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ANO XII • ~O Df: ABRIL • 1989 
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A UNIDADE DAS CENTRAIS PRETENDE.CONVERTIR Q 1° -pE MAIO 
NO COMl;ZO DUNHA NOVA ETAPA DE MOBILIZACIONS, 
TRAS O FRACASO DO XIRO SOCIAL 

PRIMAVERA . SINDICAL 
1 . 

O 1 de Maio pode "r 

ser a data que /-4 ,v;h""~ 

marque .. o. . ;:~ 
~p,w'/q'.# 

relanzamento das 
~ 

~-~., . 

. mobilizacións, 
segundo opinióq ., - 'WñP',IH')W 

dos catro principais· -:"-'"*",,,_,,,.,,,, 

sindicatos, para os 
que o 14-D non for 

máis que "a 
primeira' batalla" . . 
Por outra parte, 

centrais estatais e 
nacionalistas 

coinciden 
actualmente na 
análise sobre a 
marxinación da 

· Galiza. Emp.resas 
criadas para 

recolocar aos 
"reconvertidos" 

· están xa a pechar. 

j . 

CADA 4 MINUTOS ... 

I' 

-"""º 

:11"Y. ... 

K;Í .. 
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Puente Ojea: 
'O franquism~ 
perviveu de 
maneira soterrada' 
En Gonzalo Puente Ojea, ex-

. embaixador no Vaticano e 
presidente do Consello 
Superior de Asuntos Exteriores, 
combínanse a experiéncia do 
diplomático e a condición do 
intelectual a cotio defrontado 
.coa virtualidade das ideoloxias. 
Desa coincidéncia son boa 
mostraos seus libros De la 
función y el destino de~las 
idéologias ou Fenomenología 
y marxismo en el pensamiento 
de Mauríce Merleau-Ponty 

; · (eáx. ·~o e 11) 

. : ce LL aproba '. 
a pr~pos~ 
de novo modelo 
sindical 
A preséncia de Camilo 
Nogueira ou de Francis 
Thomas, este último en 
representación da 
Coordenadora Campesina 
Europea, no 1 U Congreso das 
.CCLL, celebrado o pasado fin 
de semaria en Lugo, seryen ae 
aval da nova etapa que o 
veterano sindicato agrário quer 

. iniciar. O médio millar de , 
. labregos presentes aprobaron 

unha proposta de íiña sindical, 
firmemente conectada cos 
intereses actuais do agro e 
aberta a todos os sectores que 
apoien o seu programa. - . 

_ (Páx. 7) 

Aula Castelao: -un 
.. foro de divulgac"ión 
e debate inédito na 
Gal iza 

- - - -
Formando un colectivo estábel · 

. con incidéncia no ensino médio 
e universitário, e cun labor 
incoñtestábel de divulgación. e 
debate no campo da filosofia e 
o pensamento, a "Aula 
Castelao" con xa cinco anos 
de vida, constitue unha 
experiéncia destacábel ~o 
ámeto dunha sociedade · 

(n culturalmente desvertebrada. 
~ As seis edicións consecutivas 
-~ da Semana Galega de · · 
S2. Filosofia, sancionan 
~ positivamente ese traballo. 
~ (Páx. 15) 

·~ AEROL/NEASAR<iENTINAS 
. .· . . . 
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Tras un compás qe espera 
, medra a unidade sindical _ · 
e o corivenc.irnento da neCesidade 
·de ;mobilización . -

Os sindicatos 
consideran que 
·O 14-D só foi 
a prime~ra batalla 
O 1 de Maio pode· ser a data que marque 
o .relanzamento das mobilización~~;, 
segundo opinión dos catro principais 
_sindicatos, para os que o 14-D 
non foi máis que "a primeira batalla". 
Por outra parte, centrais estatais e 
nacionalistas coinciden actualmente na 
análise sobre a marxinación da Galiza. 
Empresa? criadas para recolocar aos 

"reco'nvertidos" están xa a pechar. 

A. EIRÉ-E. SANFIZ-A. PRIETO 

O Producto Interior Bruto 
medra menos que a 1:1édia 
estatal e o Producto 
Nacional Bruto mostra 
como, cada vez, Galiza é · 
máis -dependente. Aumenta 
a productividade, baixan os 
salários ~ o paro é igoal de 
endémico, aumentantio en 
maior medida que no resto 
do estado e funcionando o 
agro como reserva de man 

_ de obra. Galiza segue a ser 
marxinada nos grandes 
plans de inversións tanto do 

<f) EE. como da CEE. O 
~ Presidente Laxe non recebe 

-~ aos sindicatos. A unidade 
~ entre estes e o anceio 
~ movilizador é, sen embargo, 
~ cada vez maior. 

Despois do éxito da folga xeral . 
do 14 de Decembro a maioria da 
povoación pensaba que o Go
verno do PSOE ia dar un xiro, 
por leve que fose na sua poHtica 
económica. A batalla plantexou
se frente aos sindicatos -en ter
mos propagandísticos. Ao final 
nen sequer se fixeron efectivas 
ás medidas oferecidas aos sindi
catos na negociación. Agora, o 1 
de Maio, apreséntase como ou
tro asalto máis. na pelea pala 
consecución duns obxetivos que 
as centrais sindicais consideran 
imprescindibeis. Esta vez, na Ga
liza, agruparon tamén as suas 
forzas, en convocatória conxun
ta, cunha liña ben definida: o 
problema do emprego. 

"A democrácia non trouxo 
o cámbio social" 

1, 11 "RAZÓNS-PARA A UN!DADE 

No 14-0 os sectores sociais des
contentos coa política do Gover
no, necesitados dun cámbio de 
orientación económica "que non 
se deu, no aspecto social , no 
paso da dictadura a democrá
cia", en palabras de Xesús Mos
quera, Secretário Xeral de UGT 
na Galiza; tentaron que o Gover
no de Felipe González mudara a 
sua política, que .xira nun eixo. 
fundamental, segundo Xesús 
Mosquera: "o seguer nunha fase 
de acumulación do beneficio. ca
pitalista tentando controlar a in.: 
flaclón a costa das erases menos · 
favore~idas". 

ltll ll Seria posíbel un 1 de Maio unitário como :outras ocasións). 
:::::::::J :::::;::::::, o que _va~ celebrar Gali~~ sen a exist~n~ia S.e ollamos o documento cohxunto, re-
::::::::::·:·:-:-:·::::::::: do 14 O .. A contestac1on para a ma1ona, dactado palas catro centra¡s, para a ce-
![ifül!)jj s~guram~.nt~. é un "non" sen dúbi~a~ . . · lebración do dia do Internacionalismo 

. ! :::::::::::::::::::::::::::• A1nda as1 ha1. que recordar que -nesa ult1- . Proletário podemos comprobar como 
"""""""( """'' ma folga x.eral as centrais estatais e _as post!Jlados que CC.00. ~ UGT eran re-

l!íll¡~¡11.=¡¡¡¡¡¡ fe~~~~:sc~~~0a~ª~~~e~~~asno~~~~~á~~~~~ ~is~~eª ~~~~:~~r~~o~0~~~:~ó~~ d~i~ 4d~ 
............. ............. pnnc1palmente, no modo de ollar a real!- . Crase Obreira Galega case abandoac;lo 
(:\:~::¡:=:\\; dade galega: ben inserta na global,idade polo s"indicalismo estatal)· aparecen ago-· 

uniforme estatal (CC.00. e UGT) ben na ra recollidas con toda craridade. 
nosa especificidaP,~ con problemas con- . A marxin.ación da Galiza, q seguieismó 

· cretas e rion sempre coincidentes (INTG e incapacid.ade da Xunta e o emprego 
e CXTG). . como eixo no que se ten fundamentar 

Que foi' o que mudou lago do 14 de · calquer xiro social na nasa nación, son 
.. Decembro ao 1 de Maio? En pririleiro lu- os pontos prinqtpais .da convocatória do 

gar- evidenciuse claramente que o PSOE 1-M. . 
ñon estaba disposto a cambiar a ·sua po- - · Onde buscar lago ó cerne do cámbio 
lítica económica. Pero este feito, por si esperi.mentad9 -por CC.00 e UGT? .Se- · 
só; non semélla decisivo para provocar ·gurame[lt~ na ariáli~e desta realidade so-
a unidade de acción sindicali o apoio . cial, teímuda e dabondo. evidente para 
movilizador das centrais nacionalistas ia noh só instalarse_ria conciéncia dunhas 

i!!Jll1 ~~º~l~~~~~:~~JJ~ir~:¿r;i~ifa~~ . ;?l~'.~J.i!~~~s~!i~!~S:~:~:~~ · 
// 

ras directivas dos sindicatos. 
Ainda asi as diferén9ias entre o sindi

calismo estatal e o galega van seguir a
ser, en moitos casos, tremendamente 
importantes, sobre todo cando se tala da 
negociación colectiva, mesmamente 

·pala idiósincrásia própria das mesmas 
centrais. Pero os acordos suscritos ·e, 
sobre todo, a vontade que manifestan de· 
que estes vaian, m;:íis alá da cdebración 
do Dia do lnternacíonalismo Proletáno, 
abren, sen dúbida, unha nova dinámica 
na vida política e sindical galega. 

·A reclamación unitária dunha · Mesa 
polo.Emprego (PJán Galeg·o de emprego, 
veñen reclamando os nacionalistas des
de tlái anos) apreséntase como un ins
trumento impresci11díbil (a par que coad
xuvante) para que, Gal iza non so saia· do 
seu· atraso secular, senón que abandone 
canto antes a inércia· negativ~ que fai au
mentar a nosa desigualdade con outras 
nacións do estado e de Europa. , . 

O 1 º d_e Mpio', s_en dúbida, pQde ser un 
·bo ponto de partida. · O 

Pasamos a "un compás de es
pera necesário para cargarnos 
ainda máis de razón e volver logo 
a loita, com·o debe ser. O 14-0 
non.era unha guerra, senón ~nha 
batalla;· en todo tipo de guerra 
hai que parar, facer reconto, reu
nir a~. máximas forzas qu13 se 

'NoN· EXISTIU XIRO 
. SOC.IAL. SÓ 
PEQUENAS , __ 
REGULARIZACIONS 
QUE TERIAN QUE· 
ABORDAR -OE TODOS 
OS XEITOS' . __ 
FERNANDO ACUNA. 
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poda e... continuar", segu~~o -
afirma Amor Deus, Secretario 
Xeraí de CC.00 na Galiza. 

Xesus Mosquera, coincidindo 
co sentir xeralizado dos catro 
Secretarios Xerais das centrais. 
que convocan en unidade o ·1 de 
Maio, sinala que "para nós as rei
vindioacións expostas no 14-D 
non son froito dunhas circuns
táncias, senón que, o mesmo 
que aquela vella reivindicación 
das 8 horas diárias, levarémolas 
adiante como estandartes até 
que señan tidas en conta". 

O inexistente xiro 
As negociacións mantidas entre 

. Governo e sindicatos, apresenta
das polo Executivo como trinque 
no que se percibise a sua vonta
de neg.ociadora e a sua flexibili
dade social "até onde se poda", 
pecháronse entre ágrias discu
sións, reproches mútuos, algúns 
de tipo persoal, e filtracións das 
titas aos médios de comunica
ción. 

Co anúncio de Felipe González 
da concesión de milloras aos 
funcionários e pensionistas, en 
menor medida do que estaba 
disposto a ceder nas conversas 
(370 mil millóns de pesetas, fren
te aos 490 que pedian os sindi
catos), quedando rebaixados tan 
só a 198 mil millóns, supuxo un 
parche social. "O 48 por cento 
de cobertura para os paré!dos 
era xa algo firmado, a equipara
ción ao salário mínimo foi un 
compromiso eleitoral", declara 
Xesús Mosquera. Pero, signifi
cou isto, nalgunha medida, un 
xiro, un cámbio de política?. 

Fernando Acuña, secretário 
xeral da CXTG, declara con con
tudénciá que "non existiu tal xiro 
social, só pequenas regulariza
cións que terian que abordar de 
todos os xeitos". Amor Deus, 
pala sua banda, afirma que "o 
paquete que dá o Governo é un 
paso, pero insuficiente, pois a 
nasa loita ten que ir encamiñada 
a cambiar a política económica 

· do Governo, ainda que non po-· 
demos facer folgas xerais todos 
os dias". 

Tampouco o PSOE alardeou 
nunca de que existira o tan recla
mado xiro; "xiro a esquerda e 
non escoramento a direita" como 
contempla Manuel Mera, Secre
tário Xeral da INTG. Nunca se 
mostrou disposto a dar "unha 
pasada pola esquerda" como al
gún dia pregonaron, que poderia 
conducir a non aprofundizar no 
senso dual do estado, nunha es
tratificación social con base, 
cada vez máis ampla, nas erases 
menos favorecidas. Seguiu em
polingado na sua prepoténcia 
(derivada da situación personal 
da maioria dos seus dirixentes e 
até cadros méios), afirmando 
que "non se pode facer outra po
lítica" e repetindo, Felipe Gonzá
lez, que "para ollar os efectos hai 
que agardar 25 anos". 

Pero non todos- aceitan fiar a 
prazos tan longos e, desde den
tro mesmó do PSOE, comezaron 
a apontar novas proxectos eco
nómicos, sen sobardar o marco 
socialdemocráta. · 

Xesús Mosquera, militante so
cialista e parlamentário autonó
mico até hai poucos meses, pen
sa que unha das causas pode 
ser o "non querer tolerar o trunfo 
sindical; intentan equipararnos 
en todo con Europa menos no 
social"·. 

Galiza no marco social do 
Estado · . 
Tanto as reivindicacións realiza
das polos sindicatos estatais 
como as pequenas milloras con~ 
cedidas polo Governo, ian dirixi
díl_s fundamentalmente aos tra
b~lladores asalariados e pensio
nistas que na Galiza.representan 
men?? dun 50 por cento da po
voacion. mentres que no resto 

ASALARIADOS E 
P~NSIONISTAS, OS 
MAIS BENEFICIADOS 
POLAS MEDIDAS DO 
GOVERNO, __ _ 
REPRESENTAN NA 
GALIZA UN 50°/o E NO 
ESTADO MÁIS DUN 
80°/o' 
do estado, a méia significa e11.tre 
o 80 e o 85, .segundo as comuni
dades, pqlo que Galiza, ainda de 
realizarse o xiro pretendido, sai
ria beneficiada en menor medida . 

A visión da problemática gale-
ga en especial, realizada desde 
a perspectiva nacionalista pola 
CXTG e JNTG e a insisténcia en ~ 
englobar esta especificidade -~ 
dentro das reivindicacións esta- ~ 
tais, por parte de CC.00 e UGT, 0 
propiciara a diverxéncia de con- ~ 
vocatórias no 14-D. <i:: 

Desde aquela, na Galiza, non 
só non milloraron as cuestións 
comuns, senón que se agravar.on 
as específicas. As cifras macroe
conómicas así o indican, ao tem-

PERVERTIR A DEMOCRÁCIA 
po que pechan empresas criadas 
ao aveiro da promoción indus
trial, os "recolocados", non en
centran emprego e seguen a 
pregoar as suas reivindicacións 
palas ruas ("Ascón, solución" xa 
non se sabe se é consigna ou 
eco persistente que devolve en 
aumento a outra banda da ria vi
guesa); o INI pretende privatizar 
a maioria s:ias suas empresas 
(Barreras, Alvarez, Santa Rita); 
Ourense, A Coruña, Lugo, que
dan sen tecido industrial, agra
vándose as desigualdades inte
rrexionais; Astano, sofre unha 
anémia aguda provocada pala 
falta de pedidos canalizados 
polo INI, que está infestando ta
mén a Bazán ... 

.'Q 1 DE MAIO 
SINALA 
AQUELA VELLA 
REIVINDICACION DAS 
8 HORAS DIÁRIAS. 
LEVARÉMOLA 
ADIANTE COMO 
ESTANDARTE ATÉ
QUE SEXA TIDA EN 
CONTA' 

As desigualdades 
"rexionais" en aumento 
O Producto Interior Bruto (PIB) 
aumenta na Galiza, así o recalca
ron o Presidente Laxe e os seus 
Conselleiros, no debate "Sobre o 
Estado da Autonomía". As suas 
verbas non serian tan trunfalistas 
se dixesen toda a verdade ... "pe
ro menos que no resto do Esta
do, polo que as desigualdades 
aumentan". No ano 1987 na Gali
za foi do 4,2 por cento, mentres 
que no resto do estado era do 5 
por cehto. O ano anterior na Ga
liza medrou o PIB nun 1 ,"9 por 
cento, mentres que en• España 
foi do 3,07 por cento. 

En 1988 na Galiza acrecent9u
sé nun 5 por cento e no estado 
nun 5,3. Pero a desigualdade 
é máis manifesta ainda se obser
vamos o Producto Nacional Bru
to (Rexional en economía esta
tal), obtido ao descontarlle ao 
PIB as transferéncias realizadas 

' para tora de Galiza, póndose en 
evidéncia non · so o poder dos 
monopólios, senón a sua pene
tración cada vez maior. De 1979 · 
a 1985 (segundo dadós do Bán
co de Bilbao) o PNB galegd au
mentaba . nun 0,6 por . ·cento; 
mentres que -no resto do estado. 

· fa~íao nun 1,3 por cento. 
· Os ingresos por beneficios das 

ANTQNIO O_JEA 

Catro meses e médio despois da. mobilización de 
oito millóns de traballadores en todo o estado. Que 
quedou daquelo? O 14-D poderia quedar nunha ex- . 
presión ~ pontual de _"cabreo" social se non tivese 
outro tipo de consecuénéias prácticas; se non se 
acada unha expresión política que, global ou par
cialmente, recolla o sentido daquela mobilización. 

O 14-D foi, sen dúbida, unha reclamación de.qué 
a den:10crácia saia do "gueto" no que alguns pre
tenden mantela. Nos diaS- prévios á data da convq
catória calquera puido escoitar aos defensores da 
posición guvernamental exclamar, .escandalizados 
----{:lébese lembrar aquí que do escándalo de débi
les é só responsábel o escandalizad()--.-, que todo 
.se debía a unha maniobra política, de acoso e de-
·rribo do Goberno, delxando entrever que tal acción, 
fóra do marco institucional do Parlamento do esta
do, era ilícita e, en calquera caso, desestabilizadora 
da democrácia. 

Desde as posicións guvernamentais, fóra de toda 
dúbida, deféndese unha dempcrácia pervertida, 
consistente en reducir á povoación á sinxela condi
ción de eleitorado, _ao que se chama unha vez cada 
catro anos e que debe ficar á marxe das decisións 
no "ínterin". Os termos do problema susc.itado coa 
convocatória da folga xeral do 14-D teñen, inequí- , 
vocamente, unha tradución política: o "eleitorado" 
esqueceu as urnas e retomou- o ·protagonismo na 
sociedade, tixo ver a sua potencialidade decisória 
paralisando a produción durante vintecatro horas e 
advertiu ao Governo e ao partido que o sustenta · 
de que hai outros xeitos de entender a democrácia 
e de que está disposto a ser consecuente con iso. 

Pero, realmente, q é é o que quedou daquela 
mobilización? Na Galiza, e por primeira vez desde · 
que foron legalizados, os catro sindicatos máis re
presentativos (CC 00, UGT,. CXTG e INTG) acada
ron un acorde para celebrar o. Primeiro de Maio co
nxuntamente. Coido que sen e antecedente do' 14-
D ese acordo non se teria dado tampouco este ano. 

Fica ainda valeiro o espácio político que abriu o 
14-D, como ficou valeiro o aberto tras da campaña 
contra a permanéncia de España na OTAN. En am
bos os dous casos, as espectativas de r-elanzamen
to poífrco á esquerda do PSOE semellan terse frus
trado, e só os sindicatos amasan algunhas das ca
racterísticas de referente político. 

Todo isto poderiase interpretar coma un éxito 
dos defensores da concepción social-demócrata 
da política, que implica deixar para as institucións 
-reducidas a .un refrexó matemático dos ·resulta
dos eleitorais- a iniciativa da transformadón da 
sociédade, entendendo serilpre que esa sociedade 
ten que modificar a sua faciana para non ter que 
cambear o fondo e, deste xeit9, perpetuar as rela
cións de dom í aio. 

Quen pode dicer que, · a fálla de resposta axeita
da dos representantes políticos, os sindicatos non 
teñen por qué asümir as demandas da sociedade? -
Só aqueles que están interesados en manter á po
voación nun estado letárxico, para decidir por ela o 
seu futDro, poden considerar espúrea unha mobili-

·- zación como a do 14-D, ou poden temer que algo 
ou alguén represente mellor que un Parlamento -
poñamos por caso- a vohtade popular, ·verdadeiro 
e único m·otor da democrácia · 

Se. o PSbE chegóu ao poder político, vencendo 
nunhas elercións xerais, foi -como adoita aconte
cer nas der:nocrácias ocideritais.,....- porque. o progra
ma económico qa direita .resultaba imposíbel de 
9-Cometer. por unha formación conservadora horfa 
dunha "base social activa;'. O PSOE dispuña dela e 

era, xa que logo, o instrumento axeitado para levar 
aqiante ._esforzos sociais coma o da . reconversión 
industrial, a recuperación e potenciación do "exce

. dente empresarial"", o afortalamento do poder fi
nanceiro e, en definitiva, a consolidación das bases 
do sistema. 

Pódese explicar o dito naquelas palabras de 
Santiago Carrillo, cando ainda erq deputado no 
Congreso, no decurso do debate sobre os sobor
nos de Flick. No banquiño dos acusados estaba o 
PSOE, como presunto beneficiário de axudas eco
nómicas da fundación alemana. Carrillo, achegan

. do as faíscas á' sua sardiña, dicia que o diñeiro de 
Flick fora enviado ao PSOE para afortalalo ná loita 
contra os movementos e partidos revolucionários. 
Os deputados da direita celebraban· con risos as 
acometidas do deputado comunista, cando este 
lles e~petou: "Non se rían, señorías, porque se a 
vostedes non lles deron diñeiro non é porque non 
o quixeran, senón porque vostedes ,non son garan
tia algunha de éxito". 

Se o 14-D os sindicatos non mobilizaron exclusi~ 
vamente aos obreiros; se oito millóns de cidad~ns 

· saíron á rua para protestar da política económica 
do Governo, este tiña que atender esa reclamación. 
Pouco importa cántos votos apo.iaran ·un dia a un 
programa incumplido, porque nunca poden ·ser 
máis importantes os votos que as voces, e nunca 
os números teñen máis releváncia que as persoas. · 

Cando, -a piques ~e ser esmagada pola presión 
gubernamental, a· UGT ten que retomar a sua pro- · 
xección como sindicato, o Governo atopa un argu
mento para revelar a sua faciana e non ten income
nente eA rachar a "família socialista". Foi o primeiro 
paso cara ceibarse do lastre sindical. Agora, o des
potismo pode ter unha expresión máis erara, e o 
PSOE, acadada xa a alianza cos poderes fácticos 
do capital financeiro e case rematada a operación 
de configurar un novo empresariado sumiso, pode 
governar desde as institucións que controla . . 

-'·QuEN PODE DICER QUE OS 
SlNDICATOS NON TEÑEN QUE · 

ASUMIR AS DEMANDAS .DA 
SOCIEDADE' . 

Hoxe, máis e~ nunca, a sociedade precisa dun 
elemento aglutinador, capaz de artellar o descon
tento social para acaqar o "xiro social" demandado 
polos sin'dicatos o 14-D. Pero cada vez resulta máis 
erara que ese "xiro" non-virá da man dun Governo. 
apoiado polo PSOE. Non ándaban moi descamiña
dos os pers'oeiros do Governo español cando sos- · 
p~itaban que, detrás da convocatória de folga xeral -
agachábase a intención de derrubar o Governo. Es
grimían ese argumento como se esgrime a paritas
ma do "coco" ou o "sacauntos" ·para asustar aos 
ne11os, cando o asustado é o esgrimidor. 

Hai poucos días, Felipe González recramaba vin
tecinco anos ·máis para ·que se podan mirar os 
efectos da sua xestión. O prazo é demasiado lon
go; é un plazo que só se lle concede á revolución, 
porque agardar tanto tempo para que un Governo 
poda xustificarse aireando pouco máis ca unha ine- -
vitábel redución do· paro, por moi grande que sexa, 
é un despilfarro· social que ninguén se pode permi
tir.* Os sindicatos, o 14-D, e os partidos e grupos 
sociais que apoiaron a convocatória, representaron 
a vontade popular. O Governo do Estado non. Por 
iso haberá qu~ buscarse outro, cando menos. O 



ANXO IG.LÉSIAS. 

Sociedades aumentaron nun 
5,62 por cento en 1983, e nun 
8,81 en 1985, mentres que oS 
·salários directos máis os indirec
tos aumentaban só nun 0,35 por 

·cento de 1981a1988 e· a pro
ductividade nun 2,96 no mesmo 

· P~riodo. 
Na Galiza o paro aumentou 

nos últimos anos , disminuindo, 
. pola contra, no resto do estado. 
Os postes de traballo que se 
crian no se~tor industrial galego 
son moitos menos. Os contratos 
eventuais., desde que o PSOE 

::. .chegou ao poder, pasaron do 10 
,p.9r cento en 1981 ao 25 por 
c~nto no .ano pasado, chegando 
ao '4_0 .. por cento .en .. sectores 
como.a Conslrución. 

Mália que a productividade au
mentou nun·2-e un 2,5 por cento, 
respectivamente ·nos dous últi
mos anos, non se mantiveron os · · 

· salários, subindo máis o .IPC que 
as soldadas. . 

Adem*is, segundo afirma Ma
nuel Mera, "non se pode ollar o 

. sector agrário como alleo ao la
ooral. o sector agrário non está 
asentado,' existe unha gran mo
bilidade e moitos traballadores 
en precário que, cando poden, 
dan o salto, ainda que só sexa 
por uns ·días, ao sector asalaria
do; funcionando así como man 
de obra de reservª que utilizan 
para baixar os salários. Polo de
máis a taxa maís importante de 
paro non se· rexista con exclusi
vidade nas cidades, senón na
qúeles concellos limjtrofes, que 
era de onde procedia a man de 
obra menos cualificada". 

Un cámbio nas relacións 
sindicais 
O acordo unitário entre CC.00., 
UGT, CxTG e INTG supuxo un 
cámbio na relación entre os sin
di_catos estatais e galegos. Hoxe 
os catro concordan: na discrimi- · 
nación que sofre Galiza a respei
to do estado, en que se fixo ~ re
conversión salvaxe e non se cria
ron os postos de traballo prome
tidos, na actitude seguidista da 
Xunta respeito do Governo Cen
tral e en ,que o gran problema de 
hoxe ·é o empfego. · 

Manuel Mera ' (INTG) afirma 
"que .o acordo do 1 Primeiro de 
Maio non supón unha concien,, 
ciación, unha coincidéncia por 
encima, senón que o cámbio que 
se deu en UGT e CC.00 é froito 
da dinámica social e tamén <;;la 
postura que mantivemos as cen
trais nacionalistas. Nós_ segue
mos a cuestionar a sua práctica 
na negociación . colectiva, pero 
que se comence a criticar ao Go
verno Central e tamén a Xunta, 
que se asuma a nosa gran reivin
dicación de emprego· como eixo 
fundamental, é sinal inequívoco 
de que algo está a cambiar nas 
bases destas centrais. Nós non 
podemos-pechar os ·ollos, debe
mos es~ar á ~spectativa". 

Para Femado Acuña (CXTG) o 
xiro social na Galiza "consiste en 
atender aos nosos problemas 
máis urxentes: o problema do 
desenvolvimento económico e a 
su~ incidéncia no emprego, ade-

'NoN SE PODE .· 
OLLAR O SECTOR 
AGRÁRIO COMO 
ALLEO AO LABORAL' 
MANUEL MERA. 

máis de .empresas concretas. 
Afirma tamén o Secretario Xe- · 

-ral da CXTG que que "hai que 
abrir ó diálogo social na Galiza 
pois levámos máis de 4 mese~ 
pedíndolle entrevistas a Gonzá
lez Laxe, sen que nos contésta
se", ao tempo que considera os 
acordes sindic..ais comn "algo 
sen precedente." . 

Xesús Mo~quera (UGT) conci
de nas criticas á Xunta, na marxi
nación de Galiza e afirma que 
que "hai que pór en práctica un 
mecanismo de xustícia social, de 
reparto da riqueza e, en todo 
caso, tpmén de custes e de afo
rro". 

Amor.Deus (CC.00.) manifesta 
que a vontade de diálogo da 
Xúnta ainda é menor que a do 
Governo Central; recalcando as 
peticións de .entrevistas feitas a 
G. Laxe "que non ten reparo eó 
afirmar que na Galiza se dá, des
de a moción de censura, un au
téntico diálogo social, pero nen 
saquera nos contesta, mentres 
segue de festa en festa, de ina
guración en inaguración". 

A incapacidade da Xunta, a 
sua "falta de palabra", póñena 
tamén de manifesto os traballa
dores de Mafriesa, pendentes de 
que a Xunta, ICO e Gestiber (em
presa proprietária) cheguen a 
unha solución. Até agora nunca 
se sentaron xuntos. 

O Secretário Xeral de CC.00. 
na Galiza, afirma que "moitos 
dos problemas non se están re
solvendo pota pasividade e a fal
ta de vontade política da Xunta", 
ao tempo que denúncia a "marxi
nación da Galiza en máteira de 
comunicacións e gaseoducto, o 
mesmo que á hora de cumplir os 
acordos do navaf'. 

Comisións Obreiras pretende 
lograr "o maior grado de acción 
conxunta posíbel. Irnos seguir un 
proceso de .movilizacións, no 
que é prioritário o problema do 
emprego, coa criación dunha 
mesa de negociación sobre pro
postas que teñén que definir as 
centrais". 

O 1 de Maio, coinciden as ca
tre centrais, "será un importante 
referente'1• D 

En Ferrol pechan as empresas montadas con subvencións 
Os catro meses transcorridos 
desde a mobilización do 1·4-D · 
rion trouxeron para Ferro!. nen
gunha novidade que fixera variar 
a desindustrialización q1,Je leva 
vivinda esta zona desde o fatídi
co ano 84. Empresas fechadas, 
regulacións de emprego ou difi
culdades económicas seguen a 
ser a nota dominante nesta co
marca, donde ·· ainda .non se al
biscou ese relanzamento econó
mico que, segundo din, se está 
a detectar noutras partes do Es
tado. 

Cerámicas Santa Ritá, Con-
. servas El Cisne, Confeccións 
Don Luis, ou Fenya s9n- algúns 
das· nomes das empresas én di
ficultades ou xa fechadas nese 
periodo que veñen demostrar a 
incapacidade do capital privado 
para relanzar unha comarca en 
crise, e polo tanto ·a demanda 
dunha actuación directa por 
parte dos poderes públicos para 
invertir esa tendéncia. 

Cecais o caso de Cerámicas 
Santa Rita sexa un dos máis pa
radigmáticas· desta situación. A · 
empresa, ubicada en· Xubia-Na
rón, canta con 106 empregados, · 
e unhas qlaras posibilidades de- · 
mercado segundo un estudo 

, económico realizado - por 
CC.00., que se basa no aumen
to das vendas rexistado nos 
anos 85, 86 e· 87. Pero a ausén
cia total de investimentos en re-

novación tecnolóxica nos últi
mos quince anos fixo que esta . 
fábrica de . material refractário. 
para a siderúrxia entrara en que
bra. 

Segundo o cjtado estudo "a 
auséncia dunha auténtica xes
tión , empresarial e dun interés 
que non $exa meramente espe
culativo, é outro factor que inci
de directamente na marcha da 
empresa. Asi por exemplo o 
compoñente fundamental de 
gqstos financeiros corresponde 
a descantes. comerciais co . fin 
de paliar un déficit pe cal,idade 
nun m~rcado cada vez máis 
afectado polos cámbios tecno
lóxicos". O informe d,e CC.00. 
conclue que a situación da ~m
presa toma .especial gravidade a 
partir <;ta sua adquisición pala , 
firma Procersa, no· 1981 dado 
que esta empresa basca vai to
mar as decisións en función das 
su.as necesidades, e non da · si
tuación da factoria ferrolana: 

·Con este cadro. pasado mes 
de Decembro a dirección da fá-. 
brica desaparece de Ferrol de
sentendéndose dunha empresa 
·que arrastr.a 497 "1illóns .de pe
setas de débedas, a m~ioria de
las coa Seguridade Social e con 
Facenda. A pesar das - xestión 
realizadas polos sindicatos, e da 
aparición dun grupo empresarlal 
vasco ·interesado en reflotar 

Santa Rita, todo quedou en 
agua de borrallas; e os traballa
dores atópanse agora sen o seu 
emprego. O informe sindical 
conclue indicar-ido que "a opi
nión de CCOO, en relación coa 
orixe actual de Santa Rita, é que 
ésta poderia superarse se se 
dan as condicións apontadas 
anteri9rmente (apoio financeiro 
da Xunta, Plan Empresarial de. 
futuro e renegociación da débe
da coas entidades públicas). A 
responsabilidade dos poderes 
públicos non debería, en todo 
caso, supeditarse á existéncia 
dun proxeeto empresarial priva
qo, senón que se esixe da Xunta 
de Galicia unha política belixe
rant~ contra o paro e. a crise na 
comarca. Esto debe demostrar
se con feitos cbncretos e non só 
con palabras e operacións de 
imaxe que non resolven proble
mas. A crise de Santa Rita pon 
de manifesto máis unha ·vez a 
incapacidade do s~tor privado 
para sacar do estancamento 
ecqnómico á ind,ústria ferrolana 
e a necesidade de inversión pú
blica di~ecta que xere emprego, 

· ou evite a. destrucción do mes-
mo" . . ..., 

Tocata e fuga 
A táctica da fuga empresarial ta'" 
mén foi posta. en práctica polo 
titular da Empresa "Confeccións 
Don Lui.s" que tora montada con 

axudas da Zona de Urxente 
Reindustrialización e que conta
ba con oito traballadoras. O pa
sado venres dia sete de Abril as 
empregadas atopáro'nse a pri..:
meiras horas da mañá coas por
tas da empresa fechadas. A tar
de anterior retiráré;lse a maquiná- . 
ria da fábrica e o empresário de
sapareceu e non se apresentou 
a dous actos de conciliación 
que taran convocados. 

A empresa "Conservas El Cis
ne" ubicada en San Sadurniño, 
tamén foi montada ªº amparo 
das subvencións concedidas 
pola Zona de Urxente Reindus
trializaqión. Desde hai seis me
ses ten á práCtica totalidade da · 
sua plantilla en permanente re
gulación de emprego, por. difi
cultades financeiras. Tamén se 
ven ágravados os seus proble
mas polas queixas dos veciños 
de zona, ante os contínuos ·ver
quidos que realiza· ao ria e que 
ocasionan a marte de grandes 
cantidades de troitas. 

As dificuldades tamén parece 
que poden chegar nos próximos · 
meses para a empresa Fenya, 
adicada aps moritaxes eléctri
cos, co cal un nome máis se en
gaderia á longa lista de firmas 
afogadas polas consecuéncias 

· da reconversión n~val. 

Diñeiro italiano-
Tanto a Xunta como a· Adminis,.. 

: . 1. 

tración Central néganse reitera
damente a acudir en axuda des
tas empresas 1en crise, fuxindo 
como gato escaldado das mes
mas. Pola contra oferecen cuan
tiosas subvencións para proxec
tos que teñen escasas garan
tías, como amosa por outra 
banda o caso do Confecciones 
Don Luis ou Conservas El Cisne 
(empresários benefiCiados das 
axudas estatais, que fo'ron quen 
de sacar para adiante o seu pro
xecto industrial}. 

O tira e afrouxa da subven
ción foi, ainda é, o principal mo
tivo que está a retrasar o come
zo das obras de construcción 
da factoria promovida pola So
ciedade Italiana do Vidro en 
Fene. Do total de inversión pre
visto nun principio -que aseen-. 
dia a· 16.000 millóns de pese
tas- o .Consello de Ministros 
aprobou xa · unha subvención 
qüe rondaba o 50% o que supo
ña que a Administración aporta
ba á transnacional itaHana arre
dor dos.oito mil millóns de· pese
tas. Os directivos da SIV amasa
ron a sua disconformidade coa 

. "escasa" aportación do Estado, 
· e lograron practicamente com
prometer outros dous mil· mi-. 
llóns pala vía da realización di
recta a cargo da administración 
dunha série de obras necesárias . 
para a factoria e· que tamén van 
incluidas ño proxe~td industrial 
apresentado. D 

•·. 
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A sua estátua centra .a polémica en tomo á remodel~ción da Porta Nova 

Francisco Franco volve dar batalla en Ferrol 
"Ao burro e ao cabalo, hai 
que ti ralos". Esta era a 
consigna que nas 
postrimeiras do franquismo 
berrab.:m os manifestantes 
máis esquerdistas ao pasar 
pala Porta Nova (ou Praza 
de España do Ferrol e 
achegarse á beira da 
estátua ecuestre que 
preside a entrada da cidad8 
departamental, facendo 
desta maneira referencia ao 
dictador e máis ªº equina. 

A estátua de Franco era todo uri 
símbolo imposto por un Réxime 
a unha cidade "rebelde" -non 
fai falta recordar o Marzo do 72, 
nen todas a loitas obreir.as ant&
riores- cuxos veciños. debian 
pasar diariamente palas "torcas 
claudinas" de rendir pleitesía, 
ainda que só figuradamente, ao 
xinete. 

Tal era o simnolismo da rsté
tua que o próprio cabeza d~ lista 
do PSOE nas eleicións munici
pais de 1978, prometera na cam
paña electoral que no momento 
de chegar á alcaldia quitaria o 
cabalo da porta da cidade. Xai
me Quintanilla chegou á alcaldia 
e o animat quedou no seu sítio, 
a pesar de que se lle retirou á ci
dade o posesivo "del Caudillo", 
que a imaxinación popular xa 
convertira en "do claudillo". 

Naturalmente os grupos situa
dos á esquerda dos socialistas, 
utilizaron o cabalo como arma 
arroxadiza -uns máis e outros 
menos- e botáronlle cara ao 

UNIDADE NACIONALISTA 

PSOE un ha promesa · máis in
cumplida. 

O fascismo puro e duro foise 
convertindo nun sector residual _ 
entado o Estado español e con-

. secuentemente as forzas da es
querda foron variando o seu 
ponto de mira dende o cabalo 
para outros probtemas mais acu
ciantes da sofrida poboación fe
rrolana. 

O ataque reconversor do 84-
85 desdebuxou a sombra do ca
balo, e as manifestacións cam
biaron o seu blanco, dos reccr
dos do pasado ao negro futuro. 
Os nomes de Solchaga e Pedro 
Sancho pasaron a ocupar os bei
zos dos "protestantes" facendo 
esquecer ao símbolo da ditadu
ra. Incluso os máis radicais coin
cidiron en sinalar ao partido no 
governq como principal nemigo. 

Os "guerrilheiros" e a 
remodelación . 

Pero o cabalo volta agora a sal
tar á palestra -quizais querendo 
emular a Babieca- senda ob
xectivo de distintos ataques in
fructuosos por parte do Exército 
Guerrilheiro, e tamén pola anun
ciada posibilidade de remodelar 
a Porta Nova --ou Praza de Es
paña- que oferecería a ocasión 
para retirar ao equino da sua ac
tual posición privilexia9a... A Xun
ta de Galicia puxo enriba da 
mesa mil cincocentos millóns de 
pesetas, e entre as obras escolli
das -xunto coa reforma do In- -
ferniño e da Malata- figura a re
modelación da polémica praza. A 

Couce Doce, alcalde de Ferrol 

selección destas obras xa deu mesmo ter:npo s~rviria de entra-
moito que talar, e tan só o acor- da á cidade. · 
do dos tres grupos da oposición Naturalmente para a realiza-
municipal CDS, PSOE e EU obri- · ción das obras, seria necesária a 
gou ao Partido Popular a aprobar - retirada do cabalo e a ninguén · 
en sesión plenária, e por unani- _ parece pasarlle pola cabeza a 
midade forzada as tres obras ci- idea de retomalo ao lugar orixinal 
tadas. unha vez finalizadas as mesmas. 

Dacordo co proxecto a Porta Pero o alcalde da cidade, Cou-
Nova quedaría peatonalizada, ce Doce, ao frente do seu debili-
con ampla zona axardinada, e un tado -palas liortas internas-
aparcamento soterrán que ao grupo municipal popular ·non ve 

O PSG-EG estaria disposto a ·compartir goverrio en base a ·un programa 

Nogueira critica 'a pretensión do BNG de o.cupar 
todo o espácio da esquerda nacionaUsta' 
A última intervención de 
Camilo Nogueira no foro do 
Clube Alén-Nós, daba pé a 
diferentes interpretacións 
acerca da unidade do 
nacionalismo e as propostas 
de cada partido nos 
prolegómenos dun novo 
periodo eleitoral. Para o 
secretário xeral do PSG-EG, 
interrogado por A Nasa 
Terra, a intervención no 
citado Clube "non supón 
nengun cámbio de postu~a". 

Para Nogueira ~·certas especula
cións, non teñen nengun funda
mento". "Cando decimos sinala 
que queremos un govern~ nacio~ 
nalista na Galiza, decimos algo 
qu_e _form?. parte do noso patri
monio teonco. O BNG seica fixo 

. un Congreso en Lugo para en
contrar esa solución". 
. O Secretário Xeral do PSG-EG 
insistiu . tarnén na crítica á pro
posta c;to BNG "de irás europeas 

· con Vitorino Nuñez, o alcalde de 
· ~uqo e ?S demais nacionalistas". 

Nos, smala Nogueira, con esas 

duas persoas nada e, segundo, 
cos que están governando co 
PSOE imposíbel, porque este 
ano é o das autonómicas e como 
irnos ir con eles ás europeas se 
son os nasos contrincantes nas 

· autonómicas? O que ocorre é 
que para o BNG nen o son. O 
BNG ten unha actitude con CG 
e PNG moi distinta . da nasa, 
mesmo no seu comportamento a 
respeito do governo. E, terceir-o, 
co BNG poderiamos ir, pero cla
ro, ninguén. ignora que ternos un
has diferéncias · a respeito do 
conceito de Europa e da situa
ción da Galiza que se poden sol
ventar seguramente coa prática 
no futuro e nós asi o desexaria
mos, pero que tamén son evi
dentes". 

Camilo Nogueira matiza, sen 
embargo, que, estas dificulda
des, "non cuestionan a nosa 
doctrina de levamos ben cos na
cionalistas e mesmo chegar a un 

· governo autónomico xuntos". 
Ante' a pergunta de se nes.e· 

governo de nacionalistas, o 
PSG-EG aceitaría a preséncia de 
forzas nacior:ialistas de direita, 
Nogueira sinala que nese s~nso 

"limitariamonos ao programa. 
Para nós o próximo. governo ten 
que ser un governo de programa. 
E se un partido de centro nacio
nalista coincide nese programa 
nós non taremos nengun proble
ma de estar con el. Unicamente 
descartamos, por razóns obvias, 
ao Partido Popular. Pero, isa si, 
seremos moi esixentes no prq-
grama". · 

O frentismo: 
un impedimento 
A respeito das diferéncias de 
proxecto co BNG, O líder do 
PSG-EG sinala que "entre a nasa 
práctica poi ítica e as nasas teo
rías hai unha maior identificación 
que entre a prática e a teoria do 
BNG. O BNG ten teorías desfa
sadas e anacrónicas, porque o 
frentismo non ten nenguh lugar 
na Galiza e mentres o BNG non 
abandoe ~sa teoría e se convirta 
pura e simplemente nun partido 
de esquerda nacionalista, pois 
vai ser dificil que coincidamos 
con eles". Camilo Nogueira ·criti
ca tamén "a pretensión do B~G 
de q~erer ocupar todo o espácio 
da esquerda e que a direita sexa 

CG, ignorando. a preséncia, por 
outra parte. en ascenso, do PSG
EG". 

Fusión sindical 
Nogueira non descarta, sen em
bargo, as posíbeis coincidén
cias, sinalando como exemplo o 
seu apoio á fusión de CXTG e 
INTG "s.e se garante que sexa un 

Camilo Nogueira 

'ainda de bo .grado o proxecto,. e 
afirma ter recollidas 18.000 fir
mas en contra dun proxecto de · 
remodelación que ninguén viu, e 
polo tanto en contra do acorde . 

1 plenário que él mesmo suscribiu 
pero que agora é o blanco das 
suas campañas. 

Os comerciantes da zona ta
mén formularon xa as suas críti
~as, reclamando que a sua opi
njón sexda ouvida, e que se lles 
amase o proxecto, para poder 
formar un critério. _Non obstante, 
xa apontan as suas reservas 
diante dunha peatonalización to
tal, e manifestan que "a continui- · 
dade do cabalo pode ser intere
sante comercialmente, ainda que 
con mais vixiáncia". Parecen in
dicar que a estátua ecuestre po
deriase convertir nun monum'en
to turístico ·visitado desde alén 
das nosas fronteiras. Natural
mer:ite os "devotos do dictador" 
deixarian os seus aforras nos co
mércios da zona que vivirían un 
futl.iro boiante, suplindo deste 
xeitos os rni..,guados gastos. dos 
trabailadores ·de Astano e Bazán 
reconvertidos, ou a médio recon

-.vertir. 
Naturalmente a "larpeiráda" 

turística que divisan os comer
ciant~s, non. lles impide ver os 
perxuícios que lles c,ausaron xa 
as duas explosións dos "guerril
~eiros" que non lograron des
montar ao xinete, pero $i fiXeron 
cair as lunas e cristaleiras de to
dos os estabelecementos darre
dor. E razonabelmente peden 
máis vixiláncia. · · O 
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sindicato pluralista, porque á an
tiga INT{3 non se pode voltar, hai 
que incorporar todos os elemen
tos de maior flexibilidade, plura
.lismo e expansión ~a qXTG''. 

No terreo ,agrário "despois do 
111 Gongreso do Sindicato Labre
go Galego-Comisións Labregas 
que haxa un novo congreso 
onde apoiemos todos os que 
queremos un gran sindicato pro
fisional e democrático galega é 
outro ponto de coincidéncia". 
lsto é posibel "porque a idea da 
autonomía dos sindicatos estase 
a facer real, a idea anterior dos 
sindicatos · formando parte do 
Movimento Nacional-Popular 

· Galega liderado por un partido, 
era obstaculizadora de posíbeis 
coincidéncias, pero agora a prá
tica estao a permitir, porque esa 
prática é contraditória coa idea 
{rentista do BNG" . 

Nogueira sinala, por último, 
como necesário que "o BNG 
abandone esa suicida política de 
apoio á direita nacionalista e que 
ás veces lévao mesmo a apoiar 
a política do governo do PSOE" o 

M.VEIGA 
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REFLEXIÓNS EN VOZ ALTA 
FRANCISCO AODAfGUEZ 

O naso país non se pode permitir o luxo 
de ter duas centrais sindicais nacionalis
tas. Desde este ponto de vista, no B:N.G. 
somos moi conscientes de que hoxe hai 
importantes aspectos ideolóxico-políticos 
que condicionan a práctica diária das 
duas centrais nacionalistas existentes e, 
sobretodo; hai diferéncias cruciais en sec
tores como· poden ser o Ensino, como 
pode ser a Sanidade, como poden ser 9s 
Funcionarios, en ·xeral. Agora ben, tamen 
somos moi con~cientes de que-, na dialéc
tica normal da~{fábricas, dos traballadores 
que máis están sendo afectados directa
mente pola destrución de postas de tra
ballo, as diferéncias redúcense, e mesmo 
o que está en· xogo moitas veces .é unha 

. política unitária por defender ese posto de 
traballo. Por este motivo, e tamén .Para 
que a central si!ldical nacionalista poda 

· ser o mais efectiva posíbel, tendo en· con- _ 
ta os enemigos e todo tipo de limitacións 
de carácter legal e eleitoral debemos de 
pular, sen meter-nos para nadéi na dialéc
tica interna desas centrajs, -(sabemos que 
son moi soberanas), para que o Naciona
lismo galega cante cunha· Central sindical 
pluralista, diversa ideoloxicamente, pero 
que poda seguir sendó un caso único en 
todas as nacións sen Estado da Eumpa 
occidental, cápaz de enfrentar os graves 
ataques' que irnos ter que seguir sofrendo 
como povo, neste proceso de ,asimilación 

-'DEBEMOS PULAR. SEN 
METER-NOS PARA NADA 
NA DIALECTICA INTERNA 

DAS. CENTRAIS PARA QUE 
O NACIONALISMO CONTE 

CUNHA SO-CENTRAL 
. SINDICAL' 

e de destrución dos nosos recursos e das Queremos evidenciar unha idea moi cla-
nosas riquezas. rana cabeza da xente: nós podemos tar-

En relación có problema de como se ve- dar moito tempo en participar dun poder 
rifica unha alternativa política de Sobara- ao servizo do povo galego, pero o que 
nia nacional, nos marcos que nos impo- non estamos dispostos é a manter-nos no 
ñ~n. hai que aludir ao duro custe que tivó testimuñalismo. Neste sentido, sabemos 
para nós, por defendermos uns dereitos que a estabilidade do réxime político que 
democráticos elementais, a auséncia do estamos a viver vai ser, queiramo-lo ou 
Parlamento autonómico durante anos. non, polo menos previsiQelmente, dura-
Está claro que ternos enmendado ese tipo deira e, polo tanto, ternos que contar coas 
de ::>olítica que, gastase-nos ou non, leva- regras do xogo do enemigo. Nesta ópticá 
ba-nos realmente ao testimuñalismo e a · · -tamén hai unha novidade, que ao-millar a 
agrandar gravisimamente as dificuldades algunahs persoas lles pode resurtar exce-
coas que canta todo movimento .político sivamente aventurada, desde o ponto de 
de carácter popular. Neste sentido, ten vista dunha forza política como a nosa, 
quedado clarq, precisamente coa presen- pero eu quero-vos invitar á reflexión. 
za donoso pa~lamentário nun_Parlamento . Dicer que como o ~NG non .ere na Aut-
que non ten grandes competéncias, que nomia, non ~presentamos .un candidato a 
_o BNG é unha forza política con capactda- Presidente da Xunta de Galiza, non óbvia 
de non só de denúncia dos problemas so- que o .BNG· vaia· ter que estar presente en 
ciais que existen ·no noso país, senón t~- todo tipo de deb~tes. Non irnos estar au-
mén de apresentar alternativas de gover- sentes· de nengun deles, ainda que manti-
no. Hai un proxecto de Leí de Bases que, vesemos a postura de non aprese_ntar 
practicamente, vai ser o que vai dar conti- candidato. Vai-se-nos pedir que participe 
do esencial ao noso próximo prog~ama aquela persoa que nós consideramos que 
eleitoral qu~ asi :o demostra, e, ademais, é o noso candidato ideal para este posto. 
vai server tamén para apresentar a outros Ese candidato, polo tanto, obxectivamen-
partidos de ámbito galega, para que se te vaí existir. Non soluciorn~ nada, nada 
debata unha alianza de partidos naciona- . máis que arregle un problema idealista 
listas de cara a un futuro governo da Xun- dentro de nós, nen sequer para toda a 
ta de ·Galicia, sometido efectivamente a nosa base social, que digamos que non 
estas medidas de carácter mínimo, todas qpresentamos ·candidato. Sen embargo, 
elas contrárias aos monopólios. Non sei para as xentes do né>so país, iso pode re-, 
se este tipo de governo vai ser posíbel _ou presentar ou que non ternos capacidade 
non; Q que está claro é que o BNG está de, governo ou sinxelamente que nqn nos 
dispos~ó a xogar, tamén a este nível, para presentamos á Xunta de Galícia. Real-
tirar todo 'o proveito . posíbel a favor do m~nte hai que sopesar entón que venta-
medre do nacionalismo. · xas ten de carácter ideolóxico un determi-

r 

nado tipo de alternativa e que ventaxas 
ten outro; se aínda enriba somos dos que 
eremos que é moi imporyante que o naso 
país. vexa que é posíbel un proxecto .... na
cionalista de governo para Galiza, ofere
zamos tamén todos os dados de carácter 
concreto que evidéncien que o BNG é ca
P.az de ter alternativas tamén nese terreo. 
É por iso, polo que nós, nese caso, irnos 
apresentar candidato a Presidente da 
Xunta. Estamos dispostos a facer todo o 
posíbel por medrar eleitoralmente. Non fa
cilitaremos que un só voto que poda ir do 
BfJG de persoas que son proclives ao Na
cionalismo, vaia a outra forza · política. 
Queremos determinar a vida p01ítica do 
país, xogando a to~os os níveis posíbeis. 

-'·NoN TEMOS PRESA EN 
GOVERNAR O PAÍS, PERO 

SI TEMOS MOITO INTERESE 
EN SERM.0-LLE DE 

· UTILIDADE XA HOXE' 
Agora ben, sabemos que unha forza po

lítica como o ·sNG ten· que sustentar-se 
no seu povo. Hai urih~ difícil situación. 

- Moitas veces existe unha certa tendéncia 
a crer que toda a responsabilidade en ex
clusiva é de determinadas forzas políticas, 
que non saben tacé-lo acaidamente ben 
en todos os momentos. Somos dos que 
estamos afirmando sempre que o réxime 
actual non é, como nos queren facer crer, 
o millor dos posíbeis, nesta crise devalo
res tan grande que existe e nesta crise 
aparente ·de alternativas políticas, na que 
se nos quer levar incluso a pensar que 
calquera país que se mova na órbita capi
talista vive millor que os Estados socialis
tas, de socialismo real. Nisto non acredita
mos. Pensamos que t:iai unha grave insoli
dariedade dentro das nasas sociedades, 
que hai graves inxustizas, piares forn:-ial
mente en termos relativos que as que 
houbo nunca historicamente; • pero que 
nós creamos asi e que un sector social o 
crea asi, nori quer dicer que toda asocie-

NOVIDADE 

ca~telAo . 
en comtc 

. Unha aproximación á obra 
de Alfonso R. Castelao 
realizada por escolares 

dade teña isto clarificadó. lsto é un grave 
inconveniente para unha forza política de 
esquerdas, unha forza radical ou revolu
donária cómo nós intentamos ser. 

Tamén é certo que as forzas políticas, 
nun contexto como o noso, necesitan un 
apoio non somentes humano, senón un 
certo apoio financ;;eiro mínimo. Ternos que 
dicer · que suportamos unha grave eiva 
desde este ponto de vista. Hai que com
batir ás veces con armas demasiado Hmi
tadas, demasiado cativqs, para os obxec
tivos perseguidos e as regras de xogo que 
nos impoñen para xogar. 

·E tamén hai unha tendéncia nas xentes 
a xulgar toda política através da imaxe 
dos meios de comunicación. Para que 
·esta imaxe non se distorsione desde os 
meios de comunicación, até extremos pe
rigosos é polo que nós estamos moitísi
mas veces facendo algun tipo de maqui
llaxes, son esforzos para que esta imaxe 
a distáncia non xogue gravemente en con
tra dos intereses dunha forza política, que, 
como xa vos digo, non quer cair nunca no 
testimuñalismo, na inoperáncia en relación 
coa política que di servir. 

-'PODEMOS TARDAR 
MOITO EN PARTICIPAR 

DUN PODER AO SERVIZO 
DO POVO GALEGO PERO 

NON ESTAMOS DISPOSTOS 
A MANTEA-NOS NO 
TESTEMUÑALISMO' 

O deterioro da base social, polo demais, 
no que fai referéncia ás actitudes escépti
cas, ao individualismo exacerbado, todos 
sabedes que incluso carcome a forzas po
líticas como a nosa; pero nós, desde lago 
que non estamos dispostos, en nome de 
todo isto, é a cair no derrotismo; e hai que 
xulgar, entón, a evolución do BNG, a sua 
capacidade de incidéncia social, a sua ca
pacidade de manter-se con firmeza na es
fera política, en nome de todo este ·am
biente que estamos J?recisamente a des
creber, non para xústificar-nos, senón 
para tirarmos para adiante. Podemos di
cer que ternos dados, dados concretos, 
dados que veñen de constatacións orga
nizativas, que demostran que o BNG está 
medrando espacial e socialmente. Ternos 
que pqñer máis meios, polo tanto, e mellar 
organización. Está claro que, nunha situa
ción obxectivamente favorábel ás nasas 
teses, pero tamén con maiores necesida
des para cobrir necesitamos máis apoio, 
máis integración social, polo menos, da
queles que son proclives á nosa alternati
va. Nós hoxe sintonizamos millar con sec
tores sociais relativamente importantes 
que hai no naso país, que se están dando 
conta de que, efectivamente, o BNG tiña 
razón. Non ternos presa por governar o 
país, pero si ternos moito interese en ser
mos-lle de utilidade xa hoxe. O 
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111 CONGRESO DAS COMISIÓNS LABREG~S . 

Convi~ac;jos galegas e estranxeiros avalian a nova ~tapa • Impugnación ~un con- . 
curso público no porto de 
·Vigo. A lntersindícal Nacional 
de Traballadores Galegas pre- · 
sentou . perante o director_ xeral 

As CCLL aproban as pautas para a criación 
dun sindicato hexem<?nicó no ágro ·. de.Portas e Costas do MOPU.re.:. 

curso de alzada para que quede 
sen efeito a convocatória realiza
da-pala Xunta do · porto e Ria de 
Vigo para o GOncurso de sete 
prazas de peóns de novo ingreso 
na plantilla laboral. . 

A preséncia de Camilo 
Nogueira ou de Francis 
Thomas, este último en 
representación da 
Coorderiadora Campesina 
Europea, no 111 Congreso 
das CCLL, celebrado o 
pasado firi de semana en 
Lugo, serven de aval da 
nova etapa que o veterano 

. s indic~to agrário quer 
iniciar. O médio millar de 
labregos presentes 
aprobaron unha proposta 
de liña sindical firmemente 
conectada cos intereses 
actuais do agro e aberta a 
todos os sectores que 
apoien o seu programa. 

O Sindicato Labrego Galego-Co
misións Labregas que, desde a 
sua fundación en 1973, ven man
tendo unha postura de oposición 
cara o Mercado Comun que os 
anos non tardaron en demostrar 
acertada, matiz~ sen embargo, 
por boca do seu até agora Se
cretário Xeral, Emílio López Pé
rez, no discurso de abertura, que 
"non irnos dicer non ao Mercado 
Comun e cruzamos de brazos. 
Irnos analisar problema por pro
blema, norma por norma e facer
lle frente". A lorca irá en paralelo 
á de todos aqueles sectores so
ciais galegas interesados, ante 
os ·que mostran o maior ánimo 
de cooperación "único modo de 
facer frente a agresión e as limi
tacións impostas polas multina
cionais do exterior", loita que 
ademais será conxunta con to
dos aqueles sindicatos que den
tro da CEE defenden a explota
ción ~de tipo familiar, asi foi apro
bada xa a decisión de integrarse 
na Coordenadora Campesina 
Europea. 

A modernización 
Na ponéncia programática apro
bada exponse unha critica dos 
argumentos que apontan que "a 
solución do agro está na moder
nización", calificándoos de 
"idealistas" e de implicar unha 
"auto-valoración negativa", pois 
suporian que "somos nós, co 
noso atraso, os culpábeis destes 
efeitos negativos". Para o sindi- ' 
cato, é a Politica Agrária da CEE 
a que está a "impedir calquer 
transformación positiva". Nesta 
liña sinálanse as ameazas · que 
ainda pesan sobre o sector lác-

teo, pes1e ao freo conseguido 
coas mobílizacións, a negativa 
de axudas a explotacións, a ca
réncia dun sistema de comercia
lización próprio e a auséncia 
dunha toma de medidas por par
te dos poderes públicos. 

Un proxecto 
sindical anovador-

Pala expériéncia e a prática dos 
últimos anos as CCLL considé
ranse o mellor ponto de partida 

· do novo sindicalismo agrário. 
Este novo modelo debería contar 
coa "unidade de todo o espectro 
nacionalista e de todos aqueles 
que queiran enfrentarse á políti
ca anti-galega e anti-labrega das 
administracións central e auto
nómica" e xiraria sobre unha pro
posta de desenvolvimento ba
seado na agricultur.a e na gadaria 
e que permitise· o aceso dos pro-

O FUTURO 
CAMPoc· u 

As prá.zas foron convoc~das o 
16 de Decembro e ela concurrri
ron Manuel Anxel Gómez Pérez 
e unha aspiránte de apelidos 
Loureiro Besada. A composición 
do tribunal nunca se fixo pública. 
Nos -primeiros exercicios claisifi
couse coas mellares . puntua
cións Manuel Anxel Gómez. Pé
rez, neto do vocal do tribunal 
MQ.nuel Pérei Vidal. Así que es
tas feitos foron coñecidos, a sec
ción sinduical da INTG recusou 
ao vocal e estxiu nulídade das 
probas. Dimitido o memet;>ro do 
tribunal impugnado, ocupa o seu 
lugar Manuel Loureiro Besada, ir
mán dunha aspirante cos mes
mos apelidC?s. 

A ~unta do Porto contesta ao 
escrito da INTG e asegura que o 

a: tribunal detectara o caso de pa
~ rentésco antes de coñecer o re
>< cúrso pero que , con todo, esa 

- As CCLL considéranse o mellor ponto de partida para un novo siodi- relación familiar (calificada na ré-
calismo agrário. Á esquerda o ,secretário xeral sainte, Emilio López plic~ administrativa de terceiro ." 
Pérez. · grado) non influira para nada na 
dutores ao control da industriali- tamento ·das zonas de Montaña, . imparcíalidade da proba. o 
zaciÓn e comerciali~ción dos pronunciándose, por -último, pala · 
seus produtos, hoxe en mans retirada da Lei de Montes Vici-
case sempre alleas. ñais en Man Comun, mentres 

O Sindicato Labrego _apostaría non se aprobe un Plan de Apro-
por unha organización indepen- veitamento dos Montes e se defi-
dente e hexemónica ~·capaz de na a política forestal, apoiando 
.influ_ir decJsivamente na política ademais a iniciativa rexislativa 
autonómica e acadar o papel de popular neste sentioo. 
interlocutor directo cos ·poderes 

· políticos de Madrid e Bruxelas". Secretaria colexiada 
Cara a· consecución da máis . 

ampla unidade, o SLG-CCLL 
amósase disposto a renovar a 
sua simboloxia, incluído o neme, 
adecuando os seus órgaos de 
direción, o máis colexiados posi
bel e representativos de cada 
sector económico. 

Resolucións aprobadas 

No apartado de resolucións o 
congreso solicitou: a posta en 
marcha do Laboratório lnterprofi
sional e o estabelecimento do 
contrato homologado de comer
cialización de leite, a urxente de
volución do Património Sindical, 
a retirada e recoñecimento do 
fracaso da Cuota Empresarial, a 
urxente electrificación e a elimi
nación do cliente1ismo na conse
cución de medidas básicas 
coma esta, a aprobación dos 
Plans de Ordenación e Aprovei-

O 111 Congreso elexeu a 25 mem
bros da direción, na sua maioria 
produtores directos, qÚedando 
pendentes outros tantos que se
rán eleitos nas comarcas e en re
presentación de cada sector. O 
cargo de secretário xeral será 
eleito pota nova dirección, se ven 
é probabel que a nova secretaria 
teña un carácter colexiado. 

É asamblea asistiton como 
convidados os partidos EU, . 
P,SG-EG, BNG e UPG, as . cen
trais nacionalistas CXTG e INTG, 
xunto coa Coordenadora Cam
pesina Francesa, a Coordenado
ra Campesina Europea, a Confe
deración de Agricultores e Ga-· 
deiros Bascos e a COA'G; organi
zacións que "avatan, tanto den
tro como fóra da.- Galiza, -pero 
non hipotecan a soberanía do 
sindicato". O 

M.V. 

,,, 

• Folga de alumnos de 
FP. Alumnos de Formación Pro
fisional de Joda Ga!iza realizan 

. novas taigas e mobilizacións 
desde martes para protestar 
contra a pretensión do lnsalud 
de expedir títulos de técnicos es
.pecialistas que entrarían en clara · 
competéncia cos que se obteñen 
na rama sanitária de Formación 
Profisional. Estes alumnos, que 

. conseguiron a solidariedade das 
outras rmas da FP asi· como de 
numerosos profesores, considé
ranse agraviados por unha con
vocatória interna do lnsalud que 
of~rece ao seu person~I a parti
cipación en cursiños de · forma.:. 
ción técnica aos que ·se pode ac
ceder co título de graduado es
colar ou equivalente. 

A protesta de FP exténdese ao 
xuicio asinaladó para o 3 de 
Maio en Pontevedra contra o 
profesor de FP de Teis (Vigo) Xu-~ 
rxo Estéve7'. Gantes e. o ex-alum
no do Centro de-Ensinanzas l,nte
grads de Vigo Xosé Manuel Car
ballido. O SGTE, UTEG-INTG, 
SGEl-CXTG e CC.OÓ. reclama
ron a nualación da vistas e o so
breseimento do caso. O 

1111111111111111111111i11111 EVOC.ANDO A CELSO EMILIO 1111111111111111111111111111 

Un vídeo que non debe faltar en. nengunha programación das "Letras Ga~egas" · 
de Concellos-, Asociació~s Culturais e Centros .de · Ensino. . 
Argumento.------
Nun Instituto de B.U.P., un . 
profesor (Bernard.ino Graña) 
vai impartir unha dase sobre 
Cel~o · Emilio. Unha nena, alu- ' 

· na desa clase, vai-se identificar 
' d "M coa personaxe o poema a-
ria Soliña". Todo axuda: ela 
cháma-se Maria e o Instituto 
ori.de estudia é "Maria Soliña" 
de· Cangas. · 

O profesor ·vai percorrendo 
_cara ao pasado os distintos li-

ASOCIACIÓN 
SÓCJO-PEDAGÓXICA . 
GALEGA 

bros que escrebeu C. Emilio. 
_Maria pasa dun poema a outro 
mentalmente, visualizándo-os a 
través dos seus P.róprios recqr
dos, das . suas rmaxes mentais, 
de .situacións suxéridas polo 
que escoita... · 
. Maria, en definitiva, ·deca-

. tou-se das posibilidades de ·su
xeréncia da poesía e aprendeu 
a valorar a obra de C. Emilio. 
Isto creou nela, e nos demáis 

>resperan~. 

Para Pedidos: · 
-Facer transferéncia bancária de 6. 720 pts. 

(IVA incluido) á cta/cte, 304-209.1218/8 (Caixa 
Galicia), da AS-PG. . 

- Enviar a cópia de dita transferéncia, xunto . 
co Pedido (indicando nome, enderezo, tfno., Sis
tema) a: Comisión de Cultura .. Concello de Fene, 
·15.500 Ferre (A Coruña). · 
. · -Para calquera aclaración chamar ao 981-34\ 
03 66 (de 8 a 14 h.). · · . , 

COLABORA 
CONCELLO 

DE FENE 
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Vai ser 
o libro · máis vendido 

- ' 

do ario. 89· ná Galiza 
Reimpresión da r~vista do "Padroado da Cultura Galega de México", 
, (1959-68) coas plumas máis importantes dos últimos tempos do 

galeguism~: ~amón Otero Pedrayo, F.L. Cuevillas, 
D. Garcia Sabell,. Celso Emilio Ferreiro, F. Femández del Riego, Fennín 

Bouza Brei,. R. Carballo Calero, Ramón Piñeiro, 
X.L. Méndez Ferrín, Xosé Neira Vilas, Anxel Fole, Manuel Maria, Xoana 

Torres ... e as ilustracións dos mellores pintores e deseñadores: Arturo Souto, 
Conde Corbal, J.J. de Dios ; 

X. Quessada, Maside, L. Seóane, Díaz Pardo , Raimundo Patiño, 
X. Pousa .. . 

) 

·'"" Portada estampada en · tea, 
interior a duas cores, 304 páxinas en papel 

de 160 gr. cosido a fio e todo dentro duo estuche impreso a catro córes. 

ED. ICIÓNS 
· AROSA!IBBA 
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v 10 L É N C l A E MORTE NO ·oEPORTl: 
1 

·Reflexións sobre a catástrofe .de Sheffield 

Tomar medidas para converter 
a cada memoro da masa nun . individuo . 
Na seguinte reflexión, após 
dos sucesos do estádio 
inglés de Sheffield, -
apontanse solucións, entre 
elas o converter aos 

. mémbros da rias~ nun 
indíviduo, para o que é 
necesário suprimir as 
entradas sen asento; ao 
tempo que se aportan 
dados sobre a situación dos 
campos de fútbol españois, 
tan perigosos, alguns, como 
os ingleses. A Prímeira 
Liga de fútbol do mundo. a 
inglesa, e Charles Chaplin, 
nascian ao unn ísono un 17 
de Abril de 1888. 
O xenial cineasta non pudo 1ma
xinar, na sua etapa criadora, algo 
semellante ao acorrido 101 anos 
despois en Sheffield, senón, con 
certeza, teríano plasmado no ce
luloide: unha riada de pers')as 
que empuxan, arrincoa e esma
ga, co peso dos seus corp0s e 
co empuxe da sua impaciéncia 
de forofos, contra os valc:;.dos 
metálicos de protección, como 
se se visen aterrorizados pota in
vasión marciana de Orsori We
lles. Pánico no Estádio retrataría 
cenass similares, ainda qut:.. : un
ca recoñecidas como potíbeis. 

Un tren que non chega a sua · 
hora, 4.000 mil forofos, cameiros 
que ventan ferralla, pero vistos 
pala policía como manada de 
elefantes que cheiran água, di
rectos ao asalto pacífico (si, pa
cífico) do seu lugar no grande 
templo da xo.mada, unha porta 
que se abre empurrada por un 
policía medoñento ... e vaise en
chendo unha grade Fla que é im
posíbel que caiba máis xente, 
mentres os espectadores, con
centrados, ensimismados, todos 
mirando a un ponto fixo, non se 
percatan do perigo. 

Cada novo espectador que en
tra pola porta, por tóxica, des-
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praza un volume igual ªº da sua 
humanidade; para situarse no 
espácio (ateigado), multiplicado 
pola forza necesária para des
prazar a outros corpos. 

Nas últimas bancadas, alicer
quiña, canto máis mellar, coma . 
sempre, os máis xóvenes: nenas 
de 1 O, 12, 15 anos que van sen
do esmagados, contra as reixas, 
contras as bancadas, inexorabel
mente, como se dun garrote vil 
manexado por unha forza desco
ñecida se tratse. Mentres, os os 
inchas seguen a entoar cántigas. 

Ali ninguén parece inteirarse 
de nada. Ninguén tenta parar 
aquela estampida natural; nin
guén dá orde de derrubar os ba
los metálicos... até o _final; en 
seis minutos todo foi tarde. 

Os culpábeis 
Comeza a busca dos culpábeis. 
Será sempre un indivíduo deter
minado que tivo un fallo imprevi
síbel, evidente pero nunca· reco
ñecido como posíbel. • 

Pero nos estádios de fútbol 
todo é pos íbel. Os campos de 
xogc ingleses, como os do Esta
do español, están, na sua maio
ria, obsoletos, inadaptados aos 
novos tempos que vive o espec
táculo deportivo-Mbolístico. 

Segundo un estudo realizado 
por unha empresa de seguridade 
española, na Primeira División, 

só cumpre. as condicións de se- · 
guridade mín·imas o Nou Camp; 
como -alguns como La Condomi
na de Múrcia, Benito Villamarín 
de Sevilla e Atocha de Denosti 
(onde hai dous anos, Mikel, de 
18 anos, quedaba · parapléxico 
nunha p~quena avalancha) por 

-só citar os considerados como 
máis perigrosos. . · 

Os elementos da cónstrución 
son inflamábeis, non están sinali
zadas as saídas, que son insufi
cientes e non están iluminadas, 
a maioria das localidades son de 
pé, non hai barras contadoras 
nen. esoaleiras de seguridade e 
.saídas de emerxéncia ... calquer 
local ·de .espectáculos, nesta si
tuación, non recebiria .licéncia de 
abertura. 

Cando os dirixentes quixeron 
cortar a a violéncia no fútbol tive
ron a xenial idea de tentar pre
servar a árbitros e xogadores da 
descarga de· insati~facción dos 
espectadores. . 

-Non quixeron ollar máis alá. 
Apareceron, por decreto a culT'
prir,. os valos metálicos separan
do pS grades dos non iniciados 
do terreo-ara onde os cregos, 
v~stidos de curto, consuman o · 
sacrifício-espectáculo-deportivo. 

1-:oubo xa quen daquela criti
cou a medida facendo ver os pe- · 
rigos que entranaba para a segu
ridade dos espectaqores, que 
quedarían en_xaulados, susceptí~ 

beis de seren esmagados en · cal
quer incidente. 

Haysel demostrouno clara
mente, ·cos seus 39 mortos, e 
Bradford City. con 52 persoas fe
necidas, {cifras que puderon 
quedar en anédota macabra se 
existise balo protect<;ir, outro tan- _ 
to. · 

Non · c¡Úixeron contemplar 
como os "miróns" se convertían 
cada vez ~n partícipes, integran
tes, con seto próprio no espectá
culo, até chegar a condicionalo 
completamente: o ·fútbol ~spec
táculo non existe sen espectado
res. 

· Pero o· espectador-convertiao 
cada '(ez máis en rito, en catárse 
colectiva á que chegaban condi
cionados - polos latidos sociais 
produto da crises, como se dun
ha superestrutura confesional se 
tratase. 

Exi~tia, exi~te, unha solución; 
xa algunhas veces apontada, 
para aminorar a violéncia nas 
banca(:ias do deporte espectácu
lo: c.onverter a cada membro da 
masa en individualidade. 

- -
O primeiro paso_. importante, é 

a criación de localidades senta
das (só o Vicente Calderón ten a 
totalidade das localidades de 
asento) criando deste xeito unha 
separació.n física que non so im-

- ~ede avalanchas, senón tamén, 
en boa parte, esa jescarga emcr
cional produto do contúcto, de 
sentirse integrante dun todo 
máis amplo e superior; c.asapa
receria, en suma, moito risco de 
contáxio. 

Pero iso serja tanto como aca
bar coa función que a ideoloxia 
dominante _ lle. ten asignado ao 
deporte espectáculo nestes mo-

· mentos. 
Tamén cumpriria xulgar por 

apoloxia da violéncia (institucio
nal-emascarada) a persoas 
como Paco Vázquez ou Leri,.. en-
tre outros. · o~ 

PUCHEIRO 

A ESEOLA MATA, OS PAIS REMATAN -

lstas liñas van dedicadas a un rapaz de 11 
anos de Nigrán que puxo fin a sua vida por
que quizais coma outros moitos rapaces foi 
incapaz de aturar 8 horas diárias de escota 
ao día, cos seus correspondentes· exáme
nes e deberes para a casa. 

Porque contra o que moita xente ere a 
escota obrigatória non é sinónimo de liber~ 
dade ou cultura. A escota hoxe e sempre 
foi o millor método de produción de perfei
tos adultos para o sistema capitalista. Na 
escala prepárannos para o que será unha 
vida de obediéncia contínua e incondicio
na~ ali tamén aprendemos que é iso da mo

' ~al~dade e do sexo, apresentándonnos isto 
ultimo como algo esencialmente mao. 

_E os profesores? Atá os mais "progres" 
lo1tan ~ se aferran ao seu posto de "policía 
privado" encarregado de controlar, ·canali
zar e reprimir: os instintos naturais des ne
nas. E o pior é que levan moitos anos dicin
do que a situación nas escotas vai millorar, 
pero non ian nada, e seguen ~no tras aAo 
mach~cando o cerebro de miles de nenos 
cos mesmos esquemas, cos ·mesmos livros 
de texto, co mesmo método aprobado-sus.., 
penso tratando de incrementar a producti-
vidade dos nenos. · · 

· Porque algo que debian ·saber todos es
t~s mestres defensores da escala obrigat.ó
na e que esta nasceu no século XVIII cando 
na Inglaterra os militares comezaron a_ quei-
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xarse do baixo· rendemento dos mozos no 
exercito ~a que pasaran toda a sua infáncia 
explotados en longuísimas xornadas de tra
ballo, ao mesmo tempo foi esta época a 
das revolucións industriais que precisaban 
uns operários· mais -adestrados no manexo 
das máquinas ... asi nasceu a escola obriga
tória, para proporcionarlle carne cualificada 
ás fábricas e máis mozos sanos para o 
exército. 

'CADA VEZ SON MAIS OS 
NENEOS QUE NON QUEREN 

IR AESCOLA' 

Decatarédesvos de que abolir a escota e 
conseguir vacacións para sempre senón 
imposibel é álom~nos imper:isá~~I hoxe por 
hoxe. Ainda así cada vez son ma1s os nenos 
que non queren ir a escola, e de feíto non 
van, para realizar a sua aprendizaxe na 
casa ou como eles voluntariamente elixan. 

Nos EE.UU. leva 11 anos funcinando a 
asociación Holt Associates· que pu~lica un 
boletín chamdo Groving without Schooling 
(medrar ser escol?rización), na revista in
clúense artigas de adultos que .aprenden 
tora das univérsidades, país de lienos que 
non van á ·escala e até dos mesmos nenos. 
Actualmente nos EE'.UU. a crítica ao siste-

ma educativo· é moi forte. ·cada· vez son 
máis os nenos que "desertan" d.as ·escolas, 
na actualidade uns 10.000, e as cuestións 
~fa obediéncia cega · aos_ superiores -ou o 
mito do coeficiente de intelixéncia fan refle
xionar á xente arredór da clase de adultos 
que se "fabrican" nas escotas. 

Nos -EE.UU. mesmo a lexislación xa asu
miu este tema, e a aprendizaxe na casa non 
plantexa nengun problema... :namentras· _ 
que aquí ainda e necesário posuir un feixe 
de diplomas e papeis para poder demostrar 
que .un non é analfabeto. 

Por iso esta dura xornada escolar non ti- -
vera bon remate coas correspondentes ta: 
retas ·de· casa logo están os pais, acostum
brados a teren xoguetes na casa cos que 
poder utilizar a sua autoridade ben a base 
de labazadas ou a ineiu.de pequen .... s chari: 
taxes (utilizados polos pais modernos e 
yupples que ódian a violéncia). A idade do 
xogo d~ixa paso a idade escolar (córtanlle 
ao nen<;> a única via de escape)· converUndo 
a crianza nun-ser responsábel!!! Así é como· 
para facer un adulto a escola e QS país ma
tan un neno. 

Despois de todo isto quizais podedes 
comprender o que pasa poló maxin., dun 
neno suicida, con toda a vida .por diante 
para coñecer e xogar prefiren a úneca deci- . 

. _sión própria que· poderán tomar na súa 
vida ... . é o seu xeito de rebelarse. . o 

• O xuiz togado declarou 
a inexisténcia de orde al
gunha contra u~ moz~ que 
levaba seis anos profugo. 
Se . a presentación do primeiro -
reemplazo tíñase saldado coa. 
existéncia de 52 xoveries insumi
sos, ao segundo' corresponderon · 
59. Nun e noutro caso o número 
de galegos foi de dou_s. 

Dase a circustáncia de que un 
élestes últimos levaba seis-anos 
de prófugo, pesie ao cal, ao pre
sentarse non foi considerado 
como tal polo xuiz togado que 
indicou a inexisténciét de calquer 
orde sobre el. A decisión f_oi to:
mada de inmediato. 

Dous dos insumisos apresen
. tados no reemplazo anterior 
apresentáronse tamén neste, re
cebindo a mesma resposta. 

Pesie aos tres detidos que 
houbera na anterior. ocasión, os 
feítos están a demostrar, segun
do as asociacións de insumisos 
e obxetores, que "non se queren 
mollar as mans,,. e "non saben 
que facer con nós". 

No Ferro!, durante a chamada 
aos reclutas, producíronse cor
tes de tránsito e actos de protes
ta. D 

• -. -Campafta de instala~ 
ción de éaixas;.niño para 
aves. A FundaCión Municipal de 
Cultura do Concello de Oleiros 
está levando a cabo unha cam
paña de protección de aves in.:. · 
sectívoras coa colaboración do 
Colectivo Ecoloxista e Naturalis-

. ta BIOTOPO. 
Estes nidais están senda insta

l_ados nos parques, xardín5 e 
bosques do c6ntello .dentro das 

. activid.ades excursionistas .muni
cipais, nos coléxios públicos e 
principalmente por grupos· de ra
pazas e rapaces do Colectivo 
Biotopo. Ata o momento foron 

. colocadas 50 caixas-niño nos 
montes de Nos e. Oleirós, e r;io 
xardín das Torres de Santa Cruz. 
Nos próximos dias -procederáse 
a· colocar as: demáis por distintas 
zonas do município. Os nidais fi
xéronse gracias a colaboración 
prestada ·por Cursiños de Car
·pintería do Centro de Formación 
e Asesoramento Laboral-INEM; · 

-Coléxio Público de Canide-Mera, 
e especialmente pola axuda do 
LCO.NA e Medio Ambente Natu-; 

- ral da Consellería de Agricultura, 
que aportaron un bon número de -
caixas-niño. 

Ünha vez rematada esta · pri
meira fáse de instalación das cai
xas está proxectado Úganizar"un 
Obradoiro da Natureza onde ao 
longo do ano' rapazas e rapaces 
colaboren na confección de ins
talacións especiais para a pro
tección da fauna salvaxe. Es1á 
previsto facer refúxios para mor
cegos, nidais de curuxas, come
deiros de inverno para paxaros, 
refúxios de Denosiña, Ourizo e 

. · outros mamíferos ameazados. 
Tamén se pensa construir illas 
flotantes para instalar en zonas 
húmidas. O 
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En Gonzalo Puente Ojea, · 
ex-embaixador no Vaticano 

· e presidente ·do Consello · 
Superior de Asuntos 
Exteriores, combínanse a 
~xperiéncia do diplomático 
·e a condición do .intelectual 
a cotio defrontado coa 
virtualidade das ideoloxias. · 
Desa coincidéncia son boa 
mostraos seus libros De la 
función y . el destino de las 
ideologías ou 
Fenomenología y marxismo 

·en el pensamiento de 
Maurice Merleau-Ponly 

_1=--stamos nu.n neo-franquisnio con formas e institucións diferentes' 

Gonzalo Puente Ojea 
• GUSTAVO LUCA [)E T~NÁ 

Queria saber car é a sua visión 
hoxendia da posibilidáde de in
th~pendéncia política con rela
ción á existéncia dos bloques. . 
Para min, a da independéncia na 
actualidade, como. en xeral todas 
as grandes categorias para a 
comprensión do mundo político, é 
un conceito que se utiliza sempre 

· analóxica.me.nte . . Nun · senso moi 
puro, ~ indepéndencia siñifica 
unha autonomiGl e ünha absoluta 
separación a respeito dos demais: 
a capacidade· de· facer o que a un · 
lle peta. No senso rigoroso e· máxi
mo do termo, non pode haber in
dependéncia política porqué o 
mundo é interdependente. Uri país 
sit1,.1ado en Occiden~e estará den
tro da dialéctica de- bloques~ o que 

. fai moi difícil manter esa ·indepen.:. 
déñcia. Diso a afirmar que nori hai 
posibilidade dunha marxe ampla 
de independéncia vai un bo treito. 

_Renunci~r . á autonomi·a . 
Cales poden ser os límites dese 
· independéncia, por exemplo a 
. respeito da política exterior do 
gov~rno de Madrid? 
Sinceiramente considero, e é unha 
opinión persoal, que o Estado es"' 
-pañol poderia ter untia política ex
terior menos integrada e menos 
involucr~da no que é a institucio- · 
nalilación do poder en Occidente. · · 
Especialmente refírome ao caso 
das· alianzas militares. Vérdadeira
mente é moi dtfícil na história pen
sar .nun experimento porque rion 
se poden aillar as ~ariábeis. e norr 

" se pode dar marcha atrás ao pro- · 
ceso, por demostrar: se era posí
bel outra via ou non. Sempre esta
remos as[ no campo do opinábel. 

, Pero contra ·todo o que se qiga, el} 
· coido ·que un Estado como o de 
España podia vivir perfeitamente a 
sua vida exterior· con pactos bila-

terais, sen necesidade de estar na 
OTAN, que é unha alianza militar · 
que non fai senón complicar todos 
os proxectos de pacificaciór.i e de,.. 
sarme.- O govemo . a6 ra~ificar a 
sua entrada na OTAN obriga -a 

unha dependéncia moito maior a 
todo o Estado. -
Os partidários do ingreso na 
OTAN presentábano como un de-. 
terminismo condicionado pota si
tuación interna. 

O feito de que o governo do PSOE 
optara por unha integración plena 
en todos os mecanismos de segu
ridade e, en xeral, en todos os me
canismos institucionais do mundo 
occidental (concretamente no tra-

· -A" ofen_s·iva· ideolóxica conservadora 
Poderia cecais talarse de conti-· 
nuidade do proceso de afortala
mento ideolóxico das posicións 
conservadoras que comeza por 
eses anós do Franquismo. · 
Ainda que se ·pode soster que ps 
fenónemos ideolóxicos son fenó
menos de acompañamento do 
poder, en certos momentos, do 
círculo da .causálidade lóxica, 
poden ser causa e non eféito. No 
proceso de debilitamento da es
querda e de restauración das for
zas conservadoras -cómpre lem
brar a primeira batalla que se li-: 
bra a fondo a partir de mediados 
dos sesenta. Non. dun xeito ·coe
rente universal .e absoluto pero 
eu coido que naquela batalla que 
se chamou · o crepúsculo das 
ideoloxias t:ioubera planeamen
tos de certo desde alguns paises 
como· Estados Unidos nos que 
se fundaran editaríais que todos 
.coñecemos para lanzar o tema 
que naquel momento orquestá- -
rase como unha gran novidade 

. coa axuda de Daniel Bell e dal
guns sociólogos nordeamerica-· 
nos~ lsfo tería un eco aqui, nun 
!ibro P.ouco qrixinal pero escrito 
cunha· prosa incisiva por Gonzalo · 
Fernández de la Mora que se ti-

tulaba precisan:ienté El Crepús
culo de las Ideologías. Fóramos 
poucos os que reaccionamos. Eu 

· escribjra un arti,go baseándome 
sobre todo na sociolexía anglo
saxona para que non parecese 
que o "criticabá somentes desde 
un ángulo marxista. Só puido ver 
a luz nunha -~evista de pouco eco 
mentres . a tese conservadora 

. trunfaba corno moeda ' c.orrente. 
. Esa aG.ción que foi até certo pon- · 
1 to planeada, e que o día que se 
estude a história intelectual des
de meados dos sesenta recoñe
cerase . aí unha -operación que 
dunha maneira conscente unhas 
veces e soterrada . outra seria 
unha batalla ideólóxica limiar ou 
precedente _ da _instal~ción das 
forzas conservadoras. Realmen
te a esquerda perdeu a oatalla 
non .só por non saber admini$trar 
os elementos de fraxilidade· do 
sistema ria crise dos paises capi-
talistas. - . 

Arredar · do 68 hai un diálogo 
marxist~ rnoi vivo pero pouco 
despois hai unMa gran . ofensiva 
conservadora capitaneada pe.los 
pensadores dos Estados Unidos, . 
apoiada sobre todo na literatura 
anti-Gulag (concide coa apari-

ció!l do libro de Soltzenitsin) que 
demostra até que ~xtrema se 
pode manipular desde os meios 
de comuaicación de masas, utili
zados dun modo coerente e con 
obxectivos precisos. Foi real
mente un concerto que aprovei
tou o descrédito dos paises so
cialistas. A todo is.to cómpre su
marlle os mecanismos do rea
xuste a partir da crise _petroleira 
do 73. A esquerda está ~odavía 
sen se repoñer desa derrota. 
ideolóxica. A reconstitución do 
perisamento de esquerda é difícil 
pero a crise soviética fai ·facilitar 
un replantexamE;into mais autén
tico de cais son os verdadeiros 
problemas dunha economía so
cialista a pral do mercado e un 
reauxste ideolóxico do marxis-
. mo. A circunstáncia é mellor para 
a esquerda porque hai un esgo- · 
tamento das formas ~apitalistas. 
qtJe entran nunha crise importan
te. Hoxe, a base dunha trasfe
réncia .. de pluvaliás, os grandes 
consorcios fan benefícios pero a 
base de iren esquilmando ·un ha · 
séerie de economias e de póñer . 
as marxes de competéncia mun
dial nun.s límites que poden con-. 
ducir a un crack. D 

'. tado Atlántico e noutro tipo de ini:i 
'. tituciór)s) _ pe~~? _que ~en motivad'; 
· por unha v1s1.on pohtica do que 
debe ser o. Estado. Considerouse 

. qt1e ? Estado. e~pañ.ol ti,ña que re
nu~~iar a po~1c1ons autonomas en 
poi 1t1ca exterior e que debía se in- mi(.!...:.---

; tegrar nes~e. ?Onceito de. Occiden- ~---"".'"" 
t_e: en def1rnt1va o modelo ~aoita-
llsta, que é o m0Je10· hexemónico ~=--
no mundo de Occidente e no que -----==º g,overno do PSOE decidiu · inte
grarse en plenitude. Este é un mo- E.::---
delo de libre concorréncia, de leis 
de mercado, de liberdade para to
das as integracións e consórcios 
de natureza económica. Defénde
se unha libérrima entrada das 
transnacionais e- un capitalismo de 
acu~ul~ción . con predomínio do facilid 
capital fma~c1ero: :isto é o que t0• implicac 
das ~s . onentac1ons de política soutro 1 
~co~om1ca do ~averno de cara 0 ave e, 
interior . van pon~n.do en marcha Xir unhc 
dun xe1to ~ogm'.it1co. O que se n en 
chama neohberahsmo, conduciu a poningu, 
un ha poi ítica exterior que en defi- aducir 
nitiva · se alinea cos intereses das nciou 
grandes poténcias económicas. o 1 a 1 
tema da OTAN compréndese asi 
como un capítulo máis desta inte
gración económica. 

Fios soterrados 
Poderia considerarse que coren· 
ta anos de privación de liberda· 
des. entre elas a dunha normal 
relación co exterior, fan o botin 
moito máis asequíbel ás multina
cionais. 
Efectivamente os corenta anos de 
góverno de Franco, e sobretodo a 
partir da crise do 59 e a entrada 
no 60 daqueles ministros de tipo 
liberal, pertencentes ao Opus Dei, 
que pretendían flexibilizar o mer· 
cado e instalar un réxime capitalis· 
ta liberal, foi o comezo da chega
da de capitais estranxeiros en for· 

. ma de remesas de emigr_antes, de 
turismo e de inversións que pre
determinaron parcialmente o que 
seria a pblítica económica do pri· 
meiro governo democrático e o 
que habia de levar moito máis lo· 
nxe o PSOE. O endebedemento 
ecónómico do réxime de Franco 
na sua derradeira década, penso 
que determinou en gran parte o 
que viria máis tarde. Porque o cer· 
to é que entre o réxime franquista 
e a democrácia que hoxe vivimos 
hai uns fios soterrados que ligan o 
proceso dunha maneira clara. Es· 
tamos nun neo-franquismo con 
formas e institucións distíntas. 
Pero no fondo, os intereses domi· 
nantes e as estruturas económi· 
cas implantadas no tempo de 
Franco son as que seguen a ter a 
dirección económica do país. 

1 

Vostede tense manifestado espe
cialmente crítico· co tratado ces 
Estados Unidos. 

· A título puramente particular, e a 

marxe da miña condición de fun· 
cionário do ministério de AsunttlS 
Exteriores, eu respeito natur~· 
mente as políticas do govemo ~ 
do meu ministério, pero como c1· 
dadán. direille que o tratado ~os 
Estados U

1
nidos é todo un exem: 

plo de como non deben tacerse un 
tratado cunha gran poténcia. Des· 
pois dunha série de· aprazamen· 
tos, de incidéncias no cur~o da 
negocjación, España compro~e
teu por oito anos unhas. abriga· 
cións de .alianza verdadeiramente 
sérias. No segundo lugar, pon en 
cústión os termqs do referéndo en 

'0 NEOLIBERALISM_Q 
CONDUCIU A UNHA
POLITICA QUE SE . ~ 
ALINEA COS 
INTERESES DAS 

· GRANDES 
POTENCIAS' 

1 '. 

> 



. ins. · ción mínima que non desvirtua o 
1ada NTRE O REXIME feito ese,ncial que son o resto pas 
q STA E A bases, e sobretodo esa grande 
:lu~: NOU 1 . base militar de Rota que é proba-
e re. ~E~M~O~C~R~A~C:=...:.:..IA,;..;;..- ....;..H_A_l ·-:--:---:--·-belmente a ,base quefEstados Uni-

M IOS dos mantén no mundo. de maior 18 ~n 1 S F trascendéncia. lso non se · tocou 
~~~: TERRADOS QUE nen discutiu. A redución progresi-
~ita- AN O PROCESO va quedou nos F-16 e xa ninguén 
>nico NHA· MANEIRA máis falou de prazos escalonados. 
, que para ir retirando armamento e tro-
inte- RA' .pas. Sobre todo coa consagración 

GALIZA E MUNDÓ. 

Governo se reserva de que no 
caso de emerxéncia · estudará a 
posibilidade de conceder cerfos 
direitos. lso ·confire ao Governo fa,. 
culdades. que son do Parlamento. 

.Todo Tratado.ten .rango de lei so_
bre todo cando é un tratado im
portan.te como o que se asina con 
Estados Unidos. lso compromete 
na realidade a soberania et fai que 
as Cqrtes comprometan o seu pa-
pel fiscalizador. . . 

mo- dun tratado de oito anos. E incluso 
~ leis atéria de circ~la_9ión e armace- chegaron a poñer por escrito (algo 
a to- ento de enxenc:>~ nucleares. que supón unha novidade nun tra- . 

xo tamén en custran un dos a~- tado asinado en occidente) que o 
itos que ao meu ver .,eran obn- ·Estado · renúncia á inspección e 
tórios: cando un .Pª'~ ce~~ a verificación ocular. Nunca antes 

O· tratado reserva a Galiza a si
tuación de zona desembarco. 
~inda que non ten bases, o' territó
rio .. galega está comprometido 
porque é e.entro de c_aptación de 
sinais de meios ·de comuiiicadón 
importantes etc .. A Gal iza pola· sua . 
estrutura topográfica e pala sua 
situación en caso dun conflito cos 
dou~ bloques, é unh~ ba'Se funda-

10 de ro facilidades de cararter. mrhtar se puxera algo asi por escrito. Cal
~ do facilidades que .~onlev~_n unha quera país pode.chegar ao-acordo 
~to- implicación na polltrc~ ~1lrt~r de~ de .que non vai a inspeccionar e 
lrtica soutro país, esta dec1s1on e m?' dicirllo á orella ªº soeio. america-
3ra 0 1 

ave e, polo menos •. debeuse es1- no. O que non se pode é asinar 
lr~ha Xfr unhas co~~~apartr~as. _Is~ !lºn debaixo dunha cláusula na que 
e se pon en situacron de infenondade diga que vai a se abster de ins
ciu a 8 ninguén nen é algo que poda peccionar no seu próprio território, 
defi· ducir vergoña. O govemo re- nas suas águas e no seu espácio 
; das unciou dunha maneira inexplicá- aéreo. En termos constitucionais, 
3S. O 1 a toda contrapartida polos a lesión de soberania é tan clara 
e as! 5 inapreciábel en termos de que se poderia invalidar. 
inte· or' do seu território. Se sé con- Tamen hai compromisos escritos 
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) da 
>me-
riga· 
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er~ que desta maneira se res- _ que non se van facer públicos. 
ra o equilíbrio entre os dous Hainos e non figuraran como parte 
deres, isto é dunha inxenuidade do tratado, pero serán compromi
oncebíbel nun home de estado. sos rigorosamente· bilaterais. 
turalmente habia que facer al
n ·xesto. Por debaixo e por riba 
negociación era cousa de chis

r algun ollo. Parece como se di-
sen: irnos discutir a fondo e dar 
impresión de que somos intóle
tes, implacáveis. No tema da 
ucción do personal militar e do 
amento, a base de tirar a base 
Torrejón; mellor diria, aos F-·16 

(jo continxente de homes, serví
os e pilotaxe. lsto fíxose todo 
n ingredente de c'omédia consi
rábel. 

p_orque é unha redu-

~; 

. \ 
... , \. 
'\ ' 

Compromiso da soberania 
De que natureza son? 
Do uso das facilidades que se 
concederon. Do tema nuclear. En 
xeral esa mesma opción que o 

'0 GOVERNO 
RENUNCIOU A TODA 
.CONTRAPARTIDA 
POLO USO DO SEU 
TERRITORIO' 

mental de operacións. . 
Como ere que ·cámbia a dialécti
ca 'de bloques a .partir das inicia-' 
tivas de desarme da URSS. 
Como observador de pé, sen de
masiados coñec:;ementos específi- . 
cos e coas fontes de información 
normais, coido que estamos pe
rante unha reforma con vontade 
pol'ítica de levala a termo nese 
senso auténtica. Pola outra banda 
iso vai cambiar a dialéctica militar 
dun e doutro bloque e vai ir polos . 
seus pasos · car~ un proceso · de .
escalonamento e desarme rea.I. 
· Unha sociedade socialista que 
viva co problema da defensa das 
suas fronteiras non poderá adicar 
unha parte do produto iñterior bru
to a todos os temas de desenvol
vimento da sociedade civil. É evi
dente. que a URSS ten un reto de 
tipo interno que lle impede conti
nuar cun n ível alto de investimento 
militar. Ora ben, hai uns intereses 
criados de tipo inerte como soo os 
consórcios milftares-industriai, 
etc. , que van ser difícil que se poi
da chegar á aplicación dun gesar:
me efectivo: Eu teño máis confian
za na -capacidade do governq so
viético, que carece de grupos de_ 
presión económica fóra do Esta
do, que ten mais facilidades para
cumprir os seus compromisos ca 
os Estados Unidos que ten unha -
instalación m11itar industrial, os in
tereses das multinacionais. Os de
senvolvimentos de tecnoloxiías 
avanzadas están moi ligados a in
dústria de armamentos nos Esta-
dos Unidos. · 

'DESPOIS DOS F-16 
NINGUEN MAIS FALOU 
DE PRAZOS 
ESCALONADOS PARA 
IR RETIRANDO 
ARMAMENTOS E 
TROPAS' 

Hai govemos da CEE que teñen 
reducido os seus orzamentos de 
defensa a . partir das iniciativas 
soviéticas. · 
E aquí como chegamos tarde ao 

· proceso da OTAN pero con rnoita 
fúria e velocidade, todo o que o 
estabelecemento militar guverna- · 
marital .fai é pr~ver un reamie para· 
unha situadón que xa está pericli
ta. Realmente uns orzamentos mi
litares - qu~ obrigan ao país até o 
ano 95 cun rearme no que_ o Esta- . · 
do español endexamais sdñara e 
a crecente intervención das forzas 
armadas en certos procesos de 
fórmación da vontade política: 
·campos de tiro, Qccións no exte-
rior. Todo iso fai que esteamos en 
claro desfase a respeito do que 

- está a suceder, por exemplo, na· 
Fráncia ·e ltália que están a plante
xarse a fondo unha redu,cción dos 

~ efectivos militares e da función 
~ das suas forzas na OTAN. Aqui 
~ chegamos como case sempre: . 

: ~ tarde, mal e ainda sendo máis pa-
...._ _ __.< pistas ca o Papa. · o 
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RAMÓN CABANILLAS 
CAMIÑO ADIANTE . 

· PRESENTACIÓN 

Dia 22 Sábado ás-8 da noite na Asociación Cultural de Cambados: 
Haberá un acto literário con intervención de Ramiro Fonte, 
Manuel Forcadela, Xan Carballa e · Frandsco Carballo 

CEA · 
Ás 2Í .30 no restaurante Rosita de eaffibados. Précio: 2.(XX) PtaS. 
As invitacións pódense retirar na Librarla Ramón Cabanillas de Cambad~ 
ou no teléfono (986) 43 '36 24 deste .semanário. 

AROSABllllA 
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NEGOCIACIÓN EN EUSKADI · SEGUNDO_ OSDADOS-DO.M1NISTERIO DE SANIOADE . 

A neg9ciación posposta . - Galiza marxinada nos inv~tinientos - : 

Os·trasl.ados,_unha resposta '- 0 gasto por -habitante en ·sanidaqe é 
de ·Alxer ás .presións - inferi.or á média do Estado nun 15o/o 
de Fráncia ·e ·España. 
o a~ordo non foi. posíbel. o· 
governo de Madrid e&tivo 
dándolle voltas para alonxar 
unha situación de trégua; . 
quizais á espera d~ que, no 
intermeio, surxira o 
imposíbel: que ETA . 
negociase o inegociábel. 
Polo que trascendeu das conver
sas . políticas Alxer, todo indica 
que, desde un princípio, a orga
nización armada deixou claros· 
os seus plantexamentos: o mar
co político- xurídico actual de 
Euskal-Herria non contempla mí
nimamente . as : aspiracións do 
povo basco e polo tanto, e ·cori 
vistas a normalizar a situación, 
era preciso mudalo,· Constitución 
española incluida. . 

Vera, o interlocutor español, 
tivo que ouvir, unha por unha, as 
razóns históricas do-mal chama
do "problema basco". As cues- · 

· tións postas enrriba da mesa fo-' 

mente das suas mal· calculadas 
previsións, que ETA era un blo
que mon_olítico e que o que se 
negociaba en Alxer tiña un res
paldo unánime en toaa a organi
zación. 

ET A verificou incontestabel
mente que Madrid non respeita
ba o texto do$ acordos e deu un 
primeiro praio ·paa rectificar· a 
postura e aterse ao pactado. O 
prazo ainda se alongou por unha 

· segnda -vez inut!lmente. A dele
gación de ET A agardou en vano · 
que os representantes do Gover:
no se . desprazasen a Alxer. 

. Agora, cando a acti~idade ar
mada comezou, as intoxicación 

- habituais volvense dar: segundo . 
estas o -acordo non tOl posíbet-. 
porque o seytor "duro" de · ~A, 
ao que situan en lparralde, tena
se imposto aos interlocutores de V 

Alxer que, segundo sempre esta 
tóxica, serian os "brandos" e ne
gociantes. 

rpn tan óbvias que non foi un . Os traslados . 
obstáculo insalvábel o dar via , R D · · 

, ceibe a· un corriunicado n.o que, · a ep. omm1cana 
cada intre, faciase mención ine- Loxicamente estes mesmos sec-
qu ívoca á continuidade das con- tores gárdq o. máis· espeso dos 
versas políticas. s~léncios,- ca:n_ao ·a · Alxéria, J?re-
. Máis ainda: os voceiros habi- s1onada polit1ca .e econorn1ca-

Gal iza deixará .-de perceber arre
dor de mil millóns ·de pesetas, 
segundo· se deduce do· programa 
de investimentos· · sanitários, 
·ammciado en dias pasac;los polo 
Sr. Vargas, Ministro de Sanida
de.Esta conclusión viria ser o re
sultado de dividir o volume asig
nado entre o número de ·habitan-

tes. ~er Cadro 1). 

' Galiz? 
E. español 

Así , a partir desta distribución 
dos recursos 'que apresenta 
como expansiva, e_quitativa e 
equilibrada, a cada galega sonlle 
asignadas 349 pts. menos por 
ano con relación á média do co
nxunto ·estatal , o cal, a fin de 
cantas, vennos ·resultar o subs-

CADRO 1 

lnvest total nº de habitantes in vestimento 
(millóns hb~es;) (censo .1986) por habitante 

5.500 2.843.491 1.934 pts. 
~ 87.493 . - 38.473.418 - 2.274 pts. . . . . tuais do ~istema ag~rd~ron du- ment~ polos Estados esp~ñol e 

rante o periodo áe trégua unha _ . - fra_~ces, accede a que vanos r~- _ 
discreción abrigada para os seus _ ftp~tados aband?n~n, o seu, te!'n- - '-.. 
amos, .a bon seguro seguindo tono. '?ºn destmo a Repubhca 

% Galiza/ E.E. 6,18 % 7,3~% 

instruccións cursadas oportuna- - C?omm~cana. . 
mente. As hemerotecas máis re- Hem Batasuna puxo este mes-
centes están ·aí para atestigualo. !:"'~ martes o qedó na c~aga. 
Desta volta o ~urno eran as espe- a1~da que _se,~erdeu unha opor.:; 
culacións. · . tumdade h1stonca as conversas 

Pero cando chegou o momen- , aind~ o<;t~n reanudarse, ai~d~ 
to de dar o seguinte paso e esta- · gue, •.so .si, c1,mha .~~que part1-
belecer-un calendário máis com- na, vista a . experiencia recente, 
pr.ometido, o goverño do PSOE desde posturas radicais". O 
decatouse, en contra . posibel- PEPE REl/DONOSTI 

¡. 

' 
CADR02 

__, 
INVEST,IMENTO NO SISTEMA SANITÁRIO ~FERIDO (1989) 

lnvestimerito lnvestimenfo 
(en millón~ pts.) .. Habitante/ano 

Cataluña 11.470 1.918 pts. 

Andalucía 17.300 ?.549 pts. 

·P. Vasco - 11.300 5.290 pts. -
P. Valenc. . 8.000 . 2.143 

tancioso déficit para o presente 
exercício, ao comenzo referido. 

Estas diferencias fanse mais 
expresivas ao comparalas co ni
vel de investimentos no sistema 
sanitario público das comunida-

~ des autónomas con competén
cias transferidas, agás Cataluña 
que se sitúa nunha orde similar. 

lnvestimento no sistema sani-
tario transferido (1989) , 

Esta situación de clara man<i
nación co naso p~ís, faise tanto 
mais perigosa, por canto está a 
ponto de ser transferido o INSA
LUD á Comunidade Autónoma 
galega. Cabe deducir dos dados 
anteriores que, o Ministério de 
Sanidade, á par coa política pre
meditada de beneficio ao sector 
privado da saude, disponse a en
dosamos un sistema ruinoso e 
desmantelado. Aos déficits ·es
truturais históricos que Galiza 
padece en todos os indicadores, 
acumúlaselles, desta maneira e 
ano tras ano, unha maior distán
cia ego respecto ás médias do 
Estado. · o 

..... 

somos coñe~idos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros · 

· ! galegas 
e# portugueses 

· República 
Praza do Li}?ro El Salvador, ·9 

· Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 
A CORUÑA SANTIAGO 

CHAMEAO 
TLF. (986) 43 36 .24 
. E_SOLICITE 
'AS NOSAS TARIFAS 

· PUBLICIT ÁRIAS , 

A•OSA !1111 
PBaootco GAlEGO SEMANAL 
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A CRISE DO GAÉLICO 

Irlanda: um estado indépe~dente, umha língua em crise 

O irlandés é considerado 
sírribolo da -identidade nacional· 
A língua irlandesa atravessa 
hoje umha situac;om 
contrad· '·ória na que 
manifestac;ons do seu 
retrocesso convivem com 
sinais de esperanc;a. 
Seguindo o censo de 1981 
concluí-se que o 31 ,5 por 
cento da populac;om domina 
ou tem um conhecimento· · 

A pressom dó lng_le~ é tal qu~ n_a 
própria Gaeltachr (areas gaaell
co-falantes) muitos país utilizall" 
de maneira exclusiva esta língua 
cos seus filhos, segundo assina-

. la Máartin Ó Murchú<1>, querr. 
menciona umha investigai;:om le·
vada a cabo entre alunos e alu
nas das escolas primárias des
sas zonas. Conforme o citado 
estudo, o 46, 1 por cento dos es
tudantes declara ter como língua 
familiar o ingles e o 20,2 por cen
to o irlandas, representando os 
lares bilíngues o 33,7 por cento 
do total. "Este novo deterioro -
reconhece Ó Muchú- é o resul
tado de um moderno programa 
de industrializai;:om que fixo ele
var consideravelmente o núme"c 
de situayons portadoras do in
gles dnetro da Gaeltacht e . ,du 
impulso a umha imigra9om de 
famílias anglo-talantes". Outras 
das causas seriam tanto a actua-
9om dos meios de comunica-
9om, entre eles a televisom, pre
dominantemente em língua in
glesa, como a mobilidade quoti
diana da populai;om da Gaelta
cht, coa necessidade de se rela
cionar por diversos motivos com 
áreas anglo-talantes. 

Ao lado-do descenso da popu
lac;:om absoluta, bem como da 
porcentagem de gaelico-falan
tes, Conradh na Gaeilge acres
centa como mais umha mostra 
da crise da Gaeltacht o facto de 
serem umha minoría os jovens 
dessas áreas os beneficiosos 
polos subsídios ao Ministério da 
Língua lrlandesac2>. Por isto, a 
Liga Gaélica urge a adop9om de 
medidas tendentes a alentar aos 
pais para educarm os filhos e fil
has em irlandes, reclamando se 
de fim ao fechamento de escalas 
e_ se de~en~olva .um plano espe
cial relativo as necesidades parti
cular~s dos menihos e meninhas 
da Gaeltacht. . 

Se o emprego da língua nacio
~B:I n?s meios de comunicai;om 
e 1mftfT10 en geral, "a negligencia 
da RTE a respeito dos progra-

. mas infantis em irlandés é un es
candalo nacional", di Conrad na 
Gaeilge, acrescentando que "a 
posta em funcionamerito de Rá
dio na Gaeltachta foi amplamen
te bem acblhida mas é ·Claro que 
se precisa já' um novo impulso", 
coa amplia9om do horário de 
emissom-e dos próprios progra
mas. Segundo un inquérito dado 
a conhecer polo Jnstitiúid Tean-
9f!Ola~o~hta Éreann-ITÉ (Instituto 

. L~ngu1st1co .de Irlanda) relativo ao 
nivel de dom ínio do idioma o 72 
por ·cento das persoa-s inte;roga
das ?-firman S8rem capazes de
segu1r os programas em irlandas 
qa televisom, o que, tal como di 
O Murchú, "sugere um alto nível 
de competencia passiva da lín- · 
gua". 

Só o 5 % utiliza o irlandes 
a nível domésti~o · 

O intjuérito. do ITÉ revela por ou
tra parte que só ~ 5 por cento da 

aceitável do irlandés, ao 
tempo que aumenta a 
quantidade tanto de escolas 
como de jardins-escolas 
uni!íngues em irlandes por 
todo o país e se realizam 
progressos no campo da 
literatura em língua. nacional. 
Apesar disto, "contínuos
desleixos de_ 

Assim ve Conradh na Gaeilge 
a relac;:om entre a televisom 
irlandesa (ATE) e a língua 
irlandesa. 

responsabilidade a respeito 
do irlandes por sucessivos 
governos deixárom a língua 
e a Gaeltchat em grave 
perigo", entende Conradh na 
Gaeilge (Liga Galaica). Esta · 
organizac;om que conta con 
umhas duascent_ps secc;ons 
ao longo da Irlanda, observa 
com preocupac;om como a 

P'!=RCENTAGEM DE RESPOSTAS FAVQ.RÁBEIS AO USO DO IRLANDES 

~~ ~~~~~i~ÍI··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· ::::::~:::::::::::::::::::::::'.::::::::: ~~~ 
no Parlamento (Dáil) ... ......... .. .... ... ......... .... . .. .. ..... .... ... . . .. ..... .. .. .. ... ...... .. . . . .. ... .. .... 66º/o 
em impressos e documentos públicos ............................................................. 70% 
em provas para funcionários ··················-····-.. ······--·····: ........ ........... .................. 71 % 

Percentagem 
de respostas 

Percentagem em confornitdade 

Sem o irtandes, lrtanda perderia decerto a sua identidade 
como cultura diferenciada ..................... : ............ ................................................. 66% 

É importante que os mininhos e meninha_, medren conhecendo o irlandés. 69% 

Nengumha persoa realmente irtandesa pode estar contra a 
renascen9a do irlandes ................................................ - ................................... 73o/o 

lnquérito ralizado polo ITÉ 

populagom utiliza frequentemen
te ou normalmente o irlandes a 
nível doméstico, se bem a per-

, centagem dos que o falam al
gumhas vezes na casa atinge ao 
25 por cento. Outros dados inci
dem no baixo nivel de campe-

tencia activa da língua, pois se o 
18 por r;ento manifesta usá-la na 
convereságom, só o cinco por 
cento reconhece .ter um suficien
te domínio escrito da mesma. De · 
todas as maneiras, "o algo grau 
d~ con_hecimento passivo -assi-

Tempos decisivos 
p~a a vella língua da Irlanda 
Idioma com vinte e cinco sécu
las de história trás de sí, o irlan
das vive, as portas . do ano 
2000, tempos decisivos. Os 
seus textos mais antigos estám 
representados palas inscrii;ons 
conhecidas co nome de og
ham, repartidas por toda a ilha 
da Irlanda -especialmente 
polo sul-, mas também por 
Gales, Cornualha, Escócia e a 
actual Inglaterra. O objectivo 
destas inscri9ons, a maior parte 
delas pertencentes aos séculas 
V e VI da nasa era, foi a cele
bra9om de umha persoa ou a 
dedicagom de um monumento, 
utilizando um sistema de repre
sentac;om dos sinais alfabéti
cos através de pontos e raías 
marcados no borde de umha 
pedra. Aos séculas VIII e IX per
tencen as glossas e notas· mar
ginais em manuscritos como o 
Codex Paulinus ou o Codex 
Ambrosianus (conservados res
pectivamente · em Würzburg e 
Milám), nos que além de co
mentários aos textos, os mon
ges escreviam as vezes poe
mas de verdadeira qualidade. 
Mas do ponto . de v·ista estrita
mente literário, os escritos em 
gaélico mais antigos que se 

· conservam, copiados tamén 

polos .monges da Irlanda, som 
poemas doséculo VI compos
tos por verdadeiros poetas pro
fissionais que podem ser tidos 
por herdeiros do druidismo. A 
este período pertence a obra 
Táin Bó Cuailnge, de carácter 
mitológico e herqicé, fónte de 
inspirai;ofn de escritores mo
dernos . 

Do período cornpreendido do 
século XIII ao XVIII conserva-se 
umha · grande quantidade de 
poesía escrita por bardos ins
truidos em complicadas e estri
tas, regras poéticas. Desta épo
ca é também o Agallamh na 
Seanóárach, -no que se recol
hem as lendas de Fionn mac 
Cumbaill, o seu filho Oisín e o 
seu guerreiros, os Fianna, dos 
que tomárom nome os revo.lu
cionários irlandeses do século 
XIX, os fer.iianos. A partir do sé
culo XVII a diversidade linguísti
ca regional comega a se mani
festar na literatura dando lugar, 
por primeira. vez na longa histó
ria do idioma, a formas autóno
mas: o gaélico da Escócia, o 
manes e o irlandés moderno. 

Na pasada centúria, · muitos 
dos participantes no movimen
to de renascen9a do irlandés 

presenc;a do idioma nas 
escolas retrocedeu de 
maneita desatrosa, a ~ 
teleyisom (RTE) "é culpável 
de grosseiras negligencias a 
respeito do irlandes" e o 
S_upre~o senténcia que os 
c1dadaos nom tenhem direito 
a que os seus casos sejam 
levados em irlandes. Í • 

nala ó . Muréhú- está estreita
mente unido, talvez fortalecido, 
pola existencia nunha alta medi
da de atitudes favorábéis a res- · 
peito · da conservagom doirlan
des". Consequentemente com 

· · isso, a maioria do povo concebe . 
a língua na.cional como um sím
bolo de identidade cultura. 

Más a situagom contraditóriá 
vivida actüalmente · polo idioma 
_manifesta-se rnais umha vez e; 
frente as atitudes favoráQeis ªº 
seu uso por parte da maioria da 
popula9om, "o . státus constitu
cionai do irlandés comó primeir:a -
língua oficial está a ser constan·
temente ignorado", chega a dizer 
a Liga Gaélica, que denúncia 
como "o servizo em irlandes é a 

_ miúde negado em muitas ofici
nas da administra9om pública'' e 
"muitas autoridades iocais elu 
dem executar a normativa svhre 
o uso do irlandés nos sinais das 
estradas". T~do isto parece_ju:::>ti
ficar as demandas de urgentes 
medidas de fortalecimento da 
língua nacional na Gaeltacht, o 
sistema educativo e os meios· de 
comunicagom, tal como reivindi
cam Conradh na Gaeilge . e ou
tras associacións e entidades ir
landesas. D 

J.A.P. 
(1) Máirtín Ó Murchú, The lrísh Langua-

ge, ·oublin 1985. 
(2) Veja-se a propósito deste e outros te

mas a primeira parte do presente informe. 
A No~a Terra, nº 377, 2 de MarQo do 1989. 

adoptárom como modelo lin
guístico. os escritos de Séath
tun Céitin, prosista do XVII, au
-tor de· importantes e valiosas 
obras históricas e religiosa~. 
Outros, dirigidos por Peadar O 
Laoghaire, rejeitárom a língua e 
o estilo de Céitin para impulsar 
a "fala do pavo". O final do sé
culo XIX significa também a 
transigom do modelo literário 
tradicional aos modernos mo
. delos europeus e, emqora es-
critores como Peadar O Laog
haire se inspii'em nas tradi9ons 
e le.ndas irlandesas, Pádraic 
Pearse, por exemplo, utiliza na 
sua poesía, na sua prosa e no 
seu teatro as novas técnicas 
em vigor né! Europa. 

Mártín O Direáin, · Seán ó 
Ríordáin e- Máire Mhac an 
tSaioi, n.o campo 4da. poesia; 
Máirtío~ O Cadhain na prosa e 
Seán O Tuama no teatro, som 
os autores contemporaneos de 
maior relevo na literatura irlan
desa, de gram vitalidade hoje 
apes$r da desastrosa situa9om 
da língua talada. Como di . o 
poeta, professor e linguista Mí
cheal O Siadhail, "o futuro da 

· língua será decidido, de umha 
maneira ou da outra, antes do 

·fim deste século". · D 

. 

IÍ Axudar a morrer aos 
débiles. Esta prºposta aparece . 

· no ·periódicó Daily Atheneum da 
Universidade. de West Virginia 
nos Estados Unidos. A publica
ción pergúnfase se non será des
pois de todo unha inmorplidade 
axudar aos pebres do Tercejro 
Mundo. "O que acontece nor
malmente é que- a ax:uda alimen
tária enviada a est~s paises tan 
só permite manter con . vida a 
esta xente para que continúe en
tre a inmundicia e a miséria. Se 
o prefiren, a prolongar a s1 •a ago
nia. Son . vários os sociólogos 
que se mostran partidarios de 
deixalos morrer, como solución 
mái~ moral que mantelos · nesa 
terribel situación de degrada-
ción". · 

O periódico áulico prega aos 
seus lectores que non se escan
dalicen e como ax:uda adminís-

. tralles unh·a leución de darwinis
mo so,cial."lntente consideralo 
mais fríamente, mais obxectiva
mente: na vida salvax:e existe a 
selección natural. Os máis débei
les marren porque mantelos vi
vos a forza de lles prestar unha 
atención espécial é inxusto. Por 
que? Porque daquela as necesi
dádes duns poucos pesarian · 
rnais ca as da maiorf a e a nai na
tureza, que é moi utilitarista, non 
o permite". D 

. p 
~ 1 

• Frente anti-golpista na 
Arxentina. Várias organiza- . 
cións de base e personalidades 
anunciaron en Bós Aires a inicia
tiva democrática para a resistén
cia civil que terrá como Obxecti
vo defender a· arde constitucio- -
nal, recusar a amnistía poara os 
militares acusados de violr os di
reitos humanos e esixir d someti
mento das. institucións militares 
ao poder civil. 

Desde hai algún ten:ipo están 
a aumentar os grupos de resis
téncia civil en todo o pais. O re
gulamento polo que se guían es
tas asociacións indica que debe
rán ser rnenos de vinte membros 

· en cada caso, que compartan to
talmente as infmmacións do gru
po e que actuen unanimente. 
Unha das primeiras iniciativas do 
frente antigolpista consiste nun
ha querela contra o militar Moha
med ·Ali Seneldin, para que pa
gue do seu os ·gastos ocasiona
dos polo seu intento de golpe. 

No caso de. rebelión militar. os 
grupos de resisténcia compro
métense a tomar medidas para 

. mobilizar aos veciños e privar 
áos militares insurrectos de todo 
apoio activo oú pasivo. Unha das 
propostas unánimemente asumi
das pola Frente, é ad~ cortar a 
electricidade, a auga e todos os 
servicios que puideran ser de uti
lidade aos golpi~tas. 
· Os grupos de resisténcia reco
llerian información dos militares 
implicados sempre que se pró
ducise un pronunciámento con 
vistas a utiliza a contrá deles nos 
procesos: ·D 
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CARTAS 

STALIN 

Quixera con esta carta, chamar 
a atención sobre determinados 
.fenómenos que se están a pro
. ducir hoxe en dia. O primeiro é a 
crítica feroz e despiadada por 
parte dos noves "judas" da revo
lución á figura do máis fidel com
pañeiro de loita de Lennin, isto é 
Stalin. 

, Resulta sumamente curioso 
que nesta crítica coincidan "ana
listas políticos" que van desde 
un fascista como Emílio Romero, 
até outros que presumen de "co
rriunistas"' e que no fondo non 
son máis que un fato de "Pig
meos e ananos contrarrevolucio
nários" como moi ben os. definiu 
o próprio Stalin na sua obra "His
toria do PCUS". A Stalin critica
se-lle entre eutras causas, a de
puración levada a cabo na 
URSS, depuración que foi nece
sária xá que a revolución estaba 
seríamente ameazada tan!o por 
direitosos· como Zinoviev, ou ul
traesquerdosos pequenoburgue
ses como Trostki, que no seu de
lirio infantil chegou a negar a evi
déncia de que si era posíbel a 
construcción do socialismo nun 
só país, crendo os seus qu~ntu
rentos miolos en que a revolu
ción poderiase exportar por arte -
de grácia dunha nación a outra. 

lsto ven a conto porque hoxe 
en día a nosa pátria, por desgrá
cia hai certos elementos que se 
autotitulan "comunistas" que se 
adican a gabar "perestroikas" 
como a soviética, a negociación 
:cos "contras" de. Solidaridade e 
-outras desviacións-que non pre-

XOSÉ LOIS 

~LECCtÓNCS EUROPEAS 
(LISTAS DOS POVOS) . 

tenden máis que destruir o ma
rxismo-leninismo, · asemade 
abundan tamén os ultrarrevolu
cionários de "boquilla" que eren 
que a revolución se fai correndo, 
estes "lskreiros" .son os que lan
zan as cónsignas máis radicai$ 
nas manis, pero que r:a hai bulla 
coa pasma son os que máis co
rren, ou ben están no bar coas 
suas Coca-Colas; de feito non 
son máis que un fato de estu-

-~ 

dantes universitários e nenas de 
papá fartos dos seus caros xo
guetes, por iso compre hoxe en 
dia consolidar unha alternativa 
que non padeza do revisionismo 
direitoso duns, nen do · sectaris
mo ultraesquerdoso doutros, 
un ha alternativa que saiba ·forxar 
e templar cos homes e mulleres 
noves da Galiza socialista, co 
patriotismo secular, que saiba 
xunguir e mobilizar ao povo en-

PRÓXIMO NÚMERO 

teiro na loita poi~ .independéncia, 
poida tomar o poder nas suas 
mans, instaurar o poder popular 
e empeñar-se· no traballo para 
facer da Galiza un xardin en trol, 
o pais livre dos homes e mulleres 
livres. O 

RÁDIOS LIBRES 

A.A.A. 
. (Vigo) 

A Coordinadora Galega de Rá
dios Libres, expresa a sua pro
funda consternación polos últi
mos acontecementos relaciona
dos coas emisoras asociativas, 
non lucrativas e cun carácter 
eminentemente social e cultural 
chamadas habitualmente Rádios 
Libres. Non é doado para nós, 
entender a postura da adminis
tración central a cal através de 
ameazas está a pechar as nosa~ 
emisións nestes dias, e decimos 
que non e doado entendelo pe
las seguintes razóns; 

1.- Trátase con estas amea
zas de rematar cun dos escasos 
movimentos asociativas existen
tes no noso povo, xa que, des
graciadamente na Galiza, non é 
doadó atapar asociacións cultu
rais que desenrolen unha exten
sa laboura, movimentos veciñais, 
asociacións para a defensa dos 
colectivos máis marxinais, etc. 

2.- Dí a "Inspección General 
de Telecomuniciones" que se 
pechan todas as emisoras "ile
gais" para facer unha reestrutu
ración do dial e dar ,cabida ás 
novas conc~ións e nembargan
tes non se pechan as emisoras 
Municipais, contra as que nós 

non ternos nada e alegrámonos 
por elas, pero estas son neste in
tre tan "ilegais" coma nós, por 
moito que esteña claro que terán 
concesión. E dicer, trátasenos 
discriminadamente, e métennos 
na mesma saca de emisoras "ile
gais" que aquelas con intereses 
políticos ou economicos, que o 
único que percuran é un enrique
cemento próprio. 

3.- Non existe un recoñeci
ménto "de feíto" da nasa laboura 
cotidián, cando na meirande par
te dos paises de todo o mundo 
estanse a recoñecer este tipo de 
estacións radiófonicas, como é o 
caso da Fráncia, Inglaterra, Ca
nadá, Nicarágua, etc. 

É, por todo esto, polo que o 
conxunto de Rádios Libres deci
dimos facer un chamamento a 
povoación, no senso de que a 
defensa da liberdade de expre
sión, da liberdade de opinión, 
etc., é unha tarefa de todos, e é 
evidente que a independéncia 
dos poderes políticos ou econó
micos é unha baza indispensabel 
para a defensa desas liberdades. 

Algunhas rádios libres da Gali
za están xa pechadas por orde 
guvemativa, como é o caso de 
"Rádio Rádio" de Monforte de 
Lemes e "Radio Clavi" de Lugo. 
Pero podemos asegurar que o 
peche será temporal, xa que 
aqueles que traballarnos día a 
dia polo direito a comunicación 
do indivíduo e da comunidade, 
non abandonaremos a nosa loita 
neste intre. O 

XOSÉ M" BLANCO 
(Secretárto c1a Coordinadora 

Galega de Radios Ubre9) 
(Lugo) 

·POSMODERNIDADE E: PODER 
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Formando un colectivo 
estábel con incidéncia 
no ensino rnédio e 
universitário, e cun 
labor incontestábel de 
divulgación e debate no 
campo da filosofia e o 
pensam.ento, a "Aula 
Castelao" con xa cinco 
anos de vida, constitue 
unha experiéncia 
destacábel no árneto 
dunha sociedade 
culturalrnen te 
desvertebrada. As seis 
edicións consecutivas 
da Semana Galega de 
Filosofia, sancionan 
positivamente ese 
traballo. 

G .. o u1e1r · 
CULTURAL 

Aula Castelao: un foro de divulgación e debate 
inédito -na Galiza · ~ 
A próxima Semana de Filosofi.a será dedicada á ecoloxia 
Desde o 1984, que celebran a I 
Semana Galega de Filosofia bai
xo o tema xeral de "Filosofia. 
Teoria e Praxe" , a "Aula Caste
lao" procura ir conseguindo uns 
obxectivos de "galeguización do 
ensino, posta a ponto e anova
ción do profesorado, tanto temá
tica como metodolóxica e didác
tica . Ainda que nun princípio 
pensada para incidir no ensino 
médio hoxe iso desbordouse e a 
proporcionalidade das xentes 
que veñen á Semana é dun 50% 
de persoas ligadas á Universida
de". üuen fala é Domingos A 
Garcia Femández, que con Ra
món Reguera, X. Carlos Carba
llido e Alfonso Sola, ahondaron 
nas razóns de ser e nas perspec
tivas da "Aula Castelao'\ Son 
eles, con Ricardo Rodríguez Rá
bana e Carlos Lodeiro, quen for
man o comité organizador da 
Semana de Filosofia "unha acti
vidade que absorbe a maior par
te do naso tempo, alén das ocu
pacións laborais, porque o labor 
de organizar obríganos a reco
mezar o traballo nada máis re
matar os actos dunha edición. 
Así é que este ano xa ternos un 
proxecto bastante avanzado e 
discutido sobre o epfoque da 
próxima edicióñ que seria -se
nón se mu!;ia a idea- o de "Fi
losofia e Ecoloxia", co que se re
colleria unha suxeréncia maiori
táría nesta VI Semana." 

Colectivo non doutrinal 
Con máís de vinte membros 
non todos eles adícados ao ensi~ 
no da filosofía, tarnén doutras 
·matérias - "procúrase unha in
terdisciplinariedade inerente ao. 
próprio conceito que ternos de 
filosofía"- a Aula realiza algun
has outras actividades, "ternos 
feíto ciclos de conferéncias que 

· se teñen adiantado ainda a de-

bates que despois foron e son 
capitais, como a reforma do en
sino médio, e tenos habido de
dicados a Marx, Filosofia Ac
tual, Castelao, Galiza e Xuven
tude, Pensarnento Actual, Diálo
go de culturas ... conferéncias 
pontuais, publicacións, como o 
libro sobre Losada Diéguez, e 
ternos preparado material sobre 
Xoan Vicente- Viqueira á espera 
de poder ser1 publicado ou ela
borado materiais como a que 
sería a prímeira história do pen
sarnento galega, ou vídeos so
bre Platón, ou Ciaran e Nietzs
che" . 

Funcionarnento democrático, 
lugar de·debate, pero diversida
de e resposta pronta para quen 
os queren encasillar doctrinal-

Programa 
a un ano vista 
O programa bosquexado para o 
ano que ven inclue nas sesións 
da mañá a Edgar Morin ("Ecolo
xia e antropoloxía"), lvan Illich 
("Convivencialidade"), Jean 
Fran9ois Lyotard ("Individualis
mo e ecoloxia"}, Commoner, Ha
rich, Thompson ou Guerasimov · 
("Comunismo sen. crescímento), 
Paul Kurtz ou John Passmore. 

Nas sesións de ·tarde, López 
Suevos e Marcial Gondar (sobre 
ecoloxia, economía e antropolo
Xia), Sociedade Galega de Xea·
grafia ("Ecoloxia e espácit'.i'), 
Xurxo Vivero, Adega, Amigos 
da Terra, Green Peace (Mesa 
"Redonda) e comuninaeións. E 
nas sesións da noite as figuras 
convidadas :serian Ramón Mar
galef, MartíD.esz Alier ou Ramón 
Tarnarnes, Alain Touraine, 'Ro
ger Oaraudy e Paulo Freire. D 

mente "a Aula non produce un 
discurso próprío e unitário, nen 
ten un proxécto político ou ideo~ 
lóxico próprío. Dentro da Aula 
hai quen están na liña do ma
rxismo, e quen non o está e ab
soluto. E cada quen con mati
ces". A idea de diversidade está 
no plantexamento da Aula "s~ 
fas un discurso moí monolítico 
corres o risco de que se perda o 
labor. Pero tarnén non pode 
existir un discurso próprío e es
pecífico da Aula porque non hai 
tempo real para que poda elabo
rarse. Se se quer, na pluralidade 
de opiníóns hai pontos de coin- _ 
cidéncia que son leit-motivs da 
aula, como pode ser a galegui
zación do ensino ou un conceito 
claro sobre a filosofía como glo
balización de saberes e a nece
sidade de que sexa accesíbel. O 
próprio plantexamento que ta
cemos nas Semáns é con se
sións matinais con exposicións 
de convidados de fórá, de tarde 
centradas no xerado en Galiza 
arredor do tema central das Se
manas, e as da noíte abertas ao 
público. E o éxito destas sesións 
da noite ten desbordado as na
sas previsións e dase porque se 
busca entrar en temas de actua
lidade e reflexionar a partir de
les. Estar vencellados ao mo
mento histórico" . 

Filosofia na Galiza 
o ano pasado abordaron o tema 
do pensarnento galega. A idea 
de que a filos.afia e o pensarnen
to está asociado a grandes figu
ras inélividuais é criticado "non 
se pode negar que aqui non 
hQubo esas figuras , pero debai-

. xo diso está a conceición de 
que a filosofía é. feíta por indivi
duos xeníais, e isa non é opi
nión compartida por ninguén na 
aula. A filosofia é visión e res- · 

posta en cti.da ir.omento hlstórí
co e ante circunstáncias econó
micas, sociais e políticas." 

Máis que pensaníento galega 
"debérase !alar de pensarnento 
na Galiza, porque condición ine
ludíbel para talar de peruiarnen
to gal~go é que se produza nd 
noso idioma. Este é un debate 
na Aula, porque do que se trata 
é de reconstnfü o que houbo 
porque non o coñecemos, está 
sen iilvestigar. Hai todo un sís- · 
tema educativo e unha filosofía 
en épocas anteriores ao XIX, e 
coas suas figuras, que non as 
coñecemos. Nós tratarnos de 
achegarnos a ese coñecimento.'' 

En con.xunto, e como xa se 
constatou o ario pasado, as in
vestigacións; e o papel da Urn
versidade á hora de organízalas 
e apoialas, no terr~o da históría 
do pensamento galega son mí
nimas, "séguese un traballo des
Iabazado, pontual e sen nengun- · 
ha visión de conxunto e. da Gall-
za". -

"O feito de que haxa figuras 
como Mar mi Heiddeger ou 
Kant na Alemánia non pode dar 
a entender que aquel é un · país 
qe filósofos, en todo caso, que 
nun momento histórico a sua 

. cultura, ligada a factores sóciais 
·e económicos, xerou esas figu
ras e esas escalas. Asi é ao lon
go da história. Na Gáliza hai un 
penf!arnento que dirixe ese de
vir histórico". Que non ten por
que ser autónomo, pode ser de
pendente, pero ha'tunha cosmo
visión própria que explica a ac
tuación das persoas e a socieda
de en cada momento". · 

"E debemos coñecer todo o 
naso pasado. Un país que vive 
amnésico, ou recria o seu pasa
do e coñéceo, ou permanece 
nesa situación fatal- de desme
moriación." A _opinión neste t~-
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rreo expóna Ramón Reguera, 
pero a matización é de Alfonso 
Sola "un país non dá un pensa
mento unilineal, pero ·a única 
posíbilidade de !alar dun pensa
mento galega é no momento no 
que un país se plantéxa unha 
batalla pala liberación nacional. 
A única maneira de xerar un 
pensamento galega é criar un 
pensarnento nacionalista. A ver
tebración ~o país :rasa tamén 
por iso e non só: tarnén, por po
ñer exemplos, por uns mitos co
lectivos, por unha. literatura, por 
unha indústria, ... Pensas na Ga
liza, en galega e sobre unha pro
blemática própría" . 

Do:rhingós A. Garcia aponta. 
que non se debe esquecer que 
"a posición de clase tarnén vai 
xerar respostas diferentes a 
íguais realidades, a iguais épo
cas. Non defendería éu un inter
clasísmo nese senso. Hoxe pp-' 

· dese dar unha confluéncia .na
cionalista porque hai unha 
ameaza .extema, non ternos con
figurada a nasa identidade, 

·etc ... e íso pode levar a unións 
e proxectos en comun, pero 
cando isto . vaia normalizándose 
haberá pensamento de direitas 
e de esquerdas, realista e idea
lista, ... e pode haber acordes 
pontuais pero non converxén
cias ídeolóxicas." · 

Futuro da filosofia 
Ramón Reguera é quen dibuxa 
uha idea, matizada mínima
mente polos outros presentes na 
conversa, sobre o momento ac
tual e futuro da filosofia, "penso 
que hai catro paradigmas. Un 
prímeiro da especialización que 
levaría á desaparición da filoso
fía: cada saber sería autónomo 
·e bastariase a si mesmo. Nunha 
socíedade de especialistas, de 
técnicos,'º ir máis alá do dado 
concreto non ten senso. E iso 
pódese insertar na xeografia, na 
~ória,.. . Por aqui vai a refor
ma <los ensinos meio e uníversí
tárío. Surxe no Renacirnento e é · 
o que se aplica no capitalismo 
avanzaqo. 

Un segundo, o paradigma 
marxista' a filosofia . como ele
mento que dá visión de totalida
de, que dá·unión a toda a cién
cia, a toda a cultura e saber. 

O terceíro serta o paradigma 
relixioso, que no seu afán de ex~ 
plicación global pode ter pareci-' 
do ao marxismo. A relixión 
como fundamento · de toda cul
tura que ven detrás. 

E habería un cuarto paradig
ma de regreso de novo ao indi
víduo, desde diferentes pontos -
de vista, e proxéctase na idea 
de "gozar do momento", con es
quecímerito do que nos ·rodea 

· que ten un gran poder actual-
. mente. · 

- Engadiria un quinto, que de
bia ser o noso, que distinguise 
centrismo e policentrísmo. Divi
djr os centros e disminuir as pe
ríférias. Para· este paí:adígma 
empregaria·o próprío marxismo, 
ou outro . pensarnento, que me 
permitiría realizalo". 

A conversa exténdese en 
múltiples matices: a autocom
placéñcia das sociedades indus
tríais e superdesenroladas, a 
non utopicidade dun discurso 
de liberación, o policentrismo 
como reivindicación_ dos paíSes 
probes e de aí ao fluxo da infor
mación á hora de conformar as 
conciéncias, nunha sociedade 
máis controfada e tecnificada ... 
en suma aos temas que desde 
hfil seis anos plantexan e que 
teñen garantida a continuidade 
e o interés no futuro da Sen~.ana 
Galega de Filosofía e da "Aula 
Castelao". · O 

x.c. 

'.-. 1 
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A sublevación militar e civil do 
18 de Xullo de 1936 contou en
tre os seus primeiros obxectivos 
a recatolización do estado, pero 
este componente relixioso e cle
rical non foi exclusivo dos pro
motores da rebelión. Por exern- .. 
plo, entre os escritores en gale
go e mesmo entre os de militan
cia galeguista houbo algún que, 
por razóns diversas, aplaudiu e 
asurniu a belixerante confesio
nalidade imposta, participando 
de palabra e obra no proxecto 
nacional-catolicista. 
· Tal pode apreciarse na actitu

de de Antón Noriega Varela, Vi-
._ cente Risco ou Ramón Otero Pe

drayo polo menos ante a restau
ración da cruz nos centros de 
ensino e nos cemeterios, que foi 
unha 'das prirneiras e rnáis os
tentosas medidas recatolizado
ras adoptadas pelas autoridades 
insurxentes. 

En efecto, desde que a auto
denominada Junta de Defensa 
Nacional se estableceu en Bur-

- gos, foron aparecendo · disposi
cións en consonacia cunha con
cepción confesionql da educir
ción, corno a expurgación reli
xiosa das bibliotecas escolares, 
a obrigatoriedade da ensinanza 
da relixión e da historia sagra
_da, a depuración do profesorado 
desafecto á Igrexa ·Católica, a 
obrigatoried,ade de prácticas 
devotas (na cuaresma, na recep
ción de sacramentos, no mes de 
María)-, a necesidade de acredi
tar os alumnos rnaiores boa con
duta . relixiosa, o exame e cursos 
de orientación relixiosa obriga
torios para o profesorado, etc . 
(Polas mesmas datas, suprirnía
se o antroido, desautorizábase o 
divorcio e derogábase a leí diso
lutiva da Compañía de Xesús). 

Pero antes que ningunha ou
tra disposición sobres~ unha 
arde dada xa no verán de 1936 
para que se repuxeran os cruci
fixos nas escalas, operación rea
lizada coa máxima solernnidade 
e publicidade, corno rnostra a 
dimensión modélica qu~ cobrou 
a postura rnantida a este res
pecto por Noriega xa durante a 
República ou a actitude mani
festada por Risco e por Otero 
ante a reposición da cruz no en
sino e nos cerneterios, respecti
vamente. 

. O exemplo de Noriega 
Antón Noriega Varela colabora
ra na sua xuventude nas loitas 
agrarias e prornoveu con Antón 
Vilar Ponte a revist~ anticaciquil 
¡Guau, guau!, o que lle costou a 
perda do seu pasto de rnestre 
en Fondós (Foz) e o seu traslado 
forzoso a Calvo·s de Ranclin. 
Pero, pese. a que sernpre manti
vo relacións con persoeiros 

. agrarios e galeguistas, non se 
cornprorneteu co rnovernento 
nacionalista, adoptando posi
cións rnoi reaccionarias, tradi- · 
cionalistas, católicas e, a raíz da 
guerra, entusiásticamente fran
quistas e falanxistas . Cando es
talou a contenda exercía en 
Santa María de Chavín, onde a 
sua escala se convertiu nun mo
delo de imitar segundo as auto- · 
ridades do Movemento. 

En efecto, o pr:iineiro gober
nador civil estableddo en' Lugo 
polos ·insurxentes, · Ramón Ber
rnudez de Castro, ordenou en 
agosto de 1936 aos alcaldes da 
provincia que repuxeran en to
das as escalas o crucilixo, pero 
dispensou deste ritual patrióti
co-relixioso á de Santa María de 
Chavín, "porque en ella no faltó 
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O_ GALEGUISMO -ANTE A CRUZ 
D . A GUERRA CIVIL 

i 

-'DESDE QUE SE 
ESTABLECED A 

XUNTA DE DEFENSA 
NACIONAL 

APARECERON 
DISPOSICIÓ_N_S_ 

ACORDES ~UNHA 
. . CONCEPCIÓN 
CONFESIONAL DA 

EDUCACIÓN' 

ni un solo instante su Augusta 
Presencia, mercede a la fi.Ime
za,a la gallardía y a Ja serena fe 
del maestro nacional que la re
gentaba D. Antonio Noriega Va
rela, inspirado poeta de la mon
taña lucense y por serlo, con .Ja 
delicadeza y finura necesarias 
para hacer alarde de rasgo tan 
meritorio, que yo por Jo que tie
ne de enaltecedor para el Cuer
po a· que pertenece el referido 
maestro, me honro en hacer pa.,
tente para la debida ejemplari
dad y merecida alabanza". Tal 

· circular foi publicada en Vida 
Escolar (Lugo, 29-8-1936) e-pode 
lerse completa Ja este ·respecto 
no rneu artigo sobre "As revis
tas do ensino lucense durante a 
guerra civil" (E! Progreso, Lugo, 
30-11-1988). 

A restauración de Risco 
Vicente Risco, teórico do nacio
nalismo galego e dirixente das 
Irrnandades da Fala, ocupara un 

CLAUDIO RODRfGUEZ FER 

importante lugar no Partido Ga
leguj.sta, pero o ·seu conservadu
rismo católico irnpediulle per
manecer na organización cando 
esta se coaligou no Frente Po
pular para participar nas elec
cións de Febreiro de 1936. No 
mesmo mes, abandonou o PG e 
constituiu en Ourense Dereita 
Galeguista, que xa viña funcio
nando en Pontevedra por inicia
tiva de Xosé Filgueira Valverde. 
Segundo todas as testernuñas, 
viviu aterrado os prirneiros mo
mentos da guerra, aderíndose 
completamente ao bando suble
vado. 

O 30 de Agosto de 1936, sen.
do c:Urector da Escola Normal de 
Maxisterio de Ourense, foi o en

·cargado de repoñer o crucifixo 
no seu centro, segundo el mes
mo ''Por singular privilegio de la 

· Divina. Providencia". O crucifi
xo ,'nendecido solemnemente na 
catedral polo hispo Cervl.Po. foi 
transportado polo Teniente Co
ronel da Guardia Civil, quen ía 
seguido dunha concorrida pro
cesión formada por cornpoñen
tes de diversas organizacións 
políticas e relixiosas e por repre
sentantes de todas as institu
.cións. Risco pronunciou un .dis
curso na máis pura liña nacio
nal-católica: "Con el máis ínti
mo, con el más profundo con
tento de mi espíritu, recibo de 
manos del Excelentísimo Señor 
Comandantf! militar de Ja plaza 
en funciones, esta sagrada ima
gen de Jesús CJmcificado, que 
desde ahora, en lá nueva era 
que se abre para nuestra Patria, 

va a presidir nuestros trabajos 
en esta Escuela Normal". Asi
rnesmo, felicitase da recupera
ción do ensino confesional, 'que 

·lle p~rrnite "en el ejercicio del 
cargo, una manifestación públi
ca de mi fe, vedada hasta ahora 
ennuestra vida profesional, por 
las circunstancias de todos co
nocidas y ya pasadas". Polo de-

, rnais , o discurso contén todos 
os tópicos anti-laidstas e anti
rnaterialistas dos que viron na 
República un trunfo de '1a doc
trina del Anticristo", ante a que 
opuxeron a doctrina do Cristo 
Reí do nacional-catolicismo. O 
texto foi publicado po Boletín 
Eclesiástico del Obispado de 
Orense (7-9-1936) e recollido por 
·Carlos Casares en Vicente Risco 
(Vigo, 1981). 

A Redención de Otero 
Ramón Otero Pedrayo, mernbro 
das Irmandades da Fala, do Par
tido Naciónalista Repubricán 
d'Ourense - polo que foi depu
tado- e do Partido Galeguista, 
dó gue non saiu pese a que, 

~'NoRIEGA, RISCO 
E OTERO ERAN 

POLITICAMENTE 
CATÓLICOS E 
ACABARON 

·ASUMINDO O 
NACIONAL-

CATOLICISMO' 

como católico e conservador 
tarnpouco aprobaba as alianza~ 
cqas esquerdas, foi depurado en 
1938 do seu cargo de catedráti
co no Instituto de Oúrense. 

En Febreiro de 1937 partici
pou, xunto a Risco, na creación 
da revista ~atólica M isión. Ali 
publicou, co seudónimo de LUÍs 
Peñanofre , o artigo "El cemente
rio redimido", onde eloxia a res
tauración da cruz nos cernete
rios e a derogación da para el 
nefasta "legislación laicista" da 
República neste e neutros as
pectos. A terrninoloxía oteriana, 
corno a de Risco, coincide rnoi
tas veces coa das disposicións 
franquistas. Por exernplo, a ciI
cular do 9 de Abril ae 1937 na 
que se decretaba a obrigatorie
dade da devoción mariana nas 
escalas opúñase "al laicismo y 
cursi pedantería de Ja escuela 
marxi.sta que hemos padecido", 
rnentres que Otero celebra que 
o cementerio se vexa "Libertado 
de la pedantería profana y profa
nadora" do laicismo republicano 
("pedantería" que aparece ta
rnén corno manifestación do 
Anticristo no discurso de Risco 
xa comentado). "El cementerio 
redimido" saiu en Ourense en 
plena guerra (1-2-1938) e foi par
cialmente reproducido por 
Ouintela e Valcárcel en Ramón 
Otero Pedrayo. Vida, obra e 
pensamento. (Vigo, 1988). 

Nacional-catolicismo 
Claro está que outros católicos 
galegas, como Alexandre Bóve- . 
da , foron fusilados polos suble
vados, así como que, na zona 
republicana, Castelab publicou 
o seu alegatorio contra o "Cleri
calismo" en 1937, suavizado 
lago en Sempre en Galiza. A di
ferencia básicá entre os distin
tos cornportamentos estribaba 
no feito de que, mentres Bóveda 
e Castelao era católicos, Norie
ga, Risco e Otero eran política
mente católicos, polo que aca
baron asumindo o nacional-ca
tolicismo da ditadura que se 
aveciñaba, aínda que en dife
rente grao de adesión: os reac
cionarios Noriega e Risco iden
tificáronse plenamente co esta-· 
do clerical totalitario, pero Otero 
só abrazou, polo menos nun 
princip io, a restauración da cruz 
que conlevaba, aínda que máis 
adiante eloxiaria tarnén outros 
aspectos do réxirne, corno creo 
ter mostrado en "Servidurnes 
franquistas de Otero Pedrayo'' 
(Diario de Galicia, Vigo, 3-9-
1988). . 

Pese a que Noriega , Ric;co e 
Otero puxeran de rnanifesto o 
seu nacional-catolicismo con 
anterioridade á guerra, resulta 
evidente que aquel contribuiu 
de modo decisivo á adesión dos 
dous prirneiros ao Movernento e 
ás complacencias do terceiro 
ante o mesmo. Ao cabo, antes 
que galeguistas,• eran católicos. 

A orde ministerial do 27 de 
Xullo de 1939 di que "La victoria . 
de España ha sido, esencial
mente, la de Ja Cruz" e que '1a 
mejor laureada de nuestra patria 
ha sido esta Cruz que el caudillo 
ha concedido á todas las escue
las nacionales", anteriormente 
proscrita por "el materialismo 
bárbaro y laico del marxismo 
'ateo". Noriega, Risco e Otero fo
ron cruzados , roáis ou m~nos 
activos, daquela causa, aínda 
que o último rnantivera certos 
distanciamentos con respecto 
ao réxirne franquista durante a 
postguerra. . O 



i:tl1~'tl§l'.¡::¡¡'i'!1!tMJ!ttlft 
O teatro. faise 
imprescindíbel na 
es cola 
Mostra de. Teatro 
Infantil Galega 
'Xeración Nós' 

En moitas e variadas ocasións 
os teóricos da pedagoxia teñen 
insistido na necesidade de in
troducir a vida na escola, ou 
dito doutra maneira , sacar a di
námica educativa dos aburridos 
e alom ados libros de texto, in
troducila na práctica que facili
cite aos rapaces recoñecimen
tos productivos para o seu de
senvolvemento. E a "escola para 
a vida" que reclamaban os por-
tugueses de Abril. · 

Nesta liña aponta unha inicia
tiva nada na comarca de Ferrol , 
e qlie tende a consolidarse ano 
tras ano, desde que o Concello 
de Fene promoveu a idea até 
esta edición na que Ares é o 
município sé. Desde o 10 e Abril 
e até o 31 de Maio os actores e 
titiriteiros entran nas aulas, e os 
nenos saen aos teatros a repre
sentar obras -nalgunha oca
sión elaboradas por eles mes
mos- ou simplesrnente a dis
froitar c0a cena. 

Xunto coas representacións 
tamén se organizan talleres dra
máticos para mestres e para ne
nos, nos que se intenta que o 
"xogo dramático" entre real
mente no ensino e que os seus 
efectos se prolonguen máis alá 
da duración da Mostra. Os cati
vos terian que aprender a "xo
gar no teatro" habitualmente, ou 
a "estar en forma" teatralmente 
talando, máis alá da preparación 
dunha represen~ción esporádi
ca, ou da visión dunha determi
nada obra. Xan Cejudo, --o mo
nitor do taller da situación dra
mática- indica como algunhas 
vantaxes desta introducción do 
teatro na escola, "o millor coñe
cirnento do carpo por parte dos 
rapaces, xunto coa sua aprendi
zaxe da perspectiva, de distin
tos pontos de vista, ao ter que 
situarse na pel dunha persona
xe, que pode ser que nas suas 

formas de comportamento non 
teñan nada a ver coa sua perso
nalidade. O desenvolvimento da 
comunicación e da expresión 
son, en definitiva , logros palp á
beis nos alumnos ao prn..ic::b tem
po de poñer en práctica esta ex
periéncia". 

Experiéncia atípica 
A Mancomunidade de ·munici
pios da comarca. de Ferrol lo
grou levar a bó porto nest ano a 
VI edición da Mostra que leva o 
nome da "Xeración Nós" e cun 
éxito e unha acollida "in cres
cendo" tanto no mundo da esca
la da comarca, como noutras 
áreas da cultura galega. Todos 
os grupo3 teatrais participantes 

Son libros p~ra o Ciclo Inicial da EXB. 
Libros globalizadores eñ Lingua Galega. 
Libros de traballo trimestral. 
Libros que teñen _en conta que nenos e 
nenas que comenzan este ciclo non pasaron 
polo ensino Preescolar. 

Un libro de Ciencias Naturais 
feíto dende Galicia para 
comprender mellar a Msa 
realidade. 
Un instrumento para o traballo 
na aula e ma_is no entorno. 
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coinciden en destacar o cará~:;
ter "atípico" desta· experiéncia e 
a sua intluéncia positiva, tanto 
nos proprios centros escolares 
da comarca a donde se vai for
mando un público teatral, como 
nos próprios grupos profu?ionais 
aos que se lle forza ano tras dilO 

a unha renovación conceptual e 
formal . 

Xan Cejudo tamén resalta a 
diferéncia existerrte entre o tea
tro realiiado polos nenas e no 
teatro destinado aos nenos. "No 
primeiro dos casos, máis que de 
facer ·teatro, trátase de xogar ao 
teatro, e polo tanto aproveitar o 
xogo dramático para o aprendi
zaxe xeneral dos cativos . Trata- · 
ríase de prolongár a todo o cur-

. so escolár a mtrodución para' os 
nenas, é importante que o mes
mo se realice sen prexu:tcios, se 
faga a partir do mundo dos cati
vos, e tendo moi en conta que 
os nenos agora están moi afei
tas á linguaxe cinematogrAfica 
(e máis concretamente televi
sisv) e poden ter c~rtas dificul
tades . para comprender o teatro. 
Precisamente aí está unha das 
grandes vantaxes da linguaxe 
dramática, xa que a suxeréncia 
pasa aquí a primeiro plano, re
é¡uírese a complicidade do es
pectador para recriar un am
biente ou cenário concreto. Por 
iso, no caso do ·teatro para ne
nos, ha! que poñerse no seu 
mundo, para facerlle chegar e 
comprender esa suxeréncia" . 

O teatro 
e as matemáticas 

· Desde sempre os or§Tanizadores 
da Mostra pelexaron, 'I)ola in9lu
sión ,das suas acti,vidades den
tro do currículo e do horário es
colar, asi poi -conseguii unha 
subvención da Consellaria de 
Educación, ao entender que é 
directamente competéncia <les
te departamento apoiou unha 
série de !:'lctividades que van 
destinadas á · escola. . 

Nesta VI edición, por primeira 
vez conséguense os dous ob
xectivos, e apesar ainda de es
tar aindé;i lonxe da equiparación 
entre o "xogo dramático" e ou
tras especialidades máis "pres-
tix;iosas" como as matemáticas, 
agora todps as· representacións 
se ¡ealizan en horário escolar, e 
a Dirécción Xeral de Educacion 
Básica ofereceu. unha pequena 
axuda económica (ainda cativa 
e:p. comparación coa fomecida 
pola Dirección Xeral de Cultura) .. 
Desta forma iníciase un carniño 
de difícil retorno. 

Cando ainda non rematou 
esta sexta. edición da Mostra de· 

· Teatro Infantil · "Xeración Nós" 
os s·eus organizadores xa están 
a -pensar na montaxe da sépti
ma e apontan álgunhas das li
ñas de traballo. que se intenta
rán mellorar. A -diversificación 
do tipo de teatro escollido pode 
ser unha delas, xa que se obser
va ano tras . ano unha excesiva 
preponderáncia dos títeres, 
frente a outras modalidades 
como o teatro musl.cal ou da 

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

Librds para a Área de Experiencias, nos que as Ciencias Sociais e 
Naturais aparecen integradas nun único libro para cada nivel. 
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rua, que xa se integraron tiíni- . 
<lamente nesta epj.ción cun ro
tundo éxito . 

Até o 31 ·de Maio non se fe
chará o telón da Mostra de Tea
tro , e os organizadores tentan 
que o telón do teatro xa non se 
feche nunca máis nos Coléxios 
públicos da comarca de Ferrol. o-

E. SANFIZ 

!I~rnu~¡,¡;¡¡,;¡'J}'iliMl:ifül'!Mí 
Arde J\4ississipi 

"Mississipi Burning" e un fil
me que se situa a médio camiño 
entre o xénero policiaco máis 
arquetípico_ e a obra de denún
cia social, recolledora ·da trsidi
ción liberal do cine norteaníeri
cano, que por moi insuficiente 
que poda parecer, boa falta lle 
fai cultivar hoxe a tal cinemato
grafía . . Como responsábel deste 
apareament0 aparece Allan Par.
ker, cineasta máis ben oportu
nista e colleitador de éxitos ba8-
tante enganosos, pero que aquí 
nos conta unha história cunha 
correcta· claridade (que non bri
llantez) expositiva, e facendo 
que o ritmo non decaiga, até 
obter un apañado filme de · ac
ción ao que se acopla mµlha de
núncia non por -repetida menos 
oportuna. -

Apoiándose nunha histórié!
verídica acon~ecida nos anos 
sesenta perta de Memphis, cun 
asasinato que derivóu en fortes 
distúrbios rada.is', o filme con
dúcenos ao corazón do "profun
do Sul" estadounidense, ferve
doiro do racismo e dun larvado 
fascismo. cotián, mqnifestado a 
pouco que álguén altere a . "pax" 
americana" por ali imperante. 

O primeiro aceito do filme é 
lograr unha ·convincente am
bientación tanto física como hu
mana, ilustrando axeitadamente 
as fisonomías vilegas, como os 
Gonsabidos policías sebosos. A 
este ambente hostil opoñerase a 
investigación levada a cabo polo 
FBI, que ven rañar donde a pai
sanaxe· non quer: na orde de . 
causas polo cal o asasiñato dun 
negro e dous estudantes bran
cas pro-diréit9s c~vis é plena: 
mente xustificábel. · 

Apreséiltadas así as causas, 
resulta que nunca o FBI debeu 
receber tanto nun film.e a identi
ficación do espectador en con
tra , isa si, doutro estamento po
licial, como o local. 

Identificación que se prod1J.ce 
por lóxico decantamento ideoló-

. Xi.ca, pero que está lograda non 
sen certo grao de maniqueísmo, 
máis patente na parte final na 
que o fBI, impotente ante a 
rede fascistoid dos poderes 1o
cáis, decide adoitar métodos 

: non moi diferentes dos do KKK 
para desartellar aos pnndpais 
asasiños. É aquí donde a fita 
máis se. desvía da · coerente liña 
até entóñ seguida, convertíndo
se por uns intres nun filme dis
tinto, adscribíbel a ·certos telefil
mes máis ben esquecíbeis. Pe'ro 
non por isa a película se resinte 
dabondo cornq para deixar de 
ser unha obra que, senda consi
derabelrnente convencional, se
gue a estela de "A xauria hu
mana" ou a máis recente 
.. Alamo Bay" de Louis Malle, 
entre ·outras moitas . Fundamen
to básico da eficácia do filme é 
a preséncia dun incomensurá
bel Gene Haclanan, o poli de 
volta de todo peró de gran cora-: . 
zón que finalmente imporá o 
seu critério pouco ortodoxo pero 
cuán efectivo. Mais o filme de 
Pátker, pródigo en clichés polo 
estilQ, combínaos cunha eficá- ' 
cia- que o fai prociucto moi apto 
para o consumo cinéfilo. - CJ 

GONZALO VIUS 
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· Naceu no Ferro! o 15 de Agosto de 
1952. Arquitecto Superior pola 
E.T.S.A. de Madrid ná especialidade 

· de Edificación ( 1977). Becário da Ca
tédra de Proxectos· Lnos ·e.ursas 77178 
e 78179. Actualmente mora en Baiona 
e comparte estúdio en Vigo ·con Sal
vador Fraga Rivas con quen se adica, 
·xunto cos habituais temas de constru
ción, ao planeamento e deseño urba-

ARQUITECTURA 
MEMÓRIA 

O edificio sitúase nunha zona de . aproveitamento). Para isto trátanse ás 
edificació~ dispersa, sobre un terreo fachadas non como membranas defi-
pequeno e alongado que c~ndiciona o nitórias do espácio que conteñen, se-
deseño da planta. Como obxeCtivo nón como elementos indepeñdentes. 
pretendeuse liberar á edificación . da_ Tamén se quixo distorsionar a per-
sua própria configuración espacial , · cepción da· sua escala por méio da re- -
definida por cuestións alleas ao dese- petición rítmica dos peares e das . di-
ño, (distáncias ás lindes e máximo mensión da carpintatia_. . 

fiDIFÍCIO PARA AULAS DE F.P. 
O ESPIÑEIRO-VIGO 

PLANTA PRIMEIRA 

PLANTA BAIXA 

MANUEL PORTOLES SANJUAN 
no. 

Obtuvo prémios e mencións, nos se
guintes concursos: 

Casa Consistorial Je Cangas do Mo
rrazo", de ámbito estatal en 1984 en 
colaboración con Salvador Fraga Ri
vas. 

de Arquitectura Cidade de Vigo" 
~ 1985, polo edificio de 12 vivendas de 

protección especial na rua Cidade de 
- Mención Especial "Prémio de 

Arquitectura ·Cidade de Vigo" 1982, 
polo edificio de aulas de F.P._ da Con
gregación-de Misioneiras do Divino 
Mestre, situado no Espiñeiro, Á 
Guia-Vigo. 

- 2º Prémio no "Concurso para a 

- - Accésit no "Concurso para a 
finca Ri·vera Atienza" d~ Vigo .en 
1985, de ámbito estatal e en colabora
ción con Salvador Fraga Rivas e unha 
ámpla equipa. 

- Mención Especial no "Prémio 

Vigo en Baiona. _ 
- "Prémio Josep Lluis·sert de Ur

banismo" 1986, da Corporación Me
. tropolitana de Barcelona, polas actua
-cións sobre a franxa litoral da Boca 
'Sul da Ria de Vigo formando equipa 
con Salvador Fraga ~ivas e en éola-

boraciÓn con Feo. Javier García-Qui
jada ·Romero. Estas ª"°acións com
prenden: Paseo marítímo de Baioná, 
xa executado; Plan especial de protec
ción e melloÍ:a ambiental e plan de or
denación de Praia America e Panxón 
(Nigrán); Proxecto de Paseo Marítimo 
de Praia América-Panxón; Plan. espe
cial de protección e mellora ambiental 
e plan de 'Ordenación da Práia _do Bao 
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ACTOS 

• · Manuel- Maria 

Conferéncis sobre .celso Emí-· 
lío Ferreiro no Casmo de Can
gas 0 luns ~~ de Abril ás 20 h. 
Organiza Xiria. ·' 

• A arce no x~din 
A última producción do CDG, 
que abre a temp01;ada, porase 
en cen no Teatro Pnnc1pal· o 
dia 20 'ás 23 horas. 

• Revolución 
Francesa 

Nun ciclo organizado . pola 
Alianza Francesa talará o xo
ves 0 hist.oriador Jesus de Jua
na ás 19.30 no Ateneo. O ven
res proxectarase o víideo da 
película "Danton" e o sábados 
ás 20 h. 0 grupo "Rua Viva" re
presentará "Antigonoa" de 
Anouilh. 

• Xalgarete 
o grupo de teatro indepen
dente Xalgarete estrea o es
pectáculo "De par en .Par" , de 
Franca Rame e Daría Fo o 25 
de Abril ás 8.30 h . no Auditó
rio da Caixa de Aforras de Ga
licia , na Carreira do Conde en 
Santiago. A obra dirixiuna 
Eduardo Alonso, a cenografia 
é de Xerardo del Rio e a músi
ca de Emilio Cao. Representa
rase tamén os días 26 , 27 e 28 
de Abril .ás 20.30 h. -

• Muxicas 
Dentro do programa de Destas 
de San Marcos de Noia, o vin-

deiro domirlgo dia 23, actuará 
o grupo "Muxicas", ria Al¡µne
da ás 22 horas. 

• Mostra de video 
para a fllOCidade 

Cincuenta obras procedentes 
de todo o Estado poderanse . 
ver na Casa da Xuventude de 
Ourense nos próximos dias 25, 
26 e 27 de abril. 

• Cooperativismo 
na Galiza 

Na Escola Universit¡llia de Es-
. tudas Empresarias orgarnzase 
Uilha semán de conferéncias 
.co seguinte calend.ário. 
Luna 24 de Abril. Conferén
cia de Antón Gómez Segade. 
Martes 25 de ·Abril Mesa 
redonda "Desenvolvirnento ru
ral e cooperativismo". Mario 
Orxales , Tereixa Ledo, Ant.o
nio Campos, José Gundin e 
moderando Xosé A. López Ta
boada. 
Mércores 26 de Abril. Con
feréncia de Balere Bakaikoa. 
"Cooperativismo no País Bas
ca: Uilha economia alternati
va''. 
Mesa Redonda. "Cooperativis
mo e relacións. laborais" . Julio 
Mougán, Bieito Santos, Ricar
do González, Elena Iglésias e 
Secundino Carballal. Modera 
Luis Carmés. 
Xoves 2·7 de Abril. Confe
réncia de Manuel Gómez ÁJ.
varez. "Coren, a industrializa
ción agro-alimentar en Ouren
se". . 
Conferéncia "O cooperativis
mo en Cataluña e as tarefas do 
instituto :para a promoción e 

CONVOCATORIAS · 

• "Maios.,.89 

O próximo día 1 de Maio cele
bra.rase en Redondela a tradí
cional Festa dos Maios, con 
arregro ás seguintes Bues: 

1. Tód.olos Maios partici
pa.Iltes terón unha subvención 
de 5.000 pesetas. 

2. Concederanse os seguin
tes premios para as categorías 
establecidas: · 

l.- Mellares coplas. 
1°. Premio ........ 10.000 pts. 
Z'. Premio .......... 8.000 pts. 
3°. Premio .......... 6.000 pts. 

11.- A interpretación. 
1°. Premio .......... 8.000 pts. 
Z'. Premio .......... 6.000 pts. 
3°. Premio : ........ . 4.000 pts. 

ill.- Maio tradicional. · 
1°. Premio ...... .. 10 000 pts. 
Z'. Premio .......... 8.000 pts. 
3". Premio .. ...... . 6.000 pts. 

N .- Maio artistico. 
· 1°. PrerD:io ..... .. . 10.000 pts. 

2°. Premio ..... .. ... 8.000 pts. 
3°. Premio ..... ..... 6.000 pts. 

3. Será obrigatorio na cons-
trucción de Maios o emprego 
de materiais tradicionais 
como madeira, farraco, xestas, 
bríón, fiuncho. carrabOuxos. 
flores. etc. 

4. Os premios poderán de
clararse desertas, empregán
dose ·o seu importe na crea
ción de accesits. sempre que 
o xurado o considere conve-
niente. · · 

5. Non serán admitidos a 
· eoncurso aqueles Maios con 

coplas que atenten contra as 
máis elementais normas de ci
vismo e respecto ·ós cidadruis. 

6. O prazo de inscrición 
será ata o dia 28 de abril e de
berán' acompañar vinte exem
plares daS coplas. 
· 7· As copas estaráll escritas 

· na normativa oficial. · 
8. O íncumprirnen~ das 

presentes Bases implica a ex
clusión ·dos participantes. . 
Or9anización da festa · 

· As 10.45 horas d~ · mañá 
concentraranse . tódolos Maios 
Parti..cipantes fronte á Ribeira 

_ e, de ,segilido, percorrerán as 
.. rúas da Vila para rematar na 
Xunqueira; onde subirán 6 es- . 
trado por arde segundó sorteo 
que se fará o dia antes. 

ll XXII Concurso 
Nacional de 
Cantos Infantis "O 
Fa cho" 

A Agrupación cultural O Fa
cha, ca patrocinio de Cabra 
Galiciá., convoca a XXII edi
ción do Concurso Nacional de 
Cantos Infantís ·o Facha" de 
acordo coas seguintes bases: 

1ª.- O ·concurso consta de 
dúas seccións: 

a) Cantos para nenas sen li
mitación de idade. 

b) Cantos de nenas, que · 
consignarán a idade ao pé do 
traballo que manden, subdivi
díndose esta moda.Iidade en 
tres grupos: 

1) Nenas de 12, 13 e 14 
anos; 2) Nenas de 9, 10 e n 
anos, e 3)Nen~ de 6, 7 e 8 
anos. 

2ª .- Os traballas de tema 
libre deberán ser inéditos e 
escritos en idioma· galego. 
Cada concursante 'poderá 
Iflandar cantos cantos quixer, 
non podendo exceder cada 
conto de 6 fólias, mecanogra
fados a dobre espazo. 

3ª .- Os orix:inais manda
rán-se por triplicado,-baixo pli
ca, se así o desexar os concur
santes, entrando en concurso 

· unicamente aqueles traballos 
que teñan ingreso no domici
lio de Agrupación Cultural O 
Facha-Federico Tapia, 12, 1° 
C, A Coruña, ou Apartado de 
Correos nº 46 - ·antes do dia 
1° de Maio de 1989 .. 

4ª.- Os prémios serán 
como segue: 

a) Cantos para nenas:_ Un 
prirneiro prémia de 30.000. p~ 
setas e unsegundo prémio de 
20.000 pesetas. ' · · 

· b) Cantos de Jienos: pré~ 
mios en número de dous para 
cada grupo de idade, cons]p~ 
tentes en lotes de libros. 

5ª.- O Facha reserva-se o 
. direito á publicación dos con- . 
tos noperíodo de lR meses, 
computados desde o coñece-: 
meñto público do -fallo. 

·6ª.- O fallo dará-se a coñe
cer a tinS de Majo, mes no que 
se veñen ·Celebrando diversos 
actos en tomo á nosa Cultura. 

7ª . .:....:.... A Agrupacién Cultural. 
0 -...Faclio reserva-se o direito 
de designar o Xurado @e ha 
fallar os prémias, ·así· como o 
sistema de eleccións, dos con- . 

formación 'cooperativa": JÓsé 
Castaño i Colomer. 
Venres 28 -de Abril. Mesa 
redonda "A empresa coopera
tiva na pesca". Manuel Lojo, 
Olirnpio ·castelao e José Ma-

EXPOSICIONS 

tos g~dores . 
8ª.- A participación neste 

concurso supón a aéeitación 
expresa das presentes Bases. 

• 2_00
-Xogos Florais. 

escolares Galicia 
O Colexio Público "Pedro Ba
rrié de ia Maza" de Mondego
Sada (A Coruña), ca patrocinio 
do Excmo. Concello de Sada, 
convoca os "Z:S Xogos Fiarais 
Escolares Galicia" coa inten
ción de promove-lo cultivo da 
poesis escrita en idioma gale-· 
go entre os escolares que se 
encontren cursando a za Etapa 
de E.X.E. nos colexios públi
cos da nosa Comunidade. Re
xerase polas seguintes bases~ 

1.- Poderán participar ra
paces· e rapazas que estuden 
algún dos curosos correspon
dentes á 2ª Etapa de E.X.B . 
nalgún dos colexios públicos 
da nosa Comunidade Autóno
ma. 

Z'.- O tema das composi
cións poéticas será libre . 

3°.- Os poemas terán que 
estar escritos en idioma gale
ga e serán orixirlais . e inéditos. 

4°.- Cada poema non po
. derá supera-los tres folios de 
extensión, escritos só por 
upha cara e a dous esp?-cios. 

5°.- De cada traballo man
daranse tres copias --con le
tra clara e lexible-- ou meca
nogÍafi.adas; pero todas asina
das cun lema e ácompañadas 
dunha plica ou sobre pechado. -

No interi9r figurará o nome 
do seu autor, coa indicación 
do cillso no que se encontra; 
e nome do colexio, a localida7 
de; o enderezo e o teléfono do 
auto¡, e do seu t:entro; .. así 
como ti firméi do profesor que 
o .autorice. 

6°.- Os po~mas. coas súas 
plicas correspondentes, envia
ranse ó .:Colexio Público Pedro 
Barrie de la Maza" de Monde
go-Sada (A Coruña). ~tes do 
dia 1 de Maio, coa indicación 
de "2°5 Xogos-Florais Escolares 
Galicia" . . . 

1°.- o fallo do Xurado, for
mado por profesores de E.X.B. 
e coñecidos escritores gale
gas, sérá inapeláble~ e d~ase 
a coñecer nos meios de comu
nicación de Galicia e directa-

. mente aos centros escolares 
premiados. 
. 8°.- Os alumnos·premiados 

ANUNCIOS DE BALDE 

InteresadÓs en montar unha 
Granza-E.COia, educación al

. temativa en réxime de coopera
tiva na zona de Charit;,ada .. ·Po
ñerse en.. contacto con Anxo 

- Maure - Avda. Portugal 16 -

IiUel López Rodríguez. Modera 
Xulio Pardellas. 
Conferéncia "Política do Go
vemo galega respecto ao coo
perativismo". Francisco Fer- · 
nánd.ez Añó. 

-• Ramón Cond.e 

Esculturas ria Galeria E5cpre
sión,. de Ourense . (Rua do. Pa- · 
seo, 7) . 

• O mar da. 
memória. 

Exposición de . fotografias 
(1880-1930) no Museu· do Pavo 
Gal ego -

deberán asistir o .acto de en
trega d~ premios --correndo 
os- gastos de desprazarnento 
pola súa conta-, no que lerán 
ou recitarán as súas composi
c_ións poéticas. xunto con c9n
sagrados poetas galegas. Este · 
acto terá lugar no. Auditoriurn 
do Castro de Sada o día 19 de 
Maio pola .tarde. (18 h. aprox.) 

9° .. - Estableceransé os se
guintes prémios: 

1°) 25.000 pts. , flor n.atu
ral, diploma e medall~ de 
Cerámicas do Castro. 

2°) 15.000 pts .. flor natu
ral, diploma e m~dalla de 
Cerámicas do Castro. 

3°) 10.000 pts., flor natu- -
ral, diploma e medalla de 
Cerámicas do Castro . . 
- Ademais concederanse 7 

. accesits de 5.000 pts. cada 
un, coa súa flor natural, diplo
ma e medalla de Cerámicas do 
Castro correspondentes. 

10".___: O ColeX:i.o _,Público 
"Pedro Barrié de ·la Maza" po
derá dispor libremente das 
éomposicións premiadas para 
a súa publicación, se así o 'es- -
tima oportuno. 

11º.-Non se devolverá nin
, gún traballo presentado. 

12:'.- A participación nos 
"206 Xogos Florais Escolares 
Galicia" preE¡Uporá a acepta
ción de t(xioJos devanditos 
puntos . 

• Certam;e 
·de Relato Cor:to 

A Asociación Cwtu;al Cictade 
Vella de Compostela convoca 
este certame coas seguintes 
Bases: 

Poderán presentars.e ao I 
Certarne "Maio Literário;, de. 
rnlátos cortos todos aqueles 
autores que o. desexen, sen 
importar a sua residéncia ou 

. nacionalidade, con.' traballos 
inéditos e orixirlais que este~ 
.xan escritós en língua galega . . 

Os traballos. apresentados 
con lema óu pseudónimo, bai
xo plica e por cuadriplicado, 
deberán ·f3ntregarse antes do 

· dia 10 de .Maio en calquera 
pub da Cidade Vella compos
telana ou remitidos por correo 
co seguinte enderezo'. 111 C.er
tame Malo Literario". Rúa, -
San Palo de Antealtares, 
número 12. Santiago de 
Compostela. 

Os relatos terán unha exten-
1 

27500 Chantada - (982) 44 03 
68. 

Debuxante I1ecesita guión para 
comic.Charnar a Diego. (986) 31 
05 69 . 

. Afeizoado á musica gostaria de 
·facer grúpo. Condición: p,uró . 
. amor á arte. Chamar (986) 37 44 
_89. 

Somos urna associai;:ao cultu- · 
ral , chamamo-.r:¡os "Renova
c;;ao·-EmbaiXada Galega da · 
Cultura" e estamos no aparta
do 40047 de Madrid. Ternos 
urna revista na imprenta que 
sairá para M~io e somos rein- , 
.tegracionistas e defehd ett!os a 
lusofonia. 

Solicita correspondéncia, 
,home solteiro, 44 anos, física, 
·e psíquicamente normal. Res: 
ponsábel . sensíbel, inteleixen
te , con scilvéncia, amante da 
natureza. Gostarialle coñecer 
mulier con semellantes carac
terlStic'as e ·C:on fis sérios. 
Apartado 45f de Lugo. 

Colecciono calendários de 
peto e gostaria intercambiar 
con outros afeizoados/as. As 
persoas interesadas poden di-

sión máxima de 20 fólios me
canografiadós a dous espácios 

· por unha só cara. O prazo de 
entraga remataI;á ·o vindeiro 10 
de maio. · 
· Q Xurado estará compÓsto 

por tres persoas· relacionadas 
co muncto da critica e a cria
ción litaria. O seu fallo· será 
feito público odia 24 de Maio, 
non podendo quedar o prémiQ 
deserto. 

O prémio consistirá na pu
blica'Ción duri volume cos tres : 
relatos que resulten . gañado
res. Farase unha edición · de 

' 500 exemplares, dos cales re-
·ceberán. cada· uñ dos autores 
seleccionados 25. Con iQl,lal 
número de.exernplares queda
rá a Asociación. Os catrocen
tos restarltes distribuiranse 
poÍas librarias para a sua .ven
da pública. 

Tanto a Asociación como Ós 
tres gañadores manterán os 
seus respeitivos direitos sobre 
a edición. 

A participación ·no · presénte 
certarne presupón a aceita
ción de todas as condicións 

· expostas. Os ocixinais serán 
.devoltos aos seus respeitivos 
·autores se estes o solicitan e 
. tiÍiha vez sexan publicadas as 
obras gañadoras. 

• Ir Concurso de 
Piano 

Convocado ,polo Círculo Ou
rensán Vigués coñvócase coas ' 
seguintes bases : 

1.- .PQderán participar tó
dol.Ps xoves intérpre.tes.' gale
gas ou rnsidentes en Galicia. 

2.- O Concurso constará 
de tres categorias: 

Categoria A. Nacidos no 
ano 1964 ou posteriores. 
. Categotia B. Nacidos no 
ano 1972 ou posteriores. 

Cateqona C. Nacidas· no 
ano 1975 ou posteriores. 
· 3.- O concurso celebraiáse 
no mes de -maio de 1989. 

4.- Os interesados poden 
face-la :iilscrición por correo . 
ou personahnente na s~e do 
Círculo Ourens{µl-Vigo, pía 
Venezuela, 46, . entresolo. 
VigC>, Tfn, 42 ·25 ·19 de 19 ho
ras ás 21 nos clias laborais, cu- · 

· brindo o Boletín de inscrición 
que acompaña esta convoca

- toria, coa seguinte documen
tación: 

a) Copia da partida de nace-

rixirse a Íria Sánchez Molleda, 
C/Borrás 1-11 1°-4ª0 Barcelona 
08016. . 

Muller 40 anos: Solteua, coru
ñesa. Residénte en .. Madrid. 
Auxiliar de Eñfermeria, aman- . 
te das belas artes~ ecoloxia, 
deportes , etc... Gastaría de 
coñecer homes solteiros das 
mesmas afeizóns. Con ·posibi
lidade de encontros en Madrid 
ou a Galiza Absterse xente 
"cérrada" - ou "carca' ' e casa
dos: Apartado 8268. Madrid. 

Liceneiada en Hístóña da 
Arte, 37 anos , divorciada, se-

. goviana , 'residente en Madrid. 
Ecoloxista. activa, sensibel, 
amante da natureza, atractiva, 
intelixente, cursando- estudos 
de imaxe. Góstalle moito _es
creber cartas. Gostar1ane que 
lle escreberan homes de 33 a . 
40 anos .. con parecidos gastos: 
Posibilidade de encontros .en 
M¡¡idrid. ·Absterse docentes, 
xente cerrapa, casados e xen
te insensibel. Apartado 8268 
de Ma'drid. 

Exposición de F6io~afia "Hi
roshima e Nagasai<i". A disposi; 
ción de conceilos, asociacións e 
entidades. Educadores pola Paz 
(Nova Esoola Galega) ·Apartado 
577 Vigo. 

Os titiriteiros de tcaos anirnan
che as festas do teu coléxio. 
'gardaria ou do teu bairro e de 
todos aqueis que qul:!iran pa
salo ben. Os interesa.dos en 
conectarnos poden chamar 

-aos teléfonos de Moaña (986) 
31 14 o9 e 31 20 o3. · 

.mento, carrié ou fotocopia do 
libro de familiá.. · 

·b) Título da obra libre e foto.,, 
copia da mesma. 

c) No caso de residente en 
Galicia, pero non nacidos en 

· Galicia, documénto que acre
dite a residencia. . 

;i.- A inscriciÓn queda 
áberta desde a data desta 
convocatoria ata o 10 de rnaio. 
· 6.- O concurso constará de 

dúas fases·: eliminatoria e fi
nal, que se celebrarán na sede 
do Círculo Ourensán. · 

7. ___:.En cada unha das fases 
~ concursante deberá ' inter
preta-las seguintes obras: 

Obrigadas: Categoría A. "El 
Puerto" de l. Albéniz: 

Categoria B.. ".Sacromonte" 
de J. Taurina. 

Categoria· C. "Dariza Orien
tal" Cle E. Granados. 

Libres: Unha obra que non 
exéederá de .10 minutos. 

8.- Pasaráii á fase final _ 
aqueles xoves intérpretes que 
o Xurado considere con niv,el 
pertinente. 

. 9.- O Xuiado estará com
posto por personalidades do 
muñdo da música e un secre
tario, membro da direQtiva do 
Círculo, con voz-,...__pero s.en 
voto. . · 

10.- O Xurado pode decla
rar desertos os premios que 
considere oportuno. _ 

11.- O feito de concutsar 
~plica a · aceptación das ~
ses. Os fallos do Xurado serán 
inapelables. 

12.- Premios: 
Categoria A:-

· 10. premio. 80.000. pts. e 
Trofeo. 2° premio. 40.000 pts. 
e Trofeo. 3° premio. 20.000 
pts. e Trofeo. ' 
· Categoria B.-

10 premio'. 60.000 · pts. Z' 
premio. 30.000 pts. e Trofeo. 
3° premio. 15.000 pts. e Tro-· 
feo. 

Categopa C.- . 
1º premio. 40.000 pts. e Tro

feo. Z' premio: 20.000 pts. e 
Trofeo. 3°. premio '10.000 ptS. 
~ Troteo. 

13.- Tódelos concursantes 
rec~berán un Diploma acredi
tativo. 

14.- Os concursantes de
berán prensentarse no lu~ 
do 'Concurso nas horas sinala
das para proceder 6 sorteo da 
actuación. As datas e horarios 
comunicaráselles ós 00ncur
santes oportunamente. 
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TRES EN RÁIA IDEAS 
1 . ' 

. SOBRE.NEGbCIACIÓNS E RECONCILIACIÓNS 
FRANCISCO LETAMENDIA 

N a tooria da guerra o termo "nego
cia-.;ión" aplícase a situacións nas . 
que un ou outro- adversário, ou os 

dous, admiten terse creido máis fortes do 
que en realidade eran, e reacorñodan a 
sua liria de actuación a este recoñecimen
to: segundo o clásico da teoria militar 
Clausewitz, "se un ou outro contendente 
se ·dá'conta de que se equivocou nos seus 
cálculos, e de. que en .vez de ser un pouco 
superior ao seu nemigo, como creia, é 

· rriáis ben un pouco niáis débil, nese éaso 
. arránxase o mellar que ·pode ... Pode oes
cerse a unha forma _que consiste, ou ben · 
nunha simples ameaza, ou bett na nego
ciación". 

Partamos da hipótese -non aceitada 
por todas as partes, naturalmente, pero si 
profundamente operativa- da existéncia 
de dous adversáribs, ET A e o Estado es
pañol, empeñados en impor, a meio do 
uso da violéncia -"lexítima" nun caso, 
"extralexítima" no outro, pouco . importa 
para o caso- a sua vontade ao adversá
rio., e isa non a meio de batallas; senón .a 
meio de actuacións predominantemente 
simbólicas tendentes a quebrar a moral 
do adversárib e a gañarse a vontade do . 
"povo". 'O proxecto de victória do Estado 
seria, non só o da eliminación de ETA, se
nón tamén --e tal vez sobretodo- o da 
definitiva desaparición do proxecto políti
co que ET A defende. Proxecto de ET A 
que á sua v~z parte da afirmación da exis
téncia dun Estado estranx:eiro que oprime 
nacional e socialmente a Euskad.i, e cuxa 
derrota comprendería. duas etapas: a pri
meira a da ruptura democrática, que se 
identifica coa obtención da alternativa 
KAS; a segunda etapa corresponderiase 
coa obtención do Estado tiasco socialista 
e independente. ,As armas a meio das ca:
les pretenderia o E.stado --e para preéisar 
mellar, o Governo do PSOE- alcánzar os 
seus obxectivos, serian a acción policial, 
a colaboración internacional e-a oferta de 
reinserción a aqueles militantes que aban
donaran as armas; os instrumentos de 
ETA para alcanzar os seus, as actuacións 
armadas combinadas coa presión popu-

LUME 
LIBERAL 
G. LUCA DE TENA · o canal once da televisión dos· 

Estados Unidos mostrou no 
_ Nadal pasado que este olio de 
balea, caixa prea, espello de neceda-

. des, desfile dos que viven para os 
que teñen prescrito non viver, tamén 
pode ser trinque de emocións: du
rante doce horas transmitiu a imaxe 
dun lume de. lareira para os usuários 
poder ter na casa a fina impresión de 
_que posuian lareira. Os lectores de 
Macluhan titaban para as faiscas de 
carballo de Califórnia e remoian a pa
radoxa dun médio frio que estaba a 
transmitir o lume novo de Nadal en
tremédias de algun anúncio das re
baixas de Xaneiro que, como o seu 
nome indica, comezan en Decembro. 

O lar televisivo mereceu un cader
niño crítico no suplemento literário 
por exceléncia . (o impresoindíbel 
TLS), con xu ícios moi trascendéntes. 
Tivo moito éxito a metáfora do home 

, do Neanderthal que regresaba vesti
do de executivo para queimar uns 
guizos na intimidade familiar, sen 
fume nen· borralla, no· tubo de raios 
catódicos. Viva o progresot 

Pero non era para matqrse a pen
sar: non había cousa que poñer ese 
dia na televisión e pensaron en algo 
máis barato e tradicional que unha de 
policías esmagando coches. Son 
vantaxes que- dá ter moitos canais. 
Pergunten en ltália. A máquina máxi
ca que nacera como fillaboa do Esta
do multiplicouse nunha chea de con
cesións ·asi que as esquerdas chega
ron con voz e voto ao consello da 
RAI. Hoxe a liberalización está nas 
mans de Berlusconi que garantiza co 
seu control unitário a estabilidade do 
impulso liberalizador. · 

. lar. _ 
_ · lsos foron os plantexamentos das duas 

partes prévios ás reunións de Alxer; o sim
ples ·feito de .telas iniciado obedecia sen 
dúbida a unha doble e contrária convic
ción palas duas partes: por parte do Go-

Os danos en instalacións de ~ente, tras dos at~ntados, ascenden a 37 millóns ~e p~setas 
Ainda non repastos do arreguizo 

de Luis Solana, recebimos a amena
za de que teremos derradeiramente 

m.. verno, a de que a debilidade militar na que 
a presión internacional teria situado a ET A 
levarialle a esta a aceitar a oferta de rein-

. serción; · por _parte de ET A, a de que o 
constatado progreso eleftoral da esquerda 
abertzale e a fortaleza conseguinte do seu· 
proxecto serian bazas que forzarian a 
convertir o que tiña comezado como un
has simples conversas nunhas auténticas 
negociacións políticas. -

Mais as conversas entr::iñaron unha mu
danza --e un acercamente>.- das postu
ras das duas partes: ETA sempre tiña afir
mado que calquer alto ao toga seria pos-

- terior á consecución da alternativa KAS, e 
porén, 1 a fin de facer posíbel· a Mesa de · 
Álxer, acordou unilateralmente unha tré- · 

. gua de tres meses; e o Governo aceitou 
un marco de contactos que polo-país no 
qué se ubicaban, un país co~ experiénci!=l 
de mediación entre Estados e Movimen
tos de Liberación Nacional, e pola máxima . 
publicidade de que foron obxecto, aseme- · 
llábanse,, senón no contido si alomenos na 
forma, a unhas negociacións entre iguais. 

- Pero ·astas conversas:-eran viábeis se 
se limitaban a duas únicas partes? Si o 
eran na hipótese da reinserción; neste 
caso,. e dado que o problema de .ET Acon
cíbese como un problema autónomo, só 
precisado da aplicación de medidas para 
resolver os problemas persoais dos seus 
ex-militantes, é claro que non se require 
máis preséncia que a dos executores e re
ceptores de tales medidas. o esque~a 
tradicional de negociación ae ET A . -né- · 

gociación exclusjva entre esta organiza
ción e " Estado (ou o Ex~rcit9)- coincidía 
paradoxicamente con esta conceición bi
polar, reforzando a postura reductora do 
Governo. español. Pero se o problema de 
ETA se ve como o que · é -un probleJJla 
Interrelacionado a moi distintos níveis coa 
realidade basca; pois o problema de ETA 

· é o de Herri Batasuna, o que á sua vez 
engarza na Insatisfacción da sociedade 
basca a respeito das cotas de autogover
no conseguidas, problema . relacipnado 
por :fin co deficiente encaxe en Euskadi do 
marco poJítico español criado · nos anos 
1978-79- .a introdución do conxunto de 
interlocutóres da sociedade políticá basca 
faciase imprescindíbel. No transcurso dos 
tres meses de conversas, ET A, por boca 
de Anchen Echeveste, modificou a · sua 
postura tradicional, .afirmando que esta 
organización non repr_esentaba a 'todo o _ 
povo basca, senón a un sector, ~e ben 
cualificado, deste· povo;· e que a tran~for
maCión destas conversas en negociación~ 
políticas debera traer co~sig.o o seu des
bordamento cara, nun pnme1ro momento, 
Herri Batasuna e o PSOE, e despois, cara 
o conxunto -dos partidos bascas, a fin de 
lograr uns a9ordos que,de_beran en· última 
instáncia ser referendados polo pavo bas
co. 

Éste positivo cámbio d~ atitude caeu no 
vacío. O aparato de Herri Batasuna, inter
pretándoo desde as ·posiCións anteriores, 
limitouse a facer de altavoz do que ecorria 
en Alxer -o que era perfeitamente redun
. dante, dado que a totalidade dos . meios· 
informativos estaba pendente disqs acon.-

- tecimentos-; cando teria que intentar ra-

charo chamado bloque "demócrata" pro- televisión libre. Fíxense nos nomes 
curando os pontos de coincidéncia entre . b , r 
a alternativa KAS e as insatisfaccións his- do proprietarios: Banco Bil ao vtzca-

ya, Grupo March, Cajamadrid, Ban-
tóricas das restantes forzas nacionalistas. kfnter, Grucysa y Eventos, Prisa (edi-
Pero; sobretodo, foron estas últimas as · tora de El País) e Canal Plus entre 
que, nunha exibición de miopía histórica, outros garantes da liberdade. Claro 
.fixeron o pos(bel para interpretar os acor- que a televisión do Estado selles pa-
dos de Ajuria Enea como unha proibición rece tanto que non serán belixeran-
implícita deste desbordamento das con- tes e anúncian unha televisión de pe-
versas, o que non pode interpretarse, so- lículas en sesión continua e progra-
bretodo por parte do PNV, senón como mas familiares. todo o ano é Nadal 
un temor a que; se as negociacións froitifi- 0 casen, fose Herri Batasuna quen recollera para ª televisión liberal. 
o fruto, producíndose un relevo na hexe- . 
monia da famíJia nacionalista. · . -.r. · w 

qs adversários voltaron pois a creerse . V COL VER AQ REGQ 
má1s fortes do que de verdade eran; o Go- _..;...._ ____ . ......__....::__ _____ _;____, 

. verno equivopouse ao pensar que o au
mento da parafernália induciria a ETA a 
aceitar un ha reinserción disfarzada; e ET A 
calculou mal a capcidade de arrastre que 
a sua oferta podía conseguir entre os.res
tantes partidos .bascas co fin de suscitar 

. unhas auténticas negociacións sobre o 
marco institucional. Pero non hai meiran

. des razóns pafa o ·pesimismo que hai ca-
tre meses; .máis ben hai menos. Pois se 

· ben tras da aceitación por ambas partes 
do fin das conversas é bastante claro que 
pintarán bastos, e que o Gobemo reiterar~ 
que non haberá xa máis Mesas de Alxer 
-o que entra dentro do xogO-:- dado que . 
o problema é recorrente, e.que sen dúbid~ 
haberá novos intentos de solucionalo pola 
vía negociada, pando se reanuden unhas 
novas negociacións, estas partirán , dun 
ponto máis alto, os adversários terán tira
do consecuéncias dos antigos erras, e es
tarasemáis cerca de .conseguir -ou se 
cqnseguir~ de feito- o entendimento. O 

M itterrand fixcr famoso un lema: 
· a forza tranquila e o PCI con:-. 

. sagrou no seu último ~ongre
so o reformismo forte. Un escritor ga
lego definíase nunha recen~e e_ntre
vista como pacífico subversivo. 

É a tempo da reconciliación·. Apon
tarse a todas: á honradez da esquer-. 

· da e aos cartas da direita, á vitalida
. de da crítica e a seguridade dos co -
servadores. É o quere~ ,tocar as -~ rW ~ j:~ 
pás e estar na proces1on. f!? D ~ . ~ ~ • . . . 




