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O narcotráfico, 
delito da 
pobreza 
A desintegración dalguns 
estados no terceiro mundo ante 
o contrapoder do narcotráfico 
ou a droga como méio de vida 
para millóns de persoas, son 
outras tantas perspectivas que 
engadir a un dos principais 
motivos de conflito da 
actualidade. Mariano Aguirre, 
coordenador do Centro de 
lnvestigacións para a Paz de 
Madrid, autor de diversas obras 
sobre relacións internacionais e 
desarme, a última das cales leva 
por título Guerras de baja 
intensidad, oferece nunha 
entrevista algunhas aportacións 
esclarecedoras. (Páx. 10 e 11) 

A fame afecta a 
1 O millóns de 
arxentinos 
Mentres a escangallada 
economia arxentina segue 
sometida ás severas políticas de 
axuste ditadas polo Fondo 
Monetário Internacional, baixo a 
condución dun ministro 
procurado pala xustícia de 
Venezuela, o presidente Carlos 
Menem avanza resoltamente 
cara o perdón aos militares 
condenados ou acusados de 
graves violacións aos direitos 
humanos. (Páx. 12 e 13) 

O fin da 
augardente 
artesanal galega 
O pasado 31 de Agosto rematou 
o periodo transitório estabrecido 
por lei para a destilación 
ambulante de augardentes, 
modificándose, ademais o 
sistema impositivo para a 
destilación desta bebida 
espiritosa. O futuro do sector é, 
certamente preocupante, a 
actuación da administración, 
neglixente. A aanálise que fpi o 
Sindicato Labrego Galego-
Comisións Labregas apunta a 
unha única responsabilidade a 
de Francisco Sineiro e a sua 
equipa. (Páx. 9) 

Laxe é Siniestro 
Total, galegas en 
Buenos Aires 
Durante o mes de Agosto a 
capital arxentina foi o cenário-
trin~e c:füe elexiu a Xunta, en 
cola oración co Instituto de 
Cooperación Iberoamericana e 
as comisións galega e estatal do 
V Centenário, para mostrar unha 
óptica do momento actual da 
cultura galega. O lema "Gallego, 
somos nós", que enchia as ruas 
bonaerenses desde un cartel de 
corte moderno, foi escollido para 
uns actos rubricados cun desfile. 
de Adolfo Domínguez e un 
concerto de "Siniestro Total" e 
"Os Resentidos" ·que acabou 
nunha gresca competente. 

(Páx. 15) 
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A CONVOCATÓRIA DE ELEICIÓNS XERAIS ANTICIPADAS 
P.RECIPITA· A POLÍTICA GALEGA 
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BNG, PNG e PSG-EG poden concorrer xuntos ás Eleicións Xerais. As dife 4 

·r. ~ -

de plantexamento son mínimas. De momento f?Ó a negativa do PSG-EG a . 
concorrer co PNG parece separar_ as distintas forzas, 

descartada CG por non ser considerada como progresista. Na 
celebrar o Xoves dia 7 ollarase a virtualidé;ide 

das propostas. 
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A inclusión do PNG 
principal motivo de discrepáncia 

AS eleicións 
acercan 
a unidade 
nacionalista 
A. EIRÉ-T.TODA-M. VEIGA 

BNG, PNG e PSG-EG poden concorrer 
xuntos ás El~cións Xerais . . As diferéncias 
de plantexamento son mínimas. De 

· momento só a negativa do PSG-EG a 
concorrer ca PNG parece separar as 
distintas forzas, descartada CG por non ser 
considerada como progresista. Na reunión 
a celebrar o Xoves dia 7 ollarase a 
virtualidade das propostas. 

As pqsibilidades de que as 
forzas nacionalistas
progresistás concorran 
xuntas ás eleicións xerais 
son moitas. Desmarcada 
CG, que xa non asistirá á 
reunión do Xoves dia 7 na 
que, en réxime de 
autoconvocatória, se vai 
tratar o tema da pos íbel 
unidade, partido ao que as 
outras tres forzas non 
consideran progresista, a 
maior dificultade semella 
radicar en conxugar as 
posturas de PNG e BNG 
que pretenden que a 
unidade debe ser sen 
exc/usións prévias e a do 
PSG-EG que lle realizou a 
oferta só ao BNG. As 
demáis diferéncias 
parecen ser perfeitamente 
salvábeis, existindo 
vontade unitária. 

ota 30 de Agosto. Minutos antes 
de comezar o pleno que debatirá 
o proxecto para facultar ao Pre
sidente a disolver a cámara, reú
nense no Parlamento o Govemo 
e os principais portavoces do 
PSOE, CG e PNG para decidir a 
postura a tomar na votación da 
leitura única do proxecto. O que 
se está a debater en eséncia é a 
coincidéncia ou non das elei
cións galegas coas xerais . Coali
ción Galega mostra a sua postu
ra inequívoca de separar os dous 
comicios, en caso contrário 
ameaza con romper a disciplina 
de voto. González Laxe apoia 
este posicionamento (hai moito 
que inaugurar e non dá tempo) e 
Antolin Sánchez Presedo avoga 
pola coincidéncia. Afinal o Se
cretário Xeral do PSOE en Galiza 
non dá imposto os dictados de 
Madrid: eleicións xerais e gale
gas realizaranse pór separado. 
Os diferentes partidos xa saben 
a que aterse, deben por as suas 
respectivas estratéxias a andar. 

SE SOBREPOÑA AOS INTERESES PARTIDÁRIOS 

Rematado o pleno, o PSG-EG 
faille entrega ao BNG dun docu
mento-proposta para formar 
unha coalición para as eleicións 
xerais sobre a seguinte fórmula: 
igualdade estricta na participa
ción nas listas, no resultado elei
toral e nas responsabilidades da 
campaña; garantia de cumpli
mento dos acordos; formulación 
dun programa comun mínimo, 
mantendo a autonomia de cada 
organización no que as distin
gue; alternáncia dos candidatos 
de cada organización nas listas · 
provinciais, encabezando cada 
organización unha provincia oci
dental e outra oriental, e asegu
rando que, con independéncia 
do resultado inicial, as duas or-

Cando as águas galegas estaban a atopar 
cantes, anúncia-se unha tormenta no 
interior: o Presidente do Govemo Central 
adianta as "xerais" e forza a que as 
"galegas" queden relegadas. Tanta 
importáncia-teñen estas autonómicas? Uns · 

' graos máis que as anteriores. 
Na Galiza a sociedade esta-se a es1ruturar 

en vários eixos, e isto aceleradamente. Unha 
sociedade que se vertebra en novas 
parámetros, precisa unha nova modulación 
política. Que poden aportar os vellos 
partidos convencionais a esta nova .. política? 
Que resposta esixe o aguillón social ás 
formo.cións políticas da nación? 

Parece que os partidos convencionais 
-estatais non son capaces ·de dar resposta. 
Tamén na Europa os seus homólogos están 
en crise. Estes vellos partidos liberais e 
socialdemócratas apoiados en clientelas, 
prebendas e poderes bancár:ios poden 

'- aplastar a países débeis, poden conseguer 
votos dos oportunistas e amplas capas da · 
lumpemburguesia, pero non convencen. 

Máis ainda, están a apodrecer a vida 
· política, cando esta deberia ser o espello da 
social. Sociolóxicamente na Galiza o PP é o 
resíduo do franquismo corrupto e atordoado 
e. o PSOE a repetic_ión do oportunismo · 
falanxista do 36. Os primeiros nunca 
respeitaron princípios éticos, os segundos 
rexeitáronos como obstáculos na sua 
confrontación coas tribos adversárias. 

Quedan os "bons e xenerosos". Poucas 
vece~ tan ben dita. Os partidos 
nacionalistas teñen que medrar, teñen que 
vencer posta· que xa convencen. E isto. · 
desde todas as ideoloxias conve~ntes na 
def~nsa de Galiza como pátria sen 
fronteiras, en pé de traballo e na busca de 
reformas fondas, de cámb'ios tecnolóxicos, 
sociais e culturais sustanciais. Unha Galiza 
en transfon:nación e n·o diálogo con todos 
os pavos. , 

Pero, olla! hai cobras no mato. A primeira, 
eses fósiles cipaios que mudan de cor. Hoxe 
co PP, mañán cara o CG. Referimo-nos aos 

"caudillos" de Ponteareas, O Caramiñal, 
. Pontevedra, etc ... capaces de calquer 
disfraz. A segunda, a cobra que enganou a 
xeracións de-idealistas arredor de "camillas" 
metílicas dedicadas a extinguir o 
npcionalismo co gallo de galeguizar os 
partidos estatais. Tal operación, ben pagada 
por Madrid, foí amáis perigosa operación 
cirúrxica para o asasinato do nacionalismo. 

É a hora de se-organizar en sério para 
vencer. ·.Urxe a estruturación dun ;:.:.:s 
ameazado. Despois de doce anos de 
tanteos, chega o tempo das grandes 
operacións sobre novas bases de 
·negociación, de criacións plurais, de 
esquecementos das feridas nos anos de 
operacións guerrilleiras e de superación de 
intereses partidários puramente tácticos. 

Debe refundir-se a vida _ 
política cun rumbo inexorábel: unha f19Va 
forma de facer política en interese da Galiza. - ' o 
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'Q PSG-EG 
CONSIDERA ESTAS 
ELEICIÓNS UNHA 
GRAN OCASIÓ:...;_;N~-
PARA AVANZAR 
CARA UNHA 
CONFLUÉ:....;;N.....;...C,,.....,,..IA--
ORGÁNICA CO BNG' 
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ganizacións teñan unha presén
cia estritamente igual, conside
rando o conxunto da lexislatura. 

O PSG-EG considera estas 
eleicións unha gran ocas1on 
"para avanzar cara unha con
fluéncia orgánica co BNG, ao 
tempo que se lle asestaría un 
duro golpe ao centralismo do 
PSOE e de AP". Afirman tamén 
que non houbo nengun cámbio 
de posicionamento a respeito 
das eleicións europeas, "só que, 
daquela, non habia posibilidade 
de conseguir escano e agora hai
na". 

Segundo a proposta do PSG
EG, ás eleicións autonómicas 
cada organización concorrerian 
por separado. 

Pola sua banda, o PNG xa tiña 
convocada para o Xoves dia 7 
unha reunión, en réxime de auto
convocatória, para debatir a si
tuación do nacionalismo. 

'Q BNG PLANTEXA 
A CONFLUÉNCIA 
ELEITORAL DE TODO 
O NACIONALISMO 
PROGRESISTA 
SOBRE UN 
PROGRAMA 
MINIMAMENTE DE 
ESQUERDAS' 

Lanzada a proposta 
de unidade 
Estaba asi lanzada a proposta de 
unidade que, no caso do PSG
EG "non se fai extensiva a outros 
partidos que non sexa o BNG" 
~orque seria "como aceitar o 

Unha maniobra típica do PSOE 

-RESTA SEMANA 
• .. ' ~ 1 

Proxecto Comun ou o frentismo 
encoberto". 

Esta parece ser a principal difi
culdade para, nestes momentos, 
conseguir unha candidatura uni
tária, pois o BNG plantexá a con
fluéncia eleitoral de todo o nacio
nalismo progresista sobre un 
prógrama nidiamente de esquer
das, considerando que, de asu
mir o programa-proposta, non 
hai nengunha razón obxectiva 
para vetar ou excluir, a priori, a 
nengun partido, se iste asume o 
programa, pois seria, na prácti
ca, máis que progresista. Cal
quer exclusión a priori _faríalle 
perder credibilidade á coalición, 
apresentándoa ante a opinión 
pública como un xeito oportunis
ta de superar dificultades parti
dárias sacrificando egoístamente 
os verdadeiros intereses da Gali
za e do naeionalismo en párticu
lar. 

O BNG considera que este 
programa de mínimos teria que 
incorporar unha posición rotunda 
frente ao capital trasnacional e 
ás agresións de Galiza por parte 
da CEE, "veiculizadas polo Esta-
do español". -

O BloElu.e Nacionalista Galega 
considera que unha alternativa 
deste tipo sintoniza co Proxecto 

-Comuh, pero non é unha plas
mación, nen sequer un paso, xa 

'Q . PNG MOSTRASE 
.PARTIDÁRIO DUNHA 
COALICIÓN DOS 
PARTIDOS 
NACIONALISTAS 
PROGRESISTAS SEN 
EXCLUSIÓNS' _ 

Eleicións adiantadas nunha -economia descontrolada 
O terreo foise preparando deva
gar mais cun acelerón final propi
nado pola Ministro Rosa Conde. 
Para finais de Xullo todo o mun
do xornalístico-político sabia 
que en Outubro haberia eleicións 
xerais antedpadas. O mes de 
Agosto, portante, tivo un bon 
verniz de preparación eleitoral e 
a volta ao tallo foi , un ha simples 
prolongación de meditacións ao 
sol. 

Agosto tivo outra virtude ade
mais de tranquilizar os nerlos de 
dirixentes políticos. Conseguiu 
b<?r ar declaracións guvernamen
ta1s contrárias á realidade dos 
feitos e difuminar alguns esca
brosos temas que tiñan certo 
auxe desde o verán. Vexamos. 

En . Marzo deste ano Felipe 
Gonzal!3z proclamaba que, na 
su~ opinión, "non era preciso" o 
ad1anto das e1eicións, e argu
mentaba que "a perturbación se-

ria demasiado forte". Certo que 
ainda ~on se celebraran as elei
cións ao Parlamento europeu, 
cuxos resultados condicionaron 
sen dúbida a decisión presiden
cial de Agos~o. Pero nunha ma- -
nobra moi típica do PSOE, cara 
Xuño empezou . a se diflJndir a 
idea de que "as lexislaturas pó
dense considerar esgotadas seis 
meses antes do seu final oficial". 
O caso é que aquí se adiantaron 
oito meses o cal, incluso con esa 
curiosa vara de medir, supón un 
claro adiantb_ · Entremédias unha 
situación económica descontro
lada e unha conxuntura política 
favorábel ao Governo, se xunta
ron para propiciar a decisión fi-

. nal. Cun Governo maioritário Fe- , 
lipe González, Alfonso Guerra, e 
a sua equipa, encararán tranqui
lamente as medidas sócio-eco
nómiéas duras que parecen ine
vitábeis e culminarian a sua ter-

ceira lexislatura. coa glória do 92. 
Os anos intermédios estarán 

salferidos de convocatórias eleí
torais várias que permitirán ir ca
librando o efeito social das medi
das económicas e a evolución do 
panorama social e político". Pare
ce dificil acumular as eleicións 
galegas coas andaluzas ou as 
bascas coas madrileñas, ou to
das elas coas municipais... Asi 
~ada dous por tres a xente vera
se ·sometida a procesos eleito
rais ainda que non participe di
rectamente neles .. E isa propicia 
a abstención e cansa. Non só ao 
eleitorado senón ás próprias for
zas· políticas, sobretodo a aque
las que teñen un conceito do tra
ballo poi ítico que vai alén da 
simples acción institucional e po
rén se ven forzadas a preparar 
eleición tras eleición. 

Ou!ra virtude (para o Governo 
e para o PSOE) desta convoca-

tória antecipada foi tapar alguns . 
asuntos que lles resultaban incó
modos, que estaban en candeei
ro antes do verán e que se apra
zan par.a resolución ¡eoa nova le
xislatura. Por exemplo a corrup
ción de políticos e o transfuguis
mo. Ou o debate sobre o desen·
rolo autonómico. Ou os proble- · 
mas da vivencia e a especulaqión 
jrlcontrolada. Ou ainda os con-
tactos con ETA. 

E por supost'o a lV privada, o 
escándalo de última hora. . O 
PSOE fíxoo de tal maneira que 
non pode ser acusado de reter 
as concesións pero as novas 
canles non estarán en funciona
tnento durante a campaña. Igual 
tampouco nas máis próximás 
porque os recursos apresenta
dos contra a forma na.que se de
cidiron as concesións poden pa
ralisar a sua posta en marcha 
ainda durante bastante tempo. 
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(iUe iste debe realizarse "no mar
co político da Galiza e non no do 
Estado e3pañol, frente ao que 
debemos estar unidos para: de
fendernos das agresións e de
nunciar a política do PSOE, es
magadora· para Galiza". 

Excluir ou non 
ao .PNG, a cuestió"n 

-Desde a perspectiva do PSG
EG, PNG e CG "non teñen nada 
que facer nesta cuestión, están 
totalmente alleos ao galeguismo: 
como ben demostran no Gover
ño, donde puderon moi beri xo
gar outro papel e non o fixeron". 
Como afirma o portavoz, Carlos 
Vázquez, "non é o naso labor le
vantar un morto como é o PNG; 
nen deles nen de CG vai vir unha 
direita galeguista". 

Coalición Galega desmarcou
se destas ofertas, ao tempo que 
o BNG desbótaba a concurrén
cia dos coagas por non ser pro
gresista, considerando que o 
chamamento do PNG "trátase . 
dun plantexamento tardio" e 
dunha "solución conxuntural 
que, antes de resolver o prÓble
ma de fondo, levaríanos á un· 
agravamentÓ". 

O PNG rechaza o calificativo 
de "extemporánea", recordando 
que o oferecimento é anterior a 
convocatória das eleicións xe
rais, e mostrándose· partidário 
dunha coalición dos partidos na
cionalistas progresistas "sen 
nengun tipo de exclusión", coin-

-cidindo neste ponto co BNG que 
considera que "de estar de acor
do cos mínimos será difícil en
tender .a exdusión dunha forma
ción política que pode aportar 
unha franxa marxinal de votos 
que garante a eleición". 

Outras diferéncias que pare
cen existir entre o BNG e PSG-' 
EG, facilmente superábeis; é quE;l 
o BNG sostén que os deputados 
teñen qu·e ser estritamente da 
coalición, e non facer política 
partidária, pois lr xuntos só para 
sumar votos sería "un tremendo 
fraude eleitoral" levándoo ao fra-

. caso que no seu dia supuxo a 
· desfeita, pur iste motivo, de Uni

dade G~lega", mentres que b 
PSG-EG avoga máis porque os 
posíbeis parlamentários se de
ban á obediéncia da sua forma., 
ción e non da coalición. 

Pero todos estes atrancos e 
pequenas discrepáricias terán 
que minimizarse para lograr a 
unidade, considerada, pala 
maioria dos nacionalistas, como 
un gran paso adiarte. O 

Pero as voltas deste · escuro 
asunto son outro canto. 

Os contrincantes políticos do 
PSOE están, en xeral, nun mo
mento mao. O PP aponta unha 
máis das suas remodelacións, o 
CDS segue sen se topar a si pró
prio, IU non topa o tirón popular 
que desexaria. lsto no que toca 
a partidos estatais. 

Quizá a conxuntura sexa a me
llar para o PSOt ainda que pen
sándoo ben, visto oesde a sua 
óptica, posibelmente non lle que
dase outra opción que convocar 
?S eleicións agora, no Outono, 
do 1989. Nuns meses máis a dis
posición do eleitorado · poderia 
ter variado e o case seguro go
venio en maioria que obterá ago
ra seria unha perspeotiva que se 
esvairia ou se converteria- en 
moito menos probábel. E Felipe 
González sempre xoga sobre se
guro. · · o 



Os argumentos económicos de· Felipe Gonz.ález . 

Quen participou na onda· consumista? 
- · . - ,; 

"O problema está en que os es
pañois aforran.moi pouco". Tal 
afirmación, sostida publica
mente desde hai meses por Mi
guel Boyer, é un dos principais 
argumentos . utilizados hoxe por 
Felipé González para explicar a 
·situación ·económica e as novas ·-

. directrices· promovidas polos 
socialistas. Segundo a mesma 
análise a ·povoación teria caído 
nunha onda de consumo exce:
sivo, causante d_o despegue, 
por riba do previsto, da infla
ción . 

No momento de convocar as 
eleicións antecipadas, FeBpe . 
González, ven afirmar que as 
tendéricias hedonistas dos es
pañois estaban a uns níveis tan 
altos que o seu control non sig
nificará uriha recesión, senón 
unha recapitulación dentro de 

-grados ainda moi altos de con- _ 
sumo. 

Non está demais lembrar que 
os estímulos·consumistas foran 
lanzados coa própria chegada 
do PSOE e de Miguel Boyer aQ 
ministério: baixos intereses ao 
a.forro, apoio á política de prés
tamos bancários-e toda unha fi
losofia social · de eclosión- d~s · 

- tarxetas c;_ie crédito e· o pago -~ 
prazos. 

Alguns posíbeis 
.paralelismos 
A c.onto deste ·enfoque econó
mico .ven a revisión da .situación 
norteamericana -::non .casual
mente indicativa para a situa
ción española-. A análise do 
crack do 87 levou a dous tipos 
de explicacións: a primeira via 
as razóns da caída da bolsa na 
ambición e frivolidade excesiva 
dos brokers e yuppies; a se
gunda, en cámbio, anotaba ra
zóns máis profundas, vindo· a 
resumirse na idea de "rematou 
a festa". É dicer os norteameri
canos cairon nunha orxia de 
consumo, na cal pediron pres..: 
tado excesivamente, gastqron 
de m.odo extravagante e aforra
ron pouco, Como ver:nos o pa-

. ralelismo ' cos argumentos de 
Felipe González é nídio. · 

Robert .Pollin, profesor na 
Universidade de Califórnia, indi
caba, en artigo publieado pola 
revista Contráríos, que sen em
bargo talar d~ "orxia consumis
ta" era cair nunha retórica indis
criminada .que "ignora 0 feito 
sobranceiro . de · que para a 
rnaioria dos norteamericanos 
non hbubo nengünha orxia con
sumista". E detallaba algunhas 

cifras: "o promédio dos· soldos 
reais e ingresos domésticos de
creceu serisibelmente desde o 
ponto acaaado nos anos seten
ta: os salários nuri 14,1 por· 
cento e os ingresos domésticos ~ 
nun 4,9 · entr~ 1973 e .1985; ao 
tempo o custo médio· dunha 
nova casa subiu nun 7,4 por 
cento". O certo seria que "a 

-major parte dos fogares en 
USA aumentar~n a sua depen
déncia da financiación -das dé
bedas durante \ ese periodo. 
Pero a -razón disto non son os 
gastos desmedidos , senón 

- máis ben 6 intento de impedir 
o acusado devalar dos seus n í
veis de vida frente aos crecen
tes custos das casas e os min
guantes ingresos reais". Resu
mindo, para este economista_"o 
85 . por cento dos fogares en · · 
USA endexamais. foron convi
dados a festa algunha". 

-'Q. PODER 
ADQUISITIVO DOS. 
TRABALLADORES 
VIUSE HEDUCIDO' 

Diferentes .razóns para 
xustificar o aumento 
dos crédítos · 

Se nos trasladamos a esta ban-
da ao Atlántico; seria preci~Ó' \.
igu~lme~_te realizar. algunhas \ 
mat1zac1ons. Pqr exemplo, s~ \ 

· eertamente Q consumo de ma
quinária e bens de eq.uipo me- -
drou, no 1988, nun 28 por cen-
to (debido fundamentalmente 
ás urxéncias en correxir o atra
so que as empresas manifesta
ban a respeito dos seus com
petidores da CEE) tamén é cer-
to que esta.necesidade tivo qUe 
cobrirse nomeadamente · ei:i 
base ás impórtacións, o que 
trouxo qonsigo, só neste capí
tulo, un deficit de un blllón de 

· pesetas na ba.lan_za cómercial. _ 
A balanza resultou igualmente 
_desfavorábel-, no terreo dos 
·bens de consump -privado (45 _ 
mil millóns foron utilizados na 
importación de vídeos e só eh 
automóveis e-siderúrxia b' inter
cámbio foi positivo). En con~ 
xunto o desequllíbrio na. balan
za víase até agora COf!lpensado 
cos ingresos anuais de 16 ou 
17 mil millóns de dólares anuais 
baseados . no turismo, sector 

· que precisamente este ano .deu 
a ver unha fonda crise. 

4SOCIACIÓN 
SOCK> • PEOAGÓJUC" 

EN.· RE-Dos· -Este método de l~Jura e escritura foi _ elaborado e experimentado nas 
a u 1 a s p o 1 o S e rq i li a.r i o 
Permanente da AS-PG de San-

. MEióoo DE LEITURA E ESCRITURA ~;r:~:!r: 
. . 

PEDIDOS A 

O método cónsta de: 
ENREDOS. Libro l.- Con 
baralla e fichas. Para o aluno. 
ENREDOS. Libro 2. Para o 
aluno , 
ENREDOS. libro do profesor. 
Que é a guia didacti.~. 

A VENDA NAS LIBRARÍAS 

editor~ 

Apartado 1168. OURENSE 

A cOnClusión é, xa que · 1ogo, 
que o· consumo está a producir 
uns efeitos ñefastos sobre a 

ESTA A PRODUCIH 
UNS EFEITOS 
NEFASTOS SOBRE 
A BALANZA DE 
PAGOS. ALGO 
SEMELLANTE AO 
QUE ESTA A 
SUCEDER NOS 
ESTADOS UNIDOS' 

somos coñecidos 
na Qaliz~a inteira~ 

· pola nosa~ 

es pecjalización 
en libros -
gal egos. 
e portugueses 
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Praza do Líbro El Salvador, 9 
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balanza de pagos. Algo seme
llante ao que está a suceder 
nos Estados Unidos co seu xi
gantesco deficit na balanza co
mercial. 

Compre. saber agora que 
sectores sociais foron os máis 
beneficiados polo consumo e a 
quen perxudicarán as medidas 
de "enfriamento" económico e 
redución do consumo. 

A expansión da vida a crédi:.. 
to, que agora os socialistas 
através do Banco de España in
tentan frear -aumento dos ti
pos de interese, recomenda
cións aos bancos de que redu
zan os créditos ao consumo, 
gran parte dos cales referíanse 
ao sector de automóveis, eli{Tli-

nación do pago a pra~os' -
pode vir dada en gran parte, 
corno sucede nos.Estados Uni
dos, non só pola "festa consu
mista", senón polo feito máis 
grave de que, por exemplo, os 
funcionários públicos teñan vis
to como os seus salários cre
cían nun 4 por cento, mentres 
a inflación o facia nun 6, 7. As 
rendas salariais representaban 
no 1986 o 50 por cento do Pro
duto NQcional Bruto e unha 
cantidade moi aproximada no 
1988, pero despois de ter au
mentado a povoación asalaria
da en 682 mil persoas, no 
transcurso destes dous anos, 
(en conxunto a povoación ocu
pada aumentara en 669 mil pér
soas), o cal significa, en resu
mo, que o poder adquisitivo 
dos traballadores viuse reduci
do·. Mal síntoma de terse cele
brado festa algunha. Tampouco 
é alleo ao fenómeno o feito de 
que hoxe en dia o 26 por cento 
dos traballadores sexan even
tuais ou de que teñan medrado 
os sectores marxinais. 

'COMPRE SABER 
QUE SECTORES 
SOCIAIS FORON OS 
MAIS 
BENEFICIADOS 
POLO CONSUMO E 
AQUE 
PERXUDICARAN AS 
MEDIDAS DE 
"ENFRIAMENTO" 
ECONOMICO E 
REDUCION DO 
CONSUMO' 

Cabe dicer tamén que na fes
ta tampouco participaron de 
igual modo todas as comunida
des. Galiza, por exemplo, e sen 
facer uso de argumento chauvi
nista algun, está a ser notoria
mente afastada dos investi
mentos públicos que recaen 
sobre Andalucía ou Cataluña. A 
existéncia dun mercado único 
no estado produce, sen embar
go, o efeito paradóxico de que 
os galegas nos podamos ver 
afectados, de rebote, polo 
agromar inflacionário e palas 
medidas que seguiron de limi
tación de créditos, etc, sen in
vestimentos privados que sir
van de defensa, dada a inexis
téncia do "tirón" público. O 
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CON F Ll TOS NOS CONCELLOS 

'O alcalde non voltará a pór o~ pés no concelÍo' _ 

Anxo Quintana, portavoz dos veciños de A11anz 

• A. EIRÉ 

Existen nestes momentos 
dous conflitos municipais 
quentes, semellantes e, ao 
mesmo tempo, diferentes: 
Cangas e Allariz. Os dous 
teñen a sua raíz nas 
atitudes prepotentes e 
caciquis dos respectivos 
alcaldes, pero mentres que 
Lois Pena gañou as 
eleicións por maioria 
absoluta, Leopoldo Pérez 
acedeu a alcaldia usando 
o transfuguismo e o 
cambalache despois de 
ser rexeitado nas urnas. O 
conflito de Cangas é xa 
sobradamente coñecido, 
Anxo Quintana, portavoz 
do viciños de Allariz 
explícanos o alaricano 
despois de máis de un 
mes de ter tomada a Casa 
Consistorial. 
A toma da casa consistorial de 
Allariz polos viciños estivo moti
vada pala negativa do alcalde a 
convocar un pleno, solicitado 
pola oposición, para tratar da 
contaminación do rio Arnoia. 
Pero hai que ter en canta que 
esta negativa "é a gota que col
ma o vaso, pois, desde hai moi
tos anos, estamos a sofrer unha 
xestión municipal totalmente ne
fasta e caciquil ", segundo o por
tavoz do viciños e concelleiro do 
BNG, Anxo Quintana, Quin. 

Considera tamén que cando 
os viciños se decidiron a entrar 
na casa do concello era porque 
"estaban absolutamente fartos, 
senda espoleados, ademais, 
pala atitude prepotente do alcal
de ao nen sequer intentar razoar 
sobre un tema sobre o que existe 
un ha gran sensibilidade". · 

Nun primeiro momento os vici
ños pretendían "que o alcalde e 
a sua equipa de governo non vol
tasen pór os pés pala casa con
sistorial até que razoasen. Pero, 
despois, a sua atitude, negándo
se non só a convocar o pleno, 
senón insultando aos viciños pu
blicamente e culminando coa 
chamada á Garda Civil para que 
nos desaloxasenn, levou á asem
blea a solicitar a demisión do al
calde e póla como condición · 
sine qua non para' resolver o 
conflito". 

Falaba do cansáncio dos vici
ños. Poderia resumirnos cales 
foron os intentos de mudar a si
tuación que se deron nestes 
dous últimc;>s anos. , 
Hai que ter en canta que nas últi
mas eleicións a CP-C outivo 991 
votos e o BNG só 19 menos" Isa 
significou que CP cante con 5 
concelleiros .e o Sloque con só 4. 
(PSOE e CPG obtiveron cada un 
dous concelleiros). O governo de 

· A~ foi sempre un governo feble, 
tanto por estar en minoría como 
Pola . sua falta de 1 capacidade.· 
Pero astes señores af érranse aó 
sil~ón ~orno au~énticas lapas. Asi, 
Pnme1ro demitou o alcalde Ce-

' 

lestino Bauzas, .existindo mem
bros de AP que estaban de acor
de en que, como eles fracasaran, 
tomase a alcaldía a segunda lista 
máis votada, o BNG. Pero as 
presións desde Ourense impedi
ron, a última hora, que fraguase 
ese recámbio. 

AP mantense no poder con 
X.L. Cid de alcalde, que só obti
vo dous votos ao seu favor na 
eleición; e aguantan uns meses 
no que se produciu a traición do 
PSOE q'ue se nega·a firmar unha 
moción de censura co BNG e, 
seguidamente, pacta con AP e 
entra a formar parte da equipa 
de governo, nomeando ao con
celleiro do PSOE primeiro tenen
te de alcalde, cun soldo de 60 
mil pesetas. 

Os do PSOE tamén rematan 
pelexándose entre eles, un pasa 
a ser independente e até se tala 
da sua próxima entrada no parti
do de Vitorino Núñez. 

Cando ese governo de coali
ción está en bancarrota e per- · 
den, sucesivamente, votacións, 
AP opta pala última carta daba
raxa que lle quedaba: pór de al
calde ao cabeceira de lista da 
CPG, Leopoldo Pérez,. un home 
que xa foi alcalde na primeira le
xislatura, que en recentes entre
vistas se ten declarado franquis
tá convencido ... e que é un au
téntico especimen político do ré-

o concello de Allariz 

En primeiró lugar que o pavo de 
Cangas equivocouse e elexeu a 
Lois Pena para" alcalde. 'Demb-

. craticamente, agora, o povo de 
Cangas;· está a solicitar a sua de
misión, e nós non estamos de 
·acordo coa teoría de que hai que 
esperar outras eleicións, o povo 
ten direitó a manifestarse en·cal
quer momento e xa · manifestou, 
con total rotundidade,_ que non 
quera Lois:Pena de alcalde. 

Pero aquí en Allariz o pavo non · · 
pecou de equivocación. Nós non 
eleximos a este señor. Apresen-. 
touse ás eleicións. e .foi ampla
mente rechazado; acede áo po
der valéndose dese cancro da 
política .que é o Jransfuguismo e 
o cambalache_ E eurioso que o · 

--' PP estexa cometendo o cinismo 
~ ·político de defender a democrá
<3 cia en Cangas e aquí defender· a 
[;j ditadura, máxime cando se raxan 

· ~ as vestimentas polo transfuguis
cn mo na 'Xunta ·e eles propícian en. 

xime pasado. . 
Entra de alcalde e todo segue 

a funcionar igual de mal, c9 mes
mo tipo de xestión, pero con · 
moita máis prepoténcia até o 

· ponto de que unha das ·primeiras. 
ardes que lles dá aos funcioná
rios é a de que non lles deixen 

. tocar nengun papel oficial aos 
concelleiros do BNG. 

Cal é a atitude do PSOE agora~. 
.É a· de non sabe, non contesta. 
Encóntranse un pouco avergoña
dos pala sua actuación munici
pal e tamén pala sua actuación 
neutro conflito semellante como 
é o de Cangas. 

Fixeron unha declaración pú
blica pedindo a demisión do al
calde, algo do que nos congratu
lamos, pero, lago, non participan 
en nengunha manifestación nen 
na toma da Casa Consistorial 
nen nada. Tamén e certo que · 
aquí non existen como forza po
lítica. 

Falaba de Cangas, cal é a se
mellanza entre os dous conflitos 
e cales as diferéncias?· 
A raiz do conflito é a mesma: un 
alcalde cunha xestión nefasta, 
caciquil, con atitudes prepoten
tes e antidem0cráticas. lso é o 
que desencadea os dous confli-
tos. · 

Pero existen duas diferéncias. . 

Allariz a ditadura a base de tras- . 
· fuguismo. · 

Cales son os factores que impe,;, 
den, máxime coas eleicións á 
vista, a sol_ución do problema? 
Para ~ntendelo hai que coñecer 
a persooalidade política do es
pecífJ1en _que ternos ·na alcaldía. 
Un home que se declara, no 
méio do conflito, como franquis
ta convencido e afirma que a de
mocrácia só a entende como un 
xeito de seguir no poder., . .. qüe 
ten insultado grave . e publica
mente · aos viCiños, afirmando 
que t9dos os que ·estaban . no 
axuntamento eran enfermos.· e 
subnormais, cando participa · 
todo o pavo, uñ home que ·cando 
pasan as manifestacións por' · 
diante da sua casa se adica a ti
rarlles caldeiros de água aos vici
ños, que lles impede aos funcio-
nários traballar, cando nós que
remos normalizar o funGiona
mento ... a sua persoalidade ·é a 
que está dificultando a solución 
do conflito. Por isa cando solici
tamos a sua dimisión, para unha · 
posterior negociación, non fa
cemnos l,lnha petición maxima
lista pois con este home é impo
síbél razoar ou dialogar para 

· nada. Nos poñémollelo fácil pois 
pedimos que demita o alcalde e 
lago todos os partidos nos sen
temos e fagamós un pacto de le
Xislatura no que o BNG renuncia
ria á alcaldia, respeitando a von-
tade popular· expresada nas últi
mas eleicións municipais ha~ · 
que o PP resultou gañador. 

Pero este señor cada vez que 
hai unha ponte adícase a derru
bala o ·que fixo que r:nesmo ~n 
mell)bro da equipa de governo a 
abandoase, afirmando que é Tm
posíbel o diálogo con el. 
Cando. ter~'-solución o conflito 
·cando o Partido Popular se dé 
·conta de que pala· forza non vai . 
rematar con él e de que a resolu
ción _do _povo ·de Allariz -é deter
minante no senso de que o alcal-

-1 de ten que. demitir. O conflito 
~ pode ir · para longo, pero a firme
() ·za dos viciñ"c;>s é -gran.de... esta
[;j mos · disp·ostos a tirar até os ma
-~ gastos se fai falta pero ese señor 
~ non Volta pór éiqui os pés. o 

O PSOE leva a .. 
camp~ña _. 
· eleitoral á 
emig.ración 
A viaxe a finais de Agosto 
do presjdente da Xunta, · 
·González Laxe, ·por terras 
arxentinas e uruguaias 
emárcase na atividade que 
o seu partido ven 
mantendo en 
Latinoamérica. para 

· contrarrestar a incidéncia 
.d~ alternativa de Fraga, 
incrustada nas 
conservadoras directiva·s 
dalgunhas entidades da 
emigr~ción. 

O_ discurso de "progreso-moder'
nidade-~uropa" de Laxe · fopou 
uns ouvidos e uns. olios acostu
mados a pasar pola máis dura 
crise que a Arxentina vi.ve nas úl:: 
ti'mas décadas_ ·A visita do presi
dente da Xunta·, ·próximo· candi
dato do PSOE nas imediatas 
el~icións autonómicas, tiña asi 
un arrecendo ·claramente. partí.:. 
dário. ·Na Arxentina da hiperinfla
ción, cunha moeada en constan
te devaluación, ... González Laxe 
circulou pala capital · platense ~ 
nun. veículo importado -Merce
d~.s- que se aqui pode . ser de 
uso habitual en cargqs institucio
nais, convértse riun luxo cuase 
excéntrico en Buenos Aires, che- . -

· gando a tarifa de aluguer diário 
--coa plena disponibilidade que 
esixia o protocol~ aos 190 dó
lares, cando o salário dun mestre 
non chega ao_s 100 dólares men
sais. 

O próprio programa deseñado 
para a visita era siniplesmente 
protocolário, e Laxe xustificouno 
na prensa bonaerense na necesi
dade de "controlar a inversión 
das subvendóns que lle 'dimos a 
diversas · entidades da emigra- · 
ción". Previamente . Andrés de · 
Souza, en calidade de Director 
Xeral para a Relación coas .Co
munidades, desprazárase coa 
mostra "Gallego, s0mos nós" 
(ver páxina 15) e pregol,J aos pre
sidentes das distintas entidades 
de emigrantes reunidos no Cen
tro Gallego: "estaría ben que al
gun oferecera un xantar ao Presi-
dente". · 

A aten9ión da prensa arxentiña 
foi mínima, e nos cativos resulta
dos póden situarse a recepción 
polo vice-presid~nte Duhalde ou 
polo Intendente municipal bo
naerense, que o fixo esperar nun 
antedespacho. · D 
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V1AS DE COMUNICACl_ON ' 

Os ·ácesos á í!lesma-estarianse a r~alizar segun90 razóns de conveniéncia 

. A ~oristrución _dunha ~stradá 
nas comarcas centrais lugúesas motivo de protestas 

. • FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

Nas comarcas centrais 
luguesas estáse a abrir 
unha estrada qüe, ainda 
que proxectada desde hai 
vários anos pola 
Deputadón; ·vai tendo 
concreción e provocando 
contestación nestes 
momentos. E non pala 
estrada en sí, senón polos 

··acesos. Como exemplo, 
dicer· que· hai xente, na 

. zona de Guntín, que ten 
plántexado un contencioso 
coa Deputación. Os 
afectados,- chámanlle a 
"carretera das. 
comenéncias". 
Para situar aos leitores no tema 
suxírolles que·, pondo a Lugo 
c9mo centro, fagan un circo que 
una, en rádios de 18 ou 20 Quiló
metros, .os distintos conceilos 
que arrodean a capital. Terári así 
idea do trazado desta vía ·cha- . 
mada de circunvalación. Dela, 
hai xa riioitos tramos feitos unin
do concelllos comó: Outeiío de 
Rei, Friol, Guntín, O .Páramo, O 
Corgo, Castroverde ... con saida, 

· logo, a · Asturies palas zonas de 
Ribeira de Piquín e A Fonsagra
da. Nesta zona houbo, tamen, 
problemas de importancia por 
mor desta obra. 

Diante das protestas viciñais, 
o Presidente da Deputación ex
cusase; sempre, nos técnicos. 
0$ afectados dín que ".non pare
ce haxa moitos apoios técnicos 
na obra, parece; máis. ben, obe-

. decer a caprichos políticos". 
De aí viría o desexo do Alcalde 

de Guntín, de que a estrada pa
sase o máis perta posíbel da ca
pitalidade do Concell0, por zo-· 
nas de menos perxuicio e ser'Vin
do a máis parróquias, que non 
foi cumpHdo.· Parece que dita al-· 
calde, ·agora no CDS, desde que 
deixara o partidos popular, está 

· distanciado de Cacharro Pardo. 
. Outrotanto lle pasou- ao. alcalde 

do Páramo, de CG, ao que non · 
lle cumpliron o desexo de ache- · 
gar a via oa camp0 .da fefra, de 
moita sana, e centro da vida 
económica da zona. 

No Pleno da Deputación, cele
brado o 28 de agosto, Cacharro 
Pardo tentqu desviar as protes
tas vic.iñais sobre o tema, .ale
gando que . alcalde~ dá zona -

, non citou nornes- son quen in
trigaban para paralisar as obras. 
Nalguns sectores de . afectados, 
deixáronse correr conientários 
negativos cara ao SLG-:- CCLl, 
que está a apoiar e asesorar aos 
viciños. Houbo, tamén, ameazas 
a viciños de Guntin no senso de 

· que "se pedirian indenizacións · 
de millóns . de pesetas a quen . 
obstaculizase as obras". · 

· Fr~ga non púido inaugurar 
Todo ~ste problema, que semella 
aparecer da rioite panf a· mañá; 
ven de tempo atrás. Moitos ca- -. 
miñás públicos e 'f.incas levan 
dous · anos atrancados coas 
obras. Mes.me tíoubo quen noh 
puido usar: maquinaria para a re-
· colleita da. herba. Fí)COSe 'ao esti
lo de antes, a feixes! Todo esto, 
nunha .das zonas, agr_ícolas e 
g,~ndeir~s •. mellares da Galiza, 
lcün promé(:Jio de. 15 ·vacas por 
explotación, habendo rialgunha 
explotaeión·:entre 40 e 50 vacas. 
Os_primeiros en oporse ao traza
do que, en moitas partes, forma 
trincheira o que, na estrutura. 
xeqgráfica. parroqui~I. desfai ca- · 
miños tradiclonais, foron en Gun- · 
tín. Concretamente, en Pallarás, 
o . dia 12 de Agosto. Logo foron, 
o día 17, os do Concello do Cor-

. go que ainda siguen, e t_eñen 
unha prganización e rotación so
lidária, · de xente e máis de ma
quinária, O pasado martes, no 
pleno do Corgo; aprobáronse 
por un~nimidade tres mocións 
ae _BNG, CG e PP, solidarizándo
se cos viciños e tomanao o acor
de ·de criar unha comisión con
xunta, municipal e máis veciñal, 
para- plantexar o problema ante 
o presidente d peputélción. 

RECONVERSIÓN NAVAL . . 

Precisamente, Manuel Fraga, 
na campaña de· verán por _estas 
<;;omarcas, v~u obstaculizado o 
proxecto de in~ugurar, curiha co
mitiva de autoridades· e simpati
zantes, as duas pontes que, 
unha so.bre· o · Miño e, outra, so
_bre o Neira, · uneh os Concellos 
de Guntin, O Páramo e O Gordo. 
Antes · deso, en Pradela (Guntín)_ 
tora increpado Fraga, ao igual ·· 
que un 'destacado rnembr.:o do 
PP., coñecido como ·~o Xesuita". 
Tampouco · se puido celebrar o 
xantar programado, ro Restau- · 

· rante "Alborada", ao pé da estra
da lugo-Monforte, debido aos 
atrancos· para así, .peregrinando. 
a Castroverde onde, por fin, xan
taron e os seguidores de Fraga 
de O Páramo puideron botar os 
foguet~s que, toda a mañá, an
daran · carretando sen poder es-
toupar. · 

Cede a Deputación 
Os viciños non están en cóntra 
da estrada senón da forma e ma
neira de facer os acesos. Alegan 
que, de non reclamar antes de 
r.ematada e asfaltada a via, non 
lles van atender as -reivindica
cii>ns. Están en contra das caci
cadas. En Marei (O Cargo) pasos 
que eran "necesáriós" fixéronse· 
á é:omenéncia da xente do PP. 
Outrotanto en Ferró! (Guntin). A 
reclamación polos ~·pasos" xa 
ven de hai tempo. Cacharro dixo 
que non habia por que esixirlle 
acesos cando co MOPU e a CO
TOP non .se fai. 

Despois de buscar os afecta
dos asesoramento nas SLG
CCLL o tema desembocou nun 

: Pleno da Deputadón, celebrado 
o 28 de Agosto, no que o Presi
dente, recoñecendo que os vici
.ños "se portaran ben" anunciou 
que -"non admitía presións, pero 
se f~rian os pasos". Unha sema
na antes do Pleno, os viciños ta
laran co Vicepresidente que se 
excusou decindo que o tema non 
era da sua incumbéncia. Pleno 
que duróu tres horas. Unha de-

. las, adicada ao tema da estrada. 

Debatéronse mocións, do PSOE 
e rriais de CG, coincidentes coas 
aspiracións dos viciños. Pouco 
qntés, unhas 3000 persoas, en · 
manifestación, recorreron rúas 
céntricas de · Lugo con remate 
diante do Pazo Provincial, nunha 
manifestación que encabezou un 
burro. 

No Pleno, Cacharro non res
pondeu á pergunta de porqué 
nunhas partes se fixeron pasos e 
noutras non. Sí dixo que ... "ao 
mellar", algun paso facíase, pero 
ao nível da estrada e non eleva
do como se reclamaba. Coinci
den os técnicos de CCLL e o 
PSOE en que son esaxerados os 
valores, dados polos técnicos da 
Deputación, como escusa. para 
non facelos. o máis caro· ~ala 
tres millóns. Cando o PSOE falóu 
de incluir o custe, no presuposto 
do ano que ven respondéu Ca
charro que "non faría falta recu
rrir a eso. A Deputación tiña eco
nomías". Tamén neste Pleno 
saiu a relocir que perto dunha 
das pontes que van cruzar o río 
Miño, váise facer unha área re
creativa. Ao pé delas, segundo 
os viciños inteirados, xa ten ad
quirido Cacharro un terreo para 
construir un negócio. Como 
queira que o Presidente "vendera 
moito'~ o da área recreativa, os 
vio.iños estránanse de que haxa 
cartas para iso e non para os pa
sos elevados. 

- Os técnicos de CCLL opinan 
quem méntres as estradas do in
terior están totalmente abandoa
das, esta nova "non leva visión 
de futuro". No suposto de que 
Lugo, pase dos cen mil habitan
tes, nun rádio de 24 Kilómetros 
esta carretera pasaria a ter con
sideración de autovia. Non que
dou sitio dabondo para os ar
céns (veículos averiados, paso 
de maquinária lenta ... ) ou mesmo 
para facer un carril peatonal. 
Mentres, os veciños, están dis
postos a aguantar até o ano q4e 
ven. Din, ademais, que é boa 
época para reivindicar con elei
cións á vista. O 

Pendente a reqolocacióri · de .114. tráballadores ·mentres Vulcano solicita a regulación 

A parálise ,permanente da Administración 
mantén a , Asean na incógnita , 
A dous ·meses da _ na Coriselleria servia para convo- de sobrar cartos a seguinte prio-
publicación da Resolución · car unha reunión entre o empre- ridade seria para a compra da hi-
q - · t sário Santo Domingo e o Conse- ' poteca de Ascón-Meira que as-
. ue poma ermo ao 11e1·ro d·e· Traballo que non se t1·n-a · · ' 

fl 't d A ceflde a 500 m1llon$, a continua-
con 1 O e sean producid9 nos sesenta - días ción caberia descartar as sub-
nengun ha das partes · . transcurridos. . vencións da administración cen-
ímplicadas fixo efectivos · A resolución aprobada incluie tral e por último habetia que con-
os seus compromisos. a recolocación de 114 traballa- t~r con sufragar a subvención da 
Máis-unha vez o colectivo, dares de Ascón- en Vulcano con · administraCión autonómica. 
.con máis história de foita efecto retroactivo a partir de;:> 28 · Como vemos a escala de prefe-
ás suas costas, demostrou de Febreiro dia de remate dos réncias e élltamente significativa, 

, · Fondos, 6 en Polisips e 6 máis sen que a Xunta dese ainda a 
que so as medidas de através. d~ ampliación de Vulca- sua opinión neste senso. 
forza son escoitadas por _ no. 
unha· administración Ademais do traslado á Ascón- Ninguén sabe nada 
acosada por unha Meira o Plan de Vfabilidade de A dous m~ses vista da Resolu-
permanente parálise. Vulcano sinalá. a necesidade de ción que afecta a .estes asteleiros 

ampliación de capital en 300 mi- vigueses, .o BCI non avanzbu un 
Cando-o conflito de Ascón pare- . llóns, máis outros 200 cando es- paso nas ·axudas, nen o central 
cia ter chegado ao· seu fin, coa teñan vendidos os terreas que a ~espeito das subvencións prQ-
instalación de· Vulcano na facto- , ate agora ocupa. Os cartos da metidas, nen comezar.on as re-
ria de Ascón-Meira e a incorpo- venda destes terreas, onde () colocacións dos 114 traballado-
ración de 114 traballadores ·des- coneello de Vigo ten prevista a res de Ascon, neh se puxeron en 
ta empresa en Vulcano, .a falta de ·instalación d~n polígono residen- marcha as prexuvilacións en Vul-. 
notícias · sobre o ·. cumplimento cial, destinarianse, por este ordé, cano -único asteleito da ria que 
dos pontos previstos provocaba a sanear a débeda de Vulcano co as ten concedidas-, téndose 
á volta ao activismo das xentes Banco de Crédito ·lndustriaf cifra- realizándo entre a Xunta e ·a em- · 
de Ascón. buas horas de peche ·da ·en 1100 millóns de ·pesetas, pre~rio Santo Domingó unha 

reunión o pasado martes, conse
cuéncia directa das medidas de 
forza dos traballadores. A con
clusión si11ala que ate o dia de 
hoxe todos os contidos da Reso
lución son papel mallado e unha 
v.ez mais a pasividade ou a bara
lla de contrapartidas entre admi.
nistración e empresários mantén 
en difícil situación a multifüde de 
famílias ·(desde o 28 de Febreiro, 
dia de conclusión dos Fondos, 

- ós traballadores de Ascón so
mente cobraron · 200 mil pese
tas). Na memória, xa ·longa do 
conflito, quedan as recentes de
claracións de Laxe, Martínez Lo
sada ou o diputado Isidoro Grá
cia dando por resalto o asunto. 

A situación compl ícase ainda 
máis ánte ·o interés actual de Vul
cano en regular. a 200 traballado
res, tema q~e está pendente de 
aprobación pola Delegapión de 
Traballo. <babe perguntarse neste 
ponto porque non acometeu ain
da a prexubilación dos 142 tra
balladores prevista. o 

• Os presos independen
tistas galegos comezaron o 
dia 2 de Agosto unha loita, que 
ainda continuan, na cadea en 
"defensa da nosa dignidade 
como persoas e sentíndonos 
parte dun povo que loita pala 
nosa liberación" diante da repre
sión nos últimos dous meses con 
"maos tratos, malleiras, separa
ción dos demais presos políti
cos, vexacións, corte de comuni
cacións con amigos e amigas, 
proibición de pasar comida. 

Alfredo Santos, Manuel Souto, 
Basilio Femández e Miguel Cam
puzano consideran que a vida 
dos presos políticos sofreu un 
grave ·retroceso despois da rup
tura da Mesa de Alxer, conside
rando que o "noso destino está 
moi vencellado ao proceso do 
Movimento Basco de Liberación 
Nacional", pedindo o reagrupa
mento dos presos políticos; o 
traslado dos presos á Galiza; o 
remate dos cárceres de extermí
nio e o respeito dos dereitos hu
manos nas cadeas, asi como o 
direito a poder receber e mercar 
comida; amnistía total e a nego
ciación política de ETA-Govemo 
Español, como meio de conse
guir o ulterior direito á Autodeter
minación dos povos. o 

• O Alcalde da Pobra do 
Caramlftal, Durán Casais, vol
tou mandar retirar propaganda 
da Asociación Cultural "Misere
la" por figurar nela o nome oficial 
do concello, algo que o manda
tário local se nega a aceitar. 

Diversas organizacións e parti
dos políticos amasaron a sua so
lidariedade cos da "Miserela", 
,pero a Xunta segue ·sen tomar 
cartas no asunto, esquecento to
talmente no só a arbitrariedade, 
senón tamén o abuso de autori
dade que continuamente ven 
realizando este alcalde que non 
ten reparo en pronunciarse con
tra da Oemocrácia no próprio 
boletin oficial. O 

• A sinalización das es· 
tradas estatais na Galiza 
seguiu unha tendéncia negativ~, 

. tanto nos sinais horizonta1s 
como verticais, segundo un estu
do realizado poi a "Ásociación 
Española de la Carretera". Pala · 
sua banda a sinalización ma rede 
autonómica rexistou unha evolu
ción positiva no sinalamento ho
rizontal; e negativa no vertical. 

Na rede dependente das de
putacións tamén. rexistou unh~ 
evol1:Jción positiva tant<;> na hon~ 
zontal como na vertical; ainda as1 
o estudo considera que nestas 
estradas a sinalización é total
mente 'deficiente". O mesmo ca
lificativÓ aplícallo á sinalización 

· das estradas dependentes da 
Xunta, menfres considera cor:no 
aceitábel o sinalamento das v1as. 
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A limitación de asisténcia á illa controlada pola empresa q~e se __ l~cra no transporte de viax~iros 

O . Parque Natural. das Cies carece de vixiáncia 
e non· ten un peirao ·público 
• XAN CARBALLA 

Desde hai anos, o Parque 
Natural que conforman as 
lllas Cíes, mistura o seu 
papel de reserva biolóxica 
con ser espácio de lecer 
nos meses de verán. Os 
problemas de 
competéncias entre 
COTOP, Governo Civil, 
Patronato e Concello e, 
sobretodo, os problemas 
coa empresa de transporte 
marítimo "Vapores de 
Pasaje", son ano tras ano 
motivo de conflito e 
mesmo denúncias 
xudiciais. Este verán non 
foi excepción e a exclusiva 
privacidade do único 
pei rao das 11 las seg u e 
sendo foco de notícias. 

Onde cada ano se xeran os pro
blemas nas filas Cies é no con
trovertido servicio de transporte 
que realiza a empresa de Rodri
go Freire, "Vapores de Pasaje", 
que detenta unha concesión por 
noventa anos polo uso do único 
peirao de aceso directo ás lilas. 
Con ese motivo, a empresa de 
transporte faise na práctica cua
se dona do permiso de entrada 
e saida da illa, até o ponto que 
segundo as nasas informacións 
tense delegado nela o control 
para que non se superen as 
2.500 persoas que ao sumo po
den permanecer na illa. O incum
primento desta normativa, así 
como o abuso propiciado pala 
privacidade da concesión do 
transporte e do peirao, tense 
acompañado na prensa de anún
cios ameazantes para quen non 
se pleguen ás exclusivas condi
cións que "Vapores de Pasaje" 
impón. No fondo latexa tamén un 
vello contencioso cos concesio
nários do único estabelecimento 
de restaurante e comestíbeis 
que hai na illa. 

O ¿_o ae Xullo pasado, Lorenzo 
Lado, de 26 anos, apresentaba 
denúncia contra dous vixiantes 
da empresa que o esposaron e 
ataron despois de insistir en via
xar no barco, por descoñecer a 
norma -en letra pequena nos_ 
billetes- que esixe mercar bille
te con horas prefixadas de ida e 
volta. O préc10 actual de 1 .000 
pesetas é cobrado de vez, e en 
caso de perda do barco ou ex
travío, a nova adquisición dun bi
llete de volta esixe outravolta o 
pago da tarifa completa. Ese ré
xime é considerado abusivo por 
moitos usuários, o mesmo que o 
feito de que se cobre unha taxa 
de 150 pesetas por mochila ~ 
considerada como bulto espe
cia/-- ou 225 pesetas por un co
che de bebé., No ao~qcio que i~
sertou na prensa local este veran 
"Vapores" amep.?aba: "os desin
formados poden rematar na Co
misaria". 

Este ano a Comandáncia non 
tiña u.n mariñeiro á entrada do 
barco para controlar o número 
máximo de 550 -persoas autori
zadas por viaxe, e ao ·parecer 
tense superado en diversas oca-. 
sións, sobrecárrega que é sem
pre, unha das denúncia~ perma
nentes dos usuários dos· serví
ci~s de transporte de Ria, irregu
landade que é habitual ·no verán 
coa maior demanda de usuários. 

O peirao do conflito 
Ainda que a visita á illa é pública, 
o acceso á mesma está limitado 
desde a declaración de Parque 
Natural (1980). As instalacións 
permanentes da illa incluen un 
camping de máis de 500 persoas 
de capacidade, e acuden as 
mais diversas embarcacións de
portivas. Amén dun pequeno 
porto para uso do Faro, no extre
mo da illa central, o da praia de 
Rodas é o único peirán utilizábel 
e a el non accede ninguén que 
non sexa o seu propritário. Nin
guén se fai responsábel dunha 
situación que a Lei de Costas 
pode axudar a solucionar. O ano 
pasado un rapaz cunha perna 
rota tivo que ser embarcado des
de a praia pola Cruz Bermella. 
Este ano houbo incidentes se
mellantes de persoas con rapa
ces para desembarcar, non con
cedéndolles os vixiantes priva
dos de "Vapores" nen un direito 
de "paso" que non xa atraque. 

Nunha carta dirixida ás autori
dades un usuario afirma: "A par
tir da denominación de Parque 
Natural e desde -hai 3 tempora
das, enpezaron a surxir proble
mas coa empresa concesio'nária 
do transporte. ( ... ) A empresa 
realizou un cerre sen permiso 
despois de xa vixente a Lei de 
Costas (29 de Xullo do 1988) au
mentándoo este ano con ferros 
punzantes e candados. ( ... ) Os -
usuários de embarcacións de
portivas ternos asinado un escri
to -máis de cen- dirixido á Xe
fatura de Costas, sen resposta. 
( ... ) Como teño que facer para 
desembarcar á miña sogra que 
acampa nas Cies desque o Cam
ping funciona e ten 79 anos? E 
que fago con duas pequenas mi
ñas de 8 e 6 anos? Que conse
cuéncias e quen seria responsá
bel en caso de accidente? ( ... ) Se 
temo.s unha Lei de Costas vixen
te que creo que nos autoriza a 
desembarcar, sen interferir nos 
seus barcos nen deixar amarrada 
nengunha embarcación, .cal é o 
problema que existe? Se se lle 
concedeu un poder máis amplo 
do que a lei contempla que se 
modifique ( ... ) e se o parque é 
público que se construa outro 
peirao alternativo público e segu
ro". 

"Vapores" mantén tamén un 
contencioso xudicial frente aos 
proprietáros do Restaurante da 
llla que teñen unha cesión feíta 
no seu dia polo pai de Rodrigo 
Freire o cal agora quere botalos 
de ali. Entre as mañas paralegais 
a. que se ten recorrido está a pro
paganda desde as megafonias 
dos barcos pregonando a supos
ta süxedade e falla de servícios 
do estabelecimento. 

Control legal e actuacións 
no Parque Natural 
Segundo algun§> ecoloxistas as 
limitacións -no accéso á lila teñen 
sido positivas para a recupera
ción da fauna: Mesmo a presén
cia dun campo ·de traballo da · 
Xunta, que ten a vinte persOas 
durante o verán realizando labo
res de limpeza, confribuiron a 
evitar a aparición de incéndios 
forestais no para~e. En _ calquer 
caso, consideran que non é da
bondo o control que se .fai no ac
ceso e permanéncia na llla e que, 
ainda coa concesión por terceiro 

- ano consecutivo -dunha bandeira 
azul pala limpez~- das praia, té
ñense detectado nas mesmas· 
coliformes nas análises da água, 

o · x 
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seu representante no Patronato, 
Francisco Santomé, anunciou a 
meados de Xullo p~sado o envio 
de policias municipais que non 
se viron en todo o verán. Desa 
maneira a vixiáncia nas Cíes está 
por conta do garda de ICONA, 
insuficiente en todo caso, e sen 

· capacidade coercitiva para. con
trolar as 450 hectáreas. Desa 
maneira, e apesar da estricta 
proibición de mariscar, no·n é di
fícil ver persoas con percebes 
obtidos n~ fachada atlántica das 
litas. 

O control de afluéncia ás lllas -limitado a 2.500 persoas- é controlado 
pola empresa de transporte, superán~se no verán ese tope. 

As conclusións dos habituais 
das llas son as mesmas ano tras 
ano. Debe ser maior o control de 
asisténcia á. llla e non deixalo en 
mans privadas-e ademáis ·pébe
se prestar maior atención ao Par
que Natural ~ concello de 
Vigo, de cuxo n_lunicípio forman 
parte, non ten un orzamento es
pecial e só manifesta boas inten-. 
cións-, delimitancio' as zonas ás 
que non se poqe acceder. D 

que son producidos normalmen- . 
te pala non depuración dos detri:
tus humanos. Nesa liña viria a 
reivindicación de extei:ider ae 
fondo marino a denominación e 
a condición de parque- natural 

subacuático. 
Tamén se denúncia a falia de 

vixiáncia. O Governo Civil, atra
vés do $eU port-avoz, indicounos 
que o coidado era abriga delega~ 
da no C9nceilo, qu~ por boca do 
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O noso Compromiso: . 
40 anos facendo _libros en galega. 

Os nosQs Autores d~ Sel)lpre: 
Castelao;· Vicente Risco, Alvaro 
Cunqueiro.,, Blanco Amor, ·9tero 
Pedrayo, Anxel Fole; -Rafael -
Dieste ... 

;. -

w Os nosos ·Autores de Agora: 
, Neira Vilas, Carlos Casares, Xav-ier 
Alcalá~ Paco Martín, Alfredo 
Conde, Víctor Freixanes, Camilo 
Gonsai:, Antón Risco, Rábade 
Paredes,. Mari~a Mayoral, Xohana 
Torres, Carmen Panero ... 

Os. que escriben .para os -Lectores dé Mañá: 
.Mª Victoria Moreno, Antonio 
Garda Teijeiro, David Otero, 
Alberto Avendaño, pepe 
Carballud~, Helena Villa~ ... 



MANIF~STO, SOBBE A SITUACIÓN DA P8ENSA DIÁRIA ' .. . ' ·'' . .. NA GAL.lzA . ' . . . 

•• 
Frente á pasmosá .autocompracéncia de 
que fan gala as empresas . periodísticas 
galegas, a realidade da prensa diária nes
t~ ,Pa!s apresenta múltiples e graves defi
c1enc1as qye a melJora formal do produto, 
consecuéncia da reconversión tecnolóxica 
operada con xenerosa afluéncia de cau
dais públicos, non pode ocultar. Que as 
empresas periodísticas teñan "boa pren
sa" é algo que semella intevitábel, pero a 
análise serea e distanciada amósanos a 
realidade dunha prensa prov·inciana, de
pendente, probe e carente de personali
da.de. Calquer condescendéncia con esta 
medioore réalidade non conduce má.is qué 
á súa perpetuación. Nós estamos en 
c~mbio, polo exercício da crítica que'per
m1ta superar aquelas eivas. 

A importáncia da prensa como elem·ento. conform.ador ·da, opinión, o seu 
papel c~.mo axente coesionador ou, p9la contra, desintegrador dunha 

comurndade, a releváncia que en consecuéncia ten no procesó de 
normalización dun país, asi .como o rol fundamental que a circulación da 
información ten no modo de estabelecerse as relacións entre os distintos 

grupos, tanto a nível nacional como planetário, todo move á preocupación 
e fai necesária a reflexión sobre q fenómeno da prensa no mundo de hoxe. 

O Clube Cultural Adiante, orgaruzou un seminário sobre o tema "A 
situación da prensa. diária na G~liza".; coa colp.boración como 

- conferenciantes dos xornalistas e estudosos Marcos Valcarcel Gustavo 
Lu.~a de :rena! Xo~,é Rei, R~mó.n F~rná.ndez Reboiras e Marga~ita Ledo 

And1on. Comurncac_ions e coloquios serv1ron de base para a elaboración do 
següinte Manifesto: 

---:''fi. PRENSA ESTA 
OBRIGADA NON SO A 

11 
A prensa galega adoece hoxe, primeira
mente, dunha desvertebración que só en 
parte é re.flexo, e que fundamentalmente 
é reforzo e perpetuación da desvertebra
ción social do país. A desexábel articula- · 
ción entre uns órgaos de prensa netamen
te locais, onde teñan cabida o acontecér _ 
máis co,tián·e a opinión sobre as cuestións 
municipais e comarcais, . e outros de ca
rácter nacional, que oferezan unha visión 
globalizadora da actualidade contrasta -
coa realidade duns xornafs 'amorfos e 
cunha conceición eivada polo piar eclecti
cismo. A venerábel e ricaz tradición da 
prensa local e comarcal, que tantas cabe-

DESCREBER A REALIDADE 
SENON-TAMEN A 
INTERPRETALA? -

d~ nacional, ha ser acaso a prens~ m_p.dri
lena quen desentrañe na distáncia as 
esencias da nosa id~ntidade? O exemplo 
·?outras nacións que, como Catalunya, te
nen unha prensa própria con sentido de 
seu é Hustrativo de que o reducionismo 
~medótico de . que somos obxecto non é 
un fenómeno meramente esóxeno. No sis
tema de circulación desigual da informa
. ción no que nos insertamos, a prensa ga
lega non desminte senón que máis ben ..... ceiras aportou á historia do naso xornalis

mo, aparece hoxe truncada. No seu canto 
o localismo máis torpe e desintegrador to~ 
mou corpo nalgun dos periódicos que en
tre nós se publican. Outros son voceiros 
e valedores da artificiosa estructura de 
poder onde se parapeta con máis forza o 
caciquismo: a· província. O provincialismo 
d~lg0n dos noso$ periódicos (e compre 
por a cabeza deles ao ourensán "La Re
gión'', que pola sua conceición non fai ho
nor ao seu nome) é o canto do cisne dun 
poder disgregador que se. resiste a desa
parecer, destino que ·felizmente a história 
lle depara. O ideário desta prensa provin
cialista, que se compéndia na _pretensión 
de facer que o leitor de Viana do Bolo se· 

. sinta antes ourensán que galega, é un 
obstáculo deliberado á construción nacio~ 
nal do país. 

por outra parte, os dous xornafs de 
maior_difusión, "La Voz de Galicia" e "Faro 

· de Vigo'', representan dous modelos do 
que podemos denominar "xornalismo
puzzle": senllos mosafcos, en edidón múl
tiple ou única, de espácios efe información 
local que se xustapoñen como comparti
mentos estancos . . Está ausente a visión 
globalizadora da Galiza, reducida asi a ·un 
repertório de localidades ou comarcas 
que apenas teñen en común o estaren un
has perto de outras. O exemplo do repu
blicano "El Pueblo Gallego''., de Portela 

·Valladares, primeiro xornal que conscien
temente contribuiu a formar un conceito 
unitário da Galiza, segue senda hoxe un 
modelo non superado,. 

111 
Resulta un lugar comun laiármos da imaxe 
da Galiza que s~ oferece na prensa espa
ñola, quer dicer, m·adrileña. A explicación 
que dese fenómeno ternos máis a man 
apela ao noso carácter periférico e depen
dente, á imensa distáncia que separa 
sempre -por máis que estexan xeografi
camente .Próximas- á colónia da metró
pole. Está tora de dúbida que a nasa rela
ción informativa co centro que Madrid re
présenta é, como en tantas outras ardes, 
desigual· e dependente~ sobre . isa voltare
mos logo. Pero reducir asi a explicaCión· 
. dun fenómeno tan complexo é tan só es
camotear as responsabilidades que nos 
corresponden. . . 

A imaxe tópic.a que da Galiza aterece a 
prensa madrileña, feita a retais de exotis
mo; máfia, dramas rurais e catástrofes, é 
en boa medi'da. a imaxe fragmentária, ca
suística e de páxina de sucesos que tras
loce na próp.ria prensa galega. Se non so
mos quen de elaborar e transmitir un con
ceito realista e matizado da nasa realida-

,: 

fornece, por acción ou omisión, a deforme 
caricatura á que nos vemos disminuídos. 

IV 
A ic;jea dunha prensa actuaria!~ fedatária 
da realidade, é . unha impostura.' Toda 
prensa debe asumir e proclamar sen repa
ros o seu papel como conformadora da 
opinión, repudiando a-cómoda farácia do 
neutralismo. A prensa está abrigada non 
só a Q,escreber a realidade senón tamén a 
interpretala, non tal por un imperativo éti
co senón porque está na natureza das 

-cousas que non pode. de~creberse asepti
camente a realidade. O que si é unha esi
xéncia da ética profision.al é que non ·se 
sustraían ao coñ~cimento do leitor as cla
ves desa interpretación, que teñt~n no edi
t<?~ial o lugar ~dóneo para a sua publica
c1on. A vergonenta ocultación da opinión 
editorial que é prática- comun na prensa 
galega amosa, no mellar dos casos, unha 
atitu~e . irrespei!uosa -para co leitor, que 

. ten d1re1to ~ C?necer claram~nte a opinión 
~? seu penod1co sobre as principais cues
~1ons das que lle informa. A parte de re
presentar 'un ·desentendiento da realidade 
do .país e das suas necesidades~ 

v · 
Se a opin.ión editorial reflexa de formá 
imediata a postura do xornal perante os 
acontecimentos, non menos significativa é 
a opinión dos seus colaboradores habi
tuais e singülarmente dos comentaristas 
poi íticos. · Neste aspecto o carácter de- · 
pen~ente e alineado da nosa prensa al
canza cotas alarmantes. A prensa galega 
pensa e .tala pola voz allea de Emilio Ro
mero, Pilé:!r Urbano e demais colunistas de 

- axéncia. E claro o agrávio que esta políti- . 
ca das empresas editoras implica para os ; 
profisionais do xornalism<J galegas, aos 
que se lles debe presumir incapacitados . 
para. opinar sobre cuestión de política. es
tatal e internacional. Como da galeg·a '~pe
nas se opina -Galiza, como eritidade . 
está ausente na nasa prensa- o xornalis~ . 
ta galego terá de sentirse satisfeito se' 
pode _facer de comentari.sta da politiquería 
municipal. A maiores deste agrávio, aque-
la atitude manifesta unha cóbarde abdica
ción da respónsabilidade social' que · á 
prensa lle cqrresponde, ·e un ha descarada 
ofensa á nasa identidade nacional. ·. 

VI 
O uso e abuso da opinión de axéncia re
fo~a o carác~er despersonalizado- e de
pe".~erite que , á prensa galega lle dá o 
marnfesto abuso da información de axén
cia. Os nosos xornais ven o mundo -can
do non o próprio país- polos ollos mono-

polistas de EFE e, polo tanto, polo reollo 
.tutelar de Associated Press. Os gravísi
mos perigos que este tipo de concentra
ción representa foron postas de manifesto 
por McBride no seu memorábel Informe, 
tan actual que é preciso resgatalo da 
conspiración de siléncio na que se atopa 
para entender, por exemplo, as recentes 
loitas polo poder na UNESCO. Se está na 
mente e na honestidade dos nasos edito
res de periódicos eludiren aqueles peri
gos, compre que cando menos diversifi
quen as suas fontes de información abo
nándose a axéncias diversas, tales como 
Prensa Latina ou IPS, por non talar de 
T ass ou Novosti, agora que tan de moda 
está a "perestroika". Pero, con ser iso ele
mental, máis importante seria ampliar os 
cadros de redactores e, sobretodo, ir te
cendo unha mínima rede de correspon
dentes no muñdo que, deran unha infor
mación imediata dos acontecementos. 
Ternos por certo que o primeiro obstáculo 
para que tal fagan as principais empresas 
editoras deste país non é de carácter eco
nómico. 

'JÍ.. PROFISION 
XORNALISTICA SOFRE NA 
ACTUALIDADE UNHA DAS 
MAIORES SITUACIONS DE 

DEGRADACION DA SUA 
HISTORIA' 

VII 
A concentración do poder informativo tra
dúcese en termQS de Concentración em- I 

presarial. As menguadas cabeceiras da 
prensa galega están nas mans dun reduci
do número de famílias, as mesmas que 
veñen ostentando o oligopólio informativo 
desde a Guerra Civil. Un simples repaso 
aos Consellos de Administración das em
presas xornalísticas pon en evidéncia que 
a democrácia non chegou á propriedade 
dos nasos (sic) meios de comunicación. 
Os recentes cámbios na titularidade dal
gu~ deles _ non son tranquilizadores: pri
me1ro _a venda do "Faro de Vigo" pola fa
mília Lema ao Grupo Molle logo o prema
turo fracaso do intento anovador que nes
te aspecto foi o "Diario de Galicia" e a sua 
adquisición polo Grupo 16 para convertelo 
nun suplemento soA mostras do tránsito 

,._,.da vella propriedade familiar á moderna 
concentración en grupo;:; monopolísticos 
de dirección española. Estas tendéncias 
monop91ísticas son reforzadas de modo 
culpábel desde o poder coas concesións 
de emisoras de FM (7 para a "Voz") e de 
TV privada, qüe a xulgar pola participa
ción dos grupos editoriais nas concesións 
non é de extrañar que tamén teña "boa 
prensa". A forma en que isto compromete 
o sedicente pluralismo . informativo e tan 
óbvia que non merece comentár:'J. Com
prométese tamén a- nosa identidade na..: 
cional: nunha sociedáde capitalista o po
der informativo é un poder burgués, e a 

. b.urguesia galega non está á altura das 
· suas responsabilidades: 

VIII 
_ ·Constatamos que a profisión xornalística 

sofre na actualidade unha das situacións 
de maior degradación dq süa história, tan
to no plano l~boral como no profisional. 
Despidos masivos favorecidds pola pre
cariedade no emprego, subcontratación, 

' ). ( 

·saláriqs insuficientes, contratación de per
soal non cualificado: eis os rasgos · que 
configuran a situación laboral dos traballa
dores da prensa. O "Atlántico Diário", de 
Vigo, merece especial mención pola sua 
triste primacía en práticas tan odiosas. No 
ámbito propriamente profisional a degra
dación ven dada polo forte sometimento 
dos xornalistas á Direcciófl e, de forma 
mediata, ao editor, á prática ini3xisténcia 
de Consellos de R.edacción e a falta de 
independéncia e liberdade informativa. O 
relativo contrapoder que as redaccións te
ñen nos xornais que no mundo son res
peitados, desde o "Times" ao "Le Mon
de", entre nós vese reducido á nada. Mes
mo asistimos a un grave retroceso na li
berdade informativa: o exemplo que ofe
receu ·o tristemente desaparecido Francis
co Pillado á frente de "La Voz de Galicia" 
entre 1968 e 1977 é xustamente lembrado 
polos profisionais e os leitores como un 
modelo de xornalismo pluralista que se 
haberia de truncar, paradoxicamente, coa 
democrácia. Os editores do rotativo coru
ñés corresponderon á extraordinária tra
xectória deste xornalista, que levou ao seu 
periódico a cotas de aceitación insospei
tadas, co triste pago dun cese imposto. 

IX 
O uso do galego na prensa diária está en 
franco retroceso. A desaparición ou mín
gua das seccións de cultura, reduto ao 
que praticamente se limitaba o emprego 
da nosa língua, proscrebeu ao galega das 
páxinas dos xornais. Tal é unha mostra 
máis -por se non abondasen as que an
tes se expuxeron- da deserción da pren
sa galega a respeito das suas responsabi
lidades cívicas. A intervención da Admi
nistración para promover a normalización 
lingüística nun eido tan esencial é até o 
presente tímida e, na práctica, ineficaz. É 
necesário arbitrar medidas máis activas 
para favorecer o uso do galega nos meios 
de titularidade privada, pero somos es
cépticos no tocante á receptividade que 
ao respeito poda haber entre os actuais 
editores de xornais, máis proclives á util i
zación do idioma como meio de chantaxe 
para obter subvencións da Administración 
autonómica que ao compromiso leal coa 
sua normalización. Avogamos porque a 
burguesía que se proclama galeguista 
asumas as suas responsabilidades e ofe
reza ao público un xornal que sexa coe
rente, no ideolóxico e no idiomático, con 
esa proclama. Sen prexuício diso, e como 
non acatamos o principio liberal de que a 
prensa privada é a prensa libre, somos 
partidários de que a Xunta de Galiza esgo
te os mecanismos estatutários de inter
vención directa na área da comunicación 
criando unha prensa pública, monolingüe, 
democrática e pluralista. O desmantela
mento de "El Pueblo Gallego" foi unha 
oportunidade perdida para a criación des
ta prensa pública, instrumento normaliza
dor feíto indispensábel pola cativeza e de
sídia dos editores privados. ~Consolidadas 
a rádio e a TV públicas, é hora de romper 
o monopólio dunha prensa que refuga o 
compromiso coa nasa identidade nacio
nal. A inibición da Administración nesta ta
refa seria unha omisión culpábel. 

, X 
O exame da realidade da prensa na Galiza 
e das suas deficiéncias poderia converter
se nun relatório esgotador. Non ternos a 
pretensión de sermos exaustivos, asi que 
omitiremos comentários non pouco im
portantes. Non embargantes queremos 
deixar constáncia de duas reivindicacións 
que, pola sua urxéncia e signific~ción, 
suscitaron o meirande acordo entre os 
profisionais e público asistentes ás confe
réncias que deron pé a este Manifesto. 

Unha é a exixénCia da Faculdade de 
Ciéncias da Información para a Galiza. 
Outra, a reivindicación dunha Hemeroteca 
Nacional que recolla e evite a perda e o 
expólio donoso património periodístico. A 
falta dunha e oütra dá fé da precariedade 
das nasas estruturas e idea da tarefa in
xente por facer. Que cadaquén asuma as 
suas responsabilidades no labor de cóns-

. trucióh e normalización nacionais porque 
po~ ese raseirb seremos medidos. ¡;J 
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CONSECUENCIAS DA ENTRADA NA .CEE 
' . , 

O FUTURO DAS AUGARDENTES·ARTESANAIS (3ALEGAS.· 
O pasado 31 de Agosto rematou o perio
do tránsitório estabrecido por leí para a 
destilación ambulante de augardentés, 
modificándose, ademais o sistema impo
sitivo para a destilación desta bebida es
piritosa. O futuro· do sector é, certamente 
preocupante, a actuación da administra
ción, neglixente. A aanálise que fai o Sin
dicato Labrego Galego-Comisións Labre
gas apunta a unha única responsabilidade 
a de Francisco Sineiro e a sua equipa. 

1.- OS ANTECEDENTES 

Desde os primeiros contactos que o SLG 
mantivo coa Conselleria de Agricultura 
manifestamos a necesidade de que se. 
conseguira a ampliación do período tran
sitório para a destilación de augardentes. 
A resposta recebida foi sempre a mesma: 
que a ampliación do prazo non era posíbel 
porque era lexislación de competéncia es- -
tatal, nen era operativa por canto -ao seu 
xuício- unha ampliación do periodo tran
sitório só serviría para retrasar a solución 
do problema, xa que -segundo o Subdi
rector xeral de Calidade Alimentária- os 
augardenteiros seguirían sen realizar a ne
cesária adaptación á lei. Uñhas declara
cións posteriores do Conselleiro de Agri
cultura nas que anunciaba a bombo e pla
tillo a "resolución do problema" recebia
molas con escepticismo. Así en nota de 
prensa de 26 de Marzo deste ano valorá
bamos o seguinte "As declaracións do 
Conselleiro parecen contradecir a opinión 
que, até agora, mantivo a Conselleria so
bre o tema. Pero moito nos tememos que 
esa afirmación responda máis a un intere
se electoralista que a unha preocupación 
real pala resolución do conflito. Non en 
vano estamos en vísperas dunhas elei
cións autonómicas nas que se vai xogar, 
entre outras causas, a continuid;;ide de 
Francisco Sineiro como titular de Agricul
tura". E, non podía ser doutra maneira, os 
feítos déron-nos a razón. A Conselleria 
mantivo, e está a manter, unha atitude hi
pócrita, xogando unha política de botar 
balóns fóra, prometendo causas _!:lUe lago 
sabe que non vai cumprir e facendo gala 
dun cinismo e dunha caradura digna dos 
mellares tempos dos 40 anos de paz. O 
seu obxectivo era claro: desmobilizar ao 
sector, impedir que se consolidara o xér
molo de orgaización que estaba xurdindo. 
Pero mais unha vez cometeron o erro que 
cometen todos os tecnócratas opusdeis
tas que é despreciar a capacidade de res
posta do pavo. lso si, prometeron solu
cións moi na liña dos "Tempos Mellares", 
de "Cumprindo obxectivos": aterecer a al
ternativa máxica das "mini-destilerias" a 
constituir un consello regulador de deno
minación de calidade ·Orujo de Galicia". 
Pero vaiamos por partes. 

2.- O RÉXIME IMPOSITIVO 

O sindicato ven denunciando desde hai 
tempo a irracionalidade do imposto sobre 
alcooles, que supón un agrávio compara
tivo dos artesanos con relación ás indús
trias. Neste senso a reivindicación de am
pliación do período transitório de destila
ción non é gratuita porque debera servir 
para abrir un amplo debate no sector so
bre o seu futuro. Así serviria para definir 

' XORNADA DE ENSINO . 

. MARIANO LEMA 

temas como que é un artesano da aguar
dente, cal será o seu réxime impositivo, 
cal será o ré~ime impositivo das coopera-
tivas destiladoras, etc.. . 

Desde o 31 de Agosto .está en vigor o 
imposto ao grao alcólico (421 ptas. por li
tro de alcól absoluto producido}. Este réxi
me impositivo é irracional e inxusto, e se
nón vexamos os seguintes dados: a un ar
tesano costaralle producir un litro de au
gardente en pota trf!dicional, unha vez es
tabrecido o imposto ao grao absoluto, un 
mínimo de 318 pts. ao que lle hai que su- · 
mar impostas indirectos e gastos de 
amortizaGión das instalacións, o que signi
fica 867 pts/litro, só de gastos de produ
ción. A unha indústria, polos mesmos 
conceitos, costaralle producir un litro de 
augardente unhas 70 pts. mais impostas 
e amortizacións, o que como moito signifi
ca unhas 450 pts/litro, incluindo IVE e o 

· 3% de recargo de equivaléncia. 
Visto i~to é de destacar a atitude claudi~ 

cante da Conseileria de Agricultura que 
non ten feito nada por remediar esta situa
ción. Defender-a equipara~ión impositiva 
entre os artesanos e as indústrias destila
doras é condenar á desaparición aos au
'gardenteiros e facerlle o caldo gordo as 
indústrias alcoleras. 

3.- t;>ENOMINACIÓN ESPECÍFICA 
"ORUJO DE GALICIA" 

A constitución dunha denominación de 
calidade que serva para acabar co fraude 
nun sector e para promocionar un deter
minado producto é, en principio, positiva. 
Con todo, e· deixando de lado considera
cións -xa que se ten optado por unha 
nomenclatura española e non pola corres
pondente en galego- que demostran o 
pouco interese que ten a Conselleria por 
ñormalizar o noso idioma, a forma de 
constitución desa denominación de cali
dade é altamente negativa para o sector. 

Asi constituese o Consello Regulador 
Provisional por arde publicada no DOG o 
1 O de Maio pasado. Este consel!o regula
dor provisional está formado case exclusi-

que cumpran a normativa esixida na regu
lamentación sobre destilados. · En todo 
caso parece dunha ousadia que roza· o 
descaro pretender o estabrecemento de 
esas "mini-indústrias" .sen . que haxa un 
estudo prévio de viabitidade, de mercado, 
dé optimización de p.rodución, de custes, 
etc. Esa proposta recorda - bastante ás 

· "maravillosas" propostas de ''produción 
alternativas" tales como a chinchilla, o 
coello ou o. visón, que ·están, lamentabel
mente, pasando sérios problemas econó
micos, cando non arruinados. Ademais 
haberia que ver: . até que ponto esa pode 
ser unha solución para moitos aguarden
teiros que teñen as suas zorias de destila
do moi lonxe dos seus domicílios: como 
acorre cbs augardenteiros de Saber que 
teñen a sua zona de destilación case ex
clusivamente na provincia de Poritevedra 

~ e para os que, ob'-'.iamente, a solución das 
5 mini-destilerías non serve. · 
a: 

~ 
s: 
o 

4.- CONCLUSIÓNS 

vamente por indústrias destiladoras. E so-

~ <Calquer condusión que se tire pasará ne
cesariamente por perguntarse _cal é o futu
ro que queremos para os sector. Se que
remos que ese futuro pase polo monopó
lio das indústrias, facendo des.aparecer 
aos produtores artesanos, entonces o ca
miño elexido pala equipa de Sineiro é o 
correcto e antes da data máxico-totémica 

. bre esto compre facer unha adverténcia: 
se entendem0s por augardente a bebida 
espiritosa obtida do destilado de bag~os 
provintes de uvas galegas, podemos che
gar á conclusión de que, ao mellar e salvo 
contadas excepcións, nengunha das in::: 
dústrias ali representadas pode formar 
parte da denominación de calidade. Non · 
esquezamos que en xeral, todas elas 
mantiveron prácticas de ou ben embote
llar "augardente". que é un mero destilado 
de melazas ou · unha sinxela rectificación 
de alcoles con altos índices de toxicidade, 
cando non a destilación de baga2os ' pro-: 
vintes de fórá de Galiza. E habefia que es
tudar cantas desas empresas estiveron 
implicadas no fraude do alqol metílico que 
causou dúcias de martes hai escasamen
te 20 anos. 

'Q CONSÉLLO 
REGULADOR DEIXA A 

MARXE PRACTICAMENTE 
AOS 3.000.-DESTILADORES 

ARTESANAIS DE . 
AUGARDENTE' 

A pesares da protesta do SLG, foron 
excluidos do Consello Regulador Provisio
nal . os augardenteiros tradiciónais que, 
polo que parece, son convidado~ de pe
dra de 1odo este proceso, a pesares de 
que foron eles os ·que lle deron sana ·e 
prestíxio ao producto. Unha denomina
ción de calidade --decíamolo máis arri
ba- débe server para acabar co fraude 
que existe no sector, con este Consello 
Regulador, moito nos tememos -que o 
fraude está servido. 

Aparte está o co.nto das "mini-destile
rías" que a Consellaria -neglixentemen
te-- aterece como futuro para o sector. A 
proposta parece atractiva a priori: estabe.,. . 
lecer instalacións fixas que -"por supos
to.''- terán subvencións da Conselletia, . 

de 1992 a bon seguro que xa se carrega
ron a todos. Se o que se pretende é, .pre
cisamente, .a defensa e pontenclación·do 
fragmento mais feble da produciórí, aos 

. máis de 3.000 destiladores -artesanos de 
augardente, e aos mais de 40.000 produc
tores · de bagazo aos que se lles destila . 
para obter augardente, entón o camiño 
ten que ser outro que, en todo caso pasa
rá palas seguintes consideracións. 

1 º ampliación- inmediata do periodo · 
transrtório de destilación, mantendo polo 
de agora, o sistema impositivo vixente 
nese periodo e., por suposto, rematar co 
precintado "cautelar" das potas que·están 
a facer os dilixentes inspectores de facen
da. 

2º Exención do imposto ao grao-alcólico 
para os artesanos) ou no seu defecto es
tablece( o pago dun . máximo do 15 % do -
imposto reseñado. Estabelecemento dun 

_réxime -impositivo específico para as coo
perativas que. destilen, distinto do das in-
dústrias. . -

3° Anulación da arde pala que se cons
titue o consello regulado provisional da 
denominación . específica "Orujo de Gali
cia", abrindo un prazo de reconstitución 

, do mesmo que/ garantice. a preséncia 
efectiva de todos os sectore, cunha repre
sentación tripartita de productores de ba
gazo, augardenteiros artesanais, coopera
tivas e indústrias. 

En todo caso,' vendo o comportamento 
da Conselleria na evolución de todo. este -
conflito, entendendo que só · éabe · unha 
saida digna para a equipa de Sineiro: a 
imediata -dimisión dos seus cargos,- por
que demostraron ·'estár de costas á reali
dade de GaJlza e porque só así poderán 
evitar o único alcume que merecen: o de 
mintireiros. · o 

Mariano Lema é secretário de organízaÍ::iórl do 
. SLG-CCU.: 

A AS-PG descentraliza as suas atividades 
Encontros pedagóxicos en Pontevedra, A Coruña e O ~d'rrazo 
Dos dias 11 ao 16 deste mes terán lugar na Escala de 
Idiomas de A Coruña as XIII Xornadas .do Ensino . 
organizadas pola AS-PG en colaboración coa APLL. 
Durante este mesmo mes a AS-PG organiza.coa UTEG
INTG a Semana de Educación de Pontevedra (dias 11 ao 
15) e colabora con Nova Escala Galega nos encontros -
organizados por unha Comisión de Ensinantes do 

· Morrazo nos seus 11.1 · Encontrós (11 ao 15 de Setembro). 

As Xornadas do E~sino como en 
· xer~I os encontros pedagóxicos, 
.estan experimentando unha tran.:. 
ca rec.uperación despois dun pe
-quena bache. Nese senso as 

Xornadas do Ensino ostentan xa 
unha importante tradición, como · 
se confirmou na edición do ·pa
sado ano. Desta volta o progra
ma contempla a participación dé 

máis de setentp profesores dan
do seminários, conferéncias e ta
lleres e espérase unha participa~ · 
ción superior ás 300 persoas. Os 
talleres que se desenrolarán nes:
ta edición atinxen á Plástica (es
támpación de teas, barro, debu
_xo, .cartón pedra, cartonaxe) tea
tro, ·cían za; audiovisuais, ativida
des físicas e xogo, sa(Jde mental, 
música e informática. Seminários 
e conferéncias de Xusto Bera
mendi, "A Revplució~ francesa e 
o ·naCimento das sociedades po-
líticas"; . Fernando Márquez,. 
"Aproximación á probl~mática 

da saúde mental na:profisión do
cente"; e Manuel Ferreira, "As li
teraturas africanas no proceso 
de identidade nacional~'. A confe
réncia inaugural ·correrá a cárego 
de César Portela "Ecoloxia e 
educación" e o ramo poñerao 
Francisco Rodríguez, "Ser profe
sor na Galiza". Entre os convida
dos . estranxeiros cóntase ade
ma.is do portugués Manuel Fe
rreira, coa cubana Margarita Fer
nández Cluá, a caboverdiana Or
landa Amarilis e a portuguesa 
Isabel Pires de Lima. Prevense 
tamen catro saidas: ao meio na-

turaJ de Baldaio, unha observa
ción astronómica nc>ctuma. unha ' 
visita á Casa das Ciéncias e ex
eursións á Coruña de carácter ín
terdiscíplinar. 

No Morrazo e en Póntevedra 
desenvolveranse durante Setem-" 
bro senllas xomadas pedagóxi
cas curiha estn.itura similar. No~ 
caso do Morrazo o intercámbio 
de expenénci~ didácticas entre 
ensinantes da bisbami .. En Pon
tevedra ~ Semana de Educación 
organízan!l, con esbutura' serrie
llante ás xomadas· do Ensino, a 
AS-PG e máis a UTEG. O 
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AS· GUERRAS DO NARCOTRÁFICO 

Mariano Aguirre 
'O · narcotráfico é-
o delito da pobreza' 

• M. VEIGA-G. LUCA · 

A desintegración dalgüns 
estado~ no terceiro mundo 
ante o contrapoder do 
narcotráfico ou a. drogª· 
como· méio de vida para 
millóns de persoas, son 
outras tantas perspectivas 
que engadir a un dos 
. principais motivos de 
conflito da actualidad€. 
Mariano Aguirre, 
coordenador do Centro de 
lnvestigacións para a Paz de 
Madrid, autor .de diversas 
obras sobre relacións 
internacionais e desarme,· a 
última das cales leva por 
título Guerras de baja 
intensidad, aterece na 
seguinte ·entrevista algunhas 
aportacións esclarecedoras. 

'BOLIVIA ING'RESA 
POR DROGA CATRO 
VECES MAIS QUE POR 
TODAS AS DEMAIS 
EXPORTACIONS' 

sário enfrentalo con: afortalamento 
do aparato xudicial e policial-mili-

, tar. E algo asi como dicer: hai que 
reformar a policía ·e os xuices j 
compre pagarlles máis, pórque sa
ben -ainda que non o digan no 
-DooumeAto- que policía e-exérci
to están fondamente implicados.· 

Alén do-Documento de Santa Fé, 
creo que o narcotráfico é moi pou
co yisíbel ou que é visíbel na nosa 
vida cotidián -as zonas da nosa 
~idade ·onde. hai drogaditos ou 
·cando lemas no xornal que deter
minado alixo de drogas foi descu
berto. no aeroporto-, pero a trarrm 
intetnacional do narcotráfico é tre-
menda e as cifras sori alarmantes:· 
Bolíyia ingresa por droga ca1ro ve
ces máis que por todas as demais 
exportacións. Ademais hai un pro
blema engadido: os narcotrafican
tes están actuando como todas as 
multinacionais, diversificando, rein
vestindo cartos, poñendo o diñeiro 
negro, móvéndose através daban
ca internacional, criando fnstitu
cións financieiras para mover os 
cartas, mercando policiasJ funcio
nários e países case. O fenómeno 
é xa que logo alarmante e incon
troáabel. 
Pero como se ve o problema des
de o país, chamémoslle produtor? 
O problema está en quen é capaz 

O ·narcotráfico xoga un papel so- de asumir que, por exemplo, unha 
bresainte na economía mundiaf. boa ·parte da povoacíón de Bolívia 

vive producindo droga, o mesmo 
Ainda que -soe a broma de mal en Colómbla. No Paraguai cando 
gusto, o narcotráfico é un dos non é droga é contrabando. Un 
grandes· temas do futuro, ainda· caso espectacular é 0 de Pakistán: 
hoxe moi pouco est_udados. O cal entre a guerrilla, o exército soviéti-
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. quer dicer que o qüe eu · diga son, · co e 0 afgano, sementaron de mi
dalgun xeito, tentativas. O narco-· nas e destruiron os· campos de cul
tráfico é un tema moí grave e a es- tivo afganos, uns destruianos para 
querda está ainda -moi lonxe de to- que non os tomaran os exércitos 
mar conciéncia do que significa. A vermello e 0 de Kabul e os outros 
direita albíscao un pouco máis. Xa para que nos servisen para alimen
no 1981, cando Reagan asumiu a tar aos guerrilleiros, entón agora, 
presidéncia, heubo un grupo· de cando voltan unha boa parte dos 
estudos -deses grupos <::te pre- cinco millóns de refuxiados no Pa
sión e de estudos que existen nos kistán e no lrak, encóntranse a te
Estados Unidos- que se chamaba rra destruida para cultivar. Entón 
o Comité de Santa Fé e que mar- hai un estudo do Departamento de 
caba as· grandes liñas mestras de Estado que demostra que un dos 
actuación para América · Latina. En cultivos máis rápidos, que necesita 
Agosto de 1988, ·antes de que ga- menos espácio e que os campesi- . 

--~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- 1 

1 Pe 
gunha atitude eurocéntrica nen de
fender a ninguén, podemos dicer 
que é un estado que comeza a es
tar desintegrado, roto. O narcotrá
fico pode ser un contrapoder tan 
forte ou máis que o próprio estado. 
Out~o caso é .o de Bolívia: está por 
unha·banda o narcotráfico, logo un 

'COLOMBIA E UN 
ESTADO QUE COMEZA 
A ESTAR 
DESINTEGRADO' 

governo en teoria democrático 
governa moi pouco, os milit 
que son unha casta fortísima im 
cada no narcotráfico e hai unha 
beda externa tan brutal que es 
conducindo a que un dos xeitos 
renegociar a débeda sexa, 
exemplo, que as multinacionais 

UN PASO ATRÁS NA HISTÓRIA 
ñara Bush, saiu O Documento de nos poden axiña comercializar é MANUEL VEIGA 
Santa Fé 11. Nel analisanse vários précisamente . 0 do ópio. ou sexa 
pontos de preocupación: a débe- 0 tema é impresionante e ten que Ainda que pareza un argumento provocativo para. os no terceiro mundo, senón- mesmo de ser máis fort 
da, a democrácia-unha democrá:- ver con outro, do que somos ta- ben-pensantes, o certo é que a marxinália social, na que os· próprios estados (algun capo da droga ten 
cia controlada, tal _como a ente~- mén moi pouco conscentes, que é que se emarca o consumo de drogas, ofereceu sem- oferecido a facer efeCtiva a débeda externa do 
~en .os ~stados Urn_dos p~ra Ame- 0 da- desintegración dos estados pre e~caso motivo de preocupación P~,ra os ~oderes pais). Alén máis, nos próprios Estados Unidos o ca 
nea Latm~ •. na .med~da ep que ven no terceiro múndo. Ainda que soe estqta1s. Coñeci~as son ~s f:!P~~ac1on~. pnmavera da cocaína ou da heroína ameaz.a ao poder esta\ 
que o~ militares t.e~e,n u~ e~~rme un pouco catastrófico, pero se nos como lavados de 1m~e ~a mef1cac1a po.hc1al ante ca- Os narcotraficantes chegan a constituirse nun Job 

· poder e o J?Oder c1y11. e deslex1t1ma- \.fixamos en Colómbia e sen nen- . mellas de sobra conec1~os. Os, negocios .d? .droga tan poderoso como o xudeu, que como é sabido ! 
do e que e necesario formar unha · ' contaron sempre .cos ma1ores pracemes pohc1a1s, po- influéncias suficientes para decantar o voto do e 
nova xeración de militares que te- líticos e bancários. greso norteamericano. 
ñan o control do pais, pero que á ' UN ES O O As martes que trai consigo o consumo supoñen un É neste entramado que hai que entender esta.º 
sua vez respeten certas reglas de- · TUD D custo asumibel para unha sociedade que conta ama- ración que acaba de comezar -contra os narcotraf1 
mocráticas-. O terceiro problema DEPARTAMENTO DE rxinalidade como parte necesária do seu estratificado tes. O estado moderno, racional,.burocrático e en g 
é a teoloxia da liberación, a cal -é ESTADO DEMOSTRA organi_grama. Polo demais, óbvio é que a droga é un medida lexitimado ·ante a sociedade para exercer 
vista como un enorme enemigo do gran negócio, o mellor. . · poder e o control sobre todos os c;;idadáns, non P 
imperialismo americano. Por último QUE UN-DOS Por que, pois, se comeza a actuar contra o narco- . sentirse disminuído antes as máfias, .ante reinos. 
está ·o tema do narcotráfico. Todo CULTIVOS MAIS tráfico, o cal, xúnto co tráfico de armas -en gran fTle- taifas que suporian un paso atrás na sociedad~, ci 
isto, ou polo menos unha parte, RAPIDOS E QUE o·s dida tamén ilegf!il- son os dous fundamentos sobran- · nascida coa revolución ,trancesa e coa revo1uc1on 

· englóbano .no que chaman as gue- · ceiros dunha naoa ética economía tran~nacional? dustrial. O governo dos capos -non outro é o P, 
rras de baixa ·intensjdade, que é a CAMPESINOS PODEN O problema radica -e un antecedente poderia en- go- $Uporia unha volta atrás na história. E~a ~ 
nova doctrina que . teñen os Es1a- AXINA · confrarse xa nos tempos da Leí seca norteamerica- ameaza .que os estados, 'mesmo os que están direc 
dos Unidos para enfren.tar conflitos COMERCIALIZAR. E. na- no progresivo crecimento organizativo dos nar- · mente implicados no negócio da droga, como.º n 
no terceiro mundo. · cos (é ben ilustrativo ne~te senso. o artigo que publica- teamericano, non poden tolerar. A dinámica, srgna 

O narcotráfico, en concreto, ólla- PRECISAMENTE O DO mos nestas mesmas páxinas). As redes da droga hoxe en Colómbia, non acaba mái.s que de cornez 
no con enorme alarma. No Docu- OPIO.' constitúense pouco a pouco nun contr~poder real O procesó, como todos aqueles ondeé moito 0 q 
mento-ee Santa Fé din que é nece- frente ao estado, capaz non só de de1Jrubar governos _ _ está en xogo, será longo_. 
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alimentación vaian- mercando ana
cos ·de Bolívia, para instalaren se 
cadra gando de corte intensivo 
para .producir comida barata para 
os Estados Unidos. O Líbano esta
se desintegrando por outras ra
zóns. pero Bolívia estase a desin
tegrar pola cíise económica, o país 
esta exausto. Que pasa no Perú? 
·Ali hai unha división histórica entre 
o Perú da costa, católico, que fala 
castellano e o Perú da montaña. 
Hai logo un Perú que o simboliza 
Vargas Llosa co seu discurso euro
peizante, mentres que no outro 
está Sendero Luminoso, cun dis
curso fundamentalista, mesiánico e 
son como dous mundos completa
mente afastados. 
Pero os beneficios do narcotráfi
co acaban senda chuchados pa
las economías centrais. 
Supoño que si, pero de todas for
mas coido que o narcotráfico é 
algo así como o delito da pobreza. 
Quera dicer que ainda que esteña 
metida toda a máfia internacional, 
os Carlos Ledher, Ochoa e todos 
estes que pertencen ao Cartel de 
Medellín, son, digamos, os gran
des mafiosos do terceiro mundo. 
Ademais xérase outro fenómeno 
que compre non perder de vista: 
cando Honduras, que é o porta
vións dos Estados Unidos en Cen
troamérica, concede a estradición 
a Estados Unidos dun narcotrafi
cante hondureño, prodúcese unha 
rebelión popular, un ataque á em
baixada norteamericana e un ata
que ao governo. Cando a crise de 
Noriega eu escrebin un artigo que 
talaba de como os Estados Unidos 
conseguiran converter a un gánster 
do narcotráfico nun líder anti-impe
rialista. Lembro ter falado daquela 
con xente de Latinoamérica que 
me decia que ese tema non só se 
podía centrar asi, senón tamén en 
como os Estados Unidos queren 
derrocar a Noriega para quedarse 
no Canal e manter as tropas. 

'BusH ESTABA 
INTEIRADO DE COMO 
SE UTILIZABAN OS 
BENEFICIOS DA 
DROGA PARA 
ALIMENTAR A 
CONTRA' 

Pero cunhas burguesías latinoa
mericanas tan febles, o difícil vai 
ser que non esteñan implicadas 
no narcotráfico, cando é a sua 
principal, ou unha das principais 
riquezas como vemos. 
O fascinante é que os Estados Uni
dos están fondamente implicados 
no narcotráfico. Nos dous últimos 
anos nos Estados Unidos- sairon 
estudos nos que se sinala como 
hai un grupo de funcionários da 
CIA, do Pentágono, do Departa
mento qe Estado, exército, políti
cos... que veñen actuando desde' 
os anos sesenta e utilizaron o nar
cotráfico, primeiro en Asia, durante 
a guerra do Vietnam, e lago en 
Centroamérica para alimentar a 
"cbntra" e as operacións encuber
tas. Un libro moi actual, dunha pe
riodista norteamericana, Leslie 
Cockdurn, que é unha verdadeira 
fera, e que se titula Fora de control 
é absolutamente impresionante 
neste senso. Nesa obra descré
bense as relacións entre o narco
tráfico, a "contra", os exiliados cu
banos, a máfia de Miami, a máfia 
en Asia. Eu vin en Nova lorque 
dous programas que esta autora 
fixo para a Tv pública norteameri
cana e están implicados todos, o 
mesmo Bush estaba inteirado de 
como se ·utilizaban os benefícios 
da droga para alimentar á "cont~a", 
através das redes privadas. O que 
~curriu foi que a prensa norteame
ricana tapou todo para que potc::tera 
chegar a pre~idente. 1 1 

' '" ~ "-=. ; 

• A Mesa Pra Defensa del 
Galego de Asturias recebiu 
unha subvención de 1 .300.000 pe
setas da Consellaria de Educación 
da Xunta da Galiza para realizar 
traballos de investigación para a 
elaboración dun dicionário do "Ga- -
lego de .Ástúrias"; "elaboración das 
Normas Ortográficas e Morfolóxi
cas do Galego de Astúrias"; "traba
llos de investigación toponímica"; 
"elaboración de ·material didácti
co"; "traballos de investigación lin
güística"; "edición dos cadenas de 
filqloxia lingüística e outros traba
llos da MDGA" e "outras actividade 
de normalización Lingüística". 

Pola sua banda a Consellaria de 
A dl~elta Fábio Ochoa, pai dos tres reclamados pola Xustícia americana e que forman oparte do Cartel de Medellin. Na outra foto Educación e cultura do Pincipado 
os e rceres das cldades colombianas atéiganse coas detencións baixo o toque de queda. . - astur, para os mesmos proxectos 

Os xinetes da coca 
e investigación~ concedeu unha 
suvención "global de 200 mil pese
tas", ainda que estes proxectos, 
que se poden calificar corno "am
bidosos e importantes" se vaian 
desenrolar · no seu território admi
nistrativo. 

e a tr~ma: dun império 
• FÁBIO CASTILLO 

Fabio Castillo, xornalista 
colombiano autor do libro 
"Los jinetes de .la coca" 
revelaba no diário arxentino 
"Página 12" (24 de Agosto 
1989) o esquema de 
funcionamento dos cárteles 
colombianos do 
narcotráfico. 

"O secuestro de Martha Nieves 
Ochoa Vásquez, irmá de Jorge 
Luis, o xefe do Clan Ochoa, dividiu 
a história do narcotráfico en Co
lómbia. Martha Nieves foi secues
trada por unha célula do-M-19 que 
ollaba nos narcotraficantes a fonte 
de ingresos fáceis para financiar a 
sua lo ita. ( ... ) A máfia resolveu res
postar ca seu próprio argumento: 
a criación dun grupo armaqo, iden
tificado co nome de MAS (Marte a 
Secuestradores). A montaxe dun 
aparato de xustícia privada das ca
racterísticas do MAS requeriu a 
preséncia dos grandes capos do 
narcotráfico". 

Despois dun importante operati
vo propagandístico, que incluiu 9 
secuestro e a marte· de numerosos ' 
militantes do M-19, "algun cadro 
da organización guerrilleira logrou 
contacto cos narcos para procurar 
unha solución ao que podía ser 
unha guerra definitiva entre as · 
duas faccións. Celebraron entón 
un pacto de trégua e nunca máis 
voltaron a tocarse". 

Este in ício de colaboración entre 
.os diferentes cárteles deu lugar a 
unha posterior reunión "para for
mar un Cartel, no sentido técnico: 
unha asociación de traficantes de 
cocaína que se concertan para 
controlar mercados e précios da 
droga. Tamén criaron servícios es
peciais : empresas de seguros que 
responden polo 100 por cento do 
investimento no carregamento, se 
este é incautado. O asegurador só 
reclama unha porcentcixe se logra 
introducilo nos Estados Unidos. O 
aluguer de rotas - garantidas, para 
aquelas persoas da sua confianza 
que desexen entrar a participar no 
tráfico. Empresas de courier que 
transportan e -entr~gan a cocaína 
en La Florida.( ... ) O Clan óchoa foi 
o máis listo en comprender a orga
_nización como factor de poder e 
entro u en contacto coa máf ia italo
norteamericana. ·Esta alianza -de
tectouse no caso coñecido como a 
"Pizza Connection" de Nova lor
que, unha rede de piderias contro
ladas pola máfia dos Estados Uni
dos para distribuir a cocaína dos 
Och<Ja. A fama de Jorge Luis 
Od1<m V;íp~WJ/ ora_ tal, que o ;mi
m;HJ<Jr í<!mando Gond1le/ Pache
f¿.9 dcdi<;<,HJ <l<JUs proqramas de te-

A MDGA considera que a Xunta 
levisión para mostrar a sua tacen- llóns, para 0 Banco Cafetero de astur segue a considerar a "cultura 
da, La Veracruz. Panamá, através dunha sociedade da Nosa terra" como algo alleo que 

"A Carlos Lehder correspondeu~ que operaba en _Miami, a lrving debe de ser discriminado e esque-
lle o traballo político, pero entrou Trust Co. cido". 
en crise económica. Foi mantido "Esta firma non ordenaba trasla- Da Xunta galega afirma~ que o 
polo Cartel de Medellírt; até cando dar directamente os dólares ao único que fan é cumprir coa lexis
rematou de "cociñeiro" e supervi- FIB, ·senón que iniciaba a opera- lación vixente, algo que incomoda 
sor de campo nos Laboratórios de ción en Los Angeles, .desde onde ao governo astur, · que este vdrán 
Tranquilándia. enviaba unha nota-crédito, na que en várias oc~sións, a meio de rt:áis 

"Non aband_oaron a idea de que dispuña 0 rexisto contábel dos re- dun conselle1ro, voltou ~ advert1'. a 
o narcotráfico fose controlado por cursos existentes no Banco Cate-; . Xunta galega para que· n.on se in
un só grupo, unha máfia cunha só tero de Panamá, para a sua remi- miscuíuse· nos seus asuntos". O 
equipa que se encargase do lava- sión ao Forst lnteramericas Bank. 
do de dólares. O 9 de Febreiro do E este xiraba ós recursos ao Banco 
1984 Jorge Ochoa sostivó ante Ma . dos Traballadores ou ao mesmo 
Merlmestein que estaba en candi- Banco CaJeteiro en Cali, a nome 
cións de enviar 2000 quilos qe co- das empresas que operaban no 
caina semanais a Estados Unidos". Valle como fachada para os cartas . 

Distribución e lavado 
"Para ese momento Pablo Escobar 
tiña. montado un sistema de distri
bución de cocaína a nivel interna
cional. Asegúrase que podía entrar 
aos Estados Unidos un promédio 
mensual de 1.500 quilos de alcalo;
de e que .unha cantidade non des-
preciábel era enviada aos ·merca
dos europeus, con ponte en Cara
cas. Se o précio da cocaína oscila
ra entre os 20.000 e 45.000 dóalres 
a gañáncia de Pablo Escobar, cada 
mes, poderia ser de 700 millóns de 
pesos colombianos. Con semellan
tes ingresos Escobar podia darse 
o luxo de mercar obras sociais 
para procurar a simpatía popular · 
que, evidentemente, chegou a al
canzar cando lanzou o seu progra
ma de Me_dellin sen Tugurios. 

"A rede de Philip M.orris, até en
tón o meirande contrabandista de 
cigarrillos Marlboro cara Colómbia . 
(asi se sostén nun informe do R.:.2 
da Aduana), foi tomada por Pablo 
Escobar, quen mercou dous bu
ques nos que se transportaban os 
cargamentos pará Colómbia. Asu- . 
miu de igual _ maneira o confroi do 
peirao 3 de Ciudad Colón, de onde 
se afirma que saian os buques co -
cigarrillo, con destino ás praias co
lombianas. Cada paquete de Mari
boro que se vende >:<unto aos se
máforos de Bógota e as outras ca
pitais do país, lava un dólar de Pa
blo Escobar. Tamén se asegura 
que Escobar investiu unha-impor
tante ·suma de cartas para conver
terse en accionista de American 
Express. 

"O First lnteramericas Bank 
(FIB), controlado por. Gilberto Ro
dríguez Orejuela e Jbrge Luis 
Ochoa, foi destinado durante catro 
anos a lavar dólares do narcotráfi
co, incluso através de bancos ofi
ciais, como o Cafetero. En Abril do 
1985 púxose ao descuberto unha 
ousada operación de lavado de 
dólares dos Rodríguez Orejuela, 
que involucrou ao Continental Na
tional Bank of Miami, de onde saí
ron ordes de xiro por uns 4p mi-

dos Rodríguez: Alpacol Comercial 
S.A., Exportadora Caribe, Fernan
do tnternacional e Hajasa S.A., en
tre outras. 

"Despois os delincuentes de pai
ses viciños empezaron a buscar un 
sitio no negócio da cocaína. Vene
zuela, Brasil, Chile e Arxentina son 
os principais países invelucrados 
ho:><e. Existen rotas para todos, co . 
apoio do Cartel dé Medellin, a 
cámbio dunha porcentaxe que de
terminan autonomamente en cada 
caso. 

"Quedaron desde entón consoli
dados dous grandes Cárteles: o de 
Medellin, dirixido por Pablo Esco
bar, o Clan Ochoa e Rodríguez Ga
cha, que exerce o control sobre 
toda a costa atlántica; e o de Cali, 
dirixido polos Rodríguez Orejuela e 
Santacruz Londoño, con dominio 
na parte sur do país. Pero a prensa 
empezou a revelar nomes, e a de- _ 
nunciar _moitas Etas suas_ opera
cións. Escobar- Gaviria debeu fuxir 
cara Austrália onde é proprietário 
dunha xigantesca finca. ( ... ) Esco
bar e~a sinalado como autor inte
lecfual do asasinato de Rodrigo 
Lara. ( ... ) Os Ochoa, Juan David e 
Fabio refuxiáronse nas suas fincas 
de Antioquia e o Atlántico. Jorge 
Ochoa fuxiu a España, coa ~ecreta 
esperanza de que os seus dólares 
foron ben reéebidos. 

"( ... ) Horas negras esperaban a 
Colómbia, cando foron capturados 

- Ochoa e Rodríguez en . Madrid. 
Desbaratáronse por completo as 
suas expectativ?s: os car:tos non 
lles compraran a impunidade. Os 
narcotraficantes descobrirori entón 
que o único país do mundó onde 
podian vivir tranquilos era Colóm
bia. E decidirori empezar a labrar a 
sua permanéncia ali. 

"Nese momento selouse a morte 
par-a os maxistrados da Corte Su
prema de Xustícia que se apuñan 
a declarar incostitucionat o tratado 
de extradición cos Estados Unidos; 
os poucos xuíces que se atreveron 
a detelos e os xornalistas que qui:
xeron denuncialos. 

"Tiñan deci~ie!_~ merc~r o ~aís".r-J 

• A lexislación que recoñe
ce o galego como língua de 
uso ven de ser -recopil~da 
nunha publicación do Concello de 
Redondela e que leva por título 
''.Estás no teu dereito". A obra di
fundida reyentemente e a disposi-_ 
ción de calquer interesado forma 
en concreto unha recopilación le
xislativa e xurisprudenciat, a cargo 
de Xosé González Martinez, que in· 
cluie os ~partados de tratados in
temacionais, xusbza, ensino·, fun
ción pública, comunicacións, acti
vidades comerciais e mercantis, 
administración 1ooal, administra
ción militar, réxime eleitoral, nor
mas básicas da comunidade auto
nómica, xurisprudéncia e sentén- • 
ciase outras disposcións. 

A recopilación, ate agora publi
cada como material esparexido, 
permite ler constáncia inmediata 
dos dereitos e:tos galegas no. tocan
te ao uso do seu idioma. 

A publicación· deste documento 
completase coa edición dun folleto 
no que se tent3: de respostar sinte
ticamente a perguntas elementais 
para os cidadáns e a prol da nor
malización linguística. Así respos- • 
tase a temas como a inscripción en 
galega no Rexistro Civil, a realiza
ción de contrátos, redación de 
cheques ,ou documentos na nosa 
lingua etc. O 
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_A fame ·afecta xa a 1 O ·millóns de persoas, frente... a tres millóns no 1983 

Bunge & Born, 
o monopólio. do trigo, . governa a Arxentina 
• J.C .• MTNEZ. B.ETEL.Ú/BUENOS AIRES 

Mentres a escan'gallada 
economia arxentina segue 
sometida ás severas 
·políticas de axuste ditadas 
polo Fondo Monetário 
Internacional, baixo a 
condución dun ministro 
procurado pola xustícia de 
Venezuéla, o presidente 
Carlos Menem avanza 
resoltamente · .Gé;\ra o perdón 
aos militares condénados ou 
acusados de graves 
viólaci.óns aos direitos 
humanos·. · 

O borrón e carita nova incluirá ta
mén aos·golpistas que en tres oca
sións se ergueron contra a arde 
constituciónal e estenderase aos 
xenerais derrotados nas Malvinas. 
O manto de esquecimento deseña
do por Menem arrastará a Mário 
Firmenich, o xefe dos Montoneros 
que suxestivamente pudo sobrevi-

- ver . ao xenocídio de 30.000 per
soas na década pasada e a quen 
se acusa de ter mqndado ao sacri
fício a milleiros de persoas que 
idealizaron a revolución social pala 
via armada. ·En nome da chamada 
reconciliación nacional, Menem 

" está a ponto de ceibar a Videla e 
ao resto dos comandantes actual
mente encarcerados na prisión mi
litar de Magdalena, a cen quilóme
tros desta capital. "ArxenHna precí
sanos a todos" df e repite Menem 
para que ninguén se opoña a'o in
dulto que ven coa benzón dos _ 
mesmos bispos que baixaban as 
pálpebras ou aliaban para as bei
ras mentres milleiros de· homes, 
mulleres e nenos transitaban cara 
ó interno. 

''Eu non podo vér encerrados 
nen · aos páxaros" pontificaba o 
presidente para atenuar as iras que 
produciu a imaxe do almirante 
Massera nas ruas de Buenos Aires 
onde o surpr~.ndeu o fotógrafo 
Marcelo Ranea. A foto era todo un 
símbolo da impunidade. A mesma · 
que protexe _ aos golpistas como 
Aldo Rico oa Mohamed Seineldín, 
para quen a prisión preventiva rigo
rosa non !les impediu aparecer en 
público o~ converter os seus luga
res de confinamento en centros de 
febril atividade· política. 

O acercamento de Menem cara 
o poder militar expresouse apenas 
24 horas de ter asumido a presi
déncia, cando os uniformados vol
veron lucir nas ruas de· Buenos Ai
res o verde oliveira de cor:nbate -
agora sen carapuchas- no desfile 
celebratório do día da independén
cia nacional. As cadeas de televi
sión mostraron a todo o país aos 
militares nu-n tipo de cerimónia que 
non se via desde habia moitos 
anos. o desprestíxio alcanzado fa
cíaos impresentábeis en público, 
pero Menem animouse a dar un 
paso que nen o próprio Alfonsin
ousara dar nen nos momentos cú
mio da sua poi ítica de concesións . 
ao poder castren~e. A designación 
de ltalo Luder no Ministério de De
fensa é, quizá,· o sinal máís claro 

· do romance iniciado por Men'em 
coas forzas armadas. Lúder era 

· presidente provisório no 1975 (go
verno de Isabel Perón) cando ·.se 
ordenou aos militares actuar na se
guranza interior. O candidato a 
·presidente nas eleicións do 1983 

foi o asinante daquel decr~to ·que 
ordenaba aos militares· "aniquilará 

· subversión". Ese decreto serviu 
aos militares para xustificar a cha
mada guerra suxa. Non é o único 
antecedente- polo cal a sua desig
nación· en Defensa foi recebida con 
ledícia nas forzas armadas: Lúder 
foi un dos pouc.os constitucionalis
tas que considerou legal a autoam
ñistia dictada pola Xunta Militar no 
1983 para -botar no esquecimento 
aos 30.000 desaparecidos. 

'Q ACTUAL MINISTRO 
DE DEFENSA 

· CONSIDEROU 
CONSTITUCIONAL A 
AUTOAMNISTIA QUE 
SE DERON OS 
MILITARES NO 1983' DANIEL PAZ.-SENDRA/PÁG/NA 12 

Os monopólios· 
tamén aplauden 
Mais .non son só os militares os 
que están aplaudindo o rumo que 
Menem está a 'dar ao seu governo. 
A eufória é compartida -palas cla- _ 
ses altas e polos grupos- econ9mi
cos tnáis poderosos, que son, a 

decote, os que conducen o proce
so económico. Bunge&Born, un 
dos monopólios m.áis fortes do 
país, incluído entre os cinco gru
pos internacionais que manexan os 
cereais, xa non dirixe a economia 
arxentina entre bambalinas. Des
que asúmiu Menem, os seus direc
tivos choutaron directamente á 
Casa Rosada atrav~s -de Miguel 

A-amnésia.· de Menem 
Carlos Menem está demostrando 
unha cualidade que ten feito fa
mosos mundialmente a moitos 
arxentinos: unha incomparábel 
capacidade para esquecer o pa
sado 'e para mudar dun dia para 
o.utro as suas opinións políticas. 
O de Menem é realmente asom- · 
broso, Todo' un milagré, diria un 
crente. Quen lea os seus discur
sos ou declaracións prévias á 
asunción da presidéricia e anali
se os contidos dos. seus actuais 
discursos, ou. simplesmente mire 
cara onde camiña, dirá que non 
se trata da mesma persoa. En 

. dous meses de governo foi ~a
paz de borrar co cóbado 9 que. 
escrebeu coa man. O que até 
ohte era negro, _ hoxe é branco. 
Foi capaz de transformar o mao 
en bon e o bon en mao nun abrir 

· e pechar os olios. De noite ama
saba o sono de ~smagar ao ini
migo usU'·pador das Malvinas "a 
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costa de sangue, suor e bágoas" os arxentinos veremos naufragar 
e ao dia seguinte despertou to- · os nosos mellores ideais demo~ 
mando ó té na e_mbaixada ingle- cráticos, que se resisten a prote-

- sa. Non é t_odo. Nen o máis gra- xer na impunidade a quen some
ve. O pior é a sua repentina am- teron ao país á máis delezriábel 
nésia en torno aos asasinos e das tiranías. Ninguén ten o. direi
torturadores. O que escrebeu no to a nGn responder polas suas 
diário "La.Razón" o 9 de Decem.- culpas, sexa militar ou civil. Nin
bro do 1986 é un dos exemplos guén ten o direito ao esqueci
máis .claros para definir' o dobre mento, cando se trata de delitos 

. discürso, a dobr:e persoalidade,. aberrantes. que. vulneran o máis 
a dob·re condut~ dunha Clase di- preciado da dignidade humana. 
rixente que de súpeto acredita Ninguén, menos o governo de
que as ideas e os princípios - mocrático, posue a aptitude mo
como a. nioeda- poden envile..: ral para absolver encobertamen
cerse sen que a ninguén se lle te aos ladróns, os torturadores e 
mova un pelo.- Próbas ao canto: os homicidas. . 

"A única · mane ira de cerrar "A · democrácia -sostiña Me-
para sempre as portas dun -ho- nem__.:. é unha atitude ética ante 
rroroso pasado é non interferin- ·. a vida. Representa a realización 
do n'o labor do Poder Xudicial. A dos nosos mellares soños nun 
única garantia para ollar con lim- marco d_e respeito cará ·a digni
peza cara o futuro reside na apli- dade esencial da persoa huma
cación da lei. Sen esas pre~isas, na. Implica un modelo de socie-

Roig, cuxa marte súpeta, cinco 
dias despois de ter asumido, non 
interrompeu as políticas de axuste 
escollidas polo governo. Roig, a 
quen os conservadores arxentinos 
chegaron a comparar con Miguel 
Boyer, foi suplantado horas des
pois do seu pasamento por Néstor 
Rapanelli, vice-presidente de Bun
ge&Born, - convertido de imediato 

'CoN MENEM 
BUNGE&BORN-XA NON 
DIRIXE A ECONOMIA 
ENTRE BAMBOLINAS 
E PON XA AOS 
MINISTROS DE 
ECONOMIA' 

dade baseado na Ldberdade e na 
Xustícia, porque sen ambos va
lores o ideal democrático altera 
o seu espírito e sofre inaceitá
bei? transgresións. Arguméntase 
para iso que é preciso fechar 
para sempre as portas do pasa
do na Arxentina. Mais non será a 
empuxóns como se clausuren os 
períodos históricos; non será 
mergullándonos nunha repentina 
amnésia colectiva. 

"Se como se pretende, a inten
~ión reside en superar as dife
réncias entre civis e militares, 
debe rematarse xustamente con 
esas lei~ feudais, que implican 
flagrantes. clasismos e que violan 
calquer idea de igualdade. Só así 
garantiremos un modelo demo
crático forte, que non aceite pre
sións nen asuma debilidades. Só 
así a paz será verdadeiramente o 
fruto do amor na Xustícia. Só así 
poderemos ollar coa frente ben 
alta a nosa História. Porque so
frin cárcere, persecución, opró
bio e ilegalidade, síntome con 
entidade moral dabondo para 

-'NINGUEN TEN 
· DIREITO A NON. 

RESPONDER POLAS 
SUAS CULPAS, SEXA 

MfLITAR OU CIVIL 
NINGUEN TEN 

DIREITO AO 
ESQUECIMENTO 

CANDO SE TRATA DE 
DELITOS · 

ABERRANTES 
(CARLOS MENEM -
GECEMBRO 1986) 

cuestionar esa decisión do Poder 
Executivo. Poderia refuxiarme na 
venganza e no rencor. Pero non. 
Só pido que se aplique aos tortu
radores a lei que eles negaron; 
que se lles outorgue a posibilida
de de defensa que eles non acei
taron. Porque se a reconciliación 
non se basea sobre a verdade, 
terá pés de lama e será hipocre
sía. Ocorre que ninguén pode di
cer que na Arxentina non pasou 
nada, por máis que se mire ao 
futuro e se superen os desen
contros do pasado. 
"Ao contrário, aquí pasaron moi
tas cousas, e non foron só culpa 
dos militares. Ao facer esta refle
xión penso en quen endebeda
ron criminalmente á Nación, en 
quen baleiraron e hipotecaron o 
futuro dos nosos tillos. T amén o 
povo agarda que eles rindan 
contas, porque se trata dun te
rrorismo de Estado que hoxe nos 
segue agobiando co peso dunha 
débeda externa escandalosa e · 
condicionadora do noso futuro. 

"Ao facer todas estas afirma
cións críticas, véxome na obriga · 
de lembrar que oportunamente 
aplaudin o trunfo ético que lo
grou a Cámara Federal , ao sen
tenciar aos ex tiranos. Hoxe, 
simplesmente, reclamo que esa 
senda continue. Non me anima 
un infantil antí ..,-milítarismo nen 
unha cuestión egoísta ou per
soal. Hai nais, esposas, tillos, 

...amigos e compañeiros que cla
man polo trunfo da Xustícia. Hai 

~ bons militares; con senso nacio
nal e patriótico, que non mere
cen o manto da -dúbida que su
rxe neste ponto final inadmisí~e.'
E hai .unha Arxentina democrat_1-
ca que se resiste ao es~ueci~ 
mento e máis unha vez.repite: So 

. a ver_dade nós fará !ibres". o 
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.- GALIZA E MUNDO 

pero .n9n mellorarán as condícíóns . 
. de vida de milló6s de arxéntinos.- · 

O remédio privatista 

o deterioro económico que afecta 
á maioria das empresas do Estado 
mercede ás políticas de vaciamen~ 
to aplicadas polos militares coa 
'éomplicidade dos monopólios lo
cais, serve agora de argumento a 
eses mesmos sectores para a~an
zar cara as privatizacións. En nome 
da modernidade, o governo de Me
r:1em aceitou as receitas dos men
tqres da economía. de merc~do e 
deu luz verde a un plan de liquida- · 
ción das empresas estatais. Teléfo
nos, ferrocarr_ís, empresas de voo, 
petróleo, minaría, frota fluvial, can
les de televisión, todo está en pro
ceso de remate. 

'fi.. IDEA MOTRIZ DA 
PRIVATIZACION E 
ASIMILAR O PAIS A 
UNHA GRANDE· 
EMPRESA COMERCIAL 
NA QUE OS ESTADO E 
OBRIGADO A XERAR' 
GANANCIAS OU 
PERDAS SEGUNDO 
CONVEÑA' 

A id~a motriz non é oi..Jtra que 
asimilar o país a unha grande em
presa comercial reservando para o 
estado a abriga de xerar ganáncias. 

~ ou perdas, segundo conveña. Trá
~ tase, en suma, de colocar ao Esta ... 
-~ do ao servício dos sectores de pre
~ viléxio, das minorías que sempre o 
,z usufrutuaron coas promocións in
~ dustriais, os reembolsos ás expor
(§ tacións, a desgravación de direitos 
_J 
UJ 

ít 
~ a: 

nem oo Secretário do Tesouro norte-americano que en Agosto fol supervisar a apllca-
6n das receitas do FMI 

de importación, ... lso si, o Estad.o 
non se desprenderá das empresas 
en quebra e debe asumir os pasi
vos das que porá en venda. 

en pedra de escándalo a raíz dun 
pedido de captura que pesa sobre 
el por órde dun xuíz de Venezuela. 

Rapanelli está acusado de frau
de e contrabando en perxuício do 
estado venezolano, cometidos 
cando dirixia unha filial da multina
cional en Caracas, entre 1985 e 
1986. O fraude facíase através da 
sobre-facturación do précio do tri
go que se adquiría en divisas pre
ferenciais. A política de esqueci
mento estimulada polo governo 
peronista-conservador inclue, ob
viamente, 9 nebulo~o pasado de 
Rapanelli. E comprensíbel o intere
se de Menem en ocultar ese inci
dente acorrido en Venezuela. Can
to menos se tale de Rapanell i, me
nos se talará de Bunge&Born e nin
guén lembrará que o próprio Perón 
tivo, algunha vez, xuícios lapidários 
contra un dos monopólios que 
máis se ten lucrado co esforzo co
lectivo dos arxentinos. 

Un grande fraude político 

Dous meses despois da chegada 
de Menem ao governo, milleiros de 
arxentinos que deron o seu voto ao 
peronismo síntense vítimas dun 
dos meirandes fraudes políticos da 
história deste país. O desencanto 
chegou no mesmo instante en que 
se soubo que os conservadores a 
ultranza se instalaban na Casa Ro
sada ("agora atendida polos seus 
próprios donas" como diria o enxe
ño dun humorista) para desenrolar 
unha política económica que está 
Producindo verdadeiros estragos 
nas clases rriédias e baixas. Os 
grupos monopólicos locais ·asocia
dos ás multinacionais que lidera 
Bunge&Born ergueron os précios 
até o infinito e os axustes nas tari
fas dos ser:vícios públicos cairon 
coma un lóstrego mortal sobre 
grandes sectores da povoación ac
tiv~: ~ deterioro do sal?rio chegou 

'Dous MESES 
DESPOIS DA CHEGADA 
DE MENEM AO 
GOVERNO, MILLEIROS 
DE ARXENTINQS 
SINTENSE VITIMAS 
DUN DOS MEIRANDES 
FRAUDES POLITICOS 
DA HISTORIA OESTE 
PAIS. A CHEGADA DOS 
MONOPOLIOS 
DESENROLA -UNHA 
ECONOMIA QUE FAI 
ESTRAGOS NAS 
CAPAS MEDIAS E 
BAIXAS' 

a níveis alarmantes e hai xente que 
non gaña dabondo para pagar o 
aluguer, a luz, o gas e os impostps 
que gavearon até as nubes. 

O governo segue co Plari Ali
mentário (PAN), un sistema de- so- . 
corro iniciado durante o governo 
de Alfonsín para auxiliar aos esfa
meados. que duns tres millóns que 
eran no 1983 convertéronse agora 
en perta de dez millóns. O governo 
criou un bono de emerxéncia desti
nado a unha franxa duns catro mi-

·-.. llóns de persoas que transitan · cos 
seus estómagos baleiros, pero é só 
un paliativo que riada ten a ver coa 
bacoteada xustícia ~acial que ser
ve de bandeira ao peronismo. 
Mentres, as autoridades incitan 
aos homes do campo a sementar 
máis trigo para aumentar a colleita 
de graos e obJer meirandes ingre.
sos dé divisas, Con etas, segura
mente, o gove~no poderá cumprir 
relixiosamente co pago dos intere-

-ses da débeda externa e fará me
drar os balances dos mol"'!opólios, 

Com-o sempre, o pavo participa 
na socialización das pardas. Asi 
ocorreu coa débeda externa entre 
o 1981 e o 1983, cando ó actual 
chanceler Domingo Cavallo .cola
boraba coa ditadura militar. Cava
llo era presidente do Banco Central 
e tocoulle a el licuar a débeda ex
terna do sector privado, uns doce 
mil millóns de dólares que entón 
equivalían ao cincuenta por cento 
do total adebedado á banca inter
nacional. Non é casual que os máis 
encendidos elóxios que está rece
bendo Menem proveñan dos em
presários, industríais, banqueiros e 
terratenentes. Ao fin e ao cabo, 
eles voltan ser os grandes benefi
ciários dunha política económica" 
que porá o acento nunha agricultu
ra de exportación. . -

A estas alturas, non son poucos 
os que coidan que un plan econó
mico como o que se est~ aplican
do é incompatíbel cun sistema de 
liberdades. Esta circunstáncia é a 
que está obrigando a Menem a es
treitar fileiras epas corporacións, 
coa igrexa, cos sindicatos vertica
listas e cos grupos de poder eco
nómico e militar. 

O borrón e canta nova para os 
crímenes· e outras atrocidades· for
ma parte da estratéxia dun gover~ 
no que cos votos dos probes en
tregou o poder aos ricos, As· pró
prias multinacionais ·colocáronse 
na primeira liña dos que reclaman 
esqaecimento. O temor n·on é á 
guerrilla senón á f?me dos probes, 
á estrepitosa caída da outrora forte 
clase média arxentina. Se se repe
tisen os estalidos sociais de fins de 
Maio pasado ou o descontento se 
canalizase através de protestas nq. 
rua, o governo sabe que poderá 
contar cunhas forzas armada.s dis
postas a acatar as ardes do poder 

. político, incluída, claro está, a re-
presión violenta. , D 
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DESDE O MONTE DO GOZÓ 
• FRANCISCO CARBALLO 

Os días 19-20 de Agosto revestiron características de acontece
mento en Santiago. No Monte-do Gozo rei,miron-se máis de 
200.000 mozos dos cinco continentes, maioritariam'ente da Euro
P~· Protagoni:z?u .~ con?entración X'Oan Paulo 11 con un longo 
discurso mult1lingue o d1a 19 e cunha homilía o 20. As análises 
deste acontecer ainda son. escasas. Só un xornal da Galiza se
gue dia a día con entrevistas..! crónicas etc. aos diferentes grupos 
concentrados. 

Estas IV xo.rn~das da mocidade convocadas por Xoan Paulo 11 
aca~_aron _maior relevo .que as anteriores: remate dunha peregri
nac1on, numero, plurahdac:le de orixe, organización ... Reviviron
se as nostalxias da Cri~tiandade peregrinando a Compost~la. O 
monte 90 Gozo exprop1ou-se temporalmente para poder ubicar 
uns 250.000. Había claros e había persoas maiores, ainda así os 
órgaos de comunicación de masas puderon atribuir 500.0GG 
asistentes a estes actos. . - . 

O núcleo do festival estivo constituido pala afluéncia da moci
dade organizada da lgrexa ·Católica. Estaban todas as tendén
cias, desde o Opus, Comunión e Liberación, pasando polos "fo
colatis", as congregacións marianas, antonianas, etc. etc. até 
agrupacións lideradas por don Helder Cámara que representa.:. 
banas comunidades cristiás de liberación. Nas vispéras, os re- · 
presentantes destes grupos tiveran colóquios nos que se escoi
~aron uns aos outros. O protagonismo na concentración do 19 
foi outorgado ás congregacións -"salesianas" que representaron· 
tres_ cenas de balet e canto: un espectáculo anibígüo só rechaza
do pala direita eclesial máis arcaizante e que segue a tatuar-se 
co ."totus tuus" de resoáncias freudianas. De todos os países foi . 
Italia a mellar representada, seguida da Fráncia, Portugal. o 

. comportamento social detas masas ~uvenís, levadas do ramal -
po.r .tra~es e monxas, foi rigurosa: sobriedade, arde, disciplina, 
rehx1os1dade. 

A alocución papal mantivo as liñas fixas da sua. chamada á. 
xuventude: unha chamada ética, de base moral cristiá, co ret?~1a
zo do permisivismo e defensa de valores se ben disona~t;::s nal
guns pontos, suficientemente amalgamados· con outr% de atrac
ción actual. O mesmo vocabulário que nas anteriores xornadas 
dr8:matizado en catro línguas, español, francéf, italiano e portu~ 
-guas, con un respecto litúrxico ao galega~ IJn intento éontinuado 
do Papa por manter para a lgrexa un F.:.:;pácio social de dirección 
moral, de signo de ur;iidade humand e de conformismo reformis
ta. Todo moi coerente coa p0~ítica relixiosa do Vaticano. · 

Arredor destas xornadas a visita papal a Santiago e a Asturias. '. 
- A Santiago por ·cortesia coa ·C?idade en cuxo espácio muni~ipál 

se celebran os actos relixiosos. Un acto político preparado por 
consenso entre a Conferéncia episcopal española e o Vaticano. 
Tal sentido sempre é compensado polo pastoral, asi en .Santiago 
o Papa quixo visitar en ·san Martiño Pinário aos minusválidos e 
en Asturias xuritar-se coas p_arróquias diocesanas. Os detalles 
máis significativos· deste acto paralelo foron confidenciais: ao 
saudo servil dalguns ·políticos, _ 
o Papa soubo dar de lado. A 'O ACTO FOI 
conversa con Felipe González e 
Ovieu é resaltada pala prensa - PREPARADO POR-
de Madrid .~orno proba das CONSENSO' 
boas relac1ons lgrexa-Esta- ------.-----
do español. Me_ntras o Governo pide a lgrexa neutralidade políti
ca, esta benef ícia-se da prórroga de ao menos_ tres anos dun 
orzamento económico a canta do erário público, ben ªº través 
do imposto, ben directamente. Outras coilcesións_ poden estar 
nos pJans de ensino tan caros á Conferéncia episcopal. 

E para a Galiza, qué? A Xunta cargou co maior gasto económi
~o posibelmente a rendabilizar coa propaganda que o acto supu
xo. A.. TVG deu probas de capacidade. Os bispos galegas moi 
felices: Os mozos galegas que asistiron gardaron siléncio e ex

. presaron a sua boa-vinda con saudos de redacción de b1savós· 
os que non asistiron, nen se inteiraron. Parecia-lles todo mol 

. amaneirado. Os composteláns do Ensanche foron:..se de vaca
cións-, .os hosteleiros non. veríd~ron, nen os tendeiros. Os grupos 
xuvenis andaron Galiza catro ou cinco días a base de salchicha·s: 
bonito país, moitos incéndios, xente moi amábel, todo lírico. 

E agora, qué? Despois·da tronada con moito ·aparato-de luz e 
sonido, a vida segue igual. Levanta-se o cenário da grari "movi
da" e· cada coche ao seu garaxe,_ cada ovella a sua corte, aquí 
paz e alá gloria. Uns cristiáns galegas ausentes da romaria do 

. Monte do Gozo, peregrinan o día 9 ao Ancoradoiro, entre Muros 
e Noia, para festexar a alegria das suas convicións: unha romaxe 
sen imaxes con billetes, sen subastas, sen mercado. Destes ca
tólicos aos que se xuntan en Ribarteme, O Corpiño, etc. hai tanta · 
distáncia que o diálogo é ~en- difícil. Por iso no monte do Gozo 
só habia monólogos. o 

--

_, 
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CARTAS 

UNIDADE NACIONALISTA 

Abro hoxe 6 xornal, esperanza- . 
do, a ver se con ese anúncio 
dunha convocatória anticipada 

XOSÉ LOIS 

• t das eleicións xerais do Estado so 
· partidos nacionalistas de esquer
da chegan. a acordes pontuais 
para unirse, pero nada. Na páxi
na 11 uns e outros seguen em
peñados nos seus enfrontamen
tos persoais (todo o mundo o di, 
e eles non se queren enterar) e 
en. seguir castrando a forza real 
do nacionalismo galego. O BNG 
moi contento por ser a forza que 
máis manifestantes levou o Día 
da Pátria (pero, non se decatan 
de que eses 12.000 somente 
.conseguirori 38.000 votos nas 
europeas? E dicer, que soamen: 
te poiderc;m convencer a dous 

chegou a acordos horários. Pois 
ben só che direi que o . venres á 
mañá reunimo-nos o responsá
bel local do BNG e eu mesmo 
con Manolo Bon e Manolo Ca
maño (EU e FPG respeitivamen
te) para atapar unha solución 
que evitara fricións ante a coinci
déncia dos dous actos. Foi entón 
cañdo se chegou a un acorde 
para que o acto da Oposición 
Municipal . comezara pontual
mente para seguidamente dar 
paso ao no_so. Mais, ainda que 
nunca chegaramos a talar, non 
dirás que é ético ou honesto 
convocar a manifestación cando 
sabian pala megafonía, os car
teis e a própria tala persoal do 
noso acto? 

tres deixari de cumprirse alguns 
obxectivos apremiantes como 
pode ser o da erradicación dos 
incéndios forestais na Galiza, 
que podia estarse custeando en 
grande parte con ese diñeiro tira
do en propaganda. 

-. ) 

máis para que os votasen). O Día 
da Pátria Galega é unha droga 
adormecedora que impede ver a 
realidade aos dirixentes do na
cionalismo durante o resto do 
ano_ O. PSG-EG que se queixa 
de que Fraga diga na TVE que o 
nacionalismo galega non existe. 
Pero · eso é o que pensa todo o 
mundo!, e seguirao· pensando 
mentres non consigamos unha · 
unión básica do nacionalismo de 
esquerdas (o que. si me parece 
demencial é que se chame á 
unión á CG e PNG), algo que ilu
sione a todo o mundo e nos dea 
forzas para i~ pedir o voto para 
unha forza galega que se faga 
respetar, non para uns "anani
ños" que só lles fan cóxegas aos 
grandes. Pensan uns e outros 
que a_lguén os vai votar nas vin
deiras eleicións xerais como non 
naxa previamente untia unión 
básica que nos ilusione a todos? 
Como háxa outro estrepitoso fra
caso nas xerais, pouco ánimo vai 
quedar xa· para as autonómicas. 
'E nestas, para que serve que uns 
e outros · cheguen a 2, 3, 4 ou 5 
deputados? Posibelmente para a 
vanidade persoal deses deputa
diños, pero non para que·os par
tidos maioritários na Galiza· nos 
teñan un pouco de respeito_ En 
resume, tanto o BNG como o 
PSG-EG seguen empeñados· en 
facer moi pouco pala su~ unión, 
e desde lago como non o fagan 
non creo que consigan que moi
.tos nos movamos da casa para 
ir depositar o naso voto. Se non 
teñen ganas de - sentarse a talar 
pacificaínente e deixar de insul
tar na prensa, polo menos que 
calen e que non dean publica
mente ese perioso espectáculo 
que están dando intentando bo
tarse a culpa uns aos outros de 
que non se produza esa ansiada 
unidade. Deixen tanta reunión de 
café e falen coa xente, sobre 
todo a do campo, e entérense do 
que pensa e entérense tamén da 
escasa preséncia do nacionalis
mo por culpa de tanta confun
sión de siglas e máis siglas. O 

ABEL GONZÁLEZ LOIRA 
(~~mtiago) 

Quixera- pedir-vos un pouco de 
seriedade, que a lenda dos va
sos últimos carteis se cumpra ta
mén para vós,_ nun intento de re
flexión do que·, estou seguro, so-
des ainda capaces. · 

O BNG ten, para un nacio11alis
ta, unha idea, indudabelmente, 
máis ampla e aberta que o PSG
EG. No BNG calle calquer nacio
nalista. · Aliados potenciais · do 
BNG son todos aqueles (vós in
duidos) que teñen como base de 
acción e obxectivos o próprio 

. j 

país. Na vasa organización, en 
cámbeo, só calle un pequeno es
pectro ideolóxico do nacionalis
mo. Un espectro necesário, pero. 
ins'uficiente. 

Resulta extraño que agora ve
ñades pedir-nos que renuncie
m_os á amplitude que nos carac
teriza, ás formas organizativas 
que, meditadam_en-te, elaborados 
durante. moitos anos de expe
riéncia, á nasa própria concei
ción da Galiza, ás nasas prefe- . 
-réncias ideolóxicas, en fin, a todo 
poloq ue vimos loitaodo desde a 
nosa existénci~. Non . parece sé
rio. 

E para ·colmo dos colmos deci
des que a nova organización que 
xurdirá non seria o actual PSG
EG. Faltaría máis. Por _ suposto 
que non seria o PSG:...EG, mais as 
suas liñas ideolóxicas; e recalco 
o .de ideolóxicas, serian exacta
mente as mesmas. A estrutura 
(de partido) por aí andaria, .só 
que, claro, · neste caso co que 
agora vos falta: militáncia. . 

Seria bon (e sano) que matiná
rades un pouco as causas antes 
de cair nas arroutadas nas que 
caides. A reflexión e a serenida
de son verdadeiras virtudes para 
os que actuamos . cotindiana
menfe en.... política. Así que sere
nádevos. 

Fica claro que nón irnos ven
der o BNG. Fica tamén claro (e 
aí a prática) que para casou porr
tuais podemos ir conxuntamente 
con calquer forza nacionalista ou 
de esquerdas. Unha causa son 
divérxéncías estratéxicas e outra 
moi -distinta ·a actuación conxún
ta para temas determinados. Así 
que tampouco aqui lle dedes mís 
voltas ao asunto plantexando 
como nova o qüe xa de vello se 
desenvolve na prática. -

E xa rematb. O BNG (estou se
guro continuará disposto á cola
bor~ci<;m con 9alquer organiza
ción nacionalista, s.e .esta colabo
ración senfa sobre unhas míni
mas bases de actuación política. 
E non veñades co canto de que 
as hai de direitas, seria como bo
tar terra sobre a VO$a própria his
tória. Ou ~ que xa esqueceche-

des a vosa etapa de Unidade 
Galega, onde íbades do brazo 
do PG única e exclusivamente 
con fins electoraiss e sen un pro
grama de mínimos. Seriedade,. 
reflexionade e a ver se un dia po
demos sentar-o.os nunha mesa e 
celebrar unha unidade se ben 
non orgánica si de acción e con
fluéncia táctica e estratexica. 
Non o plantexo como un capri
cho ou notícia de fume, senón 
como unha necesidade imperio
sa deste país. Aunar forzas é un 
traballo para agora, desde agora -
e co q!Je agora ternos. 

Por certo, que pensabades fa
cer cos que non entram·os dentro 
da vasa liña ideolóxica e si mili
tamo's no BNG? O 

XAQUIN SOLIÑO MARTINEZ 
(Cangas) 

A MONCHO FERNAÑDEZ 

Debo recoñecer que non espera
ba de ti unha carta cuns tintes 
tan totalitários, con tanto desco
ñecimento e alevosía do desco
-ñecimento, e, sobre todo, que 
non esperaba de ti un discurso 
tan fanático e xeriófobo. 
- Da tua .carta deduce-se, en 

primei"ró lugar, que todos os días 
e todas as horas de todos os 
días son para uso privado e ex
qlusivo da Oposición Municipal. 
E unha opinión, se queres lexíti
ma, pero antidemocrática, que 
eu non comparto. Sabes perfei
támente que na dinámica social 
calquer organización - política, 
sindical, veciñal, etc., ten direito 
a expor as suas opinións eri ·zona 
pública, e a _alameda, que eu sai-

. ba, é unha zona pública. Afirmar, 
como afirmas, que é o BNG quen 
concidiu na convocatória coa 
Oposición Municipal significa 
qüe descoñeces tamén, polo ·que 
se ve, que o BNG convocou a 
asembleia o sábado . porque a 
semana anterior vocefros da 
Oposición Municipal afirmaron 
na mesma alameda que desde 
entóp as asembleias terian lügar 
o venres porque os sábados 
querian ir á ~:fraia. 

Afirmas tamén que nunca se 

Fatas tamén que o naso non 
era un acto de solidariedade con 
Paco Rodríguez. Se cadra convi
ña repetir o dita popular de que 
"non hai máis cego que aquel 
que non quere ver", pois, mesmo 
en prensa repetiu-se até a sacie
dade que os eixos do BNG de 
cara ao 25 de Xullo eran o pro
xecto comun e a liberdade de 
Paco. Falar pois do 25 era talar, 
e non indireitamente, de Francis
co Rodríguez. O que si é certo é 
que non se se lle pediu a ninguén 
a solidariedade, pero tamén e 
certo que na carta á que ti res
postas non se lé iso por nengun
ha parte. 

Noutro ponto do discurso dás 
unha data da chegada ao cárce
re da Coruña de Txema Montero. 
Non vou discutir, non sei se foi 
duas veces nese periodo curto 
de tempo. O que si nos consta é 
a estadia do euro-deputado a 
semana anterior á posta en liber
dade de Paco. 

E xa para rematar (non quero 
entrar na tua pretendida imaxe 
solidária) dicer-che só duas cau
sas: 

a) Nbn quera crer que ti, per
soalmente, sexas un xenófobo, 
pero o teu discurso está chego 
de xenofóbia. Porque non é ou
tra cousa que xenofóbia dicer 
que unha persoa polo mero feito 
de non ser de Cangas non pode 
opinar do que ve, le ou escoita 
en ou de Cangas. Ademais, está 
en contradición co voso discurso 
político, que en máis dun 50% 
está cheo de referéncias a Eus
kadi, un país do que, segundo o 
teu critério, ninguén de vós po
deria talar. 

b) As causas non están como 
para andar con lerias. A unidade 
de acción é imprescindíbel, e 
calquer fisura na oposición po
pul2r a pagará o pavo. Debemos 
andar con ollo, non .cair en 
arroutdas, e perman~cer unidos 
se queremos que esta batalla 
que todos libramos remate en vi
tória. · O 

ANXO GOBERNA 
(Cangas) 

PUBLICIDADE INST~TUCIONAL 

Cando os obxectivos están ver
dadeiramente cumpridos vense 
por si sós e non hai que andalos 
pregoando. . 

Mal asunto, pois, que un go
verno teñ¡;¡ que valerse dunha 
campaña institúcional para fa
. cerlle· ver os ,cidadáns o que dou
tro xeito lles resultaría invisibel. 

· Peor asunto, sen embargo, 
que se gasten os· diñeiros de to.
dos nunha pre-campaña eleitoral 
partidista, camuflada de institu- -
cional -mal camuflada, desca-
radamente senvergoña-, men-

Por que tirado? Porque ten por 
obxectivo xogar tódas as bazas 
posíbeis para conseguir que ese 
que nunca fixo nada pala Galiza 
veña a tomar este país como a 
finca particl,Jlar própria e dos 
seus amigos pero en realidade o 
que conseguirá será aumentar o 
desprestíxio da clase política ga
lega e, en consecuéncia, a abs
tención. 

Canto se tira? Pala conta da 
vella supoñemos que a páxina de....
periódico pode andar arredor do 
medio quilo e deixando a un lado 
vallas e meios audivisuais, dé
bense estar gastando entre quin
ce e vinte millóns de pesetas diá
rios. Supoñamos que son vinte, 
para compensar o que desconta
mos. Polo baixo. 

Canto custa un vixiante fores
tal eventual, por día, durante 
todo o tempo que ven durando a 
campaña dos "obxectivos cum
pridos"? Cantos se podían con
tratar con eses cartas? 

Con eses millóns de pesetas 
que a Xunta está tirando, facen
do uso desas importantes sub
vencións europeas de que anda 
facendo gala -e que non se ven 
por ningún lado: hai asociacións 
de viciños que a estas alturas de 
verán seguen esperando as do
tacións de material contra- incen
dios que se l le concederon, men
tres arden os seus montes- po
d íase levar a cabo unha loita moi 
eficaz contra os incéndios. 

Galiza arde mentres o negli
xente govemo, centralista -con
sentido polos chamados nacio
nalistas que votan en contra da 
lei forestal de iniciativa popular 
do Bloque, e votarán contra a 
proposición de que se proiba a 
venda de madeira queimada ás 
celulosas-, procura sacar talla
da eleitoraL O 

RAMON EIXO BLANCO 
Secretérlo Polfttco Rexlonal 

do PSG·EG 
(Pontavadra) 

INCÉNDIOS 

O colectivo ecoloxisl a e as briga
das de voluntários contra~ incen
dios "Xevale", diante da plaga de 
incéndios que arrasa unha vez 
máis Galiza, denúncia a atitude 
apática dos alcaldes, máximos 
responsábeis na laboura da ex
tinción do incéndio xa que se
gundo a resolución do 29-5-89 
da "Xunta de Galicia" de acordo 
coa lei 181/68, "os alcaldes no 
caso de non ser suficientes os 
meios de que dispoñen, podarán 
mobilizar a todas as persoas de 
idade entre os 18 e os 60 anos 
que lle fagan taita para apagar o 
lume" como esta- medida eleito
ralme~te é contra-producente, 
non tan caso da mesma, e incén
dios que se póderian apagar nos 
primeiros momentos do mesmo, 
con máis xente, déixanos medrar 
até que xa é imposíbel a _sua ex
tinción. 

Asi mesmo denunciamos o to
tal desinterés mostrado palas 
dinstintas administracións á hora 
de subvencionar patrullas de vo
luntários contra-fncéndios xa que 
segundo eles "non· están con
templadas na lei". O 

MANOl:.0 DIAZ 
- (Monforte) 
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Movida con· B de Buenos _Aires 
Gallego, sómos nós,cultura_ gqlega para a emigración· 

• XAl\I CARBALLA 

Durante o mes de 
Agosto a capital 
arxentina foi o cenário
trinque que elexiu a 
Xunta, en colaboración 
·co Instituto de 
Cooperación 
Iberoamericana e as 
comisións galega @ 

estatal do V Centenário, 
para mostrar unna 
óptica do momento 
actual da cultura 
galega. O lema 
"Gallego, somos nós", 
que enchia as ruas 
bonaerenses desde un 
cartel de corte modemo, 
foi escollido para uns 
actos rubricados cun 
desfile de Adolfo 
Domínguez e un 
concerto de "Siniestro 
Total" e "Os 
Resentidos" que acabou 
nunha gresca 
competente. 

As ruas de Buenos Aires enchéronse de ~rteis d-_ serna~ de cultura organizada pola Xunta, o ICI e_os do V ~t_ená· 
rto. Aflnal os actos remataron cun conflitfvo recital de rock nunha discoteca ch~c ~ cidade. · 

O programa preparado para 
mostrar a cultura galega na Ar
xentina, pensado segundo os or
ganizadores -asi o afirmaba 
Andrés de Souza no Centro Ga
llego-- non para os emigrantes 
de primeira xeración senón para 
os arxentinos de nacirnento, in
cluía várias exposicións, mesas 
redondas , recitais de música e 
poesia, proxeccións de video e 
a rúbrica dun desfile de modas . 
O desbrullado do programa in
cluía a preséncia da pintura de 
Antón Patiño. Menchu Lamas. 
Xesus Vázquez, Darlo A. Basso 
e Antón Lamazares. Din Mata
moro, Martínez de la Colina e 
José Manuel Calzada ; a escultu
ra de Manolo Paz e Paco Leiro e 
a fotografia de Vari Cararnés e 
a mostra colectiva "Galicia a pé 
de foto" . Os poetas galegas fo
ron representados por Carlos 
Oroza -que manifestou a A 
Nosa Terra que el ia convidado 
pola Comisión Estatal do V Cen
tenário e non pala Xunta_:_ e os 
modistos por Adolfo Domín
guez . 

O desplegue propagandístico 
foi importante e encaixaba na 
estratéx:ia pre-eleitoral do PSOE 

que desprazou a Andrés de Sou
za , o Director Xeral de Relacións 
coas Comunidades, para pr~pa
rar o terreo á ulterior visita dun 
González Laxe que declaraba á 
prensa arxentina que a sua via
xe viña tempo despois ·cte facili
tar diversas partidas de cartas 
ás agrupacións de emigrantes 
"e daquela góstanos comprobar 
que eses cartas se usan.correc
tamente." Ademais dese labor 
administrativo. Laxe aproveitou 
para sancionar coa sua presén
cia a semana cultural que rema
tou co pase de modas de Adolfo 
Domínguez nunha cidade que 
se debate contra unha hiperin
flación que converte dia a dia a 
sua moeda en papel mallado e 
case dez millóns de persoas es
fameadas . .. 

O galega e o español 
Non pudemos asistir. polo pe
queno da sá da rua Florida, ás 
mesas redondas que acompaña
ban os actos. Unha de balance 
artístico da década (con Lama
zares, Oroza, José A. Alonso e 
Xesus Vázquez) e outra co suxe
i:ente título de "Abuelo, somos -
nós" na que interviñan Antón 
Patiño. Julián Hernández (de 
"Siniestro") e Suso Iglésias (xor
nalista do proxecto "La Naval" e · 
coordenador dos grupos de 

rock) . A esta última faltaron os 
anunciados Antón Reix:a -
axustando o sonido para o reci- . 
tal- e Adolfo Domínguez . cun 
pase en París, e segundo unha 
asistente foi un repaso sobre as 
chamadas vangardas culturais e 
tinha desfiada exposición sobre 
os contidos· da periclitada movi
da. Un xoven arxentino , filio de 

_ emigrantes, fuco unha
1
pergunta 

que resultou toda unha análise 
implícita da semana "Arte e 

- Cultura na Galiza dos 80" por 
qué tenemos que conoc;er lo ga
llego a través de lo español? 

Un recital na· discoteca 
de As'tiz 
O acto de masas centrábase no 
recital de "Siniestro" e-"Resenti
dos". A crónica do diário bonae
rense "Sur", que extractamos, 
arnosa os graves erros que co
meteu a organización desta se
mán publicitária pre-eleitoral, 
coa que Laxe e o PSOE tratan 
de contrarrestar o tirón de Fraga 
nos poucos milleiros de votos 
que se emiten na emigración 
galega ·en Latinoamérica. 

"Intentar meter a un grupo 
bastante duro como "Siniestro 
Total" :-de predicamento na 
Arxentina entre punks, darks. 
hardcores e outras erbas-nun
ha discote.ca a már de concheta 

Homenaxe a Neira Vilas.en Fene -
O día 6 ao 10 de 
Setembro o escritor 
galega afincado en 
Cuba, Xosé Neira Vilas, 
está en Fene convidado 
pola Corporación 
Municipal que 
qproveitará para 
tributarlle unha 
pequena homaxe na 
que se lle entregará ·a 
"Curuxa de· Honra", e 
se inagurara un banco 
co...seu nome no · 
1'Monumento ao 
camiñante". 

Neira Vilas coñecerá o quefacer 
cultural que desenrola o Conce
llo de Fene, na su-a estadia en 
terras· de Ferroltera. convidado 
pala corporación presidida por 
Rivera Arnoso . 

Xunto coa sua compañeira, _a 
tamén escritora e intelectual· cu
bana, Anísia Miranda visitarán 
as 'distintas asociacións que no 
concello fundaron os emigran
tes, moitos deles na illa caribe
ña, a comezos de $éculo. 

·· Coñecerán tamén a emisora 
municipal e as producións· do 
Taller Municipal de Vídeo. 

Anísia Miranda, ·redactora 
das revistas infaptís "Zun-Zun" 

1 

e -"BÜjarita" :gas que tamén cola
bora o prestix:ioso escritor gale
ga, manteráh un contacto con 
diversps prefesionais do ensino 
sobre a prensa didáctica en 
Cuba. 

Curuxa de Honra 
Na Casa da Cqltura Xosé Neira 
Vilas e ·. Anísia Miranda faránlle 
entrega ao director do Museo do 
Humor de 35 orixinais doados 
por humoristas cubanos . Pola 
sua banda Xaquin Marip farálles 
entrega a eles da "Curuxa de 
Honra" do Museo. Seguidamen
te o autor das "Memorias dun 
neno Lábrego" dará \].nha confe
réncia sobre. "Galegos no Golfo . 
de México" . 

e µretender . ctaemdls , que non 
-- se xerasen incidentes. resultou 

.. cousa. de tolos. Ou,' máis preci
samente' un pésµTio chiste de 
galegas. 

"No organizativo todo foi~ un 
verdadeiro aquelarre _ empezan
do porque se tiñan repartido ·ca
tro mií entradas p?.fa un local 
que apenas soporta mildouscen
tos asistentes cUnha dotación 
de agresivos gorilas na porta e 
esixéncias delirantes como as 
discriminacións polo aspecto ou 
a esix:éncia de ir acompañado 
dunha moza. Para colmo -afir
maba un asistente- cando ti
ñas unha mina -a man e lucias a 
entrada coma un estandarte, · 
pecharon as portas e dixeron 
"non vai IIiáis". O que veu des
pois é · imaxinfibel: goma de lo 
lindo corridas, patrulleiros, rapa
ces arrastrados·polos pelos, ca-
labozo. -

Adentro outro mundo. míni
tas light con pinta de escoitar a 
Madonna ou Spandau Ballet · e 
até skinheads fustigando ao ou
tro grupo galega convidado polQ 
ICI. Os fachltos estaban na sua 
salsa, sobrefo(io os que sabian 
no mesmo lugar no que a miudo 
vai bailar o capitán Alfredo As
tiz. Tantos vasos tiraron os skin
heads que "Ós Resentidos" tive
ron que parar o show e dar paso 
a "Siniestro". O 

Un .dos actos princii;iais vai 
ter lugar, sen dúbida, no ·Monu
mento ao Carniñante Descoñe
cido, donde se procederá a ina
guraciqn dun banco que levar.á 
o nome de Xosé Neira Vil~. 

En Abril dé 1932 Alfonso Pi
ñón: cronista do xomal "El Pue
blo Gallego'.' , idea e_ organiza o 
Comité· Executivo do Monu
mento ao· Carniñante Desc.oñe
cido. publicándose un manif es
to que conc!ue ca seguinte cha- . 
mamento: "(. .. ) é co entusiasmo 
de erexir en Barallobre un Mo
numento ao Emigrante Desco
ñecido, suplicamos ao po'llo que 
nos axuae con donativos para -
levar a tal fin a r.ealidade". O 

-
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• Prémlos Üterários. 
Cando xa está a ponto de fallar
se-o Prémio Blanco Amor de No
vela Longa, anúnciase para o 
próximo dia dez de Seterribro o 
peche de admisión de · orixinais 
para os prémios Xerais de nove-

. la e Merlin d~ narración infantil . 
Para o 15 <leste mesmo tnes 
Edicións Sotelo B1anco tamén li
rrütará a aceitación de obras 
para os prémios Arlequín de 
Teatro e Leliadoura de Poesia. 

o 
•Siléndo sob:re a escola 
de im~xe. Cuarenta e catro 
realizadores, pr_oductores. técni
cos, críticos e afeizoados-;- veñen 
de facer pública unha carta na 
que r~clarnan información sobre 
a apertura dunha futura escala 
de imaxe e son no naso pais . . 

Na carta, que encabezan Xa
vier Villaverde e Chano Piñeiro, 
fan fincapé no anúncio da Xun
i:a de que "ia· ser un dos seus 
obxectivos , fundamentais en 
matéria de políti.ca audiovisual. 
Considerarnos alarmanete que 
en Setembro do 1989 ainda non 
se teña información ·sobre .º · edi
ficio , -o equiparnento, o profeso
rado, os prazos de matrícula, a 
data de apertura ... .. · Asirnesmo -
resulta descorícerta.Ilte a atitude 
de indiieréncia e desinforma-· 
ción en calquera das institu
cións con competéncias na pos
ta en marcha da devandita es
cala. De~andamos a quen co
rrésponda -finalizan os asinan
tes-- unha resposta clara, pon
tual e o máis imediata posíbel, 
sobre a posta en marcha ou non 
da anunciada escala~·. O 

• VI Mostra Internacio
nal de Teatro Cómico e 
Festivo de Cangas. Até o 
domingo dia 1 O vai prnlongars¡;l 

- esta se'i:nán teatral que organiza 
a A C. Xiria de Cangas. Grupos 

· ingleses, portugueses .. galegos e 
bapcos desenvolven o programa 
(ver '"páxina 19). ·O domíngo dia 
dez, nun xantar de clausura vai
se entregar o "Prémio Xiria" aó 

- labor teatral. O 

Prémio de teatro Preve 
da EDG. Inma Sóuto foi galar
donada co décimo prémio de 
textos de teatro brnve que cQn
. voca a Es cola Dramática Gale
ga. A obra gañadora, "As águas 
mudas"' fora apresentada baixo 
o lema "Ora et labora" . · O 

singular monume11to inaugúrase 
o 1 de Xuño de 1934. 

O 19 de Mai0 de 1984. dentro 
da campaña das Letras Galega, 
o concello restaura o monurnen'.· 
to colocando tres novos bancos. 

Estes bancos teñen a particu
Jaridade de que ali van sentarse 
aqueles "camiñantes" e viciños, . 
que queiran descansar ou ler un 
libro. xa que nas suas proximi
dades exif;;te unha biblioteca-ao 
ar · libre, na- que calquer p~rsoa -
pode dispar dw;i volurne e sen
tar tranquilamente a l~er. 

Agora, máis de un, segura
mente-leera "Cartas a Lelo" sep
tado no banco de Neira Vilas. O 
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Tal vez proceda 
considerar aos 
"Chieftains" como· 
precursores do. 
fenómeno "céltico" que 
tanto preocupaba aos 
melómanos de tumo hai . 

1 

cousa de dez anos; os 
- OLJ.tros, os de toda a 

vida, sal}emos da sua . 
exi.stén6ía desde o ano 
_.1963, e constatamos a . 
sua vixéncia artística 
hoxé en dia, ben 

The Chieftains 

G. uieirQ"' 
CULTURAL 

através dos seus discos 
(que non paran ·de 
gravar), ou das suas 
actuacións no noso 
País. Neste verán, se en 

· Santiago viusé frustrada 
por parte da consabida 

minoría alborotadora, a 
de Moaña (no marc.b do 
"Festivc:il Intercéltido do 
Morrazo"). foi toda unha' 
ledícia, na que qs seis 
músicos souberon levar 
a un p~blico numeroso 

polos camiños da .1 • 

,danza, da melod:la ... foi 
realmente unha festa 
dirixida desd~ q' 
cenário, quer

1 
'dicer, sen 

as típicas concesións á 
galería. 

'A posa rn(lsica de baile representa as estacións do ano; ás batallas7 
o. amqr, a 'paisaxe ... é unha música inte_macional1 

• XOÁN MANUEL ESTÉVEZ 

E é que os"'Chieftains" , denan
tes e despois do CE;lltismo, son 
músicos por riba de calquer ou
tra circunstáncia. Poden pare
cer un grupo de . cámara xa que 
a sua instrumentación (harpa, 
violiño, fral)ta) asi os identifica, 
pero sobrancean neles rasgos 
inequívocos do folclore (ulleann' 
pipes, percusión); o seu esteti
cismo sitúaos nunha tendéncia 
a méio camiño entre o popular 

. e o clásico, que os emparenta 
artísticamente co británico John 
Reribourn, o portugués Carlos 
,Paredes, ou os galegas do "Gru
po Universitário de Cámara de 
C/9rnpostela"; son certamen te 
cíásicos, no sentido de que par
tindo da tradición musical, con
swuiron criar un estilo persoal, 
úneco, que os ide.ntifica como o 
que son : uns criadores, que 
marcaron un camiño polo que 
andan actualmente outros músi
cos . Tamén son versáteis xa 
que a sua nómina de · colabora
dores conxunturais abranxe no
mes tan diversos como Eric 
Clapton, Paul MacCartney, Ja
mes . Galway, Art Garfunkel. .. 
unha orquestra de música tradi
cional chiI)a ... todo isa, traduci
do en d~dos, quer dicer mais de 
villte discos publicados, rnillóns 
de e~pectadores en latitudes tan 
qispares como U.S.A., China, 
Grécia .. 
·. De todo o que .pudemos , fala- ~ 

rnos . co líder da formación, o 
histórit:o Paddy Moloney. "Nos 
anos cincue.nta vivimos en Irlan
da J.m rexurdir da música . tr?di
cional ; ·eu cheguei a formar par
te de tres grupos, que tentei 
:r;eagrupalos nun só. No 1963 co
rnecei a reunir músicos para· 
g·ravar un disco, e esa formación 
batizamola co nome actual. 
"Chieftains" ven senda o. título 
dun libro dun poeta irlandés; ó . 

~ apelativo reférese a u"ns clans . . 
que habitaron Irlanda, que leva
ban unha vida mui comunitá
ria". 

Música, linguaxe 
universal 
Escoitando a música do gru
po, o seu enorme poder co
municativo suxire a vela re
lación paisaxe-criatividade, 
que tan pouco se fala. 
A nosa músíca ·· de baile repre
senta as estacións do ano,. as 
batallas, o amor, pai~axes rnon
tañosas .. r. moitas · causas·; iso 
condiciona o seu carácter melo
dioso,, e porén, resulta facilmen
te dixeríbel en praticamente 
todo o mundo corno se fose pró
pria, de cada país ; é unha músi-
ca intemaciünal. ,. 

A respo'sta bota por terra a 
idea do contraste música 
oriental:·música ocidental, 
fálenos da sua experiéncia 
na China, '_ ond·e -rexistaron 
un disco en directo. 
Denantes de viaxar, recebemos 
par:t_ituras enviadas· desde alá, e 
os acordes eran parecidos; unha 

vez no. País comprobámos que 
a similitude entre ambás músi
cas facilitaba o traballo; non nos 
·entendimos c:::o idioma pero. si 
coa música'. 

Música para cine 
Como bons pioneiros, os "Chief
tains". tardan en ser considera
dos a nivel popular, e houl::Ío de 
ser o seu cuarto LP o que lles 
lanzase á fama por mor dun 
tema que serviría de banda so
nora da película "Barry Lyndon", 
coa que gañaron un "osear" . . 
·~o noso primeiro discó tivo pou
ca repercusión no seu momento 
de saída; houbó de producirse 
o fenómeno "rock" (Mick Jag
ger, Paul MacCartney) para que 
a nosa música fose valorada ; 
produciuse unha sorte de · para- . 

Ielismo entre ambas tendéncias 
na afei;!:ón. Comezamos entón a: 
participar en festiyais como o 
de Edimburgo, Cambridge .. 

O do cine fo'i curioso: estaba
mos ensaiando, e recebemos· 
unha chamada telefónica de 
Stanley Kubrick interesándose 
por un tema do J)oso cuarto dis
co; eu non 11~ din irnportáncia 
porque descoñecia q identidade · 
do artista, pero un periodista 
advertiume da sua categoría, e 
convirnos unha cita, na que es
t_iven tocando · Ginco . minutos, 
que logo cónvertéronse en vinte 
de música para a película". 

Os "filmes;' "Year of the 
French" (serie televisiva) e 
-"The Grey Fox" son tamén 
parte importante do seu "cu
rriculum" cinéfilo; unha'·tra-

'A'.DAPTAMONOS A 
CALOUER ESTILO 
MUSICAL SEMPRE 
QUE SEXA MUSICA · 

·DE CALIDADE' 
· xectória que xa forma parte 
inerente da sua arte. 
Actualmente estou . t:r;aballando 
en música para ballet e xa co
meGei a comprobar unha banda 
par_a un "filme" que protagoniza
ra Charlton Heston sobre a "fila 
do tesauro" para o "Chane! 
Fou( . 

A diferencia entre compor 
música para cine . e faC'.elo para 
.o grupo está en que no prirneiro 
caso, a irnaxe dá unha idea da 
mensaxe do seu director; perci-

samente aqui na Galiza estiven 
tomando notas que me facilita
rán no s·eu momento a composi
ción. En canto ao grupo, podo 

, falar por exemplo, do noso últi
mo disco, que recria os vinte
cinco anos da nosa vida : ne! haí 
pezas baseadas na música de 
Mozart, outra é interpretada 
unicamente polo violiño ... 

Músicos versáteis 
A polivaléncia do grupo mé
dese pola variedade artística 
dos seus colegas conxuntu
rais; parece evidente que 
Van Morrison, con quen pu
blicaron ' recentemente 
"Irish Heartbeat" é o artista 
co que mais se identifican. 
Con Morrison aconteceu que 
volveu, ultima.mente aos seus 
comezos: as baladas "folk"; en
tón produciuse unha confluén
cia ¡mtre el e nós. 

Adaptámonos con facilidade 
él¡· calquer estilo musical, sernpre 
que se trate de música de cali
dade, se non é boa, refugarnos 
calquer propostq por moi aceitá
bel que sexa económicamente; 
non nos preocupa tanto gañar 
cartos -eorno traballar no que re
sulta interesante. 
Despois de velos en directo pa
tentizase a categoría individual 
dos seis músicos do grupo; a 
convívéncia entre grandes figu
ras está presidida polo seu lider, 
Paddy Maloney. 

"Movémonos nunha dernocrá
cia interna, ainda que eu son o 
"líder" por cuestións de vetera
nia fundamentalmente, e tamén 
por desexo dos dernais" . 

Música Culta
M úsica Popular. 
Sen dúbida, de Irlanda recebe
mos na Galiza o eco das "gigas" 
como substrato máis represen
tativo do que se produce musi
calmente naquelas terras. Iso dá 
pé para establecer o seu contac
to coa música de concerto. 

"Algunhas veces, especial
mente cornpondo música para 

. cine, teño feíto descobrímentos 
deste tipo : nunha ocasión ato
pei sernellanzas entre unha 
composición de Mozart e unha 
"giga", e fixen unha mistura : 
experimentamos unha espécie 
de loita entre a orquestra e nós , 
e suwrendímonos vendo como a 
orqÚestra acabou tocando a 
"giga" ... en realidade, dos gran
des nornes. da música clásica, a 
meirande parte basean a sua 
composición no folclore" : 

Como nunha denanterior oca
sión, "The Chieftains" estiveron 
na Galiza · acompañados por 
"Milladoiro" nos seus concertos ; 
esta estreita e vella relación ·per

·IIlitíulles afondar· no copecimen-
to da música popular galega. 

· "Cando viaxamos a calquer 
país, procuramos tocar algo do 
seu folclore. No caso galega, ao 
coñec'ér a "Milladoiro" intercam
biarnos ternas, e tarnén actuou 
con nós un gaiteiro vigués, Car
los Núñez." D 



Diario do mimo: 
unha revelación 
literária? 
Á idade de 40 anos, esa idade 
que din é fronteiriza . Cmmen 
Panero entrega o seu prirneiro 
livro de narra ció ns : Diario do 
mimo111 . Ante unha prirneirn 
leitura do livro pode-se pergun
tar se se está perante un livro 
de narracións ou relatos . A res 
posta "pode" ser afirmativa . 
Mais tamén pode afirmarse que 
se está peranre un livro que na
rra recordos personais feítos li 
teratura . Ou que se está ante un 
livro que recuperou parte da 
memória para facé-la escrita ... 
literária . 

Mais o primeiro que se pode 
dicer o leitor logc de rematar de 
le r o livro é se é todo canto afir
man as la pelas e a banda : 
"Unha auténtica revelación lite
rária" . Vaiamos a iso. O volurne 
consta de duas partes . Contos e 
Caderno inédito. A primeira 
está composta por nove contos 
de diferentes extensións e te!l)a . 
Son contos que, a verdade, non 
van sorprender ao leitor. Con tos 
clásicos sen grácia nengunha 
como "Gato á auga", dun estilo 
cercano a un Fole, ou a un Dies
te menor ; ben narrado, con cer
tos gw.ños e certos xogos de pa
lavras máis ou menos infantíns : 
"A liorta daría rnoito que falar 
no casino que é , despois de to
dos. onde se decide quen se 
leva o gató á auga ... " (na narra
ción trata-se dunha léria entra o 
alcalde dunha vila mariñeua e o 
xefe da cornandáncia de Mari
ña , un gato morto : o alcalde di 
que se tire ao mar e o coman
dante que non) . Há alguns mís 
conseguidos como "Estraperlo", 
rnai.s que non revelan nada 
novo. E non digamos o que leva 
por título "Xemeos" relato feito 
unha e mil veces en todas as li
teraturas , mellar, e con máis 
imaxinación. E os relatos .que 
denotan a parte memorística, os 
catro primeiros , son obras ben 
fe itas mais cun algo de filosofía 
barata que intenta, a meio de 
trucos máis ou menos consegui
dos, dar a unpres1ón de profun
didade . a marte. o esquezo. o 
paso do tempo Todo iso do que 
se fala na !apela . Mais ou en
centro con eses feítos non se 
produce no le1tor debido a unha 
verdadeira falta de mundo inte
rior das personaxes . Todo, todo, 
é literatura, ás veces consegui
da, as -veces non . Todo ese 
mundo que se quer íntimo, toda 
esta litera tura que se quer inti
mista, ao cabo non é máis q uºe 
unha falácia, il non haberá máis 
intimismo en muitas narracións 
bpicas que en toda esta literatu
ra máis ou me nos light que nos 
invade? E nestes contos, na pri
meira parte deste livro, queren
do-se fuxir da lite ratura caiu-se 
na literaturización máis cu tre: a 
das grandes frases íntimas, poé
ticas, filosóficas . 

E agora ven a segunda parte . 
A que, segundo o lapelista, é a 
"táboa de salvación", o "Diário 
do mimo". O mimo "personaxe 
mudo no que se simbolizan os 
xestos e o siléncio. Ese silencio 
entre liñas que convirte este li
bro nunha das aportacións etc. ". 
Il será certo? O siléncio. En lite
ratura existe o siléncio? Existen 
os xestos? os xestos son - po
den ser- unha sorte de lingua
xe, e a linguaxe do mimo, pode 
ser a do mudo; o difícil é trasla
dar esa clase de linguaxe ao pa
pel, fa.cé-la literatura<?.l_ E máis, 
é imposível, pois no momento 
en que se estexan a descrever 
os xestos, está-se a facé-lo a 

llllllU dt) p;1l;JVlilS, llll!)l diet ~ I. 

est.ú -se ;1 11q1<11 u Xl )Sl.o pois ¡¡ 

p;1lav1<1 1·~ u ~1111<1th~ i11i111i~10 do 
xt>sl.u .. t' . do si lt '~ 11 cio . U si lt"mcio 
t~ ll li l.t)I<ll.t1r<1. l•:xisl.t)'? LJ11 p1ms;1 
q11t) son ~Jaiú1s dl) busca1 l.rt)s 
µ8s ao ~Jill.o. No 11Ío111t)11l.o mi 
qut) st~ ins1:<1h1 o siil')ncio· en lil.t) 
1;1t.uI<1. ;1 p;'1xi11;1 qucd<-1 rn1 Lm111 
co. dt~se11gm1e1110 nos . E o "Din 
1io do mimo". <li11du que curto. 
estú expresado a 111e io da escri.' 
tél , ele palavrn . O que quer cticer 
que o siléncio non existe. ma · 
tau -no a palavra. 

"Fragmentos e cartas cto Dia
rio do Mimo", que é a segunda 
parte. é desa clase de literatura 
que eu chamaría pá1a oficinis
tas ilustrados ·(os menos ilustra
dos son os que 1en os best-se
llers tipo Vizcaíno Casas. Carlos 
Fisas. e tc .). quer dicer , que can
do len esta clase de livros din 
que aquilo de : "Tsto si que élite
ratura. profunda". E en verdade 
é iso. lite ratura profunda. Esa 
clase de literatura a base de · 
grandes frases poéticas ("¿quen 
non sabe da fondura dos pozos, 
da sede e do frío dos desertas, 
da soidade das praias?". "¿Onde 
está escrito que hai un tempo 
para cada causa?", "A alegria, 
menos leda .. volve ter flores", 
"Sona (sic) insistente o silencio 
do teléfono", etc .). Esa literatura 
que non ten que narrar e aga
cha-se no "poético" para disi
mular a falta de vida interior, de 
criación de personaxes. etc. 

Diario do Mimo é un livro de 
relatos que está na meia do que 
é hoxe a narrativa galega. Nen 
rnáis -por desgrácia- neri me
nos ~ue é rnuito . Que se dei
xen as editoras de gabanzas 
fora de lugar, o que cumpre é 
unha narrativa galega boa, · e 
rnentres non a teñamos , a bus
cá-la. O 

XGG 

1) D i ario do Mimo. Galaxia-Narrativa 
nº 74. Edltonal Galaxia, Vigo, 1989. 

2) Paradigma podía ser a obra de Ar
taud , contra a palavra, a base de pala
vras. A sua obra completa supera os 18 
volumes. 

Novas c:liscográficas 
bascas 
Como queira que a comunica
ción con Euskadi a estes níveis 
é mais difícil que con outros 
países mais lonxanos xeografi
camente, facémonos eco con 
gasto da última remesa enviada 
por "Elkar" , editora· bíblio-disco
gráfica. que concentra a mei
ra nde parte da produción musi
cal daquel País. Mágoa que en
tre os plans do mentado selo 
non figure a tradución dos tex
tos das cancións ao galego . 
Nesta ocasión , como queira que 
algunhas das contraportadas, 
aparecen exclusivamente en 
euskera, quedárnonos cunha co-

. m unicación un tanto frustrada. 
Isa si. pódese asegurar que cal 
quera destes volumes son dig
nos de ocuparen as estanterias 
do afeizoado de turno . 

Imanoel: "Muga 
beretoan" 

Entre as diversas colaborac ións 
presentes no disco sobresa i a 
guitarra de Toti Sole r. c uxa so
briedade rion é . rnais qu e unh él 
de tantas notas ,· que ccie re nle· 
mente enlazan neste disco. relü
xado por baladístico. Nen que 
dicer te n que esta rnos éJ nLe un 
feixe de cancións (12) bas ica - · 
mente melódicas, delicada me n-_ 
te tratadas , nas que sobresaen 
outras aportacións conxunLu 
rais, taiS como as de Paco Tba 
ñez ou Amaya (ex-"Mocedn 
dP.s"). Hai estrías nas qu e o cm 
ca nto ªfJ"rorna para deleite dos 

rn1vido:; rn;íis :;rn1~;ib1!_is , pmo ;1 

¡¡1cirn1; 1licl;1dc! do pl;111l.< )XéllTWfll.O 

qlol><1I d;1 ~¡rnb;a:ió11 pr1~siclt: n11 
Lodo 111~mw11l.o o :;c.!11 co11l.i<io. 

Imnnol : 
"Joéln etorrian" (2 LP) 

l11 d¡1 C]lH) liomolooúbd 11alou11 
l1m;· p<1saxr~s élo anterior disco 
rc:s(-:f'wdo, (-:ste dobre éJlb-um 
Lr ílsluCl! Ull nowbel eclecticismo 
musictil . e üde rnüis da onda ba 
l;1diSLél, coníluen ne! diversidade 
de sons e "fam ilias" musicüis : 
tecluctos (piano , acordeón); cor
·da (guitarra. violiño , vilocello, 

· baixo) ; vento· (oboe. trompeta. 
Sélxos);· éJ percusión. o sintetiza 
dor . e as consabidas colabora
cións ocasionais, rn·enos su 
prendentes do que podan pare
cer a simples v:ista: Paco Tbá
ñez, Labordeta e Sabina; en 
cámbio, s i resulta un descobri
mento a tamén cantante Arant
zaJrazusta . En consecuénci_a, o 
resultado varia desde pincela
das sinfónicas, até aires folcóri
cos, incluírfdo atisbos de tango, 
canto coral e moldes 1'Jazzistas", 
nos que os músicos, unha vez 
apagada a voz de Irnanoel, dei -
xan discorrir brillantemente o 
seu potenciaJ criativo. Claro 
que, ante todo. esta é unha obra 
de cantautor. e o protagonista 
adoece ás veces dunha tesitllra 
vocal que se queda curta no seu 

pol.r!ncial Lírnbrico ; héii ocasióm; 
11;1s que a voz de ·rmanoel. ;ip<! 
s;ir dr! curnprir di~mimerit.e. ;.1 

d1irns pr:rlils LrnnsmiLe ;i sua 
rrH:ns;ixr: <~n !.orfo ;J plenitude 
q1H: ;is circunsL<jnciw; requiren . 
O que: si parece asumifJo desde· 
h;1i ben Lempo polos cantaulo,
H!S é o esmero coque coidan o 
seu arroup;Jmento musical, que 
nestél ocas_i ón brillél non só pola 
cülidüde que-parece Ler a "r;:an-
1.areira" instrumental, senón La
mén polo plantexarnento global 
qu'e pr~,r;ide Lada a grabac ión: 
~ª11 ümbicios¡¡ como lograda . 

Txomin Artola: 
,;Berriz Arte" 

Cosmopolita como poucos este 
disco, tarnén de cantautor, pero 
que despren.de ao longo do seu 
contido unha variedade ·de refe- . 
réncias ma1s que de influéncias 
que, lonxe de alcanzar un estilo 
persoal. sucédense entre si en 
base a plantexamentos variá
beis segundo as distintas can
cións . Pouco susceptíbel, porén, 
de aburrir aos ouvidos do afei
zoado. Neste amplo abano cabe 
un tema de transfondo panfle
teiro, dedicado aos "irmáns bas
cas" e cantado tradicionalmente 
o "dia do euskera"; a autobio
grafía ao xeito dos cantautores 
consagrados, que remiten aos 
·seus discos "a quen queira co-
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riecr-mm/' ; o lirismo bélladístico 
da trisLe:t.<J levadeirn; a .evoca 
ción de John Lennon ; a sombra 
do máis novo Loud Reed. cando 
narra máis que canta ~ a música 
de Irlanda; o eco 9as habane
ras ... o melóaico, en definitiva, 
predomina sobre o rítmico. A 
voz de TxÓrnin Artola, sen ser 
nada salientábel. adáptase con 
facilidade aos diferentes temas. 
Téllvez sexa un artista. versátil, 

- · ou talvez indefinido musical
mente. 

Ganbara: "Harat 
Honati" 

Os que desde hai tempo ternos 
referencia de "Ganbara" corno 
grupo "folk" sabemos da exis-

. téncia, xa rnoi estendida, do 
apelativo "folk" con matices; o 
que estarnos a descobrir actual
mente é que . ás veces. os mati
ces, sobrancean· sobre a esencia 
popular que sustenta tradicio
nalmente o fenómeno en cues
tión. É o carniño polo que pare
cen seguir os nasos paisanos de 
"Na Lúa", os franceses ')v'Ialicor
ne"; os portugueses Júlio Perei
ra e a "Bando do Casaca" .. · ou 
os bascos de "Ganbara". Pode 
que se vaia camiño de facer 
música sen máis , por riba de 
calquer etiqueta , inda que cun 
pauso folclór~co perceptíbel aos 

(pasa á pá:xina ·19) 

* ..... 
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colección 
agra a berta ga 
Á L V ARO CUNQUEIRO 
OU OS DISFRACES DA 
MELANCOLÍA 

colección 

MECANOSCRITO DA 
SEGUNDA ORIXE 

colección 

REMOLDAS 
TRAVESÍAS 

Reconquista, 1 
36201 Vigo 

Telf. 432100 
433238 

LUIS GONZÁLEZ TOSAR 

X.M' DiAZ CASTRO 

colección literaria 
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CONTO GALEGO. 
SÉC,::ULOXX 
VARIOS 

DIARIO 00 MIMO 
CARMEN PANERO 

A PALABRA 
SECRETA 
XESÚS RÁBADE 
PAREDES 
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ANTÓN10VAR 
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ACTOS 

• Semana do Teatro 
Cómico e Festivo 
de Cangas 

Programación 

Xoves 7. 19.30 h. Casa da Cul
tura . Faba na Ola de Galicia 
Puchos e botas. '22.30 h . 
Cine Galaxias Teatro Alba 
·de Aragón Cabaret Shangai. 
25 h . Bar Alondras Maxia e 
ilusionismo. 

Venres 8. Casa da Cultura 
Mummerandada de lnglate
rra Hell is not so hot. 22 .30 
h . Cine Galaxias Teatro del 
Norte de Asturias Devocio
nario. 25 h . Pub Komplot Ma
.xia e ilusionismo. 

Sabado 9 . Casa da Cultura 
charla : O teatro portugués 
hoxe. - 18 h . Casa da Cultura 
Teatro de Marionetas do 
Porto de Portugal Vida de 
Esopo. 20 h na rúa Mumme
r end a da de Inglaterra The 
t r ee of llfe. 22 .30 h . Cine Ga
laxias Arté Im.agem de Por
tugal A vid a do Gr ande 
D om Quixot e ... 25 h Casa 
da Cultura Teatro d e Mario
netas do Porto de Portugal 
Entre a vid a e a morte. 

Domingo 10. 12 h . Casa da 
Cultura mesa redonda : ¿onde 
v ai o teatro galego? 14 h . 
Xantar Clausura - Premio Xi
ria ao Labor Teatral. 19.30 h . 
nba rúa Arté e Imagem de 
Portugal Brincadeiras á re
talho. 22.30b. Cine Galaxias 
Karra Ejalde de Euskadi 
Etc. .. e t c. 

Expos icións na Casa da cul
tura 
Pequena historia do Teatro en 
Cangas 
Debuxos de humor de O Ca
rrabouxo. 
Cartaces do Teatro Portugués. 

Nova discografia 
bascas 
(ven da páxina 17) 

ouvidos máis educados. 
Este novo disco de 

.. Ganbara" combina a tra
dición instrumental (dul
zaina, cromomo. acordeón, 
trikti.xa) coa xa tópica do 
"folk" progresivo (bateria. 
baixo. sintetizador). ade

CONVOCATORIAS 

• III Premio de . 
Poesia Leliadoura 

Para 'obras orixinais en lingua 
galega, dotado con 500.000 

. ptas. e que se rexerá polas se -. 
guintes Bases 

1 ª Poderá conconer ao pre
mio calqÍlera persoa sen dis
tinción de idade ·OU nacionali
dade . 

2ª Os textos. cunha exten
sión mínima de 400 versos, 
haberán de ser inéditos e ori
xinais. escritos en idioma ga
lego, sen prescripción de 
tema, carácter ou grafía_ Sote
lo Blanco Edicións e o Conce
uo-de Santiago resérvase o de
reito de recorrer xudicialmen
te contra quen incurnpra estes 
requisitos . 

3ª Os orixinais apresenta
ranse por triplicaao. en follas 
tamaño folio ou DIN A4 meca
nografadas a dobre espacio, e 
serán remitidos a Sotelo Blan
co Edicións, Apartado de Co
rreos nº 559 de Santiago de 
Compostela . ou ben entrega
dos na súa sé compostelana 
(San Marcos sin, 15000 San
tiago). antes do 15 de Setem
bro do 1989. 

4ª Cos orixinais, que han de 
ir precedidos polo título e 
mais o lema escolleitos polo 
autor. acompañarase un sobre 
fechado no que figure por fóra 
o lema que conteña unha fi
cha cos datos de identidade 
acreditativos e o enderezo 
completo do autor, así como o 
título da obra 
~ O Xurado estará formado 

por: Basilio Losada, escritor e 
critico literario. Xesús Gonzá
lez Gómez, escritor e crítico h
terario. Xesús M. Valcarcel, 
gañador do II Premio Leliadou
ra. Antón Avilés, representan
do á Asociación de Escritores 
en Llngua Galega Xosé M. 
Salgado, representando ao 
Instituto da Lingua Galega. 
Actuará como secretario, con 
voz e sen voto. Olegario Sotelo 
Blanco. 

6" O fallo do Xurado. que 
será inapelábel, darase a co
ñecer .a 14 de outono do 1989. 

mente todo o caudal ins
trumental. Surprende que, 
parella a este son tan ac
tualizado, o~ textos trans
miten unha mensaxe pri
mitiva, con frecuentes re
feréncias á natureza. A 
procedéncia popular-anó
nima dalguns deles, ade
mais da própria música, 
indentifica a "Ganbara" 
como un grupo con raíces. 

máis doutros sons menos Azala: "Zaldiko 
habituais (piano) . A clari- Maldiko" 
dade de ideas que os oito 
músicos. amasan na gra- A diferéncia do anterior 
bación permítenlle lograr grupo, estes optan por un 
un son compacto, sintéti- "folk" lixeiro de adianta
co, que englobe adecuada- mentos até o ponto de in-

• 1 • 

Ax.endA · 
AcuLTURALA 

O veredicto comuncaráselle 
~ directamE;!nte ao galardonado 
e espallarase a través dos 
meios de comunicación. 

7ª A contía con que se dotá. 
o premio é de 500.000 ptas 
para a obra gañadora, en con
cepto de adianto dos d~reitos 
de autor. Sotelo Blanco Edi
cións, que se reserva os derei
tos de edición sobre a obra 
p remiada en tódalas linguas 
do Estado español, coa posibi
lidade de ceder tales dereitos 
a terceiros, poderá publicala 
sen limitación do número de 

· exemplares nin edicións. Os 
4.000 primeiros exemplares 
estarán libres do pago de de
reitos de autor. O galardonado 
co premio, que expresamente 
se compromete a renunciar a 
calquera pretensión sobre os 
devanditos dereitos, recibirá 
gratuita.mente 50 exemplares 
da súa oilra impresa na pri
meira edición e nas 25 seguin
tes. Asemade, Soteh Blanco 
Edicións resérvase a opción 
de publicar calquera das obras 
apresentadas ao premio, sus
cribindo a· tal efecto cos auto
res os correspondentes contra· 
tos de edición. 

9" O premio poderá ser de
clarado deserto se, a xuizo do 
Xurado, ningún dos orixinais 
apresentados reúne valor e ca
lidade de ahondo. 

10" A participación neste 
premio supón a plena acepta
ción por parte dos autores 
concursantes das presentes 
Bases. 

AVISOS 

CONVOCATORIAS 

• XIIl Xomadas do 
Ensino de Galiza 

Desenvolveranse . o seQ$te 
programa entre o 11eo16 de . 
Setem!;>ro na Corufia (Escola' 
de Idiomas). 

Lum 11. 
"A graf.eloxia na escala: apli
ca.cións prácticas" Laura Li
zancos Mora. 

"Metxxioloxia ·para traballar 
coa natureza. Unba experién
cia práctiea: Baldaio. Coord0-
na" Carlos Vales. 

"Teatro: Construción dunha 
personaxe e montaxEf da obra 
~da nesa personaxe." 
Carlas Basoa. 

"Iniciación ás técnicas dos 
teares". Sabela Vazguez Fan
diño. 

"Iniciación ao baile tradicio
nal galego." Isidoro Roguez. 
Perez .. - -

"Tradición e modernidade . 
Compoñentes da mentalidade 
actual. " Henrique Temo. 

"O ensino musical na esca
la. ~én~" Feo. Xaime 
Rey Sanmartin. 

"Taller de cartón-pedra." 
Feo. Peña Diaz. 

"Texto e contexto nas litera
turas africana.$ de lingua por
tuguesa. A incidéncia dos ro
mances· "Mayombe" e "Y.~ca" 
na literatura angolana." Ma
nuel Ferr_eirá. 

"Taller de plástica: Cartoná
xe e material de desfeito." Os
ear Lopez Sueiro. 

'1JSÓ de meios audiovisuais 
na· aula: ·paneis, transparén
ciás. diapositivas." A.udiovi
suais A Bóveda. 

"Os e~antes e a saúde 
mental (relación docente- do

. centes)." Femando Marqu~z 
Gallego. -

"Actividades fisicas -e xo
gos. Alternativa lúdica do ci>r
poral." Manuel Fdez. Pombo e 
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Manuela Pérez. 
"Proposta. para a explicación 

da hiSt.ória do galega." Pilar 
García Negro. 
lla1't8tl 12 

"Etnografia na escola: As 
festas tradicionais, a sua orga
nización nas escalas. Taller 
criativo". Anton Castro Rodri
guez. 

"Taller de plástiea: a sua es- . 
tampación en teas." Osear Lt>
pez Sueiro. 

"Traballando co barro". Feo. 
Xose Perez Porto. 

"Debuxo e leitura da imaxe 
na escala." Xoan M. Aridradé 
Vid.al. 

"(Reflexións) -sobre informá
tica e ensino." Xose _A, Vaz
quez Rguez. 

"Historia da arte galega. As 
suas claves." Femando Mtnez. 
Vilanova. 

"Celso Emilio no seu con
texto" Manuel Maria. 

"A miña experiéncia . como 
escritor ·para nenas. Poesia na 
escala." Manuel Maria. 

"Visitas escolares. ·A sua 
preparación. Elaboración dun 
plan de visiJ;as para o centro." 
Xan Fdez. Carr~ra. 

"Reflexións sobre o ensino 
bilingüe en Cabo Verde." Or
landa Amarilis . 
llercores 13 

"Dinamización de textos, na 
·p00.agoxia a língua". Coorde
na. ~ Xoan Carlos RabaJe 
(APLL) . 

· "Problemas da linguaxe ría 
estóla: retrasos da fala: e da 
·linguaxe; transtomos de arti
culación, transtomos na lei-

to.~~~~~ª.!~t>eí: 
níveis acadados ao remate da 
escolarización obrigatória." 
landelino Pellitero e Xosé Ma
nuel RgÚez. 
Xoves 14. 
"Os recursos citltur~ de Gali
za no ensino" Felipe Se:p.en. 

"Situación e perspectiva da 
lingua portuguesa no mundo." 
Pilar V ázquez Cuesta. . 
Venres, 15. 

"Produtor e fotosintese (Me
tan as prantas á escurida-
de?)." A Carpintero. . 

"Un método activo para o 
ensino da ciéncia." A Carpjn
tero. 

"Sociolingüísti.ca nas aUlas." 
Manolo Port.ás (APLL) · 
Os talleres e seminários segui
ranse en sucesivos días, e ha
_berá. diversos actos culturais. 
A matricula é de 4.000 pese
tas e para sócios e parados 
2.000. Para máis información 
dirixirse ao (981) 27 52 74 

A Federación do Ensino de 
CC,00. de Galiza, comunica a . 
todos os profesores de EXB, 
que fixeron a oposición no 
ano 1974, e que non teñen 
xustificante da especialida
de pala que concursaron na ci
tada oposición, que no D.0 .G. 
do 17 de Agosto, aparece a Re
solución da Dirección Xeral de 
EXB. pola que se cita a est~ 
profesores para que, no prazo 
dun mes acheguen á c:itada Di
rección Xeral os .documentos 
que consideren oportunos para a 
acreditación indicada. 

ANUNCIOS DE BALDE 

cluírse no disco un tema 
interpretad9 esclusivamen
te por un dúo de "txalapar
ta" (orixinal instrumento 
de percusión) ; outras com
posicións basean a sua 
execución no acordéón e/ 
ou dulzaina; o resto, os 
complementos inevitábeis , 
xustifican. a sua inclusións 
no panorama internacional 
da espécie. Asimesmo, as 
melodias (de própria com
posición na sua meirande 
parte) suxiren irnaxes do 
máis variado: melodias in
timistaS e ledas danzas asi 
como paisaxes do brete
moso Cantábrico ou do cá
lido Mediterráneo. D 

Churuleta Teatro. Espectácu-'. '. 
los de rua para todos os pú
b licos. Os interesados poden 
contactar co teléfono (986) 78 
08 73 ou no Apartado 185 de 
Lalin. 

Os Comités Abertos de Fa
culdade comllilican a todos 
os estudantes galegos 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 ao mesmo apartado . 
para. consultar dúbidas que · 
podan ter .sobre o funciona
mento da Universidade, for
mular queiXas sobre os serví- · 
cios universitários ou para 
pder informacion ·sobre os 
seus direitos como universitá
rio. 

Vendo Moto Honda. Hurrica
ne. "I:eléfono de Vig9 (986) 29 
41. 83 (Palas mañáns) 

Mercaría conxelador. Teléfo
no (986)49 20 04. Pala tarde . 

Vendo aballas do país, insta
ladas en colmeas " prefa
ción". Précio 13.000 pesetas·. 
Inclue un potente inxámio e 
a colmea 'sen alza. (986) 54 00 

· 68. Perguntar por. Manolo de 9 a 
14 horas. 

Véndese extractor de mel, 
instalado, motor eléctrico 
novo. Para 4 cadros de alzas en . 
tanxencial , ou 12 rnédias alzas 
en radial , précio 45.000.- pts . 
(986) 54 00 68. Per\juntar por 
Manolo de 9 a 14 horas. 

Renovafáo (revista distribui
da pala Livraña Couceiro) pre
tende ser um espago aberto a 
todos os escritores e poetas da 
área lingüístka galego-portu- . 
guesa, nomeadamente aos ga-

. legos silenciados polo poder. 
Além de outros projectos para 
o fütro . Estamos· no apartado 
24034 (ou no 40047) de Ma
drid. 

Mercaría extractor d e mel , 
inoxidable , de segunda man. 
Chamar ao (986) 86 ..12 17, de. 
Pontevedra, á hora de xantar. 

ZUR/HA. Distribución alter
nat iva de fanzines , discos. 
casettes , chapas , camiP:.cas, 
pegn.tas ... Apartado 289., Fe
rro] ou nos :OUbP : Casa das 
Crechas (CoP:¡::ostela} ou UF 
(Vigo). -

'T':ctductor cqn expeí:ién:::ia na 
tradución ao inglés. Inglés 
nativo, (con dous libros edita
dos). profisional . Temas co
merciais , marítimos, etc. Cha
mar a Ian . (9B6) 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 n ecesita gu1on 
para comic. Chamar a Diego 
(986) 31 05 69 . 

EXTRAS A .NOSA TERRA 
O fondo editorial de Promocións 'Cultufais 

Galegas está a venda .nas seguintes librarias. 
Lib.rarla Couceiro 
Praza do libro, s/11. 
-A Coruña 
Librarla Lome 
Femando Má~ias, 3 - .A CQruña 
Librarla Colón 

. Real, 24 - A Coruña 
r 

Librarla Hélios 
Real, 55 - ferrol 
Librarla Cao 
. Padre Sarmiento, 12 
Pontevedra 
Librarla Micbelena· 
Mfohelena - Pontevedra · 

Librarla J>ueblo 
San Roman, l - Pontevedra 
Librarla Couceiro 
Republica do Salvador, 9 
Santiago _ 
Librarla Abraxas 
Montero Rios , 50 - Santiago 

Librarla Biblos 
Dqutro Fleming, 1 baixo 
Lugo 
Libraria Tanco . 
Praza do Campo, 2 - Lugo 
Librarla das Airas 
Garcia Barbón. 

Verin / Ourense 
Libr~a Tanco 
fose Anfonio , 20 - · Ourense 
Librarla Sfylo 
Capitan Eloy - Ourense 
Librarla La Región 
Calvo Sotelo, 15 : O~nse 
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IoEAS 

UN CABECILLA 
PUBLICADO. EN .BUENOS. AIRES. NO .1919 

UN CONTO DE VALLE INCLÁN EN GALEGO 
RAMÓN MARIA DEL VALLE INCLÁN 

D aquel muiñeiro vello e silenzoso 
que me serviu de guia para visitar 
as pedras célticas do monte Ron-

ria, gardo unha lembranzé!- dura, fria e cor
tante coma a neve que coroaba o cúmio. 
Cicais máis que as süas faccións que se
mellaban talladas en durísimo granito, . a 
sua história tráxica fixo que con tal enerxia 
me ficase no pensamento aquela . faciana 
tabacosa que apenas se diferenciaba do 
pano da mo.nteira. Se pecho os ollos,'coi
do fitalo: era mozo, seco e forte coma o 
tronco dunha vide patriarcal; os .tnechóns 
grises e den:iedrados da sua barba lem
braban eses lixos de carriza que amasan 
nas ocacidades dos pómulos as estátuas 
dos claustros desgarnidos. Os seus bei
zos de corcho pregábanse con austerida
de e indiferenza. Tiña un perfil inmóbil e 
pensante; unha testa inexpresiva de relevé 
exípci.o. Non·; non o esquecerei endexa
mais. 

Fora un terríbel guerrillei_ro. Cando a pri
meira guerra civil botouse ao campo cos 
seus cinco tillos e en poucos días logrqu 
levantar unha gavilla de xente rexa e dis- · 
posta a batir o cobre. Por veces, fiaba o 
mando da partida ao seu tillo Xohán 
Muhia e internábase na montaña seguro 
como o lobo que ten aí a sua gorida. 

Cando menos se lle _agardaba, reapare
cia carregado coa sua escopeta chea de 
ataduras e remendos, traguendo na súa 
compaña algun rapaz aldeán de aspecto 
torpe e abraladento que, de forza ou de 

' i grado, viña engrosar as filas. Á ida e á vol
ta adoitaba recair polo muiño para se in
teirar de como ian as famílias e que era 
dos netos e das pedras que moían. Certa 
tarde de verán, chegou e achouno to90 
en desorde. Amarrada a un poste da pa
rra, a muiñeira desditábase e_ chamaba 
inutilmente aos seus netqs· que fuxiran da 
aldea; o galgo oubeaba conha ·pata mal
treita no ar; a porta . tora esnaquizada a 
golpes; o grao e a fariña alfombraban o 
chan; sabor da artesa ollábanse ainda fa
rangullas do xantar interrompido; -no co
rral, a vella ucha de castiñeiro quedara fe
volta e destripada. O cabecilla contempla
ba aquel desastre sen proferir unha quei
xa. Despois de ben inteirarse achegouse 

~ 1 a sua muller, a rosmar con aquela voz de
sentoada e caótica de vello xordo. 

.....: A que hora viñeron os civis? Cantos 
eran? Que lles contaches? · 

A muiñeira saloucou máis forte. En tro
ques de contestar desatouse en aldraxes 
contra dos inimigos maos que tan grande · 
estrago fixeran na casa dun probe. 

O seu maridó fitouna con olios cobrizos 
e desconfiados: 

- A demo de condenada: ti lles dixe-
chés onde está a ·partida! · 

Ela seguia a chorar sen consola: 
- Arrepara home de que feitura eses 

verdugos de .Xerusalen me puxeron, atáda 
mesmamente coma o Naso Señore! 

O guerrilleiro repetilf abaneando furioso 
a escopeta: 

,~ - A ver como respostas: que lles dixe-
ches? · · 

- Pero considera hom ... -calou ela 
despois de botar un gran salaio, sen se 
atrever a continuar, de tanto que impuña 
a mirada do vello. 

El non voltou a insistir. Sacou o coitelo 
e cando ela consideraba que ia matala, 
cortou as ligaduras e sen proferir unha 
verba empuxouna obrigándoa a que o se
guise. A muiñeira non deixaba de salaiar: 

- Ai ·filias das miñas entranas, .por que 
non me deixaria queimar nunha parrillas 
denantes de dicer onde estahades! Vós 

• como sodes! Nen unha vella. cos pés para 
a cova precisaba camiñar mil anos polos 
camiños para ter o perdón de. Déus. Ai 
meus tillos, meus tillos! 

A probe da muller camiñaba _anguriada 

Este conto de Valle lnclán apareceu por primeira vez publicado en 
"Extracto de Literatura" (Pontevedra-18 de Setembro do 1893); foi 
reeditado en "El Globo" (Madrid-30 de Setembro do mesmo ano) e 
posteriormente- incluido en "Xardin Umbrío" (1903) e en sucesivas 

. edicións. A publicación ·en galego coincidiu cunha das tres viaxes qe 
Valle-lnclán a Buenos Aires e apareceLi no semanário "El Correo de 
: Galicia" da capital arxentina, con data 6 de Xuño do 1919, na sua 

primeira páxina. O texto galego foi pubricado entón na grafia das 
lrmandades da Fala e fica actualizado nesta vers_ión que publicamos. 

O Con-eo de Galicia foi un dos máis importantes xornais que se publicaban na emigración 
galega en· Buenos Air.es. _ 

enredados os seus toscos dedos de la- recebeu entre saloucos. Asegurouse me-
brega no matü cincento dos seus cabelos. llar sabor do bardal de mármore do mos-
Máis se detiña ela a mesalos e saloucar e teiro: 
máis el a empuxaba coa. culata da esco- - Está bendito polo señor bispo de Ou-
peta. Mais sen brusquedades e sen xen- · · rense con indulxéncia para a hora da mQr-
reira, como a vaca mansísima nada na te! 
própria casa-.se por acaso cerdea. El mesmo púxose a rezar con monótono 

Sairon da efra abourada polo sol dun 
día de Agosto e despois de atravesaren 
os prados do pazo de Melias·internáronse 
no fondo sendeiro da montaña, tan fresco 
coas suas humidades de cova; tan vizoso 
cos seus sebes de frorjdo sabugo; tan 
ameazador-coas suas revoltas encrucilla
das; .tan tráxico coas suas cruces mouras 
que lembran algun sanguento suceso e· 
tan vello que até nas laxas ten -imprenja
dos os sinais dos carros: sulcos cheos de 
auga que semellan enrugas de idade la
bradas século tras -de século na trocha de 
mítica salvaxe. · · 
Andaron ?en se deter deica unha revolta 

na que se erguia un retábulo de ánimas. 
O cabecilla encaramouse sabor dun bar.,. 
dal e fitou recea'nte canto de ali abranguia 
do ex~enso camiño. Amartelo.u a escopeta 
e tras de se asegurar o pistón , persignou-' 
se con antigo uso de cristiano _ vello; 

- Sabela: axiónllate xunto do retábulo 
-dos benditos. 

A muller obedeceu tremando. 
· - Encoméndate a Deus, Sabela! 
- Ai hom, polo que máis queiras: agarda 

sequera a saber se aquelas prendas pa
deceran algun mal! 

·O gu~rrilleiro pasou a man polos ollos. 
Despendurou lago do cinto o clásico rosa
rio de doas de madeira can· engaste de 
arame dourado e ofereceullo á vella que o 

e fria paspalleo. A cada pouco, botaba 
unha inqueda ollada ao camiño. A muiñei
ra foise de a pouco serenando. No vene
rábel sulco das suas enrugas ficaban tre
mecentes as bágoas. As suas mans axita
das por tremor senil faguian axitar a cruz 
e as medallas do rosário. Despois de bater 
no peito coas mans, bicou a terra con un
ción. 

- Remataches? 
Ela xuntou as mans con resignación. 
- Fágase seño.r a tua divina vontade! 
Mai~ cando ollou que o terríbel vello bo-

taba a carabina á cara e apontaba, ergueu 
arrepiad.a e -correu cara el cos brazos 
abertos: 

- Non me _mates, non me mates, pola 
ialma de ... ! 

Son.cu un tiro e caiu no medio do cami
ño coa fronte furada. O cabecilla alzou so
bre a face ensanguentada o rosário e des
pois de bicar o crucifixo de bronce e sen 
se deter requeriu a escopeta e. fuxiu cara 
a montaña. Ollara hqbia un momento no 
fondo da trocha os tricórniós enfundados 

' dos gardas civis. 
Confeso que cando don Urbino Pimen-· 

tel me contou esta Historia terríbe~. tremei 
coa lembrariza da maneira, abondo expre
siva coa que despedía a venta de Brande
so o antergo faccioso farto de acatar a 
vontade solapada e granítica daquela esfi
nxe tallada en vello e lucidio carballo. O 

-TRES EN RAIA 

WEST BELFAST , 
ATE A FIN (1) 
MARGARITA LEDO ANDION 

S eanus Duffy ten nome de pe
queno de historieta. Segura
mente vestia un chubasqueiro 

azul --gostan moito da cór azul añil
cunha franxa verde e na fin da mañán 
adoitaba encaramarse polos postes da 
luz. Para poñer en Belfast a bandeira 
proibida de Irlanda coma se recollera 
unha cometa. Matouno unha bala das 
que sempre ten a ponto o terror que 
patrulla, sen parar, desde hai vinte 
anos, por sobre Falls Road. No bairro 
oeste. 

Vinte anos de ocupación militar á vis
ta, por riba da ocupación política dos 
seis condados do Ulster que permane
ceron sob os británicos apesar da gue
rra da independéncia do 1921. 

E para que a memória non se esfarele 
tal se fose información televisiva entre 
os diversos actos da campaña contra a 
ocupación, o IRA escolle como obxecti
vo cotián a liña do comboio Dublin
Belfast. O 5 de Agosto saio desde 
O'Connolly Station con Manolo Rivas. 
Irnos ao norde. Na metade do camiño 
mudámonos a un bus porque os raís 
choutaron polo ár. Nós tamén talamos 
de aniversários, dos quince anos da 
Carta de Brest que asinaran o lrish Re
publican Movement, a Union Democra
tique Bretonne e a Unión do Povo Gale
ga. Texto precioso contra a ocupación 
nacional e o colonialismo na Europa 
occidental. O Foz e máis o Carlos re
presentaron, naquel entón, á orgaiza
ción galega. 

Belfast City é un espácio anodino de 
shops e burocrácia, redoma de rellas, 
controis, barreiras, arámio de espiño, 
cun edifício que. lace fermoso, cheo de 
fume ~ vidros tronzados por un chl!pi
nazo. E o Ministério do Interior. Queres 
chimpar unha Guinnes" en calquera 
pub e vas para o Oeste, para o bairro 
católico, nun transporte pirata. Porque 
acó pirata quererá dicer auto-organiza
do polos sometidos. Mesmo ao pé da 
cidade oficial, de cerrume de ferro, 
apañas un black-taxi, un vello e romo 
Austin familiar. O conductor, para que 
nos vaiamos decatando, déixanos á 
porta do Sinn Feinn. 

Fronte do imenso cimetério de Falls 
Road o bunker británico exibe os seus 
rádares, a sua blindaxe, os tanques que 
saen cada 20 minutos con soldados en 
roupa de camuflaxe coma os boinas 
verc;jes, a pre;:>oténcia torva e xa venci
da. Cando lles peta e porque lle sae 
dos collóns os mercenários botan pé a 
terra e fan un paseo seco, na procura, 
algures, do inmigo. Manolo tíralles unha 
foto. O 

VbLVER AO REGO 

P ormenorizadas foron ao longo 
deste verán as informacións te
levisivas sobre o turismo. Ofere-

céronse porcentaxes sobre o número 
de veraneantes no Levante, en Mallor
ca... Soubemos do estado das praias 
mediterráneas e dos atascos causados 
por unhas estradas pésimas. Pero os 
meios masivos de comunicación, como 
os telediários, parecen esquecer que en 
realidade a maioria da povoación non 
veranea en Agosto ou, por razóns fun~ 
damentalmente económicas, non fa1 
desprazamentos durante as vacación_s. 
Por non lembrar os parados que estan 
de _vacacións perpétuas. · 

Máis unha vez tratan de colamos por 
hábitos dunha - maioria os qúe o . son 
dunhá miñoria'. Claro que sempre ani-· 
ma ver aos demais na praia. O 
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