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ANO XII • 6 DE ABRIL • 1989 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Nº 381 •APDO. 1371 (VIGO) • 1· 00 -PTA~· 

PROPRl~DADE FAMILIAR E Tl=NDÉNCIA AO MONOPÓLIO NOS DIÁR.IOS GALEGOS . 

OS·AMOS DA PRENSA 
Bancos, imobiliárias, trusts ou consórcios de comunicacióri, . hospitais privados, intereses industriais 

e financeiros son os danos da .prensa diáíia galega que manteñen un ha activa -· 
belixeráncia contra os' .meios de propriedade pública~ .' 

A Xunta 
demandada 
por delito 
ecolóxico 
Os promotores da 1 niciativa 
Popular da Lei Forestal 
móstranse seriamente 
preocupados diante do 
desinterés dos polí.ticos galegas 
por este terna. Esta situación é 
aproveitada para tronchar, con 
persoal da Consellaria de 
Agricultura, moitas das mellares 
fragas autóctonq.s da Galiza e 
1sto vai ser obxecto de denúncia 
por delito ecolóxico diante da 
CEE. . (Páx. 7)' 

Azurmendi: 
'Hai medo á 
entrada de HB 
na política' 
·xosé Felix Azurméndi é, sen 
dúbida, unha das persoas que· 
mellar poden opinar sobre a 
actual situación que vive 
Euskadi. Xornalista destacado, 
director de Egin durante seis 
anos, e, agora, redactor-xefe de 
Deia, foi tamén un dos primeiros 
liberados de ETA, amigo persoal 
de moitos dos seus dirixentes e 
dun bon número de políticos 
nacionalistas, que ocupar-i agora 
pastos relevantes no Goverho 
ou nos partidos de Euskadr . 

· (Páx. 1 O e 11) 

GADA 4 MINUTOS ... 

.... 
:D . 

CG e PSG-EG 
apreséntanse 
como ·referentes 
dó-nacionalismo 

A crítica da
modernidade · 
centro da Semana 
de Filosofia 

CG e PSG-EG celebraron os ··vivimos ao dia e vivimos. o 
seus congresos o pasado fin de · ·momento" sinalou, en alusión . 
semana. Ambas forzas políticas · . crítica·, o presentador da Aula 
queren converterse, desde os Castelao de Pontevedra, 
seus próprios campos · responsábel de organizar esta VI 
ideoloxicos, en referentes do _. Semana Galega de Filosofia, · 
nacionalismo· galega. Camilo durante ~ inaugwración das 
Nogueira e Xósé Luis Barreiro xornadas. O esforzo pola . 
foron eleitos como secretários reflexión e pala· descuberta das 
xerais de ambas formacións. claves que m·oven a sociedade 

(Páx. 5 e 6) -contemporánea vi use · 

_, 

acompañado por unha grasa 
diversidade de ponentes e pota 
preséneia cada Vf3Z máis ampla 
e participativa de público. -

·(Páx. 15) 

. AEROL,NEAS AR<i'EM 7NAS 
Á CORUÑA RESERVAS TELF. 21 32 11 
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MaiOria absoluta dff intereses. económicos· e da direita conservadora nos consellos de . a~Jministración 
· /da prensa galega -

Sete famílias ·· ex:ercen dominio· excJ~sivo 
•sobre os principais · diários .do país · 

Bancos, imobiliárias, trusts .oü corisórcios de comunicacióri, hospitais privados., intereses industriais e · 
financeiros -son os danos .da prensa diária· _galega que . manteñen unha activa belixeráncia 

· ·contra os meios de .-propriedáde pública. 

G. L,UCA DI: TENA 

PEPE CARREIRO 

. --
-----

Plenamente actualizados no 
aspecto técnico despois 
dunha profunda e cara 
reconversión, a 

~----"---,-----------------''------------,---.,..------.--------------------i xeneralidade dos diários 

1~1·~1/il·lll~l¡I· 7'-

DIÁRIOS QUE. NON SERVEN 
. ' 

Mais .d~ 1 .300 millóns doS-fond~s públi- · 
cos se .destinaron durante a última déca
da á reconversipn .dos diários galegas. 

. J/¡~j))/!l:l!.1/j. ~:seg¡~~~~ ~~ebf~º;r~~f~n b~~rf·r~:t~~~ ' 
'.''.'..'.'.:::·::J::.:::::::: g~;st~~in~sn ;:~¡°c;~~6~ ª~ :~6-:!~~d~u~ . 

para convencer ªº contribuinte de ·que 

1"11 ~Js!!s~~~r1~~~~:;:E~~J;:~íJS:t 
1¡,1 E~~~~f fü~~f~~:~f i~f ~i~~! 
-111 . f ,E~t~~~ii~~~~~~iniª~n~~~ · 

·.·.-........ :L .... : ... : nas nóminas por estes conceitos e os 1, ~rg~~~~~;r~~i~~:~;:º~~~~~~ 
:·:·:·:·: .................. · Se a estas economias engadimos o me-
flF'\tl llorarnento éspéctacular do mercado pu
:~tilÍ:~J: blicitário completaremos o cadro dunha 
::ff~:?tt: prensa que volve obtér beneficios. 

. Pero esta marxe de operatividade qué 
gaña a prensa diária pola mqdernización 
subvencionada e a cóxuntura favorábel 

-serveu acaso para mellorar a sua función 
de servicio público? A transmisión qa 
ver:dade sobre as condicións de vida, as 

.aspiracións,_ e as queixas -da cidadania, 
así .como ·o direito a se exprésar contra 
toda .intimidación, ' en especial sobre 

· todo o que-se retire· á -vida: o traballo e 
ás decisión que ·afect;;in ao pais todo. 
non é. de nengunha manéira máis ,fluida 
nesta prensa modernizada á conta de to
dos .. o conceito de sérvício - público. 
como garantia de satisfacer 'as necesida
des sociai~, expresadas ou non, Rero 
sentidas, non se parece . para n~da a- · 
eses exercício de informacion"que moi"'". 
tos editores _ practican como riegócio 
persoal ,e privado. -. · 
~ A · relacióo de inter:eses concretos 

identificados nos consellos de adminis
tración dos périódicos relacionados su

. mariamente no' traballo adxunto, otorga 
.por si . cór polJtica a estas publicacións 
diárias _que. se reda_man de servicio á co-

munidade. Se tal son, é ben hora de lles 
esixir, en nome dese contrato pagado 
pala sociedade en forma de subvencións· 
e libranzas, que recuperen. o adxectivo 
perdido de periódicos galegos: na opi
nión non delegada ou sucursalizada en 
comentaristas alleos, no emprégo ,da lín- -. 
gua que asu.mirion -con breve e oportu
nista finximénto durante as horas finais 
do Franquismo, na liberación de tempo 

·que ofe'rece .a reconversión tecnolóxica 
-para melll.orar a calidade dos di~"rios . 

. De seguro que. algunha destas recon
versións servjria. tamén para ampliar o 
número. de lectores de diários que na 

· Galiza ,é dos máis baixos da Europa ton 
menos de seis diários (incluidos os gue. 
se producen fóra ,do país) -por cen habi
tantes. Eses argumento da soberania do 
lector, co que tanto. se regalan alguns 

· editores .. qüe proclaman ·que cada país 
ten a pren·sa que -prefire, poderia hoxe 
-volverse do revés para esta prensa de . 
· moitos meios económicos ~ pouca mo
ralidape·: a G·aliza lé pouqos diários por
que os qué hai· non lle serven: . O" 

., ' 

que se editan na Galiza vive 
un espléndido momento 
económico. Pero a actual 
rendabilidade comercial, 
conseguida gracias a máis 
de 1.300 millóns de 
subvencións públicas para 
a redución drástica de 
personal e a posta ao dia 
dos talleres, non quer dicer 
que a maioria dos diários · 
estea a cumprir o seu papel 
de servício público. Farníl ias 
e grupos proprietários das 
principais cabeceiras, · 
apostan claramente por un 
xornalismo conservador e 
centralista que entrega as 
suas páxinas·de opinión a 
comentaristas de axéncias 
español~s e renúnc.ia á ' 

. indep.endéncia e a ver a 
realidade galega desde 
un ha perspectiva própria. 
Nos consellos de 
admiriistráéión de moitos 
destes diádos é clara a 
·relación con intereses · 
industriais e financeros así 
como a tendéncia a 
c9nstituir trusts de--

.. comunicación . 
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Arredor do ano 1979 os diários 
galegos v.íronse forzados a- unha 
profunda reconver~ión. Tratába
se de cambiar . métodos indus
triais .dos anos vihte (composi
ción a chumbo e vellas rotativas 
de até 1890), por sistemas de fo- . 
tocomposición e impresión ac
tuais. Este cambio só sería posí
bel coa intervención püblica. A 
conta dos orzamentos do Estado 
pagáronse nestes dez anos máis 
de 1.300 millóns de pesetas para 
que os editores galegos de diá
rios puxeser:i ao día as suas em
presas. 

O ·précio da reconversión 
A reconversión tecnolóxica, ini
ciada no resto do Estado arredor 
do 75, chega a Galiza con retra-

. so abando. Nas páxinas dos diá
rios galegas dos últimos anos 70 
non son raros os artigas de opi
nión nos que se · pide a urxente. 
intervención do Estado para sal
var ao seitor de prensa diária. Os 
editores observan con alarma 
unha drástica redución de publi
cidade, provocada polo estanca
"mento económico, asi como -a 
concentración coxuntural de 
anunciantes nos meios audio-vi
suais. A crise sorprendia aos edi
tores galegas con plantillas de 
talleres e de redacción sobre-di
mensionadas, mesmo que esti
vesen mal pagadas. 

'Q LECTOR 
CONSIDERA APENAS 
OS DIÁRIOS COMO 
BOLETINS DE 
SERVÍCIOS OU 
GAZETAS DE AVISOS' 

Sen excepción, os deseños,e 
recursos de apresentación des
tas publicacións permanecen an
corados nos anos 40. A credibili
dade que merecen é mínima. O 
lector considera apenas os diá
rios coma boletins de servícios 
ou gazetas de avisos, despois de 
longos anos de esterilización 
cruzada da censura guvernativa 
e empresarial durante a Ditadura. 
Non pode extrañar por iso que 
as cifras de difusión sexan as 
máis baixas de todo o Estado: 
apenas seis diários por cen habi
tantes (Inglaterra ten case 58), 
cóntando cos xornais deportivos 
e o resto dos de Madrid e Barce
lona vendidos en toda Galiza. A 
Seguridade Social e a Facenda 
son acreedoras dos editores ga
legas en máis de 600 millóns de 
pesetas no ano 69. Pero o Go
verno Central non só renúncia a 
esa débeda senon que asume a 
responsabilidade de subvencio
nar a reconversión dos diários; 
admitido o argumento de que o 
sector ten unha función pública 
que cumprir. O précio da anova
ción vese aumentado pola débe
da coa Administración, o que 
para os editores máis compro
metidos pola crise siñifica na 
realidade alugar a sua opinión e 
independéncia ao poder de tur
no, segundo a tarifa do debeda-
do. . 

Algunhas cabeceiras de diá
rios. fenecen nesta crise do 79. 
Enceta a xeira o histórico El Pue
blo Gallego de Vigo, primeiro· 
xornal ·que a rede de Med;os de 
Cqmunicación Social del Estado, 
(MCSE, antes Cadena de Prensa 
del Movimiento), amortiza á cari
ta dunha teima personal de San
cho Rof (cacique pontevedrés da 
Unión de Centro Democrático), e 
do crónico endebedamenfo do 
único periódico público que exis
te na Galiza. A segunda é a do 
Ferro/ Diario, que edita a famllia 
Bot~s coa vella roto-plana funda
cional de La Región trasladada a 
Férrol. Pero tamén se dan casos 
coma o dos herdeiros do fi.Jnda
dor d.o Faro de lligo, que entran 

SUCURSAIS DE OPl.NIÓN · 
O investigador que queira nun futuro recompór o 
cadro da prensa galega, recollerá entre os exem
plares dos días ·que corren unha característica nó
vedosa: a entrega das páxinas de opin.ión aos ser
vícios de axéncias de colaboracións de Madrid. ·E 
non. se trata só de que moitos diários contraten a[
tigos de opinlón verbo da polític~ madrileña, senón 
que lle pagan a comentaristas das axéncias de Ma
drid para que expliquen a política galega a distán
cia, como recentemente se denunciaba nun ciclo 
sobre a prensa galega organizado polo clube 
Adiante. ·. 

Este desprazamento d~ colaboracións e serví
cios debe entenderse dentro dunha dinámica de 
alienación que inícian os editores de diários desde 
o momento mesmo do golpe militar de 1936. Toda · 
unha tradición de xornalismo galega de grande plu
ralidade ideolóxica, elevado número de emisores 
de opinión (1.292 periódicos de distinta frecuéncia 
semanal na altura de ' 1923), progresióñ -das .ideas. 
de defensa do património cultural e da identidade 
nacional e perspectivas de análise próprias, inte
rrómpese. Nos últimos ·anos do Franquismo dase a 
coincidéncia do regreso de intelectuais galegas no 
exílio coa aparición de colaboradores que estiveran 
silenciados. Pero este trance de renovar a mellar 
tradición do xornalismo independente galega, é · 
breve: nas páxinas de opinión dominan columnistas 

das axencias Lid, O TR,· Sapisa, lmaxen Press e ou
tras que son exclusivistas case da valoración políti- . 
.ca nos diários. A paradoxa é triple porque. estes · 
comentaristas son ideólogos do franquismo como 
Emilio Romero ou Fernando Onega, porque se repi
ten dun diário a outro sen pudor dos editores e por
que substituen ·na maiofía dos casos as secci6ns 
editoriais, que campan hoxe por auséncia nos pe-
riódicos galegas. · 

Dentro das redaccións, os diários viveri a novida
de histórica de teren conseguido unha reducción 
de custes de máis do 30 por cen, tanto por amorti
zación de postas de traballo como por unha maior 
produtividade. Tamen se calcula que os ingresos 
por publicidade se_ teñen multiplicado po~ tres, 
com_o consecuéncia da reactivación económicá. 
Pero nen a reconversión t~cnolóxica nen a mellara 
da situación económica dos diários teñen servido 
para rr;i~llorar a calidade profisional. Non se libera
ron tempos dos redactores, mediante técnicas que 
simplifican efectivamente a confección do periódi
co, para mellorar os tratamentos da información,. a 
médio de investigación. A revolución tecnolóxica 
serviu para convertir élOS redactores· en teclistas ou 
para inaugurar unha nova época de esta~anovismo 
redaccional no que acaso o xornalista .pense que 
está menos escravizado porque traballa á vista 
dunha· pantallla dun ordenador. .O 

por estes anos nunha crise que 
vai concluir na venda do diáriG 
ao consórcio de Prensa Ibérica, · 
propriedade do empresario ca
nario Moll de Miguel, en Outubro 
de 1986. A derraqeira represen
tación familiar. de Anxel Lema, in
condicional de Elduayen que. 
fundara o periódico no ano 185~. 
recusa durante a Transición cal
quera definición política da pu
blicación, o que os situa no últi-

mo plano dos conservadores co 
conseguinte desprécio simultá
neo dos lectores, do poder·, dos 
trabálladores da. empresa e dos· 
anunciantes. · Para se defender 
deste. fogo cruzado, os anterio
res danos do periódico de Vigo 
procuran unha saida orixinal á 
crise: vender información como 
prima para a contratación de 
anúncios. Este -derradeiro recur
so salda a credibilidade rema-

nente da cabeceira e reduce 
considerábelmente o précio final 
.de trnspaso a unha empresa non 
galega. · 

'fl... -CAMPANA 
PRIVATIZADORA DOS 
EDITORES É PARTE _ 
DO PROCESO, _DE----=--· 
RECONVERSION' 

Regreso ao 
c<;mservadurismo 

· OÚtras famílias editoras acertan . 
a modificar a sua plena identifi
cación co poqer nos 'tempos da 
Dita.dura e axudan a pór . en cir
culación un novo vocabulário.po-

_ lítico. Talé o caso de La Voz de 
Galicia, -que acompafía ·o fina( do 
réxi!'.lle franquista nun papel 
adiantado eon relación ás nor
mas e estilos do minístério de/n
formación y Turismo de Fraga, e 
mesmo á respeito do uso do ga
lega na información, como ten 
comprobad,a Vito( M. Rico no 
seu interesante traballo "Os Xor
nais e a Língua (1977-1987)'-', pu-

. blicado no Decenário de A NOS.A. 
TERRA. Contado, ao tempó que 
presinte a consolidación do sis- · 
tema político de recámbio,' a em
presa editora do diário coruñés 
despide ao director Francisco· Pi-

. liado, protagonista principalísirno 
do proceso de renovación (e do 
grande despegue da venda do · 
periódico por estes anos). e re
gresa a posicións xenuinamente 
conservadoras. Outros distinti
vos desta mentalidade· de repos
to para o. remate do Franquismo 
son a activa belixeráncia dos diá

. rios familiares contra dos .meios 
públicos de co_municación -e a 
exaltación da concentración.- A 
campaña privatizadora dos edi
tores, é parte do proceso de re:.. 
conversión. Trátase de xustificar 
os benefícios que a prensa de 
propriedade familiar reporta á 
sociedade e de criar opinión fa
vorábel ás subvenciós. O extre
mo negativo da comparanza 
céntrase nos meios públicos, es
collidos e.orno exemplo· de pési
ma · administración, dirixismo do 
·poder e c9mpeténcia do estado 
á libre empresa. Animados pola 
agresiva campaña da patronal 
estatal, a Asociación de Editores 
de :Jiarios, alguns propietários 
def~nden nos seus próprios mé-
dios a necesidade de subvencio
nar con fondos púbficos os con
tidos de interese social, como a 
defénsa da língua própria, a cul
tura, a formación democrática, 
etc. Estes cónceitos serian en 
todo caso ir:idependentes dos or
zamentos públicos para a adqui
sición de nova maquinária. A de- · 
fénsa da concentración da pro
priedade · pretende que que é 
mellar para a a·sociedade que os 
meios de información se consti
tuan en trusts. Os diários que asi 
argumentan~ agachan a existen
cia de leis comunitárias europeas 
(artigas 85 e 86 do Tratato · de 
Roma) · e nordeamericanas (as . 
leis Sherman, Clayton e Patman) 
que procuran garantir a plurali
dade contra esta clase proprie
dade monopol ística. O termo 
·mu/ti-media, . mal - aplicado ao 
caso . dos diários gal egos que 
procuran a exclusiva de comuni
cación sobre un espácio, estase 
a vender como distintivo de mo
dernidade. 

TODOS DEFENDEN 
POSICIÓNS 
CONSERVADORAS 
POR MOITO QUE SE 
RECLAMEN 

- PRACTICANTES E 
DEPOSITÁRIOS DUN 
SERVÍCIO PÚBLICO' 

T emos polo tanto na altura da. 
crise do 79 seis consellos de ad
ministración familiares (La Voz de 
Galicia, Faro de Vigo, La Regió(1, 
E/. Progreso, Ferro! Diario, El Co
rreo Gallego), un diário de pro
priedade pública (El Pueblo Ga

~ llego) e un periódico da Editor!ª' 
(§ ,Católica, con .sede en Madrid, 
z · governada pola Cohferéncia 
~ Epi_scopal, (El Ideal Gallego) de A 
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hat, -der sein Herz geho 
ge Blick . Wird ruhig. 
rangt er an -zu studie1 ' 

'Nos CONSELLOS 
:oos DIARIOS 
GALEGOS CHAMA A 
ATENCION A CASE 
TOTAL AUSENCIA DE 

- REPRESENTANTES 
DA CULTURA' 

Coruña. Os máis .. vellos atrave
san, sen que varie apenas a sua 
estrutura de pr-opriedadé ou a 
sua identificación co poder a 
Restauración, a Ditadura de Pri
mo de Rivera, a República, o 
Franquismo e a Transición. Só El 
Pueblo Gallego de Vigo, editado 
por Portela Valladares, que foi 
ocupado militarmente no 1936 e 
El País, de Pontevedra, periódico 
de Bibiano Ossorio Tafall, que é 
suspendido, padecen efectiva
mente a represión- franquista. Os 
máis novo.s serán o Atlántico 
Diario editado en Vigo, no que 
ten maioria familia Outeiriño, pro
prietária de La Región, e Diario 
de Galicía, tamén editado en 

· Vigo, rect7ntemente desapareci
do. 

Propriedade familiar 
Dos oito diários que se publican 
hoxe na Galiza, catro son de pro-

unten re 
laBt keir 
schrift 
Druckfe] -
ihn. Mi.t: 

greift e: 
richt ül 
ballspie ~ 

·,stern vo· 
·;·neaus se 
hat. Er 1 

do consello de administración 
aparece no consello do Casino 
de Astúrias .cunha . participación 
de 250-millóns de pesetas. 

O empresário galega Florencia 
Aldrey é o propietario recente de 
El Ideal gallego . Floréncio Aldrey 
está relacionado coa empresa 
Phillips Trar.fing, que está a mon
tar unha fábrica de polipropileno 
no · Ferrol con subvencións da 
Xunta e de Sodiga, sobre un in
vestimento total de 2.500 millons 
de pesetas. Tamén é proprietária 

· do hotel La Capital, de Bos Aires, 
· no que adoitaba reunirse o grupo 
achegado ao almirante Massera 
(promotor principal , da represión 
desde a Escala de Mecánica de 
Armada) en tempos da ditatura 
militar. O avogado de Florencia' 
Aldrey ne~ Coruña é Liaño Flores. 

A maioria de El Correo Galle
go, de Compostela, é de_ Felicia- -

. no Barrera," membro fundador da 
revista Fuerza Nueva, proprietá
rio do Hotel Mindanao en Madrid 

· e de empresas de materiais de 
construcción na Galiza. No con
sello 

1
do periódico figuran Anto

nio Castro García, derradeiro ~1- . 
·calde frar;iquista de Compostela, 
célebre pola sua fiase Castelao 
no merece . ni una conferencia; 
Manuel Martfnez Antelo, conse
·11eiro de Fimsa ·e de Industrias 
Río de Oro, que ten solicitada a 
instalación da ·celulosa de Fazbu-· 
ro. 

~ !lESTA SEMANA 
·-· . ----··-----~ 

AAPO·STA~ 

DE FRANCISCO PILLADO·· POR 
. . . 

UN .XORNALISMO DE CALIDADE 
ANTÓNIO OJEÁ 

Con oito liñas,· a unha coluna, de saída e en páxi- ignoradas por todos os meios de comunicación. 
na impar, despachaba o diário La Voz de Galicia Oaquela La Voz era, sen dúbida, un xornal máis 
a·notícia da marte do. que fora prob.ablemente o . ben desordenado, cunha diagramación difícil e 
seu director máis salientábel: Francisco Pillado caótica', no que a información mandaba por enri-
Rivadulla, que finara na Coruña o 25 de Marzo ba de calquer outra consideración. 
deste ano. Dous días despois tivo ElUe ·ser un diá- Oeste xeito, Galiza_ podiase er:i~erar antes que 
río madrileño, El País, o que fixera xusticia, adi- o resto do Estado -mesmo cando no resto do 
cándolle unha necrolóxica na que se salientaba o Estado ninguén se inteiraba- de que os obreiros 

·. qu~ Pillad.o signi'ficou para a c;;ausa da democrá- facian folgas; que -a policía carregaba contra os 
cia, a liberdade de expresión e o compromiso so- manifestantes de Barreras nas ruas de Vigo, ou 
cial e político da profisión de xornalista. que no Ferro! os obreiros de Bazán tomaran a 

A chegada de Paco Pillado á cfüección de La vila e a pechaban controlando a ponte de As 
Voz foi - convén subliñalo- froito do enfronta- Pías. 
mento que, naqueles intres mantiñan 0 dono do A reacción oficial non se fixo esperar, e chove
xornal, Emilio Rey, e 0 daquela ministro de lnfor- ron os expedientes, as denúncias en todo canto 
ma~ión y Turismo, Manuel Fraga lribarne. En tribunal de excepción habia, as restriccións de 
Xuño de 1968, Emilio Rey surprende a Fraga, no papel -daquela "La Voz" tiña que recorrer a moi 
mesmo despacho do Ministério, co nomeamento diferentes calidades e précios de papel para po
de Pillado come director de La Voz de Galicia, der sair á rua- e ás presións publicitárias, como 
c~ndo o ministro tiña pensado -segundo 0 cos- a que chegou a facer "Citroen" que retirou unha 
turne dos tempos que corrían- outro nome para importante campaña pretendendo acalar a "La 
a mancheta daquela publicación. , Voz" que informaba a cotio da folga de Setembro 

A importáncia que aquel xestb de desafio' teria de 1872. 
fíxose moi pronto evidente, porque a capacidade Pillado tivo que pasar polos despachos dos 
intelectual e o .convencimento democrático de Pi- delegados de Información y TurisfTlo, palas xefa
llado lévano a pór en marcha unha alternativa que turas de Policía, polo Tribunal de Etica Profesio
logo seria gratificada pola opinión favorábel dos nal -a instáncia do comisário de Polici Vigo- e 
lectores. O suplemento Los Domingos de La V.oz, sortear expedientes de supostas infraccións á Lei 
impulsado por Pillado nun intento de darlle unha de Prensa, por informacións coma as de contar 
saída ás voces discrepantes e proscritas nos ou- supostamente mal o número de traballadores en 
trós meios de comunicación, fixo dela, Voz de folga, ou por autorizar que no xornal que dirixia 
<}alicia un dos xornais máis solicitados de Espa- se dixera que a policía "cargara" contra os traba-
na. lladores dos estaleiros de Vigo, cando todo o 

Daquela, La Voz . contaba cunha difusión de mundo sabia, daquela, que a policía limitábase a 
pouco máis de 40,.000 exemplares. Cando Pillado defenderse das agresións dos teimudos obreiros 
remata a sua laboura, o· xornal é 0 terceiro de que pretendian máis . liberdade da que se lles 
España en canto a tirada e· difusión, superando concedía polo réxime de Franco. 
os 70.000 exemplares de venda diária, e os Nos primeiros anos da década dos setenta, os 

_ 80.000 na edición dominical. tecnócratas do réxime sabian moi ben, como an

--,¡i. APOSTA DE PILLADO 
BASEABASE NO EXITO 

EDITORIAL QUE ESTABA A 
ERGUER' 

tes Fraga, que a informaciórJ era 1+1oito máis peri
gosa que as opinións. Pillado, cunha formación 
política salientábel, e un posicionamento na es
querda, sabiao tamén, e conseguiu que o que da
quela chamabamos o bunker, batizara o seu xor
nal como La Hoz de Galicia. 

A Francisco Pillado Rivadulla, a quen tiven 
Como se recolle na ben documentada nota de como director durante os cinco anos máis fructí

Carlos Gurméndez en El País, nos números ex- feros da miña vida profisiona( derrubárono os 
traordinarios de La Voz publíc;:mse traballos de - mesmos que o encumiaran. Son causas que se 
xente tan pouco comprometida có réxime coma deben coñecer. -
Tierno Galyán, José Luis. Aranguren, Simón Sán- Cando, en Xuño de 1977, Santiago Carrillo 
chez Montero ou Ramón Tamames, que provo- daba o seu primeiro mitin electoral na Galiza, o 
can as iras e ame.nazas de Manuel Fraga. Con daquela moi poderoso Felipe Fernández Armesto 
aqueles números dábase un xiro moi importante (Augusto Assia) adicoulle un dos seus moi lidos 
ao conceito de extraordinário que adoitaban a artigas (publicaba en "La Voz" e máis en "La Van
utilizar· os outros xornais. Pillado concebía o ca- guardia"), chamándolle ladrón e asasino. No mitin 
rácter de extraordinário dunha publicación non -no campo de fútbol de Barreiro- Carrillo res
só como pretexto de xestió~ comercial ou recur- postou subliñando que o articulista fóra comunis
so habilidoso para ampliar o soporte publicitário, ta cando pensou que iso era unha boa idea, fran
senón como oportunidade para os leitores se quista cando medraba o poder de Franco, e que 
ache·gar ás outras voces, cando o coro monocor- entón alineábase na corrente anticomunista da
de dos meios de -eomunicación rebaixara as suas queles ~ntres. Pillado recolleu a resposta de Carri-
esi.xéncias ~ara non inquedar ªº mónstruo minis- llo no xornal do día 'seguíte e,negouse a publicar 
te~1al que reinaba sobre a prensa. o novo artigo de contestación de Augusto Assia. 

lase facendo oposición arredor daqueles nú- Preferiu dimitir irrevocabelmente, antes que re-
meros que moitos aínda conservan coma unha baixar as suas c;;Ómpeténcias como director, logo 
xoia que brillába no gris imperante dos derradei- de librar duras batallas contra unha direita que 
ros .tempos . escuras. O combate era desigual, nunca lle perdonou que a puxera en eviaéncia. 
pero a aposta de Pillado baseábase, poda · que Pouco antes obligara á dona de Fernández Ar-
intuitivamente, na confianza de que a súa xustifi- mesto, Maria Victória Fernández España (que xa 
cación diante da empresa _que lle pagaba viña se apresentara por Alianza Popular en A Coruña), 

. dada polo éxito editorial que estaba .a erguer.. a insertar un dos sus artigas habituais como "Pu-
Quizá naqueles intrgs, Paco Pillado apostara blicidad Política, pagada por AP". Era a primeira 

. priedade familiar (La Voz de Gali
cia, La Región, Atlántico Diario, 
El Progreso), en outros tres ten · 
maioria de capital 1,mha só per.
soa (E/ Ideal Gallego, El Correo 
Gallego e Faro de Vigo), e un só 
(Diario de Pontevedra) pertence 
a unha sociedade cooperativa. 
Todos eles defenden posicións 
conservadoras por moito que se 
reclamen pra.cticántes e deposi
tários dun servicio público, do 
servicio da información. A recon
versión realizada con fondos pú
blicos ~erviu para asentar o gru
po La Voi de Galicia que forma 
un trust coas emisoras de Ante
na 3 Galicia. Esta rede de sete ,, 
rádios de concesión pública, 
cunha poténcia total de oito mil 
catrocentos wátios, coincide coa 
área de difusión do periódico· 
que. tam~n é c9propietário da 
axéncia· Ca/pisa e .do prelo que 
imprime a Biblioteca Gallega e o 
Diario Oficial de Galicia. No con- ' 

A família Outeiriño e a sua em
presa La Región teñen a maioría 
de Atlántico Diario, periódico que 
ten a sua redacción en Vigo e se 
subtitula independente, . con 
1.266 accións. En orden de im
portáncia por. número de títulos, 
séguenlle Manuel Pérez Váz
quez, de Bodegas Arnoia con 
400 accións; Eduardo e Rafael 
Portanet, con 400, e a· família Ar
bones ·oavila :con 120. Tamén 
participan no meio o concelleiro 
de · Sanidade Pablo Padín San
chez, Mariano Rajoy Brey e o 
membro do consello da clínicq. 

P.or un modelo de prensa de calidade, como .ins- _ vez que tal se facia na prensa de todo o Estado. 
r trumento de expansión empresarial. O certo é 

. 'PILLADO PUXO o PÓDER DA 
INFORMACION AO SERVICIO 

DOS QUE MERCAN OS 

· :sello de administración do perió
dico da familia Rey-Fernánde.z 
Latorre, .están presentes repre
sentantes do gr_upo Unión-Feno
sa, do Banco lndustriál del Sur, 
da Confederación Española de 
Cajas de Ahorros asi comp de · 
várias in~obiliárias e grupos de 
investimento. Un dos apelidos 

. Povisa de Vigo, Xan Mosquera 
· Luengo que aparece na inscip
ción do rexisto do Atlántico Dia
rios comó presidente do consé
llo. O Grupo Mol/, dono do Faro 
·de Vigo ten a propriedáde de Lá 
Provincia de As Palmas, Nueva 
España, de Oviedo, Información, 
de Alicante, · Diario de Las Pal- ' 
mas, Opinión , de Murcia; e Le-

. vante, de Valencia. 
Na nómina dos consellos · de 

apministració'n dos diários gale-. 
gol¡> chama a atención a case to
tal auséncia de representantes 
da cultura, a 'criación artística e 
o pensamentq. O 

· que a forza de rachar o teito da cativa liberdade 
que permitira a Leí d~ Prensa e Imprenta de Fra
ga, o diário gañaba en .difusión, en credibilidade · 
e en posibilidades profisíonais. _ 

Pero Ó· home que diri?<iU La Voz de 
1
Galicia du-

. rante os nove anos máis difíceis da recente histó-

. ria de . ~spaña, sabía que a sociedade á que o 
·xornal se dirixía demandaba máis ca os esfor.ZOs 
periódicos duns suplementos-dominicais que re
collian firmas como as dé Luís Seoane, Rafael . 
Dieste, Lorenzo Varela, Eduardo Blanco Amor ou 

- Salvador de Madariaga. · Apostou por algo que . 
agora pode parecer elemental, mais que era unha 
novidade naqueles aifíceis tempos de auto-cen
sura e represióri informativp. Pillado apostou de
cididamente pola información. 
- En 1969 e 1972, déronse ·na .Gal iza importantes . 
mobilizacións sociais, que eran sistematicamente. 

XORNAIS' 
. - Tras lo~gos anos de retiro profisional, Franpis
co Pillado dirixiu os seus dous derradeiros artigos 
periodisticos -cheos de precisións e revelac.ións 
da historia recente de Galicia- á ·"A Nasa Terra" 
e ''Diario de Galicia". . 

Pillado sapia moi ben que a información é PO-: 
·der, e puxo ese poder ao servício dos seus ver
dadeiros destinatários, os que mercan os xor
nais, non dos que os editan ou dos que P?gan a 
publlcidade, A história do xornalismo na transi
ción non se pode explicar sen. lembrarmos _a · 
Paco Pillado. O 
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ALIZA E M ND 
• CG resalta o seu carácter nacionalista (Páx. 6) • A Xunta demandada por delito ecolóxico ( Páx~ 7) 

1 Edifíeios ~ingulares d~ Lugo poden ~~r derrubados(Páx~. 8) • ~fetenden facer augardente industrial (P.áx .. 8) 
• Novo informe con~1rma a rendab1hdade· do peche de lnespal (Páx. 9) • . Citroen-Ourense mobilízase 

por primeira vez (Páx. 9) • Reaccións cu~a~as ante a perestroika (Páx. 13} . 

· 111 CONGRESO DO PSG-EG 

'Nacionalismo proxectivo' contra a estratéxia 'anacrónica' do BNG 

Eufória e . satiSfacción en tomo a Nogueira 
Un breve discurso de 
despedida serviu a Camilo 
Nogueira para !acer . , 
explícita unha reflex1on 
emocionada': "Comprobar, 
diante de vós, o resultado 
do esforzo dos últimos 
amps" . Horas antes, o líder 
do PSG-EG abría '8S 
sesións do 111 Congreso do 
partido cun d~.do: o 
número de af1l1ados 
multiplicárase por cinco 
nos últimos dous anos. O 
que pasará á história como 
o "Congreso de Sada" non 
aportou máis novidade que 
a simbólica preséncia das 
mulleres nos órganos de 
direción e que foi 
apresentado polos -
responsabeis como o da 
"definitiva maduración" de 
cara a se convertiren na 
primeira forza poi ítica da 
esquerda. 

Pésie ás cifras anunciadas polos 
voceiros, todos os observadores 
políticos coinciden en subliñar 
que o grande problema para o 
relanzamento definitivo do PSG
EG é a sua reducida militáncia, 
un aspecto que non se abordou 
específicamente durante os tra
ballos do Congreso e que pode 
botar un pouco de luz sobre a 
pouca importáncia do grande 
número de emendas apresenta
das á redación oficial das resolu
cións. 

Contado, algunha discusión 
acadou níveis de certo . interese 
para o conxunto do nacionalis
mo, como a suscitada en torno á 
normativización lingüística, a <:lue 
xurdiu arredor do tono emprega
do para referírense ao BNG e a 
relativa á unidade dos sindicatos 
d~ entidade galega. Segundo 
d1xo Camilo Nogueira, extrañado 
porque algun xornalista lle per
g~nt~se o porqué da pouca disi
dencia do partido, "O PSG-EG é 
un partido sen fisuras porque 
dentro del hai absoluta liberdade 
para que cada un poida facer o 
que lle pete". 

Os labores do congreso esta
ban, estruturados en tres grandes 
capitulas ben diferenciados: a 
ponéncia. de Estatutos, a políti
~~-estratéxica e a ideolóxico-po
ht1ca, de refundición das resolu
cións das duas anteriores reu
~ións. ~~ngunha delas eclipsou 
~s dema1s, mais a referida á polí
t1c~ estratéxica. xerou un debate 
mo1to máis extenso. 

Partido histórico 
Do nível redaccional das diferen
tes ponéncias apresentadas da 
con~a unha significativa enmen
da ª totalidade, apresentada por 
on~e militantes, que acaban pro
ponendo que o texto titulado "O 
PSG-EG comq partido histórico" 
sexa publicado como anexo aos 
~.extos aprobados no congreso 
clarexando o seu . carácter de 
~Portaz9n _individual na que non 
ecesanamente está dacordo a 

maioría no PSG-EG". Os emen
dantes consideraban que se tra
taba dun texto que eles califica-· 
ron de "moi interesante, .comple
xo, denso, de difícil leitura, máls 
próprio dun debate teórico-filo
sófico que do debate congresual 
dun partido. Por poñer un exem
plo básico, é como se Lenine so
metera á aprobazón do Congre
so do Partido Bolchevique o tex
to "Materialismo e empiriocriti
cismo". Califican a obra de Ra
faél Martínez como "un texto de 
autor inenmendábel parcialmen
te, ainda que anovador e suxe
rente, que introduce ár fresco no 
debate político do partido". 

A provocación de debates so
bre diferentes temas fixo tamén 
que se apresentasen numerosas 
ponéncias que máis tarde serían 
retiradas por decisión do mesmo 
emendante. Foi o caso dunha 
engádega que propuñan introdu
cir ao final dun párrafo adicado 
á reforma do estatuto de Autono
mía e a necesidade dun novo 
modelo de financiamento auto.!. 
nómico, a expresión "na pers
pectiva da soberanía política". 
lso xerou várias intervencións 
sobre as fórmulas idóneas para 
definir xurídicamente a consecu
ción dÓ autdgoberno. 

"Nacionalismo marxinal 
de resistencia" 
As maneiras empregadas polos 
ponentes oficiais .á hora de se re
feriren ao BNG xerou unha pe
quena polémica sobre cál debera 
ser a atitude cara a outra forza. 
O ataque manifestábase en duas . 
frentes: unha delas, a calificación 
de. "Nacionalismo de resisténcia" 
-que algun observador interpre
tou como referéncia á estratéxia 
actual .do PCLN~, ten adicado 
un bon ·espácto no texto aproba
do. Os ponentes com~ideran que 
ese sector do nacionalismo está 

"alimeñtaao por unha firme con
ciéncia nacional", mais é "inca
paz de .configurar ur:i proxecto 
poi ítico positivo, por iso a sua 
·acción resólvese en pura resis
téncia". Unha das emendas pro- l 
pón á eliminación dunha referén
cia explícita ·ao· BNG, - a quen 
considera unha "forza marxinal . 
que nuclea ao nacionalismo de 
resisténcia" cando tala da posibi
lidade, logo das pasadas elei
cións parlamentárias, da consti
tución do chamado "Governo de 
Progreso" co PSOE e CG. 

O debate, suscitado sen dúbi
da non só por esa particular en
menda, senón pola insistente 
consideración da outra forza na
cionalista como "marxinal" e "de 
resisténcia"' foi extenso e librou
se con victória dos que aboga
ban por dejxar o texto tal como 
estaba por 80 votos contra 66, 
ademái~ de 30 significativas ~bs
tencións. O ponente, Manuel Ba-

rreiro, argumentaba para m~mter 
a redacción que a "marxinalida
de" do BNG só ía referida a 
aquel momento do governo de 
progreso, e que diso non se po
día intuir que se trataba dunha 
continuada observación crítica 
cara ao Bloque. "Era mar><inal -
dixo- porque se mantivo en si
léncio, non por nada máis", ain
da que logo opinou que no dis
curso do BNG hai unha "certa 
tendéncia á marxinalidade". Un 
delegado de Cambre manifestou 
o seu descontento con "pugna 
soterrán co BNG que destila 
toda a ponéncia" e dixo que non 
sabía porqué "ternos que xustifi
carnos constantemente ante o 
BNG"· .. . 
Ademais, o informe da Comisión 
Executiva apresentado por Ca
milo Nogueira, facia unha implí
cita acusación contra a UPG: 
"Nós non ternos que agachar un 
proxecto político e social indese-

PROSA. DE INFORMADOS 
A. PRIETO 

Discurso cero: fartura, relax, optimismo, stilling, pulligam, estabilida
de, urbanidade, progreso, liberalidade, boa educación, pulcritude. 
Preparados, todos ben. Discurso un: A forza da Ilustración, a forza 
documental, a forza da organización, a forza da maiqría, a forza do 
congreso, a forza do "operariado", a forza de todos. Discurso dous: 
Sada, cidade de veraneo: piscina, gardería, cenografía ·digna, ben 
realizada, tranquila (en tonos verdes}; 'Los Doré' en exclusiva e pren
sa, moita prensa: xornalistas e xorriais en venta. Todo xusto, no seu 
ponto., na onda global. Citas, como en todo: Platón, Virxinia Woolf ... 
Discurso tres: nen socialdemocrácia nen comunismo, xa superados; 
nova esquerda 'europea', socialismo !integrador'. Nen resisténcia nen 
oportunismo: nacionalismo sen fronteiras. Neri" colónia nen ·champu: 
dependéncia e desarticulación. Nen afervoamentos nen mitinerío: es
cuetos apla,usos civilizados para prémio de verbos lóxicos. Comuni
cación por sintonía normal, sen· electricidade. Discurso catro: Camilo 
Nogueira . . "Un p~rtido ... democráticQ civil, non dogmático, sério, só.
brio, respetuoso, re~ovador, aberto, novo, solidário, arrequeqedor, 
transparente, coerente, hoñrado, dialogante ... ". Discurso cinco: Pal
metadas de mestres, profesores, funcionários, empregados, intelec
tuais, guapos, cuarehtonciños, algún efebo para adornar e· mulleres, 
33 decada cen. Péchase o telón. A forza dunha Galiza culta, democrá
tica, sen fronteiras, autoestimada, autoconfiada, parlamentária. O 

xábel e sen horizontes nunha 
anacrónica organización frentista · 
en contradición á realidade e ás 
necesidades da vipa poi ítica ga
lega". Ese mesmo informe tilda 
de "irrespónsabilidade" a · utiliza
ción de palabras como "parla
mentiño" ou "parlamento de car
tón" para c;:alificar a cámara lexis- -
lativa. 

Emenda a prol da uriidade 
-sindical 
A necesidáde de unidade sindi
cal fíxose explícita grácias a 
unha enmenda que asi o pedia: 
"O sindicalismo que propugna
mos só pode cobrar vida no seo 

· .dunha central sindical plural e in
tegradora, democrática e respei
_tuosa· coas minorías, radicalmen
te · transformadora, ondé teñan 
cabida o conxunto das traballa
doras e traballadores de Galiza", 
un t exto que foi incorporado in
teiramente á redacción final. 
Neste sentido, cabe sinalar que 
unha das intervencións de invita
dos máis aplaudida foi a de Ma
nuel Mera, secretário da INTG, 
que propuxo "dotar de un só 
motor ao sindicalismo naciona- · 
lista, porque o proceso de cola
boración que estamos mantendo 
choca coa limitación de duas 
máquinas" . 

A cuestión lingüística xerou ta
mén a sua polémica entre· parti
dários dunha ou outra fórmula 
ortográfica. O motivo foi a incor
poración , no médio dunha po
néncia de Xan López Facal sobre 
a colaboración económica con 
Portugal, de tres párrafos que fa
cian mención á língua: Os emen
dantes, de Santiago, lograron 
que se retiraran e o congreso 
quedou en iniciar un debate a 
fondo sobre. o tema e formar 
unha comisión de estudo. López 
Facal abogou por un "sano relati
vismo" na grafia. · 

Entre os invitados estaban vá
rios representantes internacio
nais ademais de Pérez Barxa, do 
CDS e o presidente ·da Deputa
ción de Pontevedra, -Xosé Cu íña, 
quen dixo que se fose urÍ home 
de esque_rdas militaría no PSG- -
EG, e manifestou, en nome de 
Fraga, que o PP estaba aberto a 
calquer tipo de diálogo co parti
do nacionalista, con queri xa es
tán colaborando sobretodo na 
.Deputación nas tarefas de nor
malización lingüística. 

Na reorganizada .direción do 
PSG-EG acompañan a Camilo 

· Nogueira, como vicepresidente, 
o que tora alcalde coruñés Do
mingo .Merino, e como executi
vos María Xesús Díaz, Madol Do
mínguez, ·1usto Fernández, Ma
ría Rosa Gómez, Rocío Gómez, · 

. Manuel · García Sendón, Ana 
Gandón, Xan López Facal, Ma
nuel Martínez B~rreiro, Rafael 
Martínez Castro, Albino Prada, 
Peancha Santasmarinas, Gonza
lo Vázq·uez Pozo, Carlos Váz
quez, Marcos Valcárcel e Xaquín 
López. Todos os nomeamentos 
foron realizados prácticamente . 
por unanimidade. O 

A. PRIETO/A CORUÑA · 
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· IV CONGRESO DE C.OALICIÓN GALEGA 

Novamente elexido Xosé Luis Barreiro comó Secretário Xeral 

Coalición· Galega 
dá un paso adiante cara ao nacionalismo 
Coalición Galega deu un 
paso máis cara á sua 
configuración como partido 
nacionalista no seu IV 
Congreso, celebrado en 
Compostela os dias 8 e 9 
de Abril. O seu 1 íder X.L. 
Barreiro afirmaba: "non 
irnos buscar máis as raices 
donoso nacionalismo, nen 
poñelo máis a debate", pero 
tamén recoñecia a unha 
pergunta de A NOSA 
TERRA que a formulación 
ideolóxica estáse a facer, 
por máis que co¡;¡sidere que 
xa contan con u'n "acerbo 
suficiente". Ainda asi as 
lagoas ou contradicións, no 
campo ideolóxico, resultan 
evidentes, tendo como 
perigo máis grande, para o 
seu asentamento real, a sua 
própria configuradón 
partidária, 

O IV Congreso de Coalición Ga
lega quixo atender a tantos cam
pos que, ao final , apareceu dilui
do na sua función principal: "do.:. 
tarse dunha teoria política para 
lexitimar as estratéxias de actua
ción", segundo afirmaban na po
néncia de X. R. Barreiro, "O Na
cionalismo Hoxe". ' 

Hai ano e médio, no seu con
greso extraordinário, precisa
mente baixo o mesmo ·lema, 
"Pola Nación que nos une", co-

. mezaban a dotarse dunha teoria 
poi ítica que os levaba a configu-: 
rarse como partido nacionalista. 

No transcurso dese tempo 
houbo vários -intentos de alonxar 
ao partido desa direción, consi
derando os acordes programáti
cos como ·mera acidentalidade e 
priorizando o asentamento a ca
rón do poder, ben fose autonó- · 
mico, provincial ou local. Xosé 
Luis Barreiro, alonxado da Se
cretaria Xeral e, agora, reposto, 
ainda que non con moito entu
siasmo por parte dalguns mili
tantes, afirriiaba categoricamen
te qµe non ian buscar máis as 
raices do nacionalismo, e que 
esta idea non se vai por máis a 
debate; ao tempo que anunciaba 
que ia "ásumir con forza a direc-

. 'ción do partido, da que depen
den boa parte dos obxectivos 
políticos". Fácia asi unha adver
téncia clara a alguns dos posí
beis descontentos co rumbo do 
partido, alguns dos cales, sor
prendentemente seguen na dire-
ción. · 

Nas conclusións ·explicítanse 
tamén a "prioridade na constru
ción do partido antes que o dis
frute do poder imediato", e, algo 
novo formulado polo Secretario 
X.eral: "non se pode basear no 
poder o· asentamento da organi
zación", cando X.L. Barreiro, afir- · 
maba neutras ocasións que unha 
verdadeira alternativa na Galiza 

non se podia construir se non ·era· 
desde o _poder. 

Polo demais aprobaron, na po
néncia de estratéxia, como ob
xectivo para esta etapa, "a con
solidación como partido nacio
nalista''. Acordaron asi, para 
converterse nun partido homoxé
neo, desbotar o "espellismo elei
toral que xera políticas coxuntu
rais", rexeitando a politica de 
coalicións pontuais (polo que se 
apresentarán en solitário ás elej
cións autonómicas). Pero CG de
cide igualmente. mostrarse como 
"forza política aglutinadora e in
tegradora do nacionalismo non 
radical, ainda que sen consentir 
que · outras forzas - afins podan 
desdibuxar o seu obxectivo fi
nal". Asi, seg_undo afirmou X.L. 
Barreiro no seu discurso final, 
non van "abrir negociaCións que 
pretendan salvar partidos, pois a 
unidade do .partido é prióritária', 
polo que non debemos dar nun
ca un paso atrás", e as "coali
ció.ns coxunturais ameazan a ti-

. xación de obectivos políticos 
claros", segundo se afirma na 
ponéncia de estratéxia. Conside
ran que a loita que se está a dar 
no centro galega non é por ocu
par o ·espácio nacionálista senón 
~se espácio como partido bisa
gra do bipartidismo,. en clara re
feréncia a Centristas de Galicia. 

O nacionalismo de CG 
Cal -é o nacionalismo de Coali
ción Galega? Primeiramente. di
cer que consideran incompleta a 
su~ teoría partidária sobre o na
cionalismo, ("unha nova teoría 
que· hoxe albiscamos máis que 
coñecemos"), ollando necesário, 
por outra ban.da, redefinir o na
cionalismo. 

Afirman que o seu nacionalis- -
mo parte da sua utilidade econó-

tenda. material fotográfico 
estudo. reproducións 
diqpositivas de textos 
revelaxe . cibachrome 

r.1coruña ·19baixo telf.9861233105 viga 

mica e do seu interés social; "so
mos nacionalistas porque .somos 
unha nación, e non porque haxa 
unha Constitución e un Estatu
to", afirmaría X.L. Barreiro no seu 
discursó de peche do congreso, 
e porque "é a única maneira de 
conquerir un ha política eficaz". 

Do nacionalismo existente até 
de agora afüman que, sen negar
lle a sua coeréncia ideolóxica e 
programática, "non coinciden 
coa demanda social nen coa ·rea
lidade da comunidade galega 
pois deferrden outro modo de 
evolución social", recoñecendo, 
ainda · asi, que a principal con
frontación está entre . o centro· e 
a periféria. ~ 

A contradición semella eviden
te cando optan polo auto-gover
no da Galiza mediante "unha so
berania compartida na que - a 
aprofundización da autonomía 
sexa compatíbel coa §Obernabi
lidade estatal"; recoñecendo, ta
mén, que non ten porqué aban
donarse a coincidéncia nación
estado, pero "ten que interpre
tarse no contexto dun novo esta
do definido desde o nacionalis
mo". Ademáis afirman que 9 di..: 
reito á autodeterminación hai 
que seguilo a manter, pero que 
ista gánase "dia a dia na contri
bución obxectiva a construción 
da convivéncia no estado". 

"Un nacionalismo 
dentro do Estado" 
Coalición Galega define tamén o 
seu nacionalimso como "dentro 
do estado", pois pretenden a in
tegración .dos ouxetfvos naciona
listas dentro do estado (español, 
por suposto), sen que perdan a 
sua autenticidade e a · sua forza 
revin9icativa, evitando que a sua 
oferta sexa entendrda "como 

-somos .coñecidos 
,· na Galiza inteir~, 
_pola nosa 
especialización 
en libros 

PL!ra testemuña do problema ga-
lega". . _ 

Pretenden, ademais, que as 
forzas nacionalistas sexan, real
mente, un referente de governo, 
e CG a forza nacionalista hexe
mónica, que ainda que hoxe terá 
que cymplir o papel de bisagra 
(definíndose como centrista para 
.poder abalar a un e outro lado}, 
ten clara a· sua vocación de go
verno. 

X.L. Barreiro afirmou, tamén, 
que o. nacionalismo está a ser 
acorralado polos que pretenden 
ser a inércia do poder, insertan
do nesta acometida antinaciona
lista o seu procesamento, e a 
sua saida da Secretaria Xeral de 
CG que calificou como deser
ción, ao tempo que anunciaba 
que, daqui para diante "vai ser 
bon o que nós creamos que é 
boh e mao o que nos pensemos 
que é mao", pondo, deste xeito 
de manifesto, que na sua saida 
dos cárregos houbo presións ex
ternas. 

Pero boa parte destas ideas 
perdéronse nunha sesión de 
clau~ura que máis ben parecia -
foi- o primeiro mítin eleitoral para 
as eleicións europeas (coa parti
cipación de todos os candidatos 
da coalición, testado polo coaga 
X osé Posada), aparecendo as 
contradicións, en forma de sím
bolo: a preséncia da bandeira 
española ao pé da mesa presi
dencial, un coro do Sar cantando 
o Hino Galega, descoñecido pola. 
case totalidad~ da fTlilitáncia, a 
presenza de numerosos labre
gos, dos de 15 a 20 vacas, ~en 
que o partido acordase nada con 
respeito á sua integración sindi
cal. .. que as bágoas de emoción 
de Senén Bernárdez non pude
ron borrar. O 

A.EIRÉ 

gal egos 
e portugueses 

Praza do Li}?ro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
de El Salvador, 9 

Tel. 56 58 12 
SANTiAGO 

Once presuntos 
membros do EGPGC 
foron procesados 

Solicitan o 
traslado de 
presos á Galiza 
O traslado dos presos naciona
listas a cárceres galegas é unha 
das reivindicacións máis reitera
das polos diversos grupos de so
lidaridade constituidos en dife
rentes vilas galegas, o último dos 
cales criado en Camota-Muros, 
co nome de "Comité Antirrepre
sivo", denúncia ademais "as tor
turas físicas e psicolóxicas '' as -
que estiveron sometidos alguns 
dos presos. 

XUGAS e outros colectivos te
ñen denunciado tamén a "vixián
cia sistemática exercida sobre 
militantes nacionalistas". 

Procesadas once persoas 
Once presuntos membros do 
EGPGC resultaron procesados 
sob a acusació111 de teren dado 
marte a un garda civil en lrixoa, 
deixando ferido a outro. Un dos 
detidos na operación, Niño Ricoi, 
resultou liberado de cargos. 

Entre os procesados encón
transe Manuela Vázquez e Xesus 
Manuel lrago pastos en liberda
de condicional tras depositar 
unha fianza de 200 mil pesetas, 
ambos foron acusados de alber
gar na SU? casa a membros do 
EGPGC. 

Outros oito procesados per· 
manecerán en prisión incondicio· 
nal. O xuiz decretou tamén arde 
de busqueda contra a cidadana 
portuguesa Alessandra Queiros. 

Do proceso c;ontra os once 
presuntos metnbros do . EGPGC 
encárgase o xuiz central de ins· 
trución número 2 da Audiéncia 
Nacional de Madrid, Ismael Mo-· 
reno Chamorro. O maxistrado or
denou tamén a ·entrega dunha 
fianza conxunta de 30 millóns de 
pesetas e o embargo dos bens 
dos acusados ate esa cantidade 
de non ser esta depositada. o 
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1 NICIATIVA POPULAíl LEXISLA TIVA 

Convocada unha manifestación para o dia 7 de Maio . 

Preocupante desinterés dos políticos 
pola Lei . de Património Forestal 
Os promotores da Iniciativa 
Popular da Lei Forestal 
móstranse seriamente 
preocupados diante do 
desinterés dos poi íticos 
galegas por este tema. Non 
é xa que, 
sorprendentemente, non 
aparecese .nengun á 
reunión convocada para a 
semán pasada, senón que, 
até agora só o BNG, desde 
un comezo, e o PSG-EG, 
mostraron o seu apoio a 
esta iniciativa, mentres os 
outros grupos afirman que 
están estud~ndo 
alternativas á proposta. 
Esta situación é 
aproveitada para tronchar, 
con persoal da Consellaria 
qe Agricultura, moitas das 
mellares fragas autóctonas 
da Galiza. Por todo isto a 
Comisión Promotora da 
Iniciativa acordou convocar 
unha manifestación para o 
Domingo dia 7 de Maio en· 
Compostela. 
tJnha denúncia por delito ecoló
xico e unha demanda frente aos 
organismos pertinentes da Go
munidade Económica Europea, 
polo mesmo motivo, vai ser in
terposta contra a Consellaria de 
Agricultura da Xunta d~ Galiza 
por ADEGA, organización pre
sente na Comisión Promotora 
da iniciativa popular a pral da 
Lei de Património Forestal. 

O motivo da denúncia son os 
permisos que está a conceder 
por parte de ProduciOñForestal, 
dependente da Consellaria de 
Agricultura, para tronchar al
guns dos mellares bosques au-

As conversas sucedéronse xa 
entre os distintos grupos, sobre 
todb entre os integrantes do 
-Governo Tripartito, para consen
suar que _postura tomar. 

Por int~rese e pacto anterio
res móstranse co.ntrários a que 
prospere, sobretodo na sua to
talidade, pero non dan buscado 

· unha fórmula para arredala de 
ser debatida nesta lexislatura, 
que seria para eles· o desexábel. 
- Mais a Xunta Eleitoral xa re
matou con todos os trámites de 

tóctonos da G~liza. Concreta- tanse apurando que dan cos · comprobación polo que, agora é . 
mente no Rio Eume e nos Anca- pés nas pousadeiras, para subs- xa a Mesa do Parl.amento que11 
res. tituir as especies autóctonas por te!l a · respo_nsabilidade de que-. 

Na ribeira do Eume, a extraor- eucaliptos, insertos nunha presa se inicie o trámite parlamentário 
dinária paisaxe, por todos reco- producida pala febre do anúncio canto antes_. 
ñecida, débese en boa p~rte,_ das celulosas. lste virus, polo · Dian~e desta situación a Co
pricisamente ás fragas autócto- demais, está senda perfeita- misión pr,omotora acordou con
nas que poboan as ladeiras. mente alimentado por "vende- vocar unha manifestación para o 
Agora estas están a ser taladas, dores" das próprias ·.empresas día 7 de Maio, na que se mostre 
con permiso oficial, pol9 que papeleiras, que lles aseguran o apoio popular, xa explicitado 
non só están a estragar a paisa- gañáncias insospeitadas e com,,. claramente nas firmas, e sexa 
xe senón tamén, debido ao em- pra asegurada da madeira. un acto demostrativo do amplo 
pinado do terreo, vai levar con- Mentres tanto a maioria dos abano social dos apoios con 
sigo unha forte erosión que vai grupos políticos pareGen mos- que conta e, sobretodo, de que 
afec!ar tanto ao chan como ao trar un total desinterese pola Lei é avalada pola maioria das orga
rio en si. de Património Forestal saida nizacións que, dun ou dbutro 

Nos Aneares tamén se conce- dunha iniciativa popular {algo xeito, teñen algo a ver co monte 
deu permiso para tronchar toda que acorre por prime~ra vez na e as ~rbores. 
unha regata próxima á conside-· Galiza) que tivo un amplo res- Máis apurado andou o Gover
rada como mellar carballeira da pardo na consecución das fir- no en apresentar o Proxecto de 
Galiza, cando é sabido que ríes- mas, lográndose máis do doble Lei de Montes Viciñais, criticado 
tas categorias éntra, sobretodo das esixidas. Só BNG e P-SG- por diversos seitores, pois entre 
á hora da catalogación, a exten- EG, que acaba de mostrar publi- outras cuestións técnicas, ' dis
sión da zoa arbolada. camente o seu apoio a ista ini- virtuan o aproveitamento histórr-

Segundo algunhas fontes o ciativa, se pronunciaron a favor. co destas tefras, deixando a 
montante total da venda da ma- Aos demais grupos parlamentá- porta aberta, de par en par, para 
deira só ascendeu a 6 millóns rios semella que unhas lle doen a semiprivatización ou conce
de pesetas, polo que moi ben a e outras lle proen, pois, con elei-. sións espúreas a persoas ou so
Xunta pudo pór eses cartos para ción á vista non encontran moti- ciedades con intereses distintos 
que as árbores seguiran en pé. vo para oporse ao citado proieto e contraditórios cos da comuni-

Pero non son so estes bos- dé leí, sobre todo despois do dade veciñal, favorecendo deste -
ques, 'tipificados como insubsti- respaldo popular conseguido e xeito a utilización privadas des
tuíbeis os que están senda cou- que que esta apdiado palas or- tas terras. Este foi un dos moti- -
ceados palas motoserras e pa- ganización ~coloxias que teñen vos· polos que o BNG apresen- · 
leadosas, auténtica praga bíblica gran predicamento non só !}OS tou unha emenda de devolu-
das espécies arbóreas galegas, meios de comunicación, senón ción. O 
senón que en todo o litoral es- tamén socialmente. · A.E. 

Celebráronse en Fene. as 1 Xomadas. sobre a Rádio Pública Local na Galiza 

'Sintorliza vostede a súa emisora municipal' 
A asociación Emisoras Munici
pais Galegas (EMUGA) fixo opa
sado fin de semana en Fene, a 
sua apresentación en sociedade. 
Ali aoudiron representantes da 
Xunta de Galicia (Dirección Xeral 
de Meios de Comunicación e Di
rección Xeral de Cultural) e da 
Deputación de A Coruña a ofere
cer o seu apoio a. un .fenómeno 
de comunicación local que sen 
~úbida experimentará nos próxi
mos anos e nos próximos meses 
un importante auxe tamén na 
Galiza. Proba diso foron os nu
merosos representantes de Con
cellos (perto de vinte xa) que 
acudiron ás 1 Xornadas sobre a 
Rádio Pública Local na Gal iza ou . 
que amasaron diante de EMUGA 
o seu · interés por estes noves 
meios. 

Segundo indicou o próprio 
presidente da asociación de emi
soras --António Orozco, no acto 
de élausura, as conclusións mais 
xugosas destas Xornacfas referí
ronse á clarificación experimen
tada en torno ao tipo ou modelo 
de rádio que deben facer as emi
soras muriicipais. Tanto Margari
da Ledo, como José Luis Terrón 
-:-os dous profesores da Univer
s1dade de Barcelona que acudi
r?n.a Fene- insistirqn en que as 
radios públicas locais teñen que 
escapar en primeiro lugar, de xer 
Vbceiros dos grupos governantes 

en cada Corporación, xa que isa 
representaria a sua acta de de
función nun prazo curto de tem
po. Para evitar, ou en todo caso 
disminuir esa tentación, os pró
prios estatutos da asociación de 
emisoras xa recolle o imperativo . 
da formación dun órgano de xes
tión donde estén representados 
<? conxunto dos partidos políti
cos con preséncia na Corpora
ción. Pero ademais nese órgano 
deben tamén estar presentes, -re
presentantes do conxunto do 
movemento asociativo, viciñal, 
ou cultural que exista no municí
pio, e por aí se apunta xa outra 
caracteristica do modelo de rá
dio pública local. Segundo os 
ponentes destas Xornadas, a rá
dio municipal non só debe esca
par da sua conve~sión · na "emi
sora do alcalde': senón que ta
m$n .seria desexábel unha aper
tura ao conxunto da sociedade, 
de xeito que a información ou a 
temática municipal, sexa tan só 
unha parte da sua programación. 

. A problemática ou a atividade do 
movemento asociativo, os pro
blemas e as inquietudes da xu
ventude, a droga, os comités de 
empresa, ou as cooperativas 
agrárias, pd~n tamén s.er prota
gon'istas na rádio pública local, e 
con iso estarán axudando a ga
rantir a sua estabilidade, mais alá 
de cámbios de vento político. 

A legalización 

Nestas 1 Xornadas celebradas na 
Casa da Cultura de Fene, tamén 
se aclarou algo o panorama legal 
no que se deben de mover este 
tipo de emisoras de frec·uéncia 
modulada. O pasado 23 de Fe
breiro de 1989 publicouse no 
BOE o Plan Técnico de FM, que 
concreta a posibilidade dos Con
cellos para ·contar con este tipo 
oe meios de comunicación, e es
pecifica as condicións técnicas 
de obrigado cumprimento.· Así E?n 
función do número de habitantes 
se asignan poténcias da? em.iso
ras de cada município, e se esta
belece que, salvo excepc;:ións, as 
rádios públicas locais situaranse 
entre .os puntos 107 e 108 Mhz 
do dial. Non obstante, no plan 
non se recolle· a frecuéncia con- · 
creta para cada Concello dado 
que se agarda ainda a aproba
ción do proxecto de Lei de Emí
~oras Municipais, que actual
mente se está a discutir no. Co,h
greso dos Deputados e que se 
prevé sexa aprobada no mes · de 
Xuño. 

Despois da aprobación ·da Leí, 
a própria Xunta de ·Galicia publi..: 
cará . unha orde de cónvocatória 
de frect.Jéncias municipais,. o 
nese momento todos os Gonce- r 

llos interesados poderán formu
lar ~ sua solicitude para legalizar 

ou para proceder á moritaxe da· 
sua própria emisora. No proxec
to de lei . actualmente en discu
sión un dos cabalas, de. batalla 
de · maior importáncia, -e s:¡ue 
tamén foi debatido ámplamente 
nas Xornadas de Fene-· é o da 
publicidad ñas rádios públicas 
locais. Ap~sar de que no texto 
inicial se proiba a publ1cidade 
comercial, non se sabe ainda 
como quedará definitivamente a 
Lei , ante a protesta_ de numero
sos concellos que ven nese ca
miño un complemento necesár:io 
para a financiación deste meio 
informativo, ademais de enten""
dela tamén como un servício ao
comercio local. 'Nesto punto, tal 
e como in_dicou Jospe Giménez, 
das Emisoras Municipais Catala
nas, en Fene a pelota ainda está 
l!IO tellado. ' 

Outro dos aspectos destacá- . 
beis das Xornadas que tiveron 
lugar o -31 de Marzo, 1 e 2 de 
Abril, ·foi o apoio prometido polo 
Director Xeral de- Meios de Co
municación -Manuel Gens, o Di..
rector Xeral de Cultura Bonifácio 
Borrelros e de Maria del Carmen 
Arc9s en nom~ da Deputación 
de A Coruña ás rádios públicas 
locais, apoio que xa se materiali
zou na · ~ubvención dos próp~ios 
. Encontros· do pasado fin de se
mana. - · · O 

E. SANFIZ/FERROL 
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Mentres _se .agarda_ polo Plan . .?<éral 
' /. • •• • 4 ' 

-Pódense derrubar vários e·d-ifício.s. singulares 
A polémica está desatada 
en Lugo pola pretensión de 
-derrubar alguns edifícios 
singulares ~ significativos 
da cidade, entre eles o 
Seminário Menor e .o Gran 
Teatro. O Concelleiro de 
Urbanismo Víétor Pérez 
declaroulle A NOSATERRA 

· que mentres non se aprobe · 
o PXOU e o PERI non se vai 
a poder saber o destiño fina.1 
destas construcións e, lago, -
haberá que negociar, · 
adaptándose ao que 
ditaminen os técnicos. 

Ao Concelleiro de urbanismo, 
Víctor Pérez, han lle encaixa que 
o Bisp~do fixera unha solicitude 
para a demolición_ do Seminário 
Menor cando supón un gré!n de-

. sembolso inicial de diñeiro, so
bre todo-cando a Lei do P.atrimó
nio "dino.s de forma clara que até 
a aprob~ción do Plan Especial 
de Proteción, nestes recintos; 
non vai ser viábel a . demolición 
do edificio. Non me encaixa!". · 
Víctor. Pérez pergúntqse quen 
lles_ terá dita que poden obter a 
licéncia. Cando se aprobe o 
PXOU e o PERI xa será outra 
causa e "porque o Plan vai dictar· 
o aproveitamento que lle corres-

. panda"; ainda asi· "nesta socie
dade capitalista que vivimos, ao . 
millor, hai que entablar unha ne
gociación, pois a Jgrexa, ·neste · 
caso, pode estabelecer, moi ben; 
un convénio co concello, pois na 
redacción do Plan haberá ; que 
chegar a un acordo". 

O Gran teatro. 
Outro dos edifícios no que ten
tan que entre a picaraña e a pala 
e o Gran Te~tro. o teatro-cine de 
máis raigaña da cidade (ciutros 
moitos como o España e o Kl,lr~ 
sal xa despareceron· ~os últimos 

anos), cuxa edificación non é mo( 
singular, pero tampouco . unha 
chafallada, segundo a mai0ria 

acordo do: concello cos proprie
tárió~ "pois seria suicida deixar 
desaparecer . o único teatro de 
Lugo". . dos expertos, mesm9 o conce

lleiro de urbanismo, de profisión 
arquitecto. _ A Praza Maiór e_ Frigsa 

O interese desta edificación Outros dos contenciosos é o do 
estriba' no seu uso, pois xa no'n · fondo da ·Praza Maior, donde.·un 
queda un .recinto semellante na. constructor pretende edificar_ 
cidade amurada, pero tamén ·en · unha frenteira en terreas que o 
que se atopa· mesmo pegado" á ~ concello considera como púbri-
muralla polo que o novo edifício cós. E tamén _a liorta coa Caixa 
poderia mudar o entorno. de Aforras por mor dun edifiíio 

A NOSA TERRA pudo saber' de . que t~n nesta mesma praza, con 
fontes fidelig'nas que "Dragados distintos proxectos paralizados_ 
e Construcións" apresentou un sen que dé ch~gado a un acordo 

· plan de edificación _ para~este so- . coa Comisión- do Património. 
lar, ainda que o Concelleiro de Outra das disputas que alpori-
l)rbanismo afirme que . non ten zan aos viciños é a dos terreas 
constáncia deste extremo. Víctor da antigua Prigsa. A Comisión 
Pérez inclinariase tamén po_r ~n Cudadán critica a permuta des-

As Comisiós 
Labregas 
·peden-várias 
deiiominacións 
de orixe 
As Comisión Laoregas móstran
se contrárias a definir unha únicE 
regulamentación para os augar
dentes galegos, pois en cadE 
bisbarra son empregados baga
zos proveñentes de diferentes ti
pos de uva, a forma ae conser
vación é distinta, e mesmo e 
alambique implica variedade 
dunhas comarcas a outras. Ten-

tes solares por parte do concello, do isto en conta as CC.LL. pro-
pois no seu día foron regalados núncianse por que se definan 
polo povo de Lugo para construir denominacións de orixe que 
a factoría. coincidan coas comarcas pro-

0 concello pretende unha ne- ductoras, e porque cada unha 
gociación: permutando ese chan desas comarcas teña o seu con-
por outro nalgunha parte de ci- sello regulador, o seu próprio co-
dade, previsibelmente no Bairro mité de cata e o seu proprio re-
da Estación, e unha suma de gulamento, figurando na etiqueta 
cartas, algo que se contemplaría . a referéncia "augsrdente artesa .. 
nos próximos orzamentos . nal galega". _ 
anuais. Esta negociación é criti- - Esta denominación de orixe 
cada mesmo por sectores do debe abranguer só á produción. · 
partido no governo municipal. de augardente elaborado con 

Dentro dunha semán, previsi- alambiqúes e alquitaras, segun-
belmente; as carpetas do Plan do o costume tradicional de 
chegarán á Cas·a Consistorial. cada bisbarra, afirmando as 
Cando ~eña exposto ~o público, CC.LL. que calquer outra alter-
saberase cal pode ser o de~tiño nativa significa a desaparición do 
des~a cidade singular. O augardente artesanal galego. 

FRANCISCO ARRIZADO/LUGO Consideran, ademais, como 
alternativa ao actual réxime im
positivo, que os augarderites ar
tesanais deberán quedar exentos 
do imposto XE¡ral de álcooles 
(421 pesetas por litro de alcol) ou 
no seu defecto pagar, como má
ximo, o 15 por cento do imposto 
reseñado; practicando, deste 
xeito, unha discriminación positi
va que serva como incentivo e 
promoción aos aguardenteiros 
tradicionais galegas. 

Política oscurantista da 
Consellaria 
Critican á Consellaria de Agricul
tura por manter unha política 
obscurantista, ademais de que 
se definan por unha denomina
ción foránea ao pretender porlle 
"orujo gallego", no tema da de
nominación de orixe, que "o úrii
co que fai é xerar temor e des
confianza nos, aguardenteiros". 
Así, critican as CC.LL., que os 
resultados das investigacións 

.que se están a realizar na Esta
ción Enolóxica da Galiza non son 
coñecidos por ñinguén, J1en tam
pouco os . métodos de análises 
empregados; can.do ésas investi
gacións teñen por buxecto defi- · 
nir os parámetros que serven 
para_ calificar o augardente que 

. se poderá · acoller a denomina
ción de orixe;· ten do ·a sospeíta 
de que· a Consellaria lle está a fa
cer o .caldo gordo ás indústrias 
alcoleiras, que · serán as únicas . 
beneficiadas do estabelecimento 

_ dun único regulamento. 
As CC.LL. están en ·contra d.e 

que se1 defina un augardente uni- . · 
fi9ad.o para Gajiza, pois teria que 
ser un augardente aséptico, un 
augartjente industrial, que . nad~ 
teria que ver co augardente arte-

. sana!. O 
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lnespal gañou cartas coa parad0- _ 

Un novo ·estudo económiGo 
confirma que a parada de Alúmina 
foi interesada 
Un .estudo comparativo da 
produción de AA en San 
Cibrán nos anos 87 e 88, 
que permanece inédito e 
aoque 
extraordinariamente tivo 
ace$O ANT en exclusiva, 
demostra outravolta que 
o cese da produción na 
factoría de A Mariña foi 
propiciado polos intereses 
económicos da empresa, 
extremo en todo intre 
defendido polo 
actualmente despedido 
Comité de Empresa. O 
estudo, promovido polo 
próprio Comité, que pensa 
utilízalo publicitária e 
parlamentariamente en . 
diante, aporta dados 
sobre os beneficios 
logrados pola empresa 
con operacións realizadas 
sob a excusa do conflito. 
Velaqui. 

En Decembro do 87, intre da 
parada, importáronse máis de 
30.000 Tm., de Aluminio, das . 
que aproximadamente a meta
de foron refundidas revendén-

. dose as restantes en Xuño do 
BB a un précio moito maior do · 
de merca. Unha partida de ' 
Alumínio mercada a Roménia 

· foille lógo revendida ao mesm~
p~ís, .obténdose unha gañán
c1a de 200 millóns de pesetas 
pola diferéncia de précio no 
tempo, segundo a Bolsa de 
Metais de Londres. 

No 1983 cambiáronse na fá
brica 219 cubas electrolíticas. 
A vida média de cada unha ·de-

CIFRAS DE INESPAL 1988 
CONCEITO MILLONS 
Ingresos ........................ 120.977 
Exportacións .................. 42.S90 
Cost.e finariceiro , 11 .015 
Beneficios .............. ,. ....... 13.202 

las é de 4 ou 5 anos. É lóxico 
que no 88 fosen cambiadas 
máis cubas que nos anos an
teriores (53 no 1986; 35 no 
1987; 106 no 1988). A empre
sa, porén, achacou á parada a 
necesidade da reciclaxe. 

O 14 de Decembro do 88, 
AA cancelou un contrato de 
venda de Alumínio no Xapón a 
un précio un 25% por baixo da 
cotización no mercado londi
nense. A parada do proceso 
productivo non se produciu até 
o día 15. 
· Na fabricación de Alumínio 
un dos obxectivos primordiais 
é a obtención dun alto "rendi
mento Faraday" (produción 
real/produción teórica 100). 
Segundo o estudo, o máis alto 
"rendimento Faraday" desde 
Febreiro do 86 obtívoo a em
p~esa en Xuño do 1988. 

· Grácias ao cese da produ
ción, AA aforrou máis de 6.000 

~ millóns de pesetas en 1988: en 
enerxia, ao producir menos; en 

Conflito de _ lnespal 

gastqs de persoaJ, 64 millóns 
en -salários dos 23 membros 
do Comité . despedido é máis 
de 277 na regulación de em
prego realizada;. e finalmente 
en materiais deixados de con
sumir pala disminución da pro
dución (alúmina, criolita, fluo
ruro, silício, etc ... ). 

Tendo en canta que a dife
réncía das vendas de Alumínio 
producido en San Cibrán entre 
os anos 87 e 88 foi ele máis de 
19.000 millóns.de pesetas a fa
vor do último dos anc;>s, e aten
dendo aos .outros dados apor
tados polo informe, tírase a 
conclusión. de que AA obtivo, 
por mor das consecuéncias 
sócio-laborais d.erivadas da in
terrupción • da produción en 
Decembro do 1987, dá que se ' 
cuJpou ao Comité e polo que 
este foi despedido, uns benefi
cios económicos de case 
18.000 millóns de pesetas. D 

HERNÁN NAVAUVIVEIRO 

na sua factoria de Alacant 
Apesar de qae dos 31.000 
millóns de pesetas de benefí-

. cio do INI, 13.202 millóns fo
ron .obtidos por INESPAL, 
esta sociedade sostén confli
tos non só en San Cibrán. En 
Alacant a empresa ten un en- . 
frentamento prolqngado cos 
tr~balladores desde Outubro 

. pasado, e os 1.250 traballa
. dores da factoría non teñen 
asinados os convénjos do 
1988 nen o do ano. en curso. 
As peticións dos traballado
res superaban un ·ponto o 
IPC, · no 19fü~. e a petición 
deste ano é-dun 7% de au
mento. 

A empresa insiste en que o 
centro ,.de Alacant ten perdás 
e os fraballadores aluden a 
que este problema ven pola 

dualidade de funcións que te
ñen os diferentes centros do 
grupo. Así centros especiali
zados na elaboración de alu
m í nio mudaron en 'transfor
madores do metal, e en Ala
cant actualmente · realízan.se 
labores de lamindado e · ob
tención de planchas, e elabo
ración de folla de alumíniQ 
para envases alimentários e 
alumínios domésticos. O 
centro compra a · matéria pri
ma a outras factorías de lnes
pal. os· éentros de elabom
ción venden os seus produc
tos a précio de mercado e, 
segundo fontes sindicais asi' 
prodúce.se que, mentres a 
elqbor9ción te11 moitas ga-:
ñáncias os de transformación 
perden. · O 

. . 

Para impedir a vendá á multinacional LEbinal 
' ' 

Os: traballadores · . 
de Citroen~Ouren·se " 
mobilízanse por primeira vez 
Os traba ladores de Citroen
Ourense, ameazados desde 
hai alguns días de quedarse 

. na rua tras o anúncio de que 
a factoría óurensá ia ser 
vendida a outra 
multinacional francesa, 
rexeitaban no-decurso 
dunha asemblea celebrada 
o pasado Sábado o pase a 
Labinal. 

que só a permanéncia de Citroen 
en :San Ctbran das Viñas poderia 
garantir os ac\uais pastos de tra
ballo. A central nacionalista des
córífia de que Labinal se vaia fa
cer cargo dos cincocentos traba
lladores, e propón, como solu
ción, a criación dunha plataforma 
sindical para afrontar a situación: 

A preocupación polo futuro da 
actual plantilla é ainda máis fon
da desdé o momento en ·que os 
sindicatos descoñecen as · inten

Por vez primeira, arredor de 300 cións de Labinal e mesmo a sua 
operários de· Citroen, controlada ' identidade como empresa, asi 
por un sindicato amarelo, facian ~como a sua solvéncla. Esta si
público o seu malestar polas tuación provocou-que xa se soli
ruas de. Ourense e conc&rian a ~itase unha invéstigación de La-
unhª asemblea convocada palas binal. A operación, en todo caso, 
centrais sindicais .que, por certo, é calificada de ·:oscurantista" 
carecen de representación na pala totalidade ·das centrais, e 
empresa. Sen embargo, foi sinto-.. por parte da UGT xa se· solicitou 
mático que os participantes na unha entrevista ca conselleiro de 
reunión solicitasen a demisión do lndústria, Santos Oujo.Be\lo. 
actuál de Comité de Empresa. Meirande optimismo, sen em-
Algo ·parece estar cambiando en bargo, amosa a Confederación 
Citroen, ha~.erá que agardar ás de Empresários . de · Ourense, 
vindeiras datas para poder com- CEO, por boca do seu presiden
probalo. te Miguel Anxo Pérez, que; pou-

Os sindicatos desconfían de co despois de coñecerse o pro
que a anunciada op.eración de - xecto de compra da factoría ou
compra de Citroen-Ourense por ·.rensá de Citroen afirmou que 
parte de Labinal vaia ter boas "está garantida a absorción dos 

, consecuéncias para os cinco- traballadores por pai:te· de Labi
centes traballadores da factoría nal". Segundo o presidente da 
ourensá. Temen as centrais que patronal ourensá, o desmantela
ª multinacional francesa se de- mento .. de Citroen-Ourense esta
sentenda de b9a parte da planti- ba xa máis que anunciado, "polo · 
lla unha vez instal8.da na factoría que agora compre favorecer a 
de San Cibrán das Viñas, ainda instalación de novas empresas 
que no fondo rexeitan calquer provedoras en San Cibrán das 
cámbio na actual situación, pola \liñas, para criar un novo técido 
inestabilidade que poderia supor industrial"' ainda que a costa de 
para os traballadores. As cen- desartellar o feíto. 
trais queren saber, ademais, as A situación, nestes momentos, 
razóns da venda e o destiño dos é de total incertidume, entre ou-
fortes invéstímentos que teñen tras razóns porque Citroen segue 
feíto as Administracións na fac- facendo gala dél sua tradicional 
toria ourensá, que leva receben- falta de transparéncia, .e mesmo 
do arredor de dous mil millóns if!lpede que o seu , sindicato 
de pesetas, precisámente para a amaestrado e .amarelo, SIT, ·in-
modernización das suas instala- forme sobre o seu futuro aos tra-
cións. Concretamente a Adminis- bailadores, obviamente porque 
tración Central concedeulle a Ci~ non -representa os intereses dos 
traen 1.480 mHlóns ao longo dos destes, que, sen embargo, pude-
tres últimos anos. Pola sua parte, · ron comprobar o Sábado como ' 
a Xunta da Galiza, através da aquelas mesmas centrais ás que 
Consellaria de lndústria, leva "por razóns de Estado", lles de-
concedidos, tam-én · nestes tres ron as costas, se _ inten~s-aban 
últimos anos, 700 millóns. A par- polo seu problema, e pensan loi-
te máis importante desta sub- tar para que nengun d~les quede 
vención, arredor de 400 millóns, na rua ·por mor dos intereses 

- foille concedida o pasado ano, próprios- de duas multinacionais. 
cando xa Citroen traspasara par- A nov.a da compra, en fin, fixo 
te do seu personal · á empresa removér as conciéncias aletarga-
Allibert, ubicada tamén .en Ou-:_ das de máis c:Jun traballador de 
rense. Citroen, como pudo comprobar

Tras a nova da máis ·que posí- , 
bel compra d.e Citroen-Ourense 
por L "ibinal, unha empresa multi
nacional dedicada á fabricación 
de cabos. e m~terial diverso para 
a automoción; as centrais sindi
cais con irr.plantación en Ouren
se amasaron o seu rexeitamento 
e desconfianza cara a operación. 
A INTG, por. exemplo, fixo públi
ca a ~ua oposición por entender 

somos coñecidos 
na-Galiza íriteira., 
pola nosa 
especialización 
en libros 
galegos 
·e portugueses 

se na asemblea do Sábadó. Algo 
desperta e, como afirmaba un 
colega da prensa "tan ·só houbo 
uh esquiroL Con chupa marrón 
baixou cobardemenle a faciana 
ao sair da asemolea", Unha boa 
frase para demostrar que os 
"amarelos" xa non son maioria 

-en Citroen, polo menos en Ou-
rense. o· 

LOIS CASTRO/OURENSE 

República 
Praza do Libro .de El Salvador, 9 · 

Tel. 26 63 77 Tel. 56 5g ·12 
. A CORUÑA SANTIAqO 
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Foi directqr: de Egin 

XoSé Félix .Aiurmendi 
'Ha~ un temor á situación qu~ ~e poda ·producir 
co~ incorporación á política de H.B' -
Xosé Felix Azurméndi é, sen 
dúbida, unha das persoas 
que rpellor podeñ opinar 
sobre a actual situación que 
vive Euskadi. Xorhalista -
destacado, . 

. dir~ctor de Egin 
dura_nte seis anos, e, ago~a, 

• A. ·E!RÉ 

Gastaríamos de saber como olla 
vostede o actual proceso .. nego
ciador .entre ETA e o Governo, 
tanto desde o plano estritamente 
personal, como de observador 
político previlexiado que coñece 
tamén o xeitó de pensar .do povo 
euskaldun. 
Penso que o desexo de todo o 
mundo é. que sigan as negocia
c'ións. O que hai que ver é se eses 
desexos se corresponden coas 
probaqilid.ades. Non acredi.to nos. 

· redactor-xefe de Deia, foi 
tamén un dós primeiros 
liberados de ETA, amigo 
persoal de rnoitos dos seus 
dirixentes e dun ·bori número 
de políticos ·na9ionalistas; 
que ocupan agora pastos 
relevantes no Governo ou 

· que. afirman, como EE, que .o co
municado · do Governo foi tomado 
por ETA como unha desculpa para 
romper unha trégua coa que xa ti
ñan decidido acabar antes de asi
nar ·o acordo. Mesmamente a 
maioria dos comentaristas políti.- · 
qos pensaban que era asi, pois ian 
na dirección de que ETA estaba 
debilitada e non tiñan máis remé
dio que acordar ·unha trégua; que 

-HB necesitaba esa trégua até 
Xuño para non ter un fracaso nas 
eleícíóns europeas. Realmente é 
bo~hornoso, xa desde o pontó de 

nos partidos de Euskadi. 
Mantivemos a conversa en 
Pontevécfra, no·trariscurso da 
sua participa_ción · 
na Semana 
de Filosofia, cando ET A 
anúncia inicialmente a 
prórroga da trégua. 

'EN EUZKADI EXISTE 
UNHA PERCEPCION . 
XERALIZADA DE QUE 
ESTE 
ENFRENTAMENTO 
ARMADO TEN QUE 
REMATAR PERO NON 
DE CALQUER 
MANEIRA' 

vista prof.isional, ver como, dunha 
semana á outra, se cámb.ia dunha 
maneira tan drástica n·as comen-
tátios. · 

Ainda que me estou· desviando 
un pouco da pergunta penso que 
paga a pena que termine dicendo 

. o seguihte: vese con máis clarida
de que nunca, no problema da 
violéncia e.n ·Euskadi, que todo o 
mundo ten o seu corazonciño .e, 
algunsr un gran corazón e unha 
g·ran paixón ·no .que escreben. e 
que, case todos, están a ser des
bordados pala paixón á horá· de 
facer analises. Isa sérveme para 
dicer que eu tamén teño o meu . 
corazonciño .. 
Cal é logo a sua ariálise? 

· En Euskadi' existe unha percep
ción xeralizada de .que este en
frentamento armado ten que aca
bar; mellor dito, que ten que aca
bar, pero que non pode rematar 
de ealquer maneira. Penso que hai 
unha conciéncia de que o enfren
tamento ten unha expíicación his
tórica, de que ten un contido polí
tico, de que todo o mundo é res
ponsábel -uns serano máis e ou
tros menos- e de que non se pode 
esquecer a história recente á hora 
de buscar a solución. 

Xunto á iso existQ ta11Jén a per
cepción por parte dos partidos 
·poi íticos de que ao redor de ET A 
hai unha forza política ·importante 
á que se lle quer, dalgunha manei
ra, facilitar a reinserción, entre co
rniñas, nas institucións. Pero, pa-

· ra!elamente, témeselle pois non é 
unha forza marxinal como estaban 
acostumados a que fosen as for
zas radicais, senón que xa hoxe, 
probabelmente, é a primeira forza 
eleitoral da Comunidade Autóno
ma Basca e a primeira forza nacio
nalista basca entre as duas comu-
nidades bascas do Sul. · 

A proba para min, máis eviden
te, de que tpdo o mundo se tomou 
en sério que o da negociación era 
de verdade, foi a reacción de par
tidGs como o PNV, EE e EA. Pen
san que está moi ben que HB se 
ir:itegre nas in·stitucións, pero, des
pois aéronse canta de que está 
capitalizando dunha maneira des
proporcionada o que sucede en 
Alxer. Daí as declaracións de Ar
danza o outro dia afirmando que 
os méios de Comunicación estan
lle facendo unha tremenda cam
paña a ETA, que, no fondo, o que 
temen é o benefício de HB. 

As forzas estatalistas tamén es
tán interesadas en que se arranxe 
este tema, ainda que desde outra 
perspectiva, probabelmente. Pen
so que o interese do Governo, se
nón non iria a Alxer, é de que se 
arranxe xa, canto antes, sen caer 
no fetichismo do 92, pero algo ten 
esa data ... 

Hai un temor á situación que se 
poderia producir coa inc9rpora.
ción á política total de HB. E o qúe 

· · recorda con insisténcia Emílio Ro
mero: que as forzas nacionalistas 
son maioritárias e que, nalgún 
senso, os problemas maíores para 
a Constitucioón Española poden 
apresentarse o· dia no que as for
zas nacionalistas decidan pasar 
do te~reo da idea e d~ teoria a prá
tica do exercício do direito ·de 
auto-determinación. Ese é un pro
bl~ma que tamén se está contem
plando desde o Estado con preo-

l' 

cupación. Hai qué lembrar , 
por se queda~a al9unha dú~ 
ca~~o o 1 O ·aniversario da Con 

· tuc1on, ? PNV recordou que 
i:i~~ aceitaron ~.Constitución; 
raikotchea esta 1nsistindo no rn 
mo e para que talar de HB. 

Tratando _de adiantarse a e 
problemas e .como se compre 
a ~~n~~it~ción .do ·"Bloca De 
crat1co . Unha idea que inicio 

.~SOE no ~eu dia que retomoi 
f1xo. bandeira dela EE, como av 
zad1lla dese proxecto en Eus 
e que, neste momento, quérs 
opor a ese "Bloco Nacionalí 
que poderia formarse. o "BI 
Democrático" sobarda a esta 
pa da negociación, ten moito a 
coa etapa posterior. A reanu 
ción ou n<?~ da loita armada p 
pospor mais ou menos esta stt 
ción e pode engadirlle alguns 
tes particulares. 
Pero a manifestación do dia 
de Marzo foi apresentada có 
a gran r~sposta do povo basca 
Eu penso que non hai. que mini 
zala, nen hai que magnificala. 
a manifestación previsíbel desd 
campaña institucional moi f 
que se ·fixo e, ademais, en Eusk 

'JX.s FORZAS 
NACIONALISTAS SO 
MAIORITARIAS E OS 
PROBLEMAS PARA 
CONSTITUCION VI 
CANDO QUEIRAN P 
EN PRACTICA O 

·,DIREITO DE 
AUTODETERMINACIO 

hai xente que está por ese tipo 
reivindicacións. 

Nesa manffestación habia d 
plantexamentos máis ou me 
explícitos: un que era unha m 
testación contra a violéncia, p 
paz, e outro, qu~ era contra 
Houbo lapsus moi curiosos. Es 
convencido de que acordara 
non - apresentar a manifestaé 
como contra ET A, pero logo 
mesmo dia, no que o Parlam 
de Gasteiz ia pronunciarse a fa 
da manifestación, média hora 
tes fai unhas declaracións o Pr 
dente do Parlamento, a unha 
dea de rádio estatal, afirma 
que era contra ETA, ainda 
lago, o Parlamento, na sua reso 
ción de apoio, retoma a idea 
cial. A idea da manifestación e 
tra ETA estaba presente no PS 
en EE, e nas forzas da direíta 
pañola.. 

O PNV e EA non estaban n 
liña, entre· outras causas porq' 
podian supor que habia máis x 
te mobilizábel a favor da paz 
en contra de ETA. 

A manifestación foi a máis gr?Jt 
de que houbo en Silbo, non seí 
foi maior ou menor que a ce l eb~ 
da por HB en lruñea con rno~ 
do Aberri Eguna, pero resulta n 
culo entrar en guerra de cifras. 
Alguns quixeron ver o Dia da 
tria Basca como unha resposta 
.manifestación "Pola Paz". 
Si, pero non foi asi. HB deu s 
cientes probas de· mobili~ar 
éxito con motivo <;jo Abern Egu. 
e ademais désde hai vários an 
n~ mesmo' ce.nário de lruñea. 
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'f\ PROBA DE QUE 
TODO O MUNDO · 
TOMOU· EN SERIO O 
DA NEGOCIACION FOI 
A REACCION DO PNV 
E EA' 

si coido que houbo máis xente 
que outros anos aind~ que non 
houbese un esforzo especial. Pero 
.tamén é lóxico pois a xente neste · 
momento pre-.negociador estaba 
especialmente sensibilizada para 
mobilizarse e, logo, ademais, fixo 
un tempo moi bon. Por se fose· 
pouco, dábase pór suposto que 
nesta etapa de distensión non ia 

haber nerigunha pega por parte da 
policía como ocorria noutros anos. 

Desta manifestación haí · un 
dádo que me chamou a atenc;ión . 
com·o xornalista: dous dias des
poís da .celebración aparece· unha· 
información no "Diario de Nava-

. rra"' posibelmente o máis conser- . 
vador e .navarrista, tratando oe 
desprestixiar aos convocantes in
titulaba: "Máis lixo que nos San
fermínes". Igual quer dícer que os 
que ·estaban ali son, moi suxos, 
pero tamén que había máis .xente 
que n;:is festas famosas; 'lego nun 
ladiño dicia: Só respeítan as plan
tas e as froles. 
Outro dos cabalos de batalla son 
as distintas vías. dentro de ETA; 
"os duros e brandos", ·o mesmo 

- que en HB ... . 
En HB, ñon agora, senón sempre, 
houbo diferentes sensibilidades 
para empre.gar un termo de moda, 
que non ten nada a ver con ten-

. déncias organizadas e fracións ... 
por isa HB concebiuse como µnha 
frente. Non vexo por que lle ten 
que estrañar . a alguén · que · non 
queira estrañarse. Ne_?te tipo de 
organizacións, ao longo do tempo, 
varise unificando as ideas e as op-

. 'fi.s DIFERENCIAS EN 
HB NON TENEN A VER 
CON FACCIONS OU 
TENDENCIAS 
ORGANIZADAS, PERO 
HAI DIFERENTES 
SENSIBILIDADES POR 

-1so SE CONCEBIU 
COMO FRENTE' 

'As posturas de E.E. enténdense moi ben' 
Na Galiza hai moita xente que 
non entende a postura dalguns 
partidos, como EE, neste proce-

. so negociador. 
Pois eu penso que é a máis fácil 
de entender. 
Pero como un partido naciona
lista ... 
Penso que non estou desvirtuan
do a sua própria ideoloxia ao di
cer que eles non. se teñen por 
nacionalistas ou por nacionalis
tas típicos, ou como o entende 
o cidadán normal. Co gallo do 1 O 
aniversário da Constitución sen
tíronse abrigados a retractarse, 
os que se retractaron, pois al
guns xa o a¡Jrobaran na sua mili
táncia no PCE, do que proc~den 
moitos dos afiliados. 

A parte da necesidade de dar 
un apoio explícito á Constitu- · 
c~ón , agora, neste proceso nego
ciador, están facendo explícito o 
seu apoio á via estatutária e ao 
Estado das Autonomias. Algo 
que os outros partidos poñen en 
cuestión de diferentes maneiras. 

~?i que dicer tamén que a so
luc1on que eles deron aos mili
tan_tes. armados nos que tiñan in-. 
fluencia, está en total contradi
Ción e~ proceso que neste mo
mento intenta a ETA-que sobrevi
ve. E moi fácil supor que é un 
problema . de ciumes de ·ser 
conscentes de que se' _outra via 

contrária á que eles adoptaron 
ten éxito, todo o seu proxecto 
político, que xurde nunha organi
zación armada, ponse en cues
tión. Non hai q1,.1e esqUece~ que 
a maioria dos seus dirixentes fo
ron militantes de ET A e defende
ron a tese de que os milis esta
ban condenados a facer o que 
eles, pero 1 O anos despois. Sén 
descartar taméil a sua ideoloxia, 
tendo en conta que recebeu di
versas correntes, polo que, pro
babelmente, se sinten cómodos 
coas análises actuais, que son 
as mesmas que as que -algunha 
liña fixo todos estes anos. 
E as diferéncias entre o PNV e 
EA? Que os separa precisamen
te agora que voltan talar de reu
nifícación? 
Non sei o que os separa agora, 
e, moito menos o que os pode 
separar no futuro. O que si que 
sei é que, en orixe, e até agora, 
as diferéncias ideolóxicas, glo
balmente tomados os dous parti
dos, foron case imperceptíbeis. 
Penso, ainda asi, que dentro de 
EA hai algunha xente, ainda que 
sexa minoritária, que está bus
cando un proxecto diferente E?, 
entre outras causas, por supervi
véncia poi ítica, por buscar cam
pos non ·cobertos; unha te~ceira 
via que sell]pre é difícil. · 

· Algunhas veces afirmase que 

. dentro do nacionalismo modera
do uns son máis reaccionários 
ou moderados, segundo quen -o 
diga, e outros máis progresistas . . 
Pois coinciden, se · iso nalgun 
caso pudese ser defendíbel, que 
os sectores máis reacionárlos do 
PNV precisamente por desave
néncias, posibelmente persoais, 
con X. Arzallus, fixeron causa co
mun con Carlos Garaikoetxea. 
Isa non quer dicer ·que máis tar
de ou máis cedo non volten ao 
PNV ou deixen a política. 

En orixe o contido de enfrenta
mento persoal foi importante. Al
guns definian a ~ EA, en orixe, 
como unha agrupación de dam
nificados por Arzallus, ainda que 
hai xente que sintoniza coa idea 
de naciónalismo radical pero sen 
nengunha , r~lación coa violéncia. 
Hai que esperar a este congreso 
(xa rematado o Domingo dia . 
dous) do que vai sair unha defini
cicm do partido, que pode levar 
a que alguns. sectores, como o 
de Cuerda, se al0nxen, e ainda 
que eleitoralmente sexa ·un ha pe
quena catástrofe para C. Garai
coetxea ... pero a partir dese mo
mento podera crerse que · están 
propugnando as ideas·que están 
propugnando e. non que o único 
que Intentan é colocarse na polí
tic~. · O 

cións compartidas. Hai uns ob,,. 
xectivos comuns . que tan de HB' 
un bloco homoxéneo: a alternativa 
KAS e un proceso pre-normaliza- · 
dor. A partir daí que vai suceder, 
supondo que se chegue a unha 

. norma~ización ·do proxecto políti
co? Que todo o mundo que está 
hoxe en HB non vai seguir? Pode
ria suceder. Que HB tivese que 
adaptar á nova situación a sua 
ideoloxia e, sobretodo, os seus 
plantexamentos? En HB hai xente 
que se consideran marxistas-leni
nistas puros, qutros que se consi
deran só marxistas (que é polo 
que , se ·decantou recentemente 
Hasi) e outros que teñen unha 
sensibilidade anarquista, xunto 
cos que son nacionalistas radi -: 
cais. Pero hai unha causa comun 
a todos ós de HB, incluíndo aos 
votantes:-pódese falár dun nacio
nalismo popuiar e dun nacionalis
mo de esquerdas. Esa é unha ca-_ 
racterística de HB, na que hoxe 
non queda ninguén de direitas. 
Ocorre o mesmo' en ET A? 
A verdade é que sobre o. mundo 
de ET A hai níoi pouca informa
ción. Algo que non debe dé estra
ñarnos, pois na medida na que 
funcione ben, debe de . ser moi 
pouco permeábel. o que si se olla 
e q1,1e neste ponto cada ql!en dá a 
versión que lle convén . Algunha 
vez mesmo· acertan porque. acer
taron de casualidade. O que fan 
sor:i análises interesadas. Ainda 
asi, penso que as mesmas sensi
bilidades que poda haber en 'HB 
se reflexan, a título individual, na 
militáncia de. ETA, pois nascen do · 
mesmo magma sociolóxic'O. ·Pero, 
afina!, a forma de facer política é 
a que vai determinando eses pon
tos en comun e iso, até agor.a, non 
se pudo desenrolar suficientemen
te pois estase. no que se recoñece 
e asume comp unha etapa anor
mal. Se se sup.era, e canto antes 
mellar, pod~ranse ter máis ele
mentos. Voltando .ao de "duros e · 
brandos", eu coido que o que está 
nunha organización mrnada é 
duro. Logo, · ás veces' quíxose 
identificar acis brandos cos máis 
nacionalistas e aos duros cos · 
máis · ideoloxizados, cos marxis
tas- leninistas; cando historica
mente, normalmente, foi ao revés, 
pois os máis ideoloxizados teñen 
máis capacidade de adaptación, 
mentres os ~que teñe·n a visión da 
independéncia dun pavo só, son 
menos dúcteis politicamente. · 

Sobre este tema rernitiríame 
máis ben á tantas veces anuncta
da división entre ET A e á tantas 
.veces fracasada. 'Hai outra causa, 
en ET A non sucedeu nunca como 
na guerrilla sudamericana; non 
existiron líderes que . eran os pais 
iniciadores e definitivos da-organi
zación. En ETA houbo moitos lide
res que no seu momento o foron 
e logo desaparéceron, pero a or
ganización seguiu igual. 

Eu non quereria tampouco ne
gar a posibilidade de que existan . 
diferéncias, pois igual '3xisten, o 
que si me chama a atención é qu~ 
se contradin; ós que unha vez son 
dos duros lago son dos brandos ... 
e logo cométense moitos erras de 
'ipo histórico, cando se di que fo- · 
ron polis-milis e non o foron nun
ca:.. e outras afirmacións . que 

. amasan a 'pouca credibilidade dos 
analistas D 

· • Setenta e seis · barcos 
. galegos deixaron de faenar en 
águas británicas afectados palas 
réstricións que impón o Governo 

·do Reino Unido para as empresas· 
con capital extranxeiro. · 

lsta medida está a producir gra
ves perxuícios ao sector pesquei
ro. A nova leí brit?nica obliga a 
todo . os barcos que faenan neste . 
país .a inscribirse de novo nos re
xistos, o que' significa, segundo éf 
nova normativa, que o 75 por cento 
do capital seña propriedade de 
ciudadáns británicos residentes no 
Reino · Unido. 

Os armadores afectados, 100 
barcos do estado español que 
capturan o 28 por cento do peixe 
consumiqo no EE, · són os que 
adoitaron o pabillón británico a fins 
dos. anos 70 ao ampliarse as águas 
comunitárias a 200 millas. 

.Q caso encóntrase no Tribunal 
'Europeo de Luxemburgo, á donde 
foi remitido polo Tribunal de Pri
meira lnstáncia Británico, despois 
de que os armadores gañasen o 
caso diante deste tribunal. Pero a 
lei non. quedou en suspenso. D , J 

. • Recorte orzamentário 
nas carreiras de humanida
des. Unha pantasamá neo-nazi 
percorre nos últimos · tempos toda 
Europa e principalmente a chama-

. da Alemaña Federal, esta se maní..: 
festa non só no·· preocupante as
censo de grupusculos nazis nas re
centes eleicións, senóo que tamén 
no mesmo espírito dos · governan
tes. Asi nas universidades alemáns 
levan desde princípio c;ie curso con . 

. folgas intermitentes e outras medi
das de presión ante o que os me
dios estudiantis se considera volta 
aos sistemas educativos do 111 .Rei
ch .. .. As protestas contra a política 
educativa do governo de Kóhl es
tán motivadas polo progresivo re
corte orzamentário das faculdades 

· de humanidades, do que se ven fa
vorecidas as faculdad_e.s de cién
cias. 

lsto encaixa dentro dun plan 
educativo que se chama de utilida-
de e prod_ytividade educativa am
plamente. contestado por s~ctores 
críticos alemáns, que ven como se 
poténcian car'reiras coma a ·da In
formática ou Bioloxia (destacan os 
estudos de xenética, co mási alto 
orzame_nto de toqa a únlversidade 
alemá), mentres que os estudos de 
Historia e Filosofía son clasificados 
por" meios oficiais de improdutivas 
e se fan campañas entre os escola
res 'para que vexan a sua pouca . 
rendabilidade ... Estas medidas do 
governo alemá fan pensar inmedia
tamente en que_Alemaña ten o sis
tema de documento de ind~ntida-
de má,is avanzado no mundo (total
mente informatizado)· e que dentro 
de pouco importará ao governo es
pañol. Lembrenios tamén o gran 
desenrolo que a exeñaria xenética, 
tecnicas de fecundación artifical, 
etc ... teñen neste país e quizá así 
poderemos entender mellar a pan
carta que portaban os universitá- .,., 
riós ge letras nunha mani anti-polí
tica educativa: A qiéncia a·vanza 
moito e métese onde non a cha-
man. D 

,. 



Nada da fusión 
entre o '~Ensam.e" 
e a "Xunta':. 

-·criada 
a Unidá 
Nacionalista ·_ 
Asturiana · 
No p·asado 11 · de Febreirp crioü
se en Ovieu a. "Unidá Nacionalis
ta Asturiana", culminando déste 
xeito un longo proce?O de ach.e
gamento e fusión entre o Ensa
me ñacionalista Astur e a Xunta 
Nacionalista Asturiana, no que 
moitos consideraron como unha 
das novas ·máis importantes da 
curta história do emerxente na
cionalismo ast~r. -
· Despois d·un ano de proceso 
negociador o 'Tsame" e a "~un-

. ta", acordaron fusionarse nunhéi 
só organización que léva· por · 
nome "Unidá Ncionalista Asturia-

· - na"(UNA), tendo pensado cele- · 
brar o primerro "Conceyu Nacio
nal" a .finais do mes de ,A.bril ou .a 

· comezo de Maio, no que se da
rán os · úftimos retoques aos 
pla11texamentos ideo.lóxicos e · 
estratéxicos da organización. O 
pasado 28 de Xaneiro as asam
bleas dos dous partidos acorda-
ran a fusión. · 

Segundo o Secretário Xeral de 
UNA, ·Faustino Fernándei, a 
"criación de UNA contribuirá ao 
asentamento do nacionalismo 
asturiano", considerando o Sé
cretári.o de organización, Xicu 
Y epes, ser conscientes de que 

, "se non se pon remédio a tempo, 
éste povo poderia, no prazo de 
poucos anos, desaparecer tanto 
económico, lingüística como cul
turalmente'.', polp que pretende 
aglutinar a todos os nacionalis
·tas," ainda que o Partí.u Asturia
nista nego_use a ini9iar xa as corr
versas .. 

A UNA defínese como unha 
forza política riacionalist~. sendo 
partidários de, á longa, declarar-

. se partiqárjos da aufodetermina
ción; como paso intermédio par
ticiparán no "xog~ iristjtucional", , 

· pretendendo a cooficialidade da 
"llingua" ou o equiparamento da. 
Estatuto de Autonomia coas na
cionalidades do Estado. Ao tem
po tamén afirman que na UNA se 

. engarzan os princípios , máis pu
ramente marxistas-leninistas co 
carácter nacionalista. 

A· UNA apoiará, con toda . se
guridade, a HB nas próximas: 
eleicións ao Parlamento Euro_-. 
peu. D 
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O VOLUNTARIADO -ESPEC.IAL 
. E O EXÉRCITO 

XOSE CABALEIR~ NEIRA . 

. Haberá mes e médio que aos mozos pendentes des: -mentido potas nacións que estamos dentro 
dé facer osérvizo militar chegou-nos· unha carta .e vemos no exército a representación armada dp 
na que se nos animaba a presentar-nos ·voluntá- centralismo. . 
ric;>s especiais a cámbio de un posíbel soldo e . IMAXE ~O EXERCITO NO ESTADO ESPAÑOL 
dun tamén posíbel reenganche; ao acabar ese 

1 

periodo, de· dous anos. Esta campaña famén se 
fixo por TV. A razón disto r:ion é casual, senón 
que está íntimamente . relacionada coa situación 
sócio-política ;do Estado español. . 

O exército pode entender:-se de várias manei
ras, e pode cumprir múltiples funéións; pero· a 
sua eséncia é que se trata dun aparello repre?ivo 
cunha dobre cara: ·unha mira.ao exterior da insti
tución se.ria o -exército frente á sociedacie, como 
poder' fáctico; no caso do Estado español esta 
función ve-se agravada a causa da ameaza que 
representa para os nacionalismos. 

A cara interior da represión mira cara os pró
prios soldados; aquí estarian todas as-técnicas 

, disciplinárié;ls empregé3:das para o control da tro
pa. · Estas duas caras non ·se. contradin entre si; 

. a segUnda é neces'ária para a·primeira. Un exér
cito no que non se-controle aos indivíduos arrña-
dos é inutil e perigos9. . . · 

Esta segunda cara rids casos eo que o servizo 
é obrigatório, é ambivalente e mesmo ambigua, 
xa que leva consigo que a aplicación da discipli
na se faga sobre 'os cidadáns, que só están tem
poralmente no aparello militar. Estq obrigatorie
dade fai que desde -o exército se trate tecnica
mente a unha boa parte da .populación co fin de 
que ésta aprenda a obedecer. Todos ternos notí
cias das "ardes" e de todo o regulamento cuar-. 

· Vexamos agora a imaxe social que ten o exército 
dentro do Estado. En primeiro lugar, o exército é 
relacionado co franquismo; esta relación foi' rati
ficada co Golpe do 23-F. Un intento de evitar 

. esta identificación foi pór como Ministro de De
. tensa a un civil. óutra perda 9e lexitimación ven 

da obrigatoriedade do servizo .militar; os ·motiv~s 
son claros: o indivíduo que sofre o proceso drs
ciplinário reacciona contra el: pasar un a.n?. ~a 
"mili" divide a vida da persoa, e esta d1v1s1on 
toma Qiavidade coa existéncia do paro (se antes 

. se tiña traballo, pode resultar difícil recupera-lo). 
A fam ília tamén se ve afectada, (segue a ser o 
núcleo' da sociedade española) ao privarse-llés 
dun membro que deixa de ser reotábel nese pe
ríodo de tempo comprendido entre o ingreso a 
"filas" · e a licenciatura .. Esta má imaxe tratou-se 
de emendar "flexibilizando" a· escapatória ao in
greso a filas (obxeción de conciéncia, exceden
tes de cupo ... ). 

'~ RAZON DO VOLUNTARIADO 
ESTA INTIMAMENTE 

RELACIONADA COA SITUACION 
ACTUAL' 

telário, que trasmuta ás persoas en simples cor- os· problemas sociais non son alleos ao exér
pos dóciles. Toda esta disciplina -form.a parte cito, de forma que agora a causa do paro xuve
dunha técnica de tr:atamento dos carpos, que se . nil, éste foi cumprindo a función de r~mendo da 
pode rastrear neutras institucións como a caree- situación; mentras o mozo está na "mili" non fi
lária, a E;iscolar. .. só que na militár se dá con máis . gura nas listas oficiais ·de parados. Se todos os 
evidéncia. soldados saísen á rua, as cifras do p¡;¡ro serian 

Xunto con esta idea pouco" extendida do éxér- muito maiores. Esta realidade ia tomando forma 
cito, a socjedade ten outras imaxes, non sempre e facendo-se cada vez máis evidente. Para "la
acertadas ,_ que cámbian máis-.facilmente. coa his- var a c;ara" inventou-se esa seudo-profesionali
tó'ria. Por exemplo o exércifo pode ser visto zación chamada voluntariado especial. O alcan
como· protector no caso de GOnflicto entre dous ce desta medida vai muito máis alá do exército, 
Estados; neste caso cumpre a función de unifi- e ten a sua máxima rentabilidade para o Gover
cador social, e os seus membros son considera- no das dificultades sociais. A conflitividade labo
dos herois e rende-se-IJes un respecto especial. ral, a demanda de· pastos de traballo fai que esta 
No caso . dós réximes totalitários, como o chile- medioa se poida ver como unha corda de salva
n.o, o exército pode ser considerado- o brazo do ci.ón para muitos mo~os. Aínda en caso. de gue 
ditador; en países do Terceiro Mundo unha per- · asi fara, debemos ten en canta que os crdadans 
soa pode pensar no exército como unha forna ternos direito a unha mellar política laboral, que 
de escapar dafame o~ de gañar "status" social. nos garanta un pastó de traballo estábel, non 
Tamén pode -ser· un elemento dereferéncia ·ou de .. temporal,_ e polo menos resérvanos o direito ~e 
identidé}de para os cida.dans; é obvio_ no caso elexir: Ademais a cantidade de xente que esta . 
dos "gringos" que identifican plenamente os ma-. medida' pode absorberé mínima comparada co 
rinos cos EE.UU. Este referente de identidade no . número qe parados, polo que este futuro rosa 
existe no caso do Est~do . español; en parte foi que·nos ofrecen fica senda pura propaganda. o.· 

• O "Cúmio" de Compos
tela, no que se reuniron o 
ministros de Cultura da 
CEE, deixou en marcha a Fun
dación Europea do Camiño de 
Santiagq e diversas obras de 
adecentamento da ciudade. 

Para financiar a "fundación" 
cada un- dos paises aportará, 
anualmente, 120 millóns de pe
setas, sendo o alcalde compos-

Jelano, Xerardo Estev~z. o direc
tor xeral da entidáde, mentres 
que a dírección executiva lle co
rresponde ao· francés Frederic 
De val. 

Os obxectivos prioritarios da 
Fundación europea serán a pro
moción de accións destinadas a 
restauración do património e a 
revitalización cultural · e promo
ción de iniciativas que favorezan 
os intercámbios entre QS pavos 
de Europa. 

Fixeron tamén os "doce" unha 
refer~ncia a pluralidade lingüísti
ca de alguns estados como Bél
xica e España; pero mentres de 
Bélxica estiveron presentes en 
Compostela representantes das 
zQnas francófonas, flamenca e 
germanófila, non ocorreu o mes
mo cos representantes das na
cións que conforman o Estado 
Español. D 

• Os empresarios da 
zona Suroeste de Europa· 
presionaránante os governos 
e a CEE para que se poténcie e 
desenrole, sobre todo na área de 
infraestructuras, ás zonas do 
Atlántico e non só ás do Medite
ráneo. 

A ista reunión asistiron repre
sentantes dar rexións cantábri
cas e atlánticas da Península 
Ibérica, entre elas Galiza, e do 
sur da Francia. 

O Consello de Organizacións 
empresariais do Suroeste de Eu
ropa definirá, en próximas reu
nións, a estratéxia poi ítica de 
presión a desenrolar diante dos 
distintos ·governos estatais e na
cionais, asi como ante a CEE, 
ainda que esperan que as suas 
reinvindicacións señan atendi
d~. D 

• PSOE e o PP impediron 
no Congreso que prosperase 
unha Proposición de Lei apre
sentada polo Parlamento de Ca
talunya para regular a participa
ción das comunidades autóno
mas na xestión do setor público 
eéonómico do Estado. 

O texto rechazado propo~ia 
que as comunidades autónomas 
designaran os seus representan
tes nos organismos económicos, 
nas instit~cións financieiras e 
empresas públi~as do Estado. O 
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A PERESTROIKA E CUBA . 

Reacións ·á visita de Gorbachov . . 

Dirixentes cubanos afirman· qUe. a perestroika non arredará 
á Unión SoviétiCa de Cuba 
Carlos Rafael Rodríguez, mem
bro do Buro Político do PCC, ca
lificaba a Gorbachov, di as antes 
da visita prevista polo líder sovié
tico e retrasada ate agora a cau:. 
sa do terremoto de Arménia, de 
"novo dirixente que con ímpetu 
extraordinário está realizando 
transformácións que todos admi
ramos a distáncia _e que, loxica
mente interesan ao socialisJTio en 
todas as latitudes", engadindo 
tamén que "existen, desde lago, 
situacións diferentes na Union 
Soviética e en Cuba. O naso país 
está en vías· de desenrolo, ten 
moi pouco organizado o seu sis
tema empresarial. Loxicamente, 
non pode abordar os problemas 
da economía c;te igoal maneira 
que a URSs:· .. 

A respeito das conversas entre 
ambos líderes, Carlos Rafael Ro
dríguez afirmaba sen ambaxes 
que "nalgunhas delas estiven 
presente e podo afirmar que 
nunca foron mellares as rela
cións entre os dirixentes de am
bos paises". 

Reaccións do embaixador 
de Cuba en Moscu 
O embaixador de Cuba na Union 
Soviética, Julio Garnacha Aguile-

ra, confirmaba pala sua parte 
ante a visita destes dias "a sua 
confianza no éxito do proceso de 

reestruturacióh soviético" e · o 
"apoio absoluto ás iniciativas de 
paz da_ URSS". 

Garnacha Aguilera lembrou ó 
proceso de "rectificación de 
erras" analisado e_n 1986 no 111 

.'OS SEUS ERROS NÓN SON OS NOSOS ·ERROS' . . 

O 24 de Febreiro -de 1988 o 
presidente Fidel Castro sinala
ba ante a cadea norteamerica
na de televisión NBC que os 
soviéticos "rectifican os seus 
erros e nos os nasos". Castro
sinalaba tamén que "Gorba
chov di que houbo problemas 
de estancamento tecnolóxico, 
de burocratismo e culto á per
sonalidáde. Nos non tivemos 
eses problemas aquí" . 

Un observador neutral reco
ñeceria que efectivamente o 
presidente cubano ten, neste 
senso, razón. Mesmo a com
posición ·da ·Asamblea do Po
der Popular instituida en Cuba 
en 1975 non consagra nen o 
candidato único, nen a efeición 
de candidatos polo partido, 
senón pala povoación, nen é 
por suposto obrigatório que os 
candidatos sexan membros do 
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partido e moitos dos diputados 
da asamblea certamenfe non o 
son. As eleicións celebradas 
r]a URSS pouco avanzan neste 
senso ao sistema cubano. 
T ampouco o culto á persoali-
dade é unha ·característica do -
réxime da· illa como recoñece 
calquer visitante .. Á marxe da 
sua diferente situación, Cuba 
nunca ;ivo a un Stalin e o ar 
·de libereade e espíritu ·crítico e 
militante sempre sobranceou 
na Habana, moito máis que en 
Moscu. 
· Cuba ten; isa si, qs .seus 

problemas. O próprio Fidel, no 
discurso do XX Aniversário da 
caida dci Che sinalaba que "ti
ñamos ca ido no lameiro. do bu
rocratismo, das plantillas infla
das, das normas anacrónicas", 
sinalando a esisténcia de '-'em
presas qu_e para ser rendabeis 

rouban", palabras nada tibias, 
difundidas a todo o país, e que 
explican a necesidade do pro
ceso que os cubanos chaman 
de "rectificación!'. 

Non seria · acertado afirmar, 
sen embargo, qu~ en Cuba es-. 
teñan . atalladós todós os pro- · 
blemas ou que a "rectificación" 
vaia supoñer toc;ia a solución 
·ou sequer a maior parte dela 
(ver artigo de Carme Carballo 
.e outros en ANT nº 348). Nen 
seria acertado dicer que as ?O
lucións de cubanos e soviéti
cos van exact~mente pola 
mesma via, pero, como reco
lliamos de Fidel a cometas 
deste arti.go, os pr9blem_as son 
diferentes e quizá sexa pouco 
honesto que os que tanto criti
caron a sa.felización de Cuba á 
UnióA Soviética recorran agora 

· o camiño contrário. D 

Congreso do PCC, sinalando 
que o que se busca é "'un salto . 
de calidade no trahallo revolucio
nário, - sen cair en extremismos, 
nen idealismos"; <chamando 
igualmente a atención sobre "o 
ar;nplo debate político ideolóxico 
q1,.1e se desenvolve no seo . do 
partido e de toda a sociedade 
cubana e o excelente estado po
lítico ·do povo, cuxo . máis claro 
reflexo é o pulo renovador con:
seguido na loita pala eficiéncia 
económica". 

O embaixador cubano lembrou 
que a Un ion Soviética ·continuará 
a ser o o principal-'sócio comer
cial da illa, cun volumen que en 
1989 alcanzará os 8' mil cinco:... 
centos millóns de rublos .. 

Pola sua -banda, Vilma Espín, 
membra do Bu'ro Político do 
PCC, sinalaba durante a visita de 
Gorbachov que "Perestroica e 
Rectificación non son exacta
ménte o mesmo, porque son 
procesos bastante · diferentes e 
nós somos máis xóvenes no so
cialismo", engadindo logo que 
"en absoluto perestroica e rectifi- · 
cación poden ser un obstáculo · 
que ataste á Unión Soviética de 
Cuba". D 

XVIII CONGRESO DO PC ITALIA~O .. 

Segundo Francesc Frutosr da-executiva do PCE, presente en Roma· 

'O PCI lanza unha alternativa que aspira a romper · o pentaparlido' 
O XVIII Congreso do Partido 
Comunista Italiano 
despertou a expectación de 
toda a esquerda na Europa. 
Os cámbios tácticos que o 
PCI adoita, despois de 
várias décadas sostendo o 
apoio dun 30% do 
eleitorado italiano, para 
poder acceder ao governo 
do país a meio de acordes 
programáficos coas forzas 
progresistas e a atención ás 
novas realidades da política 
internacional fo ron 
abordados no Congreso. A 
opinión que recollemos a 
seguir é de Francesc , 
Frutos, responsábel da Area 
de Partido do PCE, presente 
nas sesións do Congreso. 

Francesc Frutos expuña a gran
de diferéncia que se deu entre o 

--.- -

que sucedía en Roma do 18 ao 
22 de Marzo e o que a prensa 
recollia: "Non comparto a gran 
expectación que se abriu antes 
do Congreso, cando se plante
xou a entrada do PCI na Interna-

nado nunha mesa, senón a uni
dade sobre ba~es programáticas 
para desenrolar este programa 
na sociedade italiana, coa parti
cipación de todas as forzas polí
ticas e sociais interesadas. 

escala planetária coa preserva
ción do meio ambiente. 

A necesidade de desarmes, 
aéordados é negociados, perc 
decisivos: Nese sentido apoiaron 
as iniciativas de ..-Gorbachov en 

. cional Socialista e no grupo so
cialista do Parlamento Europeu. 
Criouse unha idea como se o PCI 
fose desaparecer ou se fose inte
grar no que na ltália é o PSI. Esta 
expectación tiña moi pouco a ver 
coa realidade. Que foi o que se 
plantexou? Que na ltália é preci
sa unha alternativa ao modelo 
político que consideran absolu
tamente caduco despois de 40 
anos de hexemonia e laminación 
por parte da Democrácia Cristia
na de moitos dos valores que su
rxiron da unidade das forzas an
tifascistas no marco da 11 Guerra 
Mundial. É precisO' un recámbio, 
que ten que vir através dunha al
ternativa que non sexa a que po
dan estabelecer catro dirixentes 
políticos nun momento determi-

Qu~ forzas poltticas? Os co-· 
munistas, os socialistas, pequé
nos part1dos laicos que hai _na 
ltália, os católicos de esquerda, 
movimentos sociais e, díxose no 
seu momento, o que non é novo, 
os sectores máis lúcidos e avan
zados da Democrácia . Cristiana, 
entendendo que no seu último 
congreso triunfaron as teses 
máis conservadoras, expresadas 
na eleición de Forlani. 

pavos e dos. trªballadores, frente 
á Europa da direita e dos · gran
des monopólios e transnacio
nais. lso implica a necesidade de 
acordos programáticos no mes
mo arco político pero no conxün
to europeu. 

Non vexo uriha diferéncia 
substancial ca que antes pro
pugnaban se ben o certo é que 
as diferéncias que antes. había 
sobre e.sta poi ítica foron salda
dos neste congreso cuxos deba
tes se iniciaron en Xullo pasado." 

· n~me do PCUS en canto á políti
ca de desarmamento. En definiti
va a paz como direito fundamen-

· tal. 
· Reafirmouse o papel da muller 

na sociedade, os seus direitos 
cívicos e políticos como cidadá --

_Un programa de unión 
Coa vis.ta .posta nünha platafor
ma programática de unidade 
progresista o PCI plan~exou un 
programa que· atendia novas rea
lidades das que se ten tomado 
conciéncia nestes anos recentes, 
"entre as condusiór:is que elabo
raron para ese programa póden
se sinalar a evidéncia de que o 
desenrolo económico debe verse 
ligado a escala de cada país e a 

-plena, ao tempo . facendo un ha 
diferenciación sexual en función 
do 'rol que polo" seu sexo poda 
xogar a muller. 

Parte o PCI de que os proble
mas da loita de clases, da loita 
democrática, de estabelécer 
unha nova arde económicá ínter, 
nacional e de contemplar o mun
do cunha conceición global, non 
se poden dirimir só no plano na
cional, e aposta radicalmente 
pala construción da Europa dos 

Algunhas tarifas aéreas a vários pontos do mundo que pode visitar. Non 
están todos os que son e, ademais, existen sempre várias posibilidades 
de billetes a cada·ponto. Aqúi vai unha cativa mostra a xeito de orienta-
ción. Todos os précios de ida e volta. · 

EUROPA , 
Amsterdam* : ..... ..... ... .... 29.000 pts. 
Atenas" .. ... .. ... ...... .. . ....... 44.500 pts. 

·- Bruxelas .. ....... .... .... .. : ... .. 42.850 pts. 
Copenhague ... ............... 58.350 pts. 
Estambul ... ... ... .... ... .. , .... . 39.000 pts. 

_ . Estocolmo .. ..... ~ ..... ...... ... 72.300 pts. 
____ .::.: Frankfurt* .. ..... : .... ....... : .. 37.500 pts. 

· - .-_: Xenebra ........ .. ... : ..... ...... 44.200 pts. 
__ ·::::='. ·. Londres .... ...... .... ....... .. : .. 28.400 pts. 

- -:: := Milán ...... .. ...... ...... ... ..... . : 52.250 pts. 
Oslo ..... .. : .. ..... ... ........ ..... 70.850 pts. 
París* .. : .... ... .. .... ..... .. ..... 28 .000 pts. 

5~~~~a'·::: : : :::: :: :::: :: : :: : ::::. ~~:888 ~:: 
Zurich* ..... ...... .. ...... .... ... 29.500 .pts . ~ 

AMÉRICA 
New York* .... .. . .. .. ......... 53.500 pts.· 
Chicago : ... ...... .. ......... .. ... 83.500 pts; 

Guatemala* ···· ·······" ···· 126.5ÚÓ pts. 
Kingston ........ ...... ..... .... 109.900·pts. 
La Habana ..... ........ .... .. 102.900 pts. 
Managua ...... ........ .... '. .. . 122.500 pts. 

. Panamá .... ... ... ........ ... .. . 121.900 pts. 
San Juan/S. Domingo· ·" 95.400 pts. 
Asunción/B. Aires/Montevideo* 
.. ... .. .. ...... .. ............ ...... .. 109.000 pts. 
Bogotá ......... ...... . _ .. .' ...... 125.500 pts. 
Caracas* ··· ·· ···· ······ ··· ' ··· 111.000 pts. 
umá* ..... ... .... .. .... ... ..... 1_24.ooo pts. 
Rio de Janeiró* ......... .... 99.000 pts. 
Santiago de Chile* ..... . 123.000 pts. 
Sao Paulo ... .......... .... ... 102.0üp pts. 

ÁFRICA* 

Abidjan ..... .... ... ... .. .... . : .. .. 86. 400 pts. 
Alxer .......... .... .... .. .. .. ..... .. 23.500 pts. 
Bamako ... ... . : .. .. ........... . 75.400 ptas. 

Lagos ... ...... .. ... ............ .. '17 .250 pts. 
Luanda ... ... ..... ... ......... .. 412.050 pts. 
Marrakech ....... .. .' ....... .... . 39.100 pts. 
Nairobi ...... .. .. . .' .. .. . : ......... 85.000 pts. 
Tánxer -. ... .... .. .... : .......... ... 19.950 pts. 
Túnez .... . .... .. .... .... , .. ... .... . 32.900 pts. 

ORIENTE* · 

Amn:ian/Damasco ....... ... . 96.000 pts. 
Bangkok .. .... ......... ...... .. 112:000 pts . 
Colombo ... ..... ...... ........ 100.500 pts. 
·Bombay/Delhi ... ... .... ...... ·92 .000 .pts. 

Frutos tamén destacou para A 
NOSA TERRA a importáncia e 
atención que os congre~istas 
prestaron a perestroika. Asi un 
discurso "de contido· político e 
non protocolário" de Mijail Gor
bachov foi seguido por víae_o po
los delegados do PCI que o 
aplaudiron longamente. O 

X.C. 

Hong Kong ..... ... ..... .... . 135.500 pts. 
Ja.karta ..... -:-; .... .. .. .. ... ... .. 133.500 pts. 

· Karachi .... .... : ... ..... ... . ,. .. 101.000 pts. 
Kathmandú , .... , .. ....... .... 122.000 pts. 
Manila .... ... .. ... .. ~ .. ......... 152.00Q pts. 
Pekin ... :······ ···' ······· ······ ·· 144.000 pts. 
Tokio ...... ... ... .. ... ....... , ... 168.000 .pts. 
Singapur .. : ...... ......... .... 107.500 pts. 

AUSTRÁLIA/OCEANJA* 
Auckland ...... ._ ........... ... 249.000 pts. 
Melboume/Sydney .. .. .. . 163.000 pts. 

Nota: As tárifas con asterisco (*) son desde Madrid, o resto con 

sardas d~de A O?fo~rUz . 
CLUB DE ,VIAJEROS 

Consúltanos s~b;e ~alquer. proxe~to de Viaxe, 
podemos-axudarte ·a. organizalo. 

L. Angeles/S. Francisco . 94.500 pts. 
Miami ...... ........ ... ..... ... : ... 88.400 pts. 
Montreal : .. .. : ... : ...... .... ... ~ . 82.000 pts. 
México .. .. ...... .... : .......... 104.900 pts. 

Casablanca .. .... ............... 27·.400 pts. 
Dakar .. ......... : ... ....... ...... . 69.400 pts. 
O Cairo ..... ... .... ... ... ...... .. 68.000 pts. 
Harare ... .. ... ...... ....... .... ... 90.000 pts. 

Rondo de Sont Pere, 11. 6~ Jo.· 08010-Barcelono · TIF.: 302 50 81 
ledesmo, Z 1· izqdo · 48001-Bilboo · Tlfs.: 424 4Í 65-424 22 15 

Rodriguez Son ~ro, 2.0f. 1202·28015-Modrid·Tlfs.: 4.451145 

· • 
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CARTAS 

A·GAUZA QUEIMADA . cido e nobre parido por un povo 

Neste inverno que non foi tal, os 
montes da nasa terra eran pasto 
do lume terrorista, que tanto em
peño amasa en trocar os verdes 

XOSÉ LOIS 
que non se resigria a ser d~_cote 
humillado, sangado e pisado. 

· oute;ros·por chamizos desertas. 
Mais, quen queima os mon

tes? Por que as mal ·Chamadas 
forzas de segurariza do, Estado· 
non montan un disposrtivo seme- . 
llante ao dos primeiros dias de 
Febreiro contra o independentis
mo, que é médul~ e cerne do 

. povo galega, mil veces ~so?alla-
_ do pola chamada imperial? Non · 
é' por casualidade nen por falta 
de eficácia se non é' d~tido nen- . 
gún "pirómano" depoi~ d_e ~ú
cias de milleiros- de incendios 
nos anos últimos. Cando os vele- -
nósos prixeles, cando os cade-· 
los-mercenários da pluma, to-
man partido a favor deste Estad9 
terrorista, esquecen · arreo e a 
posta dun povo qu.e sofre e_ que 
precisa . ser ce.ive, para rematar 
coa miseria social e política que -
nos ven dada ·polo colonialismo 
español. 

Por un acaso· non merecen 
desconfianza os feitos do · caso sar por loubar os asas.inos · da 
Almeria?, do caso Mikel Zabalza Gal iza; asemade teñen todos os 
(que désaparece en maos dos meios á sua disposizón para o · 
picoletas e ·volta aparecer m.ºr:!º facer. Mais coitadiños dos que 
entlíe efes)?, o caso de · R1ano ousen berrar ou escrever ' libre
onde "verdes" represores bota- mente. algo que vitaré o E.G. oü 
ran abaixo -as vivendas de hu mil- ET A. . 
des camponeses para asuf~gar o Quizá moita xente xa flan lem
val de agua?, a· feito de que na breque son estes mesmos pico
zona das Rias, Car11bados, O los., e esta mesma policia, quen 
Grove, ·os txacurras vivan como sostiveran o réxime franquista 
deus, cos Mercedes, cos chalés, até o intre -sn .... que as condizóns 
etc ... ? económicas abrigaran-os a o re-

É doado para os verdugos do • formar; mais eles ·non trocar.o~ o 
noso povo ateigar o noso chao xeito de proce<;Jer: se antes tira
de "fuerzas del orden" con ar- ban contra o povo indefenso, 
mas legalizadas, que apontan un hoxe seguen-lle a pagar por fa
povo des.armado, mais _ va.lente, ceren ·o mesm.~; se onte tortura
que está a dicer, ao seu xe1to de ban, hoxe utilizan os m~smos 
o dicer,. basta xá!! Tamén é doa- métodos. (que o digan os 1nd~o
do para os abutres da pluma afe- : pendentistas detidos estes d1as 

-rroar-se ao carro do poder esta- .de Febreiro!!); sen embargo en
belecido. A eles .. nada lles vai Pé!- callen-se de oi:nbros cand_o a po-- " . \ . 

"? 

Como os ociosos fasicistas te-1 

ñen tempo abando, dá-lles vol
tas na cabeza como mellor repri
mir ao povo traballador' galega; e 
é que non aprenden; son tan bu-
rros que non se dan canta que 
reprimindo vai-lles pior; ?í está a 
experiéncia de Euskal-Herria. 
Non seria mellar para todos -
agás duns pouquiños, que a cvs
te do que sexa non baixan do 
machiño e se empeñan en seguir 
a cortar o bacallau- ·conceder o 
Direito á Autodeterminación dos 
Pavos proclamado pola ONU FIO 
ano 1945, artigo 1-1 (entraran en 
vixéncia os pactos internacionais 
relativos aos Direitos do Home 
em 16-12-66 -segundo o artigo 

· primeiro destes pactos "todos os 
povos teñen direito a dispar _de 
eles próprios-). O mesmo digo 
sobre os direitos naturais huma-

. nos nunca outorgados nen vixia
dos, mais si violados arreio. 

Pois non, encirran-se e cisman 
en filmar "manis" con vídeos en 
carros das FOP camuflados, no 

voazón pergunta: · quen queima - grupo TREVI, na hiper-policia 
os montes?, quen mete a dro- - anti-terrorista internacional para 
ga?. .. moi suspeitoso todo este a CEE, e matinan e fregan· as 
asunto, mais. .. que ninguén se maos teimando en deter por seis 
bote agora as maos á cabeza horas a caf isquer persoa a "inte
alarmado por ·ver dar resposta . rrogar". 
aos sectores mais combativos ás Xa non chove na Galiza, nen 
agresóns seculares que sotre a. miudiño nen groso; o que si é 
Galiza e que se acentuaran nas certo é que moitos miseráveis 
últimas décadas. Até sé escuitar traidores prefiren ignorar, é qu~ 
o ruído qas armas p'opulares, con lume ou non, a sua pasivida
ninguén tivo o valor, dignidade e de é a mellor prova da sua com-
orgullo de se mirar o embigo, de plicidade. 
se sentir galega/a e denunciar a Nen os torturadores do pavo 
vergoñenta e arrepiante realida- galega,: nen o lume asasino da 
de -do paro, fame, incultura e mi- Pátria, nen xuntiñas nen gover-
séria presente en todos os eidos. nos alleios, coas múltiples ado-

Por ·moito que lle toda a todos banadas que inventen, van poder 
os aparellos deste -Estado Terro- dobr~gar a marcha iniciada pe-
rista, a carne ·torturada dos/as los patriotas galegas, . e que nos 
compañeiros/as detidos/as, doi- levará á Libertazón Nacional e o 
lle a todo o povo galega, porque Socialismo Real precisos. O 
estés camaradas son o máis lú- ALFREDO SANTOS 

(Preso Nacionalista en Alcalá Meco) 

EGOÍSMO INTEGRAL 
Ocorre-lle a un algo semellante 
ao que lle acontecia áos patrio
tas do interregno nacionalista 
(1939-1964):· a necesidade ~it~I 
de ollar e beber canta not1c1a 
ha.Xa sobre a nasa realidadé na
cional. Hoxendia isto na Pátria xa 
está superado historicamente, 
pero no exíllo económico, do 
que eu formo parte -rion per 

· saecula saéculorum-, inda é 
unha necesidade persoal xa que 
tan . nécesários se fan os vence
llos organizativos como os vín
culos espirituais. 

lsto ven ao caso da ánsia con 
que ollamqs as notícias . ref~ren
tes á IV Asamblea Nacional do 
BNG -á que non pudemos asís-

NCz>Sc:>S.- V ·l .NóS 

. - tir. Ánsia que nos impedia, por 
·avaricia no beber, unha leitura 
minimamente acougada ,das in
formacións sobre acto tai:i sole
ne. Pero velaqui tedes, miraqe 
por onde, que ao lermos un ~fado 
fornecido por ún periódico nada 
sospeitoso de ideoloxia naciona
lista '(''La Voz ... ") ac9ugamos. Era 
el: ·~en . cuanto al número de asis-. 
tentes ·a esta asamblea fu.e total
mente inesperado incluso para 
los propios organizadores" ("La 

- I 

Nas suas cascis e quiosques o próximo 
xoves 13 de Abri 1 

Á venda co próximo número de 
A NOSA TERRA 

-. Voz ... "), luns, 13, Marzo do 89). 
Espallado este dado, intencio

nadamente, entre os . españois 
cos que traball9, que saben tan
to da nosa reaf idade nacio,nal e 
social do que eu sobre costumes 
sexuais do urogalo, perguntan-

me: Com asiste a "isa" tanta 
xente?! Porque -contesto-
cada vez somos máis os egoís
tas integrais. Ah! -din. Afirma
ción, a nosa, nada gratuíta por
que o acrescemento do número 
de galegas e galegas con eón-

' ciéncia de seu é proba empírica 
-doadamente cotexábel hoxe na 
realidade cotidián e ben visíbel 
nun ~vento patriótico como unha 
Xuntanza Nacional. Irnos en au
mento xeracional e numérico. 
Somos cada vez májs os que te
rnos por axioma que o desafuci
ñamento do País é unha estrita 
necesidade persoal. Por iso son 
coerentes as nasas teimas na 
formulación demedidas econó
mico-sociais mínimas para que 
podan ser asumidas por todos 
os sectores sociais, agás o "mo
derno": viveiro de lacaios, man
darins e procónsules, para ser: 
mos capaces de pór unha axei
tada cimentación á casa que ire
mos erguendo e enchendo de 
contido nun futuro nada lonxano. 

A explicitación pública da for
mulación dunhas medidas políti
cas e sócio-económicas básicas 
e dun desexábel govemo nacio
nalista interclasista para podé
las aplicaré unha necesidade no 
camiñar a prol dun proxecto polí
tico-social - maximalista, Cons
cientes de que as terápias a apli-

. car non só dependen da vontade 
do médico senón, tamén, do ins
trumental con que se conte, irnos 
atacar a enfermidade da depen
déncia onde e como podemos 
hoxe sabedores de que isto mo
tivará ás xentes do naso País e 
posibilitará unha medicación 
mási axeitada nun axiña cronoló
xico. 

Que toda esta dinámica non a 
tacemos nen por altruismo nen 
por mesianismo, nen que dicer 
ten, xa que son as nosas pró- · 
prias necesidades de cidadáns 
galegas as que están en xogo 
empurrardo-nos á prática nacio
nalista. E o egoísmo persoal co
rrectamente entendido o que nos 
leva .a loitar por un presente so
berano que só será posíbel pola 
vontade poi ítica da muller/home 
galega. Se ternos como estraté
xia primeira a conquista dun Es
tado Nacional Galega (que nos 
permitirá ser danos do produci
do polo esforzo do traballo na
cional) e como paso táctico ime
diato a aplicación de medidas 
sócio-económicas elementais en 
comunidade de acción política, é 
porque o precisamos individual
mente para irmos gozando xa da · 
nosa própria vida 

1 
cotidián, do 

naso ser persoal. Precisamo-lo 
para viver. · 

Posibelmente se p.ense que 
son esaxeradas tantas reflexións 
arredor dun dado acochado nun 
último párrafo dunha pá~ina int~
rior. Quizá sexa porque a sua le1-
tura relembra-nos as imaxens 
dos enésimos esforzos feitos du
rante tanto e tanto e tahto tempo 
histórico pqra que ese. d~do f~ra 
posíbel. Quizá porque un se s1~
te orgulloso de ser irmao de ~o
rnes e mulleres que con tanta in
teireza, dignidade e teimosi~ de
fenden o País. Quizá .porque o 
exílio económico é un pódiur:1 
que permite ver b .decidid~ cam1-
ñar da Nación Galega, e 1so re
conforta. -Qui~á pqrque, simgle~
mente, un necesita da_ Patria 
para viver. - · · ·- · O 

ANTONIO LIZ .VAZQUEdZ) 
(Madrl 
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EMANA GAL 
FILOSOF 

A Semana de .Filosofia revitaliza 
o pensamento crítico 
O número de asistentes e a internacionalización dos debates 
caracterizaron tarnén estas xomadas · 
"Vivimos ao dia e 
vivimos o momento" 
sinalou, en alusión 
crítica, o presentador 
da Aula Castelao de 
Pontevedra, 
responsábel de 
organizar esta vI 
Semana Galega de 
Filosofía, durante a 
inauguración das 
xornadas. "É innegábel, 
engadiriase logo nas 
conclusións, que 
vivimos en tempos que 
se rexen baixo o signo 
prosaico da 
mercantilización que 
todo o convirte en 
obxeto de compra e 
venda; é por iso que, 
hoxe máis que nunca, 
compre recobrar os 
espácios que posibiliten 
o diálogo aberto e 
plural". Este estarzo 
pola reflexión e pala 
descuberta das claves 
que moven a sociedade 
contemporánea viuse 
acompañado por unha 
grasa diversidade de 
ponentes e -pala 
preséncia cada vez 
máis ampla e 
participativa de 
público. 

As teorias· actuais sobre o po
der, debate que foi representado 
nomeadamente polos profesores 
Jacobo Muñoz e Gianni VattF 
mo, ponentes do que pod.eria
mos denominar "pensarnento 
e;rítico" e "pensame"nto débil" 
resp_eitivamente, compuxeron 
as sesións de mañá destas xor
nadas que tiveron como lema e 

fio condutor o de "Filosofía e po
der'' . 

Non menos relevo adquiriron 
as sesións de noite . onde a pre
séncia de Puente Ojea. cuxa po
néncia xirou en tomo á Igrexa 
como poder fáctico, foi sen dú
bida a máis trascendente e po
lémica. Importante foi tarnén a 
preséncia na clausura do pensa
dor portugues Eduardo Louren
c;:o de Faria. 

As sesíóns de tarde, cuxa 
coordenación correspondeu a 
Xoañ Luis Pintos , mostraron o 
estado de diversos estudos so
bre o exercício do poder na Gá
hza. "a partir do entretecido na 
base", seguindo o esquema 
Faucaultiano, nos eidos da edu
cación, comunicación e admi
nistración . A problemática da 
muller ocupou tamén un espá
cio nas tardes dentro do com
pleto programa . 

Asi é todo a Semana comeza
ra coa auséncia. no último mo
mento, da figura que suscitara 
maior espectación, o teórico do 

deserírolo desigual , Samir 
Amín. Os orgariizadores poide
ron contar xa avanzada a sema
na cun desenvolvemento escrito 
da ponéncia que tiña previsto 
apresentar . 

Preséncia internacional 
A preséncia na Semana do por
tugués Eduardo Lourenc;o, o ita
liano Gianni Vattimo, o francés 
Christian Descarnps, o hispano
mexicano Sánchez Vázquez, 
xunto co experto en ternas in- · 
ternacionais Mariano Aguirre, o 
xeneral Alberto Piris. o embai
xador Gonzalo Puente Ojea, a 
economista Miren Etxezarreta 
as feministas, filósofa e antropó~ 
loga respeitivamente, Célia 
Arnorós e Lourdes Ortiz e os 
xomalistas Álvarez Solis, J. Félix 
Azurmendi e Cesar António Mo-

. lina contribuiron a internaciona
lizar os debates e facer que es
tes raiasen, na maioria dos ca
sos, a gran altura.~ Destacou 
neste ambiente o interés parti
cipativo dos ponentes que en . 

POSMODERNIDiillE E PODER 
M. VEIGA 

"Crise da razón", "crise dos 
grandes !"elatos ou das grandes 
ideoloxias", "o suxeito moderno 
é fragmentário", son algunhas 
das afirmacións que frecuenta o 
autodenominado "Pensarnento 
débil" que na Semana de Filoso-

. fia de Pontevedra contou coa 
preséncia dun dos seus repre
sentantes rnáis cualificados o 
italiano Gianni Vattimo axuda-

- do polo francés Christi~n Des
camps, / tamén participante na 
semaná. En síntese trátase do 
pensamento da post-moderni
dade e que, co mesmo título 
que leva este recadro, merecerá 
o trato, a fins do presente mes, 
dun dos novas suplementos 
deste semanário . 

O que fixo a S~rnana de Pon
teve?ra foi fornecer o ambiente, 

as claves e os protagonistas, en 
forma suficientemente abun
dante e representativa, para co
mezar a realizar aqui un debate 
·sobre estas id@oloxias -hoxe 
sobranceiras en moitas esfe
ras...,- abrindo paso ao desenvol
vemento dun pensamento críti
co que debe req1perar o seu pa
pel na sociedade. 

Convén perguntarse logo, 
como fixo o embaixador Gonzalo 
Puente Ojea, moi participativo 
ao lon-go de todos os debates , se 
o suposto fin dos grandes dis
cursos e a fragmentación social 
supuxo un debilitamento do po
der, se e indivíduo é certamente 
roáis libre e se non estaremos 
acaso ante unha gran maniobra 
de simulación e de alienación 
através dos obxectos. O 

parte importante souberon asu
mir o carácter de "cursillistas" 
enriquecendo e cóntrastando 
unhas e óutras aportacióBs. 

O papel da 
Aula Castelao 
A Semana que en conxunto si- 
tuase a un alto nível é o resulta
do dunha xa notabel experién
cia da Aula Castelao de Filosofia 
de Pontevedra, cuxa labor, 
exenta de protagonismos, está a 
situar a análise do. pensarnento 
actual e o debate a escalas con
siderabeis, algo chocante preci
samente no ermo intelectual 
que nos rodea. 

Os parabéns toparon, ·sen em
bargo , con algunhas resistén
cias: a- Inspeción tratou de limi
tar o número de profesores asis-

. tentes por centro~ pésie a. esta
ren patrocinadas as Xornadas 
pola Xunta, e a prensa madrile-

. ña :fiXo. reiteradamente cas·o 
omiso ·da notícia, pésie á pre
séncia en Pontevedra dalgun 
dos seus próceres intelectuais.O 

Vattimo escandalizado 'en 
Pontevedra. Gianni Vattimo 
teórico do pensamento débil decla: 
raria en Granada, imediatamente 
de~pois da sua estáncia na semana 
~e Pontevedra, que "falar en Espa
na en termos que contrastan coa 
ortodóxia marxista parece escanda-
loso". · 

-,
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• Abril no Pastor 
Dié¡lz.Con este título a Agrupa
ción Cultural Sementeira está 
apreparar un magno espectácu- . 
lo poético e musical no marco 
do teatro Pa$tor Diaz de Viveiro. 
O dia 21 recitarán poemas pró
prios os escritores Uxio Novone
yra, Manuel Maria, Lois Dié
guez, Fernán Vello , Miguel San
de , Xavier Seoane, Lino Braxe, 
Pilar Pallarés, Marisa Campo e 
Luisa Villalta, , e interpretará 
obras próprias o compositor 
Paulina Pereiro . Todos eles se
rán apresentados por Pancho Pi
llado, impulsor da campaña que 
Sernenteira desenvolveu o pasa
do ano cara a . que as adminis
tracións local e autonómica ad
quiriran o Pastor Diaz. Co gallo 
do acto, que se pretende instau
rar con carácter anual , Semen
teira publicar~ un cademo poé
tico con textos dos autores paJ
ticipantes. O 

• Rok Anti-Mili. o Ate
neo Llibertari del Poble Sec eo 
Cañípi Col-lectiu Anti-Militaris
ta i Pro-Insubumisió) de Barce

·lona xunto a outros grupos de 
persoas contrárias ao actual Ser
vizo Militar venen de sacar 
unha maqueta con 22 grupos do 
Estado español contra a mili. A 
maqueta surprendente tanto 
polo bon sonido como pola va
ried,ade e calidade dos grupos, 
que cederon solidariamente os 
temas para a maqueta: Os 22 
ternas son gritos a cada cal 
máis forte contra a mili e ainda 
que isto pudese parecer empa- . 
lagoso ou repetitivo cada can
ción é unha nova história e un 
novo estilo musical (pullk, Hard
core; Rok, Ska ... ) Ademais non 
é so a- mili a desagradábel causa 
9e que estes, 22 grupos se xun- . 
tasen, senón o espírito que 
move a todos de poder viver, rir, 
xuntarse, xogar , comunicarse 
en liberdade sen que ninguén 
poña un arma na man e ordene 
matar a un suposto inimigo ... Sé 
todas estas vos pareceron pou
cas razóns para mercar esta ma
queta, dice·rvos que o seu précio 
é de 350 pta. e alguns dos gru
pos que podedes atapar nela 
son La Polla Recodrs, Tijuana, 
L'odi Social, Menstruación, Rip, 
MCD, Zer Bizio?, Ultimaturn, e 
asi até 22. Na Galiza podedes 
mercala no Bar UF!! (Placer 19) 
de Vigo e en Barcelona no Bar 
El Lokal (C/ Lacera 1 ) 08001 O 

·· • O Museo de Ponte-
vedra foi galardonado.pala 
revista "Foto" co prémio á millar 
labor cultural de 1988 no campo 
da fotografía . 

A concesión dista destinción, 
baseada nos votos emitidos po
los leitores da publicación, fuIÍ
daméntase tanto na recollida de 
documentos fotográficos , corno 
na organización de exposicións 
e a divulgación dos seus fondos 
en importantes libros. Tamén foi 
galardonada a Fotobienal de 
Vigo . O 

• Meio millón por 
sete fólié>s. Esa é a dotación 
do certame que convoca a Aso
ciación de Prensa de A Coruña 
e que· sostén economicamente o 
Concello de A Coruña. Os cartos 
serán para un traballo sobre Ma
ria Pita , neste seu IV Centená
rio, nas suas relacións coa cida
de no século XVII. Nas bases 
especifícase que a extensión do 
traba.lle· premia.do non superará 
os sete ólios a doble espácio . O 
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O lema elexido para o II Congreso 
de Escritores presi~u o 
espírito das conclusións 

A necesidade de lill)ar 
vellas asperezas, de 
denunciar · a política 
institucional. en matéria 
de · subvÉmcións, 
prémios, etc. . . e de ·. 
protexer unha porción 

Celebrouse o pasado 31 .de Mar
zo e 1 e 2 de Abril o II Congré so 
de Escritores en Língua Galega, . 
baixo o lema "Pala unión". Ao 
mesmo asistiron uns 40 traballa
dores da escrita na Galiza, así 
como escritores doutras cultu
ras como Ramón Etxezaúeta, 
Txema Aranaz, Fernando Pas
cual e ' Viale Moutinho. A xorna
da inaugural no Hotel Husa, -
sé oficial do Congreso- tivo lu
gar na tarde do vernes e partici
paron nela Lois Diáguez e Uxio 
Novoneyra en nome da .~AELG 
asi como Bonifácio Borreiros 
pala Consellaria de Cultura e 
Deportes da Xunta e Vicente 
Ouiroga como alcalde da cidade 
anfitriona . Na primeira sesión 
de traballo, ese mesmo venres, 
espuxeron as suas ponéncias 
Xoan Manuel Carreira. "Consi
dracións sobre a lexicografia 
musical" e Xavier Alcalá "Do te
clado ao fotolito". 

O sábado Comezou a xornada 
de traballo ás 10 da mañán cun
ha mesa redonda na que se in
cluían as aportación de Antón 
Risco , Miguel Sande, Isaac · 
Alonso Estravis e Pilar Vázquez 
Cuesta sobre "Língua e Litera
tura , ·"A liberdade do escritor". 
"O lusismo en Vicente Risco. 
Otero Pedrayo e Castelao" e "O 
périgoso canto da serea" . Du
rante esta mesa redonda susci
touse o debate entre a .normati
va oficial para o galega e á pos
tura defen'did·a polos reintegr9- . 
cionistas, chegándose a conclu
sión pe defen9er a liberdade de 
opción para expresarse en gale
ga, evitando que os escritores 
se sintan presionados á hora de 
criar cando sentan nunha mesa. 

· Pediµse que esta liberc;iade sexa 
respeitada por institucións · e 
editq,riais.· Lago do debate, que 
se prolongaría na tarde, abon
dando~ ainda máis nos referidos 
aspectos , os escritores forE>n re-

moi concreta da .. 
literatura deser.tvolvida 
~n galega, atopáronse _ 
presentes, :e.a maior 
parte das intervencións 
que . .se produciron ao 
longo do Congreso. 

cibidos no Concello de Lugo 
polo .alcalde, e dirixíronse a 
Mondoñedo -onde realizaron 
unha visita á catedral e deposi
taron flores sobre .as tambas de 
Leiras Pulpeiro . Lence Santar . 
Pascual Ve¡ga e Álvaro Cun-

< 
queiro. 

O doming0, . último dia do · 
Congresó. as sesións de traballo 
iniciáronse ás 10 da mañá inter
vindo nas ponéncias .Lois Diá
guez, Francisco Rodríguez e 
Xosé Lois García, os cales tala
ron respeitivarnente sobre "Cul
tura e institucións públicas", 
"Actualizar aos precursores" e 

· "Aproxirnacións a unha alterna
tiva da AELG no interior da Ga
liza. A clausura tivo lugar ás 
seis da tarde, léndose as 15 con-' 
clusións acordadas ao longo dos 
tres. dias de traballo. A arnizade 
e cordialidade existente entre os 
participantes, asi como a inten
cionaUdade de cumplir o lema 
"Pala ,Unión" conseguiron . que 
isto fose máis que un proxecto 
e se convertise en realidade ". 
Ain~a asistindo escritores das 
duas tendéncias. o . respeito en
tre eles e a firmeza de que o · 
acordado poda supór .un novo 
xiro na presión que dE?sde a 
AELG se mantén para que se 
consiga un ar democrático, e li
bertário entre o colectívo dos 
criadores e as -institucións e edi
torias . 

O II Congreso de Escritores' 
en Língua. Galega, pode supor 
máis do que unha simples reu
nión, pode su por que . esa unión 
e isa liberdade se convirtan na · 
bandeira para que os escritores 
na Galizq ·non se sintarf presio
nados á hora de criar, que non 
teñan ctue· pensar cal ten que se 
a normativa qué teñen que utili
zar ou non para que os seus li-: 
bros sallan á rua. D 

LINO BRAXE/LUGO 

GuieirQ 
CUL TlJ.RAL. 

O GALEGO-PORTUGUl:S NO MUNDO 

1 ·Portugal e Galiza. 2 - A<;ores. 3 - Madeira. 4. - Cabo ·verde. s. Guiné 
(Bissau). 6 ·Brasil. 7 - S. Tomé ·e Príncipe. 8 - Angola. 9 - Mo<;ambique. 
10 - Diu: 11.- Damáo. 12 - Goa. 13 - Ceílao. 14 - Malaca e Singapura. 

15 - Java. 16 ·Timor. 17 - Macau. Língua oficial da CEE e da OEA 

RODRIGUES LAP Á, 
UM . GALEGO DE ANADIA 

No dia 28 de Mar90 passado fa
leceu o profesor Manuel H6dri
gues Lapa , quando se aproxi
ma.va a cumprir os 92 anos de 
idade. · 

Nao é aqui o lugar de trac;;ar 
urna resenha. nem sequer su
ri1ária, da sua ampla obra de es-

· critor, filólogo e investigador 
das diversas literaturas em lín
gua portuguesa, incluída a da 
Galiza. desde a época trovado
resca aos. tempos actuais. Para 
quem quiser conhecer a sua tra
jectória bio-bibliográfica, espe
cialmente nos aspectos · que 
mais podem interessar-nos aos 
galegas, permito-me remeter 
pai:a a semblan9a biográfica que 

. elaborei para a Gran Enciclope
dia Gallega (tomo:27, pp. 39-40). 

Desde que na sua rnocidade, 
estudando a poesia trovadores
ca medieval, "descobriu" a Gali
za, foi para sempre um apaixo
nado do nos·so país. Considera
va-se um galega de pleno direi
to , e protestou amigavelmente 
contra os que o chamavam "'ga
lega honorário", precisando corn 
·énfase que nao era só galega de 
honor mas "gqlego galeguíssi
rno, por ter nascido em Anadia. 
dentro dos límites da velhe Gali
za", que chegava até o rio Mon
dego, alguns quilómetros mais o 
sul. 

DESCONHECIDO NA GALIZA 

Apesar de ser urn grande gale
guista, ein todos os sentidos, a 
figura de Lapa é quase descon
hecida entre nós. 

Poucos na Galiza , sobretudo 
dos seus contraditos, conhecem 

· qua! era em realidade a atitude 
e o pensamento de Lapa a res
peito desta língua portuguesa 
que talamos na Galiza. Ouantos, 
por exemplo. leram o seu famo
so artigo "A recupera9ao literá
ria do galega"? ; quantos, na 

-avaliac;;ao deste trabalho, nao se 
b\ seiam, mais berri que nas pa
lavras do próprio Lé\pa, na inter
pretac;;ao -destocada, em gran
de medida- que delas deu Ra
mom Pinheiro' na sua réplica? 

Contarei a este propósito urna 
anedota significatíva. 

Em 1979 publica"'se na edito
ra lisboeta Sá da Costa um livro 
de Lapa que -recopila vários tra- . 
balhos seus sobre a problemáti
ca linguística gaJega sob o título 
Estudos galego-portuguese.<> · 

JOSE-MARTINHO MONTERO SANTALHA 

por uma Caliza renovada. Faz
se um acto de apresenta9ao da 
obra em Lisboa, no qua! inter
vém o próprio autor com um 
breve discurso. Urn~ agencia de 
noticias espanhola recolhe o 
acontécimento, e assirn , via 
Madrid. chega tambérn aos 
meios de comunicac;ao da Gali
za. No dia seguinte os jomais 
galegas oferecem essa informa
c;;ao coµi titulares nestes termos: 
"O filólogo -portugués Rodrigues 
Lapa diz que o galega se deve 
confundir com· o _ portugués". 
Além dos titulares , o texto da 
noticia nao resulta mais aclara
dor. E- até um amigo debuxante · 
publica nurn jornal urna carica
tura -magnífica. como todas as 
suas- de Lapa: comentando o 
caso com estas palavras : "Con
fundiu-se o portugués" (quer di
zer : o portugués Lapa anda con
fundido , isto é, errado). 

.,.,JU>ESAR DE SER 
UMGRANDE 

GALEGUISTA A SUA 
F1GURA É OUASE 
DESCONHECIDA 

ENTRE NÓS' 
Ora. o que o despacho da 

agencia silenciara , e que os jor
nais tatnpouco fizeram notar . e 
que também o debuxante pare
cía ign_orar, era que o que Lapa 
_dissera fora simplesmente urna 
cita de Castelao ; a da sua con
hecida carta a Sánchez-Albor
noz na qual manifestava· o seu 
desejo de que o idioma da Gali
za_ se acercase progressivameri
te ao de Portugal até confundir
se corn ele . 

Até aquí os factos Nao creio 
que seja infundado supor que 
nem os jornais fariam tal titular 
de intencionalidade alarmante 
se soubessem que se tratava de 
urna frase de Castelao. nem o 
amigo debuxante se permitiría a 
liberdade de censurar tao ale
gremente ªº rianjeirQ ' a sua 
"confusao" no tema da unidade 
linguística galego-portugue~a. 

Este sucesso - trivial parece
me um bom síntoma do que su
cede · a· nível mais geral com o 
pensamento de Lapa em certos 
sectores da Galiza, especial
mente do antireintegracionismo 
e do "g~eguismo oficial" : dá-se 

urna dlstor9ao sistemática das 
suas ideias. Nao citare1 exem
plos. 

Pode ser que alguma que ou
tra expressao do mesmo Lapa, 
menos feliz ou pouco matizada. 
se tomada isolamente, possa 
dar pé a interpreta96es distor
cionadas ; mas é critério funda
mental de todo labor hermeneu
tico que um analista de boa fé 
nao deve limitar-se a manipular 
afirmacyoes isoladas violenta
mente do seu contexto e da pa
tente inten9ao fundamental do 
seu autor . 

UMA INTEPRETACQAO 
DESFOCADA 

A rea9ao do grupo de Galaxia 
(ernbora com,, algumas excep
c;;oes qualificadas. como Carval
ho Calero e Paz Andrade, além 
de outros menos directamente 
ligados ao grupo como Guerra 
da Cal e Genaro Marinhas) , per
sonalizada como fica na réplica 
quase oficial de Ramón Piñeiro. 
foi assumido , corn o passo dos 
anos e o sucessivo desenvolvi
rnento dos acontecimentos, o 
vulto de uro Jamentável desfoca
mento. Baseava-se sobre um 
mal-entendido: saía ern defesa 
do galeguismo como se fosse 
isso o que Lapa pusera em 
questao. 

Foi assim como resultou que 
muitos que nao leram o artigo 
de Lapa -seguramente a maio
ria, nurn país '8m que se lé pou
co como é o nosso- fizeram-se 
dele urna ideia errónea ao ob
servarem tal reac;c;;ao : deduzi
ram que. já que os contraditores 
de Lapa defendiam a legitirnida
de do galeguismo, o professor 
portugués devia de convidat
nos a algo assim como a aban
donar a nossa identidade amea-
9ada, aduzindo ademais, para 

· maior afronta . os· mesmos argu
mentqs que tantas yezes _ternos 
ouvido aos castelhanistas: o 
universalismo, o cosmopolitis- . 
mo. o macrocosmo cultmal . da 
nossa época .. . E tal deforma9ao 
caricaturesca das ideas dé -Lapa 
segue ainda h6je, abrigad~ máis 
ou Jnenos consci~ntemente por 
velhos prejuízos e at.é por novas 
interesses , teirnosamente insta
lada na mente de muitos anti-· 
reintegraciónistas de boa fé. 

"O amigo Pinheiro nao me 
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compreendeu", me declarava 
deso1ado numa das suas cartas 
daquela· ~poca . · · 

CULTURALISMO? 

Quera ainda fazer alusao a urna 
censura que nalgum sector ga
lega se exprimiu contra as pro
postas reintegradoras de Lapa; 
a de "culturalismo':. 

Devo comec;ar dizendo que , -
também aqui, me parece esse 
juízo estar baseado mais na in
terpretac;ao distorcionada de 
Ramón' Pinheiro que nas pró
prias palavras de Lapa e, nao di 
gamos ~ na su_a ~titutde ao longo 
de toda urna vida. Resulta ade-

. mais algo surpreendente que se 
oponha neste caso a um supos
to culturalismo de Lapa a postu
ra de Pinheiro, a quem o mesmo 
sector de críticos tem censura
do asperarr.ente de "culturalis
ta", até o ponto de forjar a deno
mjnai;:ao "pinheirismo" para in
dicar o rríovimenL'O cultural gale
ga dos anos 50-60 carente de di 
mensao abertamente política 

Em qualquer caso, tal crítica 
a Lapa parece ignorar um facto 
óbvio: que o famoso artigo so
bre a recuperac;ao literária da 
nossa língua data de urna época 
de plenc¡. ditadura (ano 1973), 
assim .efil Portugal como na Ga
liza, . e que a censura política 
tomava impossível naquela altu
ra a publicac;ao de programas 
concretos de recuperac;ao lin
guistica . Mas há ainda um de
talhe curioso . a única frase rela
tiva as perspectivas políticas da 
nossa situac;ao idiomática fo1 
suprimida na reproduc;ao que 
doamgo ofereceu a revista 
Gnal, sen dúvida por_ temor -
tal vez excessivo, mas nao in~ 
justificado--;- a censura govema
tiva do franquismo . -

Lago de terminada a ditadura 
em ·Portugal, Lapa deu acolhida 
na revista Seara Nova , da que 
era duector. a um manifesto ern 
pral da cultura galega, no qual 
eram muito precisas as medidas 
polít1cas -que, por sinal, na 
sua maioria , continuam a sina
lar ainda hoje urna meta distan
te-. Esse manifesto, pelo con
trário, nao poc;le pulSlicar-se em 
Grial naquele momento, rnais 
urna vez -segundo expressa-

1 mente nos f oi en tao indicado 
pelos responsáve1s da revista...,
por cautela ante as imprev1sí
veis reac96es da censura para 
com urna publica9ao pohtica
mente débil 

Nao há pois fundamento para 
criticar a Lapa como "culturalis
ta" no que di4 resp.eito a língua 
portuguesa da Galiza . Antes . ao 
contrário, nos seus escritos pro
pós repetidamente medidas 
concretas, de natureza mais ou 
menos política (e as vezes aber
tamente ta.is) 

O SECTARISMO DO 
"GALEGUISMO OFICIAL" 

Agora que Lapa deixou o nosso 
mundo, o que resulta mais dolo- 1 

roso para os galegas que veñe-
- ramos o exemplo vital da sua fi
gura é"o comportamento do "ga
leguismo oficial" para corn ele 
nos derradeiros anos da sua 

· vida. 
Tem algo de incrível ·que um 

científico a quem tanto deve a 
Galiz,a. de~de há meio século pu
dera viver quase 92 anos sem 
se.r, por exempla·, nomeado dou
tor "honoris causa" da Universi-

- dade de Santiago, e sern nem 
sequer urna m9desta homena
gern por parte do "galeguismo 
oficial" , sobretudo agora ultima
mente que este dispunha ja de 
um notável poder. Era urna res
posta mínima .de cora96es agra
decidos o saber honrar~ por 
cima de qualquer diferern;a de 

· opináo em assuntos de porme
nor' a ·entrega de um homem 
que, nos anos mais duros da 
ncissa história, quando nada ·po
dia esperar como recompensa, 
riáo d·uvidou em pór a magnitu
de do seu prestígio intelectual e 
moral ao servic;o da exalta9ao, 
pelo ancho mundo , do nome da 
,Galiza e da sua identidade cul
tura1, com a generosidade e o 
entusiasmo do melhor dos gale
gas . 

Essa atitude . a respeito de 
Lapa constituiu. um alármante 
sin toma de patología em que ·o 
"galeguismo 9ficial" se desen
volve desde há pelos menos nal
guns anos. Nos ambientes deci
sórios do mundo cultural galega , 
agora com•uma . capacidade de 
ac9áo potenciada pelo poder po
lítico, veio a- estabelecer-se 
corn.o norma da nossa política 
cultural o sectarismo anti-rein
tegracionista. Por desgrac;a, nao 
se trata senao de urna manifes
ta9ao mais do dogmatismo, vel
ha doen<;:a do espírito humano 
em todas as épocas e disse-lhe 
com naturalidade que o lugar 
adequado era Grial (nao existía 
ainda a revista Agalia) . E repli
cou-me, com certo sentimento 
de resiganda impoténcia: "Mas 
temo que mo recusem". 

Espero que ele nao tenha per
cebido entáo quanto me impres
sionou essa resposta sua. Eu sa
bía bem que em Grial, e em Ga
laxia em geral, tinham rejeitado 
trabalhos de tendencia reinte
gracionista, mas de ·escritores 
mais bem novas , que sempre 
podem aguardar reacc;:oes dessa 
indoíe em gente de maior idade . 
Nao me me fizera ainda a ideia 
que um sábio venerável como o 
mesmíssimo Rodrigues Lapa 
pudese sentir-se também irner
so nessa atmósfera discrímffia
toria. 

Efectivamente, ele, tao pers
picaz, devia ter captado já a ati
tude sectária que vinha configu
rando-se no círculo rnais pode
roso do "galeguismo oficial". 
Para mio pelo menos aquetas 
palavras suas , expressadas se
guramente com um certa de
cep9ao mais sem o menor asso
mo de ressentirr1ento, foram 
como urna dramática premoni
c;ao das cruas experiéncias de 
marginac;ao e ostracismo que 
nos aguardavam a quantos 
compartíamos a sua concepc;ao 
unitária da nossa língua. O mes
mo i;;Jaleguismo que se aprovei
tara · da entrega generosa _de 
Lapa nos anos duros rejeitava 
ágora a sua colabora9ao, nao 
porque ofensiva ou disparatada . 
em qualquer sentido, mas sim
plesmente porque ,nao coincidia 
com a "opiniao oficial" dos diri
gintes . A tnesma revj sta a que 
el prestara desinteressadamente 
o seu apoio nao só como colabo
rador qualificado mas também 
como propagandista entusiasta 
por meio do seu. incansável la
bor epistolar, recusava agora a 
sua presenc;a por mero e gratui
to sectarismo dos seus respon
sáveis .' 

O desgradecido desdém do 
"galeguismo oficial" a·o velho 
Lapa foi 'urna grave injusti9a, 
que nos fez sofrer longamente 
abs galeg0s que. dela éramos 
conscientes, na nossa irnp'otén
cia: Mas devo dizer que nunca, 
no entanto, lhe escutei nern a 
mais leve queixa a esse respei
to; e penso que, franco como ele 
era, isso se devia a ,que. com . · 
toda naturalidade, nao se consi
derava merecedor de nenhum 
honor ou agradecimento . 

Oxalá o seu exemplo lumino
so guíe a.. quantos gaiegos ·ven
ham a encontrar-se ern ser.ne]-. 
han tes circunstáncias. · O 

GuieirQ 
CULTUBA.L 

'. 

Óu_stin Hoffman e-Tom Cruise, protagonistas de "Rain Man" 

Óscares á 
mediocridade 
Queiramos facerlle caso ou non, 
_o caso é que os Osear aí están, 
inundando as carte1eiras e con
vocando á xente cos dourados 
destellos da hortE?ra estatuíña. 
Estes prérnios, en ·calquer caso, 
sempre indican algo : os gastos 
da indústria que 1ogo serán 
transferidos ao grande público., 
os-prexuícios artísticos do mes
mo ou as vendettas entre os que 
cortan o bacallau cinernatográfi- . 
CO . 

Entre as norninacións <leste 
ano había unha causa aceitábel 
dentro dunha estricta comercia
lidade (como "Gorilas na né
boa") e outra francamente bri
llante corno "As amistades peri
gosas" . A primeira ·ficou sen 
nada e a segunda levou tres ga
lardóns menores . Os gordos 
é!Pañounas ;,Rain Man" un filme 
de probeta que xa tíña. o éxito · 
garantido. Un indixesto gazpa
cho que un descoñecido mellar 
director deixou facer a un Dus
tin Hoffrnarin que ao cabo · dos 
anos ténsenos feito francamente 
intragábel. Facer de autista era 
o que lle faltaba a este histrj.ón 
que empezara a su~ carreira 
como tísico en "Cowboy de 
meia'-noite". Se hai dous anos 
foi a xordomuda aquela ·a que 
acadou o Oséar e este foi o Hof- · 

· manh autista , débenos agardar 
un De Niro mongólico, cando 
menos . Ao lado do pequeno -
home, un Toro Cruise terror de 
adolescentes e de honrados ci
néfilos, forman unha parella da 
que rñais valerá fuxir. 

En canto á mellor fita en lín
gua non inglesa, o outrora pro
vocador Alrnodó'var, protagoni
zou un particular filmé~ acompa
ñado por un nutrido· elenco dé 
extras mantidos a pan, coitélo e 
copas polos cartas oficiais. 
Unha película que, ao contrário 
de "Mujeres al bon;l.e .. . ", si refle
xa con notábel perfeición c.erta 
realidade española, e que pode
ria titularse algo asi como , "Un 

· paleto en Hollywood". 
O desmesurado seguimento 

nas vésperas do :presumido pré
mio e o apoio informativo insti
tucional, sldpuxo certamente , 
pala sua desproproción. cdn rela
ción á releváncia do aconteci
rneñto e polo seu teor , un alarde 
de provincianismo a grande es
cala que non gardou ~oitas di-

- feréncias co que se estilaba nos 
' tempos en que o Festival de Eu
rovisiPn e o "La.Ja.la" alteraban 
o ritmo cardíaco do Estado. 

En primeiro lugar, xa o Osear 
non. ia ter o · carácter de certifi
cado ·de. adultez e equiparación 
co estranxeiro', . como alguén de-

- beu pensar qué tivo' o prémio 
acadado polo bódrio de Garci. 
Pero é que nen sequer aquel 
t:ivo a resonáncia informativa · 
dada ao que non levou o man-
chego. · . · 

En segú.ndo lugar, o espabila
do director foi -comparado coa 
prensa daqui con (polo menos)= 
con Buñuel e Fellini. Dis que foi 
homenaxeado por Stanley Don· 
ney E? BilJ.y Wilder , dos qu~ sen 
embargo difire "algo en estilo 
que non en _ calidade" . Outros 
non menos sesudos críticos 
ponderaron ·a ,valor do séu filme 
en función dos millóns de dóla
res acadados; alguns fixárnnse 
máis en fitos tan fundamentais 
para a evolución histórica espa
ñola como que Carmen Maura 
dormise no mesmo hotel que 
Bruce Springstéen, ou que Al-

. m6dovar fose saudado por-xente 
"da ·talla de Scorsese". CoII].en- . 
té.ríos estes de xomais como "El 
País"-que revelan rnáis unha vez 
o-complexo de inferioridade que 
latexa neste europeu estado ou 
nos seus portavoces mrus ou 
menos oficiais. ~ 

:Finalrne;ite a ·magnífica tita 
danesa "Pelle o Conq~istador", 
gañadora xa en Cannes, deixou 
a Almodóvar e aos seus valedo
res c;;ompos.tos, sen Osear e sen 
nengun crédito corno aµtor marc 
xinal ou incómodo, pois tan 
cedo e · indisimuladamente per
d~u o pudor autorial. Foi derro
tado por, en palabras dalgun crí
tico, por un "ladrillo danés" ou 
.1..ln "fi.line transcendente e vello" .' 
Xa que na fita danes~ nevaba 
abondosamente, por que non di
cér patrioticamente· que foi de
rrotada polos elementos?. O 

G. VILAS 
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Antón Cortizas, 
Barco de Vapor polo · 
seu "Memórias dun 
Iio" 
É fer:rolán., de Canido, mestre. 
VéseUe activo, ocupado na es
crita desde hai algun tempo e 

. recompensado por ela desde hai 
algo menos . As últimas recom
pensas, •através das que entrará 
no mundo do "público" , déixan
no satisfeifo. "Grácias a este 
prémio podo publicar, é como 
unha porta aberta. Teño manda
do moitas causas ás . editaríais 
pero nen me contestaron". 

É prático á hora de porse a 
escreber. -"Se non me poño pra
zos non escrebo" . As convocató
rias comó a ultfrna do "Barco de 
Vapor" sérvenllé ---:_cou_fesa- de 
motivo para ·Cornezar_ n~as his
tórias ou para rematar as várias 
que esperan no caixón. Actual
mente ten unhas sete esperan
do a sua atención, entre relatos 
curtos e mesmo unha novela. 

Escrebe maiormente para os 
nenas ou pénsando néles pero 
tamén gasta do público adulto, 
ou das histórias qlie os rodean. 
Neste senso, canta no seu haber 
e-o prérnio "Curuxa de Humor" 
que anualmente convoca o Mu
-seudo Humor de ~ene, no apar
tado literário. , 

"Os ingreaentes que debe ter, 
ao rneu ver ;- unha história para 
osrapaces son : optimismo, ale
.gria -o que non quita o ton 
dramátic~ e sobretodo, fanta
sía. A realidade. é .demasiado 
cruel" . "Memorias dun ria" é o 
nome da obra gañadora do cer
tame "Barco de Vapor". Trátase . 
dun argumento f~tástico, onde 
un ;rio canta' os seus recordos, 

· porque segurido Cortizas , os 
rios -son como as persoas . Este 
chárnase Runxidoiro e narra a 
sua vida ~11 10 capítulos. Pode
ria ser o Eume, quizá sexa o 
Eume, Hai salmóns ·enormes, 
xentes, lendas que a el lle con-

. taran os antepasados. Todo flue -
na sua memória rapidamente ', 
tanto corno as suas águas, tanto 

• COlilO .na pluma do escritor, que
só necesitou-un mes para· asina
lo. 

Antón Cortizas ·é optimista no 
tocante ao panorama literário 
infantil, do que afirma qu'1 cada 

. vez hai máls xente que escreb!? 
porque hai rnáis prémios, a~ 
editaríais crian colecdóns para . 
nenas e por fin se publica. "Isto 
eleva o nível cultural dun pavo" . 

Non dixernos ql.ie tamén te_n . 
gañado un galardón teatral den
tro do Prérnio que convoca a 
Mostra de Teatro Infantil "Xera
ción Nós" promovido pola Man
co.rnunidade de municipios de 

· Ferrolterra. 
Que os · coleccionistas de 

sombras ou as' medias mulleres 
continuen prodigándose! polo 
·ben da-fantasia e da litératura .' D 

PITUSA ÁRIAS 

• I' 

·1~ 
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'A fome que azotou o Sohel 
nos anos 1984 e 1985 puxeron 

en evidéncia que no tempo 
dos grandes tecnoloxios e 

meios moitos persoas se~u en 
morrendo de fome' . ( ... ) 'Os 

primeiros dios é difícil 
fotogrofor, un chora máis que 

fotogrofia. Pero a vida é o 
vida e o home é o animal móis 
odaptábel. Ves á xente, o suo 
loita heroica por ese fio que 

os separa da morte, e todo 
iso supón unho grande 

lección' 

. SEBASTIAO SALGA.DO 
As fotografías que S~basfiao Scilgado realizou no Sahel durante 15 meses 
dos anos 19,84 e 1985 rematan o seu peripl0 poi a Ga,liza en Vigó. Desde o 
dio 10 90 25 esta_rán expostas nas sás do Banco Bilbao-Vizcaya .de Vig_o, 
despo1s d~ ter sido penduradas nestes meses en Ourense, Santiago,· O 

Barco, A Coruña e Pontev~dra, sendo a .G~l,iza · o ~rimeiro lugár do E~tado 
en que se ollaban ·despo1s -da ap.resentac19ri en Decembro en · Madrid. A 
rnostra, un calafriante recorrido e reflexión s.obre ·O fa me e as culturas, · 

permite acceder'á obra orixinal dundos máis interesantes.documentalistas 
.:que hoxe traballan na f.otografia. ·A most_ra é par.te do labor .de difusión 
de Médicos sen Fronteira_s. 

4 
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CONVOCATORIAS 

• ·N Ceáame de 
Poesía 'Domiilgo 
Antonio de 
Andrá.de 

A Asociacióñ Cultur~I 'Do-
· mingo Antonio de Andrade', 
de Cee (A Coruña) ven de con· 
vocar a cuarta edición do Cer
tame de Poesía que leva o seu 
nome dacordo coas bases que 
se relacionan > 

- Poderán concorrer poetas 
de calquera nacionalidade con 
orixinais en língua galega. 

- O xtnado respetará a nor
mativa empregada no seu la
bor polo autor/a . · 

_- O poema (ou poemas) 
terá liberdade de extensión. 
métrica e rima. · 

- Os orixinais remitiranse 
por triplicado e baixo plica en 
sobre pechado adxunto. onda 
se sinalarán norne. end~rezo e 
idade. a: ' 

A.C. Domingo Antonio de 
Andrade. 

Apartado de Correos, n" 62. 
15270 - CEE (A Coruña) . 
- A data limite de admisión 

de orixinais cairá no 12 de 
Mato. venres 

-Outomara-se un umco 
prérnio de 20.000 pesetas e no 
seu caso. se polo xurado fose 
estimado comenente. accésit. 

-O fallo darase a coñecer a 
me10 da prensa durante a se
gunda qumcena do mes das 
Letras Galegas 

-A participación leva pare
lla a total ace.:ttac1ón destas 
Bases. 

• Prémio "Semana 
Negra" de Novela 
Curta 

l - Dotación O prem10 Se
mana N~gra está dotado con 
300 000 ptas . (Trescentas rml 
pesetas) 

2 - Opción Poderán con
correr a este premio tódalas 
novelas curtas que reúnan as 
segumtes condic1óns: 

a) Estar escritas en galega 
ou en castelán 

b) Ser onxinais e ir.édit.as. 
e) Pertencer ó xéoero da 

Novela Negra e inclmr algun
ha forma de vmculac1ón temá
tica ou argumental coa c1dade 
de Santiago de Compostela 

3 - Presentación 
a) Os traballos terán unha 

extensión mímma de 50 fólios 
e máxima de 100 mecanogra
úados a dobre espac10 e por 
unha soa cara (30 liñas x: 65 
espacios) 

b) Env1aranse 4 copias debi
damente encadernadas ou 

-simplemente cosidas 
c) As obras presentaranse 

ba1xo lema oi+ pseudómmo. 
achegando un sobre co nome, 
apehdos. enderezo e teléfono 
do autor 

4 - Entrega dos orixma1s 
Ata o 15 de maio de 1989 na 
ohcma de Compostela Cultural 

, ITeatro Pnnc1pal). Rúa Nova. 
21. 15705 Santiago de Com 
posteta. coa md1cación expre 
sa Para o Premio "Semana Ne
gra" -

5 - Xurado O x:urado esta -
rá composto por un mimmo de 
tres destacados persoe1ros da 
creación ou da critica ilterána 

6 - PAilo O fallo. que será 
inapelable, tarase públlco o 
c1rn 8 de X uño O premio pode
rá quedár deserto se o xurado 
o co1da oportun0. 

7.- Premios. Establécese 
un ún ico prém10 dotado con 
300.000 ptas . A concesión do 
premio tevará implícito o de
re1to de pubhcación da obra 
premiada dentro dos doce me 
ses seguintes ó fallo . 

O Xurado resérva~e a posi 
bilidade de d1stmguir cunha 
mención especial a aquetas 
obraf:i qu e , en virtude da ·súa 
calidade, .sexan acredoras da 
súa publicación 

O premio non se considera 
como anticipo dos dereitos do 
éJUtor, senda regulados estes 
rnr1rfümte o conepondente 
contrato de edición . 

8. Correspondencia e de
volución · do onxinais . Non se 
rnantmé'.J .correspondencia so
brr~ OS Orixin<JÍS prnsentados' Ó 
PrCJrnio r:~tr.s serán devoltos 
ós sc:us ilutorns. ou récolbdos 

por eles na oficina de Com
. postela Cultural (Teatro Princi-

pal). . . 
9.- Gonformidade . A parti

cipación no presente concurso 
.supón a aceptación das súas 
bases . 

: • XXII Concurso 
Breogán 
de Contos en 
Língua Galega 

O Centro Gallego de Vizca
ya , en Baracaldo, convoca o 
XXIl Concurso "Breogan" de 
cantos en Língua galega, que 
terá que rexirse palas seguin-
tes bases: · 

l. - Poderán participar todos 
O!? autores de calqueira nacío
nalidade que apresente unha 
ou várias obras escritas en lín
gua galega. 

IL - Os traballos non terán 
unha extensión inferior aos 
tres fólios nen superior aos 
seis . Deberán ser inéditos. 

IIL O presente Concurso 
está dotado cun prirneiro pré
mio de 50.000 ptas .. un se
gundo prémio de 15.000 ptas. 
e mención honorifica ao ter
ceiro. Os prémios poderán ser 
declarados desertas en cuxo 
caso a cuantía engadirase á 
do ano vindeiro, que non po
derán deixar de ser entrega
dos . 

IV. - As obras mecanografa
deas por unha só cara e a do-

EXPOSICIONS 

• Antón Sobral -
Oleos na Sá de Arte da Caixa 
de Aforras de Pontevedra. 

• Paco Pestana. 
Obras na Galena Abel Lepina 
de Vigo 

• Vicente Prego 
Até 29 de Abril exposición na 
Galería Trinta de Compo·stela 

• Espacio 2. Abril 
Gráfico . 

Mostra colectiva na Galería 
Trinta con obras de Baixeras, 
Bechtold, Capa, FacaJ, Huete, 
Forteza. Long, Mantecón, Mo
nir, Novoa. Parra, Patiño, Pien
sa. Quintana Martelo, Cajama
da, Sapere e Sastre. 

• Antolóxica 
Luis Seoane 

Durante o mes de Abril estará 
aberta unha exposición anto

' lóxica de Luis Seoane nos· sa
lóns do Ouiosque Alfonso de 
A Coruña 

;,AxendA-· 
AcuLTURALA _ 

bre espácio, enviaranse por 
correo, sen remite ao Centro 
Gallego de V}zcaya en Bara
caldo. De cada obra manda
ranse éinco cópias . ·En sobre 
adxunto indicaráse o lema ·es
colleito para a obra e o nome 
e enderezo do autor_ Iste sobre 
h'aberá de vir pechado. Na 
parte superior direita Gia pri· 
meira folla da obra repetirase 
o· lema. 

V. - O prazo de admisión das 
ofaas rematará o día 20 do 
mes de Maio ás vinte ·hora . 
O fallo darase a coñecer o dia 
25do mes de Xullo na festa 
que_ a Sociedade organiza en 
·honor do seu Patrón, e as 
obras premiadas pubricaranse 
no programa de festas. 

VI. - O Centro Gallego él.e 
· Baracaldó resérvase os direi
tos de _ pubrtcar as .obras pre
miadas cando lle cpnveña, sen -
perxuício de que o autor as 
pubrique- tami;in, e as demáis 
obras remesararise aos autores 
que o soliciten no prazo dun 
mesmo desde o dia do fallo . 

VIL - O · feíto de con corre 
neste concurso supón que se 
aceitan todas as bases do 
mesmo. 

Organizado polo: Centro 
Galega de Vizcaya en BarcaJ
do. 

Patrocinado polo : Banco Bil
bao Vizcaya. Sucursal de Ba
racaldo . 

• Prérnio Pérez 
Lugin 

A Asoclación da Prensa de A 
Coruña e a concellalia para a 
comemoración do IV Centená
rio de Maria Pita do Axunta
mento coruñés convocan o 
prémio literárto ,;Pérez Lugin" 
que na presente eidicíón ver
sará sobre o tema xenérico "A 
hemina Maria Pita e A Coruña 
no séciilo XVI" _ 
O prazo de apresentación fina
liza o dia 15 de Abril e os ori
xinais deben enviarse á Aso
ciación da Prensa de A Coru
ña, no Apartado de Correos 
2273 de A Coruña. 
A extensión non debe ser su
perior aos sete fólios a máqui
na a doble espácio e unha só 
cara, e deben enviar.se baixo 
plica e cun lema identificador. 
O prémio único, dotado polo 
concello, é de meio rrúllón de 
pesetas , en honra a celebrarse 
o IV Centenário de Maria Pita. 
A entrega tarase o 9 de Maio. 
O fallo será inapelábel e non 
se devolven orixinais nen se 
mantén correspondéncia so-

- bre eles. 

ACTOS 

A. Reixa 

• O son da língua 
Na Lúa/Os 
Resentídos 

Calendario de actuacións du
rante os meses de Mai:zo e 
Abril nas seguintes vilas. 

Redondela: Venres', 7 
Vilanova de Arousa: Sábado, 8 
Cangas: Domingo, 9 
Santiago- de Compostela: Xo-
ves, 13 ~ 

· Lugo: Venres. 14 
Foz: Sába'do, 15 
Betanzos: Domirlgo, 15-
Pontevedra: Venres', 21 

• VII Feira Q.o Vipo 
de Chantada 

O próximo fin de semana. dias 
8 e 9. no antigo recinto feiral 
celebrarase un dos máis im
portantes e .nomeados encon
tros ·báquicos da Galiza. Eritre 
outras actuacións e ameniza
c1óns estará presente o humo
rista Farruco 

• Encontros 
minhotos 

Finalizando unha semán -qe 
actas o venres 8 ás 20 h. na 
Aula da Caixa galicia na rua 
do Paseo (Ourense) terá lugar 
unha mesa reponda sobre "As 
relacións económicas entre a 
Galiza e o norte de Portugal" 
n_a que intervirán Xan López 
Facal. Norbert" Padovarli, o 
empresário José Posada e o vi
cerrector el.a Uni'lfersidade de 
Porto Carlos Gómez Pirnenta. 

• -cea do XXX 
Aniversário da 
Revolución 
Cubana 

Celebrando a tradicional cea 
que organiza a Asociaqión de 
Amistade "Francisco Villarnil" 
este ano coincide cos actos do 
XXX Aniversário da Revolu
ción Cubana e coa inaugura-

Son libros para o Ciclo Inicial da EXB. 
Libros globalizadores en Lingua Galega. 
Libros de traballo trimestral. 
Libros que teñen _en conta que nenes e 
nenas que comenzan este ciclo non pasaron 
polo ensino Preescolar. 
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ción do monumento- a Marti., 
·Á cea asistirán autoridades 
cubanas de relevo e terá Jugar 
o 15 de Abril ás · 22'.30 h. no 
iest~rante "El Castillo'..:. no 
monte do Castro en Vigo ?IDe
nizada pola orquestra de 
"Neno González". O précio é 
de 2.500 ptas. A reserva debe 
ser feíta antes do 13 de Abril 
nos locais cia Asociación (Poli
carpo Sanz 22-2°-ofic. ·10 ou na 
Sá Lax:eiro dé Vigo onde habe
rá un ha -oficina permanente 
toda a semana e mesmo no 
próprio Restquiante. 

• Semana Galego
Cubana en 
homenaxe a José 
Marti 

Venres 7 de Abril. No audi
tório "Cidade de Vigo" . Festi
val musical e poético coa Or-
questa "Nena González", Fara 
Maria e Luís Carboñell. 
Sábado 8 de Abril. Na Sá Os 
Peiraos. Apertura dunha expo
sición de fotografias _e gra\ru 
ras .de Aldo Menéndez. Na Sá 
Lax:eiro apertura da exposi
ción "Producción editorial. cu
bana" . Conferéncia de Emilio 

-Comar Paret sobre "d mundo 
editorial cubano" -~ 20.30 h . 
Luns 10 de Abril ás 20 h. na 
Sá Laxeiro . Mesa redonda 
·:oalegos en Cuba" , con José 

- António Rodríguez Antón, 
Maria Xosé Rodríguez Galdo e _ 
Ramón Villares Paz, apresen- -
tactos por Luis González Tosar .' 
Martes 11 de Abril ii.s 20 h. 

"'"Marti"Contfnental" a cargo de 
Luis To1edo ou Roberto Fer
nández Retamar_ . 
Mércores 12- de Abril. No 
Hospital Xeral conferéncia "A 
sanidade eñ. Cuba" por Fran
cisco Otero (Presidente do Pa
bellón España do Hospital Mi
guel Enríquez) 

· Xoves 13 de Abril. Sá Laxei
, ro. Mesa Redonda "José Mar

ti" e coa participación de 
Méndez Ferrin . Herminio Ba-

/ rreiro. Carlos Sixirei e Femán
dez "Retamar. 
Venres 14 de Abril. "Cuba 
30 anos despois", conferéncia 
a cargo de René Rodríguez. 
expedicionárto no _"Grarnma" e 
parlarnentário cubano. 
Sábado 15 de Abril. Á 12 
horas . Nos xardins de Montero 
Rios (Avda. Libertadores de 
América) colocación do busto 
de José Marti donado .-pala 
UNEAC á cidade de viga. Es
tará.Il presentes o Embaixaci.or 
cubano en Madrid e René -Ro
dríguez , presidente da Comi
sión de Exterio"res do · Parla- -
mento Cubano. 

Ás ·19.30 h. festival musical 
coa orquesta de "Nena Gonzá
lez" no Auditório Cldade de 
Vigo. 
Luns 17 de Abril ás 19 h . no 
Instituto Municipal de Educa
ción · conferéncia-t:olóquio so
bre "Métodos activos de ensi
no en Cuba" a cargo de Mai:-
Qarita Fernández CLué. · 
As 20 h. conferéncia colóquio 
na Universidade Popular "A 
escultura en Cuba" a carg-o de 
René Negrin , realizador do 
·busto de 'Marti . 

• Música Popular: 
perspectivas 

Mesa Redonda na Aso.ciación 
Cultural de dé Vigo o venres 7· 
ás 8 da tarde. Intervirán Ra- · 
món Casal (Obtadoiro de Gai
tas da . Universidade Popular) , 
X. M. Femández (Grupo Muxi
cas) e . Henrique Marques . 
(Cooperativa Era Nova, de Lis
boa) . Apresenta e modera 
Xoán Manuel Estévez. crítico 
musical. -

• Cursiños de 
Apicültura -

Impartidos pala Asociación 
_ Galega de Apicultura e patro
Ginados pala Consellaria de 
.Agricultura celébranse os se
gulntes cursiños nos lugares 
e datas que se sinalan : 
3.4 e 5 de Abril. Cangas, O 
Barco e Ouiroga ' 
6,7 ,8 de Abril . Caldas de Reis , 
A Coruña e Verin. 
10,ll e 12 de Abril . Redonde
la, Parada do Sil e Sárrta . 
13,14 e 15 de Abril . Silleda, 
Ferro) e Carballiño. 
17,18 e 19 de ABrU. A Estrada, 
Ceianova e Monforte _ 
20. 21 e 22 de Abril . LaJin, Ri
badávia e Santi;:i.go. · 
24, 25 e 26 de Abril . Vilalba, 
Maceda E;? Ortigueira. 
27. 28. e 29 de Abrir Viveiro, 
As Pontes e Oui:ense. 
Na sesión do prirneiro dia 
dase unha charla sobre V arrea 
seguida de colóquio, ás 19 h. 

' -No segundo dia sesións de 
mañá e tarde ." prácticas nas 
coliñeas, tratamento · de va
nos, trafegos. división de col
meas e inspección de apiá
rios. Charla sobre procesado 
de me! e comercialización. 
No te¡ceiro dia prácticas con · 
colmea, preparación da carn
pña de control de varroa a rea
lizar no próximo outono. 
Os loca.is dÓ prirneiro dia se
rán nos da Extensión Agrárta 
da comarca corrspondei:ite. 
Onde non haxa oficina farase 
saber pala Deleg.ación coFres
pondente da AGA 

Un libro de Cienc~s Naturais 
f eito dende Galicia para 
comprender mellar a nosa 
realidade. 

- . 7 - -

É o libro -globalizado do Ciclo Medio. Un novo instrumento de traballo 

Un instrumento ~ra o traballo 
na aula e mais no entorno. 

que moitos ensinantes do noso pais viñan demandando. 

Libro's . para a Área de Experiencias, nos que as Ciencias Sociais e 
Naturajs ·aparecen integradas nun único libro para cada · nivel. 
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IDEAs 
·ouAS NOTAS AO .P_RIMEIRO DE ABfllL . . 

CARTA A UN CORONEL REPUBLICANO 
~NTONIO ÁLVAREZ SOLIS -M eu. querido coronel: entrevistábano 

a vostede no cincuenta aniversário 
"'. - . do remate da guerra civiL Frente ao 

micrófono mantiña vos-tede unha atitude. 
: modesta, recátada, serea, exquisitamente 
digna. Falou vostede dos. seus soldados, · 
do_ s~u exército, cunha . tenrura contida, 

. pero coa convicción de quen sabe que loi'
tou por unha causa nobre e, sobretodo, . 
dun xeito necesário. Ao outro lado do ca
miño inalámbrico situábase uri coronel do · 
exército franquista, das chamadas forzás 
nacionais. Cambiaron vostedes unha 
aperta de cabaleirO$. Pero adivinei no xes
to de vostede unha calor especial, como 
unha verdáde profunda. Viña vostede da 
grand~ leáldade á Constitución e iso dotá
bao dun relevo singular.' No seu xesto non 
percebin en nengun momento o perfil da 

- derrota senón, ao, máis, unha imensa tris
tura. Coido que era a tristura non dun 111ili- . 
tar derrotádo senón a de tod9 un povo ao ' 
serlle arrebatada a grande ocasión históri:
ca de porse en, pé e cobrar estaturá Don 
Joaquin. Navarro, o popular xuiz Na~arr-o 
da rádio, escoltono a vostede en tales ter
mos. Repítolle que o ar no locutório radio
fónico tíñase volto subtil e que a memória 
repu_blicana emerxia, silenciosamente, 
cu.nha vigor especial, cunha vontade de 
pervivéncia. 

Meu coronel, vostede representaba no 
marco da inquisición xornalística, toda 
unha série de causas que ternos que res
gatar. Non se pode enterrar o período re
publicano, sobretodo nos seus anqs pro
gresistas -que aí está a verdadeira Repú
blicé~-. despachándoo coa urxente esi
xéncia do esquecimento preciso ante a 
'traxédia que o clausurara. A Repúbtica foi 
o imenso intento dunha soci~dade popu
lar por endireitar a sua existéncia cara a 
modernidade precisa. Non nos embebe
damos agora .de modernidade? Nori esixi
mos desde todos os poderes mostras-de 
modernidade, veña ou non a conto,.sexa 
adecuada ou resülte inadecuada ás verda
deiras ambicións sociais das masas? Pois 
se nós reclamamos de modernos volta:.. 
mos a ollada cara o. gran · experimento re
publicano e· leamos nel a mobilización ur
xente da ciéncia -a grande mediciña, o 
grande direito, a brillante enxeñaria uni
versalmente recoñecidos-; a multiplica-

t ción das obras· públ.icas -plans como o 
dos regos ·do Cíjara, despois redescober
to como Plan Badajoz-; a modernización 
incluso das forzas armadas ·-chegou Es
paña a posuir a sexta ou séptima· frota do. 
mundo-; a intensificación do ensino ele
mental -'--Criación de dezasete mil ·praias 
de mestre er1 dous anos tan só, cobertas 

. moitas veces· pqr licenciados universitá
rios que acudían a salários descoñecidos 
até entón-; a ad~cuaci(m da Universida-
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- de ás necesidades reais dó país en creci
mento ·-nasceron entón as chama.das 
Universidades autónomas--:; a floración 
dos ateneus populares para fomentar, re
coller e encauzar o afán cultural da cida
dania ·que se lanzou á leitura e á reflexión 
colectiva ct.In ·entusiasmo xuvenil; a·mello
ra aos salários campesinos, verdadeira
mente substanciosa; a instauración de 
institucións populares como o xurado nos 
tribunais de xustícia e a criación dos xura
dos mixtos para abordar temas laborais; 
a redacción de leis como a de termos rñu
nicipais para solventar o paro agrário ou 
de _ textos como a l~i do divórcio ou a de 
regulación do aborto; o mesmo invento 
exemplar dunha constitución ace~tada 
como modélica no marcó internacional e 
cuxo artigo primeiro declaraba solemne
mente que "España é unha República de
mocrática de traballadores de toda cláse, 
que se organiza en .réxime de ~iberdade e 
de xustícia". 

. Non foi vostede .á guerra, . meu ·querido 
coron·e1, por achanzar tamaña obr8: senón 
para defendela, pois tal o queria a sobera
nia nacional expresa nas urnas. E se iso é / 
ilSi, se 1 tras todo o enumerado moi, por . 
riba; se ergüe a vontade popul_ar, é lícito 
que procedamos a esquecer o esforzo 
dun povo baixo a espécie de que debe
mos arrecantar as querelás, erixir o es
quecimento como paisaxe e batizalo todo 
cunha reconcil iación que pretende, nada 
menos; que deixarnos sen histó~ia? Mire 
vostede, coronel: España .é un longo pro- · 
ceso de. esperanzas frustradas entre ou
tras cousas por nori querer praticar a no
bre faculdade da memória . .En España te
ñe·n norecido ·modernidades sen canto, 

· desde o materialismo ·aristotélico dds mu
sutmáns cordobeses até o erasmismo so~ 
tocado pola violénCia inquisitorial. Ou a 
República. E é ·· preciso, se queremos 
avanzar de frente e non virados de costas 
ao horizonte futuro, é preciso; meu quer!
do coronel, que apremiemos ao recordo a 
todas as xeracións ás que hoxe se tefl na 
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ignoráncia de tan magníficas causas en 
nome dunha paz $en raíz. Cando o xorna
lista lle perguntaba sobre o que -quedaba 
na sua alma da grande aventura republi
cana vostede se esparexia en palabra$ de 
concórdia facendo un visíbel esforzo por 
non cla'mar a ilicitude de colocar nun mes
mo plano de xustícia a vencedores e ven
cidos. Eu adiviñei ese esforzo íntimo seu 
por transformar en xenerosidade· a prutal 
inxúria sofrida, adiviñei ese esforzo nunha 
bágoa pequena que se lle perdeu a voste
de polo rego magnífico aberto pola idade 
na sua fazula. O seu olla lucia triste, pero 
no fondo da meniña -o olio é un pozo 
pequeniño--: lin o orgullo de ter servidc;> 
con lealdade e determinación ao destino 
que~ido por todo un pavo. 

Mire vostede, coronel. Case ao pé da 
comemoración funeral do fin dunha guerra 
non declarada polos vencidos -traballa
dores de toda clase, _ organizados 'en réxi
me de liberdade e de xustícia- lembra
mos tar:nén a morte in ícua de Míguel Her
nández, o alicantino luminoso que morreu 
sen saber de que. E de Miguel Hernández 
son estes dous versos que hoxe nos ani
man secretamente os fervores herdados 
da grande aventura: "Los secos vientos 
no,pueden /secar los mares jugosos". 

E preciso, coronel que lembremos. Nen 
o menoscabo ot..i estropício da idade po
den levamos ao esquecimento ou a prete
rición. dun grande periodo da nosa histó
ria. Moitas veces, cando contemplo á xu
ventude acusada de neglixéncia e despe
go a respeito de ·todo, cavilo que nengun
ha lealdade lle ·é esixíbel, que ne'ngun coi
dado pode pedírselle cando se lle furtou 
a história. Sen o músculo desa história 
operando sobre o oso, sen o tendón da 
história esa mocidade queda loxicamente 
inerte, esquelete de algo que non chega 
loxicamente a ser. Coronel, eu abraceino 
ao rematar a sua dedaradón ante os mi
crófonos e sentin que un ar limpo me ani
maba as tempas. "Debe ser o pasado 
que me resucita". O 
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A quel 2 de Abril de 1989 Gui
ña afirmara que se el fose de 
esquerdas militari~ sen dúb-

dida no PSG-EG. Contra o espera
do, o seu simpático e educado 
exemplo cundiu na política galega. 

Nun congreso de Partido Comu
nista de Galicia presentouse sor
presivamente Victorino Núñez e 
deixou pampa ó aüditorio cando 
afirmou solemnemente: "Se eu fose 
·Comunista pertenceria sen dúbida 
ó Partido Comunista". 

Víctor Manuel Vázquez Portome
ñe, o terceiro en alza dentro do 
new /ook fraguista en Galicia, con
seguiu ser invitado ó congreso da 
Frente Popular Galega; e no acto 
de clausura subiu ó estrado para, 

· tras peitear con gracia o felpudo, 
declarar con firmeza: "Se eu fose 
independentista pertenceria sen 
dúbida á Frente Popular Gálega". 

Estes precedentes crearon esca
la e a ·cousa foi amáis. Romay de
clarou que se non fose o que era 
seria do Bloque e os deputados da 
dereita asinaron un comunicado 
público constatando que o seu co
razón estaba á esquerda. En plena 
campaña electoral , Manuel Fraga, 
rodeado de trescentes gaiteiros e 
un· bombo que marcaba a marcha, 
asegurou que en realidade el era 
maoista. "De feito, síntome coma 
un peixe no seo do pobo", senten
ciou do Manuel. 

Endexamais. reinara tanta armo
nía na sociedade política e c ivil ga
lega. "Se eu non fose o que son, 
seria coma ti " , dicialle un cacique 
a un paisano. "O mesmo digo", 
respondía este, asegurándose de 
que a terra seguia baixo os seus 
p~. o 
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