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ANO XII • 13 DE XULLO • 1989 Nº 395 • APD0. -1371(VIGO)•100 PTA. 

MILES DE TRABALLADORES DA CONSTRUCIÓN, ENGANADOS E SEN OS SALÁRIOS PROMETIDOS., 
· VIVEN EN CONDICIÓNS INUMANAS- -

"EL DORADO" CANÁRIO 
Os primeiros foron levados por empresários galegas. Despois veu a propaganda dos grandes salários. 

Ao chegar atopáronse coa realid~de: traballar de. sol a sol, 
vivir en barracóns ou intempérie, a maioria sen contratos e os cartas non eran tantos. 

~~ 

~ ". 

· t 
QUESSADMAS ~ROVINCIAS 

Xavi·er Alcalá: 'Na ·o govemo Cer~a, -. . ·Folga xeral en 
TVG· non. existe rexeita a coto· privado Ferrol o dia 13, 
conciéncia s0gunda de Femando contra a 
de país' iniciativa popular Martínez 

. , 
reconvers1on 

Xavier Alcalá, enxeñeiro de O PSOE, Coalición Galega e Unha obra de cen millóns de _ O xoves dia 13 de Xullo 
telecomunicacións, escritor, PNG _impediron que prosperase pesetas que sae a concurso novamente a comarca de Ferrol 
polifacético intelectual que nesta a segunda iniciativa lexislativa cando está a médio facer; un volve a paralisarse, nesta 
entrevista analisa os meios de popular defendida ~o cc;mcellal que ocupa ilegalmente ocasión por espácio de duas 
comunicación galegas ao frente Parlamento Galega no prazo dun as duas vivencias do sobrado da horas, e atendendo á 
~e cuxa montaxe técnica estivo i més. A postura foi duramente casa da cultura; unha empresa convocatória unitária dos cinco 
no pasado, e desde a sua i criticada palas promotoras da lei pantasma que recebe en sjnd!catos con preséncia na 
profisión, aporta ideas orixinais pala que.se pretendia_criar o adxudicación direita várias obras comarca: CCOO, UXT, CXTG, 
para as expectativas de Instituto Galega da Muller do Concello ... En Cerceda INTG e USO. Pero máis unha 
desenrolo da Galiza. Alcalá fai afirmando, na roda de prensa acúsase direitamente ao's vez, a "unidade mobilizadora" 
os seus plantexamentos sobre a posterior, que o PSOE é incapaz, caciques pero, sobre todo, ao non é senón unha pantalla que 
R1VG, e sobre a falla de na su'a prepoténcia, de apoiar concellal asesor c;jo presidente agacha discrepáncias sobre as 
~onciéncia de país que existe nada. que non· se lles acorra a da X1,mta e deputado provincial alternativas en torno ao futuro 
neste meios . (Páx. 1 O e 11) eles. (Páx. 5) Fernando Martínez. (Páx. 9) de Astano (Páx. 7) 
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Xomaoas de doce horas, condicións hixié~icas pésimas e logo alguns non teñen nen cartas para voltar 

o, 9eterioro social renova ·a ,ef11igració.n 
"ma1s ·salvaxe, esta vez· no propno estado 

Os primeiros foron levados por empresários galegas. _ Despois veu a propaganda dos grandes salários. 
, Ao ·chegar atopáronse coa realidade: traballar -de sol a sol, . 

.vivir en barracóns _au ·intempérie~ a maioria sen contratos e os cartas non eran tantos. 

A busca de El Dorado -_ 
Canário ·comezou hai uns 
tres anos. Foron os 
empresarios galegas 
quen empezaron as 

importacións babéo o 
reclamo de grandes 
soldos. Pero a realidade é 
moi outra: condicións de . 
vida deplorábeis; tareas de 

A.. EIRÉ-M. VEIGA 

dez e doce-horas, 
sábados 
e domingos para ·gañar o 
que gañarian aquí se 
traballasen o mesmo 

número de horas; 
firman o 
despido antes de comezar 
a traballar e rematan 
alcolizados, con 

OS INDICADORES DA EMIGRACIÓN 
' . 

Os índices económicos que adoita á 
apresentarnos o Conselleiro de Economia 
son desmentidos tanto palas cifras oficiais 
españolas como pola realidade palpábel. 
Galiza segue en crise e os indicadores 
económicos mostran que está en , 
desventaxa, nunha hipotética recuperación, 
frente a outras nacións e rexións do estado, -
polo que a si~uación cada dia se torna máis 
grave. Non é de estranar, por iso, que· 
xurdar:i novos ·conflitos e outré>s reverdezan 
regados polas promesas incumplidas e . 
polas situacións límites. 

A nova folga xeral en Ferrolferra, os .. 
peches dos- obreiros de Ascón, as 
movilizacións de Citroen, Carnaud, 
mariñeiros e Mafriesa, as folgas oa 
construciqn ~ pizarra, patentizan un clima 
social que xa non ten outra expresión válida 
que non sexa a rua. 

Hainos tamén que ·btJscan saidas. 
Encetan vieiras desesperados· rompendo o 
·portelo da própria Terra e collendo o 

· carreiro, xa .tan mallado por numerosas 

pegadas, da emigraGión. Dunha emigracióf"! 
que aparece com6 regresiva nas . 
estadísticas oficiais, como inexistente, hoxe 
por hoxe, nos discursos dos políticos' 
asentados no carro cego do poder. 

Emprende camiños, .empurrados pola 
,necesidade e, tamén, ót:?nubilados polo 
espellismo de un "El Dorado" inexistente. 

~Outra vez a pasar o mar, ainda-que sexa, 
desta volta, a terras pertencentes ao mesmo 
estado: as lllas Canárias. 

Repétese a história da Suiza da 
Alemánia: .. con idénticas persoaxes e as -
mesmas causas. Pero, agora, as coridicións 
de traballo son piores, non existe a vixiáncia 
protagoniza ·por uns estados que non 
querían no seu território extranxeiros 
mendicantes, ó que levá ao abuso, a 
picaresca, á estafa,, ao atrópello, vícJimas, · 
como. son, estes traballadores, _da máis 
absoluta indefensión. Os poderes públicos 
autonómico e español ou ~e escudan na 
falla de competéncias ou dan a calada por · 
resposta. 

A Xunta da Galiza decide, pola sua banda, 
non enteirarse .. Nada estrano se ollamos 
detidamente a sua política laboral, pero que 
resulta ainda mái~ lóxico se ternos en conta 
que algúns dos empresários que se 
áproveitan nas illas da explotación salvaxe, 
como sanguesugas dos nosos 
compátriotas, están intimamente 
relacionados con dirixentes partidári~ no 
governo. "lten mais"' nai algúns partidos 
que tenen como unha das suas fontes de 
financiación o boomconstrutor canário. 
Outrós .adícanse a blanquear ali o seu 

· diñeiro. 
Xa non valen respostas como a do 

presidente canário. de que se fnve.stigará a 
situación. Cando os problemas acadan os 
límites actuais necesítase unha rápida 
acción, antes de que se vexan na abriga de 
deli,nquir. ou de dar unha resposta 
contundente como fixeron xa, .nesas· · 

· mesmas illas os nosos marifteiros. · O 
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problemas sipquicos e, 
algúns, pedindo polas 
portas. Decididamente non 
é ouro todo o que retoce, 
nen sequer bisuteria árabe. 

O Pepe da Mercedes era coñeci
do entre os constructores de Xe
nebra como o Galego Paleadora; 
contratábano para facer zanxas 
onde as máquinas non podian 
entrar. O Pepe da Rosa era o Zo
cos, pois andaba con eles colga
dos ao ombreiro por Basilea 
adiante camiño das obras; a sua 
especialidade era facer o traballo 
de tres obreiros dándolle servicio 
aos albañis. O "Jaimito" andou 
média Suíza, de contrata en con
trata, como especialista en pór 
pedras por grandes que estas fo
sen... Estes e outros emigrantes 
tiñan un denominador comun: 
ian facer cartas, cantos máis me
llar. Non coñecian as oito horas, 
nen os sábados ou domingos. 
Viv1an en barracons que, na 
maioria dos casos, nen agua 
quente tiñan para ducharse. 

Hai anos que a emigración ga
lega semellaba ter case remata- · 
·do ·paralisada polo aumento do. 
paro na maioria dos países que 
tradicionalmente , os acollian. As 

'COMA SEMPRE. OS 
GRANDES SALÁRIOS 
SON O GANCHO 
PARA ENROLAR AOS 
EMIGRANTES' 
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'EN HABITACULOS 
DUNS 18 METROS 
CADRADOS DORMEN 
ATÉ 8 PERSOAS EN 
LITERAS: SON 
BARRACÓ_N...__S_D_E_-,--
BLOCOS SEN VESTIR 
E CON MOi POUCA 
VENTILACIÓN' 

distintas lexislacións laborais di
ficultan tamén situacións .como 
as anteriormente descritas. Can- · 
do todo isto era, para moitos, 
causas de épocas pasadas, re
verdece, outravolta, como fento 
imposíbel de arrincar. l?ero, esta 
vez, no próprio estado, nas lllas 
Canárias, e coas mesmas carac
terísticas de explotación e misé
ria, agravadas se cabe, pola falta 
total de control das autoridades 
españolas. 

O comezo desta emigración, 
principalmente a Fuerteventura e 
Lanzarote, prodúcese a fins de 
1986. Segundo o sociólogo ma
jorero Carmelo Domínguez, até 
hoxe entraron na illa uns 6.000 
traballadores foráneos, na sua 
maioria galegas. Non obstante 
segundo as distintas fontes con
sultadas, sindicais e autoridades 
da illa, resulta case imposíbel 
coñocer o número exacto de 
emigrantes que se instalaron en 
Fuerteventura para traballar por
que, á parte da insuficiente dota
ción policial, os catro portas e o 
aeroporto son vias de aceso que 
diversifican as entradas e impe
den un control rigoroso. 

Na Galiza é imposíbel tamén 
cuantificar o número de emigran
tes que marcharon ás Canárias. 
Pero hai comarcas como O Mo
rrazo e a Costa da Morte que 
quedaron sen case albañis ou 
peóns cuaJificados. 

O novo "Eldorado" 
Moitas veces o reclamo utilizado 
foi a colocación de carteis nos 
bares anunciando s~lários de até 
400 mil pesetas. 

Coma sempre, os grandes sa
lários son o gancho para enrolar 
aos emigrantes, funcionando 
como espaltos dun novo El Dora
do. 

Pero este espello é cóncavo, 
deformando totalmente a reali
dade. Só se ollan, en prímeiro 
plano os billetes de banco, ou as 
moedas relucintes. As condi
cións de vida e de traballo apare
cen, ao fondo, totalmente borro
sas. 
. Ángeles Arencibia relataba no 
xornal Las Províncias de Las Pal
mas o xeito de vida destes emi
grantes galegas en Fuerteventu
ra:" en habitáculos duns 18 me
tros cadrados dorman até 8 per
soas en literas. Son barracóns de 
blocos sen vestir, con moi pouca 
ventilación e, a cotio, cunha es
treita porta como única abertura 
ao exterior. 

Ao carón dos habitáculos-dor
mitórios están as duchas, os la
vadeiros, os retretes e o salón
comedor-cociña. Os chourizos, 
os salchichóns e algunha butifa
rra cqlgan do teito, perto, por 
non dicer ao lado, das bolsas de 
roupa suxa, calcetins, camisas e 
calconcillos que esperan ao do
mingo, único dia de desqmso, 
para pasar polo lavadeiro ... ". 

As máis das veces unha mes
ma persoa cociña para todo un 
grupo. Cando chegan, a comida 
xa está fria; ainda que coas ·tem
p~raturas qu.e hai ali non apre
senta un gran problema.· 

Danse casos nos que os traba
lladores enferman por falta de hi
xiene. Asi lles ocorreu, segundo 
Alejo Soler, Secretário Xeral de 
CC.00 .nas illas, a _uns 20 gale- · 
gos que compartian .un barracón 

'DANSE CASOS NOS 
QUE OS 
TRABALLADORES 
ENFERMAN POR 
FALTA·DE HIXIEÑE. 
ASI LLES OCORREU 
A UNS 20 GALEGOS 
QUE COMPARTIAN 

0 UN BAflRACÓN QUE 
~ · NON TINA DL:1CHAS' 
~ -

~ . ~ ~ Carmelo Domínguez-clasifica a 
~ ~ · estes traballadores en tres cate-

' ..,, 8 gorias segundo a sua forma de 
;__.;....¡,;~~~~;.__.:;;.:;;._ _ _..--='---------~ contratación. No primeiro están 

que non tiña duchas, polo que sidentes nunca tivemos que so- os que chegan cun contrato for-
enfermaron da pel pala acomula- frer esta humillación". · matizado desde a oficina de em-
ción de cimento e terra. prego do seu lugar de orixe. 
· Un galego residente en Cana_- T_res tipos de contratos Chegan en cuadrillas con aloxa-
rías, Xosé Maria Pérez, remitiu -Pero as .obras son moitas e moi- mento, comida e biUete de volta, 
unha carta a diversos meios de tas as empresas e os traballado- asegurados pola empresa. Estes 
comunicación da Galiza, na que -res, polo que a ,situación é dife- son os previlexiados. A sua paga 
denunciaba que os "galegas son rente. mínima nadan potas 180 mil pe-
tratados como escravos'', afir- Hainos que viven en aparta-. setas, pero poden aumentala · 
mando que ~e dan consellos de mentas, cuxos alugueres non con tarefas e traballando sába-
que non se lle deixe subir aos baixan das 60 mil pesetas, ou- , dos e domingos. 
coches "pois o seu olor é inso- trns en casas abandonadas, na Hai un segundo grupo que .· 
portábel", afirmando que até de mesma obra ou debaixo dos ca- realiza o xa·nt~r. para o que só 
agora "os miles de galegas ali re- mións. cantan cunha hora, ao pé de 

Xosé- Luis Cernadas, 
unha experiéncia en Fuerteventura 
"Foi un trato inhumano, nunca 
pensei que 19 dias durasen 
tanto". "Viaxei a Fuerteventura 
para gañar un salário como 
traballador da construción, 
ainda que non é esa a miña 
cualificación, 1¡u sorr técnico 
electrónico pero as necesida
des obligan", asi comezan as 
declaracións dun traballador 
pontevedrés relatadas pola 
-edición local de La Voz de Ga
licia no pasado mes de Maio. 

Xosé Luis Cernadas mar
chou coa ilusión de gañar un
has pesetas para soster á sua 
muller· e aos seus cinco tillos. 
Aos 19 dias voltou daquel lu
gar que hoxe cqmpara co pe
nal de Alcatraz. "Atopeime con 
causas tan desagradabais 
que, a verdade, habia que es
tar alí para velo e crelo.· Fun 
disposto a traballar pero non a 
entrar nunha espécie de cam
po de concentración, cun tra
ballo de doce horas e média, 
desde as sete da mañá ás sete 
e média do $erán". 

_ Unha odisea desde o 
comezq . 
"Cando chegamos a Fuerte
ventura comezoü a odisea, si
nala Xosé Luis. Un traslado a 

pe de perta de dous quilóme
tros ate Carraleja, coa equipa-
xe ás costas". · 

"As promesas de cobrar en
tre catrocentas e cincocentas 
pesetas por hora de traballo, 
segundo se nos indicara nunha 
espécie de contrato que firma
mos, cun salário ao redor das 
cento vinte mil pesetas ao 
mes, quedou en nada. lso si, 
un traballo de doce horas, un 
descanso de- vinte minutos 
para tqmar un bocadilio, ún 
xantar cunha comida qae non 
se tragaba, sábados · e domin
gos traballar sen percebir as 
horas extras. O lugar de aloxa
mento era outro espectáculo. • 
Todo lamentábel". 

Despidos 
"Sen .que se soubesen as ra· 
zóns, aos poucos dias de .che
gar nós comezaron . os despi
dos, primeiro dous, despois 
por grupos de sete, dez e sen 
que houbese razón algunha, 
de forma indiscriminada, e sen 
percebir o que lles correspon- . 
dia legalmente, tendo que re
currir á axuda dos .compañ·ei
ros, autoridades ou centros de 
caridade". · . 

"Creo, engade Cernadas, 
que esta é unha montaxe de 

e.stafa destes seJi?res, ~r~s 
persoas que non tenen escru
pulos e que son galegas". 

A Cernadas oferecéronlle, 
como a outros traballadores, 
firmar o finiquito, antes de co-

- mezar, ·ao que se neg_ou. "!¿.. 
.min oferecéronme coarenta mtl 
pesetas para que firmase en 
branca o finiquito, ao que me 
neguei, porque c~eo que teño 
uns dereitos e rnnguen pode 
impor .a sua vontade, contratar 
ou despedir sen causa funda
mentada". 

Para este traballador, a si-
1 

'~TOPEIME CON 
COUSAS TAN...;;;.__ __ 
DESAGRADÁBEIS 
QUE. A VERDADE. 
HABIA QUE ESTAR 
ALI PARA VELO E 
GRELO. FUN 
DISPOSTO A , 
TRABALLAR PERO 
NON A ENTRA_R-'-'-·-
NUNHA ESPÉCIE DE 
CAMPO DE 
CONCENTRACIÓ~ 

obra. A empresa non lles dá de 
comer e, as mais das veces, os 
hoteis da redonda ·son todos de 
5 estrelas. 

O úlfimo grupo é o dos que 
chegan pala sua conta e risco, 
deambulan polas obras búscan
do traballo e colócanse onde po
den. Unhas· veces teñen sorte e 
outras non. 

A moitos destes non os dan de 
alta na Seguridade Social, bóta
nos cando lles parece, sobreto
do aos non cualificados, pola 
chegada de man de obra africa
na, que é máis barata. Cando 

· van reclamar, o seu nonie non 
aparece en nengun papel. Hai 
veces que s~ atopan sen cartas 
sequer para voltar á T erra. 

Os pistoleíros da · 
construción 
A falta ·de curaprimentb de ·con
trato é un problema ainda maior, 
se cabe, que o das -condicións 
de vida. 

Ambrósio León, Secretário Xe
ral da UGT en Fuerteventura afir
ma que 1'a prática máis usual é 
facerlles firmar, cando comezan 
a trabállar, finiquitos e baixas vo
luntárias en brancó, polo que . 
can.do van -protestar por· algunha 

·tuación aseméllase máis "a 
unha plantación do antigo Sul 
dos Estados Unidos, que· a 
unha provincia de España, 
case nos albores dun novo sé
culo". 

Oenúncias nas 
insti~ucións .canárias 
Arcádio Di~· Tejera, adxunto 
ao Diputado del Comun (Vale
dor do Povo) de Canárias rece
biu as queixas dalguns destes 
traballadores, recoñecendo a 
existéncia de denúncias de 
"colectivos veciñais, sindicatos 
e demais, de como ·en Lanza
rote e Fuerteventura, en xeral, 
ondas dé traballadores. penin
sulares, nomeadamenté gale
gos, están vivindo e traballan
do en condicións pouco legais 
desde o ponto de vista dos di
reitos humans e a lexislación 
vixente no eido· laboral". 

Pola sua parte o diputado 
galega polo CDS, Moldes Fon
tan, entrevistouse en duas 
ocasións co anterior presiden
te canário quen recoñeceu "o -
degradante da situación e .ª 
existéncia de casos lamenta
bais", sinalando que "pesie a · 
non ter competéncias, trataria . 
de iniciar unha investigación". o 
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'JS.. PRATICA.MAIS 
USUAL É FACERLLES 
'FIRMAR. CANoo ·· 
GOMEZAN A 
TRABALLAR . . 
FINIQUITOS E BAIXAS 
VOLUNTÁRIAS EN 
-BRANCO E CANDO 
VAN PROTESTAR A 
EMPRESA TENOS 
COLUDOS' 

causa, a empresa tenos collidos 
e nós non podemos facer nada". 

. Os sindicalistas quéixanse de 
qué nas obras existe unha rede 
d~ confidentes que chegan ás. 

. mesmas oficinas públicas "polo 
que cando chega unha inspeción 
está todo en regra e · non .poden 
probar nada". Pasounos, mes
mamente, cun traballador que le
vaba dous meses traballando 
sen estar asegurado.· Pero tamén 
se laian de que "os galegas ao 
que veñen é a facer diñeiro. 
Mentres que lles dan o prometi
do, afnda que vivan en condi
cións deplorábeis, non protestan 
por nada; cando acude11 a nós, 
xa non hai soluCión". 

O Sindicato Obreiro Canário 
(SOC) ten un convénio coa INTG 
de "axuda mútua" aos afiliados 
das distintas centrais, polo que, 
segundo nos di o seu Secretário 
Xeral, "un grupo de traballadbres 
acercouse polo noso local, pero 
viñeron cando non habia remé
dio pois firmaran o finiquito xa 
antes de comezar a traballar", 
polo que lle realiza un chama
mento· aos traballadores galegas 
"para que non se fíen _dos anún
cios e antes de comezar a traba-

lfESTA SEMANA ------__...;.--:..;. _____ _..:__ _ ___,_---'-_____ 

!lar esixan todos os sews direi-. 
tos". · 

As subcontratas 
Algunhas veces · a culpa non é 

.... : 

pode chegar a costar até 300 pe
setas e o précio dos alimentos, 
en xeral, é o 50 p()r cento máis 
caro que en Las ·Palmas. 

P. Barroso, Secretário Xeral do 
SOC, afirma que se está a dar 
"un grave problema de alcoolis
mo entre os traballadpres gale-

'Houso MAIS·DUN 
QUE ACABOU 
PEDINDO OU 
VIVINDO CA 

. gos, que se agrava pola deficien- -
te alimentación, polo que; moi-

· tampouco da . empresa para a 
que traballan. Dase moitos casos 
de que ~s .obras se subcontra
tan, pode que várias veces, polo 
que é difícil depurar responsabí.., 
lidades -en caso-de incumprir o 
prometido. lndivíduos que, pola 
sua própria conta, levan a sua 
cuadrilla ás illas, eles ·son os que 
cobran da empresa e os que lles 
pagan aos traballadores. Son os 
intermediários da construción, 
coñecidos nas· illas co nome de 
pistoleros. Na Galiza operan cin- · 

CARIDADE DOS SEUS 
COMPAÑEIROS' 

· co ou seis destas persoas, al
gunha ligadas a axéncias de via
xes. Hainos tamen que cobran 
unha taxa por -Contrato realizado. 
·As empresas -pantasmas, levan 
nomes raros, ou ben o mesmo 
do intermediário"_pero, segundo 
o SOC _canário, "non se· pode ir 
contra eles porque a empresa . 
non aparece rexistrada como tal,, 
·non existe legalmente" 

As condicións pactadas non 
se parecen logo en nada ás ·que 
se encontra o traballador, até o 
ponto de que Alejo Soler, afirma 
que teñen a·idea, conxuntamente 
con UGT, "de colocar na Galiza, 
><unto aos cárteis que oferecen 
traballo nos bates, outros anún
cios onde van-explicar coque se 
pode encontrar o . traballador 
cando chegue á ill~" · 

Houbo máis dun que acabou 
pedindo ou vivindo da caridade· · 
dos seus compañeir.os . . 

· Noñ é ouro todo· o que relace 
no El Dorado.canário: os saldos 
chegan a pouco se se pretende 
levar unha vida na que un non se 
prive do máis elemental. Dicer só 
que unha botella de agua mineral 

I· Construtores galegos 
tamén buscan as Canárias. 
Houbo outros galegas que do concello de A Coruña. 
chegaron antes, foron os em- Cando saltou o escándalo 
presários. Buscaban facilida.- do chamado Caso Louzao fa
des para edificar, negócio fá- louse de que unha parte do 

· cil e, tamén, poder blanquear diñeiro se blanqueaba nas 
· diñeiro. Segundo dados esti- Canárias. 
mativos que manexa algun Estes constructores foron 
empresário galego, ascende o's que comezaron a levar 
amáis de 500 mil millóns de / aos obreiros galegas para 
pe~etas o diñeiro que trouxe- / traballar na illas. Pronto al
ron os constructores galegosi · guns avispados, relacionados 
nos tres últimos anos. ~! sobre todo coas axéncias de 

, Manuel Pedrouzo, X io viaxes e con entidades ban-
Mato, 'Manuel Soto, Fau ino cárias, ollaron o negócio e 
Fernández, Fontenla, · f,(afael decidiron realizar o trasvase 
Ferreiro, Beñito . · Vázquez, de man de obra. 
Emilio Penas ou Xosé Colla- A maioria dos empresários 
zo ... son alguns dÓs cons- viven na Galiza, pero estes 
tructores máis coñecidos. intermediários, que realizan 

Os. nomes das urbaniza- nalgun caso a función de co-
cións son significativos Par- rreo do diñeiro suxo, estánse 
que Santiago, Compostela a instalar nas tilas. Co seu 
Beach, Celta Insular, Porto- negócio florecente, a forza de 
sin... . ·explotar aos seus compatrio-

Alguns destes promotores- tas, moitas veces contratan á 
constructores están relacio- outros intermediários, tamén 
nados coa consirución na galegas, para que fagan o 
Galiza, outros, cos hoteis, e, traballo máis difícil. Entre es-, 
tamén · os hai, ·relacionados tas persoas que dan a cara 
co mundo do xogo, senda un non é estrano encontrar a al-
dos principais Collazo Mato gúns ex-lexionários que se 
que ten recibido c~ncesións quedan potas illas. O 

tos, sofren graves· transtornos 
psíquicos". , 
. En móitas . zonas é imposíbel 

encontrar onde viver, sobretodo 
nos meses do verán, Non son só 
os précios proibitivos, senón que 
i:ion . hai nengunha infraestrutura, 
nen sequer hoteis. As primeiras 
construcións de toda a redonda 
son, precisamente, as que están. 
a facer os traballadores galegas. 
Polo demais, os turistas teñen 
sempre prioridade e Fuerteven
tura, con 38.052 habitantes, non 
estaba preparada para acoller a 
máis de 6.000 obreiros, o que 
veu supor que se duplicase a po
voación activa. Algo semellante 
ocorreo en Lanzarote, pasando 
de 1 O a 15 mil as persoas activas 
laboralmente. 

A maioria non ten outro diverti
mento que traballar, os sábados 
e domingos se os deixan, "senón 
os fins de semana gastas o soldo 
todo no bar", segundo Xosé, un 
albañil do Morrazo. 

Barroso afirma que "os saldos 
non son os que din, poucos che
gan ás duascentas mil pesetas, 
iso os tres meses que poden tra
ballar nunha tarefa, máis de doce 
horas diárias, cobran o soldo 
base que é de 58 mil pesetas e, 
como os précios que rexen son 
para os turistas non lles queda 
nada libre. Estou seguro de que 
se traballasen as mesmas horas, 
sábados e domingos, gañarian o 
mesmo na Galiza". 

lso non evita que, unha boa 
parte, cando se lles acaba o con
trato de seis meses, e voltan a 
Galiza, talen dos soldas que ga
ñan e, até, dos ligues coas extra
nxeiras. Vir veñen bronceados ... 
de traballar de sete da mañá a 
nove da noite baixo un sol de 
xustiza. Son os emigrantes ao 
Su/. O 

ME·DRAMOS NO VERAN 
. .É tempo de crianz-0 paró os melloreifroitos do mar, 

froito-s da natur·eza e do esforzo dos mariscadores. 
É t&mpo ele MEDRA. para .os recursos ~arlsqueiros. 

Froítos qu~ están crecendo, madurando. · 

NON AD}ANTES A CQLLEITA • MEDRAMOS NO VERÁN 
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ALIZA E M. · ND 
• . A Xunta rompe a Mesá polo Emprego (Páx. 5) • Marcha a Estaca de Bares o día 15 (Páx. 8) 

• "Eu, como son machista .... " artigo de Celia Amarás (Páx .. 12) 
• Grécia e Cuba, dous casos apostas de hixiene política (Páx. 13) 

pROPOSTA DE CRIACIÓN DUN INSTITUTO DA MULLER 
.· 

As promotoras criticaron aos partidos do Gov~mo pala sua prepoténcia 

Rexeitada a segunda Iniciativa Popular 
.A. EIRÉ 

O PSOE, Coalición Galega 
e PNG impediron que 
prosperase a segunda 
iniciativa lexislativa popular 
defendida no Parlamento 
Galego ·no prazo dun mes. 
A postura foi duramente 
criticada pelas promotoras 
da leí pola que se 
pretendía criar o Instituto 
Galego da Muller 
afirmando, na roda de 
prensa posterior, que o 
PSOE é incapaz, na sua 
prepoténcia, de apoiar 
nada que non se lles 
ocorra a eles, por máis que 
neutras comunidades 
poñan en marcha esas 
mesmas leis. 

Repetición da xogada . 
Como a proposición de lei por 
iniciativa popular asemellábase á 
que apresentara no seu dia o 
PSG-EG, a fntervención dos dis
tintos portavoces; tamén foi se
mellante, ainda ·que con máis 
coidado para non ferir sensibili
dades, ªº vir apoiada por 22 mil 
eleitores, e sen poder empregar 
xa, com.o fixera o PSOE, o de 
que "no.n hai demand~ social". 

Mella Villar afirmou que "O ma
chismo "négao todo'' non só a li
b~rdade, pero que as . "mulleres 
téñeno crudo" quedándolles 
moitos ános de traballo no que . 
non van encontrar axuda "nen 
das suas próprias compañeiras". 

Xosé Manuel Beiras apoiou a 
inciativa, ainda que criticándoa, 
por ser o. Instituto proposto "un 
organismo paternalista que o 
único que fai é criar parafernália
institucional. Por non ser xerado 
desde dentro do movimento fe
minista e depender do Governo 
quedándose nunha ·institución e 
non nun movimento, convertín
dose nunha mera apariéncia". 

Tamén criticou que quedasen 

clase politica do país "está aqui, 
non hai outra" e se queren igual
dade para as mulleres "compre 
medidas para criala, polo que di
cer que ·iste instrumento non vái 
mudala é "unha misoxínia políti
ca". 

Emilio" G. Afonso tivo que fixar 
a postura de CG afirmando que 

· era difícil o posicionamento des
de o ponto oe vista político, para 
dicer lago que o Instituto non é 
o instrumento máis axeitado pro
poñendo a constitución do Con
sello Galega da Muller. 

O outro partido no Governo 
que fixou a sua posición~ xa que 
o PNG non o fixo, o PSOE, por 
médio de Feli Blanco, adicouse, 
como xa fixera a outra vez que a 
mesma proposta chegara a cá
mara, a cantar as realizacións 
que a Xunta fixera para lograr a 
igualdade das mulleres, afirman
do que "unha cousa é_? criación 
e outra moi distinto a participa
ción das mulleres nese organis-
mo". . 

Rafael Valcárcé foi o portavóz : 
de AP, afirmando que con 22 mil 
firmas e un traballo de equipa 
detrás non se podia rechazar a 
proposición. 

Desde as fileiras do Governo 

A expectación era grande, e non 
só nas bancadas do Harreo onde 
máis de médio cento de mulleres 
seguiron os debates, xa anterio
res á iniciativa popular, con moi
ta máis perseveráncia que os de
putados; tamén nos ambientes 
políticos por ollar como os parti
dos do govemo resolvian o dile
ma: apoiar ou non apoiar. Na 
mañá houbo diversas reunións 
entre estes tres partidos para fi
xar unha posición conxunta. O 
PNG teimaba en que habia que 
votar a favor, tamén CG mantiña, 
ao comezo a mesma postura, 
pero, afinal, o PSOE fixo valer as 
razóns de Govemo, entre elas o 
non existir unha persoa capacita
da nas suas fileiras para levar 
adiante o Instituto, polo que se 
podía voltar contra deles. Os ga
leguistas plegáronse, deste xei
to, máis unha vez, antepoñendo 

excluidos · partidos extraparla-
00 tnentários como o MCG e PCLN 
~ que levan, en parte, a inciciativa 
::J neste aspecto, ao tempo que se · ¡ r~~~~~~~~ap~~lle~~iación · dun · · 

afirmábase qÚe "hoxe co"mezase 
a ollar ·de verdade o pacto de 
Fraga con Camilo: Instituto da · 
Muller, Plan de Carreteras, 
POR ... " . 

o estar ao ser. 
Pouco potlia facer xa T ereixa 

Conde Pumpido para convencer 
ás suas señorías (ás que tratou 
con un ti, maiestático, segundo 
o Presidente Tomás Perez Vidal). 

Terelxa Conde-Pumpldo 

Centrou a sua intervención en fa
cerlles ver a necesidade de dis
par dun instrumento para loitar 
contra a discriminación da mu
ller, por máis que recoñecese, 
tamén, que iste non ia ser nin
gunha panacea, pero si, unha 
portela para abrir camiño. 

Afirmou que o Parlamento é o 
mellar reflexo dunha "sociedade 
discriminatória e machista", pola 
auséncia case total de mulleres, 
recordándolles, asi e todo, a 

Por unha lei aprobada por unanimidade 

~ 

abriga de "tomar accións positi
vas que fav.orezan o estatus da 
muller pois, de non facelo, esta
redes escapando á resposta do · 
vaso papel histórico". 

Criticou á Comisión lnterde
partamental da Muller instaurada 
pala Xunta, afirmando que o Ins
tituto, como organismo autóno
mo que, ademais do terreo dá in
vestigación, poderia abarcar ou
tras áreas como as relativas a 
centros de acollida, información, 
etc. 

Manuela Fraguela, unha das 
integrantes da comisión promo
tora, criticaría a postura do BNG 
por obxectar ao "Instituto" desde 
a esquerda, ao tempo que reco
ñecia que "a nos tampouco nós 
parece que sexa· moito pero o 
BNG non se caracteriza por unha 
postura moi feminista pois só ten 
a tres ou catro mulleres entre os 
dirixentes". 

Carta a Teruca 
Martínez Randulfe, na sua inter
vención, remitiulle unha Carta a 
Teru_ca, na q~e afirmaba que a 

Críanse as Universidades de A Coruña e Vigo 

" O Campus de Sa~~;;;--~a ·¡~~~ verase . acompafiado 
por outros dous na Corufia e Vigo. 

Galiza contará ·con tres 
universidades: a de 
Compostela, ·que realizará 
o papel de matriz, a de 
Vigo e a de A Coruña. Así 
o dispón a Lei de 
Ordenación do Sistema 
Universitário, aprobada por 
una·nimidade. · 

rexeitouse os nomes propostos 
anteriormente para non criar irri
t~bilidade: Universidade do Nor
te·, Universidade do Sul. 

A de A Coruña, contará co 
Campus· do Ferrol; Lugo depen
derá d.e Compostela e a de Vigo 
contará con facultades en Ou
rense e Pontevedra . 

.O Conselleiro Núñez xustificou 
a medida pala masificación da 
universidade compostelana que 

Ao remate todos parecian con- pasou de 15.117 alumnos en 
tentos e ató o Conselleiro Anice- _ 1971 a 51.000 de 1988 e a previ
to . Núñez alabou .a "magnanimi- sión de que para o ano 1996 
dade" dos políticos galegas. Os haxa 80 mil; a baixa taxa de es
grupos da oposición tamén se colarizaéión · na Galiza con 8 
felicitaron porque puderon mello- pontos por debaixo da r:,édia es
rar a lei coas suas aportacións: tatal asi como a caréncia de titu
Galiza terá tres universidades. A. lacións, sobre todo as técnicas. 
hjstórica de Compostel_a será a Camiño por andar 
cabeza de ponte · atraves da cal -
se constituirán e desenrolarán a Desde que o proxecto de lei saiu 
de Vigo e A Coru~é;l· Como se ve, das mans do Governo tripartito 

Pero chegou a votación: 31 
votos a favor, 34 en contra (os 
partidos do Governo) e unha 
abstención, a coaga González 
Bermello, que sentou nial ás mu
lleres presentes, exteriorizando 
timidamente o seu estado de 
ánimo. Afirmaban que o PSOE 
non se arrisca a montar un Insti
tuto que, secadra, non da con
trolado", valora11do tamén a n·ega-

. tiva cómo un "xerro de água fria 
para que, despois de duas inicia- · 
tivas populares desbotadas, nin
guén sé atreva a intentar outra 
aventura". O 

andou un ·longo camiño, recebeu 
fortes críticas, apoios, presións 
localistas. Pero -tamén se logrou 
mellorar . mudando até. o no me 
das novas universidades. Tamén 
se logrou incluir que o idioma 
ve!iicular fose o galega, a com
plementaridade no reparto ·das 
titulacións ou que . funcionen 
como unidades básicas os dis
tintos campus, asi como a inclu
sión dos critérios que. deben de 
rexer o Plan de Financiamento. 

Pero a lei precisa ainda ser de
senrolada. Seguramente aquí co
mezarán, outravoltg¡, as loitas lo
calistas e o eleitoralismo. Pode 
que, pára aquela, as troles que 
se lanzaron no Parlamento xa es-

. teñan murchas, a non ser que fo- . 
s.en un engano, de . plástico, e, 
mesmo á lei, non serva para moi
to. Tempo ao tempo, máis alá de 
loubanzas s medallas. O 



A DtTENCIÓN DE FRANCISCO.RODRÍGUEZ 

Comités Cívicos de apoio estanse a cónsbtuir ·nas ·pnncipais vilas 

_Nur:nerosas -expreSións de solidariedade 
desde as máis diversas tendéncias· 

• "' • 'J" '. ; • \ r• ' 

. . 

Os: secretários xerais da 
CXTG, INTG e CC.00., asi . 

· como doúscentos trinta 
· cargos sindicais e até un 
millar de persoas e 
institucións de · 
procedéncia e instal.ación 
política que abrangue un · 
extenso· arco, teñen · 
esixido a liberación-"de
Francisco Rodriguez que 
cumpre senténcia na 
·prisión provincial da · 
Coruña. Comités de 
solidariedade constituidos 
en A Coruña, Compostela, 
Vigo e M~drid reciben a 

tarde, . estudado o caso detida
mente, ~ue- ~ctuase coAforme 
aos princípios dun Estado de Di
reito, o que significaria decerto a 
absolución". 

Actos en Compostela 
Luis Mariño, Herminio Barreiro, 
Xosé Ramón Barreiro, Xusto Be- -
ramendi, Ventura · Cores, Fran
cisco Constenla, Fernando Ga
rrido Valenzuela, José Antonio 
Gómez Segade, Francisco Gon
zález Amadiós, Carlos Garcia 
Martinez, Ghale . Jaber, Maria 
Tareixa Navaza, o Clube Alén 
Nós, a Confederación de Aso
ciacións. Veciñais da Gafiza e a 
AsociaCión Cultural o Galo, figu
ran entre os asinantes do mani

!Z festo público elaborado polo co
< mité de solidariedade con Fran

"~ §; cisco Rodriguez en Compostela. 
~ Neste do·cumento indícase que 

.___;;__..:..__ _ __.;.. _ __¡~ o acto polo que foi condenado 
;...__ _ __:.::....-=~-· Francisco Rodríguez non supón 

ciación de Escritores, Uxio No- · 
veneira, e ªº que asistiron máis 
de duascentas persoas. ' 

O comité de solidariedade 
· constituido en Madrid acordou 
recabar públicamente o apoio 
solidário da xente da cultura e 
do traballo desde o convence
mento na inocéncia de Francis
co -Rodríguez ao que considera. 
un político e investigador de 
grande valor. Entre as respostas 
recebidas a esta convocatória 
están as de Eva Forest e Alfonso 
Sastre_, Olegário Sotelo Blanco e 
Alexandre Cribeiro, 

· cotio expresións de apoio, 
no entanto se defin·e o 
programa . dun festival ·de . 
solidariedade que _se 
celebrará na Quintana 
durante a primeira 
quincena de Setembro. ' séncia :de· probas ou elementos .to no qµe se prodücir~n os feítos dano para a integridade de per

de ·convicción para a condena. -A polos que foi condenado e suliña soas ou património individual ou 
· O comité de Vigo, que · canta cos Comisión de Vigó considéra anó- "o ambiente de ·crispación e rai- colectivo, polo que están a con
apoios de Teresa Conde Pumpi- malo que se poida suspender a ba no nácionalismo polo mo- denar a un cidadán a 28 meses 
do,. Maria Xos$ Queizán, " Maria execución da senténcia por tres mento e forma que se escolleran de reclusión por ter expresado 
do Carme Kruckenberg, Nerrié- anos e non se lle aplique ao con- para traer os restos mortai_s de unha opinión política. O mani
sio Barxa, Alfonso Alvarez Cáca- denado a remisrón incondicional . Castelao: auséncia por expulsión . testo chama a atención sobre o 
mo, Fernando Frañco e César de pena. A plataforma de Vigo dos deputados do BNG no Par- princípio xurídico de que nunca 
Cunqueiro, entre outros, ten ela- declárase unida na comun defe- lamento; falta de normalizacción unha pena debe implicar un 
borado un manifesto no que ·se · sa dos valores democráticos ·e lingüiítica no país; intento de ma- dano superior ao provocado. 
denúncian graves - irregularieda- dos elementais direitos da per- · nipulación do pensamento .de "Desde a nasa pluralidade ideo
des na detención e procesamen- soa pa~a tentar de conseguir por Castelao por parte da oficialida- loxica e atendendo á salvagarda 
to inicial de Francisco Rodriguez. todos os medios a liberdade do dé ... " dos direitos humans fundamen-

Direitamente no cárcere, té
ñense recebido telegramas e 
mensaxes de solidariedade de 
máis de 500 persoas e entida
des. Tamén se teñen expresado 
a prol da sua liberación, o Con
sello Nacional dos Comités 
Abertos de Faculdade e a Fede
ración de Sociedade Galegas na 
Suiza, asi como numerosos co
mités de empresa e claustros de 
profesores de institutos de toda 
Galiza. Ex-alumnos do profesor 
de Língua e Literatura teñen 
constituido na Estrada unha 
coordenadora de solidariedade. 

Previsto un 
festival musical 

Amáis do retraso con que se escritor e político detido. "A .únicé;l saida axeitada -indi- tais -remata o documento--, 
produce a inculpación e do en- · · · ca Francisco Rodríguez neutro reclamamos a liberación inme-

O comité de Compostela anun
ciará en breve o programa do 
festival en apoio de Francisco 
Rodriguez que ten previsto cele
brar na primeira quincena de 
Setembro na praza da Quintana 
coa posibel participación de 
Lluis Llach, Milladoiro, Na Lua, 
Os Resentidos e músicos de 
Portugal. O 

frentamento que mantivo o en- Desde a Prision Provincial da momento _ da entrevista- é que _ diata de Francisco Rodríguez". 
causado en defesa do direito a Coruña, Francisco Rodríguez o Tribunal Constitucronal admita - Na capital de Galiza tivo tamén 
utilizar a sua lingua perante a· ad- contesta a - unha entrevista do a trámite, primeiro, o recurso de lugar un acto de solid~riedade 

'mfnistración de xustiza, resultou diario El Correo Gallego de Com- amparo, o t¡ue levaría á _inmedia- no hotel Araguaney, aberto coas 
patente durante o xuício a au"" poste1a, -na qüe lembra o contex:.. . ~a suspensión da senténcia; máis palabras do presidente da Aso-

:Al.DOS·QUE·LEVAM· NAFREN.TE UMA ESTRELA ... 
Foi no 1970 ou no 1971 quando en con.,. 
hecim a Paco ·Rodríguez, recém-chega
do a Ourens.e, moi novo ainda, para in
corporar-se como Agrega.do num Institu
to da· cidade das Burgas. Tinham aluga,.. 
do urna vtvenda el e mais Lois Diéguez e 
Jesus Sanxoas, daquela colega meu de 
despacho, e faciamos reuníón na miña . 

. casa,. na hora do café, á que por vezes 
· achegaba-se tambem Eduardo· Blanco 
Amor. 

Paco era un mozo introvertido, calado: 
ledo, mas com urn trasfundo de tristura; 
sorria sempre, mas nom a gargalhadas 
cómo faciám Lois ou Sanxoás. Carinho
so no trato, afável, suave no talar, xene
ro'so como um apóstolo como um após
toio tranfigurába-se quando a conversa 
era a nossa ·teima comum: Galiza. Aquil 
mozo sem vezas passaba privazóns por 
socorrer á xente necessitada; nunca o 
seu ordenado chegaba a fim de mes 
pois xa quedara ·en soc9rrer a quantos 

· er creía mais necessitados qué el mes- . 
· mo. Foi aquel a das -· melhores tertulias . 

que tivém n.a miha vida. 
Por Marzo ·, de 1912 avisaron-me de 

que eaco tora _deti~o por causa dos su
cessos . do Ferro! e cqnduzido a aquela 
cidade. Eu nm podia aéreditar que Paco 
tivesse; como· nom tinha, nada que ver 
com aquiles factos; Paco desenrolaba 
toda a sua actividade em Ourense. e com 
tal intensidade que nom· era concebivel 
tivese tempo para influir nos factos que 
estabam a ocu'rrer em Ferrol-terra. ·tm- · 
partía as suas clases, preparaba oposi
zons a cátedra e· niais desenrolaba d seu 
apostolado nacionalista com serenidade, 
rigor e teimosia. · 

· Pensei nurri erro. Mas Paco foi detido, 
conduzido ·ao Ferrol, ingresado nos cala

. bozos -daquela ateigados- da Comi
saria da Polizia onde eu c~eguei na sua 

NEMÉSIO BARXA 

percura ainda que- nom -.tivem possibili .. 
dade de contactar com el até que pasou · 
aQ Xulgado, e mais tarde ao depósito 
muniy"ipal para rematar na cadea de· A 
Corunha, onde seguim _a visita-!o até que 
foi liberado sem cargos. Nom fora um 

'"erro. Fora urna manobra consciente con-
tra um mozo que eng_aiolaba á xuventu
de coa sua mensaxem nacionalista, que 
transcendía seguridade - e convicyom, 

. que criaba üm cáldo-de cultivo, que tinha 
a facilidade de chegar pola via do con
vencimento e do · diálogo ... , um mozo 

. que nom só era nacionalista senom que 
predicaba exitosamente nacionalismo. · 

Insisto;. ficou livre sem _cargos; non 
apareceu nada contra ºel que o implicase 
nos tráxicos sucessos do Ferro!; foi ·Urna 
.advert~ncia. policial, -f_oi. ull(a. ~~vel'tén'cia 
do governo, da Admm1s.frac1on represo-
· ra. Aproveitaron. a oportunidade para 
tentar de doblégar' o temple e a activida-' 
de nacionalista dePaco-e também lanzar 
urna· .adverténcia aos nacionalistas. NÓn 
sei se teria éxito com algum nacionalista, 
com Paco certamente nom. Quando o 
seu caso pasou ao Xulgado, de imediato 
puxeron-o em liberdade.· E Paco voltou 
a Ourense, · ao seu posta de tra~alho, fa
lándo-lhe aos seus discípulos_ de .nacio
nalismo. 

· Teirnoamente as forzas represivas ten
.tabam acadar éxito no seu obxectivo de 
"neutralizar". a Paco. Mas o seu maxisté.,. 
rio rente á ·xuventude resultaba impossí
vel de coutar;· ainda que tinha de sacar 
·tempo para a preparazóm das oposii;ons 
a cátedra. Superadas com éxito ·as pra
vas e. conseguida a cátedra, novamente 
·atoparom os represores ·a oportünidade 
de facer enmudecer a prédica galeguista 
de Paco dándo-lhe praza de docente· em 
Andaluzia, onde sofreu desterro por · um 

ano; mas tam axinha como tivo oportuni
dade voltou .á Galiza para de novo pór o 
seu verbo ao · servizo do nacionalismo 
galega; nom perdeu o tempo no seu 
desterro e dalí trouxo escoto um livro. 

Perdim eu o contacto diário com 
Paco, mas tinha notícias de que a teimo
sia .represora continuaba a clavar nel as 
suas garras com detenc1óns e represá
lias que nom eram bastante a mudar o 

· carácter decidido do nosso amigo que 
baixo urna apariéncia física feble agacha 
um carácter de ferro e um coraxem de 
aceiro . 

Há_ uns dias voltei ~a atapar-me com el 
no locutório da mesma cadea da Corun
ha;. transcorriram dezasete anos desde a 
última vez.. que nos entrevistaramos no 
mesmo lugar. E nom pudem menos que 
pensar que a persecuzbm contra Paco, 
polo que representa e veu representando 
para o nacionalismo,, continuaba . coa ' 
mesma teimosia, com afam de destrui
lo, com mais raiva pola inutilidade da 
persecuzom que só produce vitórias· pí
rricas .e breves no tempo para que a sua 
vítima volte oom novas folgos á kJita. 

Eu nom quixera entra numa análise da 
senteza xa que esixiria demorar por de
mais ista disgressom. -Mas nom podo 
por menos que ·mostrar a minha .seguri
dade, con.hecéndo a Paco, de q,ue el 
. nom queimou a bandeira; el tem mais 
poder·CO seu verbo, coa sua capacidade 

. ---'TRANSCORRIRAM 
DEZASETE ANOS DESDE 

AúL TJMA VEZ QUE NOS 
ENTREVISTÁRAMOS NO 

. LOGUtÓRIO DA MESMA 
CADEA DE A CORUNHA' 

dialéctica, ca seu exemplo ... que nom 
precisa das atitudes violentas nem de 
factos taumatúrxicos. Foi a oportunidade 
novamente para golpear em Paco e tras 
el golpear nos nacionalistas. Senhores 
maxistrados, autores da sentenza, eu 
som nacionalista, tenho afirmado a min- . 
ha ubicación ideolóxica ante diversos 
Tribunais en informes para a defenssa de 
nacionalistas coma min e podo asegu
rar-lhes que ninguém me tem considera
do fanático nem "privado dos meus 
freos inhibitórios" nem "inducido a de
testáveis actos". E ainda a seguido po
deria dicerlhes que · urna bandeira nom 
deixa de ser urna ensenha como outra 
calquer e que nom tem senso nem a tipi
ficazom como delito nem a penalidade; 
um Estado seguro de si mesmo nom tem 
que basear o seu dominio na taun:iatúr
xia dos símbolos; somos débiles os que 
tenhem que divinizar símbolos e repre
sentantes; da simboloxia serviu-se o lm
pério, serviron-se as ideoloxias nazis e 
fascistas, serven-se os bruxos ... e os ay
hatolas de calquer credo, que poden 
condenar a morte .ao autor dos "versus · 
satánicos" pola sua especial vi'sióm do 
profeta. ou a Paco Rodríguez pola "su
posta"' que nom provada queima de um ' 
pedazo de ·tea de determinados colores. 
. Somos moitedume, Pace, os que es
tamos contigo nistes íntres. Pesso~s qu~ 
polo nosso nacionalismo podenamos 
correr o mesmo caminh0 que tí estás a 
correr; que sentimos em tí a nossa pró
pria inseguridade · fronte ao poder; que 
só nos salva a nasa pouquidade, o nom 
ser perigosos cecais incluso a pesar 
nosso, o nom levar urna estrela na frente, 
como tí. 

Ai do que leva na frente urna estrela. 
. Ai do que leva no bico un cantar. P· 



'T.ERCEIRA MOBILIZACIÓN XERAL EN FERROLTERRA 
r 

O 13 de · Xullo nóva folga xeral en · Ferrol / • Xulgan a · 17 traballado-
, res de As Pontes. o dia 13 

de Xuño, pedíndolles unhas pe
nas de doús anos e dou~ meses 
de prisión. ·Estas persoas foran 
detidas pola policia durante a fol
ga xeral celebrada o 9 de Abril 
de 1987 na localidade pontesa 
para reclamar un convénio único 

• E. SANFIZ/FERROL . Ao remate a liistória .repétese, 
·e en Xullo do 89, como en Maio 
do 88, ou en Abril do 85, sindica
tos. nacionalistas e estatais em
prenden distintos rumbos des
pois de realizar en comun un trei
to do camiño. 

Pacto tras pacto até a 
folga xeral. 
Na. primeira das ocasións (1985) 
se descolgara das medidas de 
presión nun primeiro momento a 
UXT, -que optou por apoiar. o~ 
Plans de Reconversión do go:ver
no, e polo tanto refrendar a redu-

_ entre as empresas auxiliares e 
mellares condicións de hixiene, 
entre as demandas máis .. impor
tantes. 

A policía chegara As Pontes 
realizando unha cái'rega no mes
mo momento e logo dedicándo
se a deter a persoas, indiscrimi
nadamente, algunhas dentro dos 
seus próprios estabelecimentosO 

• Fernando Acuña, Secre
tário Xeral da CXTG, manti
vo unha entrevista en Composte
la con Jean Fran~ois Coutbe, Se
cretário . da Cómisión para Euro-

a· xoves dia 13 de Xúllo 
novamente a comarca de 
Ferrol volve a paralisarse, 
nesta ocasión por espácio 
de duas horas, e 
atendendo á convocatória 
unitária dos cinco 
siodicatos eón preséncia 
na comarca: CCOO, UXT, 
CXTG, INTG e USO. Pero . 
máis unha vez, a "unidade 
mobilizadora" non é senón 
unha pantalla que agacha 
discrepáncias sobre as 
alternativas en torno ao 
futuro de Astano e dos 
seus traballadores 
excesentes -o problema 
fundamental que orixina 
estas medidas de presión, 
ademais da histórica 
demanda de 
reindustrialización da 
comarca-. 

~ ción da plantilla de Astano en 
5 3.414 traballadores que foron 
~ declarados excedentes. Naquel 
w · mesmo ano, en Abril, CCOO,. e 
~ USO defenderan a entrada dos 

... .t. ::;J. traballadores nos Fondos de 
' SE Promoción de Ernprego,_ para 
~ "continuar loitando· dende dentro 

'--'=--==:.___-----=~------------'-------' dos F.P.E.". Os sindicatos nacio
Cena da xomada da folga :xeral no 1985 

. pa da Federación Sindical Mun
dial (FSM), para estudar as fór
mulas de cooperación entre am
bas organizacións. · 

A administración central expuxo 
de novo o pasado martes dia 11 , 
na comisión de seguimen1o da 
reconversión, a sua intención de 
non recuperar ao coletivo de 500 
traballadores excedentes para 
Astano, e de non recolocalos en 
empresas públicas da comarca, 
oferecendo como única saida 
unha prórroga por tres meses da 
sua situación actual, para ser 
empregados posteriormente en 
empresas que se instalen na co
marca acolléndose ás subven
cións da Zona Industrial en De
clive. Os voceiros gubemamen
tais indicaron que as últimas di
rectrices da Comunidade Econo
mica Europea abrigaban a conti
nuar reducindo capacidade e 
plantillas na construción naval, e 
"por ese camiño debe seguir As
tano", expresando a sua total 
oposición á recuperación dos 
excedentes, que configuraria 

unha plantilla duns 2.300 traba
lladores -curiosamente a cifra 
que fara marcada como "operati
va" nos Plans de Reconversión 
do ano 84, e umbral mínimo para 
o funcionamento normal dun es
taleiro como Astan~ despois 
das baixas e xubilacións rexistra
das nos últimos tempos. 

As decisións da comisión de 
seguimento da reconversión 
contaron co beneplácido, máis 
ou menos evidente, das federa
cións do metal de CCOO e UXT, 
que consideran como a "saida 
menos malá" o aprazamento dun ~ 
hipotético conflito até o mes de 
Setembro. O tono das críticas 
sobe un ponto, desde as filas 
das secións sindicais destas 
mesmas centrais de Astano, e 
por exemplo, Javier Dongil 
(CCOO-Astano, sector "carrillis
ta") indica que "non é unha saida 
boa, xa que a Administración 
continuase negando a recuperar 
aos excedentes para Astano, ou 

Q PP PODE PERDER A ALCALDIA DE FERROL 

a recolocalos en empresas públi..: 
cas da comarca". 

Desde as filas dos sindicatos .. 
nacionalistas (INTG e CXTG) in
sístese en que non se trata dun 
mero aprazamento, dado que 

- "en Setembro os traballadores 
non poderemos voltar reclamar a 
reincorporación a Astano ou o 
emprego· en empresas públicas, 
dado que o Ministério de lndús
tria e os sindicatos estatais xa 
cegaron agora esa via, deixando 
só a posibilidade de recolocar 
aos excedentes en hipotéticas 
empresas que veñan ao amparo 
da ZID"." 'Nós ao defender a rein
corporación a Astano dos exce
dentes, o facíamolo para garantir 
os seus pastos de traballo, e ta
mén para garantir a viabilidade 
do ffiitaleiro como construtor de 
buques, dado que coa plantilla 
actual vai ser mui difícil, asegurar 
que a finais do ano 90 esta em
presa non dé perdas como man
da a Comunidade Económica 
Europea". 

Cunha moción de censura agardada pero sen garantias de éxito 

nalistas (d~quela ainda unifica-
dos na INTG)· criticaran aberta
mente esta postura defendendo 

. a continuidade . das mobiliza-
ció ns. 

En Maio do 88, unha vez finali- · 
zou o prazo de vixéncia dos Fon
dos, novamente CCOO, UXT- e 
USO aslnaron uns Acordos coa 
administración nos que se prevía 
a recolocación _dunha parte dos, 
daquela, 1.500 excedentes, pero 
se deixaba a aproximadamente 
300 sen expectativas de empre
go. Novamente os nacionalistas 
calificaron de "traición" os Acor
dos asinados, dado que estes 
sindicatos esixian a recolocaci_ón 
total do colectivo excedente. 

Xullo do 89 constitue un novo 
capítulo da longa hi~tória de mo
bilizacións da plantilla de Astano, 
e da comarca de Ferrol, e nova
mente os distintos enfoques e 
valoracións sindicais pasan a un 
primeiro plano, despois dun 
novo período de continuadas 
mobilizacións. . O 

Couce Doce .pendente do pleno do 8 de Setembro 
• E. SANFIVFERROL 

O permanente desgoverno 
ou a constante bufonada 
poderían ser duas das 
definicións aplicábeis á 
vida municipal ferrolana e 
á actuación dos grupos 
poi íticos presentes na 
Corporación da cidade -
tanto aos do governo 
como aos da oposición-~ 
Parece que cotnpetindo 
para buscar un lugar na · 
"Antoloxia do disparate" 
- lugar xa conquerido con 
creces por Alfonso Couce 
Doce- o Partido 
Socialista cómetía nas 
pasadas semanas un novo 
dislate anunciando unha 
moción de censura que 
non se apresentou no 
momento esperado, aínda' 
que sí sete dias despois. 

Armas. Quizais acertara na anali
se o concelleiro disidente do 
PSOE Fra Molinero,· cando indi
caba que "moi pronto os cida
dáns de Ferrol van esixir a dimi
sión de toda a Corporación, e a 
formación dunha comisión xes
tora". 

Nos dous anos que levan go
vernando, os concelleiros do 
Partido Popular, veñen amasan
do reiteradamente a sua máis 
clara incompeténcia para levar a 
bó porto a nave municipal. Nen 
os problemas de tráfico na cida
de, nen as compensacións histó- · 
ricamente adebedadas por Ba
zan e Defensa, nen unha mínima 
atividade cultural foron abordado 
con seriedade polo Partido Po
pular, máis . preocupado polas 
suas disputas internas, ou por 
"facer o coro" de Alfonso Couce 
Doce nas suas coñecidas "bufo
nadas". 

Pero o que quizais resulte máis 
increíbel, ante o evidente desgo
verno, é a incapacidade da "opo
sición municipal" (PSOE, EU, e a 
veces o CDS) para oferecer alter

Agora todo e~tá preparado para nativas aos .problemas da cida-. 
que no Pleno do Concello do dia de, perdéndose continuamente 
oito de setembro -cando se •en polémicas · domésticas que 

· discutirá a censura ao primeiro non fixeron senón implicalos no 
rexedor con~ervador___:_ a opinión descreto do grupo governante. 
pública da Galita, e do resto do Agora todas as miradas se di
Estado, fixe as suas miradas na ' rixen cara o oito de Setembro, 
Casa Consistorial da Praza· de para coñecer os apoios cos que 

vai contar a moción de censura, 
dado que os once edís comunis
tas e socialistas necesitan dous 
votos máis para lograr descabal
gar a Couce Doce, pór no seu lu
gar a Couce Pereiro. 

Transfuguismo. 
Os próprios representantes do 
Partido Popular parecen dar xa 
por perdida a moción, e asegu-

1 ran polo baixo que para des_pe
dirse van "tirar a casa pola ven
'tá" nas Festas de Amboaxe, que 
habitualmente se celebran a fi
nais de Agosto. Os socialistas ta-

. mén coincidían nesta visión "fes
teira" da censura, e lle outorga
ban -supoñemos que ironica

·¡ mente-- a Couce Doce a oportu
nidade de guindar os últimos fo
guetes nos· festexos de verán. 

Mentres .tanto os grupos da 
oposición emprenderon xa os 
seus contactos tendentes a con
seguir os dous votos restantes, 
contactos que se dirixen en duas 
direcións. Por ünha banda, o 

- PSOE e EU pretende contar co 
apoio de dous concelleiros do 
CDS -ao ter . xa descartada a 
posibilidade de que os 9utros 
dous centristas apoien a mo
ción- para a formación dunha 
nova maioria de governo. Trátase 

·de Rafael Fernández e José Ra
món- Rodríguez Rey -antigo mi-

litante do PCG- que desde os 
comezos da lexislatura se incli
naron cara a un labor de oposi
ción ao Partido Popular; mentres 
que os seus co'mpañeiros,, Nona 
Inés Vilariño e Fernando Valcar
ce, amosábanse mais . afins aos 
conservadores, apesar das suas 
evidentes discrepáncias persoais 
con Cauce Doce. 

As diverxéncias co alcalde ta- -
mén poderían estar inclinando ª 
dous edís do próprio Partido Po- ' 
pular a barallar a posibmdade de 
~poiar a moción. Juán Santalla e · 
Pedro González Couce teñen xa 
amasado pública e reiterada
mente as suas disputas con ou
tros concelleiros conservadores, 
que levaron -nun dos penúlti
mos actos desta traxicomédia de 
alcea- ao al<;;alde Cauce Doce 
a "darlle tmha labazada" a Pedro 
González negarse este a asinar 
un documento comprometéndo
se a apoiar a xestión aliancista. 
O que non conseguiu o alcalde a 
"bofetadas" conseguiuno . ao dia 
seguinte Romay Beccaria atra- · 
vés da presión política. . 

O público do "teatro municipal 
ferrolano'' queda agora gendente 
da censura do oito de Setembro, 
pero todo parece indicar que a· 
"farsa" ·continuará, cando me
nos, até as próximas eleicións 
municipais. Entón decidirán os . 
veciños. o 

Neste encontro Courbe trasmi
tiulle á CXTG a invitación da FSM 
para participar no XII Congreso 
Sindical Mundial que se celebra
rá en Moscu en 1990. O 

• Prevee liberalizar a com
pr~ de conservas marro
quinas. . O governo español, 

· cumprindo compromisos inter
nacionais, xá que, segundo o 
Acorde de Cooperación entre a 
CEE e o Reino de Marrocos, fir
mado en 1976, estabelécese a li
beralización dos _preparados e as 
conservas de sardiBa proceden
tes de Marrocos, sempre e can
do sexan respeitados unhos pré
cios mínimos. En Xuño do ano 
pasado aprobouse un acorde 
polo que se facia extensíbel o fir
mado ao Estado español. 

Esta decisión vai ser enorme
mente perx~dicial para as em
presas galegas que non só van 
ver reducidas, como até ·agora,' 
as suas importacións aos paises 
comunitários, senón que tamén 
van ter que co_mpetir no próprio 
estado con conservas que 1eñen 
un précio máis baixo. · O 

• O BNG . comezou unha 
campaña de recollida de . 
ffrmas en Monforte. Para 
peder que o governo municipal 
destin_e a Horta dos Escolápios a 
parque público · e que non se 
construa nela o novo edifício da 
casa consistorial tal como con
te.mpla o proxecto do concurso 
de ideas convocado polo Gonce- . 
llo. 

O BNG considera que o plan é 
un atentado á "própria configura
ción do Montarte que todos que
remos". 

• O Govemo Civil de Pon
tevedra contra- o galego. · 
Formulou reparos a Deputación 
sobre o sistema de pontuación 
na convocatória para cobrir tres 
prazas da plantilla ' de funcioná
rios. A reclamación basease na . 
excesiva pontuación que, ao seu 
critério, se lle outorgou ao coñe
cimento do galego nestes exá
menes. 
. Os servícios xurídico"s da enti

dade provinc;ial elaboraron un 
dictámen n.o que se desestima o 
informe do Governo Civil, ao 
consid~ralo extemporáneo ,e en
tregalo fóra de prazo. Ademais, 
considera, xa entrando no fondo 
do asunto, que o escrito contén 
alegacións que non son exactas 
xa que se trata dunha simples 
oposición (non concurso-oposi
ción), no que, polo tanto, o exer
cício se califica como voluntário, 
polo que é optativo, realizándose 
en último lugar, polo que ao ha-

1 ber tres prazas o único que de-
termina e a prelación do nomea
mento. O 
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ROTO o DIÁLOGO XUNTA-SINDICATOS 

Os sindicatos._critican o inte'rese puramente eleitoral q~e levou á sua.-criación 

A Xunta rompe a ·Mesa de .Emprego 
A Mesa galega polo 
emprego, formada por 
administración, sindicatos 
e empresários, rompiase o 
pasado dia 1 O a médio dun 

·claro desinterés por pqrte
. do governo autónomo. A 
criación da citada mesa, 
anunciada -0 p.as·ado 22 de 
Maio en reunión á que 
asistira o presidente 
González Laxe e o 
Conselleiro de Traballo, é 
agora denunciada pelas 
centrais sindicais como 
unha mera maniobra de 
distración ele·itoral, visto o 
escas.o ou nulo interese 

. amasado a posteriori. 

<( 
a: 
a: 
<( 
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As catro centrais, UGT, CCOO, 
CXTG e INTG, tiñan .(?resíonado 
repetidamente . e · desde habia 
meses á administración cara a 
criación dunha Mesa de diálogo 
entre os .distintos sectores impli
cados que te~ia como eixo cen ... 
tral o emprego, por considerar 
que este era o probJema máis 
grave que tiña hoxe Galiza, vista 
a destrución do seu xa de por si 
escaso tecido industrial. Repeti
das movilizacións neste senso -ti- · 
ñan anuneiado o apoio dos tra
balladores a tales medidas.. O _ 
pasado 11 de Maio o pró~io ·· 
Consello Galega -de Relacións 
Labo(ais, con preséncia da parte· 
empresarial, amosábase favora
bel á iniciativa. O 22 de Maio, e 
coas eleicións europeas á vista, 
González Laxe e o Conselleiro de 
Traballo, Martínez Losada, re1:.1-
nianse cos máximos dirixentes 
de cada central dando por criada 
a Mesa. 

Os traballadores terán que seguir mobilizándose en demanda de emprego. 

O pr.imeiro documento apre
sentado polos sindicatos era res
postado por parte da Xunta cun 
documento primeiro dunha série 
nos que unicamente se contem
plaba o tema da formación ocu
pacional e economia social. Fer- · 
nando Acuña, secretário· xeral dp. 
CXTG, calificaba duramente. a 

. resposta do_ governo autónomo: 

CONTRA AS BASES 

"Para ·esta· v.iaxe non comprian 
alforxas". 

Os pontos sob os que se ini·
ciara o dialógo incluian, ademais 
dos dous mencionados, os ·de 
subvenció.ns ás empresas, políti- . 
ca ind1,.1strial, empresas en crise, 
fondos· estruturais e infraestrutu
ras. O presidente, González 
Laxe, mostrara o seu compromi
so a tratar tais temas, mais na 
realidade ese feito non se produ
ciu. 

Os catr:o documentos atereci
dos, un tras outro, pola Xunta, 
non· contiña_n, segundo as cer:i.:.. 

O 15 celébrase a IV Marcha á base americana de Estaca 
de Bares. "A conexión dá .base de comunic-acións do lroite (A Coru
ña) ao sistema de alerta da OTAN, o mantimento da base.dos Estados 
Unidos en Estaca de Bares, e o proxecto ·de converter · Ferrol nunha 
base da Alianza, son as consecuéncias da política militarista dogo- · 
verno do PSOE", tal .é a opinión da Cordenadora Nacional de Organi
zacións pola Paz (CNOP) que convoca para o sábado 15 de Xullo a 
IV Marcha á base americana de Estaca de Bares, con saida prevista 
do Barqueito ás 19 horas. · 

A marcha, que leva por lema o de "Fara ianquis da Gal iza", estará 
apojada por Adega, Movimento -Feminista, CCOO, CNT, CXTG,JNTG, 
EU, BNG, PSG-EG, LCR, MCG, PCLN, PCPG, Comités Antirrepresi-
vos, MGR e Galiza Nova: · . 

trais, matéria negociadora algun- As centrais sindicais solicita
ha. O tema de emprego, que era ron tamén un prazo que alcanza
º fundamental nen se tocaba. ria ao mes de Setembro, para re-
Restar carácter executivo considerar posturas, o que non 
á Xünta foi aceitado. 

Para Martinez Losada, ·aceder ás Negativa da Xunta á 
propostas dos traballadores se- elaboración dunha 
ria "restarlle carácter executivo á política sobre emprego 
Xunt(i'1• Outras fontes do gover- En conxunto a valoración sindi
no xustificaban o desacordo cal, tras a ruptura do dia 10, foi 
aducind? q_ue a Xuf!t~ ~arecia de a de que "o governo incorrera 
competencias. Por ultimo, a ra- - simplesmente nunha manobra 
·zón oferecida seria a de auséncia eleitoral, mostrando, unha vez 
total de vontade política. pasadas ás eleicións europeas, a 

A r~s~eito da criación ~un sec- sua intención· de non negociar 
tor publico ·galega, Martmez Lo- cos sindicatos e de non cambiar 
sada, sina}ou que "xa habi~ un a política de empreg"o, sometén
_estatal, alen de que ro~pena ·a dese máis unha vez ao ditado de 
unidade de mercado, indo mes- Madrid". 
mo contra a sua filosofia". Para Manuel Mera, secretário 

No tocante aos dous . únicos xeral da INTG, "este tema non 
pontos qué a Xunta aceitaba tra- vai quedar asi. O emprego é un 
tar, formación profisional e eco- problema grave e a nosa postura 
nomia social, os sindicatos valo- é de continuar ate fin de ano con 
raron que a·Xunta "parecía que- movilizacións e presións para 
rer unieamente que se abalase a que se abra unha nova mesa ne
sua poi ítica, máis que ter unha gociadora". 
atitude negociadora". · A ruptura da Mesa, por parte 

da Xunta, en pleno periodo esti
val, é interpretada tamén como 
unha forma de evitar unha res
posta inmediata por parte dos 
traballadores. 
Auséncia dunha 
delimitación dos sectores 
a potenciar 
Na mesma reunión os empresá
rios, representados por Rodrí
guez Mantiñan, mostraron a sua 
preocupación pola auséncia dun 
apartado sobre formación em
presarial e os seus temores pola 
posibilidade de que calquer nova 
atitude trouxese consigo unha 
maior presión fiscal. 

R. Mantiñan declarouse con
trário a calquer redución da xor
nada de traballo, dado que "en
carecerla os custos", opoñéndo
se igoalmente á criación dun 
marco diferente do estatal. Por 
último a parte empresarial sina
lou que se botaba en falta, por 
parte da Xunta, "unha delimita
ción dos sectores que seria ne
cesário potenciar". O 

AS COMPETÉNCIAS DO INCOMPETENTE 
MARTÍNEZ LOSADA 

M.VEIGA . 

Para o señor Martínez Losada, unha das razóns de 
qu~ hon se entre a negociar cos sinpicatos os te
mas plantexados de emprego .está en que o execu

. tivo non pode ceder as suas competénoias a un ha 
negociación cos sindicatos. . -

·Ante unha afirmación de tar contundéncia cabe 
perguntarse, en primeiro lugar, que sentido ten en 
calquer circunstáncia o diálogo social. · 

Pero ainda axudan os empresários a dar na clq
ve, á marxe .do despiste máis absoluto que amasan 
no!:? demais aspectos. Botan en falla· estes, por 
boca do señor Mantiñan, presidente da CEG, que 
a Xunta non teña delimitado. ainda os sectores que 
é preciso potenciar. Moi sinxelo, por máis mes~s 
que pasen, perguntas coma esa · non tañen nunca 
resposta, porque a Xunta carece dunha política cal-

É paradóxico, por· iso, por non dice~ hipócrita, 
que o señor conselleiro se preocupe por que os 
sir:idicatos entren no seu marco de competéricia. 

Outra sensibel preocupación, amasada por go
vernantes e empresários, é a de que as propostas 
sindicais poidan rachar o mercado único estatal. 
Valente preocupación! Pero non se tan acordes 
sectoriais? Non rompen estes o mercado? Desde 
o presidente do Instituto de Crédito Oficial ate UGT 
e CCOO recoñecen que Galiz·a ten problem.as es
pecíficos, que a reconver~ión afectou aqui de, for
ma diferente e .máis acentuada. Porque os manda- . 
tários ,autonómicos seguen teimosos en non reco
ñecer calquer acción que sone a "rexional". 

. Os convocantes denuncian ademais o iocumplimento dos requisi
tos aprobados no referendo da OTAN, asi como o tránsito por territó
rio galego de avións e barcos con material nuclear. · o 

. quer para potenciar nada. Asi de radical e así de 

No fondo latexa o p~oblema central e grave do 
emprego que sofren os cidadans galegas, pero que 
o señor Conselleiro-, entre caneo e caneo, teima en 
eludir. , O ver~. , · 

L. 

.b 1 J!hJ . .J 
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A CUSACIÓNS DE CACIQUISMO EN 9ERCEDA 

Pavlllón Deportivo -con piscina- e Casa de Cultur.a, no centro das acusaclónS contra Femando Martinez. . 

A piscina municipal, financiada pala Xunta, sae a subasta cando está a médio c9nstruir 

O asesor de Laxe, Fernando Martínez, 
govema Cerceda coma un coto privadó 

I 

.G.LT. 

Unha obra de cen millóns 
de pesetas que sae a 
concurso cando está a 
médio facer; un concellaJ 
que ocupa ilegalmente as 
duas vivendas do sobrado 
da casa da cultura; unha 
empresa pantasma que 
recebe en adxudicación 
direita várias obras do 
Concello; un bando de 
limpeza da alcaldía que 
ameaza con poñer a barrer 

- o campo da Feira aos 
reincidentes; documentos 
contábeis de pública 
disposición que non 
aparecen. En Cerceda 
acúsase direitamente aos 
caciques pero, sobre todo, 
ao concellal asesor do 
presidente da Xunta e 
deputado provincial 
Fernando Martínez, que 
aparece relacionado con 
estas e outras 
arbitrariedades que están 
a ser motivo de várias 
querelas da oposición. 

O Xabarin de Vil/alba. Este é o al
cume que aprace ao deputado 
Martinez, contento coa sua ima
xe de político de gran velocida-
de, resolutivo, rompedor e pouco 
mirado co devagar burocrático. 
Pero a oposición quere mellor 
para el o calificativo clásico de 
cacique. Para os seis concellais 
do CDS, CPG e PP que critican 
a xestión municipal, non hai ad- J 

xectivo que mellor lle acaia a 
Femando Martínez González. A 
relación direita co executivo au
tonómico (ocupa un dos pastos 
de asesor da Presidéncia 'da 
Xunta), coa que a cotio se abro
ga na condición de intermediário 
todopoderoso, e a clásica fórmu-
la de dividir en anacos o orza
mento municipal para adminis
tralo como unha lista clientelar e 
privada de favores, téñenlie ga
nad.o sen dúbida o título. 

Ocupación ilegal 
A oposición entande que Feman- · 
do Martinez ocupa sen direito 
nengun o sobrado da casa da 
Cultura. A deriúncia extéñC:tese á 

acumulación de abras de mellara 
no interior: un salón, ventanais, 
cuartos de baño, etc. Natural
mente este espácio é parte da 
Casa da Cultura, ainda que o 
emprego doméstico do balcón 
como tendedeiro da vivenda de
núncie o contrário. 

Ainda que poderia tratarse 
dunha cesión de locais públicos, 
feíta con anterioridade á acta de 
concellal de Femando Martíne4 
o local da Casa da Cultura é un 
dos obxectivos da ofensiva de 
obras do govemo municipal do 
PSOE. Carteis que anuncian ur
banizacións, instalacións e refor
mas modifican a paisaxe urbán 
de Cerceda. Obras e Servicios 
de Cerceda, s./., OSERCER é 
unha das empresas contratistas 
que máis participan desta febre 
de obras da equipa do Concello. 
O alcantarillado da Silva. o acon
dicionamento do campo da Fei
ra. o Centro Médico da Silva e a 
provisiórt de mobiliario e material 
para a a biblioteca_ municipal son 
só parte cativa dos traballos rea
lizados por este contratista que 
non figura no rexisto xeral de so
ciedades. Esta comprobación, 
solicitada por membros da opo
sición, está expedida polo Rexis
to Xeral de Sociedades Mercanti
les con data 28 de Abril de 1988. 
A pral desta pantasmal empresa 
intervén o proprio alcalde de 

Cercada, Xesus Orxeira, perante 
o presidente do Patronato Pro
vincial de Bibliotecás, solicitando 
o abono dunha factura por 
1.313.984 pesetas por entrega 
de mobiliário á Biblioteca "Ad
junto le remito la factura que no 
presentó para su abono la em
presa Osercer s.f . . 

Papeis que desapar~en 
As irregularidades has expeden
tes de obras ocupan tamén o 
tempo dos avogados da oposi
ción. Nos Servicios Técnicos 
Municipais esixen ao _alcalde 
unha aclaración de por que o 
cpncellal Martinez González gar
da na sua casa expedientes de 
várias licéncias de obras_ 

Pero poida que a retención de 
aprobación de obras pala parte 
dun concellal, durante dous me
ses, non sexa tan grave como a 
desaparición de documentos de 
pública disposición. O funcioná
rio encargado do Rexisto envia 
ao Alcalde en Outubro de 1986 
un escrito no que denúncia a de
saparición do~ rexistos de entra
da 1.567 a 1.571 . 

Noutro . escrito dirixido ao Al
calde con data de 11 de Abril do 
88, os Servícios Técnicos Muni
cipais observan que "con relativa 
frecuéncia faltan expedentes de 
obras e os proxectos técnicos 
anexos, xa que desaparecen dos 

lugares nos que se gardan. Estas 
iregularidades danse con progre
siva frecuéncia e no dia de hoxe 
bátanse a faltar os das obras de 
Xesus Pallás (Gosende), de Ma
nuel Lamas Fraga (Acebeda) e 
Xesus Docampo Rodriguez, para 
unha obra na Avenida da Coru
ña". 

No escrito dirixido ao alcalde, 
lémbrase que permanecen para-

- lisado5 63 expedientes de obras 
menores, 15 licéncias de viven
das, 34 comunicacións de inspe
cións urbanísticas asi como · 41 
expedientes que se refiren a ins
pecións do concello. Esta de
núncia de aesaparición de expe
dentes de obras repétese en Xu
llo do 88 polo mesmo departa
mento. Nesta ocasión son 23 os 
documentos desaparecidos e 
108 os que permanecen penden-

, tes de asinar no despacho do al-. 
calde. 

En Outubro do mes.mo ano, 
unha funcionária do concello de
núncia por escrito ao Alcalde a 
desaparición . dunha moble do 
seu despacho na que estaban 
gardadas fichas do per5onal, co- _ 
pias .de prestacións e estadísti
cas de atención ao person~I. 

Alcalde po~ delegación 
·Para o alcalde Xesus Orxeira nori 

Unha piscina a médio facer, a ·concurso 
A piscina cuberta e climatiza
da, a mellar da Galiza a inau
gurar este ano, figura anun
ciada no bando que o alcalde 
Xesus Orxeira dirixe aos veci
ños solicitando o seu voto nas 
parlamentárias europeas. No 
Diano Oficial do 8 de Xuño 
anunciábase a subasta da 
obra, curi prazo de apresentá
ción que pechaba dez dias 
.despois_ b edicto dado a pu
blicidade en Cerceda asinala
ba que "o Concello en pleno 
en sesión celebrada o dia 13· 

·. de Abril do 89 acordou apro
bar o pmxecto e delegar na 
Comisión de Governo a con_. 
trataCión -que en sesión cele
brada d 2 de Xuño do 89 
aproboi.J as bases para a con
tratacion , por médio d.e con-

curso eri trámite urxente das· 
obras da piscina. Nos critérios 
para a adxudicación, valorá
base a urbanización do entor
no, a solución para a evacua--
ción da áuga e a clasificación 
especializada da empresa,. 

Pero antes que se . poidese 
·celebrar a apertura de propo
sicións, vários concellais· le
vantaron acta de que a pisci
na estaba xa construida nun 
50 por cento. A -solución da 
alcaldia perante ·esta denúncia 
foi a de adxudicar as obras da 
Piscir:ia en cen millóns de. pe
setas e pOla . via urxente a 
Construccíóns Fontenla. 

A médio dun corivénio coa 
consellária - de Cultura e De
port.es, asinado entre Alfredo 
Conde e o alcalde Xesus Or-

xeira, a Xunta se compromé
tese a pilgar 99.500.000 pese
tas pala piscina. O acorde 
está asinado en Xuño pasado. 
Oito meses antes, na sesión 
extraordinária da comisión ·de 
Govemo, aprobárase a me
moria das_ o~ras da piscina 
por un orzamento . de 
44.502.192 millóns. Nunha 
nova reunión, celebrada o 21 
de Marzo de: 1989 pala Comi
sión de Govemo, · dase . canta 
do proxecto redactado por un 
arquitecto técnico contratado · 
para a constrµción dunha pis
_cina par un orzamento de , 
93.077.215.· "Examinado o re-

. ferido proxecto acórdase 
aprobalo ·e solicitar· axuda 
económica para levar a cabo 
a obra". · o 

vai contra a representación que 
ostenta dirixir unha carta a unha 
delegación dun banco na locali
dade na que se advertia que os -
responsábel máximo das cantas 
municipais era o concellal Fer
nando Martinez, O xabarin de V1-
llalba . Esta situación tivo que ser 
desm~ntida de ali a pouco polo 
próprio alcalde e o concellal 
Martinez, pero non por iso dei
xou de ser certa a existéncia da · 
escrita. Nun acta -do pleno de 
Nadal de 1987 relátase que no 
medio da sesión ocupa o seu es
cano o concellaJ Martínez. Se-

. gundo refrexa o secretário, a 
- irrupción do xabarin de Villalba, 

siñifica a reti~ada do ponto da 
Orde do que é poñente o próprio 
Alcalde e que se retire aos orza

, mentas xerais de 1988. De todos 
xeitos, o Concello abandoríou 
desde a chegada do go.vemo do 
PSOE, o procedimento clásico · 
de reflexar o debatido nas , se
sións nun libro de actas con fo
llas rexistadas e numeradas. "As 
actas están no ordenador", de
daraba de a pouco o ·conceUal 
Femando Martinez a preguntas· 

· dun redactor do "Diario 16 de 
Galicia" 

Pero xusto será recoñecer que 
estas atribucións que fan de Xe
sus Orxeira un-home da palla do 
cacique Martínez, non se corres
pÓnden · para nada cun recente 
bando no que conminaba con 
enerxia á non deitar papeis e ob
xectós de toda clase no chan 
baixo munta de 500 pesetas. "Os 
reincidentes -amenazaba a dis
posicion do. edil- serán abriga
dos a barraren o campo da feira 

·.durante un número de dias con
sonte · coa gravidade da infra-

- · ción" _ O asesor do presidénte 
Laxe, deputado autonómico e 
concellal de Cercada, Femando 
Martínez, contaxiado . de. ~ta 
preocupación por manter limpo o 
manicípio enviou pala sua canta 
oficios aos concellais do CDS e 
PP, Pedreira e Femández, nos 
que se Hes anúncian sancións de 
5.000 pesetas por · incumprir o 
Bando da Alcaldia e pegar pro
paganda polí_tica nas marquesi-

. nas municipais. O concellal Pe
dr~ira na sua alegación di que xa 
estaba ao tanto de que o PSOE 
tiña a exclusiva das marquesinas 
municipais, como ben se podia 
ver polo uso que facia delas para 
exibir propaganda do partido. O 



'O problema galega· é dazaoitesco: 
po_ucos · ilustrados e un ha Ittasa sen · ·conciéncia 
de si_pró·pria' -

Xavier Alcalá 
• XAN CARBALLA 

. Xavier Alcalá, enxeñeiro de 
telecomunicacións, 
escritor; ºpolifacético 
intelectual que nesta 
entrevista analisa ns meios 
d~ comunicación galegos 
ao frente de cuxa montaxe 
técnica estivo no pasado, 
e desde a sua _profisión, · 
aporta ideas orixinais para 
as expectativa·s de 
desenrolo da Galiza. 

González. Laxe fala do paso de 
Galiza do· atraso á modernidade, 
de que é posíbel, por dicelo me
taforicame~te, ir do Val de Lemas 

a Sillicon Valley. Cal é a sua vi
sión desta afirmación? 
Laxe é, entre os políticos que te
rnos, un dos máis informados. Ten 
en conta que na Galiza hai unha 
xerontocrácia galeno-leguleica, de 
·médiéos e avogados, e Laxe per
tence . a unha profisión das que 
G~liza precisa para sair do s.eu bµ
rato: este é un país que debe estar 
en mans de enxeñeir0s e econo
mistas. Ei coñece o que se está a_ 
facer noutros sítios e sucédelle o 
que a outros políticos, que son 
vendedores de ilusións. 

Galiza é un país que pode pasar 
. da non industrialización ou dunha 

industrialización montada selvaxa
mente, sen coordenación de nen
gun tipo (por exemplo: os barcos 
facianse en Ferrol, pero as pezas 

para eles v.iñan de fóra}, desa in
dustralizáción parcial podemos 

· pasar á post-industrialización or
ganizada e vertebrada. E aqui 
pod~ pasar de todo e bai fenóme

. nos tan interesantes como o pro-
cesado de alimentos, o referente 

. á moda e o textil, ou exemplos 
como a construc;ión de 1 buques 
cori casco plástico ou o excelso 
exemplo de T elevés, que é unha 
empresa europea de primeira 
orde. 

Aqut ·todo é posíbel contando 
con que haxa o que en Irlanda de
finen en inglés· como productos de 
"high value, low volume and tele
comunications" ou sexa produc
tos nos que o que importante sexa 
o alto valor engadido, o baixo vo
lume e que dep~nqan para a sua 

'JS..au1 TODO E. 
POSÍBEL.CON 
PRODUTOS DE ALTO 
VALOR ENGADIDO, 
BAIXO VOLUME E 
DEPENDENTES DAS 
TELECOMUNICACIÓl\JS 
E NON DAS 
COMUNICACIÓNS 
TRADICIONAIS' 

pero a diferéncia entre eles está 
na dffe:rente conciencia sobre 0 
seu pats, que Jeva aos arxentinos 
a $er depredadores dos · seus 
bens. Aqui sucede algo semellante 
e r:noit~ xente anda a ver onde se 
va1 para medrar, non hai xenerosi-
9ade nos plantexamentos vitais e 
iso imposibilita o surximento dun
ha n.ova clase empresarial post-in
dustrial, sen ideas explotadoras 
Hoxe trátase de facer un tecido in~ · 
dustrial baseado en pequenas es
truturas onde a relación patrón
empregado sexa cordial e imedia
ta ~ onde as funcións entre eles realización das telecomunicacións 

e non das comunicacións tradicio
nais. Irlanda é unha illa e hoxe é 
un exemplo dentro das áreas de 
tecnoloxia ponta. lsto pódese re
petir na Galiza tantas veces como 
se q1,Jeira sempre que se mande 
no país e se coordenen forzas. 

· se disolvan. 

Aquí sobra capital e os bancos 
usan os nasos cartos fóra. Aquí 
hai un capitalismo depredador que 
está levando o diñeiro galego e 
que se nega á función de capital-· 
risco que debia asumir. A quen 
apresentase un bon proxecto o 
banco debía prestarlle o diñeiro 
pero non e·n base a avais de todo 
tipo, non hipotecando. As Caixas 
de Aforro galegas son estruturas 
que se dedican a deixar cartas ao 
interbancário e son impresentá
beis. Se hai Caixas e Bancos con 
abrigas galegas porque de aqui é 
de onde detraen o pasivo, hai que 
esixir que sexa aqui onde invistan. 

Tamén hai que elevar o nível 
cultural de quen quer facer empre
sa e dar á xente orgullo do seu e 
cobiza do seu. EEUU non son 
máis ricos que a Arxentina, é te
ñen caracterlsticas semellantes, 

Pero se atendemos, por exem
plo, ás infraestruturas de trans
porte ou . de comunicación, vese 
que é preciso un verdadeiro in
vestimento público, e iso está re
lacionado coa vontade política. 
Galiza ten unha orografia endiaña
da, unha dispersión povoacional 
enorme: nós non podemos soñar 
xamais con ter uns meios de co
municación tradicionais (estradas 
e camiños de ferro), como a xente 
que vive na chaira de Gastela. É 
imposíbel. Parto diso e téndoo en 
conta perguntariame: se se falou 
na Xunta de emitir débeda pública 
para a construción desas infraes
truturas, porqué non hai quen se 
pare a pensar que seria moito 
máis productivo facermos emisión 
de débeda pública para suplir to
das as nosas necesidades de tele
comunicacións? É moito máis ba
rato, infinitamente máis, un quiló
metro de tendido de fibra óptica 
- co que iso significa- que un 
quilómetro de estrada. 
E cree que se poden obviar 
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'Preocúpame que nos meios pú 
-unha incardinación no popular' 
"A Compañia da RTVG, e a TVG 
que é a que ten máis peso, mon:.. 
touse sobre unha base descarada 
de amiguismo e nepotismo e en
trou moita xente sen nengun tipo 
de capacidade. Nese grupo de· 
xente importa pouco o país e non 
teñen conciéncia nengunha del. 
Había un pequeno núcleo que si 
a tiña e que, curiosamente, era a 
máis cualificada e preparada con 
diferéncia, a única que vocacio
nalmente foj á Rádio e á Televi
sión porque pensaban que podia 
ser algo positivo para o país. Esta 
xente nacionalista tivo nun mo
mento preponderáncia co apoio 
de Lois Caeiro e Xosé Luis Blanco 
-do que por moitas causas que 
se digan del hai que defender 
sempre porque vive e sinte o 
país-, e non de Xerardo Rodrí
guez que estaba naquel momento 
na Rádio recuperándose dos 
traumas de Rádio Noroeste. Des
pois a barafunda política fixo que 
tomase a forza que ten hoxe o 
grupo liqerado por Manuel Sal-. 
gueiro Tizón, encarnizadamente 
anti-nacionalista, no que estaba 
un personaxe sinistro como Ló
pez Saco, e cun bufón obedente 
como Abílio Bemaldo de Quirós e 
outro sen rexedume nen capaci
dade para manterse no ~ s ítio 
como Xerardo Rodríguez, e o 
asunto viuse abaixo con represá
. lías de todo tipo. Eu son un dos 
represaliados dese tempo, entre 
outras causas por· querer formar 
unha asociación dos profisionais, 
encamiñada a conseguirmos un 
estatuto semellante aoque poida 
haber na TVE. As represálias oca
sionaron graves consecuéncias, 
quizais non tanto aos técnicos 
que ternos máis saidas no merca
do pela escaS'ez, pero si para ou
tros que chega.ron a pasar ún ver
dadeiro calvário. 

O que me preocupa profunda-

mente nos meios públicos gale
gas é que non se produza unha 
incardinación da TV e Rádio pú
blicas no popular. Nós neste mo
mento ternos u11ha estrutura de 
duas cadeas de TVE máis unha 
rede pública galega. A TVE ten a 
decisión tomada de ser competi
tiva con todas as TV autonómi
cas, e vaina ser. E hoxe estase fa
cendo frente ao centro de San 
Marcos coa montaxe dun centro 
de TVE cuxas características téc
nicas en certo modo superan ás 
da TVG. Vai haber un tempo de 
desconexión importante con Ma
drid e vaise facer unha programa
ción en galego e pensada desde 
aqui. Frente a iso aparecen via 
satélite mareas de programas en - / 
línguas estranxeiras e vaise am- ·---~ 
pliar a oferta televisiva, notoria- sintomá 
mente coa aparición dos satélite~ , ível de 
de difusión directa, polo que va1 o e L 
haber no ar unha oferta importan- ~ue ron 
te de programas en español. Se- t s horc 
nón se produciu un recoñecimen- ucen L 
to do que a TVG representa para ra até 
Galiza, o que os americanos des- a sua 
creben como "narrow cast" é di- i o a A 
cer o que designa sistemas de r.~- nos fur 
dio e teledifusión cada vez ma1s ra extra 
local, a cousa irá mal. enetrar 

· esacer 
TemC!s que facer en~~nder .~ue ación 

a TVG e a nosa expres1on de na- t e de a 
rrow cst", a nosa necesidad~. s.e on : 
as nasas necesidades de conec1- credife 
mento do próprio e imediato non ar su 
se levan a cabo pola TVG e pala ~vitand~ 
TVE na ~~liza, º. q~e veña po: ou· orno S. 
tres caminos var vir en espanol e 
non vai haber quen o desmonte 
porque a televisión é carísima e 
esas cadeas non van montar cen· 
tres para producir e emitir infor· 
mación en . galega. 

O caso da rádio, ~ 
O caso da rádio é' de pavores~ ' 
desacerto. O c~so de Rádio-4 e 
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uelas caréncias? 
ra iso é onde vai o mundo. Pen
mos na video- ?ºn!eréncia.: vai 
r a ruina das axenc1as. de v1axe. 
tro exemplo pode ser o fax: 
xe o correo" perdeu respeito ao 
porque este dá fiabilidade, rapi
z e a proba imediata de que en
do chega. Neste momento na 
liza, de todo o Plan Star o que 
empresário máis lle preocupa é 
subvención para mercar o fax. 
¡ de sinxelo. Estanse suplindo 
boa parte as necesidades dos 
temas convencionais de comu
ación pola telecomunicación 
o que non perdoo na Galiza é 
e non haxa un plan de ordena

ón das telecomunicacións e de 
ordenación das administracións 
e interveñen nelas. 

ero a toma de decisións segue 
rnitíndonos a un problema palí-
o. 

odo é un problema sócio-econó
ico-pol ítico. Pero quen tivo cla-
5 estas causas desque Galiza 
n governo próprio? E de quen as 
o claras, quen se atreveu a to
ar decisións? 
o problema galega é dazaoites
. Un país de poucos ilustrados 
ro cunha enorme masa que non 
n conciéncia nen do seu próprio 
r nen das suas necesidades. A 
usación dos da AGLI, ou dos 
rlos L. Rodríguez ou Moraleja 
s que estamos pala normaliza
' n lingüísitica é de que estamos 
facer despotismo ilustrado. 

de que no fondo teñan razón 
ro é que non queda máis remé
º porque estamos a pensar no 
turo dos nasos tillos, no noso 
n. Se a xente non espabila, e 

un ha maneira de facelo é-normali-' 
zando dunha santa vez a situación 
lingüística, isto non vai para adian
te. E a cousa é como·o político lle 
explica ao alcalde e aos paisanos 
de turno que é moito máis impor
tante levar o teléfono que arranxar 
unha pequena: estradiña qtJe pasa 
por di ante de non sei quen ... que 
dá os votos. 

'SE HAI CAIXAS E 
BANCOS CON 
OBRIGAS GALEGAS 
PORQUE DE AQUI É
ONDE DETRAEN O 

. SEU PASIVO, HAI QUE 
· ESIXIR QUE SEXA 
AQUI ONDE INVISTAN' 
É entón un problema de mentali
dade? 
Hai un problema de identidade, de 
falta de conciéncia. Se houbese 
unha sensitividade que levase aos 
galegas a comprenderen onde es
tán e a criar un nacionalismo que 
conduza o país ... Neste momento 
estamos nunha situación na que 
prendería o nacionalismo, pero iso 
significa economía aliando o em
bigo e ben lle chega a quen está a 
colonizar Galiza éon que teña que 
sofrer o que sofre en Cataluña -e 
a nengun catalán lle pasa pala ca
beza pór os seus cartas fóra ou en 
entidades bancárias que llos le
ven. E o noso é un país oestindo 
á sangria. 

Por vocación vostede pertence 
tamén á chamada Galaxia Gu
temberg, como escritor cree que 

esta vivindo a escrita un canto de 
ciño? _ 
lso é impósíbel: do · pens~imento 

. vaise á palabra, da palabra á es
.· crita e, en todo caso, despois vai
. se á realización do audio- vídeo, 
pero este é un proceso final. Por 
outro lado a necesidade fabulató-

. ria é connatural coa-existencia hu
mana: os1 animáis teñen memória 
e poden chegar a .talar . pero non 
relatar. Nós somos animais rela
tantes. Penso que é insuperábel a 
forma li~erária, o libro. Eu ·non. pre
vexo como o libro pode ser supe
rado e agardo continuar realizan-
do o l~bor que fago. · 
Cales son as suas perspectivas 
como escritor? 
Nós os novelistas somos os que 
_máis traballamos na literatura por
que é a forma de expresión onde 
o coñecimento,, a técnica e a 
constáncia teñen maís peso. Non 
podemos construir sobre unha 

. arroutada, como pode facer un 
poeta. E se cadra un poeta fai 
moito máis ca nós; repasando o 
"Monólogo do vello trabalador" de 
Celso Emílio vese que aí está con
densada toda a ciéncia e a expe
riéncia do mundó nunhas cantas 
estrofas. 

O meu plantexamento vital é 
producir sen perguntarme moito 
onde vai a miña produción, coa 
esperanza de que o que fago ser
va para algo. Segundo van pasan
do os anos vou coñecendo máis 
do económico e do social, e cada 
vez vexo máis a literatura como li
beración, como hobby e preocú
pame menos a preséncia no eido 
literário. Aceito mellar a miña con
dición de marxinal da literatura. O 
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programación. Para entendermos 
ter nunha cadea discos dedica
dos, dos que gastan á xente, e 
noutra dedicarlle horas ao jazz, a 
ópera ou o que sexa, ... non quera 
facer elitismo pero é claro que os 
gastos, propriamente musicais, 

. varian moito. Eu, sen pór unha só 
persoa máis ao servicio da RAG, 
seria capaz de ordenar as cousas 
para que saisen duas canles ·ao 
ar que enchesen moito máis as 
necesidade de rádio que hai na 
Galiza.•L Quédanme dúbidas 
de tipo técnico-económico sobre 
a montaxe dunha cadea de emi

~ soras en Onda Média(AM). A dife
~ réncia é que a FM é bastante crí
< tica na recepción, sobretodo en 
z movimento, e tamén porque hai 

~----------=::! __ ....._ ___ __.~ unha inércia histórica a usar a 
sintomático. Estando nun baixo nar continuamente o favor a de- AM. . 

ível de audiéncia aparecen Blan- volver. Finalmente algo que puña moi 
o e Luaces, dous profisionais nervosos aos directivos da Com-

gue rondan os 40 anos con moi- Segunda cadea de pañia que non me podían ver é a · 
tas horas de navegación, e pro- FM e Onda Média Rádio Exterior. Por moito que se 
ucen , un salto cuántico no que Feita totalmente a infraestrutura mire a LOT (Leí de Ordenación 

era ate agora a emisora, apesar dos centros de emisión e reemi- das Telecomunicacións), está cla-
. a sua cobertura zonal. Frente a , , , .

1 
, h ro que tecnicamente é inxustificá-sion e moi fac1 por no ar un a se- b 1 'b' · · d 1· 

1 o a RTG -agora RAG- leva E e a pro1 1c1on e fondo que a 1 gunda cadea de FM. sa segun- d d 1 f · 
nos funcionando cunha cobertu- d b aparece e uso as a tas recuen-da cadea permitiria des o rar a · d 'd' da ra extraordinária que é ubícua e c1as e ra 10 -a on corta-. 

penetrante en toda Galiza. Mais 0 'SE AkGUNHA Está lexislada globalmente pero é 
~s~~erto sistemático na progra- fácil saber como estáñ distribui-
ac1on leva a que sexa un desas- COMUNIDADE TEN dos os feixes de radiación. E en-

te de audiéncia. lsto arranxariase - DIREITO A TER LJNHA tendo que se algunha comunida
con p~ofisionais válidos, que R_A, DIO EXTERIOR ÉA de ten direito a ter unha rádio ex-
acred1ten no país e 0 coñezan. ter,or esa é a galega. Eu empeñei-
~r suposto despolitizándoa e· GALEGA. CUN me en facer unha emisora dirixida 
vitando que mangoneen persoas EMISOR DE 100 KW. a Europa. Era unha cuestión eco-

como Salgueiro Tizón. E NENGUN GASTO .nómica viábel porüe cun grupo 
emisor que quizais non superase 

Eu definiria ao profisional ideal SUPÉRFLUO os 100 Kw. poderias estar alimen-
a ~e Rádio galegas como un PODERIA ESTAR tando de información contínua · 
rof1s1onal do xornalismo unha aos galegas de toda Europa. 
e~soa realmente interesada polo ALIMENTANDO DE Prácticar:nente sen te~ que facer 
ais, que tivese conciéncia do INFORMACIÓN AOS máis que o mantimento do centro 
es~o e da língua e cun com- emisor, pois a programación po-

~rom1so profisional suprapartidá- GALEGOS DE TODA día ser a mesma da RAG ou unha 
ro, e por suposto que lle deixa- EUROPA' deducida desta. Para América as 
sen facer. Que deixase de funcio- diflculdade~ podian ser maiores.[J 
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CELSO EMILIO FERREJRQ _ 
i COMUN TEM·os A PÁTRIA 

Dazasete traballbs que · abordan criticamente a 
obra dé Celso Emílio Ferreiro desveando 
interesantes aspectos da sua tq1xectória e 
compromiso político. Traballos de Manuel 
Maria, Xesus-Alonso· Montero, Bernardino 
Graña, Xosé Sesto López e unha entrevista cont 
Moraima. Ensaios de Román .Raña, Xesus 
Oreiro, Francisco Rodríguez, Manuel Aián, 
Carme Blanco, Claudio R. Fer, Margarita 
Ledo Andión, Xosé Mª Álvarez Cáccamo e 
Manuel Rei Romeu. Lembranzas políticas de 
Alexandre Cribeiro e un traballo de Carlos · 

1 

Xoh~ Diaz que recolle toda a correspondéncia, 
. inédita, de Celso Emílio. Ferreiro coa. UPG. . 



T.RIBUNA 

·"EU, COMO SON MACHISTA. .. " 
CELIA AMORÓS 

En que situación se atopa o feminismo 
en España? Máis asumido que nunca? · 
~onxurado nos seus aspectos máis inci
sivos a base de trivialización? De desvir
!u~1<~ión, ,;quizais? Foi t;:igocitado polo , 
sistema o seu proverbial .e tradicional 

poder de subversión, orgullo enfático e 
signo' de identidade. deis que se recoñe
cen como as suas militantes de toda a 
v,ida? A leitura superficial de diários e re
vistas, asi como a observación máis ime
diafa da vida cotián dá testemuña de 
que certos leit-motif dos discursos femi
nistas convertéronse en tics incorpora
dos ao repertório de frases que hai que 
saber formar, e ainda pronunciar, sen 
q~e o acento estranxeiros e poña de ma
mfesto con estridéncia ... Pertencen ~a a 
un certo código do bon gasto social
mente implantado, cando menos en de- · 
terminados meios. Nese füesmos meios 
porén, pódense empregar impunenient~ 
por parte dalgun- venerabel --OU non tan 
veneráb_el- ,varón que oficiou sempre de 
P~?gres1sta en todos os ámbetos expré
s1ons como: "Eu, como son machista ... ". 

-r& Funcionan a xeito de esconxuro, de fór-
·-~ula de curarse en saude cando ·digan 
mcomenénci~s -é dicer "misoxinadas" 
que se presinfe que o son- caneando a 
"c~nsur~·: . feminista polo expediente, 
contraditqno e de má fe, de situarse á 
mqrxe da sua compténcia pretendendo 
ao .tempo captar. a sua benevoléncia. É 
como se se dixera ás feministas: '.'sei 

~iados" que nada afirman salvo o próprio 
interese do talante en autodesignarse 
como pertencente a un determinado co
~xunto: "Eu, como son racista ... Non po
nan esa cara: definirse· e definir non é 
ofender; só pido que otorguen vostedes 
~ula por adiantado se é que digo algo 
mcomenente sobre as suas peculiarida
des; nada máis lonxe da miña intención 
que ferir susceptibilidades; simplesmen
te, confeso as miñas limitacións ante as 
~ousas, complexas e subtís, que voste
des plantexan acerca desas opresións 
tan raras e específicas que teñen, e cla
ro, eu, comprendan ... son un home do 
campo que nen entende nen sabe de le
tras, e por iso me salen chamar a confe
réncias e mesas redondas ... ". 

Vitória ou derrota do feminismo o que 
proliferen isas declaracións exculpató
rias? Vitória pírrica, no mellar dos casos. 
Por seguir mantendo a nasa reflexión no 
nivel dos usos lingüísticos, da semántica 
e, sobretodo, da pragmática quizais non 
sexa inoportuno lembrar algo tan óbvio 
como que os castellanos non se queixan 
xamais de ter que falar inglés na Inglate
rra nen francés na Fráncia; pero, se se 
viran en sério abrigados a se expresar 
en cat~lán en países de língua catalana, 
non de1xaria de ser percibido como unha 
desfachatez -senón unha provoca
ción- que se disculparan de antemán 
ante as suas eventuais torpezas decindo 
aquelo de: "Yo . es que, sabe usted, 
como soy centralista ... ". E ben, cando lle 
di alguén "eu é que, como son machis
ta ... n (e non é precisamente fontaneiro) , 
que fai a feminista? Se insulta ou pon 
cara de can "ofícia de femjnista" e o xes
to é unha graciosa testemuña corrobora
dora da sua contumácia militante, da sua 

· ab~ndo do voso discurso como para es
tar informado de que ese é o calificativo -
que se me aplica na xiiia; dádevos por 
satisfeitas co "recoñeciemtno" que o 
meu darme por aludido supón: non pre
ten~~r~~ que me sinta comovido pola 
alus1on ate o ponto de rex~itala ou pro
curar non merecela. Simplemente, son 
·dabondb listo como para decatarme de 
que vos falades así, pero non o teño en 
canta en orde a dar importáncia ao feito 
de que vós falades de min ... Sella dira 
ou ben discutiríavos o "machismo" qu~ 
s~. me atribue ou disculpariame de veras, 
la1ando que teñades que deixarme por 
imposíbel, OÜ procuraría mudar as miñas 
atitudes. En calquera destes casos to
maria en sério que o enur¡ciado ac~rca 
de min como algo pexorativO: é dito des
de l.,mha linguaxe relevante, ou sexa · 
unha linguaxe a cuxas talantes recoñé~ 
cese competéncia de maneira que aque
les a quen se retire o seu disc'-'rso se sin-:

0 falta de flexibilidade e de sentido do hu
~ mor; se corea con sorrisos a ficción do 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~ s~~~rlo~mde~c~c~sua~ra~e
-ta" méritos para captar a sua benevolén
cia, sanciona a sua impoténcia con s~
vilismo, e decídese explicarse e "soltar a 
teórica", sáese do contexto e é acusada 
de pedantería e afán de protagonismo ... 
Hru un xeito de saber quen segue tendo 
o poder, que, desde logo, non falla: de
tectar quen cría os dilemas, quen decide 
o xogo posíbel das saídas do outro 
~orno saidas ~e impoténcia(1). Optarase 
pola testemunal, pola conciliadora, a 
agresiva, a displicente ou a servil: é nosa 
a tixola e as suas beiras. Toda, menos o 
mango. tan realmente concernidos por el'~-

-,o ICER EU, COMO SON 
MACHISTA ... INDICA QUE 

A QISCUSIÓN NEN · 
SEQUER PODE INICIARSE' 

ª? pó~ asi de manifesto que xa lle "adxu
d19~e1 o lu_ga~" de r,revisíbel e, por tanto, 
mtmma s1gmficac1on. Pero dicer: "eu, 
con:'~ sc:in machi~ta ... " indica que a dis
cus1on nen. sequer pode iniciarse; plante
xa, en realtdade, unha situación comuni
cativa "distorsionada" no senso de Ha
b~rmas. Neste caso, asúmese a esterotí
pta do ~utro na medida mesma en que 
s~ const1tue o seu "dicer" como esterot'í
pta e, por tanto, como discurso inofensi
vo, no senso de impotente para incidir e 
provocar reacción nun destinatário non 
acosturnado a ser --e decidido a non 
ser- referente do discurso alteo. 

. Anteciparse á designación de que o 
outro nos fai obxecto é síntoma de que 
a argumentación está E!sgotada: cando 
lle digo a algu~n, nun impasse dunha 
discusión, "xa sei que vas dicer que son . 
unha dogmática", comunícolle á vez a 
miña previsión da sua heterodesignación 
e o pouco que en última instáncia me im
porta (ainda que o meu desinterese veña 
motivado _polo puro cansancio). Non · 

· agardo, en realidade, nada do .seu pen- . _Pa~a~o ~a.rón" qua varón é unha expe-
samento: antec!pome a el .e descalifícoo nencia msoltta . ser dito". Asi,"lla medida 

· . A A NOSA 'B'OA en MA\SCUlAS) 
90\.El\M DE suBSCR\~ unha vez cuberto ·································.-.-... ·.·········-

E~;;'-~~:~~:.-~::·:·.:::..~::.~;:::;_::::-~J;::: . ./:/?.·:~:~~:-:;::::<:LttL:.:L:;~~;~ 
íe\éfono ··············· ........................... --& por un a~o 5 

_ 
ación ··············: .. .' -.oSJl 'fli.s.ua- 4 500 pta.lano 

povo o periódico A . ················ .. 2 300/semestre 
·suscrébome a ·. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . . 6.200, pta. 
de: · 

0 
¡portuga\ ....... ,. .. ,...... · ........ ·················· s.ooo pta. 

GalizafEsta o ................................ . 
········· 

en que as connotacións do discurso 
alteo son tomadas en ·sério, sinte que 
non ten a ver con el como referente· na 
medida de que o referente se as~me 
como tal, as .connotacións do discurso 
tri~ial~zanse. Sé se tala do patriarcado, 
qu1za1s lle pareza interesante pero non 
se dará por aludido; se ~coita dicer algo 

. de (<machismo" sentirase concernido 
porque a música sóalte, mais, precisa
mente por iso, "vai de tonadilla", non de 
discurso. Coma se de "mans blancas" se 
tratase, "palabras mullerís non ofenden". 

Propoño que nos representemos a se
guinte situación: un blanco, reunido con 
outros varóns de epidermis de pigrnen
tación váriopinta, emite un deses "enun-

..... ,COMA SE DE MANS 
BRANCAS SE TRA TA~L 
PALABRAS MULLERIS 

NON OFENDEN' 

Sexa, dirase. Son disculpas retóricas 
ou máis ben retóricas da disculpa, pero 
antes os varóns nen sequer tiñan que se 
disculpar por nada. O 

(1) Como din os psiquiatras, quen somete a quen a 
relacións de "doble vínculo" e a "mensaxes paradó
xicas"? A feminista só poderá recorrer a botalo por 
autodescalificación, e ainda seria ela a maleducada: 
co autocrítico que é o rapaz! 

~acto do artigo "Del feminísmo al feminismo". 
Cella Amorós. revista "Debats", nº 27. 
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CORRUPCIÓN NOS DOUS ·CONTINENTES /• , 

A COABITACIÓN GREGA E O PROCESO DA HABANA, 
DOUS CASOS OPOSTOS DE HIXIENE POLÍTICA 

Restabelecer a democrácia e aclarar os 
escándalos. Esta proposta do conserva
dor lanetakis só será viábel coa entrada 
no governo dos comunista.s da coalición 
de Esquerdas e Progreso. Grecia, que se 
aaiantara á forza ao espíritó cruento e 
sectário da Guerra Fria, necesjta derradei
ramente dos comunistas por se recuperar 
do desgaste prod1,1cido pola corrupción 
no sistéma. No enfanto, á oµtra beira do 
mundo, Cuba procesa sumariamente a 
membros destacados do partido, implica
dos no primeiro caso de intervención dun 
aparello de governo socialista no contra
bando de drogas. 

Están a cumprirse corenta e tres anos do 
início da guerra que enfrentara ao bloque 
da esquerda grego,nucleado darredor do 
Partido Comunista (Eam, Elas e Edes, 
avangardas contra do governo pro-nazi de 
Tsolakohghlou ), cos monárquicos que 
respaldaban tropas inglesas e norteameri
canas. A Grécia tocáralle desenvolver este 
dramático ensaio xeral da Guerra Fria, 
baixo a forma dunha guerrilla de extraordi
nária dureza nas montañas do Norde do 
país. As armas dos partisanos comunistas 
que dias antes pelexaran con tanta eficá
cia de par dos aliados, apontaban logo 
contra de ingleses e norteamericanos, ali
neados cos Monárquicos gregos. 

Esta recalificación política prévia á defi
nición de frentes que sucede ao espírito 
da Liberación do nazismo, dá lugar a un 
vixiante espírito anti-comunista que vai 
durar 43 anos. A posibilidade de que a 
opinión de esquerdas se manifeste no go
vemo do país provoca este primeiro re
curso á forza con desembarco de tropas 
ianquis. A segunda intervención, feíta con 
plans de intervención da OTAN, tamén 
procura conter o deterioro progresivo da 
Monarquía e o avance das esquerdas. A 
ditadura militar de Papadopoulos, que se
gue o modelo norteamericano de repre-

Cuba: unha sociedade en continua mobillzación. 
, 

'E_o_P_R_,.O_P_R_1o_G_o_v_ER_N_o_ 

CUBANO O QUE DESTAPA 
. E XULGA A REDE DE 

CONTRABANDO' 

sión selectiva, despois ensaiado en Chile, 
Bolivia, Brasil e Arxentina, non pode evitar 
que a direita solicite agora en préstamo 
unha parte do património ético dos comu
nistas para poder formar governo. A impli
cación de políticos do PASOK, que ampa
rados pala inmunidade parlamentária apa
recen envoltos en sonados escándalos de 
corrupción é o que xustifica esta coali
ción. 

Francia, Italia e recentemente o Xapón, 
por JlOn citar os casos de comechura que 
en plena campaña electoral destapa a 
prensa de Madrid e mesmo na política na-

QS 11VERSOS SATÁNICOS" CHEGAN ÁS LIBRARIAS 

Un escándalo que ninguén quixo 

Rushdie, Ocidente ·e o Aiatollah 
Coa chegada ás livrarias galegas da edición española do 
livro The Satanic Verses de Salman Rushdie'1l, a marte recén 
do Aiatollah Khomeini e a delegación do liderato iraniano na 
persoa de Ali Khamenei en prexuício do seu próprio fillo 
Ahmad, fan que a república islámica tivera un sobexo 
protagonismo nos meios de comunicación ocidentais 
através do sesgo ideoloxista que introduciron as axéncias 
americanas na imprensa. Era de interese enfocar a situación 
do Irán dende unha perspectiva, crítica, globalizadora, de 
análise marxista qos problemas. Non esquezamos a 
ilegalidade do Tuoé (Partido Comunista lraniano) nunha 
sociedade guiada por un partido islámico, Hezbolá(2l. Para 
achegarmo-nos a esa detida análise da peculiaridade do Irán 
reproducimos do semanário comunista inglés The next 
step(3) o artigo intitulado "Rushdie, Ocidente e o Aiatollah. 
Un escándalo que ninguén quixo" da autoria de Daniel 
Nassim. 

•DANIEL NASSIM 
a unha irreversível rotura nas 
suas coidadosamente cultivadas 
relacións. 

cional, asisten a crises de govemo provo
cadas· por abusos· de poder en proveito 
económico dos elexidos cos votos. O 
equilíbrio de forzas políticas nas _demo
crácias resolveuse .sernpre con autonomia
das forzas sociais (o caso da V RepúbHca 
na Franza) en proveito da direita. Mais 
agora sg se pode lograr mediante o recur
so á credibilidade de esquerdas, que tam-. 
pouco se pode traducir -en termos de es
pectro _obxectivo de voto. 

O CASO DO XENERAL OCHOA EN CUBA 

A coincidéncia da coalición de conserva
dores e comunistas en Atenas, á sombra 
do escándalo do PASOK, pode dar pé a 
unha análise superficial que está a servir 
de motivo a ben de comentarios: a co
rrupción chega por igual ao sistema socia
lista e ao capitalista. Pero as diferéncias 
entre o caso do xeneral de· División cuba
no Arnáldo Ochoa Sánchez e as corrup-

cións_ que están a tumbar governos ami
gos d~ Washington non se poden aga
char. E o próprio governo cubano o que 
destapa e- xulga a rede de contrabándo 
criada no centro do seu sistema de segu
r.idade. O desgaste que esta operación 
pode producir no governo socialista, será 
sempre menor que o beneficio de adian
tarse a denunciar a corrupción .. Np entan
to (o. caso de Grecia) as maiorias parla
mentárias bloquean as investigacións das 
cámaras e poden conter temporalmente 
alomenos as denúncias da Prensa. Derra
deiramente deben recurrir ao prestíxio 
moral da esquerda para salvar un sistema 
que durante 43 anos empregou todas as 
armas posíbeis (a violéncia das. armas 
profusamente incluida) por coutar o avan-
ce da esquerda. · 

O ·delito do contrabando de drogas, 
para o que os governos de lei e orden re
claman o endurecimento ao límite do Es
tado e as penas máis violéntas, apresén
tase no caso cubano coma un episódio 
menor, dramatizado por unha tiranía inse
gurá do seu poder. Unha moral virolla 
aplaude áqui a v.ioléncia contra a marxina
lidade que fornece a espiral do matute da 
hemina; pero califica de. farsa o xuício de 
Ochoa. Excesiva é sempre a pena de mar
te, contra a que históricamente loita o 
pensamento progresista:; op9rtunista é a 
intransixéncia dos que non teñen reparo 
en mostrarse abolicjonistas durante as ho
ras que dure o proceso de La Habana. 

En todo caso, a equiparación mecánica 
do caso grego e do cubano seria posíbel 
se na soluéión da crise provocada por 
Ochoa, a cidadania de Cuba reclamase un 
hipotético ascenso rede'ntor da moral con
servadora ao Governo. Pero esta virtude 
das direitas, vista por derradeira vez en 
Tomás Moore, está a converterse en es
péc;:ie d.e dubidosa existéncia nunha re- · 

-conversión de final de século marcada 
polo signo moral da especulación. O 

para o desenvolvimento iraniano, a Rushdie a pedir perdón pola 
mentres os moderados fan énfa- . ofensa que tiña cau~do. Non 
se na necesidade de mellorar as tardoü demasiado en se sentir 
relacións con Ocidente. - obrigado polo estado<6l que esta-

A lentitude en respostar ao,es- va a apoiar ao Aiat-0llah a dar co-
cándalo de "The Satanics Ver- bertura ás ameazas de morte 
ses" indicava que os moderados contra Rushdie. -
estavan a gañar a partida,. Unha As respo$tas de Ocidente ás 
hóstil crítica do livro apareceu en ameazas de Khomeini foron su-
Kahian Farangi, un xornal cultural misas. Un ano antes os barcos 
lido pola élite iraniana, case tres de guerra ocidentais estavan es-
meses antes da orde de execu- tourando míseis· no. Golfo; hoxe 
ción de Khome.ini. Só despois de o po,per imperialista reacionou 
violentas demostracións na vizi- con ponlas de oliveira cando po .. 
ña Paquistan Khomeini emitiu a deria de novo ter tido ocasión 
sua condena · contra 0 autor bri- para unha declaración de guerra. 
tánico. Semellante mansedume non sig-

Denunciando ao autor de "The nifica que Ocidente estexa che·· ' 
Satanic Verses" ·como un blasfe- gando a ser menos intervencio-
mador-coQtra 0 Islam, Klíomeini nista. Pota contra o poder oci-
forzou aos móderados a iren á dental etsá agardar]do que os re-
defensiva. era inconcevível que sultados dunha década de acor-
ninguén pudese ousar consentir dada presión sobre Irán axiña 
un insulto ao Islam para defender pagara á pena. Pero a contínua 

Cando o Aiatollah Khomeini emi
tiu a sua ameaza de morte contra 
Salman Rushdie houbo audíveis 
sospiros de desespero nos cír
culos guvernamentais de ambas 
e duas capitais, London e Tehe
ran. Durante algun tempo o po
der ocidental estivera a fazer me
llaras para estabelecer unhas 
máis próximas relacións co lran, 
e os moderados no rexime de 
Khomeini estiveran a forzar, ao 
máximo, para facilitar o achega
mento. 

Para Ocidente o asunto confir
mou as dificuldades· de reintegrar 
a Irán ao pregue imperialista. 
Dende o "cese o fogo" de Agos
to todo semellava estar indo ben 
para o poder ocidental. Irán re
estabelecera relacións diplomáti-

dura de Khomeini reacionou es
clarecendo que 'a hostilidade ao . 
poder ocidental é ainda un factor 
na política iraniana. 

a un herexe como Rushdie. "Du- volatilidade da rexión amosa que 
rante 0 tempo que viva non per- non será doado estabelecer un 
mitirei cair ao governo en mans novo modelo de dominación im-
de libarais~·, declarou Khomeini(5l perialista. O 
deixando 'claro que o seu inimigo 
real eran aqueles relixiosos que 
favoreceran a mellara de rela- . 

Verttmento ao galego: MIRO VI~ 

(1) The Satanic • Vemes. (Versos Satáni
cos) Várias editoras asociadas. 

O inicial mutismo na· resposta 
ao edicto de Khomeini procurou 
unha suba na acción de retarga
da dos radicais iranianos coa 
. rectificación no balanza das· for- . 
zas do réxime frente aos mode
rados, esclarecendo, que e~tavan 
a agarqar que iso ·non conducira 

. cas plenas cos británicos, e os 
moderados estavan mesmo a 
deixar cair insinuacións sobre a . 
renaudación e relacións· co Gran
de Satán en Washington. 

Sometemento 

• Despois de incitar oito anos de 
sanguenta guerra entre Irán e 
Iraq o rriundo imperialista agar- -
dava que o fervor anti-ocidental 
pudera ser reemprazado por 
guerra-de-desgaste. Pero a liña 

Despois de dez anos de axi
tación e dificultada desde o de~ 
rrocamento do pro-ocidental 
Shah, os imperialistas intentan 
ainda· submeter á Irán, inteira
mente. 

As tensións dentro de Irán es
tán expresadas na conflitividade 
entre relixiosos radicais e mode
rados: cada sector está definido 
pota sua atitude cara o poder 
ocidental, os radicais aspiran a 
seguir un camiñ.o independente 

cións con Ocidente. 
Se a intencionalidade de Kho

meini foi manipular unha con
trovérsia l'elixiosa para pór aos 
seus opos.itores contra as cor
das, entón a sua estratéxia cer
tamente funcion_ou nun xusto 
termo . 

A reacción do moderado. presi
dente Ali Khamenei foi instrutiva. 
Khamenei . de· primeiras convido u 

(2) Hezbolá. (Partido de Deus)_ 
(3) The next step. Semanário do Revolu

tionary Communist Party. 
(4) Fai referéncia ao inquilino da Casa 

Branca. 
(5) O artigo foi extraído donº do dez de 

marzo, antes de morrer o Aiatollah. 
· (6) O consello ·de estado, consultivo, re
side na Asembleia de ·expertos, máximo 
organismo relixioso da xerarquia chiita ira
niana. Os chiitas son minoría no Islam 
onde a meirande porcentaxe é dos sunni
tas. 

. , 

• 
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-CARTAS. 

"GALICIAN EMIGAANT" 

Grande festa orgaizada ·pola 
F.S.G.,N.S. os dias 23, 24 e 25 de 
Xuño en Zurich, un mes antes da 

XOSÉ LOIS 

dríguez porque estamos tartas 
de ser emigrantes; de ser caladi
ños, de ser manipulados, e os 
que non, perseguidos. 

Grupo folclórico da 
IRMANDADE GALEGA 

na Suiza 

data princiapal por qué ese dia 
moitos atoparan-se en Santiago. 
· Feira de mostras con cerámi
cas, artesanía, pintura e literatura 
desde o dia 18 de Xuño, no fin 
de semana actuaron o relembra-

l . VANGARDA 
Escrevo esta carta para manifes
tar a minha surpresa sobre un ar
tigo aparecido recentemente nal
guns-meios de comunicai;om do 
país. Está assinado por um tal 
"R. Macias", quem decerto deve 
ter bastantes facilidades a hora 
de publicar. O tal nome segura
mente é umha vulgar excusa da 
cobardia dum escritor ou crítico 
com peso avondo. 

. áo duo galego Manuela e Miguel, 
Farruco co seu humor, a Orques
ta de Cámara e as orquestas: 
Xoven Xeneración -e Xoven Or
questa de Galiza~ 

Houbo tamén o 1 º torneo de 
fútbol Pais Galega, rematando o 
domingo 25 coa actuación dos 

-·grupos folclóricos que sairon en 
desfile as 1 O e media da mañan . 

. .... . , pola rua principal de Zurich, para 
o cal cortaron. á circulación, cun
ha grande expectación de públi
co. 

Pola tarde nB-Sáa ·de Congre:-· 
sos onde se desenrolaron todas 
as aitividades os "·orgaizadores 
déronlle a benvida · ás represen
tacións oficiais, ao Tenente Al
calde de Zurich os que entende
mos francés· pero non alemán, 
ben lle entendimos o de "Gali
cian Emigrant", para ·nós iso é país, e dous anos, 4 meses e un 
como para os músicos solfeo, o dia· despois de 5 anos dun xuizo 
Consul do Estado Español en sen probas coerentes de culpa- . 
Zurich ·tamén estaba ali·, sornen- bilidade, e na que un xuiz non 
tes que el esquenceu que a festa . estaba dacordo coa senténcia 
era da Pátria Galega, e falounos parécenos aberrante, para un 
moito da necesidade de enten- patriota galega .que adicou 30 
demento e solidariedade que se anos da sua vida na defensa da 
neces'ita para conseguir unha Galiza. · 
"Europa forte",. na que os gale- Na presentación dos grüpos 
gos estamos ben · plazados, se folclóricos, o da lrmandade Gale
foran "Olimpiadas" en ·vez de ga na Suiza pideulle ao Sr. de 
"emtgradas" arramplába-mos · Souza que levara ao Governo 
case que con todas as ·medallas. Autónomo a mensaxe do pouco 

O· responsábel ·da emigración orgullosos que podemos estar os · 
Sr. de Souza axudado por dous emigrantes, dos representantes 
emigrante~ redactaron unha nóta políticos que non empregan a 
onde destacaba as posibilidades fala galéga nese governo que 
de potenciar o . cooperativismo mal nos representa, fala que em
na agricultura e na pesca. pregou a "~aniRulada" Rosalia, 

O poeta .Uxio Novoneira lem- que defendE?U Castelao até a sua 
brounos a realidade e o sentir di- morte no exílio, que Alexandre 
ferenciado do noso .Povo, para Boveda empregaba na sua teima 

_ rematar cunhas verbas de soli- de menorar o futuro económico 
... ' dariedade con Francisco Rodrí--- da nosa Terra, antes de que as 

.guez. A queima de bandeiras ven balas do Franquismo lle arreba
sendo _algo frecuente no noso taran a vida na Caeira en Ponte-

-------
vedra. . 

Língua que mamamos e pode
mos empregar na universidade 
mais, Franco morreu, e os de 
ante con decretos, leis, falsas e 
aberrantes coberturas de xusti
cía .- e democrácia, continúan 
hoxe na mesma, meten na cadea 
un patriota galega que como de
lito de fondo ten: o defender a 
dignidade e liberdade da sua Pa
tria . .. 

Nós, grupo folclórico na emi
gración, somos solidários con 
Francisco Rodríguez, porque 
non queremos que callan os 
mesmos camiños ca nós, ostra
balladores que ven un futuro 
"mauro" planear sobre as suas 
testas, os emigrantes non só ta
cemos folclore e mandamos divi
sas. para que cando cheguen a 
Galiza - lle deades· circulación 
para encher outras arcas tora da 
riosa T erra. · 

Esiximos a xustiza e liberdade 
do patriota -galega Francisco Ro-

PRÓXIMO NÚMERO 

A Revolución 
Francesa 

O artigo, que a maioria dos lei
tores conhecerám, constitui 
umha sistemática louvanc;a dum 
colectivo poético chamado Ron
seltz, polo que parece alheo a 
esse tal Macias. Os elógios som 
tam tora de lugar, tam desmesu
rados, que alguém que coma 
mim nom tenha sofrido algum re
cital desse grupo pensaria em 
algo mais que em cinco rapazes 
esnob. Máxime quando os de 
Ronseltz já levam publicado tres 
revistas (?), quii;á garantía de 

· continuidade para alguém que 
tampouco as tenha lido. Cheas 
de simples parvadas, resultam 
um tópico mais bem passado de 
moda e mais bem pouco digerí
vel para os que já vivemos a ex
periencia de "Rompente" (oh 
crueldade das comparanc;as!). 
Onde Maéias ve provocac;om, 
nós, a verdade, só olhamos pije
ria mal disimulada; onde R. Ma
cias anota "escepticismo" eu só 

· observo umha deprimente mes
tura de literatura velha e um anti
nacionalismo mui a la page. 

Nem sequer o próprio articulis
ta nos consola com a obrigada 
dfstáncia do crítico. Umha vez 
monstrado o seu entusiasmo, 
polo demais respeitável , come9a 
a burlar-se dos mesmos autores 
que Ronseltz ridiculiza na sua 
produ9om habitual: de Rosalia á 
Fernám-Velho, passando por 
umha sátira· (?) despreocupada
mente machista sobre "os libros 
que as adolescentes de Galiza 
Nova usan para masturbarse". 
Todo ·sabemos a quem lhe inte
ressam este tipo de chistes, se 
ainda vale a etiqueta neste caso. 

Só desejo, pois, advertir aos 
buscadores do diferente que fu
jam de Ronseltz, porque (digo
vo-lo eu, que perdim o tempo) é 
um projecto mal copiado, sem 
engenho e sem sentido crítico. E 
por favor,,a quem tira os quartos 
subvencionando estas causas, 
pediria-lhes que os invistam em 
autores em verdade significati
vos para a nossá consolidai;om 
literáría. Os demais .já seguirám 
publicando nos jornais do senhor 
Macias, com um Snoopy como 
emblema. · · O 

XABIER EIRIM 
(A Corunha) 

FRANCISCO RODR(GUEZ 

Ben caro compañ~iro . · e amigo 
Pacó: 
A nova da tua detención e do teu 
encarceramento encheu ·de· tris
tura e de revolta aos teus com-

. -pañeiros e amigos na emigración 
. xenebrina. 

Somos constientes e apoia-
mos a ·tua conduta irreprochábel 
cara os intereses do noso povo, 
Galiza. Saberrios da tua vida de
dicada' a defender as indefensas 

e defendíbeis vítimas dunha si
·tuación histórica anacrónica. Sa- -
bemos de homes, tal ti, que ris
caron, riscan e riscarán de pasar 
por situacións semellantes á tua 
pra asumir de xeito exemplar e . 
heróico a liberaCión nacional e 
social das clases. populares gale
gas. Sabemos tamén das artima
ñas empregadas polos distintos 
poderes do Estado español, 
através da historia, aliados cos 
seus colaboradores galegas das 
distintas épocas para combater 
todo aquilo que sexa diferéncia 
e progresismo. Sabemos das ví
timas no interior ,~ sabemos per
soalmente, na nosa própria car
ne, do abandono dos emigran
tes. O primeiro ministro español 
na sua visita a este país pediu, 
sen nengunha vergoña, de nos 
integrar na Suiza, de esquecer a 
nasa Pátria, para nós a Galiza. 
• A. sua deshonestidade, a sua 

hipocresia non lle permltiu ver 
que nós, galegas emigrados, 
como diria Castelao, estamos 
afeitas a tratar con todo o mun
do, quer dicer, que estamos inte
grados no país; mais a integra
ción non significa a perda da 
nosa identidade, nós somos ga
legas e queremos selo de por 
sempre (os pobres andan ás 
apalpadelas). O noso problema, 
non é un problema de identida
de, xa que nós sabemos quen 
somos e o papeliño non o refle
xa. 

Amigo Paco; eu son un obreiro 
nado na cidade da Coruña con 
mais de 27 anos de emigración 
e sei, xa que non son parvo, que 
a Pátria necesita moitos Pacas 
Rodríguez e os emigrantes ta
mén, para que un dia todos xun
tos podamos viver en liberdade 
e en família. 

Paco, non te esquencemos e 
estamos a loitar pola xustícía, 
pola tua liberdade, xa que iso 
significa un paso máis aprol da 
nosa emigración nacional. O 

R. SARMIENTO 
(Xenevra-Sulza) 

FRANCISCO RODRiGUEZ 
Pode o carpo ser vencido 
pode o dereito ser torta; 
mais o Jume que alampea 
xamais o veredes morto. 
(Ce/so Emilio Ferreiro) 

A Xunta Direitiva da Asociación 
Civico Cultural Xiria de Cangas -
en reunión celebrada o mércores 

. 5 de Xullo acordou: 
-Mostrar a nosa solidariedade co 
profesor Francisco Rodríguez 
Sánchez no cárcere de A Coruña 
pola sua suposta participación 
na queima dunha bandeira. 
-Esixir do governo e do parla .. 
mento sustitua as leis obsoletas, 
que ainda quedan nos diversos 
códigos, da época franquista e 
mesmo a anulación de todas as 
leis atentatórias contra da liber
dade de expresión e do pluralis-
mo político: . , 

O Profesor Francisco Rodn
guez, escritor e político nacic;>_na
lista, que leva adicados mo1tos 
anos da sua vida á defensa dun
ha xústicia social e na revaloriza
ción da língua e da cultura dest~ 
nosd País, atópase ·privado de 1~
berdade. .. Con el estamos moi-

.. tos galegos e galeg~s solir,:lários 
agardando pola sua hberdade. · 

- -o 
FERNANDO CUÑARRO PINTOS 

Vlce-Pi:esldente da A.C. Xlrla 
(Cangas) 
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Salomé: uil pecado capital autonómico 
• ALBERTO AVENDAÑO 

A nova producción do 
Centro Dramático 
Galego entra a saco no 
que os seus 
responsables definen 
como "traxicomedia 
desenfrenada a partir 
dunha traxedia 
simbolista''. O 
"desenfreo" ten que ver 
coa improvisación e coa 
utilización do xogo 
dramático, recursos 
estes que lle confiren ó 
todo un celme a "autre", 
unha sensación de 
estarmos noutro sitio 
por moita pirámide, 
areas de deserto, 
dromedario e camelo 
fumable con que nos 
invade a escenografía. 

Corren efectivamente malos 
tempos en Gaza e Compostela. 
A coroa de Herodes está en pe
rtgo e no aire a voz dun profeta 
anuncia a chegada dun novo 
rei. Na súa fortaleza autonómica 
o Tetrarca agarda, inquedo, a 
axuda de Roma , Salomé, retar
dada por efectismo dramático , 
zoa no aire, na boca e nos agoi
ros dos personaxes. 

Osear Fingal O'F1ahertie Wills 
Wilde foi un dublinense que na
ceu marcado Súa nai anceiaba 
ter unha filia e para mitigar o 
seu desencanto decide vestir a 
seu vástago de nena O seu pai, 
Sir Williams, aínda que herdeiro 
de apelido inglés, sentiuse sern
pre irlandés. Falaba gaélico e foi 
un estudioso do pasado da ver
de E.rrin Súa nai. aínda que de 
educación protestante, era unha 
fervorosa defensora da causa in
dependentista dos católicos ir-. 
landeses Osear é un antigo 
nome do folclore céltico Fingal, 
pai de Oss1an, simboliza a lende 
contra o invasor romano. 
O'Flahertie é o primeiro histo
riador de irlanda, Wills é de ve
tusta onxe escocesa. 

As elegantes reunións na 
casa dos Wilde tiñan grande 
sana tanto pala súa distinción, 
como pota súa excentrici.dade._ 
Segundo un dos seus convida
dos a señora Wilde tiña o aspec
to "dunha raíña de traxedia, nun. 
escenario de bairro" . Osear Wil-

de dicía ?<8 daquela a seus ami
gos que fundara coa súa nai · 
unha Liga para a supresión da 
virtude Súa nai fina o · sete de 
febreiro de 1896. case ó Lempo 
en que se esLr~nabél en París 
Salomé: a menos virtuosa das 
heminas Wildeanas e a ~máis 
emblemática de todas · elas . O 
escritor cumpría entón unha 
condea de dous anos no cárcere 
de Reading desde onde escribi
ría un dos textos máis desgarra
dores de toda a súa producción . 
A obra , que databa de cinco 
anos antes. fara escrita orixina
riamente en francés pensando 
na actriz Sarah Bernhardt. 

A función que agora comen
tarnos, producto dunha colabo
racióñ digamos atípica na hi~to
ria do teatro galega contérnpo
ráneo, é unha proposta proba
blemente tan excéntrica, corno 
aquelas reunións que a familia 
Wilde organizaba no 21 de Wes
tland Row de Dublirl . 1,Jnha pro
posta laraiuzada ca maquillaxe 
resultón que confire a iconogra
fía contemporánea. Unha irlten
ción claramente provocadora 
que asenta a súa construcción 
sobre uns alicerces que, por co
ñecidos. non deixan de funcio
nar. 

Xoguete cómico ou comic do
méstico son algúns dos adxecti
vos que ó receptor do espectá
culo se lle acorren . Trátase dun
ha versión onde o discurso wil
deano 11on está re elaborado ; se
nón Liláis bén adaptado, someti
do, ás necesidades, virtudes e 
lirnitacións dunha Compañía 
que ofrece os seuss productos 
con desfachatez, ousadía e 
"moitas ganas" que se di dos 
xoves deportistas . 

Vicente Mohedano fai un pro
feta alucinaddo, delgado coma 
un a.subía, pero carente do de
sorbitamento do visionario, Xe
sús Ron (O Paxe) é unha espe
cie de "Botones" que porta as 
maletas do presaxio, que pun
tualiza xunto co Xove Sirio (Cris 
Garabana) unha situación tráxi
ca aínda por chegar, Victoria 
Paz (Pitusa-Herodías) transfor
ma a maldade e corrupción do 
seu personaxe nun esperpento 
b~do. E todos están construi
dos a xeito de coro-comparsa, 
de maneira que se moven sobre 
o escenario como quen "pasaba
por-aquí" . 

Avivadores da única leña que 
ali arde (ou debera) ; a dialéctica 
'Herodes-Salom.é, Pecado e de
sexo. Entre un Miguel de Lira 
(delirante por momentos) e unha 

Osear Wilde vestido de Salomé 

Salomé (salmodiante de rnáis) . 
Tanto o actor Miguel como a ac
triz Blanca Gandán nos devol
ven o espello torta de Wilde 
para crearen outra causa .que fai 

. _da función un lugar agradable ó 
que acudir, que non é pouco. ¿E 
que c:Úcir cando o espectáculo o 
dirixen dúas persoas· tan distin
tas? Roberto Vidal . Bolaño é un 
dos nasos anlmais de teatro. 
Dramaturgo, actor e director 
contrastado, aLrévome a dicir 
que é o responsable de tirar das 
rendas parrn berrnrlles tm ¡xo! 
enérxico a · eslél Compañía de 
encantadores d'e indisciplinas . 
Pala súa parle John Eastham é 
urí perfecto coñecedor do máte
rial con que traballa e o ~eu 
eclecticismo ten moito que ver 

cun lugar: chamado Chévere. 
Despois destes catre días no 

Centro Cultural Caixa-Vigo, re
matarán o mes en Pontevedrá.. · 
En agosto farán Coruña e Ferrol 
e comezarári setetn.bro en Lugo. 
Neste país a xente acode ó tea-

. tro cando a incitan a ir, cando a 
enganan ou cando saben que 
non a ·van botar do patio de bu
tacas por mor dun producto e.a_: 

·ducado ou en mal estado. Perq 
tamén é cert.o. que as personas 
deste p13ís. ·precisan acudir con 
rnáis ·tre·cuencia ó teatro, a todo 
tipo de teatro . Será a única m·a
neira de ter po futuro un público 
con capacidade de contraste,· de 
crítica. Así as causas, un arde 
en desexos de. poder recoinen
d9! espectáculos, . aínda que 

O galega trixésimosexto idiomá para Q_ Correo da Unesco 
Desde o pasado· mes de 
Xuño o galego é o 
trixésimosesto idioma 
no que se. publica unha · 
das máis pres.tixiosas 
pvblicacióris culturai~ · 
no mundo: "O Correo 
da Unesco" , a revista . 
da organizac;;ión 
mundial da e,ducación, 
a ciéncia e a cultura .. 

A revista da Unesco ten xa ·tan
tos anos como a própria organi
zación, hoxe presidida polo es- · 
pañol Fedr"ico ·Mayor Zaragoza. 
A UNESCO asinou a sua acta 

de Constitución o 16 de Novem
bro do 1945 dentro do marco da 
ONU. A sua revista veiculiza ar
tigas na 1 i ña de defensa da 
fgualdade de direitos e defensa 
do palrirnónio da humanidade, 
e son numerosos os estudos, ar
tigas e ensa ios que teñen visto 
acollida nas suas pá:i<:inas Nun- ·· 
ha- seleción feita no "1986, ria 
que se escolmab~J.'1 contidos, 
aparecian asinaturas de Joan 
Miró, Linus Palding, Basil Da· 
vidson, Lewis N'Kosi, Ba Jin , 
Jorge Amado, Alejo Carpentier , 
Margarite Duras, Ortega e Gas
set, Alexei Leonov, Anthny Bur
gue·s, McLuhan, André Mal~ ·· • 
raux, ·Miguel Angel Asturias ou 
Le Clez:ÍO. · 

A edición galega que ven de 
sair yen encc:ibe~ada con sendas 
apresentacións de Alfredo Con
de e, neste número, de Federico 
Mayor Zaragoza , para ·dar paso 
a traballos que se centran no ru
bro x~ral de portada: . "O patri
mónio da Humanidade" . 

· "0? grandes sitios naturais" 
de Alisan Jolly; "As rujnas dun 
antigo pasado" _de Munir Vou- · 
chenaki; "f\s c:idndes hisóricas" 
de Georgé Miclwll : "&nLido e 
valores dos n.mnunwnt.os relixio
.sos" de Oleg Grabar : "f\ _voca-
ción dun gran proxeclo" de Mi
chel Parent; e dous Lraballos so
bre "Corno funciona o Patrimo
nio Mundial". e inclue unha lista 
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consciente da súa escasa capa
cidaqe de convocatoria. Permí
tanme entón exer-cer certo xor
nalismo "demodé" para rematar 
a páxina con reGomendacións : 

Non recomendamos este es
peétáculo para os· puristas, nin 
os ortodoxos amantes wildea
nos , que.no seu d_ereito están de 
manter as súas posicións na 
trincheira . Pero saiban tamén. 
que desde aquí aceptamos este 
refresco de verán no que ó naso 
xuizo é un xogo dra~ático sen 
trampa nin cart.ón , sincero e 
aberto. Vaia vostede ó teatro 
·que ninguén lle vai dar gato por 
lebre. Asistirá vostede á destru
ción óu á reconversión dunha 
traxedia simbolista. Que lle 
aproveite . O 

de beñ.s do Patrirnónio Mundial . 
A edición galega está a cárre

go de Xabier Senm· e Xosé Cer
meño. 

O. galega · incorpórase así a 
unha edición mensual que abra
nxe idiomas corno o ruso, ale
mán, xaponés, , neerlandés, 
urdu, catalán, malaio, ·basca, 

. tai, pashtu, sueco. vietnamita, 
hasua, swahili, inglés, persa óu 
hebreo. Tamén se tan edicións 
trimestraís en brp.ille, en espa-· 

-ñ<?l , francés , inglés e coreano. 

vai ·estar á venda en quios
ques e librarías . e tamén por 
subscripc:ión, directamente ad
ministrada' pala Consellarta · de 
Cultura.~ O 



.16 . AllOSATJ~ 
Nº 395 -J3 DE XULLO 1989 

.QuieirQ. · 
CULTURAL . 

. ROCJt SEN CONTROL . 
XAIMECASAS 

Dun tempo para acá estamos 
asistindo a un esperanzador re
xurdir de novas bandas de Rock 
Galega, ql.le por. ·fin deixaron 
atrás todas aquelas- "movidas" 
de princípio de década e que 
tantos beneficios deron a. alguns 
avispados bosteleiros e· tamén a 
algunha concella)ia de cultura. 

Hoxe as novas bandas pare
cen por fin decididas a utilizar 
o noso idioma e mónstranse 
preocupadas pola situación so
cial en que vivimos. Preocupa
ción que se reflexa nas letras e · 
na música. Letras arrector do 
paro, da violéncia, do sexo, da 
igrexa ... Ainda que fronte a es
tas bandas está aquelas outras 
de "pop fresco", con letras pas
torís e acento castizo, coa espe
ranza de . que algu.Ilha multina
cional os atrape!!! 

Que catro mozos · se xuntan 
para tocar e divertirse non pare-
· ce perigoso, agora que catro 
mozos se xunten para tocar e fa
cer a xua música un instrumen
to de protesta e loita .contra o 
sistema xa é mais delicado. 
Desde o podeí coñécese o tra
ballo de concienciación social 
que alguns grupos de Rock fixe
ron na xuventude, La Polla Re
cords, Barrikada, Kortatu, etc .... 
son alguns exemplos. Porque 
ainda que as guitarras non dis
paren, as notas que delas saen 
son máis mortíferas que calqlier 
outra arma. ·o Rock, o rock se
gue a estar sen control. Eles ca 
ñecen o perigo e non queren ou
tra Euskadi. O acoso a este tipo 
de -bandas é evidente en todo o 
país e corno non en 'represión 
tampouco sé esquecen da Gali
za. 
·· No proceso evolutivo dunha 

band~ -despois do seu -nbrmal 
desemolq (composición, en
saio .. :) ven unha etapa na que . o 

' grupo quer tocar e :rpáis sacar a 
sua musica en disco ou en rna
keta. ACOMUVI (asociación co
lectiva cie músicos de Vigo) 
queria dar soh.¡.ción ao primeiro . 
problema, nlin prinCípio todo 
eran bons propósitos e o único 
fin era conseguirlle . concertos 
aos grupos da · asociación ... 

.,EN TODA GALIZA . 
NON HAI UNHA SÓ

SALA PÚBLICA 
PARA CONCERTOS 

DE ROCK' 

Hoxe esta asociación conver
teuse noutro dos abundantes fó
seis burocráticos municipais . 
Entre a letra pequena de Aco
mouvi ~staba que a asociación 
cobr_:ari.a un tercio do que lle pa
garan ao grupo pala actuación 
por eles conseguida ; ademais 
da Asociación de Músicos, 
unha nova fonte de ingresos 
para o Concello. Tamen Acomu
vi é a encarregada de elexer os 
grupos que van a cada sítio, se
guindo para isto inescrutábeis 
critérios. Deste xeito , por exem
plo é'Acomuvi quen decide que 
grupos de Vigo tocan eñ Castre
los, ainda que todo o mundo 
sabe que alguns grupos de Aco
muvi nunca tocarán en Castre
los ! ! ! De ser o modelo de Aso
ciación de Músicos que os do 

· PSOE querian que se irrlitase en 
toda Galiza, Acomuvi conver
teuse nun modelo de a non irni

. tar por ninguén. Este tema dos 

. -

\~ 
locais .para tocar é importantísi-
mo. Na Galiza por exemplo hai 

· uñha sala de concertos, teatro 
etc .. ·polo menos en cada cidad~ 
importante. Neste rnórnento es
tase levantando un Auditório en 
Compostela (ópera, teatros) non 
obstante en toda Galiza non hai 
unha só sala pública para con
certos de Rock, coa excepción 
do infrautilizado Castrelos. Por 
que? Acaso o Rock é unha mú
sica minoritária, nen rrioito me
nos ... O Rock segue a estar sen 
control, e o que non poden con
trolar directamente fano dun 
xeito rnais subtil... deixando á 
indústria privada (discotecas, 
pubs ... ) que se encargue de 
montar este tipo de concertos 
conseguen os seus obxectivos, 
xa que ao dono dun pub ou si
milar só lle interesa a clientela 
que poda pagar cen duros por 
unha birra, e este tipo de clien
tela non son mozos que están 
no Paro ou o que gañan necesí
tano para subsistir ... Ainda non 
poden controlar totalmente o 
Rock, e eles sábeno. A nova xe
ración de músicos galegas está 
facendo o que eles non espera
ban... Os novas músicos elexe
ron, e elexeron non seguirlle o 
xogo ás asociacións tipo Aco
muvi que tentan converter ao 
músico nun profisional dentro 
dun libre mercado. Aquí hai 
algo que non vai ben, e que 
meio mellar que a música para 
demostralo. E desde o movi
mento de rock subterráneo en 
Peru ao Straight Edge, en todo 
o mundo o Rock está demos
trando que sen militáncias de 
nengun tipo tamén se pode loi
tar, e quizá hoxe por hoxe a loita 
mais efectiva!!! O 

somos coñecidos 
na Galiza inteira 
pola nosa 
es peCialización 
en libros 
galegos 
e portugueses 

República 
Praza do Libro El Salvador, 9 

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

entrerimro~, 12 - s_antiago · 



19•1t'llll~i!!Wil,f0iE1:tm 
!As .. metmnorfoses de· 
Proteo 
Díganme, por favor, quen sou 
eu?. acaso·son eu este que ago
ra ven, agora cano, obeso e de 
·01alda triste? Sexan sinceros e 
díganmo, pero non esquezan 
que nóutro tempo eu fun mo,zo 
e amaba mulleres. Saiban que 
ainda moitas veces, na soidade 
da decrépita vellez . deixo de ser 
un vello magro que sostén cun 
caiado carne mol e fláccida e 
son aquel quinto que fai fotos 
na alameda, aquela muller suo
rosa á que lle pesan máis os pro
blemas cá compra. E todo iso é 
real, eu Vívoo. Nós smpos o que. 
vemos no espello? 

Quizá só a soidade nos poda 
oferecer unha resposta válida. 

Esta é a mensaxe agachada 
en . As Metamorfosee de Pro
teo: o home polipersoal. Incide 
Antón Risco nun problema de 
difícil solución, mais tampouco 
pretende ·atopala, só mostrámo
lo. Desde os tempos do pre-fran
quismo e até a actualidade, 
mostrá(n)senos a(s) vida(s) que 
enchen Ourense e o son. Nun 
continuo ir e vir, nun incansábel 
xogo de transparéncias, nunha 
omnipresente metamorfose, 
todo remata na alegoría da con
fusión . Agás a cidade, todo ca
rece de vida própia, mesmo o 
acaparador don Torcuato. Por
que o que Vive non lle pertence. 
Todos viven/vivimos parte da 
vida dos demais, mentres o pró
ximo vive parte da nosa vida . 
Torcuato, pobre home que pre
cisa apropriarse da dos demais 
é polo mesmo o que menos vida 
própria ten. 

E o tempo?, que pasa co 
grande e tirano asasino? O tem
po é un acidente. labirinto que 
nos domina e transloca confun"" 
díndonos en nós mesmos e nos 
outros. Ás veces parece ese es
pello no que Andrés-Torcuato se 
mira, necesítao para recoñecer
se. Tanto traballo para chegar a 
ser alguén, e lago quen chegou 
a ser. 

Como novela ourensá que é, 
e máis tendo o autor o nome 
que ten , resulta moi tentadora 
unha comparación con O Porco 
de Pé, escrita polo seu pai. E 
se as comparacións son odiosas, 
nunca roáis ca neste caso nen 
máj.s inxusta. A parte de máis 
de médio século de distancia. a 
intención de ambas e duas é di
ferente. Alguén dixo que era 
mellar a do filio cá do pai, p(oba
belmente será capaz tamén de 
estabelecer se son menores as 
Burgas ou a Ponte Romana . Ris-
co pai ten unha clara intención 
denostativa cara o feito que cri
tica. Risco filio só refl.exa a so
ciedade ourensá. Claro que tarn
pouco se pode dicer que non te
ñan nada en comun, non é cer-
to. As duas constatan unha si
tuación social semellante, o co
rrelato Celidonio-Torcuato é evi
dente e Risco fillo utiliza o re
curso que roáis caracteriza ao 
seu pai no seu máis coñecido 
relato: as enumeracións. non · 
tan esaxeradas na sua lonxitude 
e, con diferente finalidade, a 
acumulación está t.amén pre
sente. 

Entre os recursos utilizados 
nas Meta'morfoses está a, tan 
de moda ultirnamente, conver
sión en texto teatral de diferen
tes episódios da novela; mais é 
o fragmentarismo (que leva á . 
consecución dunha novéla inte
rrupta, na cal se perde incluso o 
narrador, e . permite abarcar a 
pequena e complexa_sociedade 

., ourensá) o que caracteriza e de
fine ' a novela, permitindo o xogo 
de transparéncias 'e facéndonos 
máis patentes as metamorfoses 

Antón Risco 

dia e sincrónicas. Nun afán de 
conseguir verosimilitude, atopá
monos co feíto de apareceren 
personaxes· históricas, e -que 
mesmo o narrador sexa inventa
do por unha das suas persona
xes. porque nen sequer o narra
dor é capaz de sustraer á ánsia 
devoradora de Torcuato, através 
dunha das suas expresións . A 
Torcuato coñecémolo a meio 
das suas metamorfoses, el como 
personaxe aparece moi pouco, 
porque todo Ourense acaba por 
ser Torcuato; para coñecer a 
Torcuato ( dise que ten correlato 
real; un hai pouco faleeido e 
grande cacique de Ourense, o 
leitor non terá dificuldade para 
recoñecelo e identificalo) ternos 
que coñecer Ourense, a análise 
acaba en síntese . 

E para que a dispersión da 
análise non fique en total confu
sión, o narrador recorre de can
do en vez a resumes que nos 
identifiquen as personaxes e 
nos lembren cal é o seu estado 
actual . 

Mais, e a.Si os comparatistas 
non ficarán instatisfeitos, diga
mos finalmente que o termo de 
comparación máis axeitado é 
sen dúbida Xente ao Lon.x:e de 
Eduarao Blanco-Amor, coa que 
comparte (ademais do fragmen
tarismo, se ben nas duas en 
mensura e intensidade diversa) 
o mérito de ser a novela que 
mellar explica e retrata a socie
dade ourensá. O 

XOSEM. EIRÉ 

1) Editorial GalaXia. Galaxia Narrativa 
nº 77. Vigo, 1989. 

Idioma galega e 
institucións 
Son moi de apreciar os esforzos 
que a Mesa pola Normalización 
Lingüística e outras asociacións 
galeguizadoras están a levar_ a 
cabo para modificar os usos lin

. güísticos das inst}tucións que 
operan na Galiza. E un labor de 
democratización que afecta aos 
mínimos esixíbeis. Entre as ins- -
titucións nas que se bota de 
menos esta democratización es
tán as igrexa~. as sectas inter
nas e externas e os centros edu
cativos. Para orientar este labor 
serve-nos a obra de Dániel Ló
pez, material de sócio-lingüísti
ca que estuda o comportamento 
da institución, lgrexa Católica 
galega, tanto ·na prática .m~~te
rial como nas orgamzac1ons 
confesionais que lle son pró-

Lingua Tipo 
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. prias, os coléxios conéretamen-
-te. · 

D. López analisa tres colecti
vos: os abades, os seminaristas 
e os profesores dos colérios. Os 
párrocos galegas usan nun 73% · 
o galega na vida cotiá, I_Jero só 
dun 7% ao 22% na celebración 
ministerial: (p. 8~) . 

Dado que a celebración ecua
ristica é o acto· máis típico das 
parróquias o coµiportarnento 
idiomático nelas contrasta forte
mente co anterior (p .22) . 

tico normaliiador é inferior ao 
do ·~nsino público . É máis avan
zado cando os directores son 
galegas, menos· cando son de 
fóra. As respostas que analisa o 
autor non son totalmente nega
tivas, pero sospeito bBSt!=lTite te
rxiversación coa realidade . e. 
mesmo involuen certos cqléxios 
da Igrexa. Poi: fin, dicer que li
bro leva apéndices doc~entais 
e que a parte gráfica é moi 
abundosa. Entre os documentos 
está a resposta da hierarquía 
galega aos cuestionários: unha 
resposta evasiva, do mais peno
so. Por iso, talvez, os bispos de 

· -Ourense e Lugo pubjicaron por 
si sós cartas pastarais de alent:o 
á normalización do galega, en 
contraste co comportamento 
dos actuais bispos de Mondoñe
do, Santiago e Tui. Estes tres e 
o de Astorga están entre os obs
taculizadores do cárnbio. O 

FRANCISCO CARBALLO 

Así na catequese, pp. 101-

1 

López Muñoz, Daniel. o idioma da 
104, apesar da escasez de mate- Igrexa en Galicia. Conselló da Cultu-
riais, hai unha maior utilización ra Galega, 1989, 294 pp. 
do naso idioma. Os catequistas 
son na sua maioria moi mozos. 

O estudo deste colectivo fina
liza cunhas entrevistas a dez 
abades galegas de diferentes 
idades, mentalidade e situa
ción; dez abades normalizado
res, plenamente, do idioma. 
Non son investigacións para a 
canonización, nen para un dife
rente. episcopolóxio galega, pero 
si par& unha confortante leituta 
de que inda queda na igrexa ga
lega "unha raiola ·de luz". 

O colectivo dos seminaristas 
aparece como unha "mellara" 
substancial no' iter formativo do 
clero galega. Proceden o 32% de 
cidades, o· 14,8% de vilas, o 
38.3% de aldeas. Opinan que o 
modelo lingüístico para a Igrexa 
debe ser o total ou, ao menos, 
parcial galego nun 78% . A sua 
praxe normalizadora •é tamén 
alta. Existe, sen embargo, entre 
eles un 19.4% para o total ou 
parcial castellano. Algo parece 
mellorar ainda que non mudar 
sustancialmente. 

.'La Marsellaise1 
: -

cine e. história, 
A Revolución Francesa é, proba
belrnente, o acontecimento his
tórico que mellar e en maior 
cantidade ten sido explorado 
polo éine. Os expertos falan d: 
case de case cincocentas pelí
culas que, directa ou indirecta
mente' abordan o tema·; de feí
to, no' pasado Festival de Cip.e 
de Cannes, os organizadores do 
certamen fixeron unha montaxe 
de máis de tres horas de dura
ción onde, nunha escolm?- téc
nica perfecta, - recollianse se
cuéncias de máis dunha cente
na de filmes . onde os sucesos 
daquel verán de 1789 - no que 
a blirguesia francesa e o povo 
de París conquistaban o tropo 
de San Luís- eran os protago
nistas. De toda esta fonga mo-· 
rea de peljculas, non cabe dúbi.
da que "La Marseillaise". reali
zada polo grande cineasta fran
cés Jean Renoir. representa non 

. só un dos mellares achegamen
tos ao tema: senó'n tamén un 
dos mellares exemplós -xunto 
coa obra de Eisenstei- de sim
biose perfecta entre História e 
Cine. Situada dentro da ·filrno
grafia de Renoir entre "La gran
de ilusión e "La. béte humaine", 
segundo Zola, "La Marseillaise", _ 
rodada no verán de 1937 no pe
ríodo no que a Frente _ Pop~ar 
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estaba no poder en Fráncia, é 
ademaís a primeira película da 
história do cine feíta graci§lS a 
unha subscrición popular. E un 
filme qu? se corresponde con 
esa etapa populista e ·compro
metida politicamente · onde o 
grande cineasta galo daría o 
"cine obras tan salientábeis 
como "Toni", cliea dun acusado 
plantexamento de clasf'. . e "La 
vie está nous" realizada por en
cargo do Partido Comunista 
Francés, como "La Marseillaise" 
foi feita por encargo da C.G.T .. 
Con esta cmta Renoir tentaba 
dar unha visión histórica .do es
talido revolucionário, da inter
vención' dos voluntários de Mar
sella ·na toma das Tullarias, mo
bilizados arredor da canción de 
Rouget de _L'Isle, tratábase, en-
fin, de explicar a caída da ~o
narquia de Luís Capeto e a de
saparición -teórica- do Anti
go Réxime. Non desexaba Re
noir que nengun· dos -seus per
sonaxes _tivese carácter de sírn.: 
bolo, senón que nos seus con
tornos se debuxase o sentimen
to do povo, dos homes e mulle
res que fixeron po;Síbel aquel be
rro de liberdade. E ¡por isto, que, 
como 'ocorrera no cine de Eisen
tein, o 'protago~mo é colecti
vo, non producíndose a identifi
cación singularizada no -espec
tador: ou este identífis;:ase co . 
todo, isto é, co pavo, au· non se 
identifica con ninguén e queda 
fóra da Relicula e, polo tanto , da 
História. O filme ten momentos 
xeniais e secuéncias inesquen
cíbeis: o soño de Luís XVI en 
Versalles , unha cena nun clube 
de Marsella, a marcha dos vo
luntários cara a París, a toma 
das Tullarias, a saída da familia · 
real, o comezo da batalla de Val
my ... 

Criticada máis polos seus as
pectos políticos que artísticos. é 
certo que "La Marseillaise" ten 
un lixeiro tono de desequilibrio 
rítmico no seu discurso, pero a 
sua perfeición técnica é indis
cu tíbel, constituindo unha obra 
.inestra na carre!J:a· do seu autor. ~ 
No filme todos os personaxe$ -
todos- teñen a sua razón de · 
ser, . séÍ que uns per:tencen ao 
presente e outro, sen sabela, ao -
pasado: Ou~ tráxica é a imaxe 
dese Luís-XVI, apresentado aquí 
por Renoir non coma un imbécil 
(visión tradicional) senón como 
un .home intelixente e sensíbel, 
celoso guardián dos princípios 
da monarquia absoh:Ita pero dra
maticamente superado pala his
tória e polo seun ttanscorrer. . . O 

-Domingo 16. TVE-1.-2.05 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

- E por que non hai mutación? · 
Acaso a Igrexa non debe ser 
unha comunidade de liberación 
e de inculturación? Como se 
pode desde o seminário xa ins
talar-se nunha mentalidade de 
dominio e de represión? Entre 
as motivacións que D. López 
observa no clero é ·o medo ao 
conflito o que o leva a esta di
glósia lingüística. Asi os abades 
de Tui-Vigo son os máis antiga
legos. Tiveron no semináp.o, 
anos hai, a educación máis· pe
nosa, provocadora de· auto-ódio, 
que se coñece na Galiza. De 
aqueles pós, esta lama. Medo, 
pois, ao confuto ante u~ frag
mentos de clase que bloquean 
as parróquias: xentes que se re
fúxian nos templos en busca de 
lexitimación da sua vida . de 
opresión cidadá ou de fracaso 
vital. Estes sectores dominan o 
clero que é económtca e social
mente inseguro. Non hai espe
ranza? Para os párrocos actuais, 
D. Lopez só observa que pode 
modificar o comportamento un 
15%. Nun futuro , a médio prazo, 
os actuais seminaristas darían 
máis pasos adiante. 

F.;.gment~ dun cartel anunciador-do fllme'l.s llla~llal.-e, a pelfcula de Jean 
Renolr que se emite este domingo na ~-1. · 

· Queda . o· colectivo dos colé
. xios. O comportamento lirigüís-

. de Hábitat 

Instalación Rural 
Informal Interior 

Rural Intermedio Intermedio 
costa interior costa 

UJbano Total 

Só galego 87,2 51,5 62,1 44 29,5 73,1 

Máis galego 5,4 29,9 21,2 12 18,2 12 

Máis castelán 4,9 
-----

45,5 11,5 14,4 13~ 40 

Só castelán 2,3 3,1 3 4 4,5 2,9 

NSINC 0,3 2,3 0,5 

TOTAL 100 100 100 . 100 100 100 
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CULTURAL 

A SOI·JDARIEDADE :COMO SUSTENTO 

Antigamente era o pa_rentesco. 
Hoje ainda há, mas nao se com
para. O parentesco de antanho 
invadia quase toda a vida so
cial, pouco !he sobrava. Tinha 

· urn defeito terrível, era forte- · 
mente autoritário, imperativo, 
corn urna moral rígida que a· ' 
Igreja sancionava corn o céu, o 
inferno e o purgatório. Mais tin-
ha urna vantag.em imensa que 
corno que contrabalan9ava: .ga
rantia o susteúto de c'acta urn, 
era um lago de forte solidarieda
de. Era adentro do parentesco 
que se resolviam as questoes 
mais importantes: os alimentos, 
a saúde e os cuidados na doen-
9a, a af)rendizagern profissional, 
a aquisi<;ao de saber e experien
cia , os amores e os desamores, 
e por aí fara, as maneiras de vi
ver que se iarn transrnitindo de 
pais ern filhos, de rnaes ern fil
has, corn suas austeridades e o 
que de- .gosto, de arte, era possí
vel. Tuda isto era o sustento, no 
sentido forte da palavra: susten-
ta va quotidianarnente os vi'le-
res. _ 

Há um mecanismo intrínseco 
ao parentesco, com base -no in

J terdito do fucesto, q]Je marcava 
! toda a "educa9ao": é o. destino 

1 

.de cada um, ao chegar ao tem
po adulto, era o ser lan9ado para 

1 

fara da casa dos pais, cada ra
paz .encontmndo _ unha rapariga 

.

1 

de outra familia, cada rapariga 
- o seu rapaz, e iarn a fundar ou
tra familia. Esta exogarnia, im
pedindo de casar adentro da fa
miliá rnais próxima, criava la9os
entre as familias a cada gera-
9ao, alian9as que faziarn a for9a 
do' tecido social e da solidárte
dade da aldeia, ainda que com 
conflitos variados, invejas, cor
tes de relac;;aos por vezes, etc. 
A solidariedade familiar era 
também solidariedade para corn 
as outras, para o bern e para o 

de fara . pobre ou estrangeiro, ou 
quern perdia o marido ou o pai, 
era o - desgra9ado rnaior, sem 
sustento. 

A LIBERDADE 
CONTRA O PARENTESCO 

A sociedade moderna f oi -fe ita 
durpa longa e complexa história 
cuja fio rnais constante, porven~ 
tura, foi o arrancar os sujeitos a 
este domínio autoritário dopa
rentesco, tornando-o.s indiví
duos livres, atravM da instaura-
9ao. progressiva dum espa90 so
cial cada vez mais alargado, 
onde se produz, 'Se aprende, se 
tiaca, se compra e se vende, se 
ganha urn salário e se o gasta 
para o sustento, se é tratado 
quando doente, e por aí tora. 
Espa9o esse que se regularnen-
ta cada vez rnais em Ieis, $ do
minado pela administra9ao do 
Estado, pelas · chamadas leis . de 
mercado, regendo pre9os e salá
rios, seduzindo os mais capazes 
para mais rentabilidade, sedu
zindo os desejos parac que con
suman, crianda -concorréncias 
sern fim, apetites sem meios 
para os _saciar. multiplicando · 
violencias mil, pequenas urnas, 
maiores outras . E tornando as -
familias impotentes para as soli
dariedades de antanho (ficaram 
as "cunhas" como restos delas), 
reduzindo por certo a autorida
de mas a liberdade ganha sendo 
sinónimo de anonimato, o indi
vidualismo sinónimo de· 
"stress" ." 

As solidariedades que susten
tavam perderam-se, pois. A es
querda, entre sindicatos e parti
dos, foi o movimento generoso 
-de forma9ao de novas solidarte~ 
dades no novo espa90 aberto, 
mas necessariamente limitado a 
resposta as violencias !Jlaiores, 
inevitavelmente situando a ges
tao destas respostas ao nível do 
Estado e do seu poder. O ·que 
hoje sé _chap1a crise é_. <leste 
ponto de vista, o sublinhar dos 
limites dessa resposta, acen-

. mal, ninguém "existía" fara dese 
tecido, solidáiio, . conflituoso, 
autoritário. Com classes sociais 
diferentes, uns cor.i rnuitas te
rras e bens, outros senda cria
dos, ou com seus oficios, suas 
poucas terras , ou que arrenda
vam, etc. Mas quern .lhe ficava 

- tuando ·a sua pr:ecaridade. nao 
que se tenham tomado desne
cessários, mas devendo refor
rriular-se. por um lado e por ou-

FERNANDO BELO 

tro, precisando de outras formas 
complementares e diferentes, 
para quest6es ampliadas e ou
tras urgencias. Ao contrário do 
que querem os "Jiberais" (libe
rais que nunca se liberaram, di
zia o velho Vinícius), há novas 
e múltiplas "esquerdas" a inven
tar, solidariedades que voltem a 
sustentar a difícil arte de vi ver, 
e habitar as grandes cidades em 
que fornas paridos e p.bandona
dos. 

UM NOVO TECIDO SOLIDÁRIO 

Urna canc;ao católica dos anos 
60 cantava as¡:¡im: ,"quando a te
rra está prenha- de novas dores 
I coloco o meu ouvido a escuta 
da terra I como outrora a escuta 
da minha mae; I quando a terra 
está prenha dé novas dores I es
cuto _no seu ventre redondo / 
que um novo hornero está a vir 
ao mundo": Esse novo hornem, 
para ser novo, há-de ser solidá
rio e autónomo, ambas as coi
sas. A solidariedade faz-se e re
faz-se incessantemente, no día 
a dia, em mil gestos, porventura 

e( 
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-, ~O CONTRARIO 
DO QUE OUEREM 
OS LIBERAIS HÁ

NOV AS E 
--MU-, LTIPLAS 

·ESOUERDAS A 
INVENTAR · 

SOLIDARIEDADES' 

pequenos. na atenc;ao aoque se 
manifessta como precisao do 
outro ao pé de nós; a sua única 
regra é que ela seja o sustento 
da .autonomía de cada urn ser 
diferente. Que ninguém é autó
nomo sózinho, esse o engano li
beral : o individualismo é a con
corréncia, quinhentos que con
correm a trinta vagas, é o espe
zinhamento, a pressa, o nao ter 
tempo e tuda se fazer mal e a 
correr, a surdez progÍessiva aos 
que nos envolvem, o "stress" 
para que tuda nos empurra. Nao 
se trata de nehuma paz mais ou 
menos podre, os conflitos sao o 
pao da autonomía, a. afirmai;:ao 

·FRANCISCO RODRÍGUEZ: 
FE ·RREIRO DUN MUNDO MILLOR 

· ~F;., 

lrmao Paco: 

Eres un ousado _e baril patriota que 
teimosamente petás na conciéncia-e no espírito 
das xentes do País~ Teus diceres e faceres son 
lostregadas luminárias que· escarallan tópicos e 
abafan · aos badocas. Tes 43 anos e xa eres un 
sobranceiro. Por todo isto atacan-te. Por todo 

isto .qefendemos-te. Contigo sempre, nose 
Vulcano. 

B.N.G. na emigración 
U.P.G. na emigración ) . 

LIBERDADE PARA .O NOSO l.RMAO, 

déls diferen<;:<Js contrn o que nos 
quer iguais, nGmeros de esta tís
tica e de PNB . Desde sernpre, 
do se io da mae por assim dizer, 
que o lugar que na família nos é 
destinado nos nao convém e te
rnos que nos bater para que seja 
o nosso, para que sejamos gente 
de cabec;a erguida . A solidarie
dade dá atenc;ao a altivez de 
cada um, sabe que sustenta o 
outro para que o outro nos sus
tente, autónomos. diferentes. 

E assim se tece, se tem teci
dó, mas muito mais, oh.quanto!, 
há a tecer. redes efémeras mas 
tenazes enquanto o forero, corno 
as teias de aranha , que segurarn 
e se amoldam . "Somos filhos da 
madrugada" , cantava o nosso 
Zeca . A alvorada é o momento 
da rnaior irnaginai;:ao , que o 
sonho da noite abriu e o dia irá 
fechando, e a imaginai;:ao tam
bém se partilha, solidariamente. 
A esse tecido. que um dia será 
visível até aos cegos, chamare
mos talvez cultura , a que nao é 
só de intelectuais ou de artistas . 
Será a nova maneira de habitar 
aterra , de a fazer ecológica , nós 
seus filhos , gastosos de nela v1-
ver . 

SOLIDARlEDADE E JUSTIQA 

É certo que isto nao basta , mas 
é necessário. como o pao ser 
born nao basta mas aquece o 
éorac;ao. Há tarefas para os par
tidos . para os sindicatos, mas 
talvez que a regra deles seja 
pautarern-se para que o tecido 
se possa tecer . Sós com os na
sos companheiros , corn os que 
connosco CQrnem o pao, segun
do a etimología, nao veñcere
mos o desemprego, essa injusti-
9a desmedida, já que esta so
ciedade foi feíta de forma que 
sem emprego nao há sustento 
mínimo. Mas a alterac;;ao dos 
quadros dos empregos, que a 
própria electrónica está a incre
mentar, perrnítindo que , com 
rentabilidades equivalentes. to
dos trabalhern menos horas e 
ninguém fique de fara do salário 
legítimo, há de visar também 
que o emprego favorec9a a au
tonomía, seja quanto possível 
obra, arte e oficio. como se dizia 
dantes. Outra in1ustii;:a equiva
lente é a do numerus clausus no 
acesso á universidade. Já que 
esta sociedade f~ feita para que 
todos os que tenham capacida
de e esfori;:o só vinguem satisfa
toriamente através de estudos 
universitários e as respectivas 
competencias especializadas, e 
so que agora ficam de fara por
que as vagas sao curtas e mes
quinhamente ateridas por mer
cado de emprego que daqui a 
dez anos poderá. deverá ser 
rnaior, esses daqui a dez anos 
nao poderao come9ar o que 
agora !hes estava-ao alcance. 

Solidariedade, justic;a , liber
dade, autonomía, sao palavras 
lindas que a tradi<;:ao de esquer
da nos legou e ho]e sao a reiven
tar, como dizer e como fazer. 
Dar rosto a utopia. Olhar o com
boio de subúrbio, ou o metro, 
ver as · caras cansadas, quantas 
v.ezes fechadas, amargurádas, 
dos que . os enchem,. e sonhar 
rostos altivos nesses carpos, fru
gais talvez·, mas. contentes'. Por · 
exemplo, trauteando urna ·das 
lindas can96es corn que o Zeca 
semeou nossas cabe9as, ele que 
sofreu do impasse da sua luta· 
política e tinha tanta dificultade 
em avaliar quanto nos foi solidá
rio enquanto poeta e cantor. 
Corno nos sustentou, nos . sus
tenta ainda. · O 

~blicado no nº 4 da revista da ASs~ia-
980 José Afonso. 
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ACTOS . 

• Concerto contra a 
visita do Papa 

Sábado 15 de Xullo na Praza 
." de Compostela, ao lado de Co

rreos. en Vigo. Desde as 21 
horas intervirán Mentes Po
dres, Juerga General, · Ké 
Kante Krlsto,. Lubikan· 
(Vigo), e Bragas Sucias (Ou
rense). 

• Mostra de 
Artesania 

Do 23 ao 30 de Xullo palas tar 
des, na casa de Cultura de 
Cangas. Organiza a A.~ . Xi 
ria. 

• Metrópolis 

Visionado de vídeos do pro
grama de TVE cornenbtados 
por Alejandro Lavilla e Gusta
vo Martinez-Schrmdt, director 
e realizador do mesmo Os 
dias 24, 26 e 27 de Xullo na 
Aula de Cultura da Cauca de 
Galic1a. Entrada ltbre. 
Dia 24 VideoNideodanza 
Dla 26 Imaxen sintética 
Dia 27 MúSJca 

• Salomé 

Representaetóns da última 
obra do CDO no Centro Cultu· 
ral da Cal.Xav¡go do 13 ao lo 

• Universidade 
Popular de 
Ortigueira 

Desde o 8 ao 16 de Xullo ven
se desenvolvendo en Orugue1-
ra un denso programa de acti
Vldades Para os dlas sucesi
vos son as segwntes: 

14 de Xullo. Xomada sobre 
os meios de comumcación. 
Proxección de video sobre a 
prensa ortegana e comuruca
cións de. Anxel Rosende, Vi
cente Peña, Francisco Cas
queiró e Lois Celeiro 
Mesa Redonda con participa
ción de Rosa Cal, Gustavo 
Luca de Tena. Lois Celerro e 
Ana Liste. 
Conferéncias de Gabriela 
Obregón e Margarita Ledo. 
Actuación Musical de Antonio 
Albalat. 

15 de Xullo. Xomada adlcada 
ás letras galegas e ao pensa
mento galeguista Serrunário 
sobre literatura galega no sé
culo XX Xosé M Dobarro, Be
nito Varela Jácome. Roberto 
Salgueiro. Pilar Garci.a Negro e 
M" Xosé Oue1zán Coordena 

EXPOSICIONS 

• Fotografia e Arte 
Popular 

Exposición organizada pola lr
mandade Céltiga. Obras de 
Antaño de Galega e Xosé An
tón Chamorro. 

Manuel López Foxo. 
Serrunáoo sobre ·o nacionalis
mo galega desde as Irmanda
des da Fala ao Partido Gale
gu.ista' . Encama Otero, Ra
món Piñerro e Xosé Filgueira 
Valverde . 
Conferéncia de Manuel Fraga 
Iribame sobre "A figura de Al
fredo Brañas" . 
Conferéncia de Xosé Manuel 
Berras ''Alexandre Bóveda no 
contexto da economia galega 
e no contexto ¡x>litico". 
Actuación musical da Orques
tra e Coro de Cámara de Vigo. 

16 de Xullo. Actuación da 
banda de Música. 
Actividades Deportivas. 
Recital poético en homenaxe a 
Celso Emilio. Participan X.X. 
Fernández Abella, laureano 
ALvarez. X.Mª Alvarez Cácca
mo, Xesus Pisón, M.A Fer
nán-Vello, Ramiro Fonte, Ce
sáreo Sánchez. Salvador G . 
Bodaño, Bemar:dino Graña, 
uxio Novoneira e Mariuel Ma
ria 
Actuac1óns da Escala C1e Gai
tas de Ortigueira e do grupo 
"Milladoiro" 

• Maria Femández 
Rañó 

Oleos . Até o 18 de Xullona Sá 
de Arte da CAV. 

• Escala Livre de 
Língua e Cultura 
Portuguesa 

1° Curso de Férias da Socieda
de de Lingua Portuguesa. 

45 horas - de 1 a 31 de Agosto 
2"s.. 4ªs. e 58s. das 16 as 18 
horas - ~. Visitas de estudo 
guiadas . Director : Dr. José 
António Femandes Camelo. 
Inscri~ao: gratuita. 
Temas 
Lingua Portuguesa I. Lingua 
Portuguesa II. História de Por
tugal. História da Arte. Litera
tura Portuguesa. Música, Ci
nema e Teatrb. Cultura Popu
lar Portuguesa VisitaS de es
tudo guiadas . Para todos os 
temas propostos haverá a ven
da textos de apoio. Concede
se Diploma a quemo requisi
tar. O Curso é para todos, mas 
destina- se. em especial, a es
trangeiros e a fi.lhos de emi
grantes portu~eses . Inscri
~6es na rua de Sao José, 41-2°. 
1100 Lisboa. Telefone 346 39 
49 (de 2ª a 6ª feira, das 13 as 
20 horas). 

• Gravadoscubanos 

Exposición dos traballos dos 
gravadores cubanos Orozoco. 
Roca e Ouert. Na Torre de Ou
rense. 

Clinica Médico Dental 

N. Alvarez Santamarina 
E. de Frutos Martínez 

(Medicas Estomatólogas) 

PROTESIS-PERIODONCIA-ODONTOPEDIATRIA 
ONDONTOLOXÍA PARA A SAUDE 

Asistencia por Seguros Privados ... IMECOSA, SANITAS, etc ... 

Consulta Diaria: 10-2 e 4-8 

Avda. da Florida, 9-3°-Teléf. 20 58 85 - 36210 Vigo 

CONVOCATORIAS 

• I Concurso de 
Piano. Ca1xa 
Postal 

Rexerase palas seguintes Ba
se~ : 

1. Poderan participar nesta 
convocatoria tódolos pianistas 
de nacionalidade española 
que non superen os 25 anos o 
31 -XII- 1989. 
2. ·Os pianistas que se inscri
ban deberán enviar fotocopia 
do D.N.L, así como o boletín 
de inscripción debidamente 
cumplimentado. 
Esta documentación deberase 
remitir a CAJA POST AL. Aula 
de Cultura. Paseo de Recole
tos, 3. 28004 MADRID. 
3. El plazo de admisión de ins
cripcións será dende o 15 de 
setembtó ata o 15 de outono 
de 1989, ambos inclusive . 

·Para calquera aclaración ou 
consulta poderanse dirixir a 
POLJ:MUSIGA, teléfono (91) 
4Í9 48 57 ou a CAJA POSTAL, 
Aula de Cultura. teléfono (91) 
420 93 25. 
4. O Xurado estará composto 
por: 
-José Francisco Alonso. 
-Elena Barrientos. 
-Josep María Coloro. 
-Tatjiana Nikolaeva. 
-Enrique Pérez de Guzmán. 
-Antonio de Raco. 
- Ricardo Requejo. 
-Andrés Ruiz Tarazana. 
-Ramzy Yassa. 
5. O concurso celebrarase en 
Madrid, durante o período 
comprendido enti:e os dias 22 
e 26 de novembro de 1989, no 
Salón de Actos de CAJA POS
TAL, sito no Paseo de Recole
tos. 7. 
6. PROBAS DO CONCURSO 
Os concursantes selecciona
rán unha obra de cada proba 
das propostas nas presentes 
bases. 
7. PREMIOS 
CAJA POST AL, co fin de pro
picia-lo ¡)erfeccionamento téc
nico e artístico dos xovenes 
pianistas españois, ácordou 
cotar este Concurso, cunha 
beca de ampliación de estu
dos musicais no estranxeiro, 
para o curs0 1990-1991. 
A empresa POLIMUSICA dota 
este Concurso con tres pianos 
de cola valorados en 1.146.000 

· pesetas cada un. 
PRIMER PREMIO 
Beca de ata 1.500.000 pesetas. 
A dotación económica da 
beca de estudos será acorda:
da. unha vez aceptado o plan 
de Estudos proposto polo con
cursante que obteña o primei
ro premio. Piano KAWAJ.. mo
delo GE-1, e placa conmemo
rativa. 
SEGUNDO PREMIO 
Piano KAWAJ., modelo GE-1, e 
placa· conmemorativa. 
TERCEIRO PREMIO 
Piano KAWAl, modelo GE-1, e 
placa conmemorativa. 
8. O Xurado poderá declarar 
deserto calquera dos referidos 
premios. 
9 .. A Dirección do Concurso 

.A.JiOU. TIBU._ 19 
Nº 395-13 DE XULLO DO 1989 · 

reservase o dereito a difundir 
por Radio ou Televisión as 

·probas. total ou parcialrnent:e. 
10. A participación no Con
curso, supón a plena acepta
ción destas bases. 

· Probas do Concurso 

IPROBA 
Unha obra de J .S.Bach, cGn 

,fuga. (rue non exceda ·de dez . 
minutos . 
Un estudo (Op. 10 u Op. 25) 
de F. Chopin. 
Variacións Abegg (Op. 1) 
Schumann. 
IIPROBA 
Unha sonata de D. Scarlatti 9u 
da escala clavecinística espa
ñola do século XVIII (P . Soler. 
Angles, Blasco de Nebra, Fe
'rrer. Montero, Galler, etc.). 
Unha sonata de Haydn, de 
Mozart ou de Beethoven. 
Un "Momento Musical" de 
Schubert ou un "Nocturno" de 

·Chopin. 
ill PROBA 
Un recital dunha duración mí
nima de coarenta e cinco mi
m,J.tos e máxima de sesenta 
minutos, integrado por: 
Únha obra de Schubert ('ex
cepto "Momentos Musicales"). 
Chopin (excepto "Estudios" y 
"Nocturnos"), Schumann (ex: 

- cepto "Variaciones Abegg"), 
Mendelssohn, Liszt ou 
Brafims. 
Fantasía Bética de M . de Falla 
ou unha das p·ezas de ·Iberia 
de Albéniz ou El Pelele. ou un 
dos números de Goyescas de 
Granados . 
Unha obra de Debussy, Ravel , 
Bartok ou Prokofiev. 
Queda a discreción do Xurado 
a audición total ou parcial das 
obras previstas no prograina. 
As decisións do Xurado serán 
inapelables. 
Os concursantes executarán o' 
seu programa segundo 9rden 
estabelecido por sorteo . . 

• III Premio 
nacional de 

.Cantos e 
Narracións 
X u venís 

Rexerase palas seguintes Ba
ses: 

1. Poderán participar tódolos 
mozos/as que non teñan feítos 
o~ 18 anos de idade o 31 de 
decernbro de 1989. 

-2. Poderanse presentár indis
tin~ente traballos en lingua 
castelá ou galega. 
3. O tema será libre. 
4 . Extensión minima de 10 fo
lios e máxima de 30 folios. es- . 
critos a máquina e a dobre es- · 
pacio. 

' 5 . O prazo de presentación re
mata o 15 de novembro de 
1989. 
6 . Os trabános presentaranse 
por triplicado, en sobre pecha
do baixo lema, incluíndose en 
sobre á parte : nome, enderezo 
e fotocopia de D.N.I..ou Ltbro 
de Familia. 
7. Os traballos env,iaranse ou 
entregaranse na BIBLlOTE-

. CA-CLUB 33 
ga, 4, 15704 : / _ 
postela (A Ce. ......... ..::,, uu uCl.i:> u1r 

cinas de Obr;;i.s Sociais de 
CAIXA GAIJCIA en A Coru
ña, Ferro!, Lugo, Ourense e 
Santiago. 
8. Convócase un Premio único 
de 100.000 peseta~ e dous Ac
césits. un para tiaballos en lin
gua galega e outro para traba
llos en ·lingua castelá, de 
25.000 pesetas ~adá un. Nos 
tres casos farase entrega d~ 
Diploma acreditativo. 
9. As narracións premiadas 
quedarán en poder da BIBLIO
TECA-CLUB 33, quen decidirá 
sobre o seu uso segundo con
sidere oporturlo. · 
10. A decisión do xurado é 
inapelable . A mesma comuni
carase persoálmente ós intere
sados e difundirase a través 
dos medios de comunicación. 
11. A participación no concur
so implica a aceptación destas 
Bases. 

• vn Premio 
Nacional . de 
Fotografi.a Xuvenil 
Foto 33 

1. Poderán participar tódolos 
. mozos/as que non teñan feítos 
os 18 anos de idade o -31 de 
decernbro de 1989. 
2. O tema será libre . 
3. As fotografías que se pre
senten a concurso deberán ter 
_µn tamaño mínimo de 18 X 24 
cm. 
4. O prazo de presentación re
mata o 1 de decernbro de 
1989. 
5. As fotografías presentaran
se debidamente embaladas, 
baixo lema, incluindose en so
bre á parte: nome, enderezo, 
e fotocopia do D.N.I. ou Llbro 
de Familia. 
6. Os traballos- enviaranse ou 
entregaranse na BIBIJOTE- . 
CA-CLUB 33, Pr. Salvador Par
ga, 4, 15704 Sántiago de Com
postela (A Coruña) , ou nas ofi
cinas de Obras Sociais da -
CAIXA GJ\LICIA en A Coru
ña, Ferrol, Lugo, Ourense e 
Santiago. -
7. Establécense tres Premios: 
- Primeiro: 50.000 pesetas e 
Diploina. 
- Segundo: 35.000 pesetas e 
Diploma. 
- Terceiro: _25.000 pesetas e 
Diploma. 
8 .. As fotografías presentadas 
ó Premio serán obxecto de ex
¡x>sición públic::a unha vez ad
xudicado o concurso. 
9 . As fotografías premiadas 
quedarán en poder da BIBLIO
TECA-CLUB 33. quen decidirá 
sobre o seu uso segundo con
sidere oportuno, puidéndose 

· recolle-los restantes traballos 
durante o mes de xaneiro de 
1990. 
10. A decisión do xurado é 
inapelable. A mesma comuni
carase persoalmente ós intere
sados e difundirase a través 
dos medios de comunicación. 
11. A participación no concur
so implica a aceptación destas 
Bases. 

ANUNCIOS DE BALDE 

Os Comités Abertos de Fa
culdade comunican a todos 
os estudantes galegas que 
queiran receber información 
sobre a asociación que poden 
poñerse en contacto con 
membros do seu Consello Na
cional escrebendo ao apartado 
de Correos 885 de Santiago de 
Compostela. Asimesmo poden 
dirixirse ac mesmo apartado 
para consultar dúbidas que 
podan ter sobre o funciona
mento da Universidade, . for
mular queixas sobre os servi
cios universitfilios ou paré'. 
pder infoimación sobre ·os 
seus direitos como universitá
rio. 

Vendo Moto Honda Hurrfca
ne. Teléfono de Vigo (986) 29 
41 83 (Palas mañáns) 

Mercaria CoJl](elador. Teléfo
no (986)49 20 04, Pala tarde. 

Vendo· aballas do país, insta
ladas en col.meas "prefe-

ción". Précio 13.000 pesetas. 
Inclue un potente inxámi ~ 
a colmea sen alza. (986) 54 00 
68. Perguñtar por Manolo de 9 a 
14 horas. 

Véndese extractor de mel, 
Instalado, motor eléctrico 
novo. Para 4 cadros de alzas en 
tanxencial. ou 12 médias alzas 
en radial , préció 45.000.- pts. 
(986) 54 00 68. Perguntar por 
Manolo de 9 a 14 horas. . 

R~novafÍlO (revista distribui
da pala Livraria Couceiro) pr~
tende ser um espar;:o aberto a 
todos os escritores e poetas da 

- área lingüística galego-portu -
guesa . nomeadamente aos ga
legas silenciados polo poder. 
Além de outros projectos para 
o futro . Estamos no apartado 
24034 (ou no 40047) de :Ma
drid . 

Mercaría extractOr de mel, 
inoxidable, de segunda man. 
Chamar ao (986) 86 12 17. de 

Pontevedra, á hora de -xantar. 

ZUR/.HA. Distribución alter
nativa de . fanzines. discos. 
casettes, chapas, camisetas, 
pegRtas .. . f\partado 389, Fe
rro! ou nos Pubs: Casa das 
Crechas (Compostela) ou UF 
(Vigo) . 

Traductor con experiéncia na 
tradución ao · inglés. Inglés 
nativo. (con dous libros edita
dos) . profisional. Temas co
merciais, marítimos. etc. Cha
mar a Jan. (986) 23 49 94 .. 43 
3925) ou no Apartado 767 · 
(Vigo) 

Afeizoado á musica gostaria 
de facer grupo. Condición: 
puro amor á arte. Chamar 
(986) 37 44 89. 

Debuxante necesita guión 
para comic. Chamar a Diego 
(986) -31 05 69. 
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MÓNTES, CEE E"ESPÉGIES" AUTÓCTONAS 
ALBIN~ . PRADA BLANCO - .. 

O uso. madeirábel das terras a monte 
da ·Galiza acada a moi importante 
cifra do 35% das cortas de madei

ra .do conxunto de · España. Ao mesnío 
tempo,. o naso monte· arborado supón xa 
o 38% da superficie galegé:l, fronte ao 
20% acadado no conxunto da CEE. A 
evolución dé! posibilidade anual Cle corta 
por espécies fálanos dun grave descenso 
para piñeiros ·e frondosas de medre lento 
(do 31 % e do 44% respectivamente) e 
dun incremento sen precedentes (do 
57%)· para o eucalipto. lsto sucedeu n~s 
últimos quince anos. 

J:stas cifras son produto da poi ítica fo
restal propiciada antes polo Estado-leona 
e hoxe polR Consellaria de Agricultura e o 
caos privado, os ·cales fororí quen de 
plantexar un modelo alternativo dos usos 
das terras a monte e das suas cadeas in-

" dustriais transformadoras. 
O resultado é a hipertrófia dun sector, o 

ridículo valor· engadido en _ todas as ca
deas (serras, taboeims, pastas, móbeis, 
gráficas, etc.}, o abandono do monte -
mac::!eirábel e non- (coa s~cuela dos in
céndios masivos) e o uso e abuso do eu
calipto como espécie non problemática 
(sen coidados, .sen incéndios), de propa_
gación alimentada polo lume e só rendá
bel nun país onde outras posibilidades 
que o ~erian moito máis coutadas pala in
cosciéncia de moitos e a incompeténcia e 
intereses parciais dunha minoria que goza 
de grande influéncia económica e admi
nistrativa. 

AC.E.E. 

.A. importáncia e particularidades do sector 
forestal galega no contexto español debe 
ter como consecuéncia o que Galiza non 
estexa mediada polo Governo Central nas 
suas definicións forestais diante da CEE. 
Na elaboración do Programa de Acción 
Forestal 19~9-1992 (PAF) Galiza debe 
contar con representación própria- e direc
ta no · Comité Forestal Permanente que 
debe definir as prioridades e financiación 
para cada país en asuntos tan importan
tes como: localizaci6ri, \?~oécies, turnos, 
Cél,deas proc:Jutivas, -etc.. · , . · 

Nese programa- e nese Com1te, ·Gall:¿a . 
debe pór de manifesto que aquí n0,; se 
trata da reconversióf1 de superficies agrí
colas para-uso forestal (que a CEE poten
ciará con ceses anticipados da actividade 

i: agrária e primando o abandono das te
rras), senón de proceder á reconversión 
das terras xa arboradas e da elaboración 
dos seus produtos, co apoio dos f~ndos . 
e programas da sección de Orientación do 
FEOGA. 

Ao noso favor está a explícita belixerán
cia da CEE contra o uniformismo forestal 
a q4e nos ten condenados o merc~do es-
· pañol. Así deberíamos incidir prioritaria
mente nas seguintes políticas xa previs-

VoLvER Ao REGa· 
,, 

P 
ostos a falar de ofensas á pátria 
(española, por suposto), non 
está demais lembrar que alguns 
oficiais da Garda Civil partici

pantes .1un famoso incidente, coñecido 
palas siglas 23-F, foron ·absottos. Altos 
mandos militaresr copartíCipes da mes
ma cónspiración, sofriron a pena de 
sete meses de condea, polo cal nen se
quer tiveron que ingresar en prisión. 
Coñecidos militares, acusados de inxu
riar publicamente ao reí, foron condea
dos a dous -meses. 

Un galega, chamado Francisco Ro
dríguez, sofre coridea . de dous ~nos, 
como saben ós leitores, acusado de 
queimar unha bandeira. As ofensas a 
España, polo . que se ve, depende de 
onde veñan. E ademais é maior de'lito · 
queimar un símbolo de trapo que pór 
en xogo as liberdades dos cidadáns, 
mediante un golpe de estado militar. O 

tas no déseño comunitário do PAF: de proprietários non absentistas, os em-
1.- Primar a proteción dos reximes hi- presários do aserrio ·que ambicionen ou-

dráulicos, do chan, da varíedade paisaxís- tros mercados que a madeira de encofra-
tica, da flora e da fauria. ' do, ·a sector do moble galega e a empresa 

2.- Apoio ás asociacións de proprietá- pública galega -e privada- que asuman 
rios forestais (especialmente .das comuni- a produción limpa de pasta e papel. 
dades de montes viciñais) e a transparén- O "proxecto comun" aqui deseñado 
ciado mercado da madeira. coincidiria nos mínimos coa iniciativa po-

. 3.- Política de implantación industrial e pular sobre o Património Forestal Galega. 
de transformación dos produtos forestais Quen isto subscrebe é un .dos trinta mil e 
en pequenas e - medianas empresas (se- pico cidadáns que receberon a "labazada" 
rras, móbeis, · prefabricados, tratamento parlamentária de mans do PSOE, Coali
da · madeira; envases, tranformaci~'.>n do ción Galega e o PNG ao rexeitaren a trio 
papel e o cartón ... ). un texto progresista e de mínimos. 

4.- Rocabar un forte impacto na Galiza Neste asunto como en moitos outros é 
do programa FAST 11 sobre investigación ·conveniente saber de que lado está cada 
e desenrolo tecnolóxico para mellorar a · quén e non soñar con. alianzas e progra
calidade e diversidade de espécies, novas mas "autóctonos" ilusórios que. se esfara-
produtos, comercialización internacional, guitan todos os dias cando do trapicheo 
etc. pre ou post-eleitoral se descende aos)n-

5.- Atallar a déstrución dos bosques tereses sociais e económicos, ao control 
autóctonos --fragas, · soutos, carballei- dos "media" e dos cartiños dunha Canse
ras- esquilmados, e das terras queima- llaría, e a subordinación real de pretendi
das (freando o espallamento "espontá- dos autonomistas ás directrices dos parti-
_neo" 'do eucalipto). dos centralistas e dos grupos de presión 

6.- Diversificar os usos non madeirá- económica. 
·beis das terras a monte: pradeiras, pas- O debate npcionalista que para alguns 
tos, froitos, cogumelos, herbas, mel, etc. está por facer --seica que nunha mesiña 

Esta seria a política forestal que para.a paneuropea de entrada- pensamos ou
Galiza · haberia que conseguir da CEE; tros que se fa'i todos os día na Cámara e 
pero para isa precisamoS- ter .voz directa . na sociedade galega con pasmosa con
en Europa para explicar os riosos proxec- -tundéncia. E nos dous casos a profundi
tos e a nosa especificídade. Calquer caste zación da democrácia, da autonomía e da 
de representación española convertirianos autoxestión dos nos·os recursos só pode 
en despensa de pasta de papel e taboei- realizarse desde a esquerda. 
ros, criando riqueza e postas de traballo Os nasos montes e a sua contribución 
fóra da .Galiza e, · de paso, esquilmando os ao benestar social no naso país esixen 
nosos recursos naturais. que sexamos quen de facer chegar á CEE 

"ESPÉCIES" AUTÓCTONAS 

Nesta tarefa non teñen sítio alguns, pero 
poden entenderse -po~emos ente:n~er
nos- moitos: as comumdadeS'-de v1cmos 
liberadas dos consórcios, as asociacións 

jQLJE O~DÍNA'RiE2. 1 
EIVTt2.A'R EN EL 

ME~C.Al)O (OMÚ/'J I 

estes plantexamentos sobre a base de su
perar a constante hexemonia do centralis
mo, da direita e dos socialistas fraudulen
tos na Xunta da Galiza. É o único vieira 
para que non sigan apodrecendo as nasas 
posibiidades como poyo europeu. O 

LÓPEZ 

-TRES EN RAIA 

AXl-PROP 
MARGARITA LEDO ANDIÓN 

H ai como unha tentativa rasa 
de transferéncia de culpa cara 
Cuba. Non se lle perdoa nada 

a Cuba. Nen sequer terse defendido 
tanto da invasión ianqui como _da ex
pansión ionqui desde os baixos. 

Hai como unha certa compracén
cia en publicitar este caso cubano 
coma sintomático desta fase da re
volución. Primeira lei da contrapropa
ganda: a parte polo todo. Cando o 
singular no continente americano foi 
a Revolución cubana e este caso é 
homologábel a feítos nas sociedades 
ditas ocidentais. Porque os sistemas 
humanos de referéncia son sempre 
complexos, maleábeis, e a concién
cia constrúese á par da experiéncia, 
e a ética revolucionária non o é para 
sempre ainda que a revolución sexa 
insustitu íbel. 

Trátase con mimo de fabricar un 
falso culpábel -porque o culpábel, 
non o esquenzan, é sempre Fidel 
Castr~ como nos bons filmes de 
Hitchcock. Trátase de encobrer asi o 
crime organizado desde os vértices, 
desde os mesmos vértices que distri
buen as mensaxes. as armas, a he
roína, a débeda externa, a insatisfa
ción. 

·Hai agora ocasión de identmcar 
narcotráfico, descrenza, canseira, 
corruptibilidade, afin co brazo de 
Santa Teresa, ponte de prata para 
alianzas escuras, co proceso cuba-

- no. E cadra todo como anel no dedo 
porque a figura antes un héroe é ago
ra un star dos mass media. 

E dóenos que un héroe do comba
te pala liberación poda travestirse 
nunha star mediática através da coca 
e da condea a morte. Pero dóenos, 
sobretodo, non poder debater a fon
do cos nosos cativos médios, esta 
campaña sobre a opinión pública qL1e 
ldespois do sobexo de imaxes incer
tas que, de súpeto, se lle regalaron 
deixarán pasar como reais os xuícios 
dos comentaristas de prensa que te
ñen poder para decidir que está ben, 
que está mal. 

Porque a pena de marte existe no 
mundo que non é Cuba. Existe e 
practícase cada dia mesmo para ci
dadáns adolescentes, sobretodo se 
son negros, nos Estados Unidos. 
Pero sobretodo para o estamento mi
litar, e máxime cando é un Exército 
mobilizado como estivo o cubano 
mobilizado contra a reación sudafri
cana, as leis internas son de todo ri
gor. Sabíao ben o xeneral. Ochoa que 
dictou e executou tres condeas a 
marte na Angola. Por iso é difícil talar 
en abstracto e só en termos mdrais 
desta condea a marte. 

A pena de morte practícase cada 
dia ·en Ocidente -ou xa esquecimos 
aos irlandeses desarmados que o 
Exército da Thatcher pulverizou en 
Xibraltar?- e hai vinte anos que non 
se practica en Cuba porque Cuba 
quer chegar á abolición real e leg~I 
·da condea a marte. 

E oxalá agora pudera non lle temer 
á Axi-Prop, pudera n0n se penchar 
na e?Cemplaridade formal, e ousara 
aproveitar o memento, como _fixo ta
mén Nicarágua en momentos espe
cialmente duros, para darmos unha 
leyión polí~ica e 'de ética materialista 
que quizaves non nola merezamos. 

Os crimes do xeneral·foron tan ben 
probados que calquera decisión, n~ 
história, ainda_ que sexa errada, tera 
de seu sempre xustifica9ión. O 




