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-Freno 
· : parlamentád9 á 

instalación de 
-.c·elulosas 

O Debate. sobre o Estado da Au
tonomia rema.tau· coa ~presenta
ción de propostas de resoluGións 
que non suponen case noVos 
compromisos para a Xunta, ade-: 
mais de non seren_ vinculantes. 
Como novidade · a süspensión 
cautelar de licéncias para a ins
talación .de celulosas, apresenta- _ 
da polo BNG. (Páx. 7) 

Polémico 
cambio 
do nomenclátor 
ourensán 
No ·pasado mes de Xuno, Enri-:- _ 

_ _ qu~ Bande foi chamado polo -
concelleiro de Cultura do Conce
llo de .Ourense, Balbino Álvarez, · 
para que élabbrase un informe 
que servise de·base para. o cám
bio de denominacións das ruas 

-de -Ourense. Agora a polémica 
érguese da parte dos sectores 
máis reaccionários da cidade. 

(Páx. 7) . 

Bieito ·Ledo: 
'Realidade . 
Galega debeu ~er 
partido'. 
Bieito Ledo, canecido animador 
da cultura .galega desde o ano 
1975, ten -ocupado díferentes 
postas de releváncia, · nomea.da
mente ligados ao mundo edito
rial. · Desde Novembro pasado é 
militante de. Coalición Galeg~, ·e 
o seu po~icioriamento aporta a 
novidade de ·que a preséncia dos 

.. outrora membros grupo "Reali
dade Galega" se implique na po
lítica aétiva e xa non desde posi-

-. cións de independéncia partidá- · 
ria e organizativa. (Páx. 10-11) 
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A democratización da sociedade coloca ao ·socialismo · 
nunha posición de vantaxe qué non oculta a profundidade qos problerfl~S actuais 

A segunda -revolución , 
O virideiro 26 de Marzo os soviéticos elexirán os 2.250 diputados do nóvo parlar)lento. 

··"A·perestroika é imprescindibel" segÚndo a primeira impresic;)n do enviado de A Nasa_ Terra a Moscu quen 
- -retrata o-profundo cámbio qüe est~ a viver a Un1on Soviética. A demócrácia é necesária para sacar 

ao soéialismo do estancamento dos anos setenta. O espíritu de liberdade nos dirixentes. e nos meios de 
.-comunicación soviéticos supe~an con .amplitude as cotas ás que estarna~ afeitas en Occidente. Unh? segunda 

revolución socialista esta~e a pro.duGir, non sen o~ temores -é riscos inerentes_ a calquer proceso d.este tipo. 

ALE~NDRE BANHOS(Enviado)-M. VEIGA 

· Moscovo recebeu-me un atarde
cer deste suave inverno ruso, só 
5 graus baixo cero. Un autobus 
levou-me até o hotel pola _,autQ
estrada; nas suas beiras erguian~ 
se os edifícios arrodeados de 
parques nevados e de cando en 
vez albiscaba-_se untia pareila 
que paseaba unida sobre a neve. 
O percorrido resultou · breve e 
tras tomar algo no hotel lanc:.ei
me -só pala porta da metro de 
Smolen.scaia, pois non habia ·de 
ser en balde o meu pequeno es
forzó de aprender algo de ruso. 
Percorfln ·as ruas que arrodeian 
a praza Vermella. Baixei até as 
beiras· do Moscovo, ·pouco a 
pouco o ar foi-se fazendo ·inais 
trio mentras .cai9n pequenas ·fo
lerpas de neve. As duas da mañá 
un grupo de punquis daqa voltas 
na praza vermella. Ao dia seguin
te, domingo, podía ir coa guia a 
ver o metro e o mausoleu de Le
oine, ·o metro para miñ xa era un 
familiar meio de transporte, e 
ainda que estimo muito a Lenine 
son _o bastante iconoclasta para 
non facer tempo na cola. Outra 
vez será. 

meté-los a exaustivas probas. 
Os pintores que penduran nela a 
sua obra sbn po~ centos, músi
cos oferecen os máis diversos 
espectáculos, pero non músicos 

deles? Diversos grupos infor:mais .. 
difunden os seus panfletos que 

-se len e discuten, ·con· gran avi
dez. Os nenas disfrutan do Do-

gunta que nos tacemos. Xogan 
no xardin de infáncia, no parvulá
rio ou na escala, que comezá 
aos sete anos. Aqui todos os ne
nas teñen aulas, é moi frecuente 
levar os tillos· á gardaria o Domi
go á noite e recolle-los o sábado, 

· esmolantes, aquí ninguén pede 
nada. Toda a farándula ten ali re
presentantes. Cantos poetas non 
leian a sua obra para un público 
silencioso e amoreado ao redor 

. mingo. armados de trineus ou es-· 
quis pala neve . de todos os par
ques. 

Pala 'semana na URSS .non se 
ven m~nos. Onde están?, éa per-

· mas, se un quer" telas con un, 
non hai poblema. Cando nasce· 
un filió o pai/nai ten a opción de 

Desde as 9 da mañá mergullei
me no barullo das ruas, pasmei 
a cada paso na rua Arbat; se o 
romance "Os fillos de Arbat" 
tala-nos da miséria do estalinis- . 
mo, a actual Arbat, é o 'espello_ 
da Perestroika. Arbat éunha: rua 
para camiñantes cheia de fermo
sos edifí.cios de fins de século, 
moitos qeles en· proceso de ·coi
dadosa restauración, nela ahon
dan os cafés, os restaurantes, as 
tendas dos produtos mais diver
sos, a cada paso hai postas de 
pasteis e ,xelados que teño que 
dizer que son. ·excelentes tras so-

Parlamento da Unión Soviética 

,,,. 

PARA QUE AS LAVADORAS COMECEN A FUNCIONAR 
Unha autotitulada revista rusa no exílio de- quisitos imprescindíbeis para un correcto 
nominada Strana í _Mir servia de fonte para funcionamento .do sistema, desviado· dos 
que meios de comunicación occidentais, seus obxectivos por Stalin e penosamente 
entre eles algun español próximo ao gover- estancado na era .Breznev. Como ilustrati
no, informasen a fins do Outubro pasado e vamente sinala Gorvachov, no seu xa best
con amplo desplegue tipográfico, de que sellerPerestroika, "ternos os aparatos máis 

. na Unión Soviética, que cónta con 280 mi- sofisticados para seguir a ruta do· cdnieta 
llóns de habitantes, existen "polo menos, Halley, pero somos incapaces de ·fabricar 
167 presos políticos". lavadoras que funcionen". A apatia da cida-

0 sintético consello aterecido hai algun dania soviética é ben sintomatizada polo 
tempo polo director dun diário madrileño noso entrevistado (ver páxina seguinte). Só 
ao -s~u corresponsal . ·en Moscú: "lembre -unha verdadeira revolución cultural e políh
vostede, unicamente, que está nun país ca que democratice a tóma de decisións 
enemigo" parece conservar plena vixéncia. será capaz de reactivar as· enerxias cidada
E:, s~n embargo, a,. parte aposta oferécenos . nas e conseguir o rendimento pleno do so
unha atitude ben diferente: a liberdade de - cialismo. O mesmo Gorvachov. non dúbida 
expresión hoxe é na Unión Soviética supe- en calificar de revolución á pere$troika ou · 
rior_ á existente en calquér país occidental. mesmo de segunda etapa da revoludón de 
Que meio masivo do naso entorno político Outubro. Non é unha calificación desmesu
se atrevería a poner en tea de xuício ou se- rada observadá a contundéncia dos cám
quer lembrar a Harry Truman, o presidente bios, proporcioñal ·á dos problemas exis
que .mandou ao Enola Gay a bombardear · tentes; amt>as causas inesperadas desde o. 
Nagasaki? Por moito menos sobre a tumba rioso posta ·de observación, p~ro non tánto 
de Stalin están a caer toneladas de tinta. · para o mecanismo soviético, · máis activo 
Quen dos que cantan a divinidade dos ban- do que historicamente se nos quixo facer 
queiros e dos macromillonários racharia a crer. 
pluma criticando as dachas e as tendas es- Asombrosa debería resultar, por outra 
peciais? Un familiar do corrupto Breznev . part·e, para os diagnosticadores socialde
non receberia en Occidente nen a chamada mócratas do cap;ta/ismo de estado a esca
d.o seu avogado. ~- · sa resisténcia á "perda de priviléxios". No 

A transparéncia, como a c;lemocrácia, mastodóntico estado soviético as loitas . 
son con~ideradas hoxe polos soviéticos ré- polo poder e a violéncia -inexistente-

nen sequer son comparábeis ao exef1Jplo 
de pacífica transición española. Acaso non 
serian tantos os priviléxios? . 

En . calquer caso o desanquilosamento 
soviético, na sociedade das colas, ven a 
producirse cando en Occidente cometan a . 
asaltarse os supermercados. Moitos dos 
erros soviéticos, desde o autoritarismo até 
o escurantismo, non terán 11unca xustifica
ción, pero non se poderia, ainda ben, esta
belecer a ·mesma vara de medir enfre ·os 
que viven de chuchar ao terceiro mundo 
· (débeda exterña) e os que son acusados 
de ·subvencíonalo (a ·~ Unióri Soviética a 
Cuba). ·compre igualmente comparar os ní
veis de autoesixéncia: se o alcolismo "é un 
grave problema na URSS" que non serán 
en Occidente o alcolismo, a drogadición, a 
delincuéncia,. o chabolismo, a probeza, 
etc... ' 

Non está a seren cuestionado o sistema 
socialista de planifiGación, pero si -e :con 
absoluta dureza- as eivas que impediron 
obter del os lóxícos rendimentos. Os sovié
ticos eren que na democrácia está a clave,. 
mesmo· dos m~les económicos. Con Saja-. 
rov do ganchete de Gorvachev desaparece 
o ·principal ·flanco de ataque occidental. 
Convencernos de que as fábricas están 
.mellor en mans dun .Rostchild. que da co
munidad.e xa é moitó máis difícil) ~mbreto- , . 
do se as lavadoras comezan a func101Jar. O 

deixar o traballo por un ano co
brando o cento por cento do sa
lário, e .o segundo ano o salário 
complétao o sindicato. Estas 
cousas funcionan ben, o que . 
compensa o curto tamaño das 
vivencias. · 

Visitei as estacións do tren. 
Eran visitas nocturnas a ver sair 
os trenes da noite, os que van 

· cheios de xentes de longo per
corrido. Hai que ver os trenes 
imensos, ?o, 80 e máis vagóns e 
as estacións inzadas dunha moi
tedume de xentes de todas as 
nacións deste quinto da superfi:
cie terrestre que é a URSS. A 
porta dos vagóns un revisor vixi
la a entrada de bebidas alcoóli
cas. Que fria fai fóra das esta
cións e que aquecido se está ne
las, como en todas as moradas 
da URSS na que a calefacción 
está sempre acendida e ao máxi
mo. O mantimento é case gratui
to. Nas estacións toman-se os 
sempiternos xelados, pasteis e o 
té. A mocidade mata marcianos 
nas videoxogos. 

Prevéran-me da rixidez da bu-
. rocrácia soviética, e nunca tiven 
problema. Compartin a comida 
dos traballadores nas cantinas, e 
o pracer de resoantes especiali
. dades nos restaurantes coopera-
tivos que nascen como fungos. 

Leninegrado 

Atrás ficou a ampla grandeza de 
Moscovo e entrámos nunha ci
dade de medidas máis humanas. 
Que grandeza a do Hermitaxe!l. 
O palácio dos zares convertido 
nun dos museus máis importan
tes do mundo. Perto de Lenine
grado esta Puxquín, fermosos 
pavo cheio de palácios, dos que 
os fascistas que o sitiaron non 
deixaron pedra sobre pedra; ali 
pertiño estaban os voluntários da 
"división azul", mais todo f,oi re
construido, onde habia estuco 
agora hai madeira de tilo esculpi
da, os anacos foron reconstrui
dos pedra a pedra. 

Hai colas na URSS, pois deve 
habé-la$ cando tanto .delas se 
·fala, mais eu só conquerin vé-las 
nas tendas de bebidas alcoóli
cas, merquei de todo e nunca ti
ven que estar en nengunha, nen 
me atopei ·con vendedores ros- · 
meiros. 

Un dia páranme na rua e din
me !'vi galega." -portaba unha 
bandeira en lugar visibel- dixen 
"da", e comézame a contar que 
el estudara portugués, que logo 
lera a Rosalia e Castelao, que era 
un namorado da Galiza ainda 
que sen coñece-la, Coñecin ao 
escritor ucraniano luri. Capal
chuk, era dá Galiza ucraniana; 
que ganas tiña de coñecer ·a 
nosa Galiza!. Está preparando un 
livro que se vai chamar ''.C?e Gali
za á .Galiza", e ainda ha1 pouco 
saiu· unha novela dele en ucra-

, niano que está · ambientada na 
.guera .civil española (creio, que 
·prontc; ·ha sair en Planeta). O 
home que· fala doc& línguas dime . 
que nunha das que está !ñteresa
do é no galego-portugues. O 
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Sérxio R. Sarkissian, vice 
redactor xefe da edición 
portuguesa de Tempos 
Novas, atendeu a solicitude 
de ANT, nas dependéncias 
do' semanári0, na Preza · · 
Puchkinskaia de Mosoovo, 
·nas que todas as semanas 
se elabora, Tempos Novos, 
que "sen deixar de ser 
socialista. é hoxe unha 
revista plural". 

A visión que se percebe é dun
ha forte autocrítica ao própriq, 
e untia l)RSS cun futuro difuso: 
Hai uns dous meses que-estiven 
no Brasil, e ali camaradas do 
PCB decian-me o mesmo, a 
prensa burguesa brasileira non é 
tan dura coa URSS como sodes 
vós, e que para onde íamos. No 
noso país a crítica e autocrítica 
era algo que non existía, causa 
que deu lugar a erras e barbari
dades; criticar o noso xa que hai 
moitas causas deficientes, ten 
que axudarmo-nos a achar o ca
miño de construción da demo
crácia, que a nasa sociedade 
precisa. Por agachar os proble
mas non se van resolver mellar, 
as realidades deve o pavo ollalas 
cara a cara, por duras que estas 
podan ser. 
Que é a Perestroika 
O que dí a palabra: unha recons
trución do aparello económico e 
social do país. 
Fala-se do longo periodo de 
Bresnev como da época do 8$
tancamento, que é iso exacta
mente? 
O periodo do estancamento é un 
periodo- ideolóxico e estrutural
mente estalinista, o estalinismo 
sen Stalin e sen as burdas bruta
lidades daquela. Nnese periodo, 
ainda que aparentemente se pro
gresaba, deu-se un grande es
tancamento en muitos aspeitos, 
desde fíns dos 70 deixou até de 
haber estadísticas fiáveis en te
mas como sanidade ou mortali
dade, o aparelho produtivo a me
dida que ia gañando en c9mple
xidade ia-se degradando, o mo- ~ 
delo estava-se esgotando, e a 
corrupción, un mal coque ainda 
non acabamos, chegou a cotas 
extremas. Vostede coñecerá 
todo o asunto da corrupción nos 
governos dalgunhas repúblicas, 
no que estaban implicados fami
liares moi próximos ao próprio 
Bresnev, e hai a seguridad e de 
que este tampouco estaba a sal
vo. 

'DESDE FINS DOS 
70 DEIXOU DE HABER 
ESTADISTICAS 
FIASEIS MESMO EN 
TEMAS COMO A 
SANIDADE' 

·9ue é o estalinismo? 
E un réxime totalitário no que o 
pavo é arreciado do estado, o es- : 
tado devora á sociedade e ao in-

, divíduo, e estes deixan de existir r 
non é posíbel r:iengunha forma 
de actividade que non sexa san
cionada e regulamentada. Non 
só se· demanda lealdade ao · 
pavo, senón que se esixen mani
festacións activas de fidelidade e 
entusiasmo. Se aparece a máis 
ambigua e inócua asociación, 
verbigrácia, os amigos das bor
boletas, esta converte-se rapi.da
mente nuriha. organización esta
tal onde os seus membros xa 
~~m teñen nada que dicer. Stalin 
tina unha gran desconfi~nza no 
pavo, non entendia nen concebía 
os movimentos sociais, a sua vi
sión era profundamente burocrá
tica, todo se facia via disposición 
administrativa non existia a so
·ciedade, aplicábase a violéncia e 
de que xeito!! O Leninismo na in
terpretación de Stalin é pura vio-

1'ESTA SEMANA 

'Se non construimos un estado de direito socialista 
a URSS terá un negro futuro' 

Sérxio R. · Sarkissián 
Redactor de Tempos Novas_ 
léncia, non coneebia a díversida
de, e todo resultaba unha contí
nua procura de inimigos para en
frentar os próprios problemas. 
Pero a Perestroika ten un ar de 
mudanzas feítas desde o cimo. 
Mais non é o froito de nengún 
conciábulo no cimo, é unha ne
cesidade que se sinte vivamente 
por todo o povo, non se toman 
medidas sen ampla discusión e 
análise popular, fan-se inquéri
tos, está a prensa e o papel tan 
importante que está xogando, 
coas cartas aos · diários. A xente 
influe realmente nas decisións 
·que se toman. 
Que vai ser da Perestroika? 
Lenine rematada a guerra civil, 

'O estalinismo 

enfrentado aos problemas do 
governar diário, lanzou a NEP, 
devolveu-lle á sociedade a sua 
capacidade de expresión, as 
suas enerxias para tirar cara 
adi9.nte, para criar a base mate
rial que posibilitara avanzar. Moi
tas veces hai que dar dous pa
sos atrás para dar logo un adian
to. Hoxe en dia ternos que liberar 

'TEMOS QUE 
ENTENDER QUE A 
DEMOCRACIA E 
SEMPRE UN 
CONFLIT01

· 

é unha lousa que nos esinaga~ 
Todos os dias saen dados de mo ten un rostro tan terribel-
comunistas asasinados baixo mente impresentábel, a sua 
o terror estalinistas, reabilíta- realidade é tan horríbel que o 
se a xente, pero segue calado coñecemento da verdade 
o caso de Trotski. asústanos. Vostédes os oci-
Xa comezou a reabilitación de dentais pensan, Stalin fixo to-
Trotski, o que pasa é que te- das esas falcatruadas pero fixo 
mos que fazer as causas pou- a industrialización, . a colecti"vi-
co a pouco .. O tratamento que zación da terra, gañou a guerra 
se deu á virida á URSS do úni- ao fascismo. Mais, ·por poñer 
co neto que sobreviveu ao es- un exemplo, c~ntos dos vinte 
talinismo está nese camiño, ou millóns de mortos da guerra 
recoñecemento de que foi exe- . pátria non haberia que cargar 
cutado por un axente de Stalin. · na conta de Stalin. Na guerra 

. Esta mesma semana o feito de falesceron en combate .800 xe-
que en Novedades de Moscu . nerais, ~~s purgas dos ano.s 
se diga que pouco antes da . 3~~39 ma1s, dE'..40.000 altos.of1-
sua morte Trotski escreveu "Eu c1ais do exerc1to foron asasina
debáto-me nun nó de contra- , dos (non existía o cargo de xe-
dicións rexeitando totalmente rieral), cantos erras rión corne-
a Stali~, ignoro como non da- teu a sua. direción, cant~s 
nar ao pavo, ao socialismo". , erros n?.n t1veron ne~ .ª. ma1~ 
Ese é un problema da Peres- leve- critica? O Estah~1smo e 
troika. Jrotski foi un grande unha lousa que-,no? esm.ªQª· 
persoeiro da revolución e nun- que esmaga o propno soc1ahs-
ca foi nengún traidor. Voulle di- f!l~· c~~a mentes v~cias e "apa-
cer, este é o seg\jndo ano que llt1cas .. Hoxe en d1a nbn !emo~ _ 
están os centros de ensino da alternativa: ou a Perestro1ka sai 
URSS sen clase de história: ·adiante, e ténde-lo que com-
Non se podé construir o futuro prender os camaradas ociden-
e o socialismo sobre a menti- tais, ou nos atoparemos cunha 
ra sobre a fal~edade e a terxi- caricatura de estalinismo ou o 
v~rsación. o Socialismo ten de mesmo fascismo. Ternos que 
trunfar pola sua superioridade . coñecer a, nasa história para 
moral e ideolóxica sobre os non repet1-la, temps que de-
sistemas caducos, senón esta- volver a vida á socieda.de par~ 
mos arrahxados .. O noso gran- que un mundo comunista ~e1-
de problema é que o estalinis- xe algunha vez de ser utop1a. 

á sociedade e aos jndivíduo_s do 
estado, pór as condicións para 
restabelecer o naso aparato pro
dutivo, democratizar toda a so
ciedade, non se trata de abrir 
máis ou men.os a mao, de libera
lizar o sístema máis ou menos, 
tr.ata-se de democratizalo plena
mente, que a enerxia dos povos 

'A sitúación 
nacional é 
moi ·complexa'--
E os problemas nacionais? · 
Eu son arménio casado con 
rusa (por certo interésame 
moito isto que escreveron en A 
Nosa Terra sofüe a Arménia). 
Cos pais falo arménio coa mu
ller e o·s tillos ruso, e eu nunca 
tiven problemas nacionais nen 

.·me preocuparom moito estas 
causas. Agora s1,' é certo que 
ternos neste campo moitos 
problemas, pero ternos a cha
ve: aplicación da doctrina leni
nista sobre as nacíóns, · unha 
relación plena d~ -igualdade, 
causa que. non .s~ daba; a Pe
restroika en canto reduce os 
poderes do estado e estes pa
san a órganos mais pertó dos 
indivíduos, 'en canto devolve á 
sociedade . os seus direitos, 
dará lugar a que aparezan moi
tas cuestións que estaban 
aco~hadas, mais ternos as re
ceitas para süperá-las ainda 
que. ha~ a quen non lle gasta. 
Para alguns non todas ·a5 na-
cións son iguais. · · 
Nos Paises Bálticos o movi
mento nacionalista ten gran 
forza-e apoio popular. 
Si, a situación é moi complexa 
e non sabemos ·moi ben como 
actuar. _ · 
No caso dos Paises Bálticos 
non está detras de todo o 
pacto de Hitler-Stalin? 
Si, pero desde aquela pasaron 
xa moitos anos e hai unha 
nova realidade que . non se 
pode quebrar alegremente. 
Eses estados independentes 
serian soc(alistas, lndividual
m~nte', o que si que se ten que 
dar.é un respeito. pleno ~s rea
lidades nacionais. O 
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da URSS se manifeste libremen
te~ que saiamos do estancamen
to e do átraso. A URSS ten un 
nível teórico e nalguns sectores 
elevadísimo, mais somos inca
paces de producir aquelo que o 
pavo dema_nda e precisa. 

Agricultura e lndústria 
Cal é o programa agrícola da 
Perestroika? 
Devolyer a terra aos labregos. 
Devolver ... ? 
Si devolver. A nasa agricultura 
está, por ,decí-lo brevemente, 
arruinada. E incapaz de satisfa
cer as necesidades básicas da 
povoación; os alimentos que 
produzimbs, resultan escasos e 
de má calidade. Ternos que dar 
aos labregos a capacidade de 

··producir e estamos seguros que 
remataran_ as caréncias. O pro
grama bolchevique. era o. da terra 
pé\ra quen a traballe. A colectivi-. 
zación estalinrsta supúxonos: mi
llóns de martas e reduzir a capa
Cidade proqutiva agrícola a me
nos do 50 por cento da que tiña.:. 
mos antes. Devolver a terra non 
é devolver a propiedade no sen
tido capitalista, é devolver a ca-· 
pacidade pe que . sexan os pró
prios labregos os que produzan 
libremente, e devolver-lles o en
tusiasmo polo traballo, dar-lle un 
sentido ao seu diário quefacer. · 
E na lndústria? ~ 
Pode-se dicer· case que o mes
mo, estamos cheos de indústrias 
absoletas e non rendáveis. É cer
to que a Perestroika vai cara 
unha nova NEP, na que han con
viver diversas formas de propie
dade. Todos os días estan-se 
formando xa coperativas, hai a 
nova autoxestión das empresas. 
T emos que modernizar o apare
llo produtivo, ternos que introdu
cir os logros da revolución cientí
fico-técnica. T emos que enten
der que a democrácia é sempre 
un conflicto. Se non construimos 
un estado de direito socialista, a 
URSS e o seu pbvo teñen un ne
gro futuro. 

· No ambito da democratización 
vostede pode ollar nestes dias a 
can:ipaña e!eitoral, son as primel
ras eleicións onde hai concorrén
cia de candidatos, onde se po
den apresentar xentes sen parti
do e poden defender o seu pro
grama, este é o primeiro ensaio 
que se ampliará no futuro, supe
rando os atrancos que a buro
crácia está a pór. 

Partido e Sociedade 
O Partido · hoxe en dia non ·tala 
nunca do comunismo. 
.He, He, ... Hoxe os problemas 
económicos póñense por riba 
das ideoloxias. Foi Kruschev o 
último que falou· de comunismo, 

· lembro que en 1961 nun memo
rável discurso anunciou que para 
o 1° de Febreiro de 1980 viviria
mos no ·comunismo e xa ve. Isa 

·non quer dicer que véj.iamos ao 
capitalismo, pero é imposibel ir 
cara adiante sen plena democrá
cia socialista. 

'TEMOS UN.ALTO 
NIVEL TEORICO. 
PERO NON 
PRODUCIMOS O QUE 
O POVO PRECISA' 

' . 

Está ~ partido fundido coa so:
ciedade? 
Hai algo máis de vinte millóns de 
militantes e unha sociedade _que 
lamentabelmente pasa, e moito, 
do partido. A democratización da 
sociedade, a .Perestroika, é un 
esfor:zo por gañar-se ao povo, . 
por ga~ar a esperanza dunha 
vida plena. 

Ten inimigos a Perestroika? 
Ten moitos. A loita no partido e 
terrível, ainda qu~ agora xá se 
superaron momentos moi dra-
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máticos vividos · no pasado ano, 
hoxe o 70 pm cento do partido 
·está coa Perestroika, mais a par
te contrária ainda 'ten moito, po
der. Lamentabelmente frente · á 
Perestroika están alguns partidá
rios de abrir as mans pero man- . 
ter o mesmo aparello de contro
lo, e están grupos que lamenta- -
belmente non . teñen programa, 
teñen por dicé-lo dalgun xeito un 
non-programa. Hoxe en dia a di
reción soviética está prantexán-

dose o sacar avante a·lgunha das· 
reformas via referendo, proba
belmente o primeiro sexa sobre 
a pena de morte, sabemos que 
case-un- 80% da povoacián está 
en contra, e abriria o ca_rniño 
para outras consultas máis ambi
ciosas. 

podemos andar dicendo, tal ou 
cal-problema é capitalista, e logo 
cando ollamós na própria' casa 
resulta que estamos en moitos 
aspeitos igual senon pior. Dicia 
Lenine cando se puña en marcha 
o programa- de electrificación, 
qye non se podéria facer o co
munismo sen ar puro, sen escoi
tar o canto dos paxaros e sen 
água clara. O noso estado ten 
que· mudar o seu xeito de rela
cionar-se coa natureza. o 

Aparece agora· en todos os la
dos a preocupación ecolóxica. 

É outro exemplo de como non 

A catástrofe de Chernobyl, exemplo 
de má política ecolóxica e da nova 
transparéncia informativa. Á direita 
Museu Lenin de Gorki. 

QUE FALLA NA PLANIFICACIÓN 
Ao longo da miña estadía atopei un tema que era 
de debate moi apaixóado, en toda caste de meios. 
O debate era _"pla,rrificación ou · me~cado" e isto con 
variedade ·de formas intermédias. As veces as pos
turas son apresentadas de forma tan sutil que de
fendendo unha cousa, realmente o que s·e facia era 
propaganda da outra. Na análise da planificación, 
do que esta é e das suas posibilidades sempre se 
parte do que se ten presente. ' 

·unha das escasas persoas que ao meu entender 
. se mergylla no tema dun xeito claro, é luri Afana

sief, un dos promotores da sociedade informal Me
morial, en lembranza das vítimas ·do estalinismo un 
dos .mellares coñecedores da realidade das "man~ 
chas brancas" na , história soviética, e que actual
mente está facer:ido un grande estarzo para que o 
Lenine humano, que tiña dúvidas e inseguridades 
na sua etapa ao frente do poder soviético, saia a 

· luz, un Lenine que ainda nos resulta se cabe máis 
grande, pero que choca coa visión oficial e haxio-
gráfica do mesmo. -

·É induvidábel, e asi se ve qo debate na URSS, 
qu_e o aptual capitalismo avanzado, ten unha certa 
planificación desde o estado, que trata de garantir -
unl'!a certa tasa de gañánda nos distintos sectores 
e que empece a tendéncia a que unha concentra
ción de lnvestimentos produza as tradicionais cri
ses periódicas de sobreproducción, porén, non por 
is9 alonxa de si as pantasmas da crise. 

Agora ben, tanto· na URSS, ·e.orno en algures no 
mu11d0, a ninguén medianamente razoábel se lle 
escapa que o sistema planifiéado da economía 
desde un. ponto de vista socialista .ten moitas van
taxes . sobre o sistema capitalista, mais, ·a partires 
de aqui, o interlocutor bate de .frente cos defeitos 
que olla no funcionamento do sistema. 

Na URSS .o sistema de planificación centralizado 
es~á unido a unha grande dose de autoritarismo, 

· ba1xo a forma d& tecnocratismo, é dicer a concei
ción de que estas cuestións técnicas, as decisións 
de que investir, canto, como e onde, é unha pura 
decisión técnica que só a~ pérsoas capacitadas 
para isa poden tomar. ·O tecnocratismo non é algo 
alle<? ao_ capital!smo, e aqui está presente na gran 
maroria das explicacións que frente ás demandas 
populares fai o poder. 

_ ·- Unha das características do- estalinismo, e as 
suas formas posteriores menos brutais, é. o alonxa
mento d.o povo da toma de decisións (0 Zé povinho 
en fermosa expresións portuguesa). Calquer deéi-

. sión por moi ben que estexa argumentada, nunca 
pode valorar a totalidade dos aspeitos da mesma, 
normalmente as decisións económicas desprecian 
o longo pra~o, e nunca valoran o seu impacto no 
entorno. A URSS neste senso, está inzada de in-

vestimentos xigantescos, centrais eléctricas, canles 
de regadio, grande& factorías, que non só supuxe
ron unha catástrofe para o meio natural, senón que 
tamén resultaron ruinosas económicamente. Houbo 
decisió.ns agrícolas, que remataron coa cultura 

· agrícola dos labregos, o set1 coñecemento para sa
carr o produto da terra (por ex. a actual ag~icultura 
pl~nificada usa máis química por unidade cultivada 
que calquer outra economía rnúndial, cun decresci
mento constante da produtividade dos campos nos 
últimos 20 a11os; ós males combaten-se na URSS 

. de forma extensiva, dada a intensidade dos territó
rios). Actualmente este debate e moi vivo, paralizá
ron-.se obras como a.central eléctrica do lndugurca, 
como a traca de curso de vários rios siberianos, o 
pro"grama nuclear sofre de facto unha moratória ... 
Mais, está a voz da burocracia tecnocrática, "niso 
xá levamos gastado moito, hai que continuar, as 
xentes non entenden as causas", para estes ti nun
ca entendes nada. disto. (Poderianse pór moitos 

· exemplos desta forma de facer, como a norma de 
cria de po·rcos que ·consegue un fin contrário aos 
seus propósitos de ter moita carne; a política pes
queira extensiva para conseguir proteinas excelen
tes, para lógo alimentar animais; o estado de moi-
tas fábricas etc.) · 

·~"fi. PLANIFICACION NON E 
EFICAZ SEN DEMOCRACIA' 

Que é o que falla na planificación soviética? Que 
fai que as xentes pensen-nas economías de merca
do, esquecendo causas como as de que o merca
do é sempre fonte ae desigualdade? Dunha forma 
difusa din-cho moitos dos que están coa perestroi
ka, mais non co mercado (ainda que unha nova po- · 
lítica económica (NEP) neste intre quizais sexa moi 
necesaria): Que non colla planificación algunha efi
caz sen democrácia, que é mellar a crítica máis de
vastadora que a auséncia total de crítica. Non fun-: 
ciona, no sistema de planificación, uoha recarga de 
inform~ción tras os resultados das decisións, se . 
estas foron unha- burrada e só se escoitan para
béns, . insiste-se na burrada até converté-la nunha 

· catástrofe. Ao sistema tal como está non lle funcio
nan os mecanisn:ios de auto-regulación. E os me
canismos· son simples, democrácia e participación 
popular na toma de decisións. ·Planificación central 
só en liñas moi xerais e toma de ·decisións descen
tralizadá, en definitiva intercámbio de información 
entre todos os elementos do sistema,. centralizar a 
información e descentralizar -a decisión, todo iso 
coa relativización de considerar "per se" a bondade 
da ·burocrácia cie~tífico-técnica. O 

· 'O_ que atura os dous primeiros meses 
xa remata os seus · .estudos -aqui' -

Ana Mª F~rnández Santos, 
estudanta de Filoloxia en Lomonosovo 

Ana Mª Fernández Santos, es
tuda Filoloxia Rusa na Univer
sidade de Lomonosovo de 
Moscu. "Eu sempre sentin 
moita atración palas línguas 
eslavas, e pola rusa en con
creto, cando me enterei na 
asociación de amizade Espa
ña-URSS de Viga da convo
catória que se fai de bolsas de 
estudo, fixen a solicitude ain
da que sen móitas esperan
zas, é dicer mandei as miñas 

. notas · do COU e un escrito no 
que explicaba os motivos do 

. meu interese, para grande 
súrpresa miña fun seleciona-

. da; e xa vés, son a primeira 
galega que estudo na URSS 
desde que se estabeleceron 
estas bolsas, no ano 79. O _nú
mero de estudantes do Esta
do-español na URSS é de 126 
neste ·curso". 

As carreiras que máis inte
resan &on as de ciéncias, físi
ca, matemáticas, enxeñaria e 
receben unha bolsa "que ten 
a mesma cuantía que o salário 
estudantil que perciben aqui 
todos os estudantes do ensi
no sup~rior: 80 rublos, mellar 
dita só percebemos 78 por
que dous son polo pago da 
residéncia" . 
Podese viver con 78 rublos? 
Vive-se, pero sen luxos, al
guns dos estudantes até af"O
rran, ainda que eu non o con
sigo. T amén é certo que moi
tos de nós recebemos a maio
res algo de cartas que envían 
as nasas famílias. Creo que 
para o vindeiro curso este sa
lário vai pasar a 90 rublos. 

"En cada cuarto da residén
cia, sinala Ana Mª Fernández, 
somos duas/dous. Hai ~ara 
cada planta uns servícios co
muns con todos os equipa
mentos, ternos tamén cociñas 
nas que podemos facer as na
sas causas, se queremos, xá 
que case na porta ternos unha 
cantina-autoservício onde por 
menos dun rublo cóme:-se". 
Xa vexo que tes a{ arrumada 
a lata de aceite de oliveira. 
É algo difícil-da atapar a~ui en · 
Moscovo. Cando chegamos e 
mentres rion nos desenvolve
mos neste sistema tan distinto 
do galega custa mofto atapar 
as cousas, logo cando sabe
mos a sua lóxica xa non hai 
problemas. 

Fumos xantar xuntos á can
tina-autoservicio, habia· 5 pra-
tos distintos, un · pastel que 
nunca falta flas mesas rusas e 
para beber zumo de mazá e 
quefir. Non estaba mal a co
mida, arródeados de soviéti
cos que, iso si, mentres co
men nontalan . 

An·a Mª tamén fala da dfver
sión- "hai moito ambiente, 
moita éamaraderia e as nor-

mas de funcionamento, de 
horário de entrada e saida, o 
normal é non cumpri-las". 
Que cambios notades ao 
chegar aqui? 
Os primeiros dias andas coa 
moral baixísima, en xeral os 
dous primeiros meses son di
fíceis, resulta unha vida distin
ta da que deixamos na Galiza, 
aquí xa se di: o que atura os 
dous primeiros meses remata 
os seus estudos. Este ano 
dos case que trinta que viñe
mos abandonaron dous. Direi
che que sinto morriña, pero 
cando estiven en Vigo hai 
pouco, botaba moitísimo isto 
en falla. 

Nove alumnos por aula 
A respeito da universidade si
nalamos que "eu realmente 
ainda non estou na universi
dade, estou no preparatório 
para a mesma, no que se trata 
de dominar máis que nada a 
língua rusa, despois veñen os 
cinco anos de universidade. 
As clases son como na uni
versidade, de 9 a 14 horas. 
Lamentabelmente o número 
de alumnos por clase é algo 
maior que nesta, xá que o 
normal son 6/7 alunas por 
aula, e aqui somo 9. Aqui es
túda-se ainda que un non 
queira". 
E os exames? 
No curso hai dous periodos 
de lecer os meses de Xullo e 
Agosto no verao e 15 dias no 
inverno. O curso divide-se en 
dous semestres, e non hai 
exames no sentido que hai na 
Galiza. No remate de cada un 
dos semestres hai unha pro
ba, mais esta non ten notas, 
só se a pasas ou non, se r.on 
a pasas tampouco é grave a 
causa, norr che din valva en 
Setembro, senón que che in 
dican no que estás frouxo, e 
cando queiras podes-te so
meter a ela de novo, como se 
queres facé-lo todas as sema
nas, non hai por iso problema, 
nen horário, pois o profesor 
pon-se a tua disposición en 
calquer momento, realmente 
aqui o difícil é non acabar pa
sando a proba. 
Mas se a pesares de todo iso 
non pasas, que ven logo? 
Din-che isto non é o teu e 
aconséllanche outra causa, o 
éámbio de carreira é algo que 
se dá con certa frecuéncia. 
Está aqui un compañeiro que 
estaba facendo 3° de Físicas 
e como levaba moito para pa
sar as probas, este ano pa- . 
sou-se á especialidade de 
restaurador de iconos. 

Ana Mª Fernández tamén 
fala da xente, "A xente normal 
vémo-la na rua, nas tendas, 
·etc_ a verdad e é que me dá a 
sensación de que pasa bas
tante de todo. Direi-che unha 
cousa curiosa, o primeiro ruso 
que coñecin a pouco de estar 
aqui, foi nün supermercado, 
foi moi amábel conmigo axu~ 
dándo-me nos meus peque
nos problemas, total que me 
convidou a ir un día a comer 
a sua casa, alá fun un domin-

' go, e · olla por onde resultou 
ser dos Hare-Krishna, e que- · 
ria-me explicar as baballadas 
do Hare-Krishna, o curioso 'é 
que o s~u núm,ero en Moscq
vo anda sé. polos 200 ~ eu , 
fun-me atapar con un. O 
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QEBATE SOBRE O ESTA~O DA AUTONOMIA 

Aprobadas 36. ~8$0lucións 

A Xunta non pOderá conceder licéncia ·para a instalación 
. . -

de Celulosas nientres non se defina a política forestal 
O Debate sobre o Estado 
da Autonomia rematou coa 
apresentación de propostas 
de resolucións que non 
supoñen case novos 
compromisos para a Xunta, 
ademais de non seren 
vinculantes. Como novidade 
a suspensión cautelar de 
licéncias para a instalación 
de celulosas, apresentada 
polo BNG. Con 
anterioridade surprendeu o 

- discurso de X.L. Barreiro, 
meridianamente crítico para 
co Governo, imerso dentro 
das intervencións dos 
líderes que se afanaron en 
amosar os seus programas 
políticos, pois tratábase da 
primeira confrontación 
preleitoral 

A Xunta non poderá corceder 
nengunha licéncia para a istala
ción de fábricas de celulosa 
mentres o Parlamento non defina 
a política forestal , segundo se 
aprobou nunha resolución apre
sentada polo BNG. 

Esta é unha das tres propostas 
aprobadas, apresentadas pola 
oposición. As outras duas per
tencian ao Grupo Popular: instan 
a que se abran negociacións 
para o traspaso do Instituto So
cial da Mariña e ao desenrolo 
'dun plan contra o alcoolismo. 

Por parte do Governo, que se 
repartiu as propostas, Coalición 
Galega apresentou once resolu
cións. Referíronse á imediata 
execución das autovías de A Co
ruña a Benavente e de Vigo á 
mesma localidade, xunto co Co
rredor do Cantábrico e as comu
nicacións con Portugal; a revh 
sión do Fondo de Compensación 
lnter-territorial: o mapa Cultural 
da Galiza; un plan de actuación 
en matérias de Seguridade e Hi
xiene: a ampliación a toda .a Gali
za da cobertura da RTG e TVG 
(rexeitaran unha proposta do 
BNG que pedia a mellara na utili
zación do galego neste ente); a 
criación da Escola Galega de 
Saúde Pública; a transferéncia 
do lnsalud na presente lexislatu
ra: un plari de reparacións de 
centros escolares· a moderniza
Ción dos ferrocarrls mediante un 
Plan de Transporte Ferroviário 
que incorpore a alta velocidade: 
a .mellora da electrificación rural ' 
e a _cc:>nstrución dun ·Parque Tec
nolox1co (que xa . tiñan previsto 
apresentalo do~.s dias despois). 

O PNG apresentou que se im
pulse a implantación dunha rede 

·básica de Servícios Sociais Co
munitáricis: a intensificación da· 
campaña de saneamento gadei
ro; unha mellor utilización. dos re
cursos "senitários públicos e a 
ad~cricióñ ao Servício Galega de 
S_~uge dos hospitais das Deputa- . 
c1ons; -que o Governo remita ao 

Á direlta Xosé Manuel Belras 

Parlamento, en seis meses, un 
Proxecto de Lei de Ordenación 
Territorial: a publicación do cen
so da frota galega de baixura; a 

elaboración dun plan de finnacia
ción da Universidade e a apre
sentación urxente dun Proxeto 
de lei de Xestión de Resíduos 

LETRAS DE PELOTEO 
A Xunta foi entregando pagarés á opinión pública galega cada vez 
que os partidos no Governo apresentaban unha resolución. Tentaban, 
deste xeito, ac.,alar as demandas populares, unánimes nos grandes 
temas (comunicación, infraestrutura, defensa pos inte_reses próprios 
frente a Madrid e a CEE. .. ) e sair medianamente airosos do debate. 

O gran problema é que, tarde ou cedo, van ter que facelos efectivos · 
e, por moito que González Laxe puxese a data de 1993, van ser apre
senladas ao cobro a fins deste ano, cando se fagan as eleiciónsauto
nómicas. 

Gónzalez Laxe viaxou con anterioridad~ a Madrid a fin de pedirlle 
permiso a Alfonso Guerra para pór en circulación ese papel (e nunca 
mellar qito). O qae non está tan claro é que o Banco do PSOE decidi
se que vai aceitar o pago, pois máis ben semena que son letras dé 
peloteo entre duas sucursais do mesmo banco. lgualiño que facia 
Auiz Mateas, chisquiles cal. -

Concretamente na resolución que reclama a "imediata execución 
das autovías", .por citar un exernplo, vailles resultar tremendamente 
difícil cumprila dado que nos plans orzamentais do Estado, . para in
vestir en estradas até 1993, non se contempla a realización- destas 
obras. ~inda que o actual Governo pretenda que a Xunta adiante o 
diñeiro para comezar as obras, como xa anunciou o Presidente .no 
seu discurso, non poderá efectivizarse tampouco até a lexislatura vin-
deira; quer dicer, despois das próximas eleicións. ·. · 

Estas resolucións, sori como O Rastro de Pafxi Andión: CG e PNG 
sal~aron a 'Jeta" e o PSOE-xa ve.... , 

Xosé Luís Barreiro non só apareceu na sua "resurreccK>n" como a 
persoa que foi capaz·de imprimirlle unha faciana galeguisfa á Xuflta, 
senón que o fixo sen pór en perigo o Pacto dos Tilos. 

O Governo aparenta sair reforzado na sua unidade, dando a sensa
ción, ademais, de que bascüla cara as posicións dos partidos autóc

·tonos. 
Uns e outros, entre os Inquilinos de San Gaetano, pensan agor~ 

negocfar o pago das débedas para ináis alá . de 1989, coa chantaxe 
de que de .non gañar as eleicións proximas, significaria a quebra, polo 
que os pagarés perderian todo valor. 

Cando non se pensa pagar, non s.e regatea o précio. 
. Moi agudo~. 1 . _ . , • o 

Sólidos . . 
O PSOE pola sua banda apre

senteu as $eguintes 14 resolu
cións:. ·aprobación . dunha norma 
para a utilización efieaz do siste-

, ma de Inspección de Traballo; a 
criación de axéncias de desenro
lo local; · intensificar a concentra
crón parcelária; elaboración dun
ha Lei de Saúde Mental; a elabo
ración dun plan de instalacións 
deportivas de carácter educati:.. 
vo; un plan de fom1ación conti
nuada do profesorado; a urxente 
introdución da rede de gas; in
tensificar os cultivos mariños; o 
acondicionamento das es,radas 
principais e a realización duh 
Plan de Estradas; a revisión do 
Plan de Partos e o Plan -de Viven
dí¡i da Galiza; o saneamento das 
rias; a apresentación na cámara -
do PüR e a inclusión no. mesmo 
do proxectos infraestruturais por 
un importe . superior aos 200 mil 
millóns. 

O PP abstívose nas proposi
ción que non fosen suas (agás en 
duas apreséntadas polo Gover
no, o mesmo número que PSOE, 
PNG e CG lle aprobaron), o BNG 
votou segundo as proposición~. 
sendo o PSG:-EG o que saiu pior 
parado a.o non · aprobarlle nen
gunha das suas 16 resolucións. 
Camilo Nógueira recriminaria 
esta atitude do Governo afirman-· · 
do que a maioria da~ suas ·pro
posicións eran as mesmas que 
as apresentadas por el. , António 
Carro explicaria que·, pasto que _ 
eran as mesmas, non ián aprobar 
as do PSG-EG. O 

A.E. 

O primeiro 
éxito· 
da iniciativa 
forestal 
A primeira iniciativa popµlar 
gañou xa unha batalla no Par-

, lamento. Asi interpretan diver
sos observadores a aproba
ción da resolución apresenta
da polo BNG, lago transaccio
nada, pola que se paraliza a 
conceci9ns de licéncias para 
a instalación de fábricas de 
celulosa. 

O PSOE parecia ter moito 
apuro en instalar algunha de-· 
sas fábricas aqui, pero as di
verxéncias empresariais cou
taron esa "apremiante necesi
dade". · 

A premura con que os pro
motores el& Lei de Iniciativa 
lexislativa Popular para a 
Conservación, Mellora e De
senvolvimento do Património 1 

Fores~al recolleron máis do 
dobre dás firmas esixidas, 
alén das 34 mil, pesou no áni
mo dos lexistadores para 
aceitar a · prop_osta, por máis 
que días antes corresen a re
dactar unha Lei de Montes 

, Comunais, que entra en con
tradición .coa globalidade. ·da 
Iniciativa Popular. 

A concesión da licéncia · 
para a construción dunha 
planta de celulosaa de'ixaria 
sen parte da sua virtualidade 
a esta iniciativa~ Coa. aproba
ción da resolución comezou 
xa a surtir afeito antes de ser 
discutida. o 
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No seu 111 Co_ngre9ó 

O PSG-EG 
defirlirase · pOlo 
'nacionalismo 
proxectivo' 

Dentro do turno congresual que 
está a abranguer nos últimos 
meses á maioria das forzas polí
ticas, corresponde agora o turno 
ao. PSG- EG que celebrará o seu · 
111. Congreso .os vir.deiros 1 e 2 
de Abril no Albergue da Mariña 
de Sada. 

Camilo Nogueira será o enca
rregado de dar lectura ao ·infor
me do secretariado sainte e· que 
precederá ao debat13 das ponén
cias de "estatutos", "refundición 
das resolucións ideolóxico-:políti-

. cas do 1 e 11 Congresos" e "políti_... 
co estratéxica" . Esta última sub
dividese nos apartados de: "Os 

. escenários da crise. Tran.sforma
cións económicas e sociopoliticas . no capitalismo avanzado"' . 
"O marco estatal . e· o proxecto 
nacional . galego"; · "O PSG-EG 
como partido histórico", "Galiza 
entre a dependéncia, a crise' e a 
desarticulación" e "Dez propos- · 
tas para a formulación da base 
eco.nómica". 

O maior flúmero de enmendas 
apresentadas ate agora corres
ponden ao epígrafe "O PSG-EG 

- como partido histórico". 
Este congreso, segundo un 

' portavoz consultado, non preten
de apresentar un recetário · de 
propostas, senón facer análise. 
do pasado e t_uturo poi ítiéos. As 
medidas concretas terán asi de 
plasmarse nun futuro programa 
eleitoral. 

No ámbito das ponéncias re
cóllense asemade duras críticas 
tanto Pé!raó "nacior1alismo de re
~istéricia", encarnado polo BNG, 
como- para o "culturalismo", 
apostando polo "nacionalismo 
proxectivo" sfngularizado no 
PSG-EG. 

Con toda proba,bilidade o· Con
greso aprobará únha coota de 
preséncia fem~nina en organis
mos e Ustas eleitorais que oscila-

. ria ao redor do 30%. O 

. . 

_UNHA DlfÍCIL PR9BA ~ARA (?OVERNq E MILITARES 

.QUE ·FACER. COS · 1NSUM.ISOS?_ 
.. ~' .. . 

ANXOPAZ 

Desde o p:asado 20 de Fevrei.ro, ·distintos grupos de insumi~f:!S (obx~ctores que 
se negaron no seu ~ia a dar co_nta dos motivos d~ _su.a o~xec1on, ~ qu_e.obxectan 
tanto ao Servício Militar como a chamada Prestac1on Social Subst1tutona ou PSS). 

.- veñen-se entregando nas ~apité!n_ias Xenerais ou nos corr~sp9ndente~ ~avernos 
Militares, arriscanpo-se a seren encadeados; o obxect1vo e a denu~~1a da . 

crecente militarización da vida civil, da inxusta situación da que. son v1t1mas os 
mais de 3.000 insumisos exist~ntes no Estado español,. e a reivindicación dunha 
· opción anti-militarista que cóntempl~ .o direito a ser civil sen necesid~de_ ~e 

, nengunha prestación obrigatória. Do total (máis de cen, 2 deles na.Coruna) s~ 1 O 
foron detidos polo momento (4 en .Silbo, 2 en· lruña e 4 en Barcelona).quedand<? 
o ·resto á espera do qúe pÓdan decidir .as autoridades mil!tares lago de que os 

xuíces togados militares de _a orde de "busca e captura. -

A irrupción do movímento de insu1J7isos ·no 
panorama· político ·.c:Jo Estado español ten 
un ha importáncia que non pode deixar. de 
salientarsec Supón unha opción radicalmen
te diferef"!te .aos posícionamentos que se te
ñen dado fronte ao problema da mili. Até 

/ 

'fSt REPRESION SELECTIVA 
TRATA DE DIVIDIR E RESTAR 

FORZA AO MOVIMENTO' 

hoxe o movimento de obxección de con- 0 de manter precisamente esta obrigatorie-
~ ciéncia ·tiña desenrolado a sua loita co ob·-:- dade da mili (se a mili non fose obrigatória, 
. xectivo de conquerir o direito a·non irá mili, non haberia obxección). -
pero esa loita pasaba -nunha boa medi-
da- pola via· da reivindicación dunJ:la lei INSUMISIÓN/EXÉRCITO PROFISIONAL: 
que regulara ese direito. De feito, ·hoxe, · UNHA fALSA 'POLÉMICA 
lago _da ·saída da lei, ainda ha~ ·sectores que 

sua obigatoriedade com0 un mal menor. O 
problema non é cal exército é menos mao! 
Nós estamos nidiamente posicionados 
'fronte ao exército, fronte ao exército c_on
creto que nos tocou sofrer, e que está ba
seado no alistamento forzoso; por isto en ... 
tendemos que, h.oxe por hoxe, o obxectivos 
central do movímento antimilitarista ~ con
querir rematar coa obrigatoriedade da mili. 
Estamos. convencic;los/as de que, de con
querí-lo, dariamos-lle un duro golpe ao 
exército, e non ·vai quedar por falta de ga
nas! 

QUE PODEN FACER OS INSUMISOS? 

É evidente_ que a existéncia de insumisos 
está-lle a criar un forte problema aos milita
res e ao governo; hoxe é xa unha causa 
máis de fonda preocupación para todos 
eles porque, que poden facer fronte á atitu
de destes mozos? Se os deixan en liberda
de provisória sentan un precedente que vai 
facer que moitos mozos, nos vindeiros 
reemprazos, rexeiten tamén o seu alista
mento, e mesmo que moitos outros que xa 
están na mi li abandoen os cuarteis argu
mentando "agrávio comparativo" e se aco
llan ao "direito de insumisión". Se, pola 
contra'., os meten na cadea, van ter en pou
co tempo unha chea de presos de concién
cia que, certamente, non van ser boa carta 
de apresentación para un governo que tan
ta homologar-se aos governos europeus, e 
menos nun momento como o actual , no 
que lle tocou presidir o governo europeo da 
CEE. 

Esta é precisamente unha das princi
pais virtudes da insumisión ; coa sua posi
ción radical o movimento de insumisos foi 
quen de pór ao governo-PSOE e aos milita
res nunha situación delicada. Non parecen 
saber moi ben que facer (como xa eviden
ciaron cando foi dos obxectores Laureano 
Herrero· e José Manuel Fierro), pois teñen 
un certo valeiro legal neste asunto. Todo 
parece indicar que van optar pola via do 
meio, quer dicer, tentan aplicar -estano fa
cendo xa- unha represión selectiva, sobre 
uns poucos insumisos, coa esperanza de 
que a medfda poda servir de exemplo para 
os demais,. e conquerir que moitos mozos 
dispostos a facer a insumisión de marcha 
aTrás nas suas posicións. Tentan deste xei
to dividir ao movimento de insumisos para 
reducir a sua forza. 

QUE PODEMOS FACER NOS? 

entenden que a loita ten -que .se Gentrar na No.n falta quen di que loitár contra a obriga
consecución de mellarás na. mesma, para toriedade da mili é· negativo, pois facilita a 
paliar os seus aspectos máis descarada- criación dun exército profisional, e que este 
mente anti-democráticos e discriminatórios; tipo de exércitos ·son menos permeábeis 
dito doutro xeito, qué hai que l9itar por' aos sentimentos populares; que o recruta- En primeiro lugar, é fundamental impedir 

· unha lei mellar. Hai tamén quen di qµe do mento forzoso entre a povoación civil actua que os militares e o governo podan con
. que se trata non é ·de regular a obxeción de nos exércitos como salvagarda contra . os querir o seu obxectivo. Pola nosa banda os 
conciéncia, senón de m-odific~r própria mili, comportamentos golpistas. Nós pensamos colectivos anti-militaristas irnos seguir ani
facéndoa 111ais curta, menos penosa e máis ·que este debate, ademais de falso, é estéril; mando a mozos e mozas a que rexeiten a 
''útil" (¿ ?); esta é a posición de moitos d9s non é este o debate que ternos por desen- mili obrigatória, a que sigan facendo insu ~ 
partidos parlamentários, que ao ter:npo que ·rolar. Primeiro, non é o español un exército misas/as, e que entandan que o que recla
falan da riecesidade (ol! p9sibilidade) dunha cada volta máis profisior:ial? A sua actual man os insumisos non é un priviléxio para 
mili "voluntáda", aplauden a incorporación tef1déncia modernizadora empurra-o máis e eJes, que a batalla que hoxe está a levar 
da muller ao exército. O interese eleitoralis- mái$ á profisionalidade, pois canto maior é adiante o movimento pola insumisión é a 
ta das suas posicións semella evidente; sa- ·a sofisticación do armamento, máis prepa- mesma. batalÍa de todos aqueles que consi-

. beri do fo.rte rexeitaménto da sociedade ración requiren as persoas que o van mane- deramos que a mili ·non é máis que un se
. verbÓ da· mili e buscan votos. Non cuestio- xar, quér dicer; máis profisionalidade pre.ci- cuestro legal da mocidade, que é unha per

nan en . absoluto nen o modelo ~e· defensa san ter. Unha boa proba diso é a· experién- da .de tempo sen máis obxectivo que co
nen a propria existéncia <;:Jo exército. cia da ~riación -ainda q~e con· ben pouca mer-nos o coco e alonxar-nos por un ano 
. Aquí é onde radica o enorme valor da in- fortuna- do "voluntariado especial" (solda- das nosas peñas e das nosas histórias, e 

sumisión; supón a oposición total ao. est~- _- dos con soldo, cun contrato qµe pode che- qúe pode ser -con demasiada frecuéncii 
mento militar. Os antimilitaristas . estamos gar·até os tres anos). Gostenos ou non, ese xa- un xeito absurdo de perder a vida. 
contra a. existéncia do exércitó e dos milltá.- é o camiño ·que ten tomado xa o exército Pero hai algo que todos e todas nós pode
res; aos que consideramos verdadeiros. pa- español. Doutra banda, é realmente o re- mos e debemos facer xa; algo que yai ser 
rásitos sociais; non estamos simplesmente crutamento forzoso . garante desa suposta fundamental no -desenrolo -e no seu de
pola- reforma da mili; por· l'!láis que entenda- "~ermea~ilidad_e aos sentimentos popula- senlace final- deste importante pulso que 

. mosque mentres haxa cuarte.is e soldados .res" ou s·a1v~garda e?ntra os comporta- .estamos a manter contra un dos pilares bá
haberá que loitar polos seus di.reitos demo- mentos golpistas? Nos entendemos que sicos des.ta sociedade que no~ tocou viver. 
cráticos, po1a mellora das condicións de . non. ~ história demostra que sempre que Temos .qúe construir un amplo Movimento 

. vida nos cuartejs e pola<sua seguridade. du- unha tr~pa d_eixo~. de seguir aos .seus rry~n-. de solidariedade cos insumisos, esixindo a 
rante 'o tempo de . mili; coerentemente co dos, f_o1 en s1tuac1~~s de forte cnse pollt1ca imediata posta en liberdade dos insumisos 
noso antimilitarismo somos insµmisos/as, e social, que perm1t1an que os soldados se detidos, reclamando o diréito a ser civís, · 
estamos contra 6 'recrutamentó forzoso. definisen ao lado dos oprimidos, e isto expresando o naso rexeitamerito da mili 
Neste senso axitamos porque cada · dia aconteceu tanto nos exércitos de recruta- obrigatória, Ol:J mesmo inculpando-nos de_ 
sexa maior .o· número de mozos e mozas mento forzoso, coma nos profisionais. ter influenciado nas persoas que cometeron · 
que ·se opoñan dun xeito activo ao poder · Pero deixando ao lado os posíbeis ar~u:- . ese "delito" -para o facer ... Ocasións non 
militar . á militarización da vida civil e ás mentas a prol e contra· desta postura, o p1or · van faltar e a loita é de todos é de todas 
suas .~anifestacións máis próximas aos ci- deste · de~~te é .:.....como ~ixemos antes- a nós: ' O 
dadáns e cidadanas de a pé, como é o sua estenhdade, que nos pode levar a man:- · 

· caso da obrigatoriedade d? Servíci~ Militar té~-~os impa~íbeis !~onte · ~. opresión . que Anxo paz é membro c;10 Colectivo antimilitarista "KRE-
ou da PSS, que non ten mais ob~ect1vo que supon para nos a m1h, ad1:r11tmdo d.e_ fe1to a VA." (CNOP) - · 
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ó pai _do inforÍne para mudar os nomes do rueiro ourensáñ tenta~ 
paliar ·a desfeita de cen anos · - · 

• A· Consellaria cte · Agri-
cultura apres.entar~ no 

Enrique Bande: 'OS que antes foroli da Falanxe 
quereri impornos os nomes das ruas ourensáns' · 

• . .¡ . ... 

Congreso dos Deputados · 
.madrileño . , através do ,.gr-upo 
socialista, unha ·iniciativa lexisla-

, tiva coa que pretende conseguir 
_ unha prórroga do periodo de vi- . 

xéncia do réxime especial para a 
de~tilación d~ augardente na Ga:
li~a, qµe, de acordo coa Lei de 
Impostes Especiais de 1985, r.e-

A recente decisión da 
Concellalia de Cultura do 
Concello de Ourense de 
trocar os nomes de várias 
dúcias de ruas da cidade 
levantou unha viva 
polémica, non isenta dan 
forte contido ideolóxico, 
entre partidários e 
detractores do informe 
elaborado por Enrique 
Bande e Xosé Carlos Rivas, 
dous historiadores de 
acreditada solvéncia. As iras 
dos detractores non se 
fixeroñ esperar, e os dardos 
bateron con inusitada 
violéncfa contra o 
Concelleiro Balbino Álvarez. 
No pasado mes de Xuño, Enri
que Bande foi chamado polo 
concelleiro de Cultura do Conce
llo de Ourense, Balbino Álvarez, 
para que elaborase un informe 
que servise de base para o cám
bio de denominacións das ruas 
de Ourense. Trátase dunha rei
vindicación da que se viña talan
do desde a década dos anos 60, 
"sen embargo -pontualiza Enri
que Bande-- permanecen hoxe 
caladiños aqueles políticos, 
mesmo galeguistas, nesta polé
mica, cando noutrora percorre
ran as rúas berrando a necesida
de de cambiar o rueiro". A res
post? de Enrique Bande a Balbi
no Alvarez foi positiva, sempre 
que ao seu carón estivese outra 
persoa que lle axudase a elabo
rar o informe. O home .eleito foi 
Xosé Carlos Rivas, director do 
Museu Municipal de Ourense, 
que é, ademáis; topógrafo e gran 
coñecedof do terreó urbano so
bre o que se pretendía fraballar. 
Aí comezou o informe pra trocar 

_ o~ nomes do·rueiro ourensán. 

Bases do informe 
Os dous investigad.ores busca-

ron fundamentalinente que as _ 
. bases do informe fosen científi

cas, para o que se dedicaron a 
beber nas fontes documentais, 
especialmente os que aparecian 
en libros como- ''A vida e a fala 
dos Devanceiros", de Xesús Fe
rro Cousello. Nos casos eri que 
non se pudo botar man. dos do
cumentos, recorreron á topan í
mia histórica, comprobando 
como lle chamaban os antergos 
aos lugares que se ian cambiar 
de nome. Estes fofon os casos 
de Crebacús, unha rua empinada 
na que as cuadas eran frecuen
tes, ou o de Pixotaria: que pode
ria conducir a equivocas pero / 
que era o lugar onde se tiraba o 
mollo. do · peixe que se ven di a 
perto da rua do San Miguel. 

Tres partes 
Con estes dados na man, os 
dous investigadores comezaron 
a elaboración do Informe en tres 
partes. En primeiro lugar, a refe-..: 
rida á cidade vella, en segundo 
o referido á cidade nova e o er.i
sanche, e por último a dos bai
rros. 

Sobre a cidade vellá propuñe
ron o mantimento dos nomes 
das ruas, que deberían conservar 
o seu nome primitivo, pasándoo 
ao galego cando non estivese na 
nasa língua. En segundo lugar 
propuxeron o troco dalguns no-· 
mes qu~ tiñan, . para volver ao 
primitivo "porque a partir do ano 
1850 -sinala Enrique Band.e-
en nefastas sesións do concello 
de Ourense, nas que participaron 
alguns persoeirbs extr-anxeiros, 
,fixéronse traeos aberrantes. E 
non me vale o argumerito dos 
que áfirman que tamén os de . 
Monbuey teñen derejto a estar 
en Ourense, por que eu non llo 
nego. Eu a quen condeno é aos 
fascista~. Non .teño reparo en va
lorar o que fagan· ben por Ouren
se, e-mesmo proporia ~evantarlle 
un moimento _Ou dedicarlle unha. 

tenda .. material fotográfico -
estudo. reproducróns . 

·diapositivas de fex tos 
revelaxe. cíbachrome 
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. mata o 31 ~e Agosto deste- ano . 
. Con esta prórroga a Xunta pre

tende cons~guir máis t(;}mpo 
para mellorar a elaboración da 
augardente, p9is, desde que en
trou o Góverrio tripartito non ti
veron tempo para tomar medidas 
para "recuperar, tificar e rñillorar 
a calidade" dos nosos destila
dos. - o 

• O Consello Nacional do 
PNG. ratificou a González 
Mariñas como primeiro éandi
dató desta · formación na coali
ción "Europa dos Povos", ocu
pando un dos tres primeiros pos..:. 
tos .xunto con Carlos Garaicoet
chea e Heribert Barrera. De sáiÍ 
algun deputado, esta coalición 
. pretende sacar dous polo me-
nos, os tres cabezas de lista tur..: 
naránse no pasto en proporci6n 
aos votos conseguidos en eada 
un das tres nacións. 

rua. Pero cando se trata de p~r- que perteneceron ao -Movimento O PNG aportará en total a ista 
soas nefastas para a nosa cultu-- · ou da Falan~e. e agora queren lista 22 candidatos, ocupando o 
ra, e cando asulagan a nosa idio- indicarnos como deben ser os segundo lugar, despois _de G. 
sincrásia, revólvome contra de- cámbios das ruas our~nsáns, Mariñas, António· Olives. "Ainda 
les". · · · atacando despiadamente ás per- que_ non o afirmaron -púbrica-

soas que nos atop· amos d t ' · mente esta_s eleicións europeas 
Un concelleiro desas señas · · ,, e ras 

"1 
850 

, b" d · do Informe . son consideradas polo PNG 
propuxo, en 1 • o -cam 10 e · p --1 -f , t, · , " · · como algo ma' 1·s que un test no 
denominación de moitas das , ero 0 n orn:e es a a1 e mn- _ · · 
ruas de Ourense, polo que agorá .· gue:n lle podie p_or tachas, porqu.~ que ollar as posibilidades reais 
se facia necesário volver aos no- . es~a ben f~1to e ben pensado " do partido. 
mes P.rimitlvos. opina , Enrique _Ban9e. Neste~ . Desta reunión sorprendeu ta-

. . momentos, Balbmo Alvarez esta mén, non pola formulación, se-
Para a c-idáde nova, compre pulsando a opinión dos diversos nól) por facelo neste preciso mo-

tamén volver aos nomes .orixina- · colectivos -culturais e sociais, e . mento e n.on ser o congreso~ 
ríos que tiveron as-ruas, como a- tamén aos próprios concelleiro~ quen se pronunciase, como seria 
do Progreso, chamada hoxe do do seu grupo "que un dia propu- · o lóxico, a reformulación do con- . 
xeneral Franco, ou a rua do' Pa:- xeran no programa municipal de cepto de autodeterminación polí-
seo, hoxe denominada Jose An- governo, c_ambiarlles 0 nome ás _ tica da Galiza, descartando ;;i. · 

tonio. · ruas, e agora bótanse para conversión nun-. estado indepen- · 
Finalmente, nos bairros estase- atrás", e mais aos da oposición dente. lste. debate estáse a dar 

olvidando a toponímia orixinária, . "que tamén teñen algo -. que di-. en alguns partidos de Euskadi. O 
como o caso da parróquia da cer". 

· Carballeira, que hoxe chaman do Dentro duns días, o concelleiro 
Sagrado CorélZón, ou a parróquia de Cultura levará o Informe a 
de Nosa Señora de .Porto Vello, unha sesión Pl~nária, "e o máis 

· que agora se denomina de Cristo probábel -afirma o noso interlo-
Rei, porque· ali existe un topóni- cl.itor- é_ que non·se aprobe, ao 
mo e unha ermida con ese nome. cento por oento, pero estou se
Por iso concluiron os dous inves- guro de que se aprobará polo 
tigadores que compria . rec1;1perar menos en parte". O investigador 
os topónimos dos povo ~ dos non dubida ·en calificar de -"anal
bairros Rerto da' cidade, como os 'fabeto" a un dos persoeiros da 
de Guizamonde, Mariñamansa, vida cultural ourehsá "que se 
Cruz dos ~stercos (en troques de- opon ao cámbio do rueiro, e aca
Cruz Alta), Pena Redonda -(e no11 ba de- porlle .a unha revista o 
Inmaculada), e outros mil perdí- · riome de Porta da Aira-, un nome 
dos "e que se non.se recuperan, · tradicienal que lle quer negar a · 

' d ' unha rúa". · pasarán á historia. esqueci os '. _ 
Pero Enrique Bande tampouco 

A polémica coml!nga co~ que só queren 

Concluíao o informe e en~~egado 
ao concelleiro Balbinq Alvarez, 

. este deuno a coñe.cer aos meios 
de comunicación ourensáns. · Foi 
entón cando xurdiu a polémica 
apaixonada "e de enfrentamen
tos persoais", -afirma Enrique 
Bande-. mesmo por parte de 
persoas que no~tros tempos fo
ron coñecidos fascistas, e vesti
ron a camisa · azul, e que agora 
queren pasar por demócratas e· 
dirixir a · cultura'. oürensá, cando 
noutros tempos todos sabemos -

. cambiar os nomes das ruas "po-.... 
líticas" ou "militares" "porque, 
par.a _ben ou para mal, tamén é 
história desde o 1939 até o . 20 
de Novembro de 1975, cando o 
Ditador morria. Polo tanto, os 
cámbios· teñen que afect~r non 
só aos nor:nes dos políticos ou 
dos militares, senón a todá a ci-
dade en conxunto". · 

A revolución, con ser .impor
tante, · non chega · a tanto, como 
para levantar tanta P<?lvareda .. o 

LOIS CASTRO/OU-RENSE 

somºos coñecidos 
na _Galiza inteira, 
pola nosa . 
espe~ializaCión 
en libros 

. galegas 
. e portug~eses . 

Praia· do· Li~ro 
Tel. 26 63 77 
. A.CORUÑA 

República 
de El Salvador, 9 

Tel: 5 6 5 8 12 .-· 
SANTIAGO 

• Nos últimas 15·, anos 
quéimáronse na Galiza o 
27 por cento do chan fo
restal, pero, pinda asi, as exis
téncias de madeira aumentaron 
en. case unAO por cento. Segun
do . os ·inventários pubr:\caqos 
polo_ Ministério de Agricultura e a 
Xunta da Galiza. no ano 1972 ha
bia mái's de 70 millóns qe metros 
cúbicos de· madefra. A cifra aca
dada en 1986 era de perta de 91 
millóns de metros cúbicos. 

No periodo cóm.pr-endido ent~e 
_o .ano 1972 e 1988 queimáror.ise 
997 mil hectáres de monte arbo
ladó, nun tot~I de ·33 mil incén
dios forestai~, a maioria deles 
provocados intencionadamente, 

· segundo· O$ informes _correspon
dentes aos .servícios da adminis
tración central e autonómica. 

Este aumentó de niadeira dé
bese, segundo estas mesmas 
fontes, a.expansión do eucalipto,. 
en :detrimento das espécies au-· 
totóctonas, pois este árbol im., 
portando da · Austrália ten gran 
facilidade para reproducirse des
pois dos fncéndios forestais. O 
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CONGRESO DAS CCLL,EN LUGO 

Celebrarase o próximo 15 de Abril . 

As Comisións Labregas pretenden a-unidade sindical 
de todo o espectro nacionalista 
0 .16 de Abril celebrarase 
na Escala .de Enxeñeiros 

- Técnicos Agrícolas de Lugo 
o 111 Congreso das 
Comisións Labregas, baixo 
o lema de Futuro, . Campo 
Comun, apresentándose ao 
debate duas ponéncias: 
unha sindical que vai 
ac;:ompañada dunha 
,proposta de medidas 
mínimas para os diferentes . 
sectores produtivos e outra 
de organización. 
A crise actual do agro galega 
abriga a replantexarse o futuro e, 
polo mesmo, un novo modelo de 
desenvolvimento agrário que non 
caia nos erros que cometeron 
outros páises supbstamente 
avanzados e ,que hoxe están 
dando marcha atrás. Esta crise 
haberia que emarcala no mo
mento da entrada na. CEE, se
gundo se afirma na ponéncia ofi
cial apresentada ao 111 Congreso 
das CC.LL, que propoñen un 
modelo que fuxa do produtivis
m.o a ultranza, respeitoso coa 
naturaleza, baseado na diversifi
cación e na calidade dos produ-. 

Aspecto do 1 º Congreso das Co!11isións Labregas. Abaixo o novo logotipo que adoptará. 

tos. Un proxecto 
Para c6nquerilo, as CC.LL: sindical anpvador 

coesionar ás iniciativas organiza
tivas próprias dos labregos sen 

afirman -que hai que dotar ao 
sector agrário dun novo proxec
to; sendo precisos novos méto
dos de actuación, mellorar a ac
tividade e buscar a maior unida
de posíbel. Ainda que afirmar.i 
ser conscientes de que non é 
doado consolidar un Sindicato 
Nacional Galega, por máis que 
sexa preciso intenta/o con gran
de respeito ás iniciativas e a idio
sincrasia organizativa dos labre-

. gas. · ·· 

pretender absorcións" . 
As CC.LL. pretenden criar para Deberán de. realizar tamén a 
isto un proxecto slhtlital anova- · definición dun novo modelo de 
dor que se fundamente na "uni- desenvolvimento económico ba
dade de todo o espe~tro social seado nunha agricultura e gada
nacionalista, asi como daqueles ria que garanta rendabilidade sen 
que queiran enfrentarse á políti- destruéións da naturaleza que hi-
ca anti-galega_ e anti-labrega da potequen o futuro. ·· . 
administración ·central e autonó- Este sindicato ten que servir, 
mica". , ademais, "de base para a cria-

Outro dos eixos fundamentais · · ción dun movimento que permita 
en que se basea este proxecto é ó aceso dos produtores ao cori
o da "vontade de coordenar e trol da industrialización e COrl)er-

~EJO DA CEE Á CONSTRUCIÓN NAVAL EN FERROL 

~ SINDICATO \::;> LABREGO 
G~º~~~~ 

LABRE GAS 

cialización dos seus produtos", 
ademais de dirixir a capacidade 
de loita e mobilización dos labre
gps en defensa dos seus intere
ses. 

CC.LL proponse, con toda hu
mildade como ponto de partida 
deste novo sindicalismo agrário, 

_ afirmando que a sua história de 
16 anos e a experiéncia en dú
cias de loitas, unida aos novos 
plantexamentos, é a m'ellor ga
rantia de éxito. 

Estas proposta~ a debater no 
Congreso · das CC.LL. serian o 
ponto de partida para o lanza
mento dunha proposta de deba
te e un ha poi ítica de unidade que 
leria como obxectivo básico criar 
unha única organización agrária 
galega capaz de reunir a imensa 
maioria dos labregos e influir de
cisivamente na política autonó
mica. Debendo, tamén, acadar o 
papel de interlocutor directo dos 
poderes políticos de Madrid e 
Bruxelas sen ter que pasar por 
organizacións estatais, nas que, 
dada a diferéncia de estrutura 
agrária, nosa e as doutras na
cións, a defenda axeitada dos 
nosos intereses é case que im
posíbel. 

As propostas de debate a cur
to prazo incluiria o "propor unha 
candidatura unitária de .asocia
cións cooperativas e sindicatos 
para as eleicións as Cámaras 
Agrárias baixo un programa mí
nimo reivindicativo de defensa 
dos intereses labregos frente á 
CEE", asi como alianzas conxun
turais para desenvolver pontos 
reivindicativos concretos "que 
impliquen unha dinámica ga~ega 
própria non enfeudada a que im
poñen a nivel estatal". 

Por último propoñen a criación
dun "amplo movimento de base 
en apoio á industrialización agrá
ria feita a partir do movimento 
cooperativo galego". O 

A..E. 

Mentres os grandes estaleiros do estado traballan a pl~no rendimento . . 

Astano deberá seguir reducindo plantilla ·antes de fins do 1990 
.. . 

o secretário xeral da ' 
División · de Construción -
Naval do Instituto Nacional 
de lndústria, Eduardo 
Abeltán, an_unciou ·nunha. 
recente visita ao Ferrol, que 

mátic0s", pouco a pouco consti- 138% de 1988, e- ªº 30% de 
' núase no ~foceso de desmante- . · 1985. 
- lamentq in~ustrial da ~omarca de No estaleiro de Perlio todo pa-
Ferrol. A c1tad,a faetona qued~r.a, rece iñdicar que difícilmente se 
pouco _ despo1s da reconvers1on superará 0 índice .de . actividade-
naval a ·meado_s de 1985, con do fatídico ano da reconversión 

. Astano deberá seguir 
reducindo a plantilla, desde . 
os 1 .952 traballador~s que 
ten na actualidade até 1 .400 
a finais de 1990, segundo 
os dados entregados diante 
da Comu11idade Económica 

2.300 trabé\lladores, sofreu un re- ou sexa que non chegará a~ 
corte media_nte as pre-xubila- 30%. 
cións a fins ~o pa~a,do an~ e pre- O próprio presidente de Aesa-

. tend~~ contm~ar agora .. _coa ~e- Astano,. Miguel Aguiló,- amosába-
ducc1on 'atraves das baixas in- se · satisfeito recentemerite nun 
centivadas e xúbílacións a~tici- · ·se·mrnario sobre '.'A construción 
padas. naval nos anos noventa" e indi

Alza no mercado . · Europea. Entretanto o 
conxunto dos grandes 
estaleiros públicos_ A pesar destas noticias negati-

. vas para a indústria galega, os 
excepto' Astan();- ven como estaleiros públicos encadrados 
medran e,spectacularmente na DCN do INJ, non teñen porqué 
os seus contratos e ·cómpartir as bágoas, xa que 
engordan as suas carteiras máis alá de Pedrafita o traballo 
de peq_idos. abunda na construcíón naval. Asi 

o estaleiro de Sestao ten· contra
Da, evolución positiva do merca- · .. tados dous petroleiros, tres ·bu-
do de construción de grandes e ques fosfóricos, dous 9argueiros 
medianos buques non se benefí- e tres. pesqueiros. . Santander 
cia ·o estaleiro de Perlio dado conta con dez pesqueiros; esta-
que, por decisíóns políticas, ten leiros Juliana de Gijon catro car-
vetado o campo das construción ·gueiros, tres frigoríficos .e doce 
de barcos, estando réstrinxido pesqueiros, Sevilla déz frigorífi-
ao mercado en recesión do off- cos e Puerto Real cinco petrolei-
shore. ros, dous frigoríficos e un ·crucei-

A noción do "axuste perma- ro. Est~s .boas perspectivas en 
nente de plantillas" segue impe-. canto. a contratacións tradúcen
rando no Instituto Nacional de In- se tamén no nível de actividade, 
dústria (INI), cando sé aborda a · dado que a mesma para o pre
situación actual de Astáno, e sente ano 89 será previsto que 
apesar de ·indicar que a redución se situe no conxunto de grandes 
se fará por "métodos .non trau- estaleiros nun 83%, frente ao 

caba ·que. o sector naval público 
estaba a aproveitar a evolución 
positiva de mercado por unha 
maior agresividade comercial,· e 
por afrontar as mil lores· tecnoló
xicas como a instalación do sis
tema informático Cad-Cam. Cu
riosamente Astano fo¡ a única 

· factoria do sector no que non se 
instalou o. mencionado sistema. 

Dentro deste clima de optimis~ 
· mo .empresarial, o· diário econó
mico madrileño "Cinco días" 
anunciaba dias atrás que AESA 
recibirá de forma inminente o en
cargo de realizar un cruceiro de 

. luxo, dous product tankers e 
dous catamaráns de grandes di
·mensión. As construcións reali
zaranse en Puerto Real e Sevilla, 
e o seu valor ascende a 27.080 
millóns de pesetas. Os contratos 
foron negociados ao abeiro do 
programa de compensación 
FACA, pola compra de 72 avións 

· F l 8A polo Exército do Ar espa-· 
ñol. Dentro destas negociacíóns 

falárase da.posibilidade de incluir 
duas plataformas off-shore que 
se construirán en Astano,. pero 
ao remate desbotouse esta posi
bílidade optando polos contratos . 
que irán para Andalu_qia. 

C_ara e cruz 
O reverso qesta moeda de opti
mismo o oférece a situación de · 
Astano, que, segur:1do indicaron · 

os directivos do INI, continua 
coa construción de buques veta
da por decisións da Comunidade 
Economica Europea e restrinxin
do a sua actividade ao campo 
off-shore, ou de artefactos de 
prospección e explotación de 
petróleo, sector actualmente en 
recesión pola baixa de précios 
do crudo, que abrigan a amarrar 
numerosas plataformas xa cons
trnidas por non ser rentábel a ex
plotación das bolsas de petróleo 
mais esgotadas. 

O futuro de Astano apresénta
se, pois, difícil, xa que a única 
carga de traballo prevista é a 
plataformá semi-sumerxíbel en
cargada h?i agora dous anos 
polo próprío INI, através da em
presa fantasma DrUmar, e que 
aparece "reflotada" en momento 

· interesantes desde o punto de 
vista político. 

O comité de empresa de Asta
no reitera ante o INI a necesida
de de repartir a xugosa carteira 
de · pedidos pero encóntrase 
unha e outra vez coa máis rotun
da negativa. O sindicalista Xósé 
Diaz, da .CXTG, escrebe como 
resumo: "O conxunto dos gran
des es~aleiros públicos con ~hoio 
a ·reventar, qe xeitc que poden 
ser selectivos na contratación, o 
que lles-:-permitirá sair de perdas, 
cuestión crucial de cara a 190. 
Pola contra Astano' no mais puro 

· valeiro. O 
ENRIQUE SANl=IZ/FERROL 
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BANCO CANÁRIO-SAHARIANÓ 

UGT e cc90 apoian aos traballa9ores e estes acúsanos de quere~ "cobrar'' o consenso. 

·Un convénio en · venda 
o enfrentamento que se 
está a producir entre a · 
Comisión da Frota de 
cefalópodos do Banco 
Canário sahariano e os 
sindicatos UGT e CCOO por . 
mor da firma do primeiro 
Convénio Colectivo, revela 
a- crise de certa forma de 
entender a representación 
dos traballadores. O que en 
pr¡ncípi9 P<;>de parecer unha 
discrepanc1q_f_ormal entre 
dous pontos de vista 
diverxentes, ten tras de si 

- unha 'grave acusación que 
realizan os mariñeiros: que 
os sindicatos buscan 
unicamente que a patronal 
ANACEF lles fináncie vários 
liberados a cámbio do seu 
voto positivo ao Convénio. 

Os pescadores que faenan nas 
lllas Canárias están suxeitos a 
dous tipos de convénios colecti-

. vos: un que regula as relacións 
laborais nos buques conxelado
res, e outro que fai referéncia aos 
que andan "a parte", c:iu á pesca 
de produtos frescos. Un terceiro 
grupo constitúeno os que captu
ran cefalópodos. Neste último 
conxunto traballa cáseque dous 
mil. galegas procedentes, sobre
todo do Morrazo e o Sul das Rías 
Baixas. Eles foron os que prota
gonizaron durante o pasado ve
rán a meirande protesta obreira 
da que se ten notícia no sector 
mariñeiro e que buscaban o 
abandono dunhas relacións de 
traballo que non dubidaban en 
calificar de "escravistas". 

Deses dous convénios que ha
bía firmados, semella que o máis 
beneficioso para o colectivo 
obreiro é o que regula o sector 
dos conxeradores. A diverxéncia 
entre sindicatos e Comisión de 
Frota baséase precisamente en 
que nas negociacións que deron 
como resultado a firma do con
vénio, a patronal conseguiu in
troducir unha disposición final 
que recolle que para calquer as
pecto que non apareza reseñado 
no documento, as partes habe
rán de recorrer ao convénio que 
existe firmado para os buques de 
fresco "á parte", convertendo a 
este, na prática, nunha espécie 
de acordo-marco do que emana 
o que consensuaron entre ANA
CEF e Comisión de Frota e que · 
os traballadores están a votar es
tes dias. 

~lexido nengun representante 
sindical, pésie a térense presen
tado. 

: . Un paso importante 

Manifestación en Marin das familias 
dos mariñelros no Banco Sahariano 

Ainda que hai observadores 
que ven na postura da Comisión 
un xesto do cansáncio polo dila
. tados que se fixeron as negocia
cións, tamén é certo que, segun
do dados aterecidos polos traba
lladores, entre os dous mil obrei
ros non hai máis de dez afiliados 
a algun destes sindicatos. De feí
to, cando' se tratou de elexer 
asambleariamente so integrantes 
da-Comisión de Frota, non saiu 

Nun estense informe eÍaborado 
pola Comisión dé Frota, que pre
sende Xosé António Torres, re
cóllese o incomodo dos tráballa
dores pola negativa dos sindica
tos a asinar o convénio. Unha 
negativa xustificada porque para 
todo o que non recolla este con
vénio de cefalópodos, · haberá 

·que ir buscalo no da frota de 
frésco. "Nós -dí Torres- non 
eremos que este- sexa o meJlor 
documento que podemos asinar, 
pero $i é un paso moi importan
tf1. O que non é de recibo é que~ 

· poñan esa disculpa para xustifi
car a sua negativa"._ En tn;>qu~s. 
CC.00. e UGT fan unha bander
ra de que os tripulantes que an
dan ao cefalopodo pasen a regu
larse pala frota de con·xelado . 

Tanto é asi que o pasado 28 
de Decembro os sindicatos apre
sentan unha demanda contra 
ANACEF pbrque en ·base a un 
ponto do preacordo ao que se 
chegara pára pór fin á fofga do 
pasado Xullo, os armadores non 
tiñan direito a equiparar os direi-

A cara e a cruz 
O . convénio que traballadores 
e patroaal querían ter firmado 
antes de fin de mes e que 
agora está en proceso de rati
ficación por todo o colectivo 
mariñeiro regula as_ vacacfóns 
aos cinco meses, introduce 
un marmitón (espécie de ca
mareio) por barco, así .como 
unha lavadora, fica o pago 

. dun quiñón de cen pesetas 
diárias (a cámbio dunha canti
dade de peixe que antes leva
ban para si e agora non lea
van), declaran que as vaca
cións han durar 30 dias e re
gula algun aspecto económi
co como o pago do salário de 
cada vez que descarrega o 
buque e non de cada campa
ña finalizada, e garante a per
cepción dunha alta porcenta
xe do salário mensual na casa -
dos mariñeiros que o soliciten, 
unha medida que benefícia 
sobretodo aos que cantan 
coas percepcións máis bai
xas. 

Aspectos que nun princípio 

plantexaran ante a mesa de 
negociacións pero que non 
chegaron a entrar dentro do. 
acordo _ foi a percepción das 
horas extras e o cobro de die
tas en porto cando o buque 
está amarrado, extremos que 
ainda lles restan por conse
guir aos mariñeirqs para co:.. 
mezar a se equiparen ao ·resto 
dos traballadores; Segundo 
estes, co que se logrou ir_:itro
ducir no convénio -:::-as nego
ciacións foron durísimas e re
mataron ainda o Venres dia 
11,, e desde Xaneiro" "r:esulta · 
moi difícil que haxa que ir_ 
buscar algo á ordenanza do 
fresco, pasto que as pre.ocu
pacións dos traballadores es
tán recollidas no convénio 
para o que a Comisión de fro
ta pede o si e os sindicatos o 
non'". A Comisión de Frota re
cebe o apoio do Sindicato 
Obreiro Canario (SQC) e da 
INTG, que desprazot:J a Las 
Palmas un representante que 
actuou en - todo momento 
como asesor da Comisión. O . 

tos dos cefalópodos cos do fres
co, segundo os datos xurídicos 
das centr'ais. "A apresentación 
desa demanda estivo a piques 
de rachar a mesa de negociación . 
onde se ian dando pasos impor
tantes" , lembra hoxe Xosé Antó
nio Torres. "Ademáis, foi unha 
demanda . que se apresentou 
para nada. No texto do convénio, 
que foi redactado no seu 70 -por 
UGT, hai-diversas referéncias ás 
ordenanzas do "fresco". A min 

. dame a in:ipresión de que a carta 
que os sindicatos "maioritários" 
estaban xogando non era a dos 
traballadores". 

Fontes próximas aos traballa
dores e mesmo á ANACEF, con-= 
firmaron que o que pretendía un 

1 dos s)ndicatos é que os ef'.lpre
sários Hes financiaran gastos de 
infraestrutura por valor · duns 5 
·millóns de pesetas, e que, á sua 
canta, esa organización contara 
con duas personas liberadas. Sé 
se cumprisen estas condicións, 
os sindicatos apoarian o convé-. 
nio. A participación dos dous 
sindicatos maioritarios no confli
to dos pescadores que faenan 
en Canárias p9rte ·dunha ,deci
sión do Delegado do Governo 
naquela comunidade. Cando as 
protestas dos pescadores aca
daron un momento rháis álxido e 
a autoridade tomou a ·decisión 
de xuntar ás partes para que dis
cutisen; Elíxío Hernández convo
cou, como representantes dos 
traballadores, ademáis de á Co
misión de afectados, ~represen
tantes sindicais das duas tozas 
consideradas "máis representati
vas", que os traballadores acei.
taron unicamente "como mostra 
de celo democrático", pero aos 
que· se refe[ian como "fictícios 
representante~ dos traballado
res" en vários documentos de 
carácter interno. 

Outro argumento ·utilizado pa
las tripulacións é que nen UGT 
nen CCOO fixeran nengunha me
didQ. de presión cando o CDS 
apr~sentou no parlamento espa
ñol unha proposta para os mari
_ñeiros do cefalópodo ·pasaren a 
rexirse polo convénio de conxe
ladores, abandonando así o de 

· fresco, rexeitado .cos votos con
trários de socialistas e popula
res. "Esa sí que .teria sido unha 
ocasión para cambiar de orde
nanza". comentan agora os na
vegantes, que citan tamén várias 
ocasións máis perdidas polos 
sindicatos para reivindicéfr o. 
cámbio de conyénio. 
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- • A Televisión de Galiza . 
canta oficialmente desde o día 
21 cunha nova torre de comurii
cacións dé 56 metros de altura e 
qµe permitirá a instalación dunha · 
rede de enlaces fixos coa que o 
centro de produción de progra
mas da TVG en. San Marcos es
tará en ·contacto permanente cos 
seus distintos centros emisóres. 

Desde a posta en marcha da 
TVG, ésta semente contaba cun 
enlace de microondas entre San 
Marcos e O Pedroso, monte pró
ximo ao núcleo urbano de San
tiago. Esta infraestrutura permitia · 
o tránsito .cJun sinal ,de vídeo e 
catrq de audio en ámbas dire
cións. 

Para · a nova infra~strutura 
inaugurada, ademais da torre de 
San Marcos, construeuse outra, 
de 28 m~tros, en Mesan do Ven
to e acondicionouse a xa instala
da en Cea-Povadura. O 

, • . Semana de homenaxe 
a Martí. En coincidéncia co 30 
aniversário da Revolución cuba
na e nas mesmas datas en que 
o pavo de Cuba derrotou a inva
sión · nordeamericana por Praia 
Girón, a Asociación de Amistada 
Galega-Cubana organiza en Vigo 
unha semana de homenaxe a 
Martí. O dia 15 inagurarase un 
busto do poeta libertq.dor, obra 
do escultor cubano René Negrín, 
nos· xardíris das Avenidas, por 
frente do Clube Náutico de Vigo. 

. Na semana haberá unha exposi
ción de Fotografías ' e Gravados 
(8 de Abril da Sá dos Peiraos); 
unha exposición da produción 
editori.al de Cuba (dia 8 de Abril 
na sá Laxeiro); un festival musi
cal coa orquesta de Neno Gon
zález (Auditório Cidade de Vigo, 
dia 15 de Abril ás 7 .. 30); unha 
mesa redonda sobre Mart~. na 
que intervirán Xosé Luis Méndez 
Ferrin, Herminio Barreiro e Luis 
Toledo .Sande.(salón de actos da 
Sá Laxeiro, 13 de abril ás 7 de 
tarde) . No programa da semana 
hai outras conferénei&s sobre a 
literatura, o ensino e. sanidade en 
Cuba asi como unha . interven
ción de René Rodríguez, inte
grante da expedición· do Gram
ma, que talará o 14· de abril na 
$á Laxeiro ás .oito da ·tarde. 

O sábado 15 de abril, ás dez e 
fnédia se celebrará un banquete 
organizado pola Asociación de 
Amistad!3- Galego-Cubana. O 
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Bieito Ledo, coñecido 
animador da cultura galega 

· desde o ano 1975, ten 
ocupado diferentes postos 
de releváncia, · · 
nom~adamente ligados ao 
mundo editorial. Desde 
Novembro pas·ado é militante 
de Coalición Galega, e· o seu 
posicionamento aporta a · 
novidade de que a preséncia 
dos outrora membros grupo 
"Realidade Galega" se 
implique na polític.a activa e 
·xa non desde posicións de 
indepe!ldénci.a partidária e -
organizativa. · 

'Realidade Galega d0beu. constitúirse'en partido político e .liderar 
o mun_do do galeguismo ~ e os destinos do país' 

Bieito Ledo 
Editor e membro de ~o~llición Galega 

. ' 

• XAN CARBALL.4 

"Descobrin o país por auto-refle
xión e por contradicións qu~ .ian 
aparecendo na miña formación. 
Cheguei a Vigo despois du_n peri
plo por Europa, (en Roma e ·por · 
tempadas d.e traballo na Suíza e 
na Fráncia), e ~heguei baqueteado 
e con ideas bestante claras. Insta-

. leime1 reflexivamente, · eri Vigo e 
non en Santiago, nunha p~quena 
libraria e ínstaleime no r:nundo cul.

. tural galego en dous eixos: o do 
. libro e através dunha sociedade 
cultural, o Círculo Ourensán, do 
q1:Je son presidente desde hai xa 
case ·catorce anos". Bieito Ledo 

·descrebe desa.maneira a sua che
gada a Vigo e a sua vinculación en 
ámbitos do galeguismo, ainda que 
non foi até moi recentemente -
Novembro do 1988- que- pasou 
a se integrar na. estrutura política 
dun partido, Goalfción Galega, na 
que é militante de base, "para min 
era moito máis cómodo estar 
como independente pero com
prendin que era preciso dar ese 
paso". -Durante estes anos coñe
ceu de moi perto pontos clave do 

. mundo cultural galego ·e formou 
parte do grupo "Realidade Gale
ga". Sobre ese periplo é que con
versámos con el na sede da edito
rial que agbra dirixe, "Ir Indo Edi
cións". 
Vostede montou unha libraria en 
Vigo e despois xa pasa a ser xe-

' 

rente de Galáxia. Esta experién
cia, que nasceu como proxecto 
político-cultural, como operaba 
na altura do 1978? 

· Na librería militei moito, e saía a 
vender librps polas feiras, a Riba
dávia, a Salvaterra, · a San Xurxo 
de Sacos ... foron tres_ anos e mé
dio dirixíndoa e pasei a . Galáxia 
onde estiven máis de seis anQs. 

xir: ou estou riun sítib ou non · es
tou. Até hai sete ou oito anos foi 
un .grupo moi fustigado e ·criticado 
como cu'lpábel de todos os males 
da Galicia. O país evoluíu e xa non 
se p_ensa íso, pero _Galaxia naque
les anos tiña unha presénciá moi 
fundamental na viaa cultural e ta
mén n~ poi ítica do país. 

De Galáxia gardo un recordo moi 'O 
gratificante, en canto que admiro . SECRETISMO DE 

· moito aos componentes do grupo REALIDADE GALEGA 
Galaxia pola_ sua xe~erosidade, _ ERA PRODUCTO DE 
polo seu sentido do pa1s. En canto ---..-. --"-------""------
ªque se constituiron como grupo TER QUE ACTUAR NO 
sen pen~ar tod9~ igual. ~.ódense , PASADO F'RANQUISTA 
facer mo1tas _anahses pol1t1cas do . DE MANEIRA ESCURA' 
Grupo Galaxia, pero e certo que --·---------'--
foi o grupo que recuperou, alome
nos culturalmente, a memória his
tóric~ e unha conciéncia, que a 
min me transmitiron. Foi pois un 
paso enriquecedor e penso que 
asumin incluso unha defensa a ul
tranza é:Ja sua filosofía, pois vincu
leime moi emotivaniente. Eu son 
persoa que non son capa~ de fin-

'~DMl.RO MOITO AOS 
COMPONENTES DO 
GRUPO.GALAXIA 
POLA SUA 
XENEROSIDADE, 
POLO SEU SENTIDO 
DO PAIS' 

- Forrnou parte do grupo de "Reali
dade Galega"? 
Formei, e fíxeno porque mo pedi
rbn e era unha satisfacción porque 
era dos máis novos e non tiña nen 
a significación nen o·prestíxio dos 
oútros componentes. Fun dos· asi
narites e dígoo con orgullo. 
"Realidade Galega" ten si9o criti
cada e mesmo apresentada 
como unha espécie de organiza
ción cuase secreta, na sombra, 
que control~ba . coa preséncia 
dos seus membros moitos resor-

. fes de poder. 7 

Hai que situar a Realidade Galega 
entendendo que basicamente pro
vén do grupo Galaxia. Es.te organí
zase despois qa guerra -nasce 
no ano 50:-- e neses anos esGuros.· 

asume . un- compr.omiso en situa
ción moi difícil. A evidéncia e a 
clarida.de non se podia exercer e 
habia que seguir condutas menos 
claras que permitisen que a causa 
da Galicia e o galeguismo fose 

1_• 

'NA POLITICA -
GALEGA HAI QUE SER 
EFICACES, - ~ 
PRAGMATICOS -E 
SOBRETODO TER 
SENTIDO COMUN' 

adiante. Dalgun xeito iso fransm¡. 
tíuselle a Realidade Galega como 
produto do pasado. 

Para min foi unha pena, e asi llo 
fixen ver a: alguns dos máis novas 
90 grupo; que Realidade Galega . 
non •se constituíse en grupo polít¡: 
co gue liderase o mundo do gale
guismo e· os destinos do país. 
Teño a intuición de que se isto se 
ti vese f eito posibelmente hoxe te. 
ríamos un grupo moito máis ho
moxéneo e compacto, e que se 
responsabilizase, desde posturas 
social-demócratas pero moi na
cionalistas, do noso país, causa 
que de momento non sucede. E 
faríao con aquela forza do pasado 
da memóría histórica e do prestí'. 
xio que teria aportado este grupo 
que por moitas razóns non levo~ 
a cabo 
Porén, sempre se insistiu nese 
secretismo, ne se afán de colocar 
xente de Realidade Galega en 
pastos clave. 
O colocar xente en dist intos gru
pos era unha ilusión e un afán líci
to en arde a galeguizar o país e 
que este tivese unha voz própria 
Polo tanto outras análises paré
cenme esaxeracións promovidas 
por posicións moi sesgadas, moi 
ideoloxizadas e interesadas. Todo 
grupo tende a copar poder e a di· 
rixir. Estou convencido que sem
pre foi guiado por intencións no
bres. 
Desapareceu xa como tal Reali· 
dade Galega? 
Penso que si , pero alguns dos lí· 
deres -que son pouco executi· 
vos- din que nasceu só para re
conducir o Estatuto de Autonomía, 
causa que se fixo, pero os frutos, 
se só foron iso, son pequenos. O 
que ocorre é que alguns tiveron 
medo de lanzarse ao eido da poli· 
tica e dos partidos, onde se esba· 
ra máis, onde se luxa máis e as 
relacións son máis desagradábeis 
que estar nesa independéncia 
que, ainda que hai moita xente 
nela, estou convencido de que se 
irá pasando á decisión partidária . 
E moito máis cómodo estar por 
riba do ben e o mal, pontificando 
e dicindo o que hai que facer. 
No paso polo sector de cultura 
do concello de Vigo vencéllaselle 
ao PSOE e mesmo se anúncia a 
sua preséncia nas listas. 
Entrei no concello e tiña un posta 
de confianza como funcionário de 
máis responsabilida'de por tras do ' 
concellal, que é quen manda. Pero 
ao ser un posta con móitas rela
cións e polo meu pasado, inevita· 
belmente se me relacionou co 
PSOE. Na prensa, de forma i nte~e
sada, apareceu que iria como in· 
dependente nas listas do PSOE. 
Pero nunca tiven carrié de PSOE 
nen . nengun outro partido até, qu~ 
decidin coller un carné e urí part1· 
do. 
Entra en Coalición Galega en No· 
vembro pasado. · 
Ent~o cando CG non está no. seu 
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t~~~~~~~~~~~~~~~IGLÓS~CONTINEN~L ·_ 
mento mellar e non en·!r<? . nen 

n grupo, nen ?ºn estratex1a al
ha nen· pedindo cargo algun. 
rei 'como militante de base. Se 
ese medrar ~olitica!'Tle.nt.e non 

ia este 0 partido, · e - ~u1za fose . 
E a escolla ad,ecuada. Pero 

a a miña vida fun home d.e co~
ións nacionalistas e sena tra1-

nar 0 meu pasado se me afilia
ª un partido de corte estatal, e 

ademais en nengun caso se 
inguen polo seu ~arácter gale-

sta. Seria renunciar a todq o 
fun e son e non . poderia su

alo nen psicolóxica nen ideo
~icarnente. Decídin ir a un parti

de corte moderado, social-de
qcrata -esa é a miña filosofía. 
enso que CG ten un proxecto 
ra o país, é nacionalista e gale

ulsta -cando menos no seu pro
to con contradiccións que ha-
á que ir mudando na prática-, 

dinámica e exercício da ac
. n política. Entrei con intención 

patizarme e non permanecer 
anentemente nesa indepen-

cía cómoda que sempre tiven. 

CENTRO 
EGUISTA TERA 

EDOR DUNHA SO 
LA. MAGOA QUE 

TES HABERA QUE 
AR POLO CRUXOL 
URNAS' 

cunha intención de galegui-
n ... 
, de colaborar, que tampou

son un Mesías. Quero aportar 
o que fun e son, nese pro

' nacionalista para o noso 
, para que · vaia medrando o 
ecto e vaia dando máis voz 
ia á Galicia. Aceito e valoro 
izacións semellantes que co
outros aspectos desta nosa 
dade pluralista. 
rno se move nun partido no 
amén hai xentes que estive
oi ligadas ao franquismo e 
o a posturas caciquís? 

ivo como fago na miña famí
ersoal, onde tamén hai de 
e non me desvinculo deles. 
so é un país con pouca trai
política, que non ten concién-

reflexiva sobre o que é, non 
vertebrado. O partido experi

ta no seu seo todas as contra
óns da sociedade galega. Ten 

e haber unha evolución rápida 
ú ente, e nesa experiéncia hai 
e aceit?r a esas persoas can-

as ma1s recentes: ben por in-
r.e ~s d~ po,sto ou por conver
n ideolox1ca despois de· asumir 
s as contradicións. · 1so sucéde
a to~os o~ partidos, agás aque

as oito mais definidos ideoloxi-
~ente, . máis monolíticos .. Ao 

~art1do, por estar situado 
ª ideoloxia determinada su

elle. máis isto pero hai.' que 
oveitar a todos os elementos 

q;nanos. ~a política galega hai 
e ser efic~ces, pragmáticos e 
retado ha1 que ter sentido co
~t que en política non se ten 
1 as veces . . 
lición Galega nasce como 
ecto de centro. E posfbel 
volva aglutinar a aquelas or-

ganizacións que antes 'formaron 
parte dela (PNG ou Centristas de 
Galicia)? · · . 
Estou convencido dé que-por viá 
da praxe e· dos .votos o Bloque e 
PSG-EG deberian tender á fusión 
e a cobrir un. espácio político ím
prescindíbel para o país. Non o 
vexo fácil pero gostariame moito 
como nacionalista desa fusión que 
lle daría máis forza. Nó espácio no 
que me movo, ainda que non ime
diatamente de cara ás próximas· 
a~tonómicas, , si vai cheg.ar pola 
v1a do fracaso que, desgraciada
mente, é o que fai reflexionar a al
guns políticos· que están sentados 
en poltronas, entendo que se vai 
ir ~ que o centro galeguista se 
aglutine arredor dunhas siglas. Es
pero que sexan Coalición Galega ~ 
pode ser outra a ~igla, quen agluti
ne ese proxecto ao que se poden 
unir o PNG, Centristas ou os· lnde
pendentes de · Vicente Quiroga. 
Pero témome que haberá q'ue pa
sar antes pelas urnas, e nese cru
xol pódense xerar frustracións que
aparten do camiño elementos que 
son moi válidos. 
A idea de hexemonizar desde far- · 
zas galegas a .nasa vida política 
está tamén en CG. Hai pouco. 
frustrouse unha iniciativa nese· 
senso cara ás eleicións euro
peas. Ve perspectivas par.a o fu
turo? 
O que é nacionalista galega ten 
que lle ter máis simpatía ás forzas 
do próprio país, ás que teñen aqui 
o seu epicentro e ponto de deci
sión, sexan de direita ou esquer
da, adversárias ou non. Toda per
soa demócrata ten que aceitar 
partidos con distintas estratéxias 
e ideoloxias, pero que poden ser
vir ªº país. o partido único non é 

~posíbel. 
As miñas simpatias van por aí. 

Gostaríame que esa plataforma de 
esquerdas se consolide e que non 
houbese unha atomización das 
forzas nese espácio do arco políti
co. 

'O QUE E 
NACIONALISTA 
GALEGO TEN MAIS 
SIMPATIA POLAS 
FORZAS PROPRIAS 
DO PAIS, SEXAN DE 
ESQUERDA OU 
DIREITA' 

Cal é a sua opinión sobre a pre
séncia de CG no governo da Xun
ta e sobre a posición de que CG 
sexa quen determine a entrega 
do poder na Xunta a un partido 
non galego 
As miñas manifestacións son 
como militante dff base. Estou 
convencido que na . política o 
pragmatismo pode levar a alianzas 
absurdas e contraditórias. Nese 
aspecto pode haber evolucións 
importantes. Se fose posíbel go
vérnar o país, ante unha niarxina
ción real que existe, con forzas 
autonomistas e .nacionalistas de 

· verdade, seria un paso moi impor
tante e apoiaria esa alternativa de 
~overn~. O que acontece. é que 
1so no.n o vexo p_osíbel pois non 
haberia ·votos abondo para que se · 
dese. . O 

·O. gov~mo semestra~ español quer aprobalo sen facer mención 
dos idiomas_ interiores de cada Estado. - -· 

O Programa Língua. discrimina aos 
que non teñen como idioma materno 
unha das nove línguas oficiais 

Os países da CEE está~ a 
tomar posicións de cara ao 
Pr...ograma Língua que vai ser 
aprobado durante o semestre· 
da presidéncia madrileña. O 
plan recomenda a adquisición 
desde o priméiro ciclo do 
ensino de duas línguas do 
Mercado Comün , ademais 
da materna e prqpón unha 
série de medidas para 
estimular o multi-lingüismo no 
ensino superior. O anúncio .do 
Programa, para ó que · nunha 
primeira fase están , 
reservados 250 millóns· de 
ECU, contáxia un andácio 
multi-língüe que acacia ao -
ministro Solana cando adianta 
sorpresivamemnte o ·ensino 
obrigatório do primeiro idioma 
extranxeiro a partir dos oito 
anos. Pero para o Programa 
Língua só valen ·as nove · 
línguas oficiais da CEE. · 

, . 
"O ano 1992 está ás portas. Este é 
o mor:nento d~ comezar a aprendi
zaxe dunha segunda língua". Só 
agora a estrutura do ensino no Rei
no Unido comeza a ampliar o ensi-

_(· / 

no de idio_mas extran?<eiros. Este 
anúncio nun -periódico inglés é 
toda unha novidade se se conside
ra de par das páxinas inteiras que 
a publicidade do ensino de línguas 
(ingléS)_ ocupa en todos os meios 
dos paises mediterráneos. lnglate-

-rra resérvase coh Irlanda o derra
. deiro lugar na tabela de paises co
munitários que falan un ou máis 
idiomas agás o materno. Un .recen
te estudo da Confederación de ln
dústrias Británicas reyelaba que só 
14 empresas oferecian ao seu .. per-

sos de multi:..linguismo-de luxem
~urg~ e ~<;>landa. En Luxemburgo 
e -obngatono o ensino de tres idió
mas (Alemán, Francés e ínglés) , e 
o 89 . por cento da povoación fala 
m_árs de duas línguas._ Despo1s-ven 
Holanda ond_e o ensino de línguas. 
c_omeza na primária. Desde 1986 
o ingl~s é língua obrig9tória en Ho~ 
landa nos dous últimos cursos (-1 o 
e ~ 1 anos) e o alemán e· o francés . 
son opcionais no ciclo seguinte. Un 
44· por cen d_os holandeses fala 
du~s . ou máis línguas, aparte da 
propria. 

"' 

-Línguas dé segunda? . 

, ..... 

Con todo, nos mapas lingüísticos 
que utiliza 5olaná ·para anunciar a 
sua of(3nsiva políglota non apare- . 
cen paránada as outras língt.,Jas da 
CEE, que.-[lon por deixar de seren 
oficiais son men.os línguas de cul
tura. O discurso de que aprender 
unha das nove Jínguas comunitá-

. rias (danés, - grego, -portugués, 
neerlandés, francés, alemán,· italia- ' 
no, español e inglés) -é un activo 
cultural máis importante para cal-

. quera cidadán da CEE que o de ·· 
. po~uir o domínio do galega, do ca

talan ou do _ occitán, non se ten 
"J?Ola sua base. Razón de potencia- . 
hdade de intercámbio nen sequer 
se poderian aducir no caso do gre
go, do neerlandés_ ou do danés. 

- Claude Truchot, profesor de inglés 
da Faculdade de Socioloxía de Es
trasburgo advirte que o plan de So
lana entraña ..un perigo de "rexiona
lización de culturas e de línguas de 
Europa", certamente COfltrário ao 
espírito d<? Tratado de Roma. 

Esta dobre médida para as lín
guas de Europá está a ser aplicada 
xa por Bruxelas que no seu inquéri
to sobre número de idiomas extra
. nxei~os talados nos · paises mem
bros, descrimina a belgas flamen-

-cos e a belgas <;Je fala francesa, 
mentres que no Estado Español re
frexa un 68 por cen coma falantes 
de unha lingua só. lsto non é admi
síb~I nos casos de Catalunya, Eus
kadi e a Galiza, pero especialmente 
ne'51e último ond~ segundo un re- .,...¡ ' 
cente estudo realizado pola univer
sidade de Barcelona o-90 por cen 
dos galegas talan duas línguas (ver 
ANT Nº 377). . . -

- Non -é de extrañar que hoxe a 
postura do Mercado Comun se·xa 
favorecer as iínguas dos. paises 
que teñen peso económico máis 
grande (inglés, alemán e ·francés) 
como' a opción de ensino máis asi
sada. De certo xeito, é .un refrexo 
da r~ceita dos nordeamericanos. 

. sonal empregado a posibilidade de. 
ampliar o seu coñecemento de lín
guas. Outro lnquérito do grupo 
Ambrosetti-mostraba que só o 18 
por cento dos executivos británi
C()S fala unha segunda língua. So
lana, con competéncias limitadas· 
ás delegacións non trasferidas do 
Ministério de Educación e Cienda 
surprende á ·sua próprb ·-Adminis~ 
tración que non acerta a saber de 
onde sairán os profesores de lín
guas para poñer en práctica a am
pliación de tres anos. · 

Polos dados que ofereée un in-. 
quérito realizado pola CEE, o inglés 
é o segundo idioma. máis talado 
por .todos os paises membros. Na 
investigación realizada pola Comí-. 
sió'n d~ Língua, sobranceári os ca-

"Para non converter a Europa nun
ha moderna T erre de Babel --es
cribe Angus Deming no semanário 
Newsweek- unha solución Seria 
que a CEE declarase o inglés como ~ 
único idioma oficial". o 

G.L.T. · 
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ELEICIÓNS.NO,SALVADOR. 

BLish c$mbia a guetra de baixa intensidade de Reagan pala ~stratéxia tata! . 

O governo ·de Arena aumentará a i!1ten$.idade dos cómbates 
ao·tempo que.administra un novo.plan Qe axuda-· 
O terrorismo de Estado,. 

· .tratamento que qs Estados 
Unidos prescreben desde 
hai o·ito anos para- o,., 
Salvador, non pode rnáis 
que se -reproducir a si 
próprio. Os ultras da 
Alianza . Republicana 
Nacionalista serán despois 
das últimas eleicións os 
encargados de levar 
adiante.,a estratéxía integral . 
deseñada pola CIA como 
alternativa da frac.asada 
guerra de baíxa 
íntensídade, que causou en 
oito anos setenta mil 
mortos, o afortalamento da 
guerrilla, e a ruina total do 
país. 

"Liberd:,ade . escrébese con _san
gue", era un ha das pintadas 
preferidas polét' Alianza Republi
cana . Nacionalista {ARENA), a 
poucos meses das eleicións que 
acaban de darlle a presidéncia 
do Salvador. O regreso en triun
fo do fundador dos escuadróns 

· da ·marte Roberto D'Abuisson, 
do coronel Sigfrido Ochoa ·e de 
Alfredo Cristiani é a mellar medi
da da derrotá ~o . plah Reagan 
para interesar ás capas _médias 
nun sistema ele representación 
política equtdistante dos dous 
frentes de guerra, as bandas pa
ramilitares e a guerrilla, e com
prar vontades entre unha po
voación empobrecida. 

Reagan _non contaba con que 
o afortalamento da guerrilla do 
FMLN, cada dia máis identifica
da coa resisténcia popular~ faci
litaba as causas aos partidários 
da guerra frontal, aos arenistas 
que capitalizaron absolutamente 
o medo da burguesía á perda 
fotal dos priviléxios. Este corri
mento .fói de tal medida que du
rante a campaña eleitoral Napo
león Duarte, cercado polo can
cro e abandonado pola embai
xada dos Estados Unidos, apa
. recia por efecto da propaganda 
como un quintacolumnista da 
guerrilla. 

CO ABERRI EGUN.A Á VISTA 

Setenta mil mortos ~a custou a g~erra alimentada .polos EEUU no Salvador 

O candidato da CIA 
Con Alfredo Cristiani volve a ga
ñar a CIA que, na ¿;ictual situa
ción do país é. , máis do que 
nunca,· q!,.Jen decide ql:Je candi
datq é o que ten que sentáf no 
-sillón presidehcié!I. Unha parte 
da operación eleitoral ·foron as 
arroutadas do coronel Sigfrido 
Ochoa, arenista e vice:--presiden
te da' Asamblea, que chamaba 
eh público a se botar aó monte. 
e facer dos escuadróns da mar
te unha güerrilla , no caso_ de · 
que Nordeamérica lle negase o 
apoio. lsto permitía ao novo em
baixador de Bush se apresentar. 
como -un home moderado, e dar 
'a imaxe de cara ao-exterior dun 
·respeitoso constitucionalista. A 
outra parte da operación era a 
·máis difícil: lavar a cara dos are
nistas (apenas a cobertura polí-

. ti ca dos Escuadróns . da Marte) 
·e .facelos aparecer como dialo
gantes en debates .coa Conver
xéncia Democrática (CD)~ o siñ
dicalismo en ·alza ou os grémios. 

No entanto, voceiros .dos Es
cuadróns ·da Marte finxen añte . 
a°' opinión que están preocupa
dos palas manobras· de Cristiani 
porque supostamente pretende 
gañar influéncia no partido e _au..: 

tonomía frente aos D'Abuisson 
e Sigfrido Ochoa. Pero que hai 
de ·certo nese amago de esci
sión pala direita divulgado pala 
propaganda ,eleitoral? Na resis
téncia coidan que moí pouco: a 
chamada guerra de baixa inten
sidade estragou o espácio no 
que se podía mover a apariéncia 
de governo. Despois de oito 
anos de política de terra quei

. mada, a (lítima posibilidade é 
governar cos ultras. Sábese, por 
exemRlo, que o embaixador Wi
lliam Walker, . recén norríeado 
por Bush, trouxo con el de· Was
hington· a un grupo de salvado
reños que abandonaran o país 
no ano · 1979 e trabaHaban en 
colaboración estreita con~ Alfre
do Cristiani. Este grupo forma a 
estrutura que leva adiante a es
tratéxia de ARENA para a cam
paña eleitoral. Ná véspera dos 

· comícios, trátase de vender a 
idea de que a Alianza xa non é 

· un ha ·organización terrorista de 
Estado e que ese cambio preo
cupa aos nazis de D'Abuisson. 
Pero a quen penseque Crjstiani 
pode xogar un.ha política distin
ta dos Escuadróns da Marte, 

· non hai máis que darlle a lér as 
proclamas do Instituto de Rela
cións lnternacionais (IRI), de-

~sta semana considérase decisivá para as conversas de Alxer 

pendente do Partido. Desde 
. esta_plataforma os arenistas ex
présanse en contra da guerra. de 
baixa intensidade, forma de 
asásinato sistemático . que xa 
custou. 70.000 mortos, e asegu
ran que se trata dunha debilida
de que non fai outra causa que 
afortalar á esquerda. Segundo o 
IRI, a guerra pódese gañar en 
seis meses e o procedimento é 
pura e simplemente o xenocídio: 
matar aos cen' mil salvadoreños 
que dacordo cos cálculos da 
CIA constitúen 'os alicerces bá
sicos do Frente Farabundo Mar~ 
tí para.a Liberacióñ Nacional. 

Armas para o FMLN 
Hai agora tres anos, o líder do 
FMLN Xaquin Villalobos, anun
ciaba nunha coriferéncia de 
Prensa un cámbio radical para a 
forma de conducir a guerra. Al
gunhas unidades armadas con
tinuarían na montaña, pero o 
resto da guerrilla introduciríase 
profundamente nas-partes de 
m~ior densidade do país para 
conseguir o apoio político da 
povoación. Estas guerrillas le
gais, xunto cos destacamentos 
armados; teñen deruostrado 
que son capaces de paralisar o 

pais á, vontade. As repr~sálias 
contra os com~rciantes que non 
séguen as consiñas de folga to
tal, aumentan a cada vagada o 
número de participantes. A prin
cípios de S~temnbro pasado, o 
FMLN conseguiu un importante 
arsenal de armas en Tejuque- · 
poeque, no departamento de· 
Cabañas, entremédias dos dous 
grandes bastións da guerrilla: 
Chalatenango e Morazán. O día 
13 do mesmo mes; o FMLN 
rompeu un dispositivo ideado 
palas tropas dos EE.UU para 
defender a IV Brigada de Infan
tería. Con fogo de morteiro abri
ron un flanco na posición e atra
vesando UA campo minado rou
baron o ben provisto polvorín da 
base. Estas accións son siste
máticamente agachadas polos 
·servícios das grandes axéncias. 

Aos Estados UNidos non lle 
queda máis que ARENA para 
constituir unha apariéncia de 
governo coa que levar adiante a 
Via Integral. Este plan consiste 
en intensificar a guerra, conducir 
ao país a unha situación crítica, 
romper a crecente dependéncia 
da povoación civil da insurxén
cia, e cambiar o senso desta re
lación entre o pavo e a resistén
cia armada con programas eco
nómicos e sociais que atendan 
necesidades básicas. O Salva
dor é o terceiro país no mundo 
no taboleiro da axuda exterior 
nordeamericana (o primeiro é Is
rael e o segundo Exipto), pero 
ese dispéndio, que hoxe consti- -
túe a principal fonte de ingresos 
~fo país, estrágase desde hai 
oito anos nunhas poucas mans. 
Ao a1ondaren na guerra, os ian
ques calculan (igual que razona
ran a respeito do Vietnam) alte
rar a tendéncia á insurreción to-
tal e sacar mellar proveito dos 
seus recursos. Namentres, o 65 
por c·en da -povoación está en 
paro e as caréncias son profun
das e xeralizadas. Outravolta a 
exportación dos excedentes de 
alimentos se alterna desde a 
metrópole imperial co negócio 
da exportación de armas, como 
nos tempos da Alianza para o 
Progreso. O 

G.L.T. 

Cadá manifestante de . Bilbao .custou duas mil pesetas en . propagarida 
Este fin de semán semella 
decisivo .. para a negociación 
entre ET A e o Governo 
español. O 26, dia do Aberri , 
Eguna, acábase a trégua 
autóimposta pola 
organización armada basca,. 
servindo, ademais, pára 
dárlle répliGa á 

---manifestación ·do 18 de 
Marzo. O Xoves, día 24, 
reúnese a Mesa de Alxer: a 
posicion española é . 
reclamar o cese definitivo 
da loita, a basca o comezo 
dunha negoCiación política. 
O'resultado final vai 
depender en boa parte da 

~-- posición do Governo 
alxerino, segundo afirmaba 
o dirixente de HB, lñaki 
Esnaola. 

O día 18 de Marzo. reuníanse en 

Silbo uns 1 óO niil manifestantes 
(cifra dada polo diário Egin, ao 
que·a maioria lle otorga gran cre
dibilidade no reconto das mani
festación, sexan cal sexan o ·seu 
signo políti_co). Algó pouco nove- · 
doso na medida na que se reedi-

- tan as me_sm_as atitudes · daquel 
28 de Outubro das pombas, pero 
ista vez con enorme esforzo pro
pagandístico. e publicitário, á ra-

.. zón de 2.009 pesetas por. mani-
festante -

Para moitos a "manifestación 
unitária" serviu p·ara · encender 
ainda máis a controvérsia e o. 

- conflito no seo do pavo, e mes
mo entre _os próprios dirixentes. 
A ·poucos informadores 11.es pa-

, saron desapercibidas as liortas · 
entre Jáuregur e Benegas para 
ocupar os pastos máis visíbeis 
da cabeceira, ou a tentativa de 
plante e espantada de Arzallus 
cando observou que dous Minis
tros españois · asistentes non-

cumplían ca" protocolo pactado, 
ou_a moi feble preséncia de mili-

. tantes guipuzkoanos de EA. Nos 
prolegómenos da convocatória 
resultaron ch amativos tanto o· 
eséasísimo eco das adesións no 
mundo asociativo, até o ponto 
de que a mesma ·pastoral dos 
prelados non chamaba a apo!ar 
.a manifestación por máis que o 
· Lendakari tentara, unha e outra 
vez, buscar algun parágrafo nese 
sen so. 

cioas en diversos meios, nas que 
se descalificaba ás opcións máis 
radicais) apresentar diante do 
Governo de Alxer a un pavo bas
ca c.óntrário totalmente as teses 
de ETA, á que lle retirou pouco a 
pouco o seu 'apoio. · · 

lñáki Esnaola, dirixente de HB, 
recoñocia en "El País" que o fu
turo do _diálogo depende moito 
dGs alxerinos . 
. Xabier Arzallus abondaba nes

te extremo nuilhas declaracións 
realiipdas a . "Cadena Se.r", afir-

A manifestación, -en canto ao mando que se ETA non apoiaba 
número de participantes en si-, foi a trégua, os seus militantes se-
comparábel_ ás celebradas cando · rían expulsados do país Magrebi. 
a marte d~ Enrique Casas, mili- Tanto os asesores de ... ETA·nas 
tante do PSOE, ou do inxenieiro conversas como o Governo es-
de Lemoniz, X. M. Ryan. Pero, . pañol recoñecen que o mbmenfo 
agora, prodúc.ese noutro contex-. é "complicado". ETA pretende 
to político. Faciase ollando as que ó executivo hispano se com·:. 
Conversacións. de Alxer. En fon-· prometa . et desenrolar na Mesa 

· tes nacionalistas afirma.sé que o ... de Conversacións de Alxer para 
PSOE intentaba . con esta manh que ista desemboque na nego
f~stación (e coñ enqui~as apare- . ciación política do conflito. 

O Governo español, pola sua 
banda, pretende ensaiar a vía de 
negociación técnica, que perse
gue vaciar de contido a mesa for
mada o 23 de Xaneiro e darlle pro
tagonismo aos firmantes dos pac
tos. 

En meios bascas pénsase qué 
o Governo vaise asomar á palestra 
un destes dias, antes. do 26 de 
Marzo, sen responder ' de maneira 
resalta e convincente á proposta 
de ETA, pois ·b PSOE necesita a 
trégua. _ . . 

A Marcha pola Autddetermma-
ción, promovida por HB, qu~ se 
iniciou o venres día 17, con cinco 
colurnñas partindo de Áraba, Gui
puzkoa, Nafarroa, Bizkc;iia e o. He- · 
rrialde norte, . rematará o Domingo 
día 25, día do Aberri Eguna, eD lru
ñ~. Será unha .espécie de respqsta 
á 'manifestación realiza.da _po!os 
firmañtes dos pactos oito días an
tes. · O 

A.E. 

J 
F 
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A ORGANIZACIO~ ARMADA ~OMA PART[)Q . \ 

Producírónse exp~lsión de dirixent~s históricos 

Terra Lliüre vive .a división · que 
antes padeGeu o ·MDT .. 
A ruptura producida' no 
1986 no .Moviment de 
Defensa de la Terra (MDT), 
que se saldou ~oa ~parición 
de duas organ1zac1ons que 
se reclamaban do mesmo 
nome, nucleadas en torno 
-do PSAN unha e dos 
membros de 
lndependentistes deis 
Pa'isos Cataláns (IPC) outra, · 
poderia ter chegado á 
organización armada T erra 
Lliure. 

Esta hipótese, que xa naceu co 
anúncio en Novembro do pasado 
ano da expulsión do histórico di
rixente da organización Jaur:ne 
Fernández Calvet, que cumpre 
condena de 6 anos na prisión de 
Lleida-2, parece avalarse cos úl
timos e contraditórios comunica
dos de Terra Lliure aparecidos 
na prensa catalana. O último 
destos reproducido no número 
23 da publicación "Alerta", órga
no habitual de expresión da or
ganización armada, correspon
dente aos meses de Febreiro
Marzo, dá canta da expulsión a 
fins de Xaneiro dun dos mem
bros da dirección de Terra Lliure, 
acusado de "bloquear os acor
dos tomados na 111 Asamblea fa
cendo público un comunicado 
no que se intenta involucrar a 
unha organización política dentro 
dos nosos debates internos, feito 
doblemente. grave debido ao pe
rigo de criminalización por parte 
dos ocupantes que se pode dar 
sobre os militantes políticos des
pois das suas declaracións". 

· Este comunicado ·aparece 
despois de que "un portavoz 
cualificado" de Terra Lliure acu
sara, nunhas declaracións efec
tuadas ao diário catalán "Avul" 
ao PSAN de querer facerse coa 
dirección da organización. Nun 
princípio tras das asambleas do 
MDT no que se produciu a ruptu
ra e a aparición de duas organi
zacións que se reclamaban do 
mesmo nome, Terra Lliure adop
tou unha posición neutral e com
bateu todo intento de implicala 
na decisión. Asi no "Alerta" nú
mero 20 correspondente a Abril 
do pasado ano, Terra Lliure ex
plicaba que "diante do confusio
nismo que se está xerando den-

. tro das clases populares catala
nas, unha vez formulada a esci
sión do MDT, a organización ar
mada Terra Lliure quer pontuali-

zar que non tomou partido nen o 
tomará nestes momentos na ci
tada división e denúncia a mani
pulación que se está realizando 
no seu nome para dar entender 
que está cun sector ou outro. Te
rra Lliure dará apoio político e se 
identificará con todas as organi- · 
zacións de carácter independen
tista que combatan as agresións 
que as clases populares catala
nas sofren como povo, nacional 
e social menté". 

Dunha maneira moi similar se 
pronunciaba un portavoz da or:
ganización nunha entrevista .:.....a 
segunda da sua história- á re
vista "El Temps" en Maio do 
1988. Eran estes uns momentos 
de relativo incremento das ac
cións armadas de Terra Lliure. 
Porén, coa caída de Sebastiá 
Datzira e MarceHi Canet, presun
tos memebros do comando 
"Manressa" e de catro mezos 
acusados de pertencer a un co
mando da organización armada 
en Barcelona, púxose en evidén- . 

cia a existéncia -de divisións ria -
cobertura dos presos por parte 
dos Comités de Solidaridat ambs 
els Patriotes Cat?láns, _próximos 
a un MDT ou a outro. 

En Novembro, o anúncio da. 
expulsión de Fernandez Caivet 
polos "reiterados ataques reali-

. zados através de meios de co
municación contra a orga11iza
ción" tras da realización da 111 
Asamblea de Terra Lliure, puxo 
sobre a mesa a existéncia de po
síbeis diverxénoias internas pa
ralelas ás dos MDTs. Máis adian
te, o 17 de Febreiro deste ano o 
diário "Avu1" publicaba unhas 
declaracións dun "portavoz auto
rizado" da organización armada 
nas que acL,Jsaba moi duramente 
aq PSAN. Netas o portavoz re
queriqo polo diário .di.cia que "Te
rra Lliure non se atopa na mesma 
dirección táctica e estratéxica 
qúe o PSAN" e acusaba . a este 
partido de "qu_erer adueñarse da 
dirección (de Terra Lliure) con in-

PARQUE NACION~L DE DOÑANA 

filtraoións no grupo de xente moi 
nova e COfl pouca preparación" 
·ao tempo que anunciaba a ex
. pulsión de · oito militantes da sua 
organización. . · 

Nas citadas declaracións o in
-terlocutor que talaba en nome de 

- Terra Lliure oriticaba "a concep-
ción dogmática, relixiosa e ter
ceiro-mundista da ·loita armada" 
dó PSAN é advertia que ,;se o 
pSAN quer ur:1ha organización 

·arm~da para: sobrevivir politica- · 
mente que · a ·monte". Tanto o 
MDT-PSAN como o MDT-IP·c 

. reaccionaron con cautelá ante 
· esta información. 

. O comunicado · aparecido no 
"Alerta" número 23 -parece res
ponder a estas declaracións é in
sin ua que o autor aelas foi expu1.:. 
sado de .Terra Lliure tras "negar
se a acudir aos debates da IV 
Asamblea" realizada nos meses 
de Xa11eiro· e Febreiro. Esta afir- · 
mació'n, asi como o chamaniento 
que realiza ao final á "organiza
cións representativas do inde
pendentismo político", citando a 
cor:itinuación a colectivos próxi
mos á órbita do -PSAN como 
MDT- PSAN, COS e Maulets, pa
rece confirmar unha 'variación na 
postura mantida pola orgqniza
ción (:!rmada até agora de non in
tervir no proceso de división do _ 
Moviment de Defensa de la Terra 
ou, no seu caso, a existéncia 
dunha escisión que respostaria 
aos parámetros políticos da rup
tura producida no M DT no 1986. 

Unha información aparecida 
récentemente en "El País" ase
guraba que o dirixente expulsa
do na -1v Asamblea era . Caries 
Benitez~ histórico mem-bro de Te
rra Lliure a quen a policía espa
ñola tiña sinalado reiteradamente 

- como a sua cabeza visíbel. Asi
mesmo as intórmacións apareci
das n.o mesmo diário aseugraban 
que a mesma IV Asamblea tiña 

-decidido deixar "fóra da discipli
na da dirección". a Sebastiá óat
zir~ e Marcel·li CaneCencarcera
dos en Alcalá-Meco. Tanto o -
MDT-PSAN -como o· MDT-IPC 
móstranse cautelosos á hora· de 
valorar estas _información s. pero 
mentres. o primeiro asume a au
tenticidade do comunicado ápa
recido no "Alerta" número 23 ao 
publicalo n·a sua revista "Lluita", 
o segundo mantense1 á espera de 
que a organizáción _armada infor
me "polos seus canles hábi
tuais". . o 

JOAN RETANA/BARCELONA 

• Galeguizar a vida xudi
cial. A Asociación-de Funcioná
rios para_ a Normalización Lin
güística propón . nuriha carta ao 
director xeral de Xustícia e Admi- -
nistración Territorial da Xunta un 
plan para galeguizar a vida xudi
cial en colaboración coa direc
ción xeral de Política Lingüístiea. 
Este plañ consiste · na organ_iza
ción de trinta cursiños para fun
cionários de xulgados e na habi
litación dunha partida orzamen
tária para criar unha rede .dé tra
dutores. En . coíaboración coa 
Universidade, se estabelecería 
un aula permanénte de língua 
galega á . que tivesen aceso os 
alunas da Faculdade. Igualmen
te, recoméndase incluir en Direi
to Pol_ítico un tema sobre a plura
lidade lingu~stica na Ci::E. 

T amén se recomenda a institu
ción dun gabinete de tradutores 
e intérpretes con sede no Tribu
nal Superior de Xustiza·{tal como 
o que· ven funcionando desde o 
ano 1984 na Audiéncia Territorial 
de Catalunya); a informatización 
das oficinas xudiciais con pro
gramas en galego; a edición dun 
boletín da própria Dirección Xe
ral; a colaboración cos colexios 
de avogados para custións lin
güísticas pontuais e para a cria
ción dun seminário permanente 
de língua xµrídica asi como a 
edición dunha colección de tex
tos legais. A.Asociación de Fun
cionários sinala que' estas pro
po'stas non fan outra cousa que 
desenvolver o qLte. dispón a Lei 
de Normalizaci0n Linguistica, a 
Leí orgánica do Poder Xudicial e 
o Estatuto de )\uton9.mía. ci 

• O . gru_po Bilélerberg, 
perteñecente a Trilateral, 
reunir.áse na llla da Toxa 
do 11 ao 14 de. Maio. Á reunión 
aistir$n máis du.n cento de ·per
soas vinculadas á política e as fi
nanzas, tendo como fiA, oficial, o 

~ debater sobre as relacións entre 
Europg e os EE.UU., as relacións 
Este-Oeste- e a economia inter
nacional. · 

A Trilateral é un grupo de pre
sión, do que se afirma· que é 
quen verdadeiramente . dirixe ~i 
política · occidental, fundado en 
1973 por David Rockefeller, para . 
que coas S!,Jas presións-refle
xións para . suxerir orientacións 
económicas tend~ntes a garantir 
a libertada de empresa e o fluxo 
dos intercámbios. 

O representante do grupo Bil
derberg no-Estado español e Jai:. 
me Carbajal y Urquijo. O 

MARROCOS -KASBAHS SEMANA SANTA . -
. Nunha autbcaravaña acondicionada recÓrreremos a zona do 
Rif, Fez, o deserto ao su! do Atlas, as gargantas. do T odra a 

E tamén rotas e~ bi~i pola P.~ní~sula e Ma:. 
rrocos. Tarifas económicas a calquer desti
no. Solicita o noso folleto efe Semana Santa 
e adianto de viaxes do verán~ ' 
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Viaxe de 4 dias que inclue visitas ao Parque d~ Doñana, trans
porte en autocar desde Madrid' e alonxamentó en média pen
si'ón en El Rocio. 
Data: 23 ao 26 de Marzo 
Précio: 21.000 pts. 

ANDAÜJCIA ECOLÓXICA ' . 

Rota de· 10 dias na que se visitará a Serra de Grazalema, o Val 
de Poqueira, Parque de Doñana, Ronda, Sevllla, Granada .. .. 
Inclue transporte en autocar e alonxamento en hoteis. · 
Data: 24 de Marzo ao 2 de Abril. 
Précio: 38'.500 pts. · 

MARROCOS-NOMADAK 

· · Rec9rrido en a~tocar polas cidades impe·riais de Chaven, Fez, . 
· Meknes, Marrakech. 
Datas: . 
17 ao 27 de Marzo e do 23 de Marzo ao. 2 de Abril. · 

.Précio: 
21.000 pts. en camping. 

· 29.500 pts. en hoteis. 

cidade de Marrakech. - · 
'Data: 23 de Marzo a.o 2 de Abril. 
Précio: 49.000 pts. 

EXIPTO 
Viaxe de 14 dias para recorrer desde El Cairo. até Abu Simbel 
polo Val do Nilo. ,Tar:nén chegaremos até Hurghada, na costa 
do Mar Bermello. Transporte en, minibús, tren e faluca. Alon-
xamento en hoteis en cuártos dobles. 
Data: 19 de Marzo ao 1 de Abril. 
Pré~io: 130.000 pts. 

·.afiosluz 
CLUB DE VIAJERóS 

Ronda de Sant Pere, 11. Óó 3a. • 08010-Barcelona · Tlf_: 302 50 81 
Ledesma,7. lºizqda·.480()1-Bilbao~Tlfs: : 424 42 65-424 2215 . 

Rodríguez San Pedro, 2.0f. 1202·28015-Madrid·Tlfs.: 4451145 
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CARTAS 

ACLARACIÓN 
DE RÓMPAMFl!-AS XOSÉ LOIS 
Ante os feitos acaecidos nas últi
mas semam;1s, e a visión parciaÍi- ,. 
zada que os mejos de cómuníca
ción . están empeñados· en dar, 
Rompamfilas quer precisar o que 
segue: 

O pasado vinte de Fevreiro uri 
número superior a setenta per-

. soas, qpresentaron-se per'ar:ite 
as autoridades militares das dife
rentes zonas do estado, para ex""' 
presar a sua negativa a cumprir 
o Servicio Militar -xa que desde 
fins de Xaneiro · deberian estar 
nos cuarteis- e coñ'eéer cal era 
a sua situación legal. , 

Con resultado desta acción 
promovida pola totalidade de or
ganizacións que traballan no · 
campo da Obxeción de Concién
cia, foron detidas -en diferentes 
momentos e circunstáncias--: · 
dez persóas das que nove per
manecen · na cadea actualmente. 
Os restantes insumisos aP,esen
tados sairon "sen . nengun cwgo" 
nen "algun tipo de explicación da 
sua situación !egal". 
Como é entendível? 

En base a qué critérios xurídi
cos persoas coa mesma "culpa;, 
son tratadas de xeito diferente? 

·. xente, pala' situación enfrentada 
que viven ·-negazón- a G"umprir o 
S.M.; negazón a participar na ló
xica (de opresión) e belicista do 
Estado e da sociedadé. ociden-

._ 

cional ·:--sen perxuízo obviamen
te do agradecimento a todas as 
outras .organizacións asinantes e 
mesrpo as que non asinando ain
da, nos teñen _prestado o seu 

Como pode _ser que· persoas 
. sobre as que pesél orde de busca 
e captura s.exan evitadas · palas, 
autoridades. competentes? 

. tal- séxan' a ponta da lanza qúe 
·acabe co monstro. . 

.• apoio. .· o 

Por outra a campaña contra o 
S.M. non é levada por estes in
sumisos só. -como pretenden 

/ · facer ver os meios de comunica
ción burgueses- senón pola to
talidade do movim'ento anti-miii
tarista que desde posicións de 
superación _do actual statu · qua 
están a cuestionar a Lei de Ob
xección de Conciéncia, ·o Serví
cio Militar no exército español e · 
a própria existéncia do Exército, 
asi COrTJO .as diferentes relacións 
.militaristas que finxen a realidade · 
social que nos envolve de· inxtJs
tizas. Outra causa é qu_e esta 

· ..-)· 

• 

Que a Obxeéción de Concién
cia é un direito fundamental, non 
nos cabe a menor dúbida, ape
sar do que diga o Constitucíonal 
e se a Constitución non a recoHe 

. comó tal pois qu<e a troquen. 
Chamaremos aos partidos e 

organizacións a xuntármonos en 
acoións reivindicativas' co fin de 
transgredir este cerco .. e ceibar 
aos presos, como xa os chama
mos -a Asamblea Nacional da 
cal forma. parte Rompamfilas- a 
asinar o ma~ifesto pola abolición 
do _S.M. adxunto. 

Queremos tambén agraaecer 
especialmente ao BNG o apoio 
asumido pola sua Asamblea Na- .· 

FRANCISCO SOUTO 
(Membro do colectivo 

. Rompamfilas de Compostela) 

APOIO A HB · 
NAS EUROPEAS 

Metéronme em prisom para ·iso
lar-me da · realidade e do meu 
po~o. e o ·que fixerom realmente 
é "dar-me um magnífico mirador 
e pontes de contacto e comuni
cagom. A represom gerou ·solida-

. riedade; a 9istáncia: maior clari
dade ideológica; a cadea: calor 
humano, compartir experiénciás 
e novas· conhecimeritos. Estos 
torpes imperialistas siguem a fra
casar, ainda non aprederom a 
lecgom de Euskadi. 

Despois dumha dúcia de anos 
de murcha e desencantadora 
transigom política, de novo sur
gem motivos, feítos, signais de 
vida revolucionária, de posibili
dadE;i .de auténticos cambios; 
pretenderom afogar-nos no tédio 
parlamentário, nas concertagons 
sociais, mas os pavos, os trabal
hadores, 11om tragarom, resis
temse a morrer e luitan. 

Respiramse aires novas, a ilu
sión recuperase com perspectiva 
estratégica, vóltase a ter confian
ga nas próp~ias torgas e em po
der vencer. E posíbel vencer!!! 

Vislumbrase a luz ao final do 
túnel e esso anima a avanzar. 

As bases do estado continua
c;lor ao franquismo nom som tam 
sólidas como nos queriam fazer 
ver, há fisuras, perdem eredibili
dade e legitimagom social, há fo
cos de inestabilidade porque 
nom derom amortiguado as lui
tas de classe e nacionais. 

É pois um bom momento, as 
forzas defensoras dos intereses 
populares poden colher a i"niciatt
va e passar a dar batalhas a 
ofensiva, é umha boa ocasom 
para fazer acumula9om de tor
gas e preparar novas etapas. 

O ·psoE, o poder legal do es
tado, está sentado na mesa com 
ETA em Alxer, o que chamavam 

· "banda de assas_sinhos" foi legi
tima9a como interlocutor políti
co. E um _bom exemplo de luita 
o do MLNB; ver como souperom 
transformar cada golpe em no
vas avances; ·é umha demostra
gom de como ter linha política -
coerente é, em política ter todo. 
Os reformistas, que passarom a 
ser '!funcionarios" do estado e se 
entregarom por urrrposto eleito
ral ou digital ficarom desenmas
carados. A práctica está demos
trando que a solugom· aos pro
blemas populares vem da man 
rupturista-revolucionária ou 
como se lhe qúeira chamar. 
A~ora em Euskadi, PNV, EA, -

EE, ... todos a mirar para ETA e 
HB, já que som estos os que ten
hem -a iniciativa política e o povo 
basca é conscente de que o que 
se conquira vem pola man de 

· quem loitou. Aindq non faltarám 
zancadilhas e manobras do blo
ca reformista, que pretenderám 
algum cámbio para que nada se 
conmova. Por certo, a modo de 
comentár:io', menudo papel no--
xento que está a conquerir. Ban
drés facéndolhe o trabalho sujo 
do PSOE, atacando com sanha 
aos patriotas bascas para gan
har as migalhas do poder e os 
votos dos espanholistas e das 
FOP. 

E na nasa terra, qué?; a quem 
pretendem enganar os que an
dan na onda da reforma!? Onde 
estam os logros, os avances de 
todos estos anos de reformismo, 
na vida das classes populares? 
Que cada quem na sua concien
cia matine se é posíbel sair das 
miseria, da explota9om, da mar
ginagom .. . pola via do "Tacita a 
Tacita". 

Eu, sendo práctico, inclino me 
mais pola loita cómo um povo 
unido que se ergue e ·ponm a 
face e o peito ao opresor, com 
inteligencia e com for<;a, donde 
cada quem pense ideologica
mente o que lhe pete, mas que 
haja unión no enfrentamento 
com o inimigo principal. 

Do poder opresor só podemos 
agardar paus, e os reformistas, 
entre pau e pau: un caramelo, 
como o torturador que entre se
som e sesón oferece um cigarril
ho. Todo o que venha da man do 
inimigo e que nom seja producto 
da presóm e da loita, em princi
pio há que entendelo como ma
nobra asimiladora. Mira ti por 
donde, acábome de lembrar que 
hoje autorizarom meter TV nas 
celas, até 12 pulgadas. Será polo 
nosso bem? 

Para convertirse num r-evolu 
cionário no nosso país nom fai 
falha mais que sentirse povo ga
lego e ser bom e generoso( ... ) 

Gesto de ler a Castelao, a sua 
mensagem segue sendo . actual, 
viva e revolucionáriá. Falava com 
singele9a e contecta directamen
te com o cora9om popular. "Ter 
fé no pavo para que o pavo ten-. 
ha fé em nós" ou "Petar na ialma 
do povo até crear um estado de 
opiniom revolucionário", som pa
lavras que condensam . umha 
p'rofunda sabiduría e umha von
tade de transformagom social. 
Castelao nom se definía marxis
ta, máis foi um revolucionário, ta
mén Fildel tomou o marxismo 
umha vez feíta a revolu9om. 

No camiñho de avance, miran
do o nosq interés como galegas 
e senda fideis ao princípio de so
lidariedade, tenho a idea firme e¡ 
clara de que~ compre apoiar a Hl3 
nas vindeiras elei9ons ao parla
mento europeu; nem se trata de 
que "nom h~ outro remédio" nem 
tampouco , de pensar que esta
mos a fazer um favor aos bas
cas: é qüestom de correc9om de 
linha política, e luitar polo nosso 
irnianados com os demais e fa
zer f or9a, palanca e ariete cont~a 
o comun opresor, ro ponto. r:i~1s 
feble do sistema.: E em def1mt1va 
abrir un caminho, crebar as re- · 
sistencias á corrénte de lib~rta
gom do nosso pavo. Para expfi
car umha linha acertada normal
mente fam falla poucas frases. O 

.MIGUEL CAMPU~NO 
· (Alcalá-Meco) 

Al 
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A NQSATERRA 

Despois dunha hora de · 
conversa, AÍltón ·Reixa . 
ca.se nos convence de 
que vivimos nunha 
"Galicia, s~tio distintó"; 
que os políticos gastan 
de rodearse dos 
artistas; que a sua 
mensaxe non é frívofa , 

· é irónica. ComeJ?.zamos 
talando do máis 
iminente: a xira musical 
que, baixo o título "o 
son da língua", 
realizarán esta 
primaveira "Os 
Resentidos" e mais "Na 
Lúa". 

• XOAN M. ESTÉVEZ 

Acordamos facer unha fronte 
comun cun grupo, en princípio 
distinto ao naso. como é "Na 
Lúa" Baseámonos para iso na 
coníluéncia entre ambas forma
cións en distintos aspectos que 
nos unen, a defensa do idioma, 
que ven senda o máis importan
te neste caso; de orientación ar
tística. xa que "Os Resentidos" 
desde o "pop" vi.¡nos incorpo
rando aportacións d8 música ét
nica e do folclore; ao mesmo 
tempo, "Na Lúa", partindo da 
sua ident1dade "folk", fixeron no 
seu último disco un traballo moi 
rico, cunha elaboración moi mo
derna, moi actual . Por outra 
banda, queremos plantexarlle á 
Administración (neste caso a 
Xunta) que nos apoie en épocas 
de pouca contratación, corno é 
esta da primavera. Asi como ver 
paliada a dificultade que ambos 
grupos padecemos no noso tra
ballo por desenvolve-lo na lín
gua do País; iso merma facilida
des fóra da Galiza, e dentro do 
País a indústria musical é moi 
ca ti va. 

Sítio distinto 
Ante a taima por identificar 
a este País como "Galiza, si
tio distinto", un pergúntalle 
ao autor pola sua razón de 
ser. 
Ven senda un "slogan " que abo
ga por algo tan necesário como 
é o direito a defender os ele
mentos diferenciais das distin
tas colectividades sociais . · Rei
vindicacións que parecían mar
xinais, come o feminismo ou a 

. homosexualidade. pasaron a 
ocupar un primeiro plano. e ac
tualmente están cambiando o 
mundo. Isa é máis evidente nos 
países sen Estado; na Galiza vi
vimos unha dialéctica entre os 
que defenden unha visión "pe
cul.iarista" , proveniente do gale
gmsm'.o histórico (do século 
XIX), e ós que, pola contra, eren 
que o noso País é como calquer 
outro, un mundo de gruas des" 
files de modas, onde tod~s so
mos europeus ... son duas ver
sións bastante · ideoloxizadas e 
ao meu .entender, perversas. Por 
1 ~0 falo. de "sitio" : é algo mate
rial, non é nen nación, nen país. 
nen comunidade autonoma. 
Máis ambiguo talvez? 
Nor:i. ª ª!Il};)igüidade non me fa
vo~ece.. E mái9 primário ;. e non 
quero ·ideoloxizar . en sentido 
nengun: 

Os tópicos 
Cando se escoÍta dicer en 
~~lli~er F.M." que .a "Fre-

en~ia Modulada". é para os 
.pensionistas e a Onda Média 
Par.a os ~édio-pensionistas, 

G ... ··o, 
u1e1~r · .. 

. . . CULT"(lRAL, 

Antón Re:ixa 
'Eu non pratico o humor__,_ · 
Os Resentidos e Na Lua realizarán 
unha xira musical conxunta na primavera 
suscítase o interrogante da 
incidéncia da rádio-difusión 
na sociedade de- hoxe. 
É debido a unha curiosidade es
pecial que teño polos vellos ; pa
réceme que eles son un dos 
grandes tabus sociais de hoxe 
en día. Apenas se fala deles, e 
cando se fai , lirnitámonos . ás 
pensións, residéncias de ancia
no$, etc.; non se repara na sua 
vida sexual. por exemplo. 

Este tipo de cuestións ~on as 
que rrte preocupan; eses "stan
dards" da beleza, segundo os 
cales o . "fermoso" é o novo e o 
"feo" e desagradábel'.é o veilo.:. 
veñen senda canons que poden 
desaparecer , por qué a delgadez 
é considerada J:Dáis estética que 
a obesidade?: 

Tamén quixen dicer algo so
bre a división arbitrária do mun
do : . pode haber dous tipos de 

1 persoas, tanto entre os que es- . 
coitan OM como entre os da 
FM, e ambos os dous están di
c_endo algo. O ano pasado pasei
rríe várias semanas escoitando 
un programa de OM, no que as 
amas de casa contaban os seus 
soños, e decateime que ·ª au
diéncia (abrumadoramente fe
minina) soñaba· cc:in p.wases, ta
beiróns . pero envoltos en _papel 

"albal". que Jles viña senda un 
elemento cotidiano. 
Os esquimais, os emigran
tes, os negros, colectivos e 
estampas nas que a miséria 
ven sendo ·unha constante, 
·son elementos distintivos 
do traballo criativo de Antón 
Reixa. 
Os esquimais san· un caso de 
cultura diferenciada e mestiza. 
Resulta bonito v~r qUE,3 dous ve
llos se xli.ntan na neve cando 
deciden morrer . Tamén están 
"machacados" polos iánquis e 
os daneses ; reivindican ·aigo 
máis que un Estado de autono
mía. 

. 'O FOLK NON E 
MINORITARIO -

A miséria tradicionalmente 
sempre tentou de ocultarse. Re
cordo que na miña infáncia, · 
cando chamaba: á porta un "pro
be' '., 'na casa quitábanlle impar- . 
táncia. 

En canto á emigración, na 
portada .do naso último discO, 
aparee~ . unha foto de_ Manuel 
Ferrol que rnflexa un fenó_meno 
que non q\.leda tan lonxe no 
tempo: .o éxodo. dos galegas á 
América. Agora apenas se fala 

da emigración, . cando haberta 
que perguntarse por que a xen
te non emigra; os que volven, 
en que situación se quedan, 
etc ... ; o título do LP "Fracaso 
tropical" ven se.ndo. alg~ asi 

. como "exotismo iinposíbel". 

Hurpor ·e Ironía · 
Unha vez repasad.as diver
. sas frases e mensaxes que 
i_déntifican ao polifacético 
artista, xurde a duda sobre o 
séu contido: Até que ponto 
é frívolo e/óu irónico? Sen-· 
tiu algunha vez a sensación 
de rirse do seu público? · -
Non, eu non pratico ··o humor. 
Actualmente na Galiza estase a 
dar unha teima polo humor, que 
normalmente produce resulta- · 
dos horríbeis, pouco graciosos . . 
O humor parééeme moi delica
do, e caído que ·no mundo hai 
poucos humoristas. 

Claro que cando un pratica a 
ironia, .deixas únha marxe á am
bigüidade, e alguén 13ode sentir~ 

se molesto. 

Os artistas -e o poder 
Cando un personaxe se de
clara nacionalista de esquer
das, e se · relaciona profisio
·nalmente coas institucións 
que no noso País detentan o. 
poder político, cabe pregun- ~ 

·tarse pQlo papel que .ambas 
as duás· bandas desempe
ñan. 
Os artistas estáll ben vistos ac-

/ tua.Imente; xa perderon esa irna
xe de tipos raros que tiñ9-n nou
tros te_mpos . No seu tempo, 
Franco fotografábase ·pescando 
salmóns ; actualmente esa ima
xe é mais refinada e os políticos 
prefiren rodearse de artistas . 

As miñas relacións ca poder 
político non son nen boas nen · 
más ;. simplesmente considero a · 
cultura corno un diréito público , 
que debe estar ·atendido. Sobre 
este aspecto r'eflexiónase moi 
pouco; por qu~ o Estado ten 
que pagar os antibióticos, ff non : 

. unha exposición de pintura, un 
disco bu un libro? Pala rniña 
banda , estou acosando decote á 
Administración, plantexándolle 
novas proxectos. 

Galiza, país de modas? 
Exis_te no noso País . UD· pú
blico capaz de xerar unha di
námica cultural-á manee das 
modas? .Até que po~to -as 
masas son vulóerábeis polos 
"mass-media" e .as multina
cionais do disco? ·cuestións 
susceptíbeis de seren · trata
.das por un criador que é re
coñecido, mesmo ·. popular, 
no seu próptio tempo. ·· 
O problema está en que o públi
co receba tocj.a a . información 
.cl,lltural. Cando tal acontece, 
chégalle dunha forma moi filtra
da. Precisamente no caso que 
comentámos de "Na Lúa" e "Re
sentidos", pensb que SOl'IlOS víti
mas dun tópico; considérase o 
"folk" como un fenomeno mino
ritáiio, cando eu teño visto pú
blicos máis entregados eq acon
tecimentos deste tipo que neu
tros de grupos "pop·". No ·naso 
caso , cornprobámos un fenóme- · 
no semellante nas festas popula
res, t a:o lado déls orquestras de · 
baile · (claro que aí axúdanos o 
idioma). · 
Ademais . das limitacións 
que' o mercado impón aos 

·. criad~res, está a auto-censu
ra · que en cada momento 
pode _aconsellar o que con
vén ou non escreber. 
Autocensura non téño, polo me
nos conscientemente. Actual
mente, por exernplo, e_stamos en 
contra do V Centénário do Des
éobrimento. O 
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• Resposta positiva á 
galeguización do- Banco 
Bilbao-Vizc~ya~ Á sección 
sindical d~ INTG no BBV dirixiu 
uriha· proposta á Dirección Re.:- · 
xional da entidade propondo 
unha progresiva· galegul.zación 
dos servícios do banco·: novas 
irÍlpresos, cursos de galega, pu
blicidade galeguizada e ade'aua
do uso dos topónimos. Unha pri-·. 
meira resposta da dirección do 
BBV foi positiva: "estudaremos 
as suas propostas atentamente. 
Xa iniciamos . en Santiago, · Ou
rense e A Coruña, cursos de ga
lega a xefes e empregados en 
colaboración coa Xunta de G_ali- · 
za e ·pretendernos xeralizalos no 
próximo futuro" . · O 

• Encont{o~ profisio
nais de ceramistas. Organi
zados por REGAL Cerámica Ar
tes·án coa colaboración da Aso
c;;iación Galega de Artesáns, na . 
última ·semana de Marzo e pri
meira de Abril, celébrase este 
encontro entre profisionais no 
que se impartirá, un cutso mo
nográfico sobre fornas , a sua 
construcción e cocción, a cargo 
do. especialista inglés Wali Ha
wes. Asit;tirán duas dúcias de 
artesáns, a maioria galegas, e 
entre eles unha mOID{a de clau
sura do Convento -de Valdeflores 
áe Vive~rn. que obteu úÍlha dis
pensa especial do Bispo de 
Mondoñedo. _ . D 

11 VI Semana Galega de 
Filo·sofia. Baixo b título xené
rico de Filosofía e Poder", a Aula 
Castelao de Filosofía de Ponte
vedra, organiza do 27 ªº 31 de 

. Marzo unha n-0va edición do 
máis importante encontro de fi
losofía na Galiza e un dos máis 
recoñecidos no Esta<l.o. En se
sións de mañán, tarde e noite 
desenvolverarise os ternas, 
"Teoría e Poder", "Exercícios do 
Poder na Galiza" e "Os poderes. 
fácticos". Teñen cohfirmada a 
sua asisténcia importantes per
soncilidades: Samir Amin, Gian
ni Vattimo, Ác:j.olfo.Sánchez Váz-· 
quez·, Christian Deschamps, 
Gonzalo Puente Ojea, · Á)varez 
Solis, José Felix Azurmendi, Ce
sar · Alonso de los Rios. Miren 
Etchezarr~ta , Mar~ano Agu.ille, 
Célia Amorós ou Jacobo Muñoz 
Veiga , entre 0s convidados de 
fóra da Galiza. As xomadas 
complétanse con perta dunha 
.dúcia de comunicacións. mesas 
redondas . e exposicións de po
néncias . A cita é no Auditório 
da· Caixa Provincial en Ponteve-
· dra. O 

• "História do Cerco de 
Lisboa" próxima novela· 
de José Saramago.: O escri
tor· portugués publicará o próxi
mo 20 de Abril 1.na Editorial Ca
minho, o seu novo romance . O 

· libro marca .un record de tirada 
no país viciño : 50.000 exempla-

. res . ·saramago publico~. 9.esde o 
78, os libros "Objecto Ouase" . 
"Levantfido do Chao", "Memcg
rial do Convento" (o seu grande 
·lanzamento), ·,.o ano . da marte 

: d.e Ricardo . Reis" e hai amis 
arios "A Jangada de Pedra" ~ O 
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'Nos· meios ségues~ ~sen v~orar a fctografia c9mo xeito de ·ekpresióñ independente' 

Josep Gol · 
Presidente dos fqtógraf9s de prensa cataláns .· . 
Josep Gol é un fotógraf~ 
que ten 'exercido nesta 
pro{isión .da · 
comunicación case 
todos os postas. Desde 
o xomalismo do dia-a
dia até o 
documentalismo social, 

• XAN CARBALLA 

pasando pala fqtqgrafia 
~áis especializada de 
teatro ou cine. Catalán, 
con temporais 'estadias 
na Galiza, Josep Gol 
preside- a Associació de 
Fotógrafa Professiona.ls 
.de Premsa i Mitjans de 

'Jl FOTO PRECISA 
UNHA · Josep Gol está especializado ac

tualmente na fotogr.afia de es
.. pectáculos . nomeadamente o 
· teatro. · Traballa para ·grupos 

·como "Els Comediants", "La Cu
bana" ou "La Fura dels Baus". -
''Formo parte da própria equipa 
dos grupos . vou con eles nas xi

-ras e encárgome de t_odo o rela-

REELABORACION E 
OBRIGA A SER MAIS 
ACTNO FRENTE A 
ELA' 

en Cataluña, e famoso po1a;::; · 
suas tomas durante a guerra ci
vil" en Barcelona. "Interésaóos 
destacar ·a impmtancffi., · como 
te!:¡temuña- e . servício público, 
que ten o fqtoxornalisma. A 
xente lembra o pasado e precisa _ 
ter a irnaxe do que ~a- viviu . No 
caso do fotoxornalista hai un 
alto grado de responsabilidade. 
O seu labor como informador 
obrígalle a estar sempre ao dia 
para ser bon , ter que estar ao 
tanto do que sucede socialmen- . 
te , aumentar o 'seu nível cultu
ra1. Un fotógrafo plástico ao fin 
está tirando a reflexión do seu 
interior, · o xornalista. corno oo
cumentador social ten. que ser 
adernais un comunicador , e isa 
requere· informac~ón e forma
ción ." : 

cionado coa imaxe do gn,ipo e 
do seu arquivo. Para ·darse unha 
idea : de 8.5 · millóns de ·gastos 
armais de producción é moi pro
bábel que 1, 5 millóns vaian des
tinados a esta fun ción . Tanto no 

. teatro corno no cjne . a fo_tografia 
ten. unha función moi importan
te . Son dtlas especialidades dis
tintas e aquel depende da foto
grafía. Ap ver as fotos dQ espec
táculo · un quédase cunha espé
cie de logotipo ou fixación dp xa 
visto. <:luédalle máis metida a 
obra ou a película e esa evoca
ción permite unha maior capa
cidade de anál;ise. O cine non 
precisa dun código prévio -ta
lando a rasgos xenernis- para 
entendelo, pero si a · fbtografia . 
E non é fácil escoller a imaxe 
que póda resumir con toda a 
forza o espectáculo do cine e do 
mesmo teatro . A · foto precisa · 
unha reelaboración e abriga a 

. ser rn~is activo frente a ela". 

-O f.otoxornalísmo . 
Recenternente celebraron en 
Cataluña os 10 anos de fotoxor
nalistno en libertade. Hornena
xeuse a Agustí Centelles, consi
derado o pai '_ do fotoxomalismo 

Plantexámoslle a Josep Gol 
várias cuestión relacionadas co 
terna :· a obxectividade-, a foto
grafía de xoc, o compromiso ... 
"Non . existe obxectividade. 
Sempre ha} unha parte · de com
promiso, de opinión, .como a hai 
en quen escrebe. Creo na capa
cidade de solidar'idade da xente 
para transformar as coqsas. -e 
observo a · realidacte eri rélación 
ao contexto na que se dá. Por · 

· -outro lado pon debe -haber lirni~ 

Son libros para o Ciclo Inicial da EXB. ' 
Libros globali~adores en Lingua Galega. 
Libros de traballo trimestral: 
Ljbro~ que teñen . en conta que nenos e 
nenas que co~enzan ·este. ciclo non pasaron 
polo ensino. Preescolar. 

Un libro de Cienc~s Naturais 
feito dende Galicia pára 
comprender mellor a nosa
realidáde. 

Comunicació de 
·Catalunya, en cuxa 
directiva está outra 
fotógrafo que exerceu 
hai, anos na Galiza -
Arina Turbau- e · 
aiglinhq.s de· cuxas 
fotografias téñense 

t acións no tipo de traballo , pero 
si nas formas de enfo·calo. Hai 
xente con reticéncias a que' a 
fotografen, e iso é porque· a 
prensa no~ cumple a sua :fup-

reproducido nas 
páxinas .deste · 
semanário. Ambos e 
dous mostraban parte 

· do seu traballo na · 
exposición 'Traballadoras' 
(la Secretaria · 
da Muller .da CXTG. 

ción social e a xen te ten reser
yas e resisténcias , non dá credi
bilidade aos médios, que están 
feítos en función dun ..l>oporte 
económico e político". 

É o libro globalizado do Ciclo . Medio. Un novo instrumento de traballo 
que . moitos_ ensin_antes do no5o pais viñan demandando. 

· Un instrumento para o traballo 
·. na aula e mais no entorno. 

Libr~s pa.ra · a Área de Experiencias, nos que as Ciencias. Sociais. e 
~ lfl:tl Naturais aparecen integad~ nun único libro ·para cada niVel. · 

~~ 

· Josep Gol canta a experiéncia 
de . traballo nunha axéncia de 
prensa. "Hbub~ra .un accidente 

' de tren e había vários rnortos. 
A foto fácil; seguindo o critétio 
dos media, seri~ os próprios 
cadavre::; . Jnteireime de que 0 
accidente se produciu por fallos 
no mantimento .das vías, e ise 
foi _o centro do rneu traballo coa 
traxédia ao fundo . Fixen unha 
reflexión sobre as condicións úl
timas do · accidente. Na axéncia 
dixéronrne 'que · era un bon tra
ballo pero que non vendían 
unJ:a foto . Despedinrne. 

A fotografía, así concebida 
esíxeselle horrnr, esíxeselle dis~ 
traer con ese impacto das cau
sas e as circunstáncias. Esíxe-
selle empecer a análise e alie
nar. Para rnin non é admisíbel 
xogar coa intimidade das per
soas para obter beneficios". 

A fÓto~afia na prensa 
"Na fotografía na prensa ainda 
se está empezando. Está a cum
prir ainda un papel decorativo/ 
iJÚ.strativo e serve para chamar 
a a tención. Non se chegou ain
da, tamén non na Europa, a va
lorar a fotografía corno informa
dora por si própria . Eu son parti
dário das reportaxes fotográfi
cas , con máis calidade e repro
ducidas a maior tamaño; a su
primir as fotografías de carné, 
eses retratos estáticos ernprega
dos para encher. Senón haj a 

~ imaxe adecuada non se dá. Cla
ro que iso obriga a que se pague 
mellar e iso as empresas dos 
meios non o entenden, o seu 
plantéxase en termos de rendi
mento e cantidade. E como se 
poden facer catro ou cinco tra
ballos de calidade ao día?". 

A Asociación que preside 
Gol, e na que están 160 profisio
nais cataláns mantén unha do
ble liña : paralelamente á reivin
dicación profisional (tanto eco
nómica, direitos de autor, evitar 
problemas coa policía, etc ... ), 
está o traballo cultural. "Hai que 
expoñer continuamente o que é 
o fotoxornalismo . Realizar mos
tras, catálogos., organizar deba
tes, aqmentar en definitiva o ni
vel cuJtural do fotoxornalista ." . 

Non existe diferéncia 
entre cor e branca e 
negro 
"No futuro non haberá diferen
ciación entre fotografía a cór ou 
branco ou negro. Esta última 
será unha gama da cór, na que 
funcionan os grises, e a fotogra
fia será a expresión dunha idea. 

Débese ter en conta que a fo
tografía é ainda un xoguete 
novo e foi inicialmente en bran
ca e p reto por accidentalidade 
técnica e química: Pero xa un 
mestre en Cataluña, corno Cata
lá Roca, facia foto en cór a pri
meiros do século. Sucede que a 
cór ainda nos distrae, e máxime 
cando as em'Jlsións que lanzan 
os americanos ainda procuran 
saturar as cói;.es para que fun
cionen ·corno reclamo: daqu~la 
non se le8' a fotografía e esta é 
unha. formalidade para chamar a 
atención. Agora a moda invírte
se en certo senso e están de ac
tualidade os tonos pastel e s.ua-

· ves .. 
Isto non quer dicer que o que 

debernos chamar propriamente 
a fotografía con grises perda 
sentido. D~pendera d.o tema ou 
da inten.ción do fotógrafo. ;pero 
non é a cór a que desvía ·a aten
c~ón dun tema é a nosa .falla de 
costumEt en vela, en prqcesala 
na cabeza. En definitiva un pro
blema de alfebetizació11 visual 
que· se iiá producindo a medida 
que sexa unha art~ de represen~ 
tación'. á que nos acosturnem9s, 
indep~ndentemente de que 
gama de córes se escolla". O L 
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Esa·dobre vida .do 
Conde de Viloide 
É bastante - frecuente que os 
a·suntos históricos sexan consi
derados temas aborrid?s e pou
co atractivos para o leitor . O cal 
non · irnpediu; afortunadarr¡.ente, 
0 boom que actualmente vive a · 
novela histórica, nen que sexa 
un dos subxéneros novelísticos 
que maior calidade posue nas 
suas obras . Por causa de todos 
coñecidas e nunca soluciona
das, o leitor médio carece ?os 
suficientes coñecimentos histó
rico-culturais para unha correc
ta interpretación das diferentes 
claves, en realidade todo o que 
sexa recuar roáis alá do século 
XIX fáiselle excesivamente 'ár
duo, irnaxinar todo o mundo in
formacional implícito e/ou suxe
rido e que é necesário supor 
para que quede completa a am
bientación da novela, élle exce
sivo. Naturalmente isto non é 
máis ca unha das consecuén
cias do actual estado cultural do 
leitor médio. Pero sexamos opti
mistas e pensemos que este é, 
na história, o primeiro boom da 
nov'ela histórica non sustentado 
fundame ntalmente no leitor eru
dito e culto, que o reflexo do 
éxito internacional é só un coa
dxuvante máis, que o leitor ga
lega médio é xa capaz de asu
mir a tentativa de leitura dun 
relato histórico e isto non se 
debe á "moda". 

Mais é absurdo crer que to
dos os relatos históricos son ma
rnotréticos e pesados de ler. O 
exemplo do Conde de Viloíde 
demóstrao, porque o ~dxectivo 
que mellar o califica é divertido. 
O relato de Xavier Costa Clavell , 

Xavier Costa Clavell 

o 
~ ro o 
_J 

ciJ 
o 
X 
a: 
::J 
X • 

é simples e fácil de ler, esta pas
to en boca do mesmo don Lou
renzo Castro de Andrade , conde. 
de Viloíde e señor de Furbo, 
Bermus, Fornas e Sobreira, que 
ha morrer por primeira vez o 30 
de Maio de 1223 a causa dunha 
enchenta de figos. Home descri
do e sen escrúpulos, o perfeito 
vividor. Narrador de tal condi
ción proporciona unha descar
nada visión das sociedádes. Da 
do século XIII e da do ·XX, por
que este señor conde é un de
ses priVilexiados mortais que 
gozan do favor de selo a médias, 
xa q\le teñen o poder da re-en
camación ou resurreción. E ago
ra foille tocar ao señor conde 
reencarnarse neste nuclear sé
culo. Tal dobre perspectiva tem
poral correspóndese cu.Ilha do
bre acción, loxicamente, e un 
dobre itinerário espacial. Non 
podemos dicer que haxa un do
bre carpo de actantes porque al
guns deles tamén son reencar
nación doutros contemporáneos 
do don Lourenzo. A dobre ac-
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ción, . produto da dobre perspec
tiva temporal, ten pou·ca· que. ver 
entre si, mais as dúas accións 
non son totalmente alleas xa 
que éion Lourenzo (fundamen
talmente) proxecta .. lembranzi:íf:> 
do século XIII nas vivéncias do 
século XX. Dentro desta dobre · 
acción, don Lourenzo é o fulcro 
anedor do cal xira toda a órbita 
dos diferentes acontecimeni:os. 
Evidentemente, el ' é · tam_én 
unha das pontes de unión entre _ 
os espácios cénicos do século . 
XIII e do XX; mais non a única, 
ademais de haber outras perso
naxes que tamén realizan tal co
metido hai outra unlón estrutu
ral : a acción é 1?empre a partir 
do mesmo l'ugar: o castelo de 
Viloíde e os seus arredores ,- daí 
arranca sempre a acción. 

A novela, con personaxes ben 
configurdas é unha simples-pero 
efectiva · estrutura, presenta un 
deseño editoiial a base de frag- · 
mentas interdependientes entre 
si (todos xuntos forman a nove
la) e á vez: con equilibrada estru
tura interna. Desé modo aumen
ta a facilidade de leitura sen a 
tensión argumental se ver mer
mada, o leitor pode séguir a lei
tura sen esforzo. A única chata 
realemente lamentábel sana os 
erras lingüísticos que por veces · 
salfiren, de modo pesagradábel, 
tan amena leitura. O 

O Conde de Viloíde. Xavier Costa Cla
vel! . Edic. Sotelo Blanco. Barcelona, 1985. 

XOSÉ MANUEL EIRÉ 

As amistades · 
perigosás 
Sorprende atapar o nome de 
S~ephen Fréar ao frente cf esta 

produción de época; financiada 
con capital norte-americano e 
inter¡:.etada por actores igual
mente daqueis pagos. O qué 
pasa é que a etiqueta que a 
Frears se lle irnpuxo a raiz da 
sua opera prima "A miña fermo
sa lavandería", que o tildaba c;l.e 
abandeirado dunlla certa mo
cfemidade, resulta un xuício moi 
limitador. Na sua magnifÍca 
"A.Pre as orellas" e nesta adap
tación dun clásico da literatura 
erótica francesa do xvm ten de
mostrado o novo nena terríbel 
do cine inglés o seu fuste de só
lido é intelixente r~alizador. 

Con axilidade narrativa equi
pruábel á dunha peza de cámara 
barroca, Frears dés!3nvolve unhá 
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série de forzas enfrentadas· nun 
xogo de dominio-sumisión que . 
devén tráxico ao final . Ese Ca
sanova, Ún : tanto virollo, que 
compón á perfeición Johrt Mal~ 
kovich veráse ·dominado por 
Glenn Close (nunha insólita apa
riéncia), a grande urdidora que 
tece e destece ao seu antoxo as 
vidas e líos: das ociosas- ·xent_es 

· da. corte. Os diálogos xogan un 
papel fundamental, e para ffi.e
llor precisar , as palabras. O viz
conde sedt,¡.ctor válese delas 

· como médio püncipal de con
quista, pero ta:inén ;:i.cabará sen
da prisioneiro das mesmas, e o 

-seu discurso ante a amada que 
abandona · pala imposición da 
marquesa está armado en torno 
a unhas verbas ("non pode evi" 
talo':) alleas a el, pero que_ deter- -
minan sen remisión a sua con
ducta. 

Neste complexo e sútil xogo 
de relacións . humanas que ·ven 
.constituir todo. o filffie, son sig
nificativ-os os. planos iniciais, 
nos que nun . montaxe paralelo 
vemos á marquesa e ao vizcon
de poñéndose os semi complica
dos arreós e corsés -diversos. · 
Prepáranse para a complexa 
partida de xadrez que desemo-

. larán despois, e na que tamén 
serán, á par que depredadores, 
presas deses encorsétamentos. 
. Un filme que tende un . com

plexo e productivo entramado 
de sentimentos e misérias hu
manas, sobre un decorado mag
nifícamente disposto. Sen ser 
·unha obra mestra, trátase dun~ 
ha fita que saca un inusi~do 
partido aos actores: e que se si
tua entre o máis interesante do 
cine últiillo que por aq:ui chega, 
ademais de confirmar de novo a 
valia de Frears, que por si" facia 
falla demostra con · este filme 
"histórico" non ser un cineasta 
conxuntural. O 

G. VILAS 

A VENDA EN ABRIL 

Procurando. completar un 
. amplo panoramq sobre as 
figuras. do noso i mediato 
pasado literário, "Ramó~ 
Cabanillas. Camiño Adiante", 
aborda nunha dúcia de ensaio-s 
e unha dnipl'a mostra . 
icónográfica, o estudo do 
contexto, a vida e a obra dun 
dos máis popu·lares pqe-tas cos 
.que co~tou º· n~so p9ís. Ramqn 
Cabandlas· v1v1u o seculo do 
renacer profundo do 
nacionalismo e adecuou a sua 
obra lírica ao compromiso co 
seu povo; desde esta edición 
monogrófica contribuimos a 
recuperar a sua obra para o 
.noso imax.inário colectivo. 
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Este diminuto edificio partb,a Confe
deración Hidrográfiéa do Norte en 
Monforte de Lemos (Lugo), estrutúra
se en tres plantas .iguais duns cen me
tros cuadrados cada unha. 

A planta baixa é un garaxe para ca
tro autortl(~veis, a primeira ten un pro- . 
gtama mínimo de catro despachos e a 

ARQUITECTURA 
; . 

ffiSÉ MARIA APARICIO ALONSO· 
Naceu en Madrid. en Decembro de rio de Obras Públicas e. Urbanismo. 

~~ 
1946. Arquitecto- pola E.T.S.A. de · Na actualidade traballa na Área de 

-Mádrid en febreiro de 1973. Proxectos da Dirección Xeral para a 
Arquitecto por oposición ao Ministé- Vivenda e a Arquitectura: . 

~ 

_,..,,. EDIFICIO PARA A C.H.N~ 
MONFORTE 
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PLANTA BAIXA 

superior é a vivenda do guarda _con 
dous cuartos de dormir. · 

Está construido cos materiais tradi
cionais do · lügar, muros de ·pizarra, 
granito de Porriño, madeira de casti- · 
ñeira, procedente dun derrube cerca
no , e. cuberta de cobre. Só ·un material 
moderno, o aceir.o laminado, utilizado 

MEMÓRIA 

con profusión .en funcions ·estruturais i 
en sustitución da tradicional carpinta-
ria de annar en madeira. · 

1 ·11 '1 1 t' l /'! 

A arquitectura, con minúscula, 
' oriéntase,· naturalmente cara ·a riquísi

ma· tradución popular galega, buscan
do a sua inspiración na arquitectura 
anónima ·de construtores e ·afeizoados 
e ·tamén a arquitectura dos "edificios 
S§CUndários" máis -que nun. ,pintores- . 
quismo banal de efectos cenográficos . 

• • 1 PLANTA SEGUNDA 

Ao autor góstalle pensar que fonna 
parte dunha família de. casas-..Unifami-

· Iiares, emparentadas coa vivenda .ru" 
ral tradicional e con antecesores .máis 
ilustres como· a Villa Shellman de -G. 
E. Asplund,·a Villa en Toledo de M. 
e I. de las Casas ou a Casa en El Car
ballo ·dé M. Gallego .. 
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ACTOS . 

• VI Semana 
Galega de 
Filosofia 

VI Semana Galega de Filosofía 
desenrolarase en Pontevedra 
do 27 ao 31 de Marzo co título 
xeral "Filosofia . e Poder" 
baixo o seguinte pr9grama. 

Mañáns 
Teoría e Poder . 

Día 27. Ideoloxia Tributaria . 
as súas Formas Cristiáns e Is
lámicas. Samir Amín. Pre
sentado por Mariano j\guirre._ 

Dia 28 Poder e Poten
cia .Christian Descamps. Di
rector dun "Espace Séminaire" 
no Centro Georges Pompidou. 
Presentado por José Váz
quez Pérez. Especialista en 
Filosofia Francesa. 

Dia 29 . Secularización e Po
der. Gianni Vattimo. 

Dia 30. Nihilismo ·e Poder. 
Jacobo Muñoz Veiga. 

ola 31 Marx e a cuestión do 
Poder. Adolfo Sánchez Váz
quez. Universidade Autóno
ma de México. Apresentado 
por Ana Lucas. 

Coordenador. X ose Luis 
Barreiro Barreiro. 

Tardes 
Exercícios do Poder en Ga
licia 

Dias. 27. 28 e 29 Exerc1c1os 
do Poder en Gal1c1a por Cam ~ 
pos de Educac1ún. Comunica
ción e Adrrumstración . 

Coordenador Xoán Luis 
Pintos de Cea Naharro. 

Dia 27 O Exercicio do Po
der en Gahcia no campo da 
educación Coordenador Her
minio Barreiro. 

Dia 28 O Exercicio do Po- , 
der en Gahcia no Campo da 
Comunicación Prensa , coor
denadóra Esther Filgueira 
López. Radio, Coordena
dor. Antón Villarino Rego. 
Televisión , Coordenador 
Francisco Xavier Pérez Bu
ján. 

D1a 29. O Exercicio do Po
der en Gal1cia no campo da 

.. 

F~~~~;_~l 
1 

; filosofia 
.-.e 

Poder· 
... _; 

1!:ít-.~Ú:.l -~ ?:~ 
":.«!8-:: ~:uj~~~.!n 

·· · · · ·~-···""; 

Administración. Coordenador . 
Xosé Manuel Rivera Otero. 

Dias 29 e ªº· A proble
mática da Muller en Gali
cia. · Equipo investigador. 
Mª Xosé Agra. Nieves He
rrero. Carmen Blanco. - Po
nentes mvitadas. Celia Amo
rós Puente. Lourdes Mén
dez. Carmen Larrañaga. 

Día 31. Elaboración de Con
clusións . 

Noites 

Os Poderes Fácticos 

Dia 27. Tendencias do Ar
mamento Internacional. Ma
riano Aguirre. 

Alberto . Piris Laespada. 
Xeneral de Brigada de Artille
na 

D1a 28 Igrexa e Poder. 
Gonzalo Puente Ojea. 

Dia 29 Poder e Forzas Eco
nómicas. Miren Etchezarre
ta. Economista. 

Dia 30 Poder e Información. 
Taboa redonda. Coordenador. 
Alfonso Eiré López. Parnc1-
pantes. José Felix Azur
mendi. Profesor da Escola de 
Periodismo de Euskadi.· Antó
nio Alvarez Solis. Cronista 

,Ax·endA 
.n;CULTURALA 

AllOSATDllA. 19 

Políticb. César AlonsÓ de 
los Rios. Redactor Xefe él.e "El 
Independiente" Urbano Ta
vares Rodrigues. Ex-Direc
tor do "O Diario". 

Dia 31. Refle:Xións s~bre o 
po9er . Eduardo Louren~o 
de Faria. Ensaísta. 

Comul)icacións 

Poder, Direito e Moral : Aná
'lise de dous Casos da Univer
sidade .Galega. Francisco 

· Rodríguez e Marcelino Va
_ liño Vidal. · 

O Egoísmo· Antitolerante do 
~mpirisrño Ético de Esperanza 
Guisán . Marcelino Valino 
Vidal. - . 

Frai Verernundo Arias Tei
xeiro . Anxo Sánchez Mou
re. 

Arbitrariedade e Aparien
cia . O Poder na Obra de Clé~ 
ment Rosset . Xoán Luis M~
rín Escudero. 

Aposta por.ún Novo Modelo 
de Crecemento na obra de Ro
ger . Gara6 dy. Domingo A. 
Garcia Fernández. 

Eduardo Lourern;:Ó: Un hete
rodoxó afronta a Cuestión do 
Poder. Domingos A. García 
Fernández. 

Poder e Posibilidade. José 
Mª Herrera Pérez. 

Espacio e Poder. Xose Car
los Carballido Rey. 

Críse das -Sociedades De: 
mocráticas Industrializadas. 
Alternativas de Función da Fi
losofía. Xosé A. Puras Her
nández. 

A Revolución Francesa e o . 
Poder da Ideoloxia. Francisco 
Carballo Carballo. _ 

Celso Emilio Ferreiro : O in
telectual frente ao Poder. Ma
nuel Aián Diaz. 

Eduardo Pondal:. Creación 
dunha Conciencia Nacional. 
Manuef Aián Diaz. 

Horario de Lectura 
16.00 a 16.30 Tardes. 

Traductores 
Consuelo V ercher Lloris . 
S~lla Vázquez Arrneneli. 
José Vázquez Pérez. 
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ACTOS CONVOCATORIAS_ . 

• O ~on da língua 
Na Lúa/Os 
Resentidos 

Calendario de · actuacións du - . 
rante os meses de Marzo -e · 
Abril nas seguint~s vilas. 

Marzo 

A Ruª :_ Sábado, 25 
Ourense : Domingo, 26 
Chantada: Luns, 2T 
Monforte : Martes, 28 
Tui: Venres, 31 

Abril 

Muros: Sábado, . 1 
· .A Estrada : Domingo, 2 

Redoridela_: Venres , 7 
Vilanova de Arousa: Sábado,· 8 
Cangas: Domingo, 9 
Santiago de Compostela: Xo- . 
ves, 13 · 
Lugo: Vemes .. 14 · 
Foz : Sábado, 15 -
Betanzos: pomingo, 16 
Pontevedra: Venres , ·21 

• Teatro- Pasión 
Obra do grupo de teatro "Cor
sár~o" -os diás 25 e 26 no Tea
.tIO Principal' .de Compostela. 
As 23 h. 

• Teatro Negro de 
Prag.a ~ 

No Teatro do Centro Cultural 
da Caixavigo repre~entación 
do grupo checo. coa obra "A 
bicicleta voadora ... Odia 30 ás 
20 h 

• Iº Certame de 
redacción 
ilustrada sobre 

,natuieza e . 
ecoloxia da Galiza 

O Prémio Joaqu~m Marga
rit i Palou cunha dQtaciórt de 
100.00 Pts . é donvocado pola 
Asociación ·culajral . ~r:ega de 
Camporrapado . O tema único: 
A . . riqueza natural - dÓs 
montes galegos e as -agre
sións de que son obxecto. 

Rexerase polas seguintes 
Bases: · 

1. - Poderán participar· neste . 
certame todas · as elaes dos 
.centros escolares da Galiza, 
até 8° de E.X.B. inclÚsive. 

2.- N9s traballos .apresenta
,dos , quedará claro tanto pola 
-apresentación- como polo seu 
contido, que os mesmos foron . 
realizados poi.os próprios esco
lares empregando todos os 
}Tlédios de consulta ao seu al-
cance. · 

3. - Todos os· traballos serán 
realizados na .língua galega. 

4. - Os traballos terán unha 
extensión rninirrla de 20 follas 
DIN-A-4 mecanografadas ~ 
dpble . espácio e - a unha só 
cara, deixando unha marxe 
esquerda dab'ondo para que 
-permita a sua encademación 
e poderán ir documentados 
coµ un máximo de 7 fotos . 

5.- Apresentarase un orixi
nal e duas cópias de cada tra-

Con motivo das festividades de Semana 
·Santa, non se publicará A NOSA TERRA 

a gróxima semana. Reanuda~emos o 
contacto-cos nosos lef.tores o próximo 6 

· de Abril. 

\ 

. bailo , podendo no ·caso de· 
aportarse ·fotografias, apre§en
talas en fotocópia para os tra-
ballos en cópia . . 

6. ~ O fin do prazo para ~pre
sentación dos fraballos · serán 
as horasw ·do dia !5 de · Abril. 
O lugar de presentac~ón será 

' en . Camporrapado, debendo 
chegar neste· límite os traba~ · 
Uos remitidos por correo. 

7 . - O premio fallarase ás 6 
Horas do día 20 , no campo de 
celebración da 3° feira Mostra 
.da Emigración, en CarÍiporta
pado: 

. 8 .- A composición do xura
do anunciarase oportunamen-
te. -

9. - O fallo . do xurádo será 
inapelábel. 

10.- A posíbel descalifica
ción dun traballo , por parte do 
Xllrado por consideraren que 
non cumple todos os tequisi
tos que se estipulan nestas 
bases non dá dereito da recla-
mación algunha. . _ 

L- Ante a posíbilidade de 
que. algun dos ~aballos apre
sentados ou premiados -poide
ran considerarse un "pláxio" 
de calquer outra ediclón , a or
ganización -e o xurad.o declina 
toda responsal;>ilidade sendo 
exclusivamente dos firmantes. 

12. - A organizaoión reservé 
o direito de publicar , en todo 
ou en: parte, os traballos apre
sentados a concurso sen que , 
en nengun caso, .os firmantes 
poidan reclamaren direito al
gun. 

13. - Os orixinais dos traba-
_ llos non premiados poderan 
retirarse nun prazo de_3 meses 
a partires do fallo do xurado. 
Transcorrido este prázo que
darán en propriedade da orga
nización . 

14. O só f~ito de participa
res neste- certame, implica a 
aGeitación. completa destas 
bases . 

Milis infonfuación en AEGA 
(AsociaGÍG>n para a . Relación 
cos Emigrantes Galegos}. 
15882 Campon:apado. Santia
go de Compostela. 

A T -E N C 1 · O N 
. A tooos· Os SUSCRIPTORES 

Durante 198~ A NOSA TERRA ten prevista a edición .dunha 
nova série de.suplementos monográficos denominados · 
"Cadernos A Nosa Terra de Pensarj,ento e Cultura" coás 
seguin.tes caractedsticas:· 

• 'Periodicldade bi-mensudl. 
• 32 páxinas in'íninio: 
• Formato 213 x 297.-m/m. 
• Papel Jet-set 56 gr. 

. . . 

Primeir9s números previstos: 
• Os viños na Gal'iza. 
• Fi-losofia ,e poder .. -· 
• Letras Galegqs. · 

· Précio da .suscripción anual: 400 pta. 
De· non estar interesados nq recepción dos Cadernos, 
pregamos nolo comuni.quen por carta ou be.fl me.iante o 
teléfono (98q) 43 36. 24. 

·"" . 
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IDEAS .TRES EN RAIA · 

NOVOS.TEMPOS; NOVAS TÁCTl.CAS MI LAG RE, 
MILAGRE 

FRANC-ISCO RODRÍGUEZ 

T odos recordaredes, .ou. polo menos 
. moitos, que o Nacionalismo popu- · 

w: lar galego, · o Nacionalismo que 
realmente iniciou o proceso de querer dar
lle unha Qonciéncia colectiva ao noso 
país, desde o ano 77 estaba practicamen
te empeñado en ter un gran movimento 
sindical de carácter nacionalista, porque 
recoñecia que era básico, se se quería 

· manter unha alternativa política desta cas-:
.te. Se non había auto-organización das 
clases traballadoras ia ser dificil que- un ha 
alternativa nacionalista contase para algo 
na História e no Futuro. Era un fenómeno 
novidoso, porque nunca un movimento 
nacionalista na Eúropa se tiña _dotado 
desta ferramenta de traballo fundamental 
_indicativa de que se trataba dun Nacióna
lismo popular, · dun Nacionalismo de · es-

~ querda. · 
Outra das características . comuns a 

todo o Nacionalismo desde o ano 77, pero 
tamén xa con antelación, se· ben no 77 fi- . 
cou _dunha forma moito inais clarificada 
perante a opinión pública, foi a oposición 
contundente ao que era o proxecto de Eu
ropa comunitária e, polo tanto, a unha fu
tura o posíbel integración, caso de que o 
Estado español aceitase formas democrá-
tico-burguesas. ' 

E, en terceiro lugar, houbo sempre unha 
posición moi clarificada a respeito de. que 
unha alternativa política de carácter estra- -

e téxico para os movimentos nacionalistas 
tiña .que basear-se nun proxecto de auto
determinación· nacional qu~ se vinculab.a 
sempre a un proxecto de Soberania na
cional, palabra que se consideraba mais 
correcta que outra calquera: refugaba-se. 
da alternativa de carácter autonómico. 

· ReaJmente,. xa desde o comenzo, desde 
1977, desde q1,.1e houbo un réxime demo
crático-burgués, nengun sector do Nacio
nalismo, dos orixinários, deses que non 
foron elucubracións ou xestacións da de
mocrácia burguesa, . pensou .endexamais 
en situar-se marxinado dos marcos políti
cos que se fosen impoñendo coa Refor
ma. Outra causa é que manifestase unha 

- posición ideolóxica mais feble, mais dura 
ou menos dura, pero todo o mundo partía 
do suposto de que, se habia eJeicións, ha
bía que concorrer a ela·s, que, se había 
lnstitucións, non había mái~ remédio que 
estar presente nelas. Nunca se praticou' o 

fi~o esa proposta. de Candidatura Unitária
ás forzas políticas· de ámbito gal.ego para 
acudirmos conxuntamente ao proceso 
eleitoral - para o -Patlamento EuroQ_eu ·de 
Strasburgo._ R~almente, · o BNG ten moi 
'claro que. o rpaior favor que se lle pode 
facer a Galiza, se se quer realmente ir en 
contra das ggresións da CEE, é que teña 
unha voz própria, como tal nación, dentro 

diéións gráves . a hora de manifestar posi-
.cionar:nentos políticos dentro do Parla- _ 
mentó de Strasburgo, ao que, por supos
to, nós non lle damos mais que o valor 
dur:iha plataforma de lanzamento publici
t~rio, e_ o valor de -que puidésemos defen
-der mais acaídamente determinado tipo 
de intereses galegos. 

G. LUCA DE TENA 

e os índices da Bolsa de Nova 
lorque flechados cara aos coefi

. cientes máis baixos de toda a 
sua história, corenta marcas de carreira 
a rebolos e sen trazas de parar, coma 
cando atraca a sardiña e non Jiai qu~n 
dea chica por ela, un especialista en fi
nanzas de nome ilustre dixo que todo 
· aquilo era por culpa dos ordenadores. 
Para o caso, un inquisidor do Ren~ci
mento que mandase queimar vivo a un 
matemático non o teria feito mellar. 

Estes sucesos acontecian no ano 87. 
Fallaba o corazón do sistema financiero 
pero os resortes da propaganda de
mostraban outravolta máis eficácia ca 
o próprio governo para governar. O re
vés máis negro do milagre económico 
pasaba en poucos dias ás páxinas de 
breves, porque o niito establecido non 
era ese, senón o do éxito. Este xestó 
de pasar un cobertor de raso sobre a 
banca rebentada, decretar de marte á 
ruleta e mirar para outro lado como se 
non tivese pasado nada, só podía lem
brar o siléncio que acompañara o 
Crack de 1929, que sete anos máis tar
de agramaba na última gran guerra do 
capitalismo. 

No entanto, a situación económica 
non fai senón mellorar. Derrotados os 
ordenadores que informaban mal das 
cotizacións das grandes empresas, o 
capítulo segl.linte do milagre consistia 
en rematar a campaña de privatización, 
en pasar por fin a mans particulares o 
que.era do Estado. Este é polo visto o 
gran remédio dos fallos do sistema: fa
cernos a todos empresários segundo 
quer a Thatcher e acabar coa crise fis
cal. Pero cal é a verdadeira razón deste 
andácio prjvatizador? Nun recente li-

' testiniuñalismo, o ideoloxismo, neste as- _ 

-do Parlamento de Strasburgo, ·· incluso 
porque · simbolicamente significaría a pre
senza das nacións e non a presenza de 
movimentos p9I íticos que arrecadan votos 
nos Estados e incluso van a · maior parte 
das veces encubertas noutro tipo de ter
minoloxia. Realmente a Europa das · Na
cións ten que ser xa· un fenómeno simboli
camente evidente: Non debe estar só in-. 
tuida por coalicións eleitorais plurinacio
nais, ou pior, plurirexionais que perseguen 
contar cun eurodiputado que di represen
tar a toda a coalición. Porfavor, non falen 
de . rotación porque resulta ridículamente 
incríbel e evidéncia. o fraude· consciente 
que están a cometer co eleitorado galega 

Por outro lado, presentámos esta alter
nativa para ser apoiada por todos os parti
dos formalmente galegas, o cal non quer 
dicer que a candidatura fose .encabezada 
por nengun tipo de persoa ou de membro 
dalgunha das fdrzas políticas que entra
ri"an nesa coalición e, ademais, por supos
to, iríamos confc,>rme a un programa míni
mo de defensa dos intereses dos sectores 
afectados; nengun deles vinculado aos 
monopólios, ás tráns-nacionais, porque 
para nós isto é a clave diferencial dunha 
política netamente nacionali~ta neste mo
mento. Non nos estamos xogando só o 
direito ao· traballo, estarna-nos xogando 
tamén o direito a ter o sistema produtivo 
mínimamente funcional e, polo ·tanto, non 
sori separábeis os intereses dos peque
nos empresários e dos meios empresários 
de cara a fóra ou eri relacións cos enemi
gos externos, d<¡>s intereses dos traballa
dores. Outr~r causa é que despois, na dia
léctica interna do ·país, haxa estas contra-: 
dicíóns e, por suposto, o BNG sempre 
soubo estar no seu sítio. 

. bro, os economistas británicos Matt
hew Bishop e John Kay concluen que 
a batalla das privatizacións desa señora 
non mellorou a produtividade, tampou
co a eficácia das empresas e nen se
quer conseguiu unha mellara do serví
cio. O caso máis escandaloso foi o da 
British Telecom (a Telefónica británica) 
que así que pasou a mans dunha multi
nacicnal fixo méritos para ser confundi
da coa Telefónica que aqui padece· 
mos. Na British Steel (a corporación 
pública do metal), unha produtividade 
grande inducira á privatización, e non 
ao revés. No entanto, os acreedores 
europeos privatizan as compañías de 
teléfonos e as emisoras públicas de rá
dio e televisión de toda Latinoamérica. 
Acabado o galano do Terceiro Mundo, 
arruinados os paises que alimentaban 
a falsa prosperidade do capitalismo, o 
paso seguinte é cbmerlles o gue lles 
queda de Estadq. lsto val tamen par.a 
nós, que sen ter coñecido un verdade1-
ro sistema de servicios públicos, asisti
mos á subasta e as sub-contratas ·do 
que nunca tivo tempo de ch~Qar a f.~n
cionar nas mans da Adm1rnstrac1on. 
Pero namentres miramos confiados 
para a bolsa de Nova lorque. O 

.,;~ 

, pecto. · 
. Realmente, pasad0s os anos, e atopan
do-nos hoxe no 1989, está claro que ~ou
bo que facer adaptacións tácticas a res
peito do programa anterior, pero tamén 
está moi claro que n_engun dos eixos, aos · 
qué eu me teño refeddo, teñen cambiado 
un ápice. A riecesidade dun Sindicalismo 
nacionalista e duriha Central sindical gale:-

. ga, incluso con vocación hexempnica 
dentro do país, segue sendo un programa 

realmente nacionalista. · 

polo cal continuamos a traballar. A opa.si- · Nós sabemos, e isto.xa é unha traxectó-
ción á ·GEE como posicionamento dentro ria do Nacionalismo galegó desde a épq_ca 
do BNG ·e.stá tamén moi pres-ente. E,_ por da República",. que Galiza é unha nación 
suposto., o p·roxecto de Soberanía nacio- moi específica dentro do Estado: non en 
nal, igual qúe a actuación dentro do mar-. balde, ten o movimento político máis im-
co político que nos teñen imposto. portante, en canto á sua posición a -res-

Agora ben: manter unha á:lternativa polí- peito da CEE, moi clarificada desde hai 
tica de carácter estratéxico sen ter er:i moitísimos anos. Nese sentido, o noso 
canta . nengunha consideración de carác- papel específico, claramente colonial, está 
ter táctico, nengunha adecuación ás cir- quedando de manifesto non· só ·de cara, 
cunstáncias e·n que estamos a viver, pode p·or· exemplo, á pequeria burguesía mer-
ser sinxelamente -uAha cantilena, un cate- cantil, senón ás clases traballadoras que 

. cismo, pero pode non ter nengunha eficá- . están- vendo como · se desmantelan os 
cia de carácter prático. Nos ternos pensa- · sectores produtivos básicos da nosa eco-
do, por exemplo que, a respeito da nosa riomia coa secuela de parq, destrución ·de 
oposici~m á Europa comunitária, nqn pode recursos ecor·1ómicos e, incluso, coa ex- -
séguir sendo un slogan; ternos que verifi- pectativ~ de que .continuemos sendo ·emi- . 
cá-la non ·só a nivel de axitadón social e grantes, como se nos garantiu xa, como 
política, que tacemos na base social gale- grande· porvir, cando se realizou a integra-
ga ·como tal BNG, senón tamén ternos que . ción do E~tado español na CEE. Este pa
facer que sexa unha oposición de carácter pel específico abriga realment~ a que nen 
práctico para outras forzas políticas e, por . ·sequer c.ón alternativas de tóra, homólo.,. 
suposto, moito máis importante,. en secto- gas a cada unha das que hoxe poidamos 
res sociais do país que están sendo afee;- actuar dentro da Galiza, homólogas ou 
tados pqr ·este proce.so de integración. E máis o m·enos parecidas, pu_idera estar 

.• en nome desta consideración, que .o BNG 'garantido . nada, que non houbese contra-

Naturalmente esta política a curto prazo · 
- non \lai ser verificada, non por culpa .·nosa, 
· pero nós estamos dispostos a que, inclu

so a curto prazo, se verifique por vía da 
alianza deses sectores socíais agredidos 
e, neste sentido, estamos traballando para 
que determinados comités ~e . empresa, 
determinados tipo de empresas coopera
tivas ou de empresas non vinculadas, 
como dixen antes, a Mngun tipo ·de mo
hopólio_ ou de trans-nacional, sexa c"apaz 
de facer unha alterhativa que;· por supos
to, seria apoiad.a polo Bloque Nacional·ista 
Galego; para acudirmos ao proceso elei
toral que se nos aveciña. Somentes, caso 
de fracasar ~sta segua.da medida, iríamos 
como BNG. Para n(>s, nunca seria un fra
caso. Cando menos, irnos sacar unha ·cla
rificación deses sectores-sociais que hoxe 
están agredidos.- · D 

VOLVER AO REGO 

O PNG ven de definirse póla au
'tointegra.ción.· O PSG-EG 
aprobará no seú próximo con-

greso a · sua caracterización .como 
nacionalismo proxectivo e o BNG 
realizou o seu último cartel con tintes 
euclidianos. 

.Cal;>e -agardar que un dos . teóricos 
· máis citados polo nacionalismo a 
partir de agora, xunto. Go·n Castel_ao, 
sexa o matemático e ·físico ingles 
Hawking, patrocinador da teoría do 
universo alternativa ao Big".'Bang. O 
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