut:lxetivas ou de estraté
xias de renúncia, estamos se
guros de que rematarán por se 
impor a razon ·e as solu.cións 
poi íticas negociadas." 

Para o representante de ET A 
que sinala a existéncia dun gru
po asesor, pertencente ao Mo: 
vimento de Liberación Basco, 
ao l_ado da mesa de negocia
Gións, o proceso "está · a cum
p.lir os mínimos esixidos'.'. 

No que respeita a un posíbel 
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EtXebeste: ~<ia incógnita,:· 
se desp.ejará estos días;> · 

El interlocutor nombrado por-ET k para la~ conver.;acione~ 
polftlcas en Argelia con _et- Gobierno, entrevistado por EGIN 
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'ÜPERIODO 
ACTUAL NON DEBE 
SIGNIFICAR UN 
RELAXAMENTO DA 
l.:OITA POPULAR' 

alixeiramento da situación ac
tual dos presos, Etxébeste si
n~la que en matéria represiva 

'.'hai exactamente o mesmo que 
onte" e que iso "non entra para 
nada nesta fase das negocia
cións". 

No tocante ás expectat-ivas 
qu~ poida despertar · o proceso 
negociador o interlocutor de 
_ET A afirma que "normalmente 
un enfrentamento que leva, na 
~a última fase, trinta anos de 

- Eluración non ten unha solución 

'O povo dará ·a sua opinión 
através das actuais 
fórmacións política~' 
Ante a pergunta do entrevista- _ 
dor sobre a posibel suscepti
bilidade dos partidos bascas .
que non participan no proce
so negociador, Etxebeste ao 
:tempo que ·1embra "a faifa de 
firmeza desta forzas para de
fender · estas aspiracións", 
matiza que "ETA nori preten
deu en nengun momento arro
garse unha repres~ntación ex
clusiva en tomo a este proce
so, seno. que, ao contrário, o 
único que pretendeu é ser a · 
ponta de lanza dun- proceso 
qu,e integre ao povo basco no 
camiño da aemocrácia e da 

normalización cidadan". 
"ETA, 'continua Etxebeste, 

entende que a solución final 
de todo isto é algo que debe 
ser asumido maioritariamente 
polo povo basc"o, e e_ste ha 
ser participe directo desa so
lución política negociada, pa~
ticipación que se realizará 
atra.tes das actuais torma
cións polfticas ou doutras que · 
poidan surxit. Elas han -quedar 
convencidas a respeito da 
saida oferecida e será o povo 
no seu conxunto quen. rectifi
cará o.u respaldará a nosa po
sidón". O 

doada, conforme se vaia reco
ñecendo a xusteza da nosa 
causa o camiño irase facendo 
máis nídio". 

Tratariase en todo caso de 
atopar a solución "máis xusta 
desde o ponto de vista das rei
vindicacións nacionais e sociais 
do povo basca e máis xusta ta
mén desde a óptica dun estado 
que encontre asimesmo un de
senrolo á sua verdadeira demo-
crácia". 

Reforzamento da 
· 1oita popular 
O momento actual de conver
sacións non deberá significar, a 
dicer de Etxebeste "unha rela
ción da loita obreira e popular", 
senón "ao contrário un maior 
reforzamento desas loitas, da 
mobilización, organización e 
asunción dos compromisos 
que a cada un lle correspon-
.dan". o , 

'Q ESTADO 
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ENCONTRAR TAMÉN 
UN DESENROLO Á--:-· 
SUA VERQADEIRA 
DEMOCRACIA' 

Nunha columna do 
xomal catalán Avul 
Rauco Varela 
non considera o 
galego ·idioma 
de predicación 
-para os católicos 
Días pas~dos o xornal catalán 
"Avul" publicaba unha columna 
do seu colaborador Dr: Scopius 
pseudónimo do escritor Joa~ 
Rendé Masnou, que polo seu in
terés reproducimos. 
"António Rouco Varela, natural e 
residente na Galiza, de profisión, 
arcebispo, con exercício e praza 
própria en Santiago de Compos
tela, renunciou á sua língua, a da 
máis grande parte dos seus fre
gueses, por razóns protocolárias. 
Os dias 19 e 20 de Agosto, o 
Papa Xoan Paulo 11 visitará San
tiago de Compostela. El , António ' 
Rauco Varela, anunciou que as 
suas publicacións e discursos 
desta grande efeméride apostóli
ca faranse primeiro en español e 
despois en francés, inglés, italia
no e alemán, porque, segundo el, 
estes son os idiomas da lgrexa 
Católica. o. programa de actos 
prevé tamén algunha nota folcló
riC9 en língua galega. 

E evidente, xa que logo, que 
António Rouco · Varela predica 
best-sellers, e non é a sua inten
ción fundamental chegar á alma 
dos seus fregueses de tala e 
alma galega. Esta actitude mani
festa tamén que monseñor Rau
co é partidário de predicar para 
a Administración central, para as 
clases altas galegas e para Euro
visión. En cámbio, móstrase par
tidário de desatender ás clases 
máis humildes dos seus fregue
ses, case na sua totalidade gale
ga-talantes. Monseñor Rouco 
Varela é, por dicelo así, o Botafu
meiro cosmopolita. 

Mais é un exemplo do que 
pode chegar a pasar na diócese 
de Barcelona, segun quen sexa 
o sustituto do arcebispo Jubany. 
Os rumores, as intrigas e as in
quietudes montserratinas non 
son inxustificadas. Grácias, 
Monseñor António Rouco Varela. 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros 
gal egos 
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0BXECCIÓN DE CONCIÉNCIA E INSUMISIÓN . 

'Nen polo militar nen polo . social sustitutório' 
Non son rapaces "algo . . 
raros", cunha sensibilidade 
especial que Hes impede 
coller as armas. 

·Antimilitaristas, contrários 
ao armamentismo, . 
reivindican para eles o 
direito a non facer servício 
militar nen o social 
substitutório. Estanlle 
Aprobada no mes de Decembro 
do 1984, a Lei Regulamentadora 
da O.C. e da Prestación Social 
Susbtitutória, non recoñece os 
motiyos políticos dos obxecto
res, só os ético-relixiosos, nen a · 
obxección durante a pr.estación 
do servício, instaura un Consello 
de Obxección de Conciéncía qúe 
decida quen é e quen non obxe
tor, penalízase o direito de obxe
ción ca dobre de tempo de pres
tación do servicio substitutório. 
A resposta dos obxectores pa
sou a ser a "obxeción colectiva", 
en forma de carta unitária dos 
membros do Movimento de Ob
xección de- Conciéncia na que 
denúncian as íirregularidades 
acumuladas. Impugnada no Tri
bunal Constitucional e no Defen
sor del Pueblo, o MOC pasa por 
tempos de recursos xudicíaís, a 
Leí pasa a ser un instrumento de 
penalización frente á anterior si
tuación de recoñecimento dun 
direito. 

Uns 30 mil obxectores acumu
lados, dos que suguindo fontes 
do Mínístério do Exércíto o 60 
por cento son Testemuñas de 
Xeová que non participan das 
actuacións reivindicativas dos 
movimentos de obxectores ainda 
que seguen a negarse a facer o 
servicio militar ou civil. Asumiron 
a Lei un número próximo aos 900 
obxectores que afirmaron, nunha 
carta tipo, a sua disponibiJidade 
a facer o servicio civil, e que·to
ron xa chamados para incorpo
rarse nos próximos meses. 

A Lei de Obxección de 
Conciéncia 
No seu articulado recolle o direi
to a obxectar tanto antes como 
despois do servicio militar. Mais 
para suspender a incorporación 
a fileiras, a obxección, terá que 
apresentarse con dous meses de 
antelación ao dia da incorpora
ción. Contestada polos obxecto
res ao non ser informados os xó
venes dos díreitos e prazos. 

Non é legal a obxecció_n du
rante a prestación do servicio, 
precisamente no momento no 
que mais profundamente perce
be o mozo as consecuéncias de 
facer un servicio das característi
cas do militar. 

Os argumentos do Defensor 

criando problemas ao 
Governo, non aceitan a Lei 
do PSOE sobre a 
Obxección, son insumisos 
e apreséntanse nos cuarteis 
a perguntar pala sua 
sitµación xurídica. O pasado 
7 de Marzo, Ricardo Conde, 
un dos entrevistados e o 
outro insumiso galego, · 
del Pueblo sobre a yjolación de 
direitos fundarnentais incidiron 
na proxección da obxécción de 
conciéncia como direito básico 
da liberdade ideolóxíca, portanto 
non susceptíbel de reducirse a 
unha simples causa de ísención 

Pedro Xosé Lamas, fixérono 
e _rion foron detidos por non 
estar -ainda cursada ·a órde 
de procura e captura. No 
mesmo dia Juanjo 
Armendáriz e Gonzalo 
Mateo, obxectores 
insumisos, foran 
trasladados des.de a cadeia 
provincial de l~uña até o 
de abrigas militares. Pan;i. ser re
coñecido como obxect9r, un ci
.dadán ten que declarar sobre a 
sua ideoloxia, o Consello de Ob-

. xección de Conciéncia investiga
rá a vida do interesado para de
cidir se é ou non certa a ideolo-

cárcere militar de O Ferrol, . 
apresados· por non terlles 
sido recoñecida· a sua 
condición de obxectores 
insumisos. Son as primeiras 

- detencións, privacion da 
liberdade e concentracións 
frente ao cárcere de 
obxectores de Nafarroa e 
Galiza. Movimento de 

xia manifestada, o que supón 
unha evidente violación do direi
to á intimidade e á vida privada. 
A violación ampliase á regula
mentación · internacional dos di- ~ 
reitos- humanos. · O 

A. MASCATO 

Xosé Luis Gómez, António Arranz (obxe~ores) e Ricardo Conde (insúmiso). 

Sodes os tres do Movimento 
de Obxectores de Conciéncia, 

· mais entre vos existen diferén
cias formais.Cales son? 

Eu e. António somos obxectores 
de antes de ter saido o recurso 
de constítucíonalidade, somos 
dos que ternos a incorporación 
aprazada. De nos pasan · desde 
hai catro anos. Estanse meten
do coa xente á que lle tocaria o 
reemprazo neste ano. Nos iden
tificamonos co posicionamento 
dos insumisos mais non pode
mos exercelo neste momento; 

Quer dicer que a vosa situación 
xuridica é a de "obxectores de 
concíéncia". · 
Certo, apresentamos unha carta 
na que non recoñecíamos nen 
ao Tribunal nen á Lei, e decla
róusenos obxectores. Outros, 
que fixeron o mesmo algún tem
po despois, viran negada a ob
xección e pedíronlle ampliaciói:-i 
de motivos. Coa mesma carta 
todos. 

Ricardo, o teu caso non é idén- . 
tico, ti si exerces a insumisiórt. 
Non, eu tiñp que incorporarme 
en Xaneiro e simplesmente de
clárome insumiso, négome a fa
cer o servítio militar. Non estou 
oficialmente recoñecido como 
obxector. Aínda que partibtpa
mos, uns e outros, da mesma 
fundamentación ideolóxica para 
negármonos a facer a mili. . 
Que vos levou a tomar a deter
minación de negarvos a facer o 
servício militar, cales son as ra
zóns? 
O Estado non ten lexitimación 
para ob_rígarnos a facer un servi
cio, sexa militar ou de presta- -· 
cíón social substitutória, e por 
isa a nosa negativa. Pretende 
calzarnos uns valores de autori
tarismo, militarismo, que non 
son aceitábeis -nen polo militar 
nen polo social substitutório-, 
no fondo os dous servícios re
zuman os mesmos val~ores. Fí
xate que na Lei figura o "deber 
de obediéncia" ás autoridades, 

no servicio social substitutório. 
Combatemos o militarismo, 
niesmo se está con uniforme de 
civil. Condenamos non SÓ os.va
lores reaccionários que dixemos 
senon tamén o sistema que os 
mar:itén, a qousa é mais profun
da do que pretenden dar a en
tender. 
No caso· de Ricardo -pode 
acontecer que na próxima: 
apresentacic5n nun cuartel · fi
ques d~tidó, ou non é posíbel? 
Si, é posíbel. Mais non nos con
sideramos fuxidos nen clandes
tinos. Certo que hoxe hai vários 
insumisos detidos mas a ·nasa 
postura é clara. Aprésentámo
nos nos·cuarteis porque. quería .. 
mos saber en que situación le
gal estamos, e a loitar dentro ou 
fóra dos. cuarteis polo naso di
reito de obxección. Eles din' 
."soldado non penses que xa o 
fai o marido por ti, ou .cidadán 
non penses que.para isa está o 
governo", pois non, queremos · 
outro tipo de .... ·sociedade. O 

Obxectores de 
Conciéncia de 
diferentes cidades (Ferro!, 
Muimenta-L.ugo, Ourense, 
Vigo) e colectivos como. 
Anacleto Obxecta 
ou Rompanfilas organízanse 
na Asemblera _ 
Nacional de Obxectores. A 
loita é poi~ paz. 

Axenda 
·_prática 
do futuro· 
obxector 
Para poder cteélararte- obxec
tor precisas de "razóns de 
arde relixios6, ético, humani
tário, filosófico,_ ou calquera 
outra da mesma natureza". 
Tempo límite para a apresen
tación: dous meses antes da 
incorporación a fileíras. 

A apresentación da instán
cía debe' ser dirixida ao Con
sello Nacional de Ooxección 
de Conciéncia (CNOC) do Mi
nistério de Xustícia.Serrano, 
19. 28001 Madrid. Pode en
tregarse no réxisto de calquer 
governo civil (ficar con cópi~). 
Os tillos. de emigr"0nte~ poden 

· facelo en consulados ou em
baixadas. Non se aconsella a 
carta certificada por non ter 
cópia selacia de entrega. A 
cópia vai ser teu único docu
mento acreditativo da situa
ción "militar" na que te encen
tras. 

Podes escoller entre o mo
delo oficial de instáncia ou 
acollerte ao do-Movímentci de 
Ob'xectores na que se negan 
a dar os motivos, non recoñe
cen ao CNOC e rexeitan a 
prestación social sustitutória. 
· A simples apresentación 

suspende 'ª incorporación a fi
leiras, o CNOC ten seis meses 
de prazo para respostar. Caso 
de non faceto debe entender
se corno recoñeéimento afir
mativo, se é resposta negativa 
podes interpor recurso con
tencioso administrativo de 
protección dos díreítos funda
mentais ante a Audiéncia Na
cional, o Tribuhal Supremo ou 
o Constitucional. 

Podes-contactar con cutí.os 
obxectores en partidos e sin

. dicatos que apoien as suas 
accións. O 

SEMANA SANTA PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
Viaxe de 4 dias que inclue visitas ao Parque de Doñana, trans
porte en autocar desde Madrid e alonxamento en média pen
sión en El Rocio. 

. MARROCOS KASBAHS 
Nunha autocaravána acondicionada recorreremos a zona do 
Rif, Fez, o deserto ao sul do Atlas, as gargantas do Todra a 
cidade de Marrakech. 

, . 

E tamén rotas en bici pola Pení~sula e Ma
rrocos. Tarifas económicas a calquer desti
no. Solicita o noso folleto de Semana Santa 
e adié!nto de vi~es do verán; 

11111111111111111111111111•i11111111111111 

Data: 23 ao 26 de Marzo 
Pr~cio: 21.000 pts. 

ANDALUCIA ECOLÓXICA 
Rota de 10 dias na que se 'visitará a Serra de Grazalema, o Val 
de Poqueira, Parque de Doñana, Ronda Sevilla, Granada ... 

' Inclue transporte en autocar e qlonxam~nto eri hoteis. 
Data:: 24 de Marzo ao 2 de Abril. 
Précio: 38.500 pts. 

MARROCOS-NOMADAK 
Recorrido en autocar polas cidades imperiais de Chaven, Fez, 
Meknes, Marrakech. · . · . 1 

Datas: 
1? .ao 27, de Marzo e <;fo 23 de Marzo ao 2 de Abril. 

Précio: 
21.000·pts. en camping. 
29.500 pts. en hoteis. 

Data: 23 de Marza ao 2 de Abril. 
Précio: 49.000 ptS. 

EXIPTQ 

Viaxe de 14· dias para recorrer desde El Cairo até Abu Simbel 
polo Val do Nilo. Ta~én chegaremos até Hurghada, na costa 
do Mar Berlnello. Transporte en minibús, tren e faluca. Alon
xamento en hoteis en cuartos dobles. 
Data: 19 de Marzo ao 1 ·de Abril. 
Précio: 130.0~0 pts. 

aTusuz 
. CLUB DE VIAJEROS 

Rondo de Sant Pere-, 11. 6º 3a. · 08010-Barcelona·Tlf.: 302 5081 
Ledesma,7. 1º izqda·.48001-Bilboo·Tlfs.: 42-4.42 65-424 Tl.15 

Rodriguez Son Pedro, 2.0f. 1202·28015-Modrid·Tlfs..: 4451145 
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CARTAS 

DIMISIÓN DERIVAS 

Pode ser, e supoño que o será, 
pedirlle moito a u.n home como · 
Rivas que se faga unha autocríti
ca e que se plantexe punha .vez 
(xa vai senda hora) a sµa incapa
cidade para governar, xa que 
unha das 9ualidades que require 
o pasto é a honradez. 

Un balance bastante superfi
cial das suas obras nesta vila se
ria: remodelación das Palmeiras, 
aind9, que nestes dias esten ate:
rradas de novo; un garaxe subte
rráneo para a· xente de posíbei.s· 
que o poida pagar; . un monu
mento ao soldado, que subva~o
ra o contido da palabra monu
mento, e vai dirixido aos solda
dos franquistas (moitos republi
canos non se sentian identifica
dos cunha- cruz). Mencionar o 
coléxio .de Marcón, . ás cargas 
contra os veciños de Lerez, e 
todo aquelo que non é de. coñe
cerríento público, ao que se lle 
poderia añadir o que non fixo: 
abandono do rural, falta de políti
ca xuvenil ... 

E por último "neste xuício" fa
llase na sua contra e é declarado 
culpábel. Xa deberia ter bastante 
para agachar a cara durante un 
bo tempo. 

E se os cidadáns pontevedre
ses fan unha anális~ de que é o 
que fai o noso alcalde non irian a 
nengunha cea no honor e a título 
de consolación, menos aqueles 
que sacan boa tallad~ da situa- _ 

·- ción, claro está. 
E se ten un mínimo de vergon

za ou dignidade, que por favor -
presente a sua dimisión. O 

COLECTIVOS 
DA MOCEDADE-COMUNISTA (CMC) 

(Pontevedra} 

A MU~LER TRABALLADORA 

Diante da data do 8 de Marzo 
. DIADA MULLER TRABALLADO
RA, as delegadas sindicais en 
nome do colectivo de mulleres 
que representamos queremos 
manifestar o seguinte: 

As mulleres traballadoras de 
Galiza seguimos padecendo 
como xa , ternos manifestado en 
outras ocasións un trato discri
minatorio no mundo laboral 

.como demostra os datos esta
dísticos das mulleres que son 
activas no noso País, só un 39%, 
frente a un 67% dos homes, esto 
agrávase cando ade'mais nese 
39% ternos que contar que un 
20% son mulleres par~das· ou eri 
busca de emprego. No noso 
País o paro femenino nos últitnos 
seis meses veuse agravado xa 
que segun as estadísticas a nível 
_estatal, ·somos a única comuni
dade autónoma onde o paro da 
muller aumentou-' en · un 2,7%; 
mentras no resto do estado can-
do menos éste estabilizouse. 

Na nosa Cidade estamos ·a vi
vir nestes 'momentos unha crise • 

·laboral que afecta maioritaria
mente á muller traballadora. 
Exemplo do que decimos é o co
lectivo de mulleres qa fábrica de 
conservas Reyman que as votan 
a rúa denegándolles o dereito a 
. unha indemnización. Grave é ta-
mén a situación das traballado
ras de Álvarez onde existe a pre
visión de que mais de trescentas 
queden · desempregadas. Esto 
ademais, da lamentábel situa
Gión en que se atopan as"mulle
res que teñen que ganar míseros 
salários na economia. sumerxida. 

Ante esta situación lamentábel -
· as delegadas siÍldicais que sus-

Deseño Gráfico e Montaxe: Xoselo Taboada, Guillermo Gómez, Carlos 
Soaxe. proced6ncla. ' 

GONZALO 

cribimos este documento esixi
mos .da Conselleria de Traballo 
as seguintes medidas: 

-Firmeza e . esforzo na crea
ción de emprego onde se facilite 
a contratación de mulleres. 

-Firmeza cas empr~sas que 
plantexan despidos de tráballa
doras ou aquelas que plantexaa
do regulacións de plantilla deci
den que sexan as mulleres as 
primeir?S despedidas . . 

-Firmeza no control da eco
nomía sumerxida non permitindo 

a instalación deste tipo de em
. presas ilegais e a sobreexplota
ción que este tipo de empresas 
exerce sobre as traballadoras. 

-Toma de decisión de crea
ción inmediata de guarderías in
fantís, comedores e lavanderias 
públicas que faciliten o traballo 
da muller sin que o traballar fara 
do fogar represente unha doble 
xornada laboral. 

-Derogación do Decreto re
gulador de empregadas do fogar 
e a $üa equiparación co resto 

. -

das empregadas/traballadoras. 
-Queremos manifestar ade

mais o noso rechazo palas últi 
mas senténcias xudiciais nas 
que as mulleres pasan de ser 
agredidas a ser culpábeis e esixi.
mos máis concc.etamente a inabi
litación dos xuices da Audiéncia 
Provincial de Pontevedra (sáa 
segunda) que absolveron p dous 
procesados por violación, ale
gando as circunstáncias perso
nais da muller .agredida. O 
Secretarlas da Muller da CXTG, INTG 
e CCOO e Grupos Donicela, Alecrln e 

Coordenadora Feminista 

QUE LLES PASA CO BLOQUE?. 

Mire, señor director: eu hai 
, cousas que non entendo neste 

país. De verdade que non. 
Non entendo como EG fuxe 

como gato escaldado das pro
postas de unidade que fai o 
BNG, pero entendo ainda menos 
que os do "Bloque" sigamos 
senda para todos uns "sectários" 
e eles os construtivos. Ben, se 
construir se lle chama a apresen
tar moción tras moción, pergunta 
tras pergunta no Parlamento, 
ainda que non se asista ás reu
nións da llla de Cortegada ou 
non se apareza nas xuntas co 
Comité de Barreras, por pór so 
dous exemplos recentes; que 
non se define no eido sindical 
operário nen no agrário; que non 
se define con respecto ao PSOE 
e que só apresenten como pro
grama "a sua ánsia enfermiza de 
chegar ao p'oder"'. 

Non entando tampouco os 
ataques que o PCE lle fai conti
nuamente ao BNG ( os verdadei
ros ataques son contra EG, ao 
BNG máis ben parecen repro
ches de noivo desairado) por 
tentar, nesta coxuntura sacar ao 
país do trolla cun programa cla
ro: o Proxecto Comun. 

Precisamente eles que pacta
ron a transición, que pactaron a 
Monarquía, que botaron por terra 
a ruptura democrática e pacta
ron coa direita, coas forzas fácti- · 
cas, con todo Dios sen nada a 
cámbio e asi están agora, criti
can que se chegue a t.,m acordo, 

· non a un pacto, sobre un progra
ma comun, con forzas políticas, 
representantes de sectores so
ciais que teñen intereses coinci
dentes neste momento. Aviados 
irnos. Poderialles recordar tamén 
os pactos de Lenin, pero seguro 
que a maioria da xente do PCE 
ou non o leu nunca oú xa o ente
rrou hai moito tempo. 

Sorpréndome tamén duns par
tidos que se chaman nacionalis
tas e que lle fan ·o xogo ao 
PSOE, que non se definen, que 
non protestan, que están máis 

· que adormecidos, que se ven 
engulipados e que non saben ser 
eles; sorpréndome que CG e 
PNG sigan a loitar entre eles por 
un espácio que non é seu; en vez 
de, xuntos, tentar éonquistalo. 

Sorpréndome, mesmamente, 
d~ que ainda teña 'capacidade de 
sorpresa. O 

ROBERTO PEREIRA 
(A Corul'ia) 

CHAME Ao " 
· TLF. (986) 43 36 24 

E SOLICITE 
AS NOSAS TARIFAS 
. PUBLICITARIAS 

A ROSA ._!lllll 
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'A gaita é património popular· _ 
e xa quixé!amos perseguir a quen-a ridicWiz?n'· 

Ricardo Portela e. ·xan López, gaiteiros 
A Asociación de Gaiteiros nace para a defensa da música tradicional 
Alén da sua própria 
denominación, a . 
"Asociación de Gaiteiros" 
engloba nos seus 

. postulados toda unha 
defensa da música 
tradicional, que abrangue 
aspectos relacionados co . 
amplo mundo do folclore: a 
erudición, información, · 
construcción de 
instrumentos e, en 
definitiva, a dignificación 
dunha parcela da nosa 
identidade cultural non 
sempre tan respeitada 
como debera no noso País. 

A "Asociación", recen temen te 
fundada en Santiago, está rexi
da por unha Xunta Directiva na · 
que é presidente, Xosé V. Fe
rreirós; secretario, Xosé D. F~ci
ños e tesoureiro Xan X __ López . 

Acordouse nomear Presidente 
honorífico a Ricardo Portela, en 
recoñecimento non só ao seu la
bor a pral do instrumento, senón 
tamén por presidir durante anos 
a Comisión Xestora que deu 
paso á actual "Asociación". _ 

Da sua ·criación e proxectos 
talamos con dous dos seus 
membros : Ricardo Portela. que 
representa a faciana mais tradi
cional, e_ Xan López, compoñen
te do fato "Paseniño", identifica-

· do cos aspectos máis inovado
res que defenden os xóvenes· 
músicos. 
A.N.T. A creaciqn desta asocia
ción non revela a anómala situa
ción na que se desenvolven vos- -
te des? 
R.P. O gaiteiro, habitualmente, 
viñase considerando o "tonto do 
pavo"; nas festas cobraba o últi
mo, cando cobraba; tocaba para 
cobrir un "recheo" , que daba 
paso ás orquestras de músicos 
con traxe de luces , portadoras 
duns sons moi respeitábeis nos 
seus paises de orixe, pero non 
no naso ; que ate influen, ás ve
ces, no naso próprio folclore : hai 
gaiteiros que lles dá por tocar ao 
compás de ritmos cubanos, que 
neste caso soa fatal. E neutras 
zonas do Estado español, no
meadamente Euskadi e Catalu
nya, nas festas populares obrí
ganlle ? incluir na sua progra
mación algun espectáculo fol
clórico : sen el, non se concede 
o correspondente permiso no 
Rexisto Civil. 
X.L. Toda esta problemática co
mezou a tratarse a primeiros 
desta década, nas primeiras 
edicións do Festival Celta de 
Ortigueira; nun ambente de 
confraternidade. intercambia
mos p~zas, ideas, coñecimen
tos. Esta inquedan'za inic:ial foi 

· evoluindo ca paso do tempo: 
procupáb.anos pensar que algun 
dia a gaita pasara a ser un ins
trumentos -residual, ou simple
mente desaparecera ... para pa
llar este perigo ternos .de procu
rar bós profesores, que lle incul
quen aos seus al unos o en tu -
siasmo necesário. 

Posteriormente, · Melide f~i o 
naso centro de reunióñ' ali xun
tábarnonos uns oitent~ gaitei- ' 
ros', e <;:riamos' a X unta"- Xestora 
que deu pé á actual "Asocia~
ción", l~galizad_a polo Ministério. 

Ricardo Portela, presidente honorifico da Asociación 

do Interior do Govemo español. 
xa que a "Xunta" non ten com
peténcias ao respeito. 

Somos conscentes do baixo 
nível global que hai entre os na
sos gaiteiros; o publico non res
ponde, en certo modo porque 
hai pouco donde escoller; so
brancea a mediocridade entre 
un reducido.número de bós pro
fesionais. 

Obxectivos 
A.N.T. Unha vez criada a Aso
ciación, non · corre o risco de 
converterse nun "ghetto", ou 
ben tentades incidir dalgunha 
forma na vida cultural do País? 
~.P. Un "ghetto" non pode ser, 
·dada a amplitude do naso crité
rio: na "Asociación" pretende
mos que estén repre.sentados 
intérpretes e constructores· pe 
outros instrumentos: zanfona,' 
bombo, pandeiro, etc.; ademais 
de investigadores e pr'ofisionais 
da. información. 
A.N.T: E non pensan qtle a 
miudo os próprios gaiteiros de
Valuan a sua própria arte, cain
do nunha dinámica folclorizan
te? 
X.L. Eso é inevitábel. En cal
quer manifestació~ artística 

. aparecen profisionais un tanto 
atípicos: por comeriéncia, opor~ . 
tunismo, ·ou polo que sexa .. ., é 

'NoN SE SABE A -
CIENCIA A 'ORIXE DA 
GAITA, PERO 
PROCEDE DA -
CULTURA 
INDOEUROPEA' 

algo no que non p9demos en
trar. 

. R.P. Ogallá puidésemos entrar. 
Mágoa que un n~:m o podia evi
tar; xa quixera eu perseguir a 
quen ridiculizan a nosá gaita . . 
A.N.T. Até quej)onto é real.esa 
imaxe do gaiteiro individualista, 
que esconde canto sabe, temen
do · unha hipotética competén-
·cia? · 

_'R.P. Desgraciadamente hai algo 
· diso; non é o meu casQ: eu non 
gardo nada, c;onsidéroo· próprio 
de enanos me:p.tais. -A gaita, -e 
toda a cultura que conleva. per
tence ao património do pavo g¡:¡- -
lego , non é exclusivament~ 

nasa. 
X.L. Na "Asociacióñ'"non ternos 
nada a ver ·con esa dináµlica;· 
todo o contrário; a camaraderia 
e col8boración é~moi intensa en
tre nós . Por outra banda; este 
tipo de atitudes eg9istas. danse 
tam$n noutros ambentes musi
cais. 

Evolución 
e conservp_durismo_ 
A.N. T. Haí quen afirma que a 
música tradi}::ional, se q~er per
vivir n.os tempos que corren, 
debe adaptarse aos cóns cón
ternporáneos, conviVir con ins
trumentos actuais . Teñen al
gunha opinión ao r.espeito? 
R.P. Estou en total desacorde. 
Rotundamente . 

· A.N. T. Pero vostede gasta da 
musica-de Milladoiro, por exem
pio. 
R.P. Bon, Milladoiro ·é outra · 
causa; son un grupo "folk"; to
can a gaita, ·pero tamén outros 
instrumentos ... levan a nasa 
música por Europa adiante, e o 
que fan é moi bonito, ten calida
de. Pero a estampa típica do 
gaiteiro galega é a dun.acompa
ñamento no que caben as cun
chas , · o pandeiro, a pandereta, 
a zanfona.. . pero iso é moi 'dis
tinto ao que fixo ·algun grupo 
po'r aí, que ademais de gaitaf;l . · 
teñen saxo. guitana eléctrica e · 
animadora, que viña s_éndo o 
mellór. · 
X.L. Este é un tema moi debati
do entre nós. Personalmente 
opino ·que é positivo actualizar 
todo o que se ven facendo ; ta
rrién vexo necesário.. que sigan 
aparecendo grupos tradicionais 
como os que houbo sernpre; o 
mao seria que este tipo d_e fc;jr-
macións incorporasen no seu 
instrumental baixo e batería por 
exe·mplo. Agora ben, que un 
grupo de "rock" utilice a gaita 
como · un instrumento máis pa
réceme pos~tivo, sempre e can
do o fagan con dignidade Ta
mén hai bandas de música con 
gaitas incorporadas. 
R.P. Si, pero defórmana. 

Instrumentó Úniversal 
A.N.T. A que se debe esa iden
·tidade galega que habitualmen-

·. te se lle atribue á gaita? 

• Traballadoras. A Secre
taria da Muller .da CXTG organi- · 
zou unha mostra fotográfica 
cuxo eixo central é a presénciá 
do ttaballo da muller "pwcwan
do romper un dos esterotipos 
máis tenazmente repetido, o 

·que nos di.que a muller é .paisa
xe familiar nutricia!" en palabras 

.· de Margarita Ledo Andión. na 
mostra hai fotografía histórica, 
con materiais recollidos do Mu-· 
seu de Pontevedrá e os arquivos 
de Llanos -e ·Jasé Suárez; foto- · 
grafia dos xornalistas galegas 
Delmi Élvan?z. Chus García, Xu
lio 'Gil,- Xurxo Lobato , Raquel e 
Manuel Sendón, e entre os fotó
grafos de fóra do país Sebastiao 

. Salgado.' Josep Gol, ·auy Her
sant e Anna Turbáu . A mostra 

'"está- aberta na Casa de Cultura 
de Vigo . O 

• Nace a 'revi~ta ~Galicia 
Doa de gastronomía e alimen
tación, con redacción en Vigo e 

· editada por Luis Carballo, S.A.. 
No seu primeiro número, a ·nov_a 
publicacíón , de cuidado deseño 
e fotografí~ . explica nun edito
rial o seu propósito de ser " non 
só un instrumento de corrierda
lización ao servicio das nasas 

· empresas, senon tamén. unha 
goma que b_orre anacronismos, 
un .q.riete que arremeta contra 
usos do pasado.' unha forxa que 
defina o diálogo empresarial 
máis anovador, os .. -últimos mo
delos da comunicación entre 
mercados." 

Galicia Doa , .. que ten como 
idíoma o castellano, cita como 
referéncia previa a experiéncia 
_da revista Galicia Moda. No pri
meiro número inclúe traballos 
de Xosé carlas Cape!, Xesus Flo
rez Telles e Nines Arenillas en
tre outros , dentro. da sección de 
colaboracións. Outros apartados 
da publicación son os de-Res- · 
taurantes, Cociña e Arte . · D 

R.P. Non se sabe a ci.éncia cer
ta . a ~ua orixe, ainda ·que pode 
afirmarse que · procede da cultu
ra indo-europea; tamén hai 
quen di que é celta, e estou da- • Machafl.o e Galiza. 
c'ordó. Está extendida práctica- Claudia Rodríguez Fer ven de 
mente por toda Europa, incluida publicar unha edición · conrrie-
a oriental, e por extensión a morativa, do cincuenta aniversíá-
case todo o resto do mundo . Isa ria da -mort~ de Antonio Macha-
si, . _var~an as carac:teríS~ica$ se- do. O ensaio' bioográfico abran-
gundo a sua_ localización xeo- gue a relación da -famíáa dos 

, gráfica. . ma.chado coa Galiza. e apresen-
A.N.T. E ·que opinan do ensino cia do país na obra de Antonio 
nos Conservatórios? .Machado (con alusións xeográfi-

- R.P. Todo; o que sexa .potenciar' cas. literárias e artísticas). No 
a sua . aprendizaxe paréceme completo inventário das· citas ' de 
ben, sempre e cando sexan pro- escritores e artistas galegas, Ro-
iesores que 'vivan' o que -traen dríguez Fer ·relaciona a presén-
entre mans. cia de Rosalía , Valle , Xavier Val-
X.L. O máis axeitado parecen caree García, Xohán Vicente Vi- 1 

ser escolás específicas, c;;omo as · - 'queira, Arturo Souto e a arqui-
que existen en Irlanda e Escó- tectura compostelana . Machado 

.. cia, ou na mesma Univers.idade non se 'reteriu nunca espec;ífica-
Popular de viga. . mente_ á política galega pero 

Da efectividade da "Asocia- adicou un dos· seus máis duros 
ción" no futur'o próxima poperán · poemas de denúncia ao ditador 
dar canta a materialización dos Franco ("¿Adón~e irá el felón 
seüs proxectos: edición dunha con su fcilsía .I en que rincón se 
revista de· distribudón interna, esconqerá sómbrío?") e várias 
solicitar da Dírección 'xeral de_ referéncias a Líster , .amáis dg 
.Cultura da Xunta -que canalice seu coñecido soneto . 
a meio deles a contratación de O traballo complé'tase . cunha 
profesores espécializados; revi- exhaustiva relación bibliográfica 
sión de· partituras susceptíbeis da obra de Antonio Machado na 
de variación ca paso do tempo Galiza. A publicación do traballo 
e unificar critérios a respeito do correu a .cárrego da delegación 
ensino. 'o de Lugo ·da Consellaría de Cul-

X.M .. ESTÉVEZ t.ura. D 
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.XOSE Mª ALVAREZ CACCAM0 1 NO ALTO DA NOSA LIRICA 

Cada livro de Xosé -Mª Álvarez 
Cac~amo supón unha nova in~ 
quedanza , unha nova proposta, 
unha nova experiéncia poética, 
pois a sua privilexiada vitalida
de non .lle consinte démorar por 
camiños xa transitados, e sen 
esqu ecer toda a v_ária lición 

· aproveitada nos mesmos , sen 
abando-nar o centro --:-unha das 
suas palavras predilectas- des
ta voz xa absolutamente pró- · 
pria, . avanza cara a pose dun 
novo território , sobre o que non 
fundará o livro gratuito da fanta 
sia, senón, .mais ben, aquel que 
surxe 'da realidade mais imedia-

- ta , mais directamente vivida. 
Trata-se dunha poesia que· sern
pre se alimentou de obxectos , 
de obxectos concretos, ou de 
histórias -restos de histórias 
que pr_oceden de obxectos con
cretos-, ou, en· alto grau, de 
experiéncias · íntimas, maior
mente dolorosas ; dunha poesia 
que npn é invención sobre o 
g:ue non existe, que non é a im
postura que xenera o·vacio inte
rior -fenómeno, por outra par
te, hoxe usual e , aliás: tan nove
lesco- senón da que através de 
cipco livros mostra corno uTiha . 
vida se con\3,troi dia a dia, como, 
en definiti.va, o ·argumento rnais , 
importante é ·aquel que o ·home 
vive realmente para si e en. 
compañia dos outros: a casa 
dormida da infáncia, a histófia 
e crecimento da · cidade onde 
habita, o finarnento dos seres 
quéridos , a experiéncia cam
biante do amor e .da arnizade 
Para cada momento vívido, para 
cada época da sua história per
soal, o poeta propón a necesida
P,e dunha forrna distinta , e non 
só dunha forma métrica: unha 
maneira, un ton, unha linguaxe. 
Dentro da rica e misteriosa plas
ticidade con que a sua obra se 
vai afeizoando existe unha ·voz 
_que non é, certamente, distinta 
en cada caso , pero que apreseri
ta diferentes tonalidades ou re
xistros que obedecen a cada es
tado espfritual , ·a cada disposi
ción aním.ica . Ao ton descripti
vo que requer a afirmación dos 
obxect.os marinos , tan queridos 

. aó poeta (ton descriptivo que 

parece deter as histórias, ador
mentá-Jas), seguirá o carácter 
I)arrativa dos "Documentos da 
sombra", onde aumentan consi
derávelmente os verbos ·de mo
vimento e onde· os obxectos se 
monsiran animados por impul
sos tan poderosos que parecen 
humanos . Impulsos que o poeta 
incorpora e · acolle por medio -
lembremos- daqueles versos 
tan suxestivos e emocionados, 
dirixidos á cidade onde vive. 

"E todo é parn min porque, 
eivado, ainda estou amando-te ,/ 
talo de pinµnides que ergues un 
desequilibrio de lazo desde as li
ñas negras I e metes dentro de 
ti as multitude13 e os .. animais fe
ridos con ondas de tortura". 

A .cida-de é , na maioria dos 
casos , escenário de dar : De dar 
colectiva e de dar persoal,"- e 
esta -o falecimento do pai- é 
un "centro da dar" e' como _tal, 
ocupa o centro dos ,.,Documen
tos da sombra" como livm. Este 
"clímax" pr¿ducirá unha profun
da e longa conmoGiÓn , resalta 
·mais tarde en eco , en' prolundo 
canto resonante: "Luminoso lu
gar de abatimento". Asi compre 
entender a- tónaÍidade deste li
vro, unha dis~inta toñalidade, 
unha distintá. experiéncia. Ao 
meu parecer, M:A. Fernán-Vello 
expresouno con total acerto, 
pois foi capaz de comunicar-nos 
o aspecto súxestivo do livro, isa 
para o que a maiór parte da 
nosa ''crítica" carece de olfato• 
trata -se "dunha linguaxe aberta 
é desenvohlida nunha clave ele
xíaca de amplo tono (por veces 
de réquiem). . transmisora de · 
ecoantes voces". Efectivamen- · 
·te : "por veces de réquiem" . Esta 
pafavra non deve ser. entendida 
frívolamente , senón como ag:Ue
la que designa a graved_ade mo
nocorde dunha dor asumida que 
non por isa rexeita as tensións 
internas nen - para diéilo con 
palavras que se teñen aplicaqo 
a certa · música postromántica 
alemá- a distinta disposición 
ou contraste dos volumes . Ain
da a risco de e·ngano', aventuro 
unha afirmación que, decerto, 
moitos non han comprender. 

Son libros, para o Ciclo Inicial da EXB. 
.Libros' glebalizadores- en . Lingua Galega. 
Libros de. traballo · trimestral. 
Libros qu_e teñen . en conta que nenos e 
nenas que éorñenzan este ciclo non pasaron 
·polo ensino Preescolar. 

Un libro de Ciencias Naturais 
f eito dende Galicia para 
comprender mellor a nasa 
realidade. 

XAVIER RODRÍGUEZ l!SAIXERAS 

"Os Documentos da sombra" su
.rxe duriha dolorosa necesidade,. 
mentrés que "Lliminoso lugar 
de abatirnento" é Jroito dunha 
enorme xenerosidade Apesar 
da sua prostración, o poeta con
tinua ·fiel á palavra, pero non 
para se servir dela en nome da
quel, senón para invitar-:nos a 

- partícipar dos seus recordos só 
cando estes aparezan ilumina
dos· por un soño de tempos feli
ces. 

En "Lumino'so lµgar de.abati
mento" o poeta, xa: no remate , 
di• · ''. .. Porque o meu dia está I 
na altura , no terrazo. Desde este 
facha avisto I os socalcos -som
brizos que· lago descerei .... ". E 
continua.até ,o final cunha série 
de símbolos que apúncian o 
"Cima das cidades tristes ~.. o 
seu último livro. Xa neste , e 
desde o brillante início , o ton, 
tomo era de esperar, non é o 
mesmo, o poeta alixeirou a sua 
carga semántica e rítmica, f?la 
cun ar ma.is desembarazado, -
con 'rnaior desenvoltura, ás ve-

. ces dun xe-ito inais coloquial. 
Conforme nos vamos adentran-

- do, descobrimos unha fem1os8. 
contradición • por ben que o 
poeta confese ter a voz "e o mes
ta de extravío", demostra unha 
certa -polo menos aparente
lucidez, candó expresa a certeza 

_ de saber onde está, e mesmo se 
permite definir (ás veces con 
demostraci9n e corolário, 'á ma
neira dos vellos tratados) e ex
hortar. Penso que, en xeral, este 
fenómeno proporciona ag livro 
un perspectivismo enriquece
dor PÓrque, aténdendo ás defi
nicións, ¿que é o que, na reali
dade , se define? _¿Qué é o que 
demostra? A soidade, o amor , a 
tristeza ... De maneira que, unha 
vez "formulado" o poema, pouco 
mais do que. antes xa sabíamos 
atinxirrios sobre eses fenóme
nos• que o mundo está cheo de 
causas indefiníveis, que a·triste-

. za é apagada só en apariéncia , 
que· o amor é apenas - uns 
olios .' ... A certeza das causas re

. sulta , xa que lago, puramente 
formal• a idade ensina a falar e 
mesmo a formular cunha certa 

sabedoria, _pero aquilo de que se 
fala ou aquilo que se eré que se 
coñece continua carecendo de 

. sentido e, naturalmente, senda 
inatinxível. 

Unha parte de "Cima das ida
des tristes" deixou en min unha 
sorte ·de a·margo sentimento de 
alxidez, como naquel poema de 
P.es;sanha: "Tornou o Outono já, 
já torna o fria ... " Isto supón 
uhha clara ruptura na obra do 
naso poeta. Aquel que cantou o 
afamado Verao da praia das for
nas e que t!=Jn resucitado para 
nós centos de concheiros cega
dores, ocultos entre as penas, 
aquel que ainda ria · último livro 
exclama xubilosamente : "Hora 
intensa de agosto, agosto , agos
to ... !", fala-n0s agora desde o 
cima coroado de neve ou de 

·nada en especial, isto é, desde 
Un curne puro, desde a luz bran
ca do Inverno, fala-nos con pru
déncia, con resignación , mesmo 
ás veces con voz de quen se 
permite aconsellar-nos como se 
viñese de volta de moitas cou
SqS. A violéncia non enxendra 
violénciéí," senórÍ sumisión, tris
teza, non xenera un estado de 
exaltación, senón un acedo so
sego. A tensión lírica e- senti
mental anterior dá paso agora á 
época das conversas, conversas 
que só teñen de tais o ton desa
fectado e coloquial, pois , en de
finitiva, son auténticos monólo
gos ._ A repetida expresión de 
soidade é un elemento máis 
desta invemla, e tamén o é, de
rnodo sintomático, a madurez 
·na arte do verso, corno se tam
poco esta encerrase xa segre
dos. 

Descendo xa de modo mais 
directo aos poemas que compo
ñen "Cima das idades tristBs", 
eu destacaria dous fenómenos 
qú.e són como atributos enalte
cedores da obra : un é ese don 
para encher de transcendéncia 
actos ou palavras que, en prfn
cípio, dada a sua situación es
pGcífica, requerirían un trata
mento, se non mais prosaico, si 
mais confidencial, de mais bre
ve alcance. Tal acontece cos 
poemas dirixidos a persoas , e 

) 

. É o libro globalizado do Ciclo Medio. Un novo instrumento de traballo 
que moitos ensinantes do ·noso pais viñan demandando. 

Uo ·instrumento para o trabalfo 
na aula e -mais no entorno. 

Ubro·s - pará a Área de Experiencias, nos que as Ciencias Sociais e 
~ ,, Naturais aparecen int~gradas nun único libro para cada nivel. 

~~ 

outró, como o titulado "Des
pms , sobre un suicida real_ de 
quen rnoitos viran o seu acto 
como resultado dunha premc;mi
ción, patente nos seus actos ou 
palavras, pero sempre "despois" 
de realizalo e non antes . O se
gundo fenómeno consiste na 

. necesicÍade que teño de salien
tar o último poema, titulado 
"Tren''. Este poema é extraordi
nário e non somente porque po
sua un grande cap_acidade de 

_ evocación, porque sexa un poe
ma, en definitiva, moi belo en 
todbs os sentidos, senón poque 
se trata dµn compéndio absolu
to do c;:iclo da "casa ,dormida", 
cuxas vivéncias adquiren agora 
un carácter cósmico : toda a fa
milia regresa á casa familiar no 
tren que "percorre as galaxias" 
para se disolver nun fume en 
forma de árvore. A brillante es
truturación do poema, que de
mostra como a lírica pode dis
par de leis narrativas próprias 
(qué maravilla, ese cámbio ce 
persoas verbais}! , o carácter vi
sionário que eleva a categoría 
de mito un tema ampliamente 
expresado ao longo de toda a 
obra do poeta -e que nalgun 
poema anterior predice esta vi
sión cósmica nunha _casa-uni
verso-, a pureza expresiva, en 
fin, que permite deslindar per
fectamente os campos da reali
dade que se mitifican da que se 
entrega ao mistério, todo isto, 
segundo a rniña opinión, contri
buí a que "Tren" deva ser consi
derado poema clave dentro da 
obra de Xosé Mª Álvarez Cácca
mo, e por tanto, dada a sua tras
cendéncia , está a pechar non 
somente este livro senón tarnén 
todo un mundo anterior, acaso 
mais vasto. 

Falei antes de alxidez, de ri
gor invernal . Ora ben: se cadra 
un ria . subterráneo, agurgullan
te, · escorre por debaixo deste 
branca cima. Se cadra non tar
dará o dexelo. e todo o tempo 
frío, ainda· que sexa verdadeiro, 
ha pasar. Pois na presente obra 
non todo é gravedade. Cando eu 
tampouco me sinto a pracer no 
cimo das idades, perforo nestes 
poemas e levanto non sei qué 
xelo para achar a mesma voz de 
sempre, esa voz solidária que 
percorre cintilante a mocedaade 
das cousq.s e que penetra con 
igual fortuna e intensidade as 
tres partes en qúe está dividido 
o livro, de rnaneira que a pode
mos atapar tanto nos poemas -
para entendérrnonos- "xenéri
cos" corno nos mais estricta
mente familiares ou "íntimos". É 
a voz que procura o fin do inver
no, cando nos muros de Marzo 
hai como un finxiínento de gra
mos e o mar parece transformar
se; cando asoman as "luces 
dunha flor de praia ventureira"; 
a vóz capaz de producir a se
guinte paradoxa, eixo mínimo e 
lúcido do significado xeraL "eu 
vou coller o barco da rnañá para 
encontrar-me lonxe Ida prudén
cia tristísima, da imprudente 1 

alegría": a idade non permite xa 
confiar en todas as alegrias ,' é 
preciso ser prudente, e, non 
obstante, compr_e fuxir desta 
prudéncia, que só caµsa triste
za. Eis unha fírgoa de luz para 
aibiscarmos un próximo cami
ño , ou, mellar, ·bifurcación, ·nes
ta obra cada vez mais a maior. 

· Ainda que,, ¿quen sabe? ·¿Quén 
que non é Xosé Mª Álvarez Các
c;amo pode adivifiar o desígnio, 
o propósito, a paixón que, para 
a nasa sorpresa, fará prn=¡ível un 
novo líbro deste poe~a. tal vez o 
mais vital e tal· vez agora o mais 
alto, pois está no cima? CJ 



O bosque das antas 

Evadido do cárcere, Pier Fran
. cesco Borquese, comeza unha 
longa andadura na procura de li
berdade. entre tanta, evoc:a e 
reconstrue, . através das lem
b~anzas, a sua vida. a sua infán-. 
cia. o primeiro amor, as viaxes 
palas principais capitais euro
peas que remataron coa chega
da a Ourense nun frio dia de né
boa que lle recorda Venécia, a 
sua cidade natal. En Ourense , 
eixo central da história, o prota
gonista embárcase nos tráXicos 
acontecimentos do momento 
histórico no que está centrada 
a novela. Tal é a síntese da pri
meíra novela de Femández Na
valn!. 

A narración . como selección e 
combinación duns dados para 
estruturar esta história, paréce
nos perfeitamente interesante e 
acabada; observa todas as con
dicións de equilibrio. Existe 
unha unidade narrativa com
posta pola intriga nuclear : a fu
xida do protagonista. Pero a his
tória articúlase nunha represen
tación moito máis complexa no 
ámbito espácio-temporal-huma
no que ven dado polos elemen
tos xeo-sociais que conforman o 
mundo da cidade e trascreben 
a realidade ourensá, especial
mente a que se prod11ce antes e 
desp01s da chamada Guerra Ci
vil. 

A referéncia xeográfica ofere
ce unha série de conotacíóns : é 
misteriosa. hai néboa , palabras, 
talvez, demasiado conotadas 
dentro da literatura galega. O 
ambiente social actualizase na 
descrición do Café Roma, na di
visión dos grupos políticos, ou
tro tópico utilizado xa moitas 
veces na literatura contemporá
nea; e nos persoaxes que, agás 
Pierre Francesco. aparecen es
bozados nunha série de trazos 
relevantes. Son persoaxes tipo 
que caracterizan a muller gale
ga, a viúva. ao home petrucial, 
etc. (arnplamente conotados xa 
na nosa literatura desde Rosalia) 
testemuña dun tempo difícil e 
conflitivo. 

No caso do protagonista. o 
persoaxe é concretamente indi
vidual en todas as suas accións, 
está artísticamente logrado. É 
un persoaxe que esgota toda a 
sua vida na persecución dun 
destino, na búsqueda de si mes
mo, pero as lembranzas do pa
sado, as pantasmas de quen 
amou e , sobretodo, n morte do 
seu fillo no que tiña postas as 
últimas esperanzas, fanlle refle
xionar no último momento : 
"Equiyocouse o destino como fi
xera tant~s veces ao longo da 
vida" . 

Na caracterización do prota
gonista opera un papel impor
tante a disxu ición espacial : urí 
espácio acolledor, e outro inimi
go e d-estrutor ; este último é o 
percorrido da sua fuxida. que se 
corresponde cun espácio éon
creto e recoñocíbel , existindo 
nel un xuício de realismo. Oferé
cenos unha natureza hostil, 
uhha situación dramátü:~a. o ou
tro ámbito ven dado pala rein
mersión nas snas viaxes desde 

· unha localización iniCial" a ·cida
de natal''.. a odisea palas capi- · 
tais europeas e a chegada a Ou
rense. 

Todo isto apreséntanolo Fer- ' 
nánqez Naval nunmha prosa 
culta, con predomínio de enun
ciados simples, cun ritmo .rápi- -
do. ~dvírtese · unha capacidade 
narrativa e un domínio des·criti
vo. 

Pmo, que estabele~e que esta 

F.X. Femández Naval 

novela careza de algo ten impor
tante como é a capacidade de 
producir no . leit-or o pracer do 
xogo da decodjficación da men
saxe? 

A literatura é algo máis que a 
narración· dunha historia ainda 
que esta se realice correctamen
te. a obra literária ten que atere
cer unha marxe de ambigüida
de, a sua función referencial ten 
que poder ser interpretada de 
vários modos . E esta obra pro
voca as emocións en Jugar de 
suxerilas, da realizada, hai unha 
imposición do eficto. O autor 
expresa 9 que sinte o protago
nista, o que pensa, por que ac
tua dunha determinada manei
ra. A natureza aparece codifica
da dun xeito unívoco. Que lle 
queda ao leitor? 

Contado a novela non carece 
dun interse global. O tratamento 
do tempo oferece un aspecto in
teresante . Hai unha ruptura do 
tempo convencional en duas ar
ticulacións; unha primeira na 
que se prende outra máis vasta. 
A asociación das duas tempora
lidades faise partindo do pensa
mento do persoaxe protagonis
ta . 

O tempo históric0 reducido 
no que se inícia a narración 
céntrase nos anos da post-gue·
rra, un tempo cronolóxico lineal 
no que se desenrola o proceso 
dinámico dos acontecimenfos. 
Esta orde temporal vese altera- · 
do· pala evocación do pasado, co 
que o protagonista enche a sua 
.vida. 

Esta anacronia non se reduce 
só a acontecimentos anteriores 
senón que tamén canta sucesos 
ulteriores por adiantado. . 

A segunda parte na que se 
divide a novela, a estrutura tem
poral oferece un tratamento dis
tinto. Hai un percorrer do tempo 
moi rápido até o epílogo no que 
aflora, por primeira vez, o tempo 
da escritura, ·o tempo do autor , 

· non como meñte pensante do 
protagonista, senón ·como narra
dor, en terceira persoa, \da evó
lucióri que o tempo determina á 
cidade de Ourense. A :perpecti
va temporal trasformase na vi -
sión fina~ da figma poética do 
decorrer das aguas do río. O 

ROSA P. GÓMEZ NÓVOA 

As florestas 
de Mañuemá 
Os condicionantes -históricos 
que trataron e tratan de impedir 
o normal desenvolvimento da 
nasa cultura, contribuiron de 
xeito decisivo a que esta nasa 
cultura sexa ainda máis peculiar 
e distinta. Isto e especialmente 
perceptível dentro da literatura . 
Así seródio e demonónico é o 
nascimento d? novela na Galiza 
e até que os homes da xeÍación 
Nós lle ·deron pulo esta sobrevi- · 
veu en estado embrionáriÓ, grá
cias sobretodo á ilusión dos · 
seus cultores , porque non babia 
moldes, modelos (se os habia 
eran de escasa entidade), un 
sustrato Mrtil soble o cal erguer
se. Con nascimento tan próxi
mo; resu)ta lóxico e á vez exóti-

. co que asistamos á aparición de 
subxéneros nun momento · no 
que a própria história da .novela· 

·non pasa dunha vigorosa nenez. 
Pouco a pouco van agramando 
novas ponlas e a árbore torna 
cada dia roáis frondosa e robus
ta. E. hoxe talaremos dun novo 
gramo, da chamada "novela de 
viaxes" , de As Florestas do 
Mañuena, a novela de Xosé 
Manuel Martínez Oca. - · · · 

E resulta curioso comprobar 
como 9.uas das novelas que 
máis contríbúiron no pulo que a 
xeración Nós lle conferia, son 
novelas itinerantes . Están'lonos 
a referir : n<:!turalmente. a Os 
dous de sempre e Arredor de 
si . Mais na novela itinerante , a 

, viaxe non . adquire o grau de 
protagonismo e releváncia que 
ten-na novela de viaxes.· -Na no
vela itinerante o desprazamento 
prqdúcese cómo consecuéncia· 
e os pontos intermédios do des
prazamento son indiferentes , na 
novela de viaxes a viaxe é o mo-

tivo central da novela e os pon
tos intermédios do despraza
mento absolutamente pertinen-

- tes . -
As Florestas 'do Mañuema 

é un belo e acertado exemplo de 
novela de - viaxes. A Gaceta · 
Agrária de Verin decide orga
nizar unha viaxe na procúra .do 
doutor Livingstone, como res-
posta· á organizad~ polo New 
Y9rk Herald. Ouen cante esa 
aventura será Luciano Taboada, 
actualmente taberneiro en Vigo 
e antigo membro da expedición 
galega, Luciano cóntalle a histó
ria a Manolo , quinto que .se ii:ú
cia no.camiño das letras e gasta 
das aventuras do taberneiro'. 
N ós chegamos a coñecer a his
tória gtácias á existéncia dun 
intermediário narrador omnis
ciente. que ten como misión 
contarnos a ·história particular 
de Manolo e. as suas relacións 
co tabemeiro. Afortunadamen
te. Xosé M. Martinez Oca non 
caiu na rixidez e monotonia do 
esquema provocador (Manolo)
relato (de Luciano) e o papel 
que ambos os dous xogan é 
·moito máis ·rico. Manolo nop.- só 
fica' como provocador das lem~ 
branzas de Luciano senón que_ 
ten vida, non é un mero recurso 
·e én todo momento estamos á 
corrente da ·sua história particu-

. lar, história particular que ade
mais ten a virtude de ser con
trapesq, descanso, no relato das 
aventuras da expedición e in
clusive en certos momentos 

· . chega a ter unha fo.rza temática 
compafábel ás andanzas dos 
aventureiros. E ao lograr b autor 
un perfecto equilibrio entre es
tas duas histórias , logrou tamén 
un discwso moi ameno. Ameni
dade á que contribuen tanto a 
acertada fuxida do esquema an
tes ·mencionado ·como a ·própria 
~strutura espácio-temporal 
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(todo o lineal que poden ser as 
lernbrarizas) , o feíto de que a 
aventura transcorra en lugares 
exóticos e entre xentes e cultu
ras tamén exóticas , senO.o leva
.da a cabo a aventura por xentes 
que sentirnos próximas a nos , 
en dous momentos históricos 
diferentes· e suxerentes. Todo 
iso contado- baixo unha perspec
tiva realista que de cando en 
vez parece splferida dun humo-. 
rismo_ que ainda_fai máiS ameno 
e humano o relato. Porque a hu
manidade do relato resulta fun
dmnental ,' Xosé Ma~uel Martí
nez Oca perfila mentalidade · e 

. comportamento (ainda nas per
sonaxes que menos aparecen ou 
de cultura máis allea)' de manei
ra moi hábil e coerente . 

Deamos pois a ben.vida ·a este 
· novo relato de Martínez Oca, 
no cal un:icamente desmerece o 
deseño editorial: mcórnodo pala 
caréncia dun índice ao que re
metirseº O 

As Florestas do Mañuema: Xos& M. 
Martínez Oca. Edic. Xerais de Galicia, ' 
Vigo, 1988. . 

XOSÉ M. EIRÉ 

~S.lú1#Af~t!tI~~RiiJJ:i 
Dowrn by law 
Jirn Jarmusch, autor da celebra
da Strangers than Paradise 
volta repetir protagonista, John 
Lurie ao que acompaña o músi
co Jonn Waits, e un personaxe 
emigrante n9s USA que até cer
to ponto garda contacto cos da 
tita anterior. "Down by Law", 
.fotografada nun . espléndido 
branca e 'negro , comeza como 
un estili~ado filme da série ne
gra, expónsenos o prendemento 
de dous personax:es de pouca 
-monta dentro do Iumpen da dro-
ga e da prostitución, atrapados 
en sepdas celadas que Uescar
gan enríba dous delitos non ca-
· metidos. 

Até aj a tita funciona con rit
mo e unha considerábel. brillan
tez formal, coa dispersión de 
histórias' que sale caracterizar 

-, os filmes negros, para logo en
samblar tramas e personaxes. o 
problema escomeza cando des
cobrimos que a ·úneco que se
gue a ese prometedor comezo é 
a coincidéncia nunha cutre cela 
de ambos infortunados indivi
duos máis un terceiro que se 
lles une despóis. 

Este. resulta ser un emigrante 
italiano , que co seu descoñece
mento do idioma inglés e as si
tuacións equívocas ou pretendi
damente xocosas ás que esto dá 
lugar serán. a partir-de entonces 
pilar fundamental da tita . Se 
non nos "tragamos" o personaxe 
deste italiano (que deberá mo
verá tenrura e cairnos decidida
mente simpático), o filme inteiro 
pouco menos que se virá abai
xo. 

· A servírdor tal figura parécelle 
reiterativ~. excesivamente tópi
ca para se facer creíbel, e provo
cadora de escaso humor, que en 
todo caso vai enfraquecendo até 
derivar en franco ·tédio. 11Down 
by Law" acab~ _i:;~nclo unha in= .. 
suls-ci -fost6rta exaltadora da 
amistade, onde os verosímeis 
funcionan escasamente, ainda 
dentro do ton de comédia mes- . 
tura do co de thriller carcelário . 
O ritmo imposto por Jarrnusch 
antóllasenos ·sempre un tanto 
moroso de máis, alongando as 
cenas máis aló -do que parecen 
poder dar de sí. Esto faise máis 
que patente no período transco
rrido no cáréere,· que cobre un 
tércio aproximado do filme , e 
onde a un, en troques do sorri
so. se · lle debuxóu máis dun 
bostezo. O 

GONZALO VILAS 
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A PRIMEIRA PRESENTA 

/ 

O NOSO MAIOR INTERÉS: GALICIA _ 
Un ano máis Caixá Galicia' presenta uns resultados brillantes que reflexan o seu .dinamismo_como ent1dade 

· finac;eira cunha traxectoria ascendente de crecemento e expansión, incrementandp sempre a súa capacidade 
de resposta ás demandas e ne~esidades de Galicia e os galegas da nasa Comunidade e ~queleoutros da 

· emigración, tanto europea como americana. 
Durante 1988 producironse dous feítos que merecer¡ ser destacados pala súa especial importancia no contexto 
do sistema financejro galega e no presente e futuro de Caixa Galida. -
A INCORfORACION ·pA CAIX4 RURAL DE OURENSE, que representa un paso máis na unión das Caixas de 
Galicía pala que Caixa Qalici9- apostou, adiantándose ó futuro, fai xa máis de deianos, e O CONVENIO COA 
CAIX4_ GERAL DE DEP08tTOS DE PORTUGAL -primeira Caixa do país veciño- mediante o cal Caixa ·Gali91a 
participa activamente na creación e consolidación do 'Exo Atlántico", como ·soporte básico do desenrolo socio
económico de Galieia, permitíndolle, ó mesmo tempo, prestar máís e me/lores servicios ós seus clientes: 

CAIXA GAl.ICIA NO MERCADO 
FINANCEIRO GALEGO ___ _ 
A MAIOR ENTIDADE FINANCEIRA DE GALICIA .. 

A cuota de mercado de Caixa Galicia confirma a súa posición de 
liderazgo entre as, entidades financieiras en Galieia. · 

CONTENCIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN E 
AUMENTO DA .RENTABILIDADE 

Caixa Galicia defendeu sempre a tesis de que a maior dimensión, 
cunha óptima estructura organizativa, é a clavé dunha xestión efi
ciente e fortalece á propia entidade. 
Caixa Galicia, a Caixa de maior tamaño e dimensión, experimen
tou durante 1988 UNS CRECEMENTOS SUPERIORES O RESTO 
DAS 'CAIXAS GALEGAS E SEN EMBARGO, REDUCIU OS GAS- . 
TOS DE EXPLOTACIÓN. 

A forza ·de contención de gastos atópasE; nos efectos das econo~ 
mías de escale e en eficacia ge xestión. · 

Gí1Jdl81--J:ai·X~tt-i<·Z:IJ!4!·>llir·jill-t{J 

MARXE DE EXPLOTACIÓN 

A marxe .de explotación demostra·a efjcacia da xestión típica ban
caria e do anáíise do mesmo en 1988 desprendese que Caixa 
Galicia é unha ENTIDADE FINANCEIRA MOi BEN XESTIONADA. 
En .efecto, o marxen ·de explotación (marxen ordinario menos gas
tos de explotación) rexistrado no año .tivo un crecimento do 
18,22% frente a unha disminución do' 8,01 % no resto das Caixas 
galegas e un 9,94% de incremento medio das Caixas Confederá-
d~. - -
Tan importante_ como este crecimento é o feíto dé que o marxen 
de explotación representa en Caixa Galicia o 2,25% do seu pasivo 
patrimoniaf medio, frente ó 11.71 %·do resto das Caixas galegas, 

. todas ·elas con porcentaxes inferiores a Caixa Galicia. 

R-ESULTADOS: MAGNITUDES 
BÁSICAS_·----"-----

-RECURSOS XERADOS 

Os recursos xenerados por Caixa Galicia ascenderon a 15.613 
millóns, cifra que representa un incremento do 29,54% sobre o 
exercicio anterior. 
Estos resu1tados permiten cumprir integramente os compromisos 
en materia de p_ensións e tódalas disposicións que dictou a auto
ridade monetaria. 

1 1986-9.474 1 1987 -12.053 1 1900: 15.613 1 
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ó compara-los recursos xenerados por Caixa Galicia cos ferros 
públicos por outras entidades deducese que Caixa Galicia obten 
a MAIOR CIFRA DE, RECURSOS XENERADOS EN 1988 E O 
MAIOR INCREMENTO SOBRE O ANO ANTERIOR: O 29,54%. 

VALOR ENGADIDO 

O valor engadido bruto, magnitude que representa a ?PQrtación 
de Caixa Galicia ó Producto Nacional, experimentou UN CRECl
MENTO DO 28,48 situándose en 27 .968 millóns frente ós 21.768 
millóns de 1987, · 

-
RECURSOS PROPIOS 

Os recursbs computabeis según normatv? do Banco de España 
ALCANZARON A CIFRA DE 34.964 MILLONS. 

' 1 1986-15.745 1 1987 -20.241 1 1988-34.964 1 
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RECURSOS PROPIOS 

RECURSOS ALLEOS 

Caixa Galicia pechou o exercicio con 487 .129 millóns cun aumen· 
to no ano de 96.726 millóns, o que representa un 24,78% de 
crecemento, PORCENTAXE QUE SE SITUA MOi POR RISA DO 
OBTIDO POLO RESTO DAS CAIXAS (un 18, 15%) E POI.AS PRIN· 
CIPAIS ENTIDADES BANCARIAS QUE OPERAN EN GALICIA. 

1 ~986 - 346.553 1 1987 - 390.403 1988 - 487.129 

INVERSIÓN CREDITICIA 

A contribución dunha entidade financieira ó desenrolo do seu en· 
tomo, á xeneración de riqueza e de postas· de traballo, mídese 
básicamente polo volumen da súa inversión crediticia. 
.Durante 1988 AS··INVERSIÓNS CREDITICIAS EXPERIMENTARON 
UN CRECIMENTO DO 29,84%, SUPERIOR Ó REXISTRADO POR 
CADA UNHA DAS CAIXAS GALEGAS E A SÚA MEDIA (25,5%). 
Formalizaronse un total de 165.471 mlllóns de pesetas en présta· 
mos de carácter xeral, un 39,81 superior a 1987. Deles, os de 
garantía persoal aumentaron o 43,88 frente a 27,02 dos de garan· 
tía real. 

1 
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XESTióN DE· PRIMEIRA 

VOLUME DE IN.VERSIÓN CREDITIC_IA DE CAIXA GAUCIA É 
ERIOR EN MAIS DE 50.000 M. O TOTAL OBTlDO POLO 
O DAS CAIXAS GALEGAS. . 

OS E RECURSOS ALLEOS POR OFICINA E 
EGADO 

ciencia de anos anteriores confirma a Caixa Galicia, tambén 
s epígrafes, como a primeira entidade financeira de Galicia. 

•IH!ifüOr·l:t3,14•Ju(3!.ll 
POR OFICINA E EMPREGAOO 

LANTACIÓ~ EN GALICIA __ 

h das mellares formas de prestar a Galicia e a tódólos galegas 
n. ERVICIO OPTIMO, CÓMODO E EFICAZ é a de dispor da 

r Rede de Oficinas de Galicia, todas elas ubicadas MOi CER
OS CLIENTES E DOTADAS COS MEDIOS TECNOLOXICOS 
AVAw..ADOS. -
Galicia dispoñía en 1988 de 373 Oficinas das cales 368 

spondían a Galicia. · 

PERSOAL 

CREACIÓN CONTltiUA DE POSTOS .DE TRABALLO 

A creación de postas de traballo netos foi interrumpida desde a 
creación de Caixa Galicia hasta alcanzar os 2.467 EMPREGADOS 
a finais de 1988. 
O EMPREGO NETO CRECEU NO PERIODO 86/88 UN 18,38%, 
incluindo só a actividade ordinaria. 

1 1986--2.084 1 ' 1987-2.198 1 1988-2.467 --1~ 

~~~-· ~ 
A ~UVEN1UDE, cunha media de edade de 37 anos, A FORMA
CION ACADEMICA e A PROFESIONALIDADE son os tres factores 
principais que definen' ó persoal de Caixa Galicia. 
Estas tres características unidas a unha formación e reciclaxe 
constantes, permitenlles facer frente ó reto diario que supón a 
constante innovación financeira e a crecente. competencia. 

CONSTANTE INNOVACIÓN 
TECNOLÓXICA ___ -----:...._---.---

MEDIOS DE PAGO 

No transcurso de 1988 instaláronse 32 novas CaiXeiros Automáti
cos, co que a Rede Caixa Galicia, A MAIOR DA COMUNIDADE, . 
sitúase a final de ano en 122 Uflidades, as cales rexistraron un 
forte crecimento no seu índice de operatividade. 
A demanda de instalación de T erminais PunteJ de Venta e de lm- . 
printers foi moi elevada, existindo en Decembro/88 un total de 
2.551 EN PLENO FUNCIONAMENTO, o que significa que tamén 
neste caso Caixa Galicia di_spón DA MAIOR REDE DE GALICIA. 

TARXETAS CAIXA GALICIA 

'A finais de ano o parque de tarxetas era de 320.555 rexistrando 
en xeral un alto grado de utilización. 

OBRA SOCIAL_· ~---____;; 
A Obra Social de Caixa Galicia é unha significativa aportación ó 
benestar-da corriunidade m~iante a atención de diversos aspec
tos da súa demanda social. 
Caixa Galicia concibe a súa Oora Social como: 

* Unha actitude de servicio permanente a TODA A COMUNI- · . 
· DADE GALEGA mediante .... . 

* -accións e programas culturais, educativos, asistendai!? e de 
investigación, dinámicos e actuais que ... 

* contribuien ó logro DUNHA MAIOR CALIDADE DE VIDA. 

A OBRA SOCIAL DE CAIXA GALICIA 

- A Obra Social exténdese-por. TODA A XEOGRAFIA GALE-
GA:· cidad.~s. vilas, muhicipios, parroquias. • .· 
-Esta dispersión tanto de instalacións, como de actividades, . 
está condicionada POLA VOCACIÓN DE SERVICIO A TODA 
GALICIA. 
- É A MAIOR OBRA SOCIAL.PROPIA que calquer entidade 
realiza en Galicia, tanto polo volumen de inversión como por 
actividades. · 
- Non suplanta ós organismos públicos (Universidade, lnstitu
cións Oficiais, etc.) ~n aquelas funcións que lles ·son propras, 
senón que colabora con eles, buscando unha maior eficacia e 
rentabilidade social a través do efecto sinérxico. 
- Está orieñfada a ATENDER A AQUELf¿S SECTORES SO
CIAIS MÁIS NECESITADOS como son a infancia e xu~entude 
e a terceira edade, colectivo éste que ten unha atención-prefe
rente de .Caixa Galicia en recoñecimento á súa aportación á 
sociedade na súa longa vida laboral. 

DOTACIÓN DE CAIXA GAt:ICIA Á OBRA SOCIAL 

A dotación de Caixa Galicia á Obra Social en 1 988 ascende a · 
688.728.636 pesetas, CIFRA QUE DUPLICA ÁS DOTACIÓNS 
DE TÓDALAS DEMÁIS CAIXAS ·GALEGAS. 

ACTl~DADES DA OBRA SOCIAL 

AULAS DE CULTURA: 
Cine·: .......................... , .... .......... .... .......... ...................... 163 . 

~~~~~e~~¡.~~ ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
Teatro ....... · ............ ... ........ ........................ : ................... 108 
Poesía ......................... : . ., .......... .. : ....................... ............ 12 
Exposicións ........... .......... , ... ......... ~ ...... 7 . ........................ .' 38 

FORMACIÓN EMPRESARIAL: . 
Cursos de empresarios .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 5 
Expedicións empresarios .... .......... : ............ , .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 5 

OBRA EN COLABORACIÓN: 
Convenios culturais con distintos organismos, 
axudas a asociacións, colexios universitarios, et_c · .. ..... ... 13 

PUNTDS DE ACCIÓN CULTURAL: ................... _ ...... ." ........ 159" 

NUMERO CE ASISTENTES: ... ~ .......... : ....................... 213.400 

CENTROS DA OBRA SOCIAL: . 
Colexios E.X.B ................. : ... ........................... , .. ................... 3 .· 
Colexios BUP e FP .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .... .. . .. .. . ... 1 
Garderías ............. .... ............. ...... , .. : ................................. 3 
Clubs de Xubilados e Resid .................... : ........................ 9 
Bibliotecas ............ ............................................................ 4 

PUBUCACIÓNS 1988: 
Editáronse 22 obras cun total de 82.7QO exemplares: 
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IDEAS 

· NA~ MORTE . :OE FRANCISGO ALBERDI 
/ 

EVA FOREST 

A. morte de Francisco _Alberdi, irmán 
. doutro compañei.ro morto no cár
cere de extermíriio, caiu como 

unha lousa esmagado ó ánimo distendido, 
tan disposto·a construir vida para ese.fiiño 
de esperanza que se anúncia á beira da . 

. trégua. Pola miña pa'rte .sentin Uflha escu
ra emoción perturbadora que- povoou a 
memória de vivéncias terríbeis, erguendo, 
de pronto, o espantoso mundo de tortura 
no que viven alguns deportados. Sentin 
con inquietude que eu- tamén -que se
g1;1in tan de· cerca o proceso e 'éofíézoo
tiña sido vítima do esquecimento, ese es-
. quecimento, con m·~iúscula, que é . un ha 
das claves desa modalidade represiva ba
se.ada na lonxania. En plena emoción, 
apresúrome a deixar constáncia do peri
go: coidado con esa prolongación do cár
cere de extermínio que dispersa, alén das 
fronteiras coñecidas, a _unha boa parte de 
loita~::lores tratando de is0lalos, incomuni
calos, destruilos doutra maneira. Teñambs . 
moi presentes· aos deportados. -· 

f ranciSCO- Alberdi, como tantos oufros 
patriotas bascos, fuxindo da persecución 
no Sul de Euskadi tiña chegado _ao Nort~ 
procurando asil.o. Asilo ·na sua própria te
rra dividida, xa está dito todo. En troques 
de refúxio atopou a cadea; con outros, ini
ciou · unha folga de fame a morte, recia-

, mando o estatuto de refuxiado. · Estou 
lembrando aqueles axitados dias de Outu
bro, seguindo moi de. cerca as pequenas 
accións solidárias, a série de xestións inú
teis; vexo a angústia nas caras dos fami
liares que agardan no café, ao pé do cár
cere, nun inóspito Paris indiferente ... Para 
o Estado francés, acoller a políticos en 
perigo non era posíbel porque, argumen
tábase, no Estado español habia demo
crácia e "en democrácia a tortura non se 
pratica, os direitos humanos respéitan
se ... ". En nome desa democrácia, deses 
direitos humanos, os Estados francés e 
español chegaron a un acordo: extraditar 

Francisco Alberdi, á esqµerda na fot~grafia, co resto dos réfuxiados ~n Togo 

Foi o. pavo o que o resgatou e devolveu a Equivócanse quen negando solucións 
süa identidade borrada, pero xa era tar- política$ fomentan a represión e a marte. 
de ... Tamén aquí, n·a fronteira, secuestrá- Por cada cadáver que recollemos son 
ronnolo á sua maneira; non deixaron que moitos os que, comoci9nados por tanta 

a uns e levar a outros a Togo, pondo asi 
en marcha unhas das maquinárias de tor
tura máís infernais que existen. Empezou 
asi, no 1984, o calvário dt..:í!h.a série de mi
litantes da loita de liberación i:;ue, espare
xidos polo 

1
mundo; sofren, agonian, enfer

man, segundo as condicióris do país· que 
lles tocou erí desgrácia. Togo é dos pia
res. Agora, aos cinco -anos, devó).vennolo 
morto. Forzada viaxe de ida e volta, todo 
un símbolo que revela a estratéxia . única, 
sexa cal sexa a forma represiva escollida, 
de facer reálidade o de arrep~nterse ou 
morrer. -

pasase polos pavos que lle ian render ho- inxustícia, desp13rtan, e moitos os que, 
· menaxe, e levámno correndo, como o ·dia desper:tos xa, incorpóranse á loita e pasan 

que · roubaron dos ombreiros ·· dos seus a engrosar as fileiras deste movimento de 

Nen tan sequer o devolven porque o ti- . 
vemos que arrincar despois dun tirapuxa 
administrativo que trataba de retelo. Sen 
documei:itación, sen . papel algun que 
.acredite a sua identidade, quen para Eus
kadi é un respeitábel gúdari, para eJes non 
é · ninguén. Francisco Alberdi non existia. 

BANDA DESEÑADA. 

comp~ñeiros o cadaleito de Asensio, no liberación ao que xa nada pode frear. Pa-
centro de Bilbao, como tantas e tantas siño a pasiño irnos carniñando sobre terra 
01:.1tras ·veces. Secuestrados ·en ·vida, se- firme, apartada de razóns. A esperanza 
cuestrados tamén despois da marte... non ·falta. Sabemos. que o porvir é naso 

·Os responsábeis de tanta dór, de tanta ainda que agora sexan dias difíceis nos 
tortura, ·de tanta il~galidade, son os mes- que apenas si nos dá tempo a deixar 
mos que agora, hipocritarnente, en nome constáncia do que ocorre. Recollemos 
sempre da .democrácia, láianse porque apuntes, momentos da vida cotidiana, es-
Jomeini senténcia a marte a un escritor. crebemos malamente a crónica a r~tallos, 
Hai que ser moi"templado para non saltar, só para deixar constáncia .. : Un dia ha vir 
para non desperdiciar enerxias en cóleras no que outros máis afortu,nados ordenen 
imediatas. Hai que controlarse moito para eses dados e se vexa que non foi fácil a 
seguir -non impasíbel -senón moi como- . ~ vitória. Ese · dia o povo de Euskadi libre 
vido: máis sensíbel que nunca, pero acu- renderá a debida homenaxe a estes com-
m1:1lando razóns e Jorzas, sen malgasta- pañeiros que van quedando no camiño. 
las- mirando lonxe, cara estratéxias de Mentres, a Francisco Alberdi non lle faltou 
paz e tácticas de loifa cada vez máis sóli- o seu, entrañábel e moi sentido, en Herna-
das e conviflcentes. ni. O 

CALROS SILVAA 

TRES EN RAIA. 

HOMENAXES 
MANUEL RIVAS 

N un país onde reinara .a decén
cia política, que un alcalde 
fara condenado a devolver 

unha cociña instalada por construc
tores como pago por favores presta
dos, debería implicar a sua imediata 
dimisión, mediase ou non recurso, e 
a sua consagración na xustícia das 
coplas populares. No meu código 
personal resúltame difícil imaxinar 
máis dura senténcia para un político 
que ter que devolver a cociña. E ain
da me resulta· máis difícil imaxinar, 
eu, afeito a licenciosas e desordena
das fantasias, unha cidade que se 
permita a si mesma seguir goberna
da por un alcalde sentenciado a des
montar fogóns, perolas e asapolos, e 
devolvelos nun camión de involuntá
ria mudanza. 

Pois todo iso pasa en Pontevedra, 
capital de província, sen que en Gali
cia se arme un círio acorde coa igno
mínia. Para maior deshonra da con
ciéncia cívica neste país, ~ o que se 
arma é unha homenaxe na que parf
cipan, segundo as crónicas, case 
1.000 persoas representando a "to
dos los sectores sociales". Porca mi
séria caciquil e subalterna ensuxa 
ainda máis as inocentas águas que 
baixan polo Lérez. 

Non hai moito tempo, outro alcal
de, o da Coruña, tora tamén multitu
dinariamente homenaxeado despois 

· de publicarse informacións, obxecti 
vamente non desmentidas, segundo 
as ~ue o Concello favoreceu os in
vestimentos de empresas· vinculadas 
á fam ília duh capo do narcotráfico in
ternacional. En lugar de reaccionar 
con decéncia política, é dicer, ani
mando e apoiando unha investiga
ción a fondo que inmaculase a xes
tión municipal, e revisando as conce
sións, o que se fixo foi divulgar a teo
ria da conspiración e organizar unha 
homenaxe. 

Homenaxes de honra que a todos 
nos deshonran. O 

'VbLVER AO REGO 

. 

A 
rticulistas e entrevistados 
están a sin alar na prensa· 
que o lu~ismo é a . maior 

ameaza que está a padecer nestes 
momentos o galega .• O curioso é · 
que tales · afirmacións rearízanas 
con amplo derroche de páxinas e 
absolutamente en castellano. tJ 

A~ 

im 
dL 
pn 
ad 
ca 
ca 
a~ 
ga 
f u1 
ex 
ha 
tar 
mt 
f ra 
da 

-
A 
dé 
gr 
m 
A ir 
no , 
Aut 
seu 
as 1 

que 
sac 
pro 
Me 
elei 
poi 


