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ANO XII e 21 DE SETEMBRO • 1989 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

A AUSÉNCIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL FORNECE A DISPUTA 
POLAS -CAPITALIDADES XUDICIAiS 

CLAMANDO XUSTÍCIA ·. 
- ' 

A fixación da capitalidade dos Partidos Xudiciais leva á rivalidade entre distintas vilas. A auSéncia dunha Lei 
de Ordenación Territorial, a pervivéncia das províncias e o eleitoralismo, son algunhas das causas 

das desputas que se poden zanxar satomonica~P.n~e. 

M. Go11dar: 'A 
esquerda de 
progreso quer 
afastar á cultura 

' das suas raices' 
o ·seu primeiro traba!lo foi 
sobre o cooperativismo galega, 
unha aproximación feita desde 

, o campo da socioloxia que o ·1 levou, metido na experiéncia ,á 
' antropoloxia, unha 
; especialidad~ q~e áinda n~~ 
' · deu a süa pnmeira promoc1on 

\\ ·. •· formada na faculdade catalana 
. ~ l ·• específica da matéria, a única i· ( . no Estado español. Os 

, ; ·" antropólogos que traballan na 
nosa universidade forman pola 
sua parte un·área nu11 
departamento de filosofia e · 
antropoloxia social~ 

(Páx. 15) 

' ' J • 

O 20 por cento 
dos marxinados
da _RFA 
proveñen do 
Leste 
Unidos pola mesma cultura, na 
que viran a luz Bach ou 
Goethe, pola mesma íingua, 
pola mesma história e coas 
fam ílias rotas en dous estados 
diferentes desde a 11 Guerra 
Mundial, a nación alemana ten 
vínculos suficientes para 
xustificar os anceios de 
intercomunicación. A dinámica 
das fugas situase, sen 
embargo, nun panorama moito 
máis complexo, ao que non é 
allea a desmesurada campaña 
propagandística desatada en 
Ocidente. 

(Páx. 13)· 

Xuício 
a. Barreiro, 
as influéncias 
do xogo · . 
a viva voz 
"Se a motión de censura non 
fose presentada; non se estaría 
celebrando este xuízo". Esta 
evidéncia resultóu o prato forte 
da última .sesión das que 
constou a vista oral que se ven 
de celebrar en· A Coruña contra 
líder de CG, Xosé Luís Barreiro. 
E resultóu práto forte non 
porque fose unha evidéncia, 
senón porque era pronunciada 
polo protagonista principal do 
procesamento do político 
nacionalista: o. fiscal xefe con 
intervencións decididamente 
defensoras do conservador 
Villanueva Cendón. (Páx. 5) 

Do intelectual 
·orgánico ao 
intelectual 
institucionalizado, 
por James Petras 
"As fundacións privadas de 
investigación teñen orientado 
o traballo intelectual de modo 
que o cuantioso acópio de 
dados encobra as estruturas 
sociais-capitalistas en que 
todo funcion·a. Do intelectual 
orgánico dos anos sesenta . 
pasouse ao intelectual 
"institucionalizado" e orgánico 
da clase dirixente". James 
Petras, intelectual norte
americano avanza un análise 
sobre as modificacións que se 
teñen observado nos últimos 
quince anos. 

(Páx. 16 e 17) 
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O enfrentamento Melid~-Arzua pode ter unha_ solución salomónica 

·A auséncia de ordenación territorial 
fornece a . disputa polas . capitalidades xudiciais 

A. EIRÉ·H. NAVAL 
-

A fixación da capitalidade dos Partidos Xudiciais leva á rivalidade entre distintas vilas. A auséncia dunha Lei 
de Ordenación Temtoria~, a pervivéncia das províncias e o eleitoralismo; son algunhas das causas 

das desputas que se poden zanxar salomonicamente. 
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As desputas entre Arzua e 
Melide por ser a 
capitalidade do Partido 
Xudicial, que puxeron á 
povoación de ambas vilas 
na rua, pode atopar 
solucións co 
estabelecimento de dous 
xulgados en Arzua, un 
desprazado, 
permanentemente, a 
Melide. Outras rivalidades 
serán máis difíceis de 
zanxar, como as de 
Ribadeo-Mondoñedo, ou 
Viveiro-Burela. A 
proximidade das eleicións 
complica a toma de 
postura da Xunta, pois os 
diversos partidos fixan a 
sua posición máis con 
miras eleitorais que de 
racionalidade, algunhas 
veces difícil de precisar, 
ao estar sometidos a unha 
división administrativa 
anacrónica, que a 
autonomía non foi capaz 
de mudar elaborando unha 
Lei de Ordenación 
Territorial. 

Decembro, 28; Día dos Calotes, 
certamente non é bon dia na tra
dición galega, pero os trasnos, 
porque seguramente foron eles, 
elexírono para que entrase en vi
gor a nova Lei de Planta e De
marcación Xudicial. Ese dia, cer
tamente, alguns vanse sentir en
ganados, pero serán eles os que 
proclamen aos catro ventas o 
inocentes,inocentes!, ritual de tal 
data. Mentres tanto andan a pu
xar coas vilas limítrofes ao berro 
de Xustiza; Xustiza! Hai quen o 
fai desde os xomais, hai quen 
prefire sair á rua para facerse es
coitar de viva voz e, ainda, des
prazándose a Compostela, por 
se na Xunta non se inteiran. 

O rebúmbio armado na puxa 
por ser a capitalidade do Partido 
Xudicial é considerábel, por máis 
que houbese alguns concellos 
que se quedaron coas aspira
cións e as ganas, pero rosmando 
por abaixo, pois pensaron que 
habia cuestións máis importan
tes que afrontar. Tal é o caso de 
Allariz, onde os viciños levan 
mes e semana pechados espe
rando que o alcalde demita. Ou 
mesmarnente os do Bolo. 

Arzua e Melide, a quen 
máis berrar 
Foron, sen dúbida, Arzua e Meli
de, quen alporizaron máis no 
poxo. Comezaron con timidas 
declaracións á prensa dos rexi
dores municipais e, ao final, sai
ron á rua en multitudinárias ma
nifestacións, realizaron paros, e 

'Q ALCALDE DE 
MELIDE FALA DE 
ACERCAR A XUSTÍ~ 
AOS XUSTICIÁBEIS' 

até foron a Compostela en dis
puta a ver quen berraba máis 
diante da Xunta ou, mellar, a 
quen esta facia májs caso na 
desputa: as duas vilas queren 
ser a capital do Partido Xudicial 

cando entre a Lei de Planta e De
marcación Xudicial en vigor o dia 
28 de Decembro. 

Uns e outros teñen as suas ra
zóns. Para o alcalde de Arzua, 
Manuel Moscoso, as razóns de 
peso da sua vila son principal
mente duas: "xeograficamente, a 
vila equidista dos demais· conce
llos que conformarán o Partido. 
lsto é beneficioso para todos os 
concellos porque acerca a Admi
nistración aos administrados". 

A segunda razón invocada _po-

A ganáncia do localismo 
O tema aguza as gadoupas 
verbais do localismo flemático. 
Os pequenos napoleóns lo
cais, os que sempre andan a 
favor da corrente sen luxarse 
nunca con boallas de conflitos 
quentes, aproveitan a sua oca
sión. Os diários aforran traballo 
a base de reproducir longos 
comunicados dos comercian
tes vivarienses ou do PSOE, 
declaracións do alcalde de Ar
zua ou Melide, as veces carre
gados de extemporaneidade e, 
outras, surprendentemente, de 
beatífica dozura, de tal xeito 
que non queren desputas con 
naide, só reclamamos o naso. 
As empresas de autobuses po
ñen rumo a Compostela e os 
manifestantes sent~nse partí-

cipes dunha reclamación, xus
ta, transcendente. 

É a hora do prestíxio local. 
O semanário Heraldo de Vivero 
afirma que cuestionar a capita
lidade de Viveiro é un insulto, 
nada menos. Hai, quen, sen se 
dar canta se sente ferido. 

Os dirixentes partidários ras
can a cabeza. Coidado, moito 
coidado, estas reivindicacións 
localistas desmantelan as or
ganizacións. Non hai máis 
nada que ollar ao PP de Cervo/ 
Burela cando o Governo Albor 
puxo a . Delegación de Pesca 
en Celeiro. O localismo vende, 
canto máis votos máis peso no 
partido, nas listas, en Mad~id. 
Coidado, moito coidado, non 
mexer na Lei de Ordenación 

los de Arzua, co apoio dos de 
Tauro, O Pino e Boimorto, é his
tórica "pois Arzua xa foi sede do 
Partido Xudicial desde 1834". 

Tamén expoñen outras razóns, 
ainda qué de menor importáncia, 
como a de que en Arzua xa dis
poñen dun Xulgado de Distrito, o 
que, afirman "supón o conse
guinte hábito de atención aos ci
dadáns da comarca". Támén po
ñen como razón a ter en canta 
"o hábito que ten xa a xente de 
ir a Arzua, algo que seria mao ra-

1 

do Território, que tamén se en
fada Madrid, como se puxo de · 
ullas cos cataláns, e iso que 
eles teñen menos· medo. 

Localismo, chauvinismo, con 
ribetes traxico-cómicos! Cesar 
Aja, que lle · regala unha p_laca 
de prata ao seu antigo correli
xionário Xosé Luís Barreirc e 
un solitário concelleiro do CDS 
que lle pede ao alcalde riba
dense, Eduardo Gutiérrez, que 
se pase do BNG ao PSOE, 
para favorecer á vila e que os 
sociatas se poñan ao seu fa
vor. Claro, en Madrid non se 
inteiran, poñen como data de 
entrada en vigor qa leí o 28 de 
Decembro. A qüen lle meten o 
calote? Cangas, Allariz? Que 
va!!, folclore. O 

A NECESIDADE DE ORDENAR O TERRITORIO 
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char". 
Tamén estabelecen como fac

tor favorábel a própria lei . de 
Planta, que contempla que o Xul
gado de Distrito se convertiria en 
Xulgado de Priineira · 1nstáncia e 
lnstrución automaticahlente de 
non existir un pronunciamento 
expreso por parte da Comunida
de autónoma a quen t> estado lle 
cedeu a faculdade de fixar a ca
pitalidade do Partido Xudicial. 

O edifício do xulgado de Distri-
. to, cunha superficie útil de 1 .500 
metros cadrados, séria, segundo 
os de Arzua, o lugar ideal sen 
gastos inecesários, pois xa este 
concello aportou 22 millóns de 
pesetas en 1985 para a sua re-

- mvdelación. · 

As razóns 'de Melide 
'Tamén Melide ten as suas razóns 
de pesa. O Alcalde melidense, 
Manuel Ánxel Rei tamén centra 
os seus argumentos en "acercar 
a Xustiza aos xusticiábeis". afir
mando· que "entre . o 65 e o 70 

'UNS E OUTROS 
TEÑEN AS SUAS 

. RAZóNS. EN ARZUA 
ALUDEN A QUE 
HISTORICAMENTE 
FORON PARTIDO 
XUDICIAL NO 1834' 

Hai quen se empeña en afirmar, de xeito interesado, 
que a maioria das reivindicacións do nacionalismo 
pertehcen ao ·Campo das abstraccións políticas sen . 
base real nen incidéncia nos próprios cidadáns. Mais 
cando chegan problemas concretos aos que hai que 
pór solución, encontrámonos, unha e outra vez, con que 
é imposíbel a sua superación axeitada se non é 

Pontecesures e Padrón, separadas só ·polo río e que 
teñen que pertencer a administracións distintas no eido . 
xudicial. 

Esta Lei tiña que fixar prioritariamente as distintas 
comarcas e as suas capitalidades. As províncias terian 
que· desaparecer, por -n 3Cesidade da nova , 

resolvendo antes ás causas causorum. . 
Os intentos de Melide e Arzua por facerse .coa 

capitalidade do Partido Xudicial que leva a parte do seu 
vecindário a rivalidar en reclamacións na rua, ven dado, 
en última instáncia, pola existéncia· das províncias. 

Expliquémonos: Melide é a capital da comarca natural 
"T erra de Melide", que abarca tamén concellos da 
Província de Lugo. O seu Partido Xudicial debería acoller 
~ cdn~~llos como Palas de Rei pero na actualidade é 
1mpos1bel porque a Administración da Xustiza ten como 
marco de actuación a província, polo que o mesmo 
Partido Xudicíal non pode engtobar território de duas 
demarcacións provinciais·. O mesmo acorre con · 

De ser a Galiza unha provincia úniqa, como pediron, 
desde sempre, os nacionalistas, estes atrancos estarian 
salvados, e- como a racionalidaae xeográfico~histórica · 
manda, Melide seria a capital do partido Xudicial de 
Terra de Melide e, Arzua, seria tamén capital do Partido 
que englobaria a O Pino, Touro e Boimortb. Algo 
semellante ocorria xa no 1820. · 

Pero as formacións políticas que ocuparon o Govemo · 
autonómico movéronse, até de agora, máis polo 
clientelismo político e a vasalaxe a Madrid, que por 
critérios lóxicos que serviran para racionalizar, sequer, 
as distintas administracións. · 

Viñeron asi aprazando, sine die a Lei de Ordenación 
Territorial, pilar básico, eixo .fundamental, sobre do que 
tiña que asentarse a autohomia, ainda paré:\ ser unha 
mera descentralización administrativa, en pos da 
eficácia. 

configuración. Pero como poderia haber alguns custes 
políticos e, ademais, Madrid quer conservar esa división 
de9inionónico-centralista, o proxecto durme no cesto 
das ideas. 

Esta eiva non é ópice para que tenten desenrolar leis 
que entrañ en cootradición coa axeitada ordenación 
territorial, que.desembocan sempre en protestas 
viciñais, como é o caso da Lei ee Planta e Demarcación 
Xudicial (realizada polo Estado español) ou ·o Mapa 
Sanitário (len:ibremos as protestas de Valdeorras, Costa 
da Marte; e a maioria dos alcaldes de Lugo), por citar os 
dous casos de máis actualidade nestes momentos. 

Pon isto . de manifesto que as propostas nacionalistas 
non son só ideoloxia abstracta, opo~ición porque si, 
senón solucións aos problemas reais. o 



'0 CONSELLO DA 
XUNTA DECIDIU 
PRONUNCIARSE 
PORQUE A 
CAPITALIDADE A 
OSTENTASE MELIDE' 

por cento dos casos que se xul
gan en Arzua, proceden da Terra 
de Melide. 

Outra das razóns esgrimidas é . 
a de que. o progreso de Melide é · 
·moito meirar.de que o da capital 
arzuana, albergando xa, por este 
motivo, diversos servizos comar
cais como unha oficina do INEM, 
un centró de saúde con nível 5, 
unha central do ·INSS, un ·centr.o 
de recursos educativo para doce 
concellos, unha equipa psico
pedagóxica e un e.entro comar
cal de recollida de resíduos tóxi
cos. Quer dicer, Melide seria a 
verdadeira ca.pitalidade xa, da 
facto, da comarca, polo que non 
teria senso nengun privala da ca-
pitalidade xudicial. . . 

Tamén afirman contar éun lo
cal .acondicionado para o xulga
do. 

Tampouco· ~s razóns históri
cas esgrimidas por Arzua están 
moi clara: Melide foi cabeceira 
de comarca xudicial até 1924, n~ 

que esta pasou a Arzua, por ra
zóns políticas neste chamado 
"Decénio Liberal". _ 

Ambas vilas· teñen Xulgado de 

RESUME DAS BASES QUE 
REXERÁN O QUINTO . 

·CONCURSO "PREMIO CURUXA 
DE HUMOR".PROMOVIDO POLO 

MUSEO DE MUMOR. DO 
- . 

. CONCELLO DE FENE . 

-O concurso xirará sobre o humor nas. súas vertentes oral, gráfica e 
literaria. · 

-Tanto os traballos literarios como os gráficos terán de ser inéditos. 
-No concurso literario poderá usarse a prosa e o verso; a ezjensión terá 

que ser de dous folios como mjnimo e se~ como máximo, mecanografiados 
a dous espacios e por unha soa cara. Haberá que presentar tres copias 

· clariñas de cada traballo ·e o orixinal do mesmo. . 
-Na vertente grafica poderá usarse cálquera técnica; branco . e negro ou 

color, establecéndose como dimensións mínimas 21 por 21 cm. 
-Na vertente oral, os concursantes deberán gravar nunha casette Gatro · 

contos, sen que a duración total dos [nesmos poida excede-los· 15 minutos. 
-Nestas tres vertentes o Xurado poderá efectuar unha selección previa. · 
-Os tra:ballos ·debeián remitirse, antes das 14,00 horas do día 16 de · 

Novembro, ó seguinte enderezo: · . · 
MUSEO DO HUMOR 
(Referencia "Premio Curuxa" 
Casa do Concello, 3º andar 
15500 Fene ( A Coruña) . , 

Os traballos presentaranse baixo lema, indicándose no. sobre que conteña 
ó nome de autor o' seu enderezo, D.N.I. e teléfono para unha pronta locali
zación, asl como un breve currículum. 

-Haberá un ún1co premio por eada unha da~ vertentes (oral, gráfica e 
literaria} que consistirá en 100.000 pts. e na entrega da Cliruxa do Humor 
(deseñada por Francisco Xosé Pérez Porto e <loada por Cerámicas do Cas-
tro) e a publicación das obras premiadás. . . 
· O xurado poderá decla-rar desertos os premios e proceder á concesión de 
diferentes mencións especiais. Neste caso, a contía das mencións será o 
resultado de dividi-lo premio que quedase deserto entre o número de men
cións outorgadas, non podendo exceder eri ningún caso a cantidade de 
50.000 ptas. 

últimos ConseHos da Xunta nos 
que :;;e tratou a demarcación xu
dicial. O Presidente da CIAM de
clararir que Viveiro se converte
ria noutra Cangas se se arrebata 
a cap¡talidade xudicial. Pero, de 
momento, a loita dase somente 
a nível de comunicados, está 
nos papeis e nada parece ¡que 
vaia saltar á rua. 

A Xunta encóntrase aqui con 
máis problemas que en Arzua
Melide, ainda que non p~sen 
tanto os factores históricos, ?Ceo. 
gráficos ou de cabeceira de co
márca. Na desputa Viveiro-Bure
la, os\ que máis se fan sentir son 
os elmeorais. 

PS E e PNG parecen optar 
por B rela; Coalición Galega de
fende 

1 
iveiro. 

Par o PSOE a designación de 
Sur.eta suporia a definitiva insta
lación eleitoral no concello de 
Cervo, a maioria absoluta, quizá, 
pois en Burela o PSOE ainda en· 
contra a resisténcia política dal· 

~ guns sectores. Evitaría tamén es· 
r 5 pantadas como a da anterior 

~ maioria municipal, de AP, que 
~ abandonara ostentosamente o 
~ partido, con rotura de carnet in· 
~ cluída, cando o Governo Albor 

'------------------ ------- ----_.......____. acordara a instalación da Dela. 
distrito até 1979, pero o de ins- 'UNHA SOLUCION gación Provincial da Consellaria 
trución persiste en Arzua até de Pesca en Celeiro. 
1964. TRANSITÓRIA No Parlamento, Burela pode 

A reivindicación de Melide está PASARIA POR CRIAR contar cos votos, comprometi· 
apoiada polos de Santiso e To- dos, do PSOE, do PNG e do 
ques. DOUS XULGADOS, __ , PSG-EG. Este último partido COI! 

EN ARZUA OU certa presenza institucional e 
Solución Salomónica Cervo e nula en Viveiro. MELIDE, E Pero CG inclínase por Viveiro 
Tendo en contaos argumentos DESPRAZAR de ondeé un dos seus vice- se-
expostos con anterioridade por "PERMANENTEMENTE" cretários, Xosé Maria Cabarcos 
unha é outra parte o Consello da , O que decida o PP, pésie a qu 
Xunta decidiu pronunciarse por- UN DESTES A OUTRA o Deputado César Aja é o alcalde 
que a capitalidade a ostentase VILA' (XA VIER vivariense, é unha incógnita, 
Melide. Fixaba deste xeito unha BNG, pola sua banda, dilles qu 
posición que non estaba recolli- D'AMORIN) se ocupen de causas máis im 
da no ai:itaproxecto do Governo portantes. 
galego que, como xa queda dita, ·O PSOE de Viveiro: sen p 
é quen ten a faculdade de fixar o Unha nova consideración das interno comarcal e provincial 
lugar de estabelecimento do xul- mente, lembra na prensa qu 
gado. Agora, apresentado o Pro- comarcas, cunha província úni- Fraga era Ministro cando levaro 

· xecto de Lei no Parlamento, terá ca, que seria 0 eixo de calquer de Viveiro o Xulgado de lnst 
que ser este quen o aprobe, que- lei de Ordenación Territorial, re- ción. Cesar Aja tamén se encer 
d d f d · cuperando mesmo o senso his- , . r 
. an o 1xa as as capitalidades. tórico e a división do século XIX, llou nunha polemica cos soc!a 1 

A aprobación, se se quer que tas Ismael Rego e Roberto Alva 
· teña validez, terá que facerse, aportaria, segundo Xavier rez. A CIAM enarbola a bandei 
necesariamente, nesta lexislatu- D'Amorín, racionalidade e evita- da honra local e anúncia que d 

ria non só os enfrentamentos se-ra, pois o 28 de Decembro entra clarará persoa non grata a algu 
en vigor a Lei de Planta Xudicial, nón anacronismos como os de socialistas locais. 
pola que pasarian a ser, automa- Padrón e Pontecesures, separa- Nos argumentos barallados 

· ticamente, sedes do Xuzgado de dos só polo rio e con dous Parti- pral de Viveiro hai de todo: q 
Primeira lnstáncia aquelas vilas. dos Xudiciais, por citar un só hai un edificio construído a pr 
que ostentasen o de lnstrución. exemplo. pósito, que xa é Xulgado de Dis 

Localismo e eleitoralismo trito, que foi a antiga capital 
Por esta razón, posibelmente a Partido, que ten Comisaria 

lei será tramitada polo procedi- no caso de Viveiro e Policia, que Burela nen sequer 
. mento de urxéncia. Burela capital de concello ... 

pero a Xunta non qyer deixar se a puxa entre Arzua e Melide Burela esgrime a sua situaci 
feridas neste contencipso. Se- saltou á rua, case de forma viru- xeográfica, máis equidistante. 
gundo o Director Xeral de Xusti- lenta, implicando a todos os es
;za, Xavier O' Amorín, haberia tamentos, desde as cooperativas 
unha solución salomónica, tran- agrícolas aos clubes deportivos 
sitória, que seria a de criar dous e partidos políticos, na Mariña 
xulgaj:!os, en Arzua ou Melide e luguesa ocidental, a desputa 
desprazar "permanentemente~ está máis a n ível dos meios de 
un destes á outra vila, co que as comunicación. 
duas vilas quedarian servidas. A voz de alarma en Viveiro 

. Esta medida foi posta xa en deuna a asociación profisional 
marcha co Xulgado do Penal Nú- ACIAM cando en Decembro de 
mero 4 de A Coruña, que foi tras- 1988 constatou que, cando pa
ladado "permanentemenle" ao sou polo Senado o Proxecto de 
Ferrol, dotando deste xeito á ci- Lei levaba o nome de · Viveiro/ 
dade departamental deste senil- Cervo. Aqui comezou unha e>ca
zo; polo que existen anteéeden- da de visitas aos poi íticos de 
tes xurídicos. · Compostela e de emisión de co-

municados de prensa cuxo tono 
Xavier D'Amorín recoñece que vai subindo até chegar aos exce-

problemas com'O este non se te- sos verbais que arrodearon aos 
rían dado de existir xa unha Leí 
de Ordenación Territorial da Gal i
za, pois Melide seria a capital na
tural da Terra de Melide, que in
cluiría a Palas de Rei é a Sobra
dó; porque agora hai que sorne-:: 
terse. aos límites provinciais, · 

Esta lei, reconece o Director 
Xeral da Xustiza, significaría o 
solapamento das províncias e, 
mesmo a desaparición das Au
diéncias Provinciais, ainda que 
estas non serian un problema 
pois poderian descentralizarse. 

'.Q PRESIDENTE DA 
CIAM DECLAROU 
QUE VIVEIRO SE 
CONVERTERIA 
NOUTRA CANGAS SE 
SE LLE ARREBATA A 
CAPITALIDADE 
XUDICIAL' 

Ribadeo-Mondoñedo, 
outra história 
O caso da Ribadeo e Mondoñe
do, que desputan a outra cabe
ceira xudicial da Mariña, é dife
rente. Ribadeo foi tamén capita 
do Partido Xudicial até meado 
da década dos 60, pero hoxe o 
dous concellos teñen xulgado d 
distrito, ainda que o Xulgado de 
lnstrución está en Mondoñedo, 
polo que ostenta a capitalidade 
Neste intre o Axuntamento riba 
dense promove unha campa· 
c;le recollida de firmas para mov 
ao seu favor a decisión da Xunta 

E ainda bon foi os os Partid 
Xudiciais pasaron de 28 a 45 e 
esta nova lei, senón· a desp 
seria ainda moito maior, sob 
todo naqueles casos nos que n 
comarca non haí unha vila q 
sobrancee palas outras. Pero, 
se sabe, aquí, cando se mex 

· calquer terna, sempre hai per 
soas interesadas en atizar os 1 

calismos. Poderian recordar 
maledicéncia xitana: pleitos t 
ñas e os gañes. Coidado, un ca 
lote pode ser un calote, pero 0 

enfrentameAtos non se esquec 
tan ' pronto. 
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A·LIZA t M ND 
• Nen á sexta foi a vencida nos orzame.ntos do Grave (Páx. 6) • · As estatais. 

aclaran os comíciqs autonómicos (Páx. 7) • ·rribunas de G. Mariñas e M. Abalo 
(Páx. 9) • Agostinho Neto dez anos despois (Páx. 12) 
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x.uíc10 CONTRA BARREIRO 

O líder coaga respo~de ~nte ~ primeiro Tribunal Su.perior a unha int~re~da interpretación da moralidade pública 

Aquelas influéncias do xogo de · viva voz . 
• A.P./A CORUÑA · núncia, un ex-conselleiro que se 

resistía a reproducir unha expre
sión soez en tan excelsa sá, e as 
palabras . contraditórias, como 
non de duas personaxes que ta
ran altos cargos da aQministra
ción, pero que xa morreron e, 
por tanto, e pésia á posta en 
marcha dun tribunal galego, non 
poden declarar. As aparente.s 
contradicións a ambos lados da 
liña procesal sucedéronse sen 
recato, obedientes a estratéxias 
nalgun caso bastante aperfeizoa
das, mais noutros pouco entre
nadas para seren expostas en 
tan delicado ring. 

Vlllanueva Cendón 

bunal. que se expresa en idioma 
: galego e que dá explícitamente 
a oportunidade de facelo a can
tos persoeiros desfilan polo es
trado. E, sobretodo, unha atitude 
presidencia'! intervencionista, 
que non limita a sua actividade a 

moderar ou escoitar pasivamen
te as pergunta$ coas que direc
tamente se agreden os contrin
cantes. Un Tribunal derivado da 
configuración autonómica do Es- · 
tado; que está observando de 
perta polos símbolos de España 
e a Galiza. 

Pedra de toque para 
Barreiro 

bolo do que lle sucede a calquer 
poi ítico no poder: a capacidade 
de infl.uéncia nos negócios deri
vados das concesións ou deci-
sións estatais. . · 

Mais, como é sabido, algo non 
se puido probar: o cdhecho. A 
dicer do fiscal, non obstante, non
porque non houbese indicios, 
senón porque eses indicios non . 
se poden probar .. "Algun dia -
dixo Couceiro- .se houbese da
dos suficientes antes da sua . 
prescripción, reabrirase a cau
sa". O perspicaz fiscal coruñés 
qui_xo tamén deixar fóra de xogo 

"Se a moción de censura 
non fose presentada, non 
se estaría celebrando este 
xuízo". Esta evidéncia 
resultóu o prato forte da 
última sesión das que 
constou a vista oral que se 
ven de celebrar en A 
Coruña contra o ex
vicepresidente do governo 
galega e 1 íder de CG, Xosé 
Luís Barreiro. E resultóu 
prato forte non porque 
fose unha evidéncia, senón 
porque era pronunciada 
polo protagonista principal 
do procesamento do 
político nacionalista: o 
fiscal xefe do Tribunal 
Superior de Xusticia da 
Galiza, António Couceiro 
Tovar, con íntervencións 
decididamente defensoras 
do conservador Villanueva 
Cendón, artífice de 
denúncia. 

Mais o bon facer do fiscal 
maior t ivo un bon contrapeso, no 
que se retire ao protagonismo e 
á personalidade que imprimiu ás 
sesións, no presidente do Tribu
nal , o letrado Daniel García Ra
mos, que foi quen de caer noutra 
das "evidéncias" saldadas na 
vista e sobre a que máis de un 
mostrou a sua sorpresa pola ma
xistral claridade: García Ramos
perguntou un detalle ao ex- con
selleiro Villanueva en base á "evi
dente descoordenación que 
existía ná Xunta de Galicia cando 

era ·conseÍleiro da Presidéncia a 

·Segundo ~os observadores. máis 
agudos, á espera· d~ que a sen
téncia aporte a luz da decisión, 
a vista oral pode resultar a pedra 
de toque neoesária para a con
solidación de Barreiro como líder 
do nacionalismo moderado, ao 
que moitos "baróns" -da fidalguía 
conservadora do país non se 
unen polas reticéncias que xera 
o seu encausamento nun asunto 
-que, pésia á sua magnitµde, 
pode ser considerado com_o sím-

· unha das principais bazas da de
fensa: que non pode haber pre
varicación se non hai cohecho, 
mais a sua argumentación apon
ta que o delLtq polo qu~ se lle 
acusa é motivado polo dictado 
dunha resolución sabendo qúe é 
ilícita, xa que o que non se puido 
probar fQi a existéncia da entre
ga de cartas-de Olano a.Barreiro 
por mor da concesión que se 
está cuestionando. E unha últinia 
referéncia da argumentación fis
cal en tono vitimista: "Este asun
to do xogo non sucedía se non · 
houbese un señor de León que 
reside en Madrid, que quería ga
ñar 40 millóns ao ano sen pór 
nen un só peso e sen se mover 
do seu sillón". 

testemuña". -
Esta espécie de "sopapo" polí

tico do maxistrado presidente 
pasará á história como a "imaxe 
de marca" coa que nace un Tri
bun31 que, de tan afortunado, 
sae á rúa vestido de largo con 
tan importante proceso. Un Tri -= 

Coa frase, o fiscal queria sair ao 
paso da grande lousa que pesa 
sobre o seu traballo: o procesa
mento de Barreiro é un xuício 
político e responde únicamente 
ao pataleo do aparato conserva
dor que se vía fóra dos suculen
tos grelos de influéncias que 
destila o Pazo de Raxoi. 

O BARRY E _A "CIÉNCIJ\ DO DIREITO" - Un fiscal que ousou propór ao 
Tribunal que se non facían caso 
da senténcia que el _propuña ....:._ 

A.P. 

O carisma do fiscal, que rema
tou as suas intervencións na fria 
sá marmórea da praza de Galiza 
cun brilante discurso baseado no 
princípio "científico" do direito, 
logróu tamén ensombrecer a pe
nosa actuación de Villanueva 
Cendón, que incurríu en numero
sos tropezos, deses que nun xuí
cio non se perdoan, durante a 
sua comparecéncia na mañá do 
martes, 19. , 

Polo demáis desfilaron pota 
estreia do Tribunal un ex-director 
xeral informante do seu secostro 
o dia da apresentación da de-

UNIDADE NACIONALISTA 

Sexa cal for a decisión xudicial sobre o alcumado 
pola prensa exterior "príncipe" da política galega, 
o certo é que ó conservador Manuel Fraga mode
rou nos últimos tempos o tono das suas xa vellas . 
referéncias agresivas contra o 1 íder nacionalista 
Xosé Luís Barreiro. 

O mesmo Barry, como se lle coñece nalguns 
meios próximos, aportándolle xa categoría de gran 
comunicador, entrou a flexibilizar a sua perspectiva 
a respeito do grande anatema que preocupa aos 
políticos galegos en xeira preeleitoraL Manuel Fra
ga pódese considerar incluido na filosofía integra
cionista de Coalición Galega que anunciou .a princí
pios de ano baixo o epígrafe "nengún governo ga
lego máis sen nacionalistas en Raxoi". 

Agora que as . expectativas do CDS baixaron 
como consecuéncia do pacto coa direita en Madrid 
e o rol que tiveron que xogar cáseque todos os 
concelleiros férrolanos no asunto da moción contra 

Cauce Doce, Coalición Galega, ainda prevendo o 
seu cativó resultado eleitoral, comeza a ser un con~ 
siderábel ponto de interese para os conservadores 
de don Manuel. 

Pretenderá- Barreiro, desprendido pode ,que en 
arume de multitudes do aparatoso caso do xogo, 
convertirse de novo en vicepresidente dunha Xur:1ta 
máis escorada que nunca á dereita ~ máis alonxada 
que nunca' do compromiso galeguista, se Fraga 
non consigue unha maioría ab~oluta que si lle pode 
proporcionar os votos coagas?. A especulación 8:n
daba por debaixo das estreitas sillas de made1ra 
que soportaban os asistenctes a este histórico xui
zo ante o Tribunal Superior. Mais todo é especula
ción porque convén lembrar que o fiscal-xefe, Cou_;, 
ceiro Tov.ar, rematou a sua intervención no proceso 
cun brillante discurso xurídico amparado nos · fun
damentos básicos da "ciéncia do dereito". lso si, 
ciéncia aplicada . .' O 

. seis anos de inabilitación para o 
exercício de cargos públicos-, 
se dirixan á~ Cortes para que re
visen o artigo 358 do Código Pe
nal. Todo iso motivado polos de 
15 a 35 c~ntimos que de cada . 
boleto quedarían libres . para un 
concesionário que poderi~ ser 
Olano, e polo ·pataleo do·aparato 
conservador que tentaba com- · 
prar o voto dos deputados coa
gas ante a moción de censura 
que fixo caer ao presidente Fer
nández Albor, cúpula baixo a que 

_ tivo lugar toda esta. vulgar -por 
habitual- história de influéncias 
do empresario no$ asuntos polí
ticos. o 

A ·vANGARDA .NECESÁRIA 

As informacións que sobre unha ampla 
banda temátíca nos ternos comprorr:ieti
do a facer como parte do. labor xomalís
tico teñeR o signficado para nós de mo
destos sondeos na rea!idade esencial do 
país. Desde este ángulo pudemos ver 
que somente existe unha saida digna e 
un futuro para Galiza e esta alternativa é 
o nacionalismo. A necesidade dunha or
denación territorial, dunha política fores
tal, dun desenvolvemento da agro-indús.., 
tria, dunha cultura sen camisas· de forza 
. alleas e mesmo xa interiorizadas, son a 
razón de ser do nacionalismo. 
· Existe un carpo de r.espostas en eidos 
diversos: cultura, .sindicalismo, ecol.oxia, 
meios de comunicación, institucións, de· 
formas diferentes e máis ou menos arte-
· !ladas, pero velaí que · a concentración 
destes elementos, · a sua ·Cerebración, 
non 'está a cumplir ainda.o s~u papel. o 

M. VEIGA 

· maxin político móvese ao paso .dun sa¡::io 
concho que ·non tivera presa, alleo *s ur
xéncias e os cámbios que vive a socie-
dade. . 

Lonxe de ser esta unha afirmación ar
bitrária, refféxase moi ben na ignoráncia · 
en que nos ten o centro ·depredador, só 
atento a sacar partido de .!1ÓS ~orna du11 
eido inerme. Desde Madrid chúchasenos · 
o sangue, amp(Jtansenos membros e 
'axiña semellan dispostos a nos facer a 
autópsia, sen que o fogar de Breogán 
acerte a despertar do seu sano. . 

O govemo central aspira ben, a dife- -
réncia do que lle sucedeu ca Pai~ Basca 
ou 9atalunya, a esclavizarnos definitiva
mente, a laminar calquer resposta, nece
sariamente nacionalista. Pode ser o BNG 
o seu obxéctivo, pero tamén o PSG-EG, 
e-ve~amos, de modo clarificador, o tor.
pe9eo_. qo · ·~~tatalismp a ~ltern~tivas au-_. . 

.( 

tóctonas tan moderadas como as de CG autonómico. Ulo a canle dé comunica-
e PNG. Outro tanto cabe dic.er da sabo- <?ión entre o proce~o anterior e a debili-
'taxe aos rñeios de comunicación públi- dade política que vimos de citar? Ulo a 

· cos de expresión galega, dos nosos es- capacidade dos partidos ñacionalistas 
critores marxinalizados polo simples fei- para servir de pontes orgánicas entre 
to de non ceder no emprego da lingt:.1a ambos degraus de conciénci·a e erixir asi 
"periférica". - _ unha resposta?. -

Estamos ·asguros de. que o potencial . Not:l é labor noso o determinar o como 
de sobrevivéncia cidadán e tan enorme e o cando da elaboración ·dunlía altema-
como a ameaza e' o povo galega expré- tiva poi ítica própria, nen tomar nota -das 
sao de forma continuada en mánifesta- suas contrariedades, pero si de testificar 
cjóns la.borail?, en actos de protesta so-. que os sectores máis consecuentes da 
cial ante a sé do Parlamento, en movili- cidadania reclaman, para de contado, 
zacións multitudinárias como as da cuo- que as al .mativas políticas esteñan .. á:al-
ta do leite, na sintonización ma~iva de fil- tura das c•rcunstáncias nas suas iniciati-
mes falados na nosa língua. vas. O marasmo e a inércia non poden 

Pero a verdadeira maduración dun ser, por máis tempo, . as conselleiras. 
povo demóstrase no ·seu e:emento políti- Compre, precisamente, que a vangarda 
co . e Galiza carece de representación . comece a materializarse que os debates -
institucional en Madrid e non deixa de· · dos últimos dias sexan as atrampalladas, · 
ser. miuda .a que posue no parlamento manobras de arrancada da locomotora.O · 
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CRISE NOS CONCELLOS 

Retirou as denúncias contra Pastor Alonso 

O secretário do c9ncello de Noia trasladado a Lanzarote 
Manuel Carrasco Uceda ·secre
tário do concello de Noi~, reali
zará a partiF de agora as suas la
bores no cabildo insular de Lan
zarote (Las Palmas). O polémico 
secretário muniGipal que manti
vera un enfrentamentb durante 
vários meses, xurito con outros 
funcioriários, ca alcalde da loca
lidade, Pastor Alonso, permane
cerá en Cánárias durante seis 

meses prorrogábeis en réxime 
de. comisión de servicios, á es
per~ de que ~aia a concurso a 
praza insular. Carrasco Uceda 
retirou tamén as denúncias que· 
tiña apresentadas contra Pastor 
Alonso. 

O alcalde. noiés considera o 
caso como un exemplo de que 
"convén non· .arrugarse ante os 
priviléxios dos secretários". Pas-

Tras seis plenos consecutivos 

tor Alonso insistiu en que "o apa-
. rello do . estado absorve ás cor
. póracións democráticas", sina
lando que "na metade ou na 
maioria dos concellos, ·especial-. 
mente nos de pequeno tamaño, 
é o secretário o que ac;;ostuma. a 
ter a capacidade de decisión", 
suxerindo a posibilidade de que 
"os cámbios eleitorais faculten 
tamén para realizar os cámbios 

oportunos no aparato burocráti
co". 

'Con este traslado parece ali
xeirarse a conflitividade que des
de a toma de posesión tiña ro
deado · á alcaldia de Noia. Ao 
contrário doutros concellos en 
conflito (Cangas, Allariz) o máxi
mo mandatário münicipal 6ontou 
sempre cun amplo apoio veciñal. . o 

.· ~o Grave non dan aprobado -os orZamentos 
.A. MASCATO 

Na onda de concellos en 
crise que asulaga os 
últimos tempos da política 
local non podia faltar o · 
sempre conflitivo Concello 
de O Grave. A sexta 
tentativa de aprobar os 
orzamentos resultaba, 
mais unha vez, falida. A 
equipa de governo PP-ldG 
lanzaba unha campaña de 
alarmismo mentras 
procuraba parceiros ·que 
apoiaran o seu plano de 
ingresos e gastos para o 
ano 89. Cun orzamento 
automáticamente 
prorrogado, precepto legal 
da Lei de Réxime Local, 
do ano anterior co que -
seguindo afirmacións da 
alcaldesa Lina 
Bernárdez- xa nen 
"podemos afrontar os 
gastos mais necesários". 

A conformación dispar da actual 
corporación con representar_:ites 
de seis forzas políticas, seis con
celleiros no governo (PP-ldG) e 
nove na oposición (CDS, PSOE, 
EU e BNG), complétase coa fan
tasmal auséncia do ainda conce
lleiro Be.a Gondar (ex-alcalde) · 
desaparecido hai rnais de dous 
anos, que tora cabeza de lista do 
grupo lndependentes de Galiza. 
Logo de seis pler;ios con resulta
do negativo para as aspiracións 
de ver aprobados os orzamentos 
non semella posíbel unha saida 
negociada ap pro_blema. O porta
voz de EU, Xosé Maria Mourelos, 
·afirmaba para ANT que "nós non 
irnos renunciar á alcaldía, iso é 
inegociábel, do resto estamos 
dispostos a falar coa oposición e 
negociar to.do, todo menos a al-

' -

Xúllo Oublña, concellelro da Opbsl
clón ºno Grove,. un eoncello que contl

. nua .arrastrando a crlse dun govemo 
lnestábel. 

caldia". Para Manuel Mascato do 
BNG o problema comeza xa o 
ano pasado "os orzamento~ pro
rrogados que agora desfrutamos 
foron aprobados pala equipa de 
governo actual e o voto afirmati
vo:. cómplice de Esquerda Unida, 
que non veñan agora a facer fo
gueteria á nasa conta. Nos vota
mos contra os do ano pasado 
por nor:i acreditar na xestión que 
podía facer o PP, agora mante-

. mos a mesma postura e por riba 
os feitos danlle a razón ao BNG. 
Os do PC mudaron porque largá
ronos da Comisióo de Governo". 
Por outra banda a alcaldesa po
deria terlle of erecido o seu cargo 
ao tamén ex-alcalde Luís Caa
maño nun desesperado intento 

'-JI, SOCIO • ~DAG01llC.A 
- ---- --

ENREDOS Este método de leitura. e escritura foi 
· elaborado e experimen~ado ~as 

. a u 1 a s p o 1 o S e m i n a r ·1 o 
.Permanente da AS-PG de San-

METODO DE LEITURA E·ESCRITURÁ ~~~º~~~!t~ 

PEDIDOS A 

O método consta de:. 
ENREDOS. Libro l. Con 
baralla e fichas. Para o alÚno. 
ENREDOS.· Libro 2. Para o 
aluno 
ENREDOS. Libro do profesor. 
Que é .ª guia didactica. 
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de manterse na Comisión de Go
verno, menfras que o represen
tante do CDS preferiria "xogar a 
baza de pactar a sua nominación 
á alcaldía co · apoio da actual 
oposición". 

Non haberá mocións de 
censura · 

Logo das múltiples negociacións 
cruzadas entre os concelleiros 
grovenses só unha ideia aparece 
nítida, a imposibilidade real de 
acordo para unha moción de 
censura. A reclamación írrenun- . 
ciábel da alcaldia para o CDS. 
EU e mesmo o PSOE que lidera 
o ex- deputado provincial -cai- -
do en desgracia- Elias Lamelas. 
Non conta nengunha das partes 
cos apoios "necesários, mentres 
abanea Lina Bernárdez. Unha 
moc!ón de confianza tamén non 
ía contar coa confirmación da al
caldesa no seu cargo, polo que 
a demisión dela teria que produ
cirse en pura léxica "democráti
ca". O problema derivado da sua 
demisión apreséntase ainda mais 
grave, a eleición de novo alcalde 
correspóndelle aos concelleiros, 
non tando nengur:iha. das forzas 
a maioria simple suficiente resul
taria eleito automáticamente al
calde o cabeza da lista mais vo
tada nas pasadas eleicións mu
nicipais, co que o fuxido Bea 
Gondar resultaría elexido alcal
de. A sua auséncia de mais de 

· dous anos en paradeiro desco
ñecido, con diversos xuizos pen
dientes de senténcia, inhabilita-

. do -inevitábelmente- para 
ocupar cargo público, fai que a 
anormalidade política sexa abso
luta nun concello afeito a ela. 

Na seguridade de que corres
ponde á actual equipa xestora a 
solución do problema, os conce
·lleiros da oposición agardan 
acontecimentos. As acusacións 
contra o xefe do PSOE local, La
melas Fariñé~l, de ausentarse na 

última tentativa de aprobar os or
zamentos sabendo que iso per
mitiría ·a aprobación co voto de 
calidade da alcaldesa, tendo 
anunciada a sua ausencia o con
celleiro de EU, Xúlio Oubiña, que 
non se produciu por temor á "xo
gada baixa que fixo ·Lamelas" en 
palabras dun concelleiro da opo
sición, reitéranse como arma 
arroxadiza. A disposición de 
Caamaño a pactar co actual go
verno se fracasa a operación coa 
oposición, mantén na via morta 
as perspectivas de governabili
dade. Entretanto desde o PR-ldG 
agudízase a campaña de tre
mendismo, "non ternos diñeiro 
para comprar o cloro da água ... " 
que só pode ser comprendida se 
a xestión municipal é nefasta, ao 
non darse necesáriamente unha 
situación de falta de liquidez por 
non ter aprobados os orzamen
tos, a prórroga do anterior supón 
de feito un normal desenvolvi
mento da entrada de diñeiro 
(transferéncias dos Fondos de 
Cqmpensación, Contribución Ur
bana, -abonada pola Facen
da-, Impostas directos ~o
brados polo Concello-... ). A 
prórroga do anterior orzamento 
supón que non é acrescentada, 

. por lei, unha partida de ingresos 
determinada (serva como exem
plo o parque automovilístico) re
sultando que na realidade os in
gresos serán superiores (aumen
to lóxico do parque) aos previs
tos por estar referidos oa orza
mento do ano anterior ainda vi
xente, do que se deriva un au
mento na liquidez. 

Só unha torpe capacidade de 
xestión poderia explicar o que 
mais semella ser unha cortina de 
fumo, o alarmismo semella estar 
orientado á procura da antipatia 
popular contra c)a oposición, que 
mais unha vez aparece dividida. 
Desde o seu refúxio americano 
Bea Gondar contempla a posibi
lidade da sua resurreción. O 
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• O alcalde de · Allariz so
licitoulle ao Presidente do 
Govemo, Felipe González, que 
disolva a corporación e convo
que eleicións anticipadas. A de
manda realizouna através do Go
verno Civil. 

os· viciños consideran que 
asta posíbel saida constitue 
unha vitória importante, ainda · 
Que, en asamblea, decidiron soli
citar que, mentres non se cele
bran os comícios, dimita 0 alcal
de e se constituia unha xestora, 
presidida por un membro do PP. 

Pola sua banda o PSOE es.tá 
en contra da disolución da cor
poración, afirmando que hai ou
tras saidas, dialogando, que non 
sexan unhas eleicións. Semella 
que nesta postura xogan intere
ses partidários pois os socialis
tas, que non deron a cara no 
conflito e permitiron o estado ac
tual cos seus pactos e transfu
guismo, podían perder vários 
dos seus concelleiros. 

Os viciños, pola sua parte, 
despois de mes e semana de pe
che, están decididos a seguir 
mentres non se produza a dimi
sión pedida. O PP tamén trata de 
buscar algun xeito de solución a 
unha situación que lle pode trae 
evidentes custes eleitorais. O 

•A oposición de Cangas 
quere facerse cargo do 
concello. Os concelleiros de 
Cangas personáronse no conce
llo para tentar pór a andar unha 
administración paralizada polos 

· conflitos e fiscalizar o seu funcio
namento anómalo producido 
porque o grupo socialista, co al
calde Pena á cabeza, segue 
despcahando os asuntos ás es-
condidas. · 

Lois Pena deu unha orden por 
escrito aos funcionários para que 
non lle entregasen nengurJha 
caste de papeis á oposición, per
manecendo pechado a cal é 
canto o seu despacho. 

Concelleiros e traballadores 
reun íronse nunha asamblea para 
tratar de solucionar os proble
mas e limar diferéncias, mentres 
a secretária acidental apresenta
ba a sua dimisión. 

Dase o caso de que mentres 
os papeís aparecen todos os 
días asinadas polo alcalde, os 
funcionários afirman que eles 
non os sacan da casa consisto
rial; pero, como o alcalde entrar 
non entra ante a vixiáncia veci
ñal... non pode ser causa do 
demo, din os concelleiros. O 

•A Audiéncia Provincial 
de Lugo ab olveu a Francis
co Torrente Hartas, secretário do 
Concello de Antas, dun delito de 
desacato e desobediéncia ao al
calde de Monterroso, Luís Perei
ro, ainda que o condena como 
autor dunha falta contra o orden 
público, pola que ten que pagar 
7 mil pesetas. 

Francisco Ton:ente personou
se na Alcaldia de Monterroso 
cun notário para levantar acta 
sobre. a concesión fraudulenta 
dunha praza de asistente social 
nese município. Ante a atitude 
do alcalde Francisco Torrente 
chamoulle fascista e cacique, ca
lificativos que proferiu publica
mente nun pleno. 

A Audiéncia considera que non 
houbo "lnxúrias nen insultos a 
uríha autoridade no exercício das 
suas funcións", nen tampouco 
desobed~éncia pois saiu do ple
no cando foi requerido a que o 
fixese. 

Coincidindo con esta sentén
cia no· tempo, a Audiéncia d~ A 
Coruña ven de declarar nula a 
concesión 'da praza realizada por 
Luís Pereiro. . O 
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os. nacionalistas danlle preponderáncia aos comícios galegas 

As listas ao Congreso clarifican .· as autonómicas 
.A. EIRÉ 

Os partidos autóctonos 
galegas danlle 
preponderáncía absoluta 
aos comícios autonómicos 
reservando para estes ás 
suas. p:-incipais figuras, 
mentrés poñen no camiño 
de Madrid a persoas con 
incidéncia social pero sen 
tanto nome. Os partidos 
españois, pala sua banda, 
colocan nas listas ~o 
congreso aos seus 
principais líderes pésie a 
que moit9s deles poderian 
ocupar carregos na 
próxima Xunta. Cuestión 
de prioridades. 

As listas autonómicas deixaron 
medianamente clarificado o pa
norama político cara as eleicións 
autonómicas. Partidos autócto
nos e estatais fixaron as suas 
prioridades, segundo o concepto 
que teñen da poi ítica, dándolle 
preponderáncia a uns comicios 
ou a outros segundo a própria 
ideoloxia. 

Tanto BNG como PSG-EG e 
PNG poñen de saida cara Madrid 
a segundos espadas, ainda que 
:teñen en comun a incidéncia so

ial e o ser coñecidos nas suas 
omarcas. 
Polo BNG serán primeiro de 

ista Enrique Tello, por A Coruña, 
apital na que foi candidato a al
aldia; por Lugo a lingüista Pilar 
arcia Negro; por Ourense o 
oncelleiro de Allariz Francisco 
arcia Suárez e por Pontevedra, 
rancisco Trigo, concelleiro de 
ambados. 
O PSG-EG nominou a Rafael 
artínez Castro por A Coruña; 
milio GonzáJez, concelleiro de 
ervo, por Lugo; Carlos F. Várela 
or Ourense e a concelleira de 
igo, Ana Gandón, por Ponteve
ra. 
Este partido tamén anunciou 

s cabeceira de lista para as au
onómicas, con Xan Facal, rale-
ando a Martínez Aneíros e Do
ingo Merino por A Coruña, 
artínez Randulfe por Ourense, 
Camilo Nogueira por Ponteve-

ra. Así mesmo anunciaron a 
andidatura de Xesús Arrizado 
or Lugo e T ereixa Conde Pum-
ido por Pontevedra, ainda que 
sua aceiptación non está ple

amente decidida. 
O PNG reserva tamén as suas 

guras máis coñecidas para as 
utonómicas. Asi o concelleiro 
ompostelán Santiago Saiás, 
rá o número un por A Coruña, 

rovíncia pola que concorrerá 
anuel Beiras para o Senado. 
~or Lugo o primeiro será An

~es Fariña; por Ourense Severo 
erez e por Pontevedra a conce
,ira de Sanxenxo, Maria Dora 
erez. 

G ficha a Rivas Fontán 
novidade meirande nas listas 

e Coalición Galega constituna a -
·~haxe do alcai'de pontevedrés 
IV~s Fontán, que ocupará o pri-
etro lugar por esta J\:>rovíncia. O 
ontrovertido rexedor ten un in
rese pérsonal en lograr a sua 
leición, pois seria un xeito de 
scapar//e á Xustiza, vía inmuni
ade parlamentária- e dicer "exi

taríase" no Congre~o dos Depu
dos en vez do estranxeiro 
orno tiña prometido. 
Senén Bernárdez · repete por 
urense e, por Lugo, o cabeceira 

cartel será Adolfo Abel Vile_la, 

Director Xeral de Política Lin
güística. Encontran, desta ma
neira, un bon xeito de darlle o re
levo no cárrego sen queimalo 
máis do que está. 

O alcalde lugués, Vicente Qui
roga, prefire Compostela, o mes
mo que a maioria dos princípais 
dirixentes coagas. 

O CDS, pala sua banda, viran 
como desde Madrid lle impoñian 
os candidatos. Colocaron asi ao 
ex-alcalde compostelán, Souto 
Paz, en detrimento do .até agora 
parlamentário Xosé Maria Riobóo 
de cabeceira por A Coruña. Este 
feíto puxo en pé de guerra, pero 
sen trascendéncia · externa, a 
parte do partido nesta província. 

Díez López será o cabeza de 
lista de Lugo; Xosé Carlos Mos
quera po~ Ourense e Moldes 
Fontán repete por Pontevedra . 

Os lios do PSOE 

O PSOE foi o que tivo máis lios 
á hora de conformar as listas. En 
A Coruña Francisco Vázquez im
puxo a sua leí. Colocouse de pri
meiro e borrou totalmente do 
mapa a todos os discrepantes, 
sobretodo aos do PSOE com
postelán, aos que non só non 
deixou colocar nos pastos de 
saida nas listas, senón que nen 
sequer lles deu chance, mesma
mente ao alcalde Xerardo Esté
vez, que foi pedindo por libre. 

En Pontevedra a guerra estaba 
entablada entre o sector de Abel 
Caballero e os homes de Soto e 
Antolín. O ex-ministro colocouse 
de primeiro, pero tivo que deixar 
fóra da lista ao até agora deputa
do Bahillo, para colocar ao con
celleiro vigués Castedo. 

En Ourense, a oposición viña 
dada palas Xuventüdes Socialis
ta, críticas coa "dictadura" que 
exerce a dirección, pero Antonio 
Rodriguez encabeza a candida
tura. 

En Lugo, Varela Flores, un 
home do aparato, ocupa o pri
meiro lugar, quedando tamén 
malparados todos os sectores 
da chamada oposición interna. 

Os conselleiros quedaron re
servados cara as próximas auto
nómicas, pero estas listas poden 
ser un adianto do que pode aco
rrer nas listas galegas: segura
mente os sectores "opositores" 
desaparecerán practicamente 
dos postas de elexíbeis. 

Certa renovación no PP 
As listas ao Congreso foron 
aproveitadas por Manuel Fraga 
para situar a cada un no seu lu
gar. 

Un dos aspectos máis clarifi
cadores foi que Victornio Núñez 
optase por irse a Madrid . .Pareée 
mostrar con esta decisión a sua 
disposición a continuar como 
presidente da Deputación, po5to 
que nas últimas semanas bara
llaba a posibilidade de encabezar 
a list~ as autonómicas· e aba~do
nar, deste xeito, a cadeira pro
vincial. 

Con esta decisión ·pechoulle o 
paso a Carreña Maribona e evi
tou outro enfrentamento sangui
ñento no PP ourensán. 

Os seus colegas de Lugo é 
Pontevedra, Cacharro Pardo e 
Guiña Crespo, decidírqnse pala 
política na Galiza, coa esperanza 
de ·conseguir un ha consellaria. *I 

Quen tiveron que emigrar fo
ron Mariano Rajoy e Romay Bec
caria, cabeceiras de Pontevedra 
e A Coruña, respectivame_nte. 
Eles tamén acariciaban a idea de 
OCl:Jpar postes relevantes nunha 

hipotética, e cada vez máis difí
cil, "Xunta de Fraga". 

En Lugo o primeiro lugar ocú
pao Mauro Varela, desprazando 
ao incombustíbel, Sanchez Ca.:. 

rro. 
Algunhas destas persoas e ou

tras que van nas distinjas listas, 
poden ser repescado para as au
tonómicas, todo dependerá do 

papel que faga o partido nas es
tatais; élles necesário situarse en 
canta carreira cara o poder se 
dispute, ainda que sexa de reser
vas. O 
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O noso Compromiso: 
40 anos facendo libros en g_alego. 

Os nosos Autores de Sel)lpre: 
Castelao, Vicente Risco, Alvaro 
Cunqueiro,., Blanco Amor, Otero 
Pedrayo, Anxel Fole, Rafael 
Dieste ... 

Os no.sos Autores de Agora: 
Neira Vilas, Carlos Casares, Xavier 
Alcalá, Paco Martín, Alfredo 
Conde, Víctor Freixanes, Camilo 
Gonsar, Antón Risco, Rábade · 
Paredes, Marina Mayoral, Xohana 
Torres, · Carmen· Panero ... 

Os que escriben. para os Lectores de Mañá: 
Mª Victoria Moreno, Antonio 
García Teijeiro, David Otero; 
Alberto Avendaño, Pepe 
Carballude, Helena Villar ... 
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NUNCA .CHOVEU .QUE "NON ESCAMPARA .. 

Parece que nos últimos tempos o debate 
político estase agudizando considerable
mente, e non pqdo por. menos qµe enor
gulecerme na par.te que políticamente me 
toca, r-1a medida . en que o noso Partido, 
-PNG-PG, foi parte activista para propicia
lo. Nembargantes, ·resulta uh ta'nb triste 
mira-lo espectáculo que algúns se empe
ñan en ofrecer, terxiversando feitos, e ten
tandq da unlia lectura política tan partidis
ta carné> falsa respecto da realidade. Non 
son poucos os que queren xustifica-la súa 
actitude política e conseguinte metedura 
de pata,. con argumentos que riestas altu
ras; resulta xa difíciles de creer polo me
nos para quen nos sentimos e practica
mos o nacionalismo con honestidade e 
sinceridade, e antepoñendo por riba de 
todo_. o interese por este país. : . 

Pero comCidí o refrán de vellos, e non 
esquenzamos que son sabios; nunca cho
veu que non escampara; o c¡ue en termos · 
prácticos venno.s a dicir que o confusio..: 
nismo ó que algúns ~ectores se empeñan 
en nos inmiscuir, será clarificado en.breve 
porq1,1e o propio tempo se_rá o encargado 
de facelo. A práctica será quen .teña a pa
labra, e dará a razón a quen a teña. 

O PNG-PG segue empeñado, e non é 
obcecación, en acadar un entendemento 
entre os Partidos Políticos nacionalistas. 
o leva-lo debate ó eido de esquerdas e 
dereitas, . non é máis que unha manobra 
confusionista, pois a contradicción que vi
vimos políticamente en Galicia, disgracia
damente hoxe, non está situada na es
querda-dereita, senón no nacionalismo-

PABLO GONZÁLEZ MARIÑAS 
o verdadeiro avance da conciencia nacio
nalista. Non se pod~ pretender agora leva
la conciencia de quenes se negaron sem
pre a se irmanar cos que -tamén teorica
mente- ocupaban ó mesmo espacio po
lítico, tentando aproveita-las alternativas 

~ que demos os que sí estamos por facer 
· avanzar esa · conciencia nacional. Nen se 

pode andar a engañar á sociedade, con 
argucias e manipulacións claras que fan 
conv~rxer, curisamente, ós partidos cen
tralistas ~tanto de ..,Dsquerdas como de 
dereitas- con partidos supostamente na
cíonalistas. Non pode deixar de me cha
ma-la atención qüe desde o PP, pasando 
polo PSOE, e ata chegar ó PSG-E~ e CG, 
se dean exactamente os mesmos argu
mentos descalificatorios do noso Partido 

. e do BNG, desde unha posición que apa
renta defender tamén unhas supostas e 
non menos curiosas unificacións. Non 
podo entender (sí o entendería só en boca 
do PP, representante da dereita recalci
trantemente centralista) que se estean ti
rando pedras contra do propio tallado, a 
non ser que esteamos todos engañados, 
e o que pensamos que leva un tallado de 
tella, está por baixo cheo de cemento. Hai 
cousas que se contradín e que fan que se 
vexan certos plumeiros que, a dicir verda
de, non auguran un futuro demasiado 
apetecible para o nacionalismo galega. 

Remontándome á historia máis cercana, 
todo esto soa á manobras típicas daque
les sectores políticos e económicos que 
distan moito de busca-lo mellor para Gali
cia. Non podo deixar de comparar o que 
está pasando, co significado da tan mani
da frase "divida e vencerás" . 

Mentres o nacionalismo estea enfrenta
do entre sí, felices os antinacionalistas. 

· Anque esto implique ter no terreo de xogo 

, centralismo. Ahí é onde os nacionalistas 
ternos que centra-la nasa atención, pois é 
indiscutible (a non ser que tañamos tamén · 
cegueira á hora de analiza-:la realidade de 
Galicia), que non existe· aírida unha con-
. ciencia nacional que posibilite agÚdiza-la 
contradicción esquerda-dereita dentro do · 
propio nacionalismo. O PNG-PG, e atré~ 
vome a afirmar que tamén o BNG, consi
deramos moi importante facer esa candi
datura unitaria dos partidos nacionalistas, 
precisame~te para acadar ese grao de 
conciencia poi ítica que enfrente, nun futu
ro próximo, a outra contradición, .pero . 
sempre dentro do eido nacionalista. · Nós · 
pensamos que o enimigo ou adversario 

-,0 LEVA-LO DEBATE Ó 
EIDO ESQUERDAS E 

DEREITAS; "NON ÉMÁ-¡g
QUE UNHA MANOBRA 

Ou entend~mos a mensaxe real da in- a xogadores que anque vistan o traxe da 
tención que tivemos desde o PNG-:PG e mesma coor, semellando ser xogadores 
mailo BNG, oµ todo argumento se ven da casa, non son máis que xogadores 
lanzado ós medios de comunicación, non comprados polo enemigo que en calquer 
é máis que tentar desvia-lo norte de onde momento, farán a xogada perfecta que 
está.- · posibilite dar a gaña-lo partido ó adversa-

· político non debería estar hoxe por hoxe, 
nos propios nacior)alistas; · eso a fin de 
cantas sería facerlle un grande favor ós 
partidos de obediencia estatalista ou cen
tralista. E parece ser, segundo .a práctica 
demostra, que ha1 dentro do nacionalismo · 
sectores ou partidqs ben . interesados en 
lle face-lo xogo a ese centralismo, na me:: 

CONFUSIONISTA' Que hai coincidencia de espacios políti- ria, ó de fora da casa. 
cos dentro do nacionalismo, pode ser ver- Por eso, paréceme importante unha re
dade; nós nunca o negamos. Pero deberá flexión por banda de quen se negan a re
se-la propia sociedade galega quen vaia coñecer que unha plataforma unitaria que 
desmarcando ou marcando ese · espacio. agrupase ós nacionalistas, limpamente, 

dida en que favorece o seu posicionarnen- Evidentemente, ós Partidos políticos sería o mellar para o país. Hai tempo 
to, e nesto non quixera distinguir entre d_e- ·témo-la abriga de adiantarnos á demanda abando para reflexionar; pero ás veces 
reitas e esquerdas, é dicir, centralismo de · social; pero a demanda social en Galicia ese propio xoga en contra e fai que a con
esquerdas ou de dereitas, pois ó terreo non está hoxe nos intereses persoais dos tradición, apareza antes. De tódolos xei
que quixemos e c;¡ueremos leva-las cou- _ dirixentes do~ Partidos; a demanda social tos, seguemos os nacionalistas invitando 
sas,. non importa de que correa sexa tira- está, e debemos conducila amais por ese á reflexión política sobre a vertebración 
do o ~an, se a man que a dirixe segue en vieira, en unifica-la forza dos partidos na- neste eido en Galicia, e as canles axeita
Madrid. cionalistas para enfrentala ó resto. Ese é das para que se dea esta vertebración. O 

.· CRÓNICA DUNHA FARSA ANUNCIADA 
Aos ve!'ltos da perestroika os máis ousa
dos servidores do eurocómunismo e da 
socialdemocracia aqui né!l Galiza activan a 
vella cataplasma reformista xa activada 
por d. Santiago Carrillo aló polos anos cin
cuenta nomeadamente co seu pacto pola 
liberdade. O que ocorre, é que este tipo 
de histórias -coma oütras- cando se re
piten, convértense nunha farsa neste caso 
agudizada. 

Porque sen dúbida que o esperpentó 
que representaron- . os autodenominados 
"nacionalistas galegas" non s~ entendería 
sen o oportunismo que caracteriza ao re
formismo, e xa sabemos que o que define 
aos. reformistas, é que renegan da loita de 
. erases e pasan a ser un soporte máis do 
sistema, só que con novas formas. . 

En ·definitiva, o proxecto comun do BNG 
de Beiras -non confunair . co proxecto 
comun da Xunta, de L.axe--, e a vella can
tiga de cambéar algo para que non cam
bee nada. 

. Desde lago, até o momento, revelouse 
.como o menos comun dos proxectos .. 
Nen resulto.u -nas primelras, nen nas .se
gundas eleicións ao Parlamento europeu, 
nen ágora tampouco con motivo das elei
cións xerais. Por que fracasou até o mo
mento? Pois moi sinxelo: non hai ·hoxe·ra
zóns obxectivas que aconsellen ou xustifi
quen este pacto político e· por várias ra
zóns. P~ra empezar, o. desmadre de con-

MARIANO ABALO 

vacará converxéncia nacionalista galega ,con forzas como o PNG e CG (e se me 
· a· Coalición Galega -que ten interese en apura incluso c9· PSG-EG), os cales soste
ser a ·alternativa de recámbeo ao siste- ñen a política do PSOE na Galiza, é impre
ma- é tan delirante que xa dalgun xeito sentábel e é bó lembrar que estes partí
a últ_ima hora e despois de que a própria dos son tan responsábeis como o PSOE 
CG rexe~ara_ a óferta~ se viña a dicer que de asuntos como o do Casan, Alúmina
CG l'lOn teria cabida nese proxecto. No Alumínio, incéndios forestais, carga e de-

. caso do PNG-PG ~gual de e_nlamado no núncia contra os veciños de Cangas, 
govemo tripartito co PSOE- apesar de . atentado contra a normalización lingüísti
que mantivo a sua vontade de unidade até ca ... por citar algo. En todo caso, o máis 
o remate das conversas, quedou descom- preocupante do caso, é que o BNG nunca 
pasto porque o BNG non estaba disposto · espuxo pub ricamente sobre que bases ou 
a connotarse en solitário con esta forza programa político defendería esta plata
política (non fara a ser que o -PSOE tamén· forma de unidade nacionalista. Claro que, 
pedira o aval nacionalista por ter a m~sma coñecendo a Lei de Bases autonomista de 
práctica na Xunta que CG, e o próprio 
PNG-P_G) . 

Doutra banda, a batalla entre o PSG-EG 
e o BNG --ou millar entre Camilo e Bei-
. ras- non é outra que ver quén lidera á 
esquerda moderada en Galicia, e ao mes- · 
mo tempo, 'por apresentarse diante da 
opinión púbrica como ~ victoriosos nas. 
suas teses políticas", por certo, incompatí
beis até hai pouco (lembremos as -críticas 
do BNG a EG polo ~seu autonomismo; 
postura a favor da Constitución, e da CEE, 
atitude co traslado dos restos· de Caste
lao, etc. etc. ) e idénticas oxe. · 

Que o BNG 1rate de ir a unha frente am
pla onde caiba todo o espectro naciona- , 
lista da direita á esquerda, é discutíbel. 
Agora ben, que trate de artellar esa frente 

__ ,º ESPERPENTO QUE 
PROTAGONIZARON OS 
AUTODENOMINADOS 

"NACIONALISTAS 
GALEGOS" NON SE 
ENTENDERIA SEN O 
OPORTUNISMO QUE 

CARACTERIZA AO 
REFORMISMO' 

Beiras xa sabemos o que pode dar de si 
ese programa. 

Para cando pois a unidade dos nacio· 
nalistas modernos? Pois tampouco é difi· 
cil: como bós electoralistas, os resultados 
finais dos próximos comícios, obrigaran· 
lles probabelmente a quitarse xa definiti· 
vameAte a carauta e situar a cadaquén no 
seu sítio. O máis triste de todo este es
pectáculo, é que pón de manifesto a fe
bleza e a incoeréncia dos que decían de
fender os intereses de Galiza, e non seria 
malo que non se confundiran as ambi· 
cións particulares de certos politicastros, 
co·1 intereses do pavo traballador galego. 

Para rematar é de destacar o sectaris· 
·mo que se mantivo, incluso formalmente, 
coa FPG, pero isto, é significativo xa que 
pón de manifesto que a Frente Popular 
Galéga _ empeza a preocupar como rete· 
réncia política real no noso país. En todo 
caso, ainda que as dific1.,1ltades son enor· 
mes polos desplegue represivo e fascista 
que o imperialismo ten pasto en marcha 
no conxunto do Estado español, resulta 
evidente que tal e CJmo decía Castelao 
"Galiza acadaráa a· súa liberdade cando a 
conquira" e desde logo,· o noso po~~ non 
será ceibe sen a defensa programat1ca e 
práctica da lndepedénCia e o sociali~mo 
que oxe pasa necesariamente, polo cam· 
beo do-marco xurídico-político do Estado 
español. Nese obx~ctivo coincidiremos. O 
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QFENSIVA CONTRA AS TV AUTONÓMICAS 

M~~tres se pqténcia a oferta privadé;i 

O Ministério ·declara 
incompatíbeis a nova televisión valenciána e a 1V3 
• JOAN RETANA/BARCELONA 

A posta en marcha da 
nova televisión autonómica 
valenciana (TW-Canal 9) 
impedirá no País Valenciá · 
e Les l lles a recepción de 
TV-3, o canal da 
Generalitat de Cataluña. A 
Televisión catalana podia 
ollarse no 80% da 
Comurndade autónoma 
valenciana en Mallorca e 
en Menorca desde 1986. 
A decisión do Ministério 
de Transportes e 
Comunicacións que dirixe 
o Ministro Barrionuevo de 
outorgar a TW-Canal 9 as 
frecuéncias palas que viña 
emitindo até agora TV3 no 
País Valenciá pon asi 
ponto finaJ á cobertura 
dunha televisión feita en 
catalán sobre a totalidade 
dos PaYsos Cataláns. 

do Ministério de Transportes e 
Comunicacións pon asi en mans 
da novísima 1W-Canal 9 unha 
saneada rede de emisores, ree
misores e receptores preparados 
para receber o sinal de 1W nas 

frecuéncias palas que antes emi
tia TV3. Agasállalle asimesmo ' 
uns amplí~imos níveis de au
diéncia que lle aforrarán comple
xos periodos de probas. 

As razóns aducidas polo . Mi-

nistério para outorgar a canle va
lenciana as frecuéncias que em
pregaba lV3 no País Valenciana 
foron· simplesmente -técnicas. 
Porén, desde a ACPV baráxanse 
razó.ns máis ·ben políticas. Se-

gundo Etiseu Climent, portavoz 
da Asociación "se deixa de per
ceberse TV3 en Valencia, TW 
castell_anízase deseguida". A 
ACPV asegura que a decisión de 
outorgar a TVV as frecuéncias 
empregadas por lV3 en Castelló, 
Valencia e Alacant, foi un xiro ' 
brusco nas intencíóns do Minis
tro Barrionuevo. Segundo a Aso
ciación as primeiras frecuéncias 
reservadas para TVV eran distin-

. tas ás finalmente concedidas . . 
Apoian a sua versión nas decla
racións formuladas por represen
tantes do sector de empresas de 
equipas de recepción nas que se 
afirma que sofrirán cuantiosas 
perdas. Aseguran estes indus
triais que nos últimos tres meses 
viñ~ron instalando equipas pre
paradas para unhas frecuéncias 
distintas ás finalmente concedi
das debido ás informacións re- . 
mitidas pala propria Generalitat 
valenciana, equipas que deberán 
retirar. · 

A iniciativa que permitiu á televi
sión autonómica catalana chegar 
até o País Valenciá partiu da As
sociació Cultural do País Valen
ciá (ACPV), un organismo de re
coñecida defensa da unidade 
cultural dos Pafoos Cataláns. A 
Asociación coordenou unha 
campaña na que máis de 
100.000 subscrttores e máis dun 
cento de concellos lograron su
fragar a instalación da rede de 
emisores e reemisores que ia 
permitir a reemisión de TV3 na 
prática totalidade do território do 
País Valenciá. Nun estudo reali
zado pala ACPV cifrábanse en 2 
millóns o número de televidentes 
potenciais de TV3 e en 800.000 
espectadores a audiéncia dos 
"Telenotícies" (informativos do 
canal da Generalitat). A decisión 

A privatización requeriría a modificación do Estatuto 

Fraga arremete contra a TVG 

' As reaccións á medida do Mi
nistério non tardaron en. produ
cirse, tanto no País Valenciá 
como no Principat. Mais quizá a 
proposta máis chamativa fose a 
carta remitida polos doce "Pre
mis de Honor das Lletrés Catala
nas", que ainda permanecen vi
vos, dirixidas . ao Presidente do 
governo, na que defenden o di
reito dos cidadáns do País Va
lenciá a receber as imaxes de 
TV3. 

O lider do partido popular, Ma
nuel Fraga, inauguraba nunhas 
declaracións realizadas en dias 
pasados unha nova campaña 
contra a televisión pública gale
ga. O ex-ministro de Información 
e Turismo fundamentábase na 
"falta de rendabilidade da lVG", 
para solicitar a sua privatización. 

A proposta enmarcase no con
texto preelectoral que o lider 
conservador afronta no habitual 
tono liberalizador e privatizador. 

O PNG-PG foi a primeira forza 
política que respostou a estas 
declaracións, sinalando que "a 

EUSKADI NO ANTICIPO ELEITORAL 

Tras o intento de pacto PNV-EA-EE 

tentación oculta do señor Fraga 
é suprimir, pola via da simple li
beralización económica, un ins
trumento fundamental na recu
peración da ñosa identidade na- -
cional como é a lVG" 

O mesmo partido lembra que 
a TVG está definida no Estatuto · 
de Autonomía e na lei como 
"unha televisión pública contro
lada pola sociedade, através dos 
representantes eleitos polo Par
lamento". Para o . PNG-PG, "ao 
ter como obxetivo a promoción 
linguística e cultural de Galiza, a 
TVG debe moverse en paráme
tros de rendabilidade social". 

Jon ldigoras analisa as últimas ofertas políticas 
O atentado mortal contra a fiscal Carmen Tagle, coñecida 
no ambiente xudicial como a "Thatcher" palas suas 
tendéncias ultraconservadoras, asi como a morte de dous 
membros de ET A nunha emboscada realizada pala Garda 
Civil e que foi motivo dun amplo abano de protestas, 
mantén ao Pais Basca como o tacho irresolto das 
cuestións nacionais dentro do Estado español. Pola 
contra, e no ámbito estritamente político, en dias pasados 
estivo a piques de lograrse un acorde entre as forzas 
nacionalistas bascas -agás HB- cara a elaboracjón 
dunha candidatura ao senado. En entrevista realizada ao 
diário Egín, o dirixente abertzale, Jan ldigoras, analisab~ 
este último ·tema. · 

O PNV partiria dunha leve re
cuperación eleitoral que "o ten 
máis· tranquilo", fuxindo sempre 
de, "cuestionar o raquitismo do 
Estatuto. Confórmanse ·con ser 
os xestores de-Madrid e ter o seu 
exército de funcionários". Pesie 
a que Arzallus. ten recoñecido 
"que o Estatuto está en horas 
baixas e ,que esta vaca non dá 
máis leite". 

· A respeito de HB, o portavoz 
da sua Mesa Na'cional, afirma 
que "estamos nun momento 
-duro,· pero non creo que· sexa es
pepialmente mao. Reflexionamos 
moi seriamente sobre os v~tos 
que perdimos nas anteriores elei
cións e chegamos á conclusión 
de que soh recuperábeis ao cen 

por cen". ldigoras pon fincapé na 
importáncia de HB como "único 
proxecto político que pode con
solidar a nación basca". 

Para o lider c e HB "Eusko Alkar
tasuna está preocupada pala 
p~rda de 50 mil votos nas pasa
das eleicións, asi como pola falta 
de discurso e de programa, que
rendo rebasar ~o PNV pala es
querda e sit~ándose perta de HB 
pero alonxándose da violéncia". 
Afina!, sinala ldigoras, "tivo que 
pagar a peaxe pqlít_ica de Ma
drid, claudicando ante o pacto 
d0' Ajuria Enea". · 

Medidas impopulares do 
PSOE . 

basco analisa duas das últimas 
medidas. levadas a cabo polo 
PSOE en ardes diferentes. 

O anticipo das eleicións debe
riase "ao governo que no.n pode 
soportar o impacto das medidas 
económicas' impopulares que vai 
tomar e foi o próprio Solchaga o 
que recomendou o seu adianto". 
Estas medidas son "a restrición 
de créditos, a subida dos intere
ses, a subida dos produtos ener
xéticos que van repercutir direc
ta e negativamente ~obre as cla
ses populares". 

Por último, ldigoras retírese á 
dispersión · dos presos bascos: 
"Están absolutamente trabuca
dos e en realidade xa deberian' 
ter dados abondo para ter un 
idea ben formada sobre .esta 
cuestión ( ... ) Este asunto, ainda · 
qüe tráxico, dá risa. Se eu, no 
canto do governo, soubera que 
hai disensións e divisións entre 
os presos, o último que faria. se
ria esparexelos. Xüntariaos a ·to
do.s a ver se se partian a cara a 
labazadas. lso ·seria o. inte.lixente. 

O que pasa é-que· sáben que os 
presos estáh unidos como unha 
piña, polo que o· que se trata é 
de sacrificalos". o-

Dificuldades -legais 
A privatización proposta por Fra
ga requeriria, a nivel legal, amo
dificación polo Parlamento da Leí 
da Compañia da RTVG, asi como 
do próprio estatuto de autono
m ia que faculta á comunidade 
autónoma para cotarse dunha 
canle de televisión própria. 

A "venda" da TVG suporia, na 
prática, a concesión, por parte· 
da comunidade autónoma, e de 
forma indirecta, dunha canle pri
vada, competéncia reservada le
galmente ao governo central ~ 
da cal ven de facer uso recente
mente. O 

CELEBROUSE EN PRAGA 

Mentres, permanece no ar o 
problema dos emisores e. reemi
sores propriedade da ACPV. Ba
rrio nuevo xa anunciou unha ofer
ta de Governo ainda que a Dele
gación do Governo na Comuni
dade Valenciana teña xa ordena
do á Garda Civil o precintado 
das equipas que continuen inter
ferindo o sin al da 1W. Os ventos 
eleitorais transmitiron un aviso 
do Governo en favor dunha solu
ción negociada. O 

CXTG·e INTG presente~ nun encontro 
de sindicatos do -ensino 
UTEG-lNTG e SGEl-CXTG, sindi-' -ción laboral dos ensinantes dian-
catos do ensino de ambas cen- te das Réformas Educativas que 
trais, tiveron preséncia oficial na se están a levar en moitos paises 
XIV Conferéncia Mundial e Esta- débese ser un tema coordenado 
tutária da Federación .~nternacio- pola FISE a nivel internacional. 
nal de Sindicatos do Ensino Manuel Dios, secretário xeral 
(FISE) celebrada en Pr_aga entre do SGEl-CXTG, interviu tamén 
o 2 e o 7 do mes eri curso. . ' no pleno .para insistir na proble-

Representantes de 85 paises, mática das linguas e ~ulturas n:ii-
153 organizacións nacionais, or- riorizadas do mundo e particular-
ganismos supranacionais como mente en Europa, demandando 
a · OIT ea UNESCO, internacio- da Conferéncia a defensa ao di-
nais do ensino como a CMOPE" reito a educar e receber educa-
SPIE e a própria FISE coincidiron ción na lingua própria. Lois Trigo, 
en reflexionar conxuntamente membro do secretariado do 
sobre os problemas educativos a SGEI; sinaiou as consecuéncias 
vir no próximo século. Abordá- da aplicación da Acta Unica Eu_,.. 
ronse ademais temas que afee- topea sobre os sistemas educati-
tan tanto á política educativa dos vos dos estados membros da 
diferentes paises representados . CEE, reclamando a· continuación 
como a asuntos relacionados co · dos traba110$ do grupo Eu~ 

· papel que a FISE debe ter na da FISE e a acción unitária treñtl 
coórdenación do profesorado ás institucións comunitárias. 
mundial, referíodose prefere'nte- A lJTEG estivo representada 
mente á millora das suas candi- polo seu secretário xeral. Enrique 
cións profisionais. Tello e polos secretários de or

Intervención ·dos 
representantes galegos 
A UTEG-INTG tivo a oportunida
de de intervir tanto no pleno 
como nas comisións de traballo · 
para -dar a coñecer a situación 
do · profesorado na Galiza, asi 
como para sinalar que a situa-

ganización e formación sindiC?I. 
Xesus R. Boán e Concepción Al
varez. 

O secretário xeral da FlSE ofe
receu tamén a entrada dun sindi
calis~a galega no comité de reda
ción da revista "Educadores do 
Mundo" editada trimestralmente, 
en catro idiomas, con subven
ción oficial da UNESCO. !:J 
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Marcial · Gondar 
'O. esquema de progresp do P 
desintegrador, pr~move unha 
raices e non :sentida' 

• XAN CARBALLA 

Marcial Gondar, 
antropólogo, autor do libro 
"Romeiros de Alén" -unha 
aproximación á antropoloxia 
da morte no noso país- é 
o titular de Antropoloxia 
Social da universidade 
compostelana. Membro de 
diferentes organismos 
adicados a rastrear e 
recoller todas as pegadas 
da nosa cultura e a 
interpretalas desde unha 
visión autocentrada, Marcial 
Gondar analisa nesta 
entrevista alguns dos 
problemas que enfrenta a 
nosa cultura en conflito. 

O seu primeiro traballo foi sobre o 
cooperativismo galego, unha 
aproximación feita desde o campo 
da socioloxia que o levou, metido 
na experiéncia ,á antropoloxia, 
unha especialidade que ainda non 
deu a sua primeira promoción for
mada na faculdade catalana espe
cífica da. matéria, a única no Esta
do español. Os antropólogos que 
traballan na nosa universidade for
man pola sua parte un área nun 
departamento de filosofia e antro
poloxia social, "en definitiva, esta
mos empezando nun terreo practi
camente virxe" 
No noso país hai unha fonda tra
dición desde a Xeración Nós no 
campo etnográfico, gostariame 
que deslindara un pouco os cam
pos que a esta lle competen do 
propriamente antropolóxico. 
Teoricamente a distinción está 
moi clara. A · etnografia seria a 
mera descripción dos feítos, a et
noloxia seria un intento de inter
pretación. Para os franceses ao 
que os americanos e os ingleses 
chaman faculdades de Antropolo
xia eles chámanlle de Etnoloxia, e 
desde ese ponto de vista entre Et
noloxia e Antropoloxia non hai di
feréncia nengunha, salvo a escola 

' de Levi-Strauss na que a antropo
loxia seria un paso por riba da et
noloxia. Seria chegar, através do 
estudo das díferentes -cülturas, a 
uns universais da persoa humana. 
O que fixo a Xeración Nós seria et
ñagrafia+ e dunha .importáncia 
fundamental. Quizais no seu tem
po lles faltaran elementos para 
abordar un labor maior, e en todo 
caso agora faltaria integrar todo 
isa nunha estrutura social, econó
mica, ... . que é o que tentamos fa
cer nós. 
Cal é o panorama entón da antro-

~ poloxia no noso país? · 
~ Realmente non hai moito feito. O 
~· salto cualitativo veu con Lisón To
z losana e a el ternos que agrade
~ cerlle ese salto, pero ·agora com-

pnna facer unha ampla rev1s1on 
dos seus plantexamentos. 

A recolleita etnográfica que se 
fixo, e da que falabamos antes, é 
moi importante pero ten proble
mas, ás veces, de contextualiza
ción. Un exemplo para entender· 
nos: non é igual o sanso que pode 
ter unha mesma imaxe nunha igre
xa, nun museu ou de adorno nun· 
ha casa particular. E a descontex· 
tualizacion é un perigo da etnogra· 
tia. No campo da antropoloxia es· 
tase tentando recuperar o terrl* 
perdido e o que procuramos é, ec 
lugar de actuar como francotira 
dores, coordenar os traballos. Es 
tamos empezando a traballar ~ 
antropoloxia urbana, pois n 
queremos que se identifique a a 
tropoloxia só coa dimensión trad 
cional da nasa sociedade, estan 
facendo cousas sobre antropo 
xia da pesca, ... nos próprios cur 
sos de doutoramento estamol 
tentando refrexar ese labor que 
define por ser planificado e de e 
nxunto e non tan individualizad 
como no pasado. 

Tamén en certo ser.tido sof 
mos unha sorte de colonizaci · 
antropolóxica. Non sei se é críti 
persoal ou étnica pero cando 
unha cultura distinta se entra des 
de fóra sempre se ve cun grau 
exotismo e trabállase máis para 
leitura dos próprios colegas. Fa 
a antropoloxia desde nós mesm 
pode convertila nun instrument 
mais de articulación social e 
crítica. E ise tipo de antropolox 
está ainda nacendo na Galiza. 

'É_l_M_P_O_R_T_A-NT_E _ _.., 

INTEGRAR OS 
CÁMBIOS DENTRO 
DOS ESQUEMAS 
CULTURAIS 
TRADICIONAIS' 

Hai tamén un senso de utilida 
nos estudos de antropoloxi 
nese_ estudo do que podemos t 
mén entender como o naso P 
sado? 
-Non é só coñecimento do pasad 
pero isa é clave por moitas r 
zóns. -Hoxe Galiza está sofrin 
unha inculturación fortísima 
unha das consecuéncias coas q 
nos atopamos son os custes P 
colóxicos. Góstame dicer semp 
como a partir da década dos. 60 
taxa de suicídios na Galiza d1sp 
rase e o máis curioso é que 

. pontos da curva máximos son 
xente entre 35/ 40 anos, 65/70 
despQis algo menor a xente de 1

1 14; ou sexa a xente que pasa Pº 
_ emigración, os vellos que se top 

sen pautas de referéncia ant~ 
cámbio e os rapaces que que 
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coas aboas ... a esta dimensión 
psico-psiquiátrica que segue a un 
cámbio implanificado non está fa
cendo frente ninguén. , 

Outro exemplo máis. E evidente 
que a xente só se move por intere
ses e ternos a realidade de que o 
nacionalismo ten acadado un teito 
e que portante precisa gañar no
vas espácios. Para iso tes que co
nectar coas atitudes, co tipo de 
cálculo económico e social que fai 
a xente, cos sistemas de valores ... 
Non podes ir cun discurso que 
non conecte. E nese coñecimento 
do sistema de valores, desas ati
tudes ante o risco, hai un papel 
moi importante da antropoloxia, 
porque só asi se pode empregar 
un discurso que se sinta como 
próprio. Cando estudei o coopera
tivismo topeime con que a crítica 
dos xestores era que "o paisano 
non ten espírito cooperativo, só 
van á individualidade" pero ti ana
lisabas as rectoras e os que esta
ban eran o médico, o mestre, ... e ; 
os paisanos non tiñan capacidade 
de decisión. Eles non ian facer 
transacións económicas contra a 
sua casa e se algo non se sínte 
como próprio non funciona. En 
definitiva: coñecer os critérios de 
actuación da xente ten utilidade. 
O debate sobre tradición e mo
dernidade plantexouse monogra
ficamente haí uns anos nunhas 
xomadas en Sargadelos. Como 
se resolve esa dialéctica? 
Sempre digo que a atitude pasa 
polo "non asesinato", pasa polo 
diálogo e este debe partir do res
peito. A única posibilidade cons
tructiva é que os dous interlocuto
res se consideren como iguais, e 
a primeira fase para istoot é estu
dar ao outro, analisalo e pensar 
por que actua como actua. Parto 
do suposto de que non todo na 
cultura tradicional é mao nen todo 
na moderna é bon. Todas as cul
turas teñen elementos positivos e 
negativos, loita de elementos con
trapostos, ... entón a única evolu
ción que me parece integrada é 
aquela ·na que se trata de ir para 
adiante collendo os elementos po
sitivos que hai en cada sítio. Fren
te a isto estamos asistindo ao es
quema de progreso do PSOE que 
é "borrón e conta nova'': todo o 
anterior é mao, e o que crías é 
unha cultura sen raíces, non senti
da, imposta máis ou menos expli
citamente. 

lnqluso naquelas cousas que se 
deben cambiar hai que pensar 
nunha pedagoxia pois a persoa 
humana non funciona por saltos. 
Tes que dar impresión de continui
dade e incluso aquelo que hai que 
abandonar debe ser a meio dun 

. "abandono planifiéado" ._ 
·~ deses elementos tradi
cionais que deben seguir a fun
cionar de ~ales ·podemos falar? 
Hai cousas que dependen de 

'A .nosa cultura tradi~ional soubo manipular a dor ~nte a morte' 

ESPECTACULARIZACION 
DAS FESTAS É UN 
XEITO PERIGOSO DE 
ASIMILACIÓN' 

creéncias que se foron perdendo 
e por moi integrador que sexa un 
comportamento xa non teñen vir
tualidade, pero hai outra série de 
comportamentos, por exemplo de 
integraciófl social, que si se poden 
recuperar. Pensemos no monte, a 
planificación de repovoación con 
piñeiros e eucaliptos impúxose a 
meio da destrucción de hábitos 
anteriores no seu coidado pero do 
que se trata é de integrar o cám
bio dentro de esquemas tradicio
nais. 
Outra dialéctica case esquizofré
nica que tamén se apresenta é a 
de contrapor o rural co urbano. 
Nese diálogo pasa como coa lín
gua cando se dicia que talar gale
go era talar mal. Dinche que que 
ser do campo é atrasado, ... con 
palabras ou mostrando estilos de 
vida. E o problema non é que así 
se diga ou se vexa na televisión, 

~ 
< , a:i 

~ 
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senón cando se internaliza na xen
te, cando se di "é que nós somos 
atrasadiños", ese é o momento 
grave da enfermidade. E -calquer 
persoa de esquerda ten que saber 
facer ver que nen o que a cultura 
urbana oferece é todo bon nen o 
que eles teñen é todo mao. Non 
se trata de deixar a aldea como 
está, de convertela nunha peza de 
museu, trátase de utilizar os ele
mentos que ten e integrarlle os 
elementos urbanos que precise. E 
o rural ·pode dar leccións, como 
por exemplo no terreo do tamaño, 
o problema da economía da esca
la; ou na diversidade, no policulti
vo .en todos os sentidos. Neses 
dous elementos -microeconomia 
e diversificación- nos que tanta 
experiéncia ten a cultura tradicio
nal, seria o campo onde _meter 
tecnoloxias integradas; poder de 
produción. Non hai _que ser tam
pouco idealista, e pensar que_es
tás nun sistema autónomo de eco
nomía, pero penso que sabendo 
xogar intelixentemente podes xo-. 
gar nos fleques do capitalismo 
sempre que te movas nas produ
cións alternativas. Así penso que 
se debe ver a cuestión, non como 
unha disxuntiva, e si como unha 
integración sobre algo real. Senón 
é a desarticulación total. 
A respeito dun aspecto da cultu-

'O nacionalisriio 

A que se debe a importáncia 
que se lle dá na cultura trad;-, 
cional da Galiza aos ritos arre
dor da morte? 
Son moitos ~ con explicacións 
distintas. Pero xeralizando, é un 
dos casos que serven para ilus-
trar como na tradición hai ele
mentos totalmente positivos. A 
tese do libro ven sinalar como 
frente á morte, traumática ~n to
das. as éulturas, cámbia o modo 'Í 
de enfrentarse a ela. A cuítura 
urbana tapa os ollas -elimina o 
loito, avisa que non se. recebe 
dó, ... - elimina . os síntmas 
como se . a marte non existise. 
Frente a esa atitude o que sou
po facer a nasa cultura tradicio:.. 
nal foi manipular esa dór. Aí está 
o dos raritos. Vistos desde ollas 
urbanos son de mal gosto, de 

ra tradicional, como pode ser a 
música, as festas, o máis relacio
nado co ócio, non se actua eón 
paternalismo, mesmo cun prote
cionismo que desvirtua? 
Penso que estamos caindo der11a~ 
siado inxenuamente na aceitación 
da protección oficial. Se algo tiñan 
de próprio .as festas é que eran 
criación da xente -no caso do 
Antroido mesmo frente a esa cul
tura oficial- e esa subvención ofi
cial, que-se converte en paterna
lista xera tamén un "complexo de 
tillo pequeno". As asociacións cul
turais e outros orgalsmos de-base 
debían ser conscentes da criativi
dade e da necesidade da non de
pendéncia. 

E ademais a veces cáese no es
quema do "gran espectáculo" e é 

'NoNHAI 
ELEMENTOS 
CULTURAIS 
ESPECIFCAMENTE 
GALEGOS. O 
ESPECÍFICO É A -
FORMA DE 
ARTICULAR TODOS 
ISES ELEMENTOS'-

má educación, e o pranto non é 
máis que unha excelente prácti
ca psicanalítica. Se segues o 
texto dos prantos, dentro dos 
berros de expulsión emotiva da 
dór, · comprabas qua se tala do 
que tiñas e o que perdeches, ~ 
a pergunta de "Como vas vi
vir?". Ou sexa proxéctase esa 
dór na cómunidade, elimínanse 
tensións e· xérase a solidarieda
de. E hai que facer esa leitura de 
potencialidades psico-psiquiá- -
tricas e sociais e non de exotis-
mo. 
E xerase tamén unha maneira 
de ver a morte? 
A morte produce medo, non é 
que os galegos non o teñamos, 
senón que o medo está precisa
mente detrás de todo iso. Un 
medo como ten todo mundo. D 

o contrário do que debe ser. No 
antroido de Laza todo o que se ve 
é feito pola xente, é o povo en 
criación frente a aquel sentido do 
espectáculo. A perda do senso da 
criatividade é a maneira de fagoci
tar esas festas e tirarlle o seu ob
xecto. 
No terreo político. Explícanse al
gunhas atitudes nese proceso de 
resisténcia que xera a agresión 
cultural? 
Para min a Única-posibilidade de 
construir un nacionalismo non ro
mántico é construir un nacionalis- · 
mo de intereses. Mentres o paisa
no non vexa prácticamente -e 
non teoricamente, o paisano neso 
é marxista e debe-- ter a experién
cia- como isa se reflexa en inte
rese para el non vai pecibir a dife
réncia política. Mentres plantexe
mos o nacionalismo en termos de 
explicación dun pasado, dunha 
fundamentación- teórica, isa pode 
emocionar un día pero xa sabe
mos quen despois canaliza os vo
tos. 
Afirmase que o crecente poder 
dos meios de comunicación ten
de a provocar· unha disolución 
progresiva das identidades na
cionais. 

debe estar sempre mitificando' 

Penso que hai unha apariéncia de 
fortalecimento . das identidades 
pero através dese ·fenómeno d0 
que talabas estase producindo 
unha desarticulación interna que 
pode convertir o dicer "Eu son ga
lego" nalgo folclórico. Os valores 
da sociedadé tecnolóxica son po
tentes e atractivos e senón enfren
tamos iso, tendo canta de que 
através da espectacularización ta
mén se pode desvirtuar, podemos 

Gostariame que talara sobre a 
utilidade dos mitos na consoli
dación da identidade colectiva, 
porque mesmo hai unha ten
déncia a unha crítica exaustiva 
de calquer mitificación. 
Se para manter unha identidade 
só tes o mito iso non serve para 
nada, e polo tanto os mitos van 
ser rendábeis se se inscreben 
nun proceso de transformación 
alternativa. Ou sexa se o mito da 
diferéncia vai acompañado dun
ha experiéncia da diferéncia. 

· Portante o mito é instrumental e 
esa instrumentalidade non lfe tira 
nengunha forza. 

Os povos primitivos cando uti
lizan os seus niitos de diferéncia 
poden .non creerse a explicación 
mítica, pero isa non ten nada 
que ver coa función que cumple. 
Frente á visión occidental da 
"non fisura", da explicación ce
rrada, o galega ten esa frase que 
implica toda unha maneira de 
entender: "Deus é . bon pero .o 
demo non é mao", e iso pode ser 
contraditório coa lóxica ;;uistoté
lica -ou -é.bon ou mao- 'pero o 

gal~go é conscente de que a ver
dade non se agota nun dos po
los. Ten unha visión relativa da 
realidade e cando afirma unha 
causa ten consciéncia do contrá
rio, e iso dá unha plasticidade 
que non ten a cultura occidental. 
E volvendo aos problema dos 
mitos non quer dicer que a dis
cusión sobre os mitos non deba 
trascender o intelectual, porque 
non son incompatíbeis a dimen-
sión de creéncia coa de refle
xión. Un mito é igualmente activo 
ainda que saibas que o é. 

E que mitos poden ser activos 
e úteis na nosa sociedade? · - .~·,.: : 

• ·;.· .. ,,r 

_ Os mitos son os de antes. pero 
tamén se crian. Unha ·das fun
cións que deben ter os grupos 
potenciadores do nacionalismo é 
estar continuamente mitificando 
-e sen esquecer a dimensión 
pragmática- e para mitificar 
vale calquer cousa. Non é que 
teñamos que buscar o mito celta · 
en caso de non funcionar senón 
que cada espácio debe procurar 
os seus mitos, os seus estimula
dores psicolóxicos. E isa só vai-

no ir dando a práctica social. 
E ir configurando mitos novos 

porque son os que van ter máis 
enganche e sentirse como pró
prios. Non recuperar mitos, po
tenciar os - que ainda segeun 
cumprindo unha función e remiti
ficar a identidade galega frente á 
desmitificación. 
No ensino, cando se recria toda 
unha visión mítica· da história 
para fortalecer unha idea de 
"Españn" non hai pudor en falar 
de "800 anos de Reconquista" 
ou do ·"Descobrimento", e nós 
somos (1ipercríticos con calquer 
aproximación mítica sobre nós 
mesmos . 

E. é que nos dá vergonza mitificar 
a Cástelao .. .! · 

-· chegar a unha ·situación de sim
ples folclore. A identidade real só 
terá sentido dentro dunha loita in
tegrada, -unha loita por abaixo. 
Que elementos culturais pode
mos considerar específicamente 
próprios da_ cultura galega? 
Non _hai nengunha cousa especifi-

-camente galega. A Compaña ató
pala na· Micronésia; os avisos, as_ 
premonicións de morte, os pran
tos, ... atópalos en moitas culturas. 
O específico é o conxunto de todo 
iso. Non hai elementos específi
cos senón que o singular é a arti
culación de todos eses elementos. 
A cultura galega o que ten é unha 
capacidade de simbolización su
perior - agás quizais no caso dos 
bascos- superior ao resto do Es-

Segue explicándose ise autono- ~ 
xo coerentemente en termos de 
colonialismo? 

tado español. .E iso non é chauvi
nismo galega, está recoñecido po
los antropólogos. 

Efectivamente. -Para min o salto 
pasa por sentirnos diferentes, a 
nível dos interéses máis pragmá
ticos. ·E cando iso se -consegue 
xérase . un ha conciéncia da dife
réncia da que ·forman parte os 
i:nitos. o 

/ 

Fuxir de calquer chauvinismo? 
Toda clutufa que non é chauvinis
ta está enferma. O chauvinismo é 
a conciéncia do valor do próprio, 
é un chauvinismo que tes que do
sificar e .que non utilizas para im
pór aos demáis. Pero unha con-

,,.cféncia do valor do próprio é sana. 

/ ,. 
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UNHA DÉCADA SEN AGOSTINHO. NETO . 

O CHORO DE ÁFRICA COM OS·OLHOS ISECOS 
MIRO VILLA.A 

Acontecia un onze de setembro de hai dez 
anos, nun hospital de Moscova morria o 
doutor Agostinho Neto, o poeta que che
gou a ser dirixente do MPLA primeiro· e 
despois presidente da República Popular 
de Angola. (1). 

Home que incardinou "intelectualidade" 
con "luta revolucionária", asumiu de cheo 
'este compromiso último co seu povo nos 
pretéritos tempos de clandestinidade da 
resisténcia angolana. Agostinho Neto, es
tudante de mediciña e poeta; entrega- se . 
á militáncia revolucionária, converte-se en 
independentista e socialista, percorrendo 
vários cárceres portugueses despois dun 
seguimento dos axentes da PIDE.<2l O 
poeta cubano Nicolás Guillén e o escritor 
francés Sartre, entre outros inteleétuais da 

. esquerda progresista, comezaron unha 
ampla campaña con manifestos- en favor 
do ex-carceramento do doutor angola
no.<3l Despois da sua post;;i en liberdade 
continúa o activismo revolucionário e re
torna de novo á cadea duas vezes mais 
até que outra vez os intelectuais acadan a 
sua liberación, feito que aproveita para 
empezar unha clandestinidade que tivo o 
seu remate no ano da vitória militar. 

Até aqÜi un resumo de urxéncia e por 
mais incompleto do luitador, pero Agos
tinho Neto foi tamén o poeta que fixo unha 
descrita do rostro da África, un continente 
partillado polo interese fornecedor de ma
térias primas que tiñan todas as colónias 
para os países industrializados da Europa, 
unhas terras nas que os excesos fixeron 
agramar o choro africano "com os, olhos 
secos"<4>. De feito para que callamos con
ciéncia derredor dos séculas de escravitu
de, advirte-nos: "o choro de África é un 
síntoma". 

Nos seus versos atopamos o rostro 
doente de Angola e dos outros países afri
canos, a paisaxe está rota pola "civiliza-
9áo ocidental" e homes negros escravos 
de homes brancas. A derrota dos seus 
rostros en abatimento coa auséncia dunha 
claridade de futuro, cos siléncios dunha 
dor escura ... 

O rosto retrata a alma 
amarfanhada pelo sofrimento ( ... ) 
Náo há luz 
náo há estrelas no céu escuro 
Tudo na terra é sombra 

Eis a imediata necesidade de dar res
posta a ese papel secundário do seu con
tine·nte no que as novas camadas popula-

. res concienciadas están decididas -a luitar 
por seren elas protagonistas da sua pró
pria história, por mais que as cror:iolóxicas 
anteriores sexan adversas. 

Além África dos atrasos seculares 
em cora96~s t,ristes ( ... ) 
Eu vejo alem Africa 
amor brotando virgem em c&da boca 

A ditadura portuguesa sabe do liderato 
que o doutor Agostinho Neto nomeada
mente e outrbs persoeiros están a exercer 
no ilegal MPLA, non se tan agardar os 
seus intentos por paralisar unha das cabe
zas visíve'is deste corpo contestatário. O 
poefa é detido e as suas estadias (en plu
ral) nas cadeas ·de vários anos tan que a 
sua palavra poética tamén recolla ese 
castigo exemplar que non minguou a sua 
capacidade de revolucionário, quizais con 
ese alento_ que lle produziu os ecos das 
revoltas populares e a solidariedade inter
nacional. No poema Aquí no q3rcere fai 
unha descrita da raiva de estar preso e da 
espera paciente do ·sopro da ~i~tória, 
mesturada cos recordos da sua fehc1dade: 

Aqui no. cárcere 
eu repetiria Hikmet<5l 
se pensase em ti Marina 
e naquela casa com um avó e um ~~
nino 

Transcorren anos de encadeamento in
termitentes pero xá se cantan as primeiras 
vitórias da vangarda angolar.la contra do~ 
soldados portugueses, que respostan con 
atrocidade asesinando povoación civil sen 
fazer distingos de idades. Na· clandestini
dade, Agostinho Neto vive nas fileiras do 
MPLA cos rumores intensos dunha guerra 
que deixa de ser incuberta para seren un 
conflito aberto onde se comparten novas 
agres e dóces ... 

E entre a ahgústia e a alegria 
um trilho imenso do Níger ao Cabo 
ónde marimbas e brac;os tambores e 
brac;os e bra9os 
harmonizam o cántico inaugural da 
nÓva Áfriq1 

· Endebén inaugura-se ese novo conti-

s ·u S C ·R ~ B AS .E 
AROSA!llBBA 

PERIODICO GALEGO SEMANAL 

(Poro remitir a A Nosa Terra unha vez cuberto en MAIÚSCULAS) 

NOME .............. , ....... .. ....... .. ........................ : ... .......... .... ...................... . 
APELIDOS ............ .,: ..... .......... ......................................... .... ............... .. 
ENDEREZO ..... ................................................................................... . 
TELÉFONO ................................. ... ........................ ............................. . 
POVOACIÓN .... ............ ................................ .' ............... .................... :-
Suscrébome oo periódico A Naso Terro por un ano/semestre, oo precio de : 
Golizo/Estodo/Portugol ............ , .............................................. 4.500 pto./ono. 2.300(semestre 
Europa ..... ................. ..... -.. .................... ................ ... .... .... .. ......... ..... ..... -...... . ............ 6.200 
Américo e resto do mundo ........ .. ...... .. ...... .. ........ .................................................................... 8.000 
a) Subscricións para o Estado español. 
O Tolón boncório odxunto. 
O Reembolso (móis ºde 130 pta .) 

!&_Para o resto do mundo. 
O Cheque boncório odxunto. 
O Xiro Internacional o neme de A Naso Terro. Aportado 1371 ·Vigo. 

PAGO DOMICILIADO, 
NESTE CASO COBRIR óS DADOS DO BOlET,ÍN ADXUNTO. 
BANCO'/ CAIXA DE AFORROS ......................................... ....... ........ ... ........ .............. .. 
CONTA/ LIBRETA ..... .. . , ......... ........... ......................... .. ........................ ........................... ..... .. 
TITULAR CONTA OU LIBRETA ............................................ : ..... : ................ ..................... .. .. 
NÚMERO'DA SUCURSAL ....... .... .......................................... ..................... ....................... .. .. 
POVOACIÓN ........... ........... ....... ......................................................... : .... ... ........................... .. 
PROVINCIA .................... ...................... .. ........................ .. 

Sérvanse ' fomor noto de aÍender até novo aviso, e con cargo ó miña conla, os 
recibos que oo meu nome lles sexon opreseritodos por Promocións Culturois Gole- . 
gas S.A. (A Noso Terro). · 

· DATA ATENTAMENTE (ASINATURA) 

-,~GOSTINHO NETO FOI 
TAMÉN O POETA DO 
ROSTRO DE ÁFRICA' 

nente coa independéncia de Angola que 
non haberia de ser un camiño de rosas 
poisque extinguido o domínio portugués 
colle forza o movimento contra-revolucio-

A 

r 

A información que paga a pena ter. 

nano de UNITA, co apoio económico e 
material do imperialismo. Pero os 'primei
ros anos da Rep~blica Popular viven-se 
cori ilusión . 

da África imensa 
negra 
e clara como as manhás de amizade 
desejosa e forte como os passos da li
berac;_:fae 

Somentes catro anos despois de se es
tabelecer o govemo do MPLA, o poeta e 
doutor, o presidente Agostinho Neto fale
ce nunha cama vítima dunha incurável en
fermidade, morte que non desexaria un 
revolucionário, contado a. sua palavra 
poética convida-nos a crer no socialismo 
e a criar .... 

paz sobre o ódio 
criar 
criar paz com os olhos secos ( ... ) 
criar 
criar amor com os olhos secos 

Pero nese cenário do drama colectivo 
nace toda a esperanza de man do MPLA 
que fai realidade o desexo angolano de 
seren denos do seu próprio destiño, a re
presión é grande polo que os mellares ti
llos teñen que deixar as terras de seu. 
pero dende lonxe atopan e habitan por 
vez prima no corazón da pátria. 

Nós vamos em busca de luz 
os teus filhos Máe 

(todas as máes negras 
(cujos filhos partiram) 

Váo em busca da vida 

Aqueles roteiros andados comezan a 
deixar pouso nas fronteiras fechadas do 
país, xá se proclama de maneira aberta 
que os posuidores naturais da Terra son 
os homes e mulleres angolanos e xurde a 
conxunción de ideias e luita revolucioná
ria, a mensaxe do independentismo prin
cipia a carcomer o asento das estruturas 
de dominación colonialista portuguesa. 

Com gritos de protesto 
mergulhados nas lágrimas do cora~o 
e cantam 

Nen sequer a ondaxe represora da PIDE 
pode acalar os cantos de auto-afirmación 
do povo, a poética de Agostinho Neto 
conduze-nos a unha deliberada perspeiti
va revolucionária na que se mira unha vi
véncia amorosa do proxecto e unha expe
riéncia de dar mesturadas no acontece
mento histórico. 

Sao as vozes em coro na impeciencia 
buscando paz, a vida em cansa9os se
culares 
nos lábios soprando urna palavra: inde
pendencia! 

O medre do movimento organizativo fai 
que o aparato represivo deixe cair toda a 
sua forza sobre da avangarda, a frente 
está na clandestinidade, Torturas e amea
zas pretenden desartellar as suas respos
tas, suceden-se os encarceramentos, 
mesmo de seitores da povoación non ven
cellados dun xeito activo na luita de libe
ración nacional. Eis senón a expresividade 
deste anaco de poema intitulado Cruelda
dtJ ..• 

Todos perguntam por que foram pre
sos 
ninguem o sabé 
e todos o sabem afinal 

(1) O Movimento Popular para a Libertayáo de An
gola (MPLA) criou-se no 56, a sua vitória_co_ntra o cplo
nialismo portugués fixo nascer a Repubhca Popular 
Angolana en 1975. Neto foi o seu primeiro Presidente 
até 1979, ano da sua morte. 

(2) PIDE, co~o de policía política portuguesa nas 
ditaduras de Ohveira Salaz.ar e Marceno Gaetano. 

(3) Agostinho Neto foi nomeado Preso Político do. 
ano 1957 por Amnesty Internacional. 

(4) Com os olhos secos, titulo ,cl~e dei.I ao .livro da 
sua poesía oomP.leta na sua echc16n en ltaha e de 
prohibida impresión en Portugal. .. " . 

(5) Nazim Hikmet, poeta turco, mllitan~e comun!~ta, 
estivo encarcerado por subversivo pola dit~dura mi!ito/ 
Turquía, morreu en 1963, refuxiado na Unión Sov1ét1-
ca. 



-GALIZA E MUNDO AllOU.TDBA 1· 3 
· - Nº400-21DESETEMBROD01989 . . . r----'----~------:_,__::-=-

A FUGA DA ROA 

Razóns familiares ou de desencanto, e non económicas, 
son o motivo das fugas realiza~as 

O 20o/o dos marxinados da Alemánia 
Federal proveñen do Leste 
• MANUEL VEIGA 

Unidos pala mesma 
cultura, na que viran a luz 
Bach ou Goethe, pala 
mesma lingua, pola 
mesma história e coas 
famílias rotas en dous 
estados diferentes desde 
a 11 Guerra Mundial, a 
nación alemana ten 
vínculos suficientes para 
xustificar os anceios de 
intercomunicación. A 
dinámica das fugas 
situase, sen embargo, nun 
panorama moito máis 
complexo, ao que non é 
allea a desmesurada 
campaña propagandística 
desatada en Ocidente. 

Un político conservador alemán 
Ocidental declarabao, sen sub
terfúxios, na televisión: A razón 
das fugas hai que buscala en 
gran medida no feito de que os 
ciC:adáns se sintan parte do mes
mo país, coas famílias separadas 
moitas veces entre si. Resulta ló
xico que aspiren a verse. 

Un albañil fugado aportaba 
ainda máis dados ao problema: 
teño piso próprio, automovil e 
non é previsibel que fora ter pro
blemas importantes nen eu nen 
a miña família na ROA. Agora 
busco algo máis, algo que me 
motive. 

A opinión non se pode consi
derar surprendente. En xeral os 
fuxidos da ROA non adoitan a 
manifestar, a diferéncia dos de 
outros paises do Leste, unha es
pecial enemistada cara ao réxi
me do que proveñen. Unha re
portaxe publicada polo diário El 
Pais o pasado 17 de Setembro, 
desde o seu ráncio anticomunis
mo, recoñecia, sen embargo, 
que "deron as costas a un pais 
no que hai máis capacidade ad
quisitiva que en Hungria -pais 
que ten as fronteiras abertas e 
cuxos cidadáns non se fugan (o 
entreguións é noso}-, máis co
mida que en Polónia, máis co
modidade que na Rumania, pero 
onde se lle nega a sua emanci
pación como individuos". O ar
gumento non é abondo porque 

esa "falta de emancipación" ocu
rriria por igoal nos demais paises 
mencionados, logo na RDA de
ben concurrir máis factores, ná 
liña dos mencionados ªº come
zo deste artigo. 

O ·albañil que antes citamos 
quizá non veria as cousas igoa! 
se chegase a saber que "os emi-

. grantes aleman orietais · repre
sentan o 5 por cento da povoa
ción da ROA, pero constitu~n o 
20 por cento dos escluidos do 
sistema (vagamundos, sen éasa 
etc)". Cando se trata de tempo
reiros pasan a ocupar o lugar 
dos turcos. Estes dados eran ·re
collidos polo mensual Le Monde 
Diplomatique. A mesma publica
ción non dubidaba en mencionar 
"a dolorosa adaptación ao mun
do competitivo, individualista 
das nosas sociedades, cando se 
sae do ámbito paternalista de 
tipo soviético, onde cada un ten 
asignado o seu lugar, limitado 
sen dúbida, pero asegurado". · 
Pota sua parte a prensa alemán 
ocidental adoita a queixarse de 
que entre os fugados "entran 
moitos axentes comunistas" e 
vários empregados do aeroRorto 
de Francfort, de procedéf'lcia ale
mán oriental, eran acusados de 
espionaxe. Pola sua parte os sin
dicatos adoitan a reprochar a es
tes traballadores a sua "aceita
ción dos salários máis baixos". 

Un contraditório panorama can
do os diríxentes da ROA se vana
glórian, cos dados na man, (ver 
artigo adxunto) de ter reducido 
desde 1981 o seu déficit co Oes
te e coa URSS, aumentando a 
renda nacional do país nun 25 
por cento (de 1980 a 1985) e nun 
13 a renda individual. Argumen
tos sen dúbida de peso para non 
cambiar de política. As declara
cións oficiais dos dirixentes ale
mán orientais califican a conmo
ción actual de campaña artellada 
por Ocidente, desde a prepara
ción de campamentos de refu
xiados, aproveitando as frontei
ras abertas en Hungria, ate o ca
lor dado polos meios de comuni
cación. ''O tráfico de persoas, si
nalan, organizado e planeado 
polo miudo por forzas da RFA 
serve só á política revanchista e 
pan-xermánica, dun restableci
mento do Gran Reich alemán". 

O 7 de Outubro cúmplese xus-

Rua de Lalpzlg 

tamente o 40 aniversário do na
cemento da RDA. A pretensión 
de ver a Alemánia de novo unifi
cada latexa, sen dúbida, no fon
do de problema. O coñecido xe
neral norteamericano Vernon 
Walters, novo embaixador en 
Bonn, declaraba en dias pasa
dos nada menos que "a unifica- · 
ción está próxima". Pola contra_ 
o governo de Berlin Ocidental, 
dirixido por unha coalición de 
verdes e socialdemócratas, asi
naba unha petición de que a RFA 
• "xamais aspirase á reunifica- · 
ción". O 

O maior número de fugas 
prodúcese nas zonas onde 
non chega a TV. occidental 

A aberta competéncia mútua 
entre os médios de comuni
cación de ambos estados 
alemans conforma unha si
tuación excepcional. As emi
soras de rádio e tv. instaladas 
en Berlín Ocidental, especial
mente a norteamericana Rías 
e a Emisora Berlín Libre, de
pendente do senado da cida
de, orientan a sua actividade 
cara ao que denominan a 
"cuestión alemana aberta". 
Criadas no tempo da guerra 
fria! numerosos periodistas 
de ambas teñen declarado 

1

- que "a inxeréncia nos asun
tos internos da ROA forma 
parte constitutiva da ·sua acti-

1

. vidade". 
En total o número de esta-

¡ 
cións e re¡;>etidores de rádio 
.e tv orientados contra a Ale
maña do Leste ascende a 
370. Como adoitan a: dicer os 
coñecedores do. tema, na_ 
ROA o adversário do socialis
mo está prnsP.nte eh torlos ns 

cua_rtos de estar do pais. Os 
profisionais socialistas da co ... 
municación vense obligados 
a competir . e a mi llorarse 
constantemente para contra
rrestar esta influéncia. T eñen 
que producir mellores pro
gramas, me11or música pop, 
mellores libros... O resultado 
é que tamén 1 O millóns de ci- -
dadáns da RFA conectan os 
canais de tv. da República 
Democrática, que é aproxi
madamente ó território que 
alcanzan as emisoras deste 
último país. 

Froito desta competitivida
de, a tv. da RFA vese obliga
da, por exemplo, a informar 
tamén dos problemas que 
afectan á sociedade ociden
tal. É sintomático que o maior 
número de de peticións para 
sair da ROA e emigrará RFA 
se dea nas zonas de Oresde 

-e Cottbus, ás que non chega 
_ a tv. ocidental. D 

A Prensa·, nas duas Alemánias 
Os 17 millóns de habitantes da ROA repártense: 
39 diários cunha tirada global de 8.316.807 exemplares 
32 semanários cunha tirada global de 8.912.687 exemplares 
643 periódicos de empresa cunha tirada global de 2.000.000 exemplares 
519 revistas~ cunha tirada global de _ 18,524.169 exemplares 
152 boletíns e servicios de prensa cunha tirada 

-global de 1.570.800 exemplares 

Fonte Ánuário da ADA 

Os 61 millóns de habitantes da RFA, pola sua parte, dispoñían a fins de 
1985 de: -

395 diários cunha tirada global de 25.000.000 exemplares 
4I semanários cunha tirada global de 1.900.000 exemplares 
369 revistas de información xeral cunha tirada 

global de 96.000.000 exemplares 
2.862 revistas especializadas .cunha tirada global de -

47.000.000 exemplares 

Fonte Cadernos para Debate, 26 outúbro 1986 

Os principais diários da ROA teñen as seguintes tiradas medias: 

Neues Deutschl~nd (nacional organo do PSWA) 1.093.193 exemplares 
Junge Welt (nacionaQ 1.004.320 exemplares 
Freie Presse (rexional Karl-Marx-Stadt) 595.955 exemplares 
Freiheit (rexional Halle) 517.528 exemplares 
Sachsische Zeitung (rexional Dresde) 495. 737 exemplares· 
Leipziger Volszeitung (rexional Leipzig) 432.631 exernplares 

Pola sua parte, os principais diários da RFA son os seguintes: 

- Bild-Zeitung 6.300.000 exemplares 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 390.000 exemplares 
Süddeutsche Zeitung 385.000 exemplares 
Die Welt 255:000 exemplares 

Pésie a contar con só 16 miltóns de habitantes a ROA é unha das maiores poténcias industriais do. mundo 

Unha economia libre de toda sospeita 
Pesie á caréncia de matérias 
primas e enerxia -apenas can
ta con recursos petrolíferos e o 
seu potencial hidroeléctrico é 
moi limitado- e cunha povoa
ción que non supera os rn mi
llóns de habitantes, a ROA tense 
convertido "nunha das econo
mías máis sólidas do CAME (pa
ralelo da CEE nos paises socia
listas), co maior nível de vida 
dentro desta área, e nunha das 
maiores pótencias industriais d9 
mundo". O entrecomillado no foi 
tirado de nengunha publicación 
oficial, senón do comezo dun in-

. forme do Banco Exterior de Es
paña, publiGado en Setembro 
do 87, e dedicado a este pais. 

A diferéncia de Polónia, por 
exemplo, notabelmente enfeu
dada co FMI, a Alemánia do 

Leste nen sequer pertence a 
este organismo, nen tampouco 
ao Banco Mundial. O que non 
impide que a economía da ROA 
sexa "fortemente dependente 
do exterior, en tanto que carece 
de matérias primas para a sua 
produción industrial" sinala o in
forme que vimos de citar. Os flu
xos comer.ciais co exterior me
draron axiña nos últimos tem
pos e o balance é positivo. O · 
comércio deficitário que se 
mantiña durante os anos seten
ta cambíou de sign0 a partir de 
1982, grácias á maior espansión 

·das exportacións. "As exporta
cións pasaron de representar o 
25 por cento do pro_duto mate
rial neto no 1977 ao 42. por can
to no · 1986; porcentaxes que 
para as importacións situában- _ 

se, respeitivamente, no 30 por 
ceoto e no 40,5%". Os paises 
ocidentais absorvian un 28, 7 por 
cento das e>:eportacións alema
no-orientais no 1986, frente a un 
22,4% a meados da década dos 
setenta, reducíndose un pouco, 
polo contrário as importacións 
procedentes desa área. 

Alta tecnoloxia e 
auséncia de paro 
O país sofre de escasez de man 
de obra, pesie .a que a taxa dé 
activjdade é unha das máis altas 
do mundo (48 por cento). A es
casez de recursos humanos 
conduciu ao governo a introdu
cir medidas de fomento da nata
lidade (é este un . dos motivos 
polos que preocupan as fugas á 
República Federal). 

Tampouco conta cunha agri
. c1;1ltura autosuficiente (a · calida
. d~ da terra é má) e a base eco
nómica do pais reside no enor
me desenrolo da indústria. "Du
rante o último plan quinquenal 

.. (1981-1985), e seguimos a utili
zar a fonte do Banco Exterior de 
España, conseguiuse un creci
mento anual do produto material 
neto do 4,3 por cento, debido 
nun 90 por cento á mi!lora da 
produtividade". Tanto neste as
pecto como no da produción in
dustrial milloráronse os obxeti
vos propostos. O seguinte Plan 
denominouse . de "intensifica
ción" e o obxetivo estase a cen
trar na ampliación das novas 
tecnoloxias. ·No periodo 1986-
1990 diseñouse a· entrada en 
funcic;mamento de 80 mil robots 

industriais,_ o que palia, nalgun
ha medida a escasez de man de 
obra mencionada. O grado de 
innovación industrial sobrepasa
rá o 30 por cento anual, mentres 
que no tocante · aos bens de 
consumo alcanzarase o 30 ou o 
40 por cento. 

A necesidade de exportar, 
tanto aos paises socialistas 
cor:no a Ocidente, produtos de 
calidade forneceu un desenvol
vimento das novas tecnoloxias e 
a concentración dos investimen
tos na indústria microelectróni
ca, de forma que é o pais máis 
po.(lteiro do CAME en tecnoloxia 
avanzada. "É tamén o país, se
gundo o inf9rme, cunha planifi
cación máis estabel e unha evo
lución máis sostida". o 
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UNIDADE. NACiONALISTA 

Milito rio B.N.G. desde Setembro 
de 1-982, desde os dezasete 
anos, ·.nestes sete anos non sem
pre estiven coa postura que ofi
Gialmente mantiña a organiza
ción, p~ro nunca sentín até estes 
dias a necesidade de desmarcar-.. 
me publicamente e mostrar miña 
oposición con esta. Pero é que 
as posturas mantidas polo 
B.N.G. no · tema das coalicións 
para as eleicións xerais rebasába 
con moito .o siléncio que un dis"." 
crepante aceita manter por auto
qisciplina. Por máis que penso .e 
lle d~u voltas ao asunto non con
sigo imaxinarme como o iñte
grante dun . partido definido 
como marxista-leninist~. o caso 
de Francisco Rodríguez con moi
tos anos de militáncia sobre as 
costas, pode dicer á saída dunha 
~unión co PNG-PG .que "de pro-

-TOKIO 

razóns para d~fender o que de
fendeu o BNG. E moito menos 
para convencer a alguén de que .. 
non se pode pasar de pdlítica, 
que é necesário moverse e de 
que todos aportemos algo para 
cambiar as causas, cambialas de 
verdade. Cambialas para lograr 
unha sociedade máis xusta, sen 
discrim•naoións, sen explotación 
dos uns polos outros, conseguir 
unha Galiza livre. E convencer á 
xente · de -que iso pódese facer 
desde o BNG. D 

EMILIO MANUEL MARTINEZ RIVAS 
(Santiago de Compostela) 

SOLIDARIEDADE 

Agradecerialle me fose permitide 
expresar a miña opinión, que non 
indignación, en relación coa car- · 
ta de Norberto Tabarés (ANT do 
20 de Xullo), referente ao empri-
soamento de Francisco Rodrí

fundizar chegaríamos sen dúbida 
á conclusión de que existe máis 
converxéncia ideolóxica entre os 
que hoxe estivemos- reünidos 
que co.s que non viñeron", en 
clara · alusión ao PSG-EG. Ou 
sexa; existe unha converxéncia 

f: (j ,\)Y.J EAJTRO EA) QUf SM 
oo A)OA'l PI5 FDJJ.11 CD, RRo QUE
_)Jq}J NE fAfIT:Rf QOC LLE Bom 
AU&A Ao· UIÁ50 · 

guez da UPG polos motivos que 
todos xa coñecemos. Láiase 
este señor da pouca, segun el, 
solidariedade recibida de parte 
da Frente Popular Galega e do 
euro~eputado Txema Montero, e 
con respeito á FPG fai unha série 

ideolóxica entre os membros do de duras acusacións, entre elas 
PNG e os membros do BNG. É 
converxente tal vez a prática po
lítica do BNG e a do PNG? 
Onde? ... no parlamento? Vexa
mos: qu~ - votou o PNG-PG á 

Esta ~e-cció~ est-á aberta a todas as i.nf~r-macións, opi
nións, ou críticas que desexe· formular o leitor. 

a de boicotear un acto en Can
gas do Morrazo e de non facer 
unha só mención do caso Rodrí
guez. Non se publicarán aqueles. textos ou frases que con

teñañ saidas de tono ou palabras insultantes. 
Os asinantes· deberan incluir o seu nome completo e 

enderezo, a inda que -se asi o fari constar- serán· publi
cadas unicamente as iniciais. 

Parece ser que . a certos mili
tantes, · simpatizantes ou votan
tes do hoxe reformista BNG, non 
lles acaba de entrar nos miolos 
que na Galiza do 89 hai outras ·· 
alternativas políticas que, certa-

· proposición de Lei de Bases, ou 
á proposición popular sobre a 
criación do lnst.ituto Galego da 
Muller? Ou talvez a afirmación 

. que comentamos tivera por ob.,. 
xecto tomarlle o pelo á xente de 

A redacci.ón res;~rvase o direito a résumir aquelas car
tas cuxo texto exceda as 30 liñas mecanografia~as. -

ADEGA que ao dia seguinte de · anos. En fin, 0 14 de Decembro 
que Coalición Galega e o Partido os membros do BNG que. estive-
Nacionalista Galega votaran xun- mos nos piquetes non estivemos 
toco PSOE en contra da iniciati- na "grata" compaña dos.compa-

. va popular de Lei Forestal apoia- . ñeiros de González Mariñas, que 
da por 37.000 sinaturas coloca- tampouco estiveron, claro, na 
ron en Compostela un cartel que manifestación. Nos CAF, ámbito 
rezaba: "CG-PNG; ulas o nació- no que eu trabaUo, os militantes 
nalismo?". E sen coñ·ecer rigoro- de Galiza· Nova estamos xuntos 
samente o devir do parlamento aos militantes dos Colectivos da 
durante o tempo que levamos de Mocidade do PSG-EG sen nen-
governo tripartito intuo que os gi.m tipo de· problema importan-
tres expostos non son os únicos te. No sindical con quen se ten 
exemplos de divE!_rxéncia prática. que unir a INTG é coa CXTG, 
Pero . despois de ·todo, poderia central sindical na que os rnem-
af'9Umentarse, no parlamento bros. do PSG-EG teñen · un peso 
non remata ·o mundo, nen o facer importante. Existen tamén outros 
político dos partido~ e organiza- campos como o . cultural, o das 
cións nel representadas, . cando asociacións de viciños, o ecolo-
menos asi é nalguns. Pod~ ·ser o xista ou o. sindicalismo agrário 
caso que exista un achegamento onde· os nasos aliados deberian 
no acontecer cotidiano cos mili- ser os membros do PSG-EG, en · 
tantes do PNG, talvez existan es- vez de esgotar as nosas exiguas 
pácios ROlíticos de colab.oración forzas en liortas estúpidas. Pode _ 
entre as quas ·forzas, pero; ... en que a moitos nos molesten' per- -
verdade existen? Apóntome ao · soas concretas, pode que non 
non. Por unha . banda · porque ·nos gaste o paneuropeísmo que 
tampouco-existen tantos militan- rezuman alguns cadros de Es-
tes do-PNG -poucos máis que · querda Galega, oü alguns. rama-
os suficie11tes para encher os lazos de pedantería .política. 

·cargos institucionais consegui- Pero estes defectos non son· a 
dos co governo tripartito. E por- tónica xeral 'desa organización, e 
que noütros ámbitos de traballo o trabállo -con eles faise doado 
a colaboración -cunha '-forza de se se fai con honradez -e con 
centro-dereita séri"a- cando me- vontade sen cartas marcadas e 
nos surprendente: penso- por · sen dobres .>eogos. E despois ·de 
exemplo no sindicalismo. Que un todo os militantes do BNG tam.., 
día fosemos xuntos a· 1evarlle flo.:.. pouco somos os máis claros 
res á tumba de Alexandre Bóve- exémplos do . "home novo" do _. 
da rmn ~bonda para ergu~r unha ' que talaba o Che, os c~istianos 
suposta converxéncia. . din que hai de fodo na viña do -

Góstenos ou non nos goste Señor. . · · 
con quen - ~.i existe unha certa Se cadra a cuestión da . que 
coincidéncia tanto na vida parla- xurde a miña frontal diferéncia 
mentária como noutras .facetas c9a postura que se mantén des-
políticas é · co PSG-EG. Existen de o BNG ·sobre a coalición co 
tamén, desde logo, diverxéncias, 'PSG-EG sexa motivada pola pre
desputas e problemas, ñon pou- misa da que parto e que pareée 
cas · veces ocasionados palas . ' non ser compartida pola maioria 
liortas persoais entré dirixentes da militáncia: neste país o movi-
das duas . forzas que, ás veces, mento de liberación nacional ou 
arrástanse desde hai . mái~ de 15 é de· esq~erdas o~ simpiesmente 

... 

mente,- non pasan palas suas 
non é. E P.Olo tanto a exclusión coordenadas e de q!,Je eles son 
do. PNG dunhas negociacións os menos indicados para falar-
para unha candidatura- ás elei- nos de enxebrismos solidários 
cións Xerais non se me apresen- teóricos ou práticos, ao mesmo 
ta como un xesto de pre·poténcia tempo que lle pediria o Sr. Taba-
por parte de · ninguen, senón rés que cando se refere a "todo 
como a conclusión lóxica dun ra- o nacionalismo", especifique ni-
zoamento coerente. · diamente de que se trata, xa que 

Se untía coalicíón con CG e o teño a suspeita de que para el 
.PNG tiña: algunha · virtualidade tamén son "nacionalistas" os Ba-
esta reducíase ás eleicións ao rreiro os Mariñas e demais per-
parlar;nento ·europeu polas suas soeiros da fauna política da nosa 
especiais condicións, pero ainda sofrida e sempre benquerida Ga-
asi custa pensar que a xente de liza. 

. esquerdas colaborase de boa Cando vostede fale de presos 
gana con franquistas reconvertí- galegas, xa que polo visto é tan 
dos que teñen tanto de galeguis-- solidário, tale cando menos de 
tas como tiña José Calvo Sotelo todos os presos da nosa terra ou 
(ou tanto de demgcratas). A ima- senón teña ao menos a prudén-
xe de Bautista Alvarez, Camilo cia de calarse. Fale tamén dos 
Nogueira, Maria Victória Fernán- Árias Curto, dos Campuzano 
dez España, X. L. Barreiro, X.M. (lémbrase que era da INTG?) da 
Beiras, González Mariñas e ·tal Suzana Pagas e de tantos e tan-
vez . Rivas ~ Fontán collidos do tos irmáns que por loitar a cora
ganchete cantando ·a hino gale- zón aberto a pral dos nosos irre
go ao remate ·dun mitin faria que . nunciábeis direitos como pavo, 
os ósos de Castelao se revolve- sofren hoxe a represión da de-
sen alá na sua tumba de Santo mocrácia dos españois. Do Paco 
Domingo de BÓnaval. , Rodríguez, sen dúbida galega 

Cos resultados que obteria .ilustre e valioso (que me alegro 
· unha ~éandidatura conxunta · de corazón esté xa ceibe, ainda 

PSµ-EG/BNG non se .pode facer que sexa para seguir traballando 
como no conto . da leiteira, pero no "Proxecto Comun"), xa tala-
s.en · dúbida suporian a presencia ron talan e talarán desde deputa-
rea/ do p'ovo galego por primeira dos do, en tempos non moi lon-
veaz no Parlamento do Estado, o xanos bautizado '"Parlamentu ·de · 
ilusionamento ·e volta. á política cartón", até "El País" pasando 
activa de moitos ex militantes e· por uns que se auto-nomean "os 
o achegamento . <;je xente nóva. gale.gos emigrados" que enchen 
Suporia ademais a aparición unhffpáxina (concretamente a 18 
dunhas expectativas· moi favorá- de ANT do 20 de Xullo) pedindo · 

. beis para o nacionalismo de es- solidariendade, cando en outras 
querdas cara as . vindeiras elei- . ocasións ' responderon con un 
cións autonómic~s configurán- longo siléncio de pedra, cicais 
dose como unha- alternativa de . por que· daquela os represalia
governo real. · · · · dos nen eran · Pacos nen Rodrí-

A posición do BNG en todo-o guez nen tiñan can que lles la- · 
proceso mercerá unha explica- .drase, sen esquecerse (causas · 
·ción longa e convincente porque . veredes!) da gran· demócrat.a e 
a dicer verdade despoi·s de todo naciqn.alista de toda a vida· que 
o que escoitei e .de fodo o -' que foi sempre a Victoria Armesto. 
lin·na p~ensa non teño for:zas nen Para rematar Sr. Tabarés, .só 

duas cousas máis: a primeira é 
para dicerlle que en polí.tica, so
bre todo en certa maneira de fa
cer poi ítica que hoxe está tan de 
moda, catre ou cinco dias na ca
dea arroupado de solidariedade 
e dun bon cubrimento informati
vo, pode convertirse en algo moi 
rendábel de cara a futuras homo
logacións, e server ao mesmo 
tempo para que nun 25 de Xullo 
as ruas de Santiago se atopen 
ateigadas dun púb!ico afervoado 
de new wawe galega que disfru
te do espectáculo, pero a repre
sión xorda e isolada de meses e 
anos, a represión lacerante con
tra os revolucionários, ésa élle 
outra causa. A segunda é que se 
Herri Batasuna e a sua prática 
non lle caen ben, fágalle unha 
crítica política á cal ten perfeito 
direito, mesmamente desde 
unha postura de nacionalismo 
"light", pero por favor, non acuse 
aos fraternais compañeiros de 
Euskal_ Herria, ainda que velada
mente, de algo que xamals prati
caron: o chaqueterismo: - O 

XOSÉ MANUEL LÓPEZ NOVO 
(Barcelona) 

CANGAS 

O señor Chapela xa estará satis
feito, xa conseguiu máis de 600 
votos para os pais do terrorismo, 
para que vaian á Europa a xusti
ficar as matanzas de ET A, e esta 
vez co visto bon de Chapela, e 
só lle falta que poña en Cangas 
o banderín de enganche para re
clutar xente para reforzar á ETA, 
pois no País Basca empezan a 
escasear. 

Nós na travesia de Vigo tamén 
loitamos contra os impostas es
peciais, e tamén ocupamos o 
Concello e non desobedecemos 
á autoridade neri lle queimamos 
a casa a nengun concellal. 

Claro que aqui en Vigo en 
Alianza Popular non mandaba 
Chapela nen chegaban os cartas 
dos contrabandistas, nen os que 
usan artes proibidas na pesca. 

Tamén tivemos canta que os 
pescadores de rio revolto non in
terviñeran, en cámbio aí en Can
gas habiaos de todas partes, xa 
sei que contaban con Nogueira, 
que ese enténdese moi ben coa 
direita. pero a vostede Señor 
Chapela só lle faltou que lle pedi
ra a H.B. que lle trouxera un par 
de cargas de goma dous. 

Vostede aparella moi ben con 
H.B. nada de talar nen discutir os 
problemas, plantexando que se 
vaian os que estan que nos po
ñemos nós, que somos os que 
ternos o direito a governar por 
que o fixemos sempre. 

Sr. Chapela o que non ten va
lor de dicirlle aos de Cangas· é 
que se vostede estivese no Con
cello non só non lle sacaría os 
impostas senón que tería que 
subirllos, porque os de Cangas 
pagan menos impostos qu~ pa
gamos os das Neves. 

Non vaia pensar que o que ar
maron vostedes en Cangás me 
colleu de sorpresa, cando os 
concellos votaron o imposto so
bre a renda, que despois foi reti
rado no concello de Vigo, ainda 
non chegaba ao 3% e nunha 
reuníón onde uns señores da di
reita pedían a cabeza de Soto, o 
alcalde de Ponteareas votara un 
6~5% asi que o seu non riada 
hovo. O 

JOSÉ FERREIRA RODR(GUEZ 
. (Vigo) 
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Pídenme unhas cué;lrtillas adre
de da figura -xa histórica- do 
irmán Ramón Martínez López, 
iste rexo nazonalista que pe
chou a .sua vida, ainda ilusiona
da, despois dun azatento e lon
go exilio. Mas eu prefiro falar do 
meu amigo e compañeiro da 
mocedade (tres anos menos seis 
días máis mozo el ca min) por
que eu tíveno como mestre ou 
preceptor, tal que Filgueira, Fra
guas, Bauza Brey, e bastantes 
m_áis que sería longo enumerar, 
ós que debo este precioso --eu 
diría que glorioso don de sentir 
á miña Terra confundida co 
meu propio ser; tillo dunha Gali
cia que se sentía asoballada na
que1es tempos e que, para nós, 
diante das esperanzas e prome
sas que recibíamos, ou coidaba
mos estaban a facerse realida
de, seguimos, na nasa vellice, a 
nos sentir doorosamente defrau
dados; e non pala actitude e vo
cacion política -nazonalista 
dos noves- senón pala falla de 
xenerosidade e largueza. de so
lidaridade e irmandade das xe
neracións interrnedías, as que 
colleron o relevo dos que o ili
ran todo pela Patria galega, ou 
que o foron dando 6 longo dos 
seus anos de exilio exterior, ¡ou 
mesmo interior! 

De Mancho é de quen eu qui
xera falar eiquí; ter un lampe de 
luz, nestes intres, que alurneara 
a miña memoria, cando estou 
aflito e teño no meu maxin mes
turados, revoltos, todos aqueles 
vivos recordos da mocedade, 
fermosa, inqueda, formativa nos 
pequenos ou grandes saberes, 
no ideal a prol da terra, onde 
apousei as miñas querencias, 
contaxiado por aquela irmanda
de aberta, xa que· eu non era 
universitário, ainda que sí voca
cional e sentimentalmente ven
cellado a aquel entrañábel gru
po, fundador do Seminario de 
Estudos Galegas -que se abriu 
a Galicia como un ceo esperan
zador nas distintas facetas da 
oosa cultura, basamento da 
nosa personalidade. 

Naquel ilustrado grupo de 
universitarios. ainda sín eu selo 
máis que vocacionalmente, e 
actuando de "pegote". tíñame 
asinado un traballo de bastante 
responsabilidade, que me en
chia de orgulo: ter man do cabo 
da cita métrica, cando andaba
mos a mectir castros ou recoller, 
no meu bloca, léndas, (case 
sempre andaban historias de 
mauros por meio), dados, re
fráns, e mesmo casos de crea
ción oral nova en galega. Ainda 
lembro, como si tora ente, do 
caso do v:elliño aquel, apoiado 
no seu legón, na touza aquela 
de Chaián, que citou a 11voado
ra". ó se referir á avioneta do 
aviador de Poumé cando viñera 
a aterrizar a Boisaca (alá polos 
primeiros anos vinte, debeu 
ser). . 

¡Que festa!, ¡que achádégo! 
-"Tomade nota, tomade nota; 
¡como se está a facer idioma · 
cada día. A nosa lingua inda 
está viva! Ainda espemexa". 

Ou cando empezabamos a ar
gallar o "Día de Galicia" e nos · 
repartiabamos o traballo de visi
tar pisos para que puxeran col
gadura coa bandeir~ de Galicía, 
ou convidar as señóritas a que 
levaran ramos de flores ó moi
mento a Resalía; . na Ferradll;ra; 
outros ¡eu era deles! conquerír 

\ 

das orquéstas ·dos cafés: "Espa
ñol", "Colón", "Derby", etc. que 
interpretaran algunhas obras de 
música galega, e por final qué 
tocaran o noso Himno. 

Acórdome dos apuros -ain
da que simpáticos- de Violi
nista Corvino, (primeiro violín 
da Filarmónica nacional), que 
cumpriu abondosamente a sua 
palabra. 

Por certo, lembro que esta mi
sión, que me tocou a mín no 
Café Español tivo bastante éxi
to, mas non puiden disfrutalo de 
todo, porque ó ir mesa por 
mesa, convidando ós xogadores 
de domihó a que participaran, 
atópome cunha mesa onde dos 
catro xogadores de "garrafína", 
ou algo así, un deles con cara 
de vinagre, o chapeau botado 
cara adiante, ó convidalo a se 
descobrir e pórse de pé ... · 

-¿PorqÜé? 
-Señor, porque están tocan-

do o Himno galego. 
-Y a mí ¿que?. ¿Quién es 'us

ted? 
-Yo soy el representante de 

la Comisión Organizadora _del 
"Dia de Galicia" -dixen un 
pouco empelado, por me dar· 
pisto. 

-Aaah si?; pues yo soy el 
Delegado Gubernativo, o sea 
Jefe local de la Policía. ¿Algo 
más? 

Xa nin din resposta. Saín dis
parado, con 'moito disimulo, esQ 
.sí, porta pra fora do "Español" e 
a.inda. que, un pouco nervioso, 
custoume traballo; porque eran 
desas portas que daban voltas 
como o tomo das monxas. 

Mas con Mancho, Filgueira, 
Lugrís, un tal Sampedro-coido 
que era e alguns máis que nón · 
lembro, entre eles un filio de Ba
net, quen estudaba Dereito i era 
moi baixiño --é dicir tiña per
nas curtas- ainda que fixemos 
outra aduanada esa noite-- do 
"Dia de Galicia". 

M. BEIRAS GARCIA 

.. ,SEGUIMOS 'A NOS 
SENTIR 

DEFRAUDADOS. 
NONPOLA 
ACTITUD E 

NAZONALISTA DOS 
NOVOS, SENON 
POLA FALLA DE 

XENEROSIDADE DAS 
XENERACIÓNS 
INTERMÉDIAS' 

Amolábanos moito que no re
cheo do basamento da estatua 
de Resalía, plantaran en cada 
esquina unha palmeira. Esto era 
para nós unha erexía. · 

Alá nos fumos, pala noite, 
preparados de corda, cordel e 
pito; dividímonos en duas bri
gadas: unha arriba onde o moi
mento; outra abaiXó disposta a 
tirar da corda que , previamente, 
atada ó pé da palmera, lanzaría- -
mas ós de abaixb -no campo 
de Don Mendo- para que tira
ran dela e a arrincar. Cando ía
mos na terceira, sentirnos pa
sos; fisgamos: eran os "romano
nes" ou policías. Pitamos tres 
veces, que era a consigna, e bo
tamos a correr os de arriba, cara 
ó Pilar. 

Cando dimos chegado ó Pilar, 
os máis, xa Filgueira a grandes 
alancadás, tanto como daban as 
suas longas· pernas, estaba ·ca
rniñc:;> do Hotel Compostela. 

E, o bon de Banet, veña a be
rrar, acorando: ¡"Non corrades, 
non corrades que é piar"! 

O labor, c::pmo veredes non 
era importante, mas para nós 
era 'unha fazaña seria que se
mentes se viu despois na "resis
tencia", que se coñeceu roáis ·. 
tarde na Guerra Europea. 

Máis adiante·. ó se formar o 
Partidq Galeguista e vir Ánxel . 
Casal para Santiago a mon~ a 

Imprenta NÓS. xa comenzan as 
tertulias-neste obradoiro, ó mes
mo tempo que 'se veñen facendo 
no ~spañol e no Derby. 

O Moncho. non era rigorosa
mente asiduo, mas con Paco del 
Riego, Sebastián González, Ló
pez Úurá, Seoane e algúns mais 
que non lembro hestes intres, 
pólicas veces faltaba, especial
mente cando pasaban por San
Úago, e polo-tanto pela imprenta 
NÓS, xa nas hortas, de prirnei
·ras, ou na Rua do Vilar despois, 
ben Castelao, o Risco, Don Ra
_món e outros máis. 

Por certo, nunha destas na 
que estaba Castelao, xurdiu 
unha anécdota, que nos serviu 
de le.cción: 
_ Falando algún de nós, os mo
zos, da xenreira da xente da ci
dade contra do rural, porque di
cían que vivían -.'porcarnente". 
Anxel Casal con esa candura 
sua -porque era un "bendito 
de Dios" propio do seu nome,
saiu en defensa dos nasos pai
sanos, dicindo: 

-E fan ben. teñen dereito a 
andar como lles pete: Son libres, 
ninguén lle-lo pode il:ñ'pedir. _ 

Respóstálle Castelao. 
- "Non, Anxel, non: libres sí, 

dinos tamén do maor respeto e 
axuda; mas se queremos axuda
los ternos que loitar para que 
"poidan" seren limpos;, ·e asea
dos todos, porque moitos xa o 
son, ainda que nas nosas aldeas 
teñan que se lavar como· os ga
tos; hai que fa.celos ¡cultós, li
bres e limpos!, Casal" . 

En chegada a República, o 
Partido Galegu:ista, ainda novo 
(que se charnou así por pruden
cia política ante o pavo, xa que 
ValentínPaz Añdrade tiña pro
posto, xa aaquela, ch~a-lo 
"Nazonalista"), mais coas suas 
doutrinas arraizadas e espalla
deas polo grupo Nós, tivq. up 
protagqnismo moi destacado, 
máis que polo número, ¡case 
sempre! (alguén ·ciixo, non seise 
foi Del Riego, adrede dos poe
mas de Pondal que "universali
dade non ten nada .que ver con 
cantidade", ou · algo así) polo 
contido e forza .dos seus postu
lados, da sua doctrirta, que foi a 
que sobreviveu, máis .ou menos 
axustada, · mais ou menos acep
tada e practicada. Ainda que o 
espríto dos fundadótes, desde 
os homes de Nós -sen "precin
to de s~guridade"- de dereitas 
ou de escp1erdas, sinxelarnente 
nazonalistas, ¡sen má.:ip ! 

PJgo desto nos descubre --e 
todolos galegas deberían sabe
lo- Rof Carballo, no seu libro 
"Mito e realidade da Terra Naf 
que compre ter sempre a man, 
para refrescar e enfortecer as 
nasas conviccións, cando tantas 
deserciós, tranfuguismos políti
cos, sin contido "ideal" se están 
a producir. _ 

O Seminario de Estudos Gale
gas foi na sua creación o acon
tecemento cultural ¡e político!, 

· de mé.is trascendencia neste sé
culo. 

O naso Ramón Martínez Ló
pez, foi un dos compoñentes da 
sua semen~e. daquela memora
ble, histórica, brilante equipa de 
estudosos da nosa cultura, da 
nasa história, da nosa etnia; re
criadores da nasa lingua, agari
mad.a por grandes literatos -
especiaimente poetas de trans
cendencia universal- que a .ti
ñan recollido de _viva v9z do 

noso pobo pu, _en parte, .do her
cio escrito dos nosos devancei
ros que ~ tan ben e extensamen
te nola ensinaron, Outro irmán 
egrexio, inesquencíbel, Xesus 
Ferro Couselo, lle debemos per
manente agradecemento . pela 
sua faboura neste eido. 

Naquel tempo de iniciación 
do S.E.G. o sempre por min 
lernbrado, Dr. Cotarelo Valledor, 
mestre e catedrático -coido 
que o prirneiro- da Facultade 
de Filosofía e Letras da- . nos a 
UniVersidade de Santiago, sou
po arrodearse dun conxunto de 
mozos estudosos da nosa cultu -
ra, como endexamáis se recor
da, especialmente no sector lin
güístico. 

O Dr. Cotarelo deixou unha 
fonda pegada nos que éramos 
mozos naquel tempo, e fixonos 

. gorentar a ledicia da escrita en 
galega, ainda ós non universita
rios. Eu na rniña inocencia te
ñoo por un recreador da lingua, 
que pode ou non , gastar hoxe 
mas qu.e, para a nasa xenera
ción, ten un engado, como pode' 
ser. o ' de "Lubican" --que mar
cóu os nasos prlmeiros pasos, 
estreada no 1924. En "Lubican" 
recordarei ·sempre, tal que- si 
fose ente, a participación, na 
sua estrea no Salón Teatro, de- . 
Bauza Brey -Tito Cristob~. 
Xosé Teixeiro .:_Lubicán
Xoán Xesús Conzález -Lor
cha- de Ramón. Martínez Ló
pez, no papel de -Mozo-. 

O teatro de Cotarelo foi .~a 
a modo de explosión da afición 
á lingua galega escrita, naque! 
tempo. 

A Ramón Martínez López 
prendeulle a afición, nesta disci
plina, dun xeito -irrenunciabel 
rematou cos demáis compañei
ros, desta promoción, a carreira 
de Filosofía e Letras --que sería 
a sua dedicación futura,- ain
da tendo feíta a carreira e Dou
torado de Dereito, o me$IDO que 
alguns máis do seu tempo. 

A Historia.foi outra das debili.: 
. dades ou querencias-de Martí

nez López, que .o levaron a enta
blar relaciós mos estreitas con 
Albornoz e con Américo Castro, 
do que foi discípulo. Foi, por 
este motivo, testigo de excep
ción da pugna entre ambo-los 
dous historiadores. Non sei ata 
que ponto, rigurosamente rela
cionado con aquela situación, 

. de aparienc:ias contradictorias, 
mas no moi pouco que ternos 
falado lixeiramente, relacionado 
con estes personaxés, cando -es
taba a preparar algún dos seus 
envíos de libros para a Funda
ción _ Penzol, entendinlle · que 
tiña "algo pechado e lacrado, 
que non mando a ningún sitio, 
e que non se poderá abrir ata 
ter transcurridos vintecinco 
anos do meu pasamento". 

Da sua laboura no S.E.G. pou
co ou nada podo eu dicir. pois 
non pasei -de. ser un feliz adve
nedizo que viveu as inquedan
zas históricas daquela entraña
ble institución cultural auténti
camente galega, inda que segue 

. . esborrallada cínicamente ~polo 
·- chamado "movimento nacio

nal", unha véz fusilada ·a 1I8 Re
pública española, ainda que xa, 
ó presentirse a chegada desta, 
estudou e propuxo un proxecto· 
de Estatuto Autonómico ós re
publicans galegas, no 6 de maio 
de ·193_t pnucos días despois de 

(pasa é páxina119) 
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.AS FUNDACIÓNS PRIVADAS ORIENTAN O TRABALLO DOS. INTELECTUAIS LATINOAMERICANOS 

DO INTELECTUAL ORGÁNICO AO INTELECTUAL IN~TITUC!ONAL-
As ·fupdacións privadas. de investigación teñen orientado o traballo intelectual de 
moQ.o que q cuantio~o -acópio de dados encobra as estruturas sociais-capitalistas 

en que ·todo funciona. Do intelec~ual orgánico dos anos ~esenta pasouse ao 
intelectual· "~n$titucionalizado" e ·orgánico da clase ·dir~ente. 

As ditaduras da década dos se
tenta ~ogaron inicialmente un 
importante pap_el no cámbió do 
mundo intelectual' latinoameri
cano. En primeiro lugar, asasi
naron , encadearon ou desterra-.. 
ron a Ínoitos dos intelectuais 
senlleiros, particularmente a 
aqueles _venc.ellados cos ativis
tas sociais . Os encarcerados 
que tiveron a sorte de ser postas 
en liberdade, os exiliados e os 
expulsados· das universidades, 
perderon a sua principal íon e 
de ingresos. Os cliárii.os fo:ron pe
chados; os mo\timentos, <sindi
catos e partidos politicos par
cialmente destruidos; as :mvis
tas 19 ~OJ[naiüs fomn pechados o"ll 
sofrnmn unha rixida oensura. A 
clase mtlelectual, politica e eco
nomkament1e 'JJ'Ullner:ábel, estivo 
crecen.mente d:ispost-a a aceitar 
o financiamento externo como 
l!l.Ilha forma de supeirvivéncia. 

Por outra. banda, debido ás 
presións da opinión pública in
ternacicma.Jl (inciuindo aos acti
vistas pofos d.iJieitos humanos, a 
Igrexa , ós partidos polfücos. 
etc.), as axéncias guvemamen
tais de asisténcia na Europa e o 

• Canadá, así como fundacións 
privadas nos Estados Unidos 
aumentaron os seus subsídios e 
liberalizaron os seus critérios 
ideolóxicos a respeito de benefi
ciários potenciais na América 
Latina. Os pr9gramas de axuda 

. asi liberalizados e as purgas que 
. os rexímenes aplicaron a insti
tucións políticas e movimentos, 
foron bases para a críación dun 
novo mundo intelectual: . o dos 
centros de investigación paga
dos desde o exteri.or. -Para os in--
telectuais política e economica
mente vulnerábeis, · isto foi nal
guns casos uri. salvavidas : o 
vencello a axéncias - guverna
mentais subsidiant.es da Europa 
ou a fundací(ms estadouniden
ses, proporcionou protección 
polítíca e unha sólida fonte de 
ingresos, que axudou a moitos 
a sobreviver e proseguir unha 
vasta gama de temas de investi
gación. Os resultados imediatos 
desta unión entre as fundacíóns · 
liberais e socialdemócratas e os 
intelectuais vulnerábeis pareceu 
só para ben: inentres as univer
sid?des e institutos públicos 
eran arrasados, filas de raciona
lidade, ciéncía e análise crítico 
continuaban recollen.do dados e 
publicando .estudos científico
sociais. 

Os maiores e mellar. estabele
cidos institutos foron controla
dos e dirixidos- por intelectuais 
de centro-esquerda, que tiñan 
desenrolado vencellos con fon
tes exteriores de subsídios des
de fins dos anos sesenta e prin
cipios dos setenta. O crecimen
to e o éxito destes centros de 
investigación conduciu á ·proli
feración de novas institutos 
identificados por unha literal 
sopa alfabética de siglas. Unha 
ampla gama de escritores, inte
lectuais políticos é ·analistas 
económicos entro-q. en .compe
téncia para obter fondos. Co re
tomo de moitos intelectuais que 
tiñan vivido no estranxeiro, o 
número de institutos se multi
plicou. 1 No eXterior os intelec
tuais exiliados tiñan recibido; 

en moitos casos, recursos de 
govemos ou de fundacións e es-· 

. tiveron en estreita éolaboración 
CO(!S correntes liberais e social
demócrat_as vixentes. 

Unha conexión directa esta
·beleceuse entre a integración 
institucional dos intelectuais la
tinoameriCanos desprazados 

. dentro do · welfare-state liberal
socialdemócrata e o seu crecen
te ·consumo de correntes inte~ 
lectuais ·posmarxistas . Despois 
do seu regreso a · a América La
tina, esas redes estruturais e 
ídeolóXi.c.as do exterior conver- · 
'téronse en esenciais ingrede.n
tes para a posterior expansión 
dos novas institutos . Tales vin
callos foron importantes, porque 
as condicións · económicas lati
noamericanas no periodo post
mi1itar era altamente desfavorá
beis . A cuestión éconómica .foi 
partitcularménte sensíbel , por
que os intelectuais que regre_sa
ban experimentaron un agudo 
descenso do seu nível de vida, 
en relación ao que acostumaban 
ter na Europa, · México, Vene
zuela ou Estados Unidos. 
(. . . ) 

Se -a primeira onda de asis
téncia económica externa foi di
rixída á critica do modelo eco
nómico e á denúncia das viola
cións de direitos humanos das 
ditaduras militares.. a segunda 
onda dirixiuse ao estudo dos no-

·vos movimentos sociais, men
tres a terceira onda de financia
mento centrouse no proceso de 

. democratización e a débeda. Os 
estudqs producidos encaixan 

· nun mesmo esquema: os estu
dos sobre a ditadura encararon 
os seus rasgos politicamente re-

. presivos e non os seus vencellos 
económicos-e militares coas .eli
tes da Europa Occidental e Es
tados l)nidos; a violéncia de Es
tado analisouse en termos -de 
violacións aos direitos huma
nos , non <::orno expresión de do
minio de clase, da loíta de· cla
ses, da violéncia de Clase; a 
base política que súrxiu destes 
estudos plantexou o tema como. 
conceicións ·políticas enfrenta-

' 
1das, como confuto entre a de
rnocrácia libéral e a ditadura mi- 
litar; a disociación deliberada 
da estrutura do poder estatal foi 
xustificada pola idea de que a 
esfera· política era "autónoma" 
da sociedade civil. · 

Os estudos dos · mov1mentos 
sociais seguiron a mesma ten- . 
déncia: proclamaron que os mo
vimentos $ociais contr?púñanse 
á política de clase, que a estru
tura de clase .da que surxiron 
era "heteroxénea", · ~ que· os es
forzos qos movirnentos sociais 
estaban moi éilonxados_das anti
gas ideoloxips . A liña política a 
respeito dos movimentos so
ciais foi , ·en primeira instáncia, 
a de que estes debían separarse 
dos partidos _políticos ideolóxi
cos (radicais) ; ·roáis tarde , coas
censo dos partidos eleitorais li
berais, a_ liña política de1:?prazou
se e aconsellouse aos movimen
tos que canalizasen a sua aten
ción cara á "loita pela democrá
cia". A "a~tonomia dos movi
mentos sociais" foi impulsada 
cando os investigadores trata
ron de apartalos da esqueída re-

.· \ 
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volucionária; a "participación 
en amplos frentes democráti
cos" converteuse na fórmula 
que os investigadores impll.lsa
ron , cando a política eleitoral li
beral pasou a primeiro plano . 

A terceira etapa do financia
mento -relativa á democratiza
ción- fÓi a . mais abertamente 
ideolóxica: a investigación cen
trouse nun conxunto de fórmu
las que xustificaban o acomodo · 
coas elites militares e económi
cas locais e estranxeíras como 
a única opción viábel "posíbel", 
conxelando así o proceso de 
transformación, nunha transa
ción entre civis conservadores e 
militq.res. · 

En poucas palabras , a investí-. 
gación conducida por institutos 

· latinoamericanos revela un con
xunto comun de temas e un co
nxunto comun de recetas políti
cas. Os estudos conteñen unha 
grande cantidade de dados e in
formación, pero empotrados. 
nun marco ideolóxico densa
men~e -. influido palas axendas 
políticas das axéncias de finan
ciamento 'externo . En cada pon
to os proveedores de fondos ex
ternos elixen temas de preocu
pación partiCu)ar para os seus 

· responsábeis das c!.ecisións en 
políticaa exterior e empresarial. 

· Buscaron criar alternativas poli
ticamente estábeis · ás ditadu
ras, e ubicar forzas políticas ca
paces de refrear desafios futuros · 
á hexemonia rdeolóxica

1 
entre os 

intelectuais latinoamericanos, 
dado que estos serven como un 
importante terreo de recluta
mento para a clase política, de 

· centro-esquerda. 

TOKIO 

-,A, CLASE 
INTEL,ECTUAL, 

POLITICA E 
ECONOMICAMENTE 

VULNERABEL, 
ESTIVO 

CRECENTEMENTE 
DISPOSTA A 

- ACEITAR O 
FINANCIAMENTO 
EXTERNO COMO 
UNHA FORMA DE 
SUPERVNÉNCIA' 

A rel9ción entre os financia-
dores externos e os intelectuais 
é complexa e subtil~ Non hai ul
tirnatos e o grado de supervi
sión política aberta é limitado. 
Hai frecuentes reunións e inter
cámbios de ideas .sobre temas 
adecuados, nas que parece ha
ber certo grau de influéncia .:e
cíproca. Con non · pouca fre
cuéncia, ás axéncias que pro
veen ós fondos anúncian as 
suas prioridades de investiga
ción anual: unha cuestión alta
mente polÍtizada que queda re
cuberta polo manto da xiria da 
déncia social. Os directores ou 
empresários dos centros de in-

.. vestigacíón organizan equipas, 
para formular .propostas que 
vencellan · a realidade local aos 
proxectos dos seus benefactores 
potenciais. . · 

A miudo os directores de in
vestigación locais poden anteci
par desexos e necesidades poli-

ticas dos proveedores de fundos 
de ultramar e discutir sensata
mente en defensa dos seus inte
reses . .Asia apariéncia de "auto
nomía local" queda enganchada 

· aos proxectos políticos dos po
deres hexemónicos. A incon
gruéncia entre a apariéncia de 
autonomía intelectual e a pro
funda dependéncia económica 
é importante, tanto no plario po
lítico como no psicolóxico. Sen 

- a apariéncia de ·autonomia levar 
a fondo a compilación de dados 
sobre temas delicados poderia 
ser cuestionada. 

As consecuéncias directas da 
dependéncia económica mani
féstanse a nível ideolóxico, esta
belecendo os parámetros políti
cos do discurso intelectual. De 
ali a importáncia de conservar 
unha imaxe de autonornia inte
lectual para disimular a depen
déncia. A investigación crítica 
sobre participación popular, or
ganizacións de base, políticas 
de ingreso, etcétera é esencial 
para fomentar unha irnaxe de 
autonomia intelectual, mentres 
que a disociación <lesas condi
cións do seu contexto imperia
lista e de clase aumenta os ven
cellos a longo . prazo cos bene
factores externos. A transforma
ción dos intelectuais latinoame
ricanos céntrase na sua incorpo
ración .... como funcionários de in
vestigación a centros de estu
dos que dependen do financia
mento externo . O seu traballo 
esíxelles suministrar informa
ción · que os seus benefactores 
non obterian doutro modo, e o 
que é máis importante ainda, 
facer circular e implantar as 
ideas e conceitos aceitábeis 
para os seus benefactores como 
ideoloxia dominante dentro da 
clase política. 
( ... ) 

Os intelectuais institucionali
zados son, en sentido foucaltia-

' no, prisoneiros dos seus pró
prios e estreitos desexos profi
sionais . Os seus vencellos coas 
fundacións externas, coas buro
crácias intemacionais e ces 
centros de investigación, domi
nan unha vida política interna 
vaciá e vicária. No pasado os in
telectuais orgánicos loitaban 
cunha existéncia intelectual au
tosustentada e autofinanciada. 
Vivían e sofrían os ciclos econó
micos dos seus países. Hoxe os 
intelectuais institucionalizados 
viven e traballan nun mundo de
pendente do exterior, resgarda
dos por pagos en divesas fortes 
e os ingresos derivados, inde
pendentemente das ci~cunstán
cias económicas locais. Os pro
fundos lazos- internos horizon
tais entre os intelectuais · orgáni
cos e a sociedade civil, contras
tan ces vencellos verticais entre · 
o intelectual institucionalizado e 
as axéncias de financiamento 
externas e, ao chegar os rexíme
nes civís, co Estado. e o réxime 
local·. . 

As ditaduras criaron indirec
tamente unha nova clase de in
telectuais orientádos "interna
cionalmente" , críticos óstensí
beis do modelo económij::o neo
libeial, pero tan · empotrados en 
relacións dependentes con_ re
des de ultramar como os seus 



_adversários das elites exporta
dor:as e financeiras. Esta nova 
clase ten un estilo de vida e de 
traballo 'que contraSta aguda
mente oas xeneraCións anterio
res de intelectuais orgánicos. 
( ... ) 

E os intelectuais instituciona
lizados que forxan parte do cir
cuito internaci nal de provisión 
de fondos teñe rnoito que per
der, ·pero non o senso de calquer 
compromiso profundo coa loita 
popular por transformar o siste
ma socio-económico. Os inte
lectuais institucionalizados de , 
hoxe ollan con desdén aos inte
lectuais orgánicos que os prece
deron --simples "ideolóxicos"
e considéranse a si mesmos 
cientistas sociais. Desde lago 
que non existe sernellante dis
tinción entre ciéncia e ideolo
xia. Os ideólogos institucionali
zados están orientados ideoloxi
carnente como os seus predece
sores: a sua "ciéncia" está uni
da a un mundo de conflitos ma
nexados, de elites eleitorais, de 
mercados privados, e de inxe
nieria social. Son os cans guar
diáns ideolóxicos que exiliaron a 
política do antiimperialismo ao 
limbo dos idiomas esquencidos. 
Descrebeu a sua própria conver
sión en intelectuais funcionários 
como a culminación dunha re
volución científica que trascen
da as vulgares e parroquiais 
preocupacións ideolóxicas. No 
pasado, os intelectuais orgáni
cos discutían con paixón as 
ideas. porque as mesmas tiñan 
consecuéncias directas para o 
seu próprio compromiso e parti
cipación persoais. Os intelec
tuais institucionalizados cám
bian de ideas como de roupa in
terior . A pose de obxectividade 
(a metodoloxia necesária para (a 
metodoloxia precisa para a acei
tación externa) suministra a dis
táncia correcta. a partir da cal 
se poden observar as loitas 
como obxectos a ser deforma
dos. manexados e governados. 

O problema do compromiso 
intelectual está relacionado co 
público aoque cada quen se di
rixe: o intelectual institucionali
zado escrebe e traballa dentro 
dos limites dos outros intelec
tuais semellantes. dos seus pa
trocinadores de ultramar e as 
suas conferéncias intemacio
nais, e corno ideólogo político 
que estabelece o território da 
clase política liberal. Os intelec
tuais orgánicos movianse no 
mundo dos activistas e militan
tes políticos de base, cunha vi
sión global que desafiaba os li
mites do mercado liberal bur
gués. Consideraban as loitas lo
cais nas minas, bancos e fábri
cas como instáncias concretas 
do dominio imperialista global. 
Ligaban o descontento social 
coas loitas políticas contra un 
Estado clasista claramente de
terminado. 

O influxo dos intelectuais ins
titucionalizados desterraron os 
conceitos-clave que iluminaban 
as loitas populares. Imperialis
mo, socialismo, poder popular e 
loita de clases desapareceron 
através do burato da memória; 
están fóra de moda. En ver de
sas formúlacións precisas, eme
rxeron no aparato conceitual 
dos intelectuais institucionaliza
dos, nocións vacías de "partici
pación popular:', desencarnados 
"problemas de débeda" e "con
tratos sociais" . Os novos códi
gos de linguaxe dos intelectuais 
institucionalizados teñen unha 
doble función : suministran aos 
cans de garda ideolóxicos os si:
nais simbólicos para expulsar 
aos transgresores e lexitiman 
aos ollas dos próprios . intelec
tuais o seu papel de coidadores 
da ideoloxia hexemónica dos 
centros liberais de subsídio. En-

tre os institutos dedicados á di
fusión ideolóxica,através da pro
moción e ·o entrenamento popu
lar, os' efectos· negativos deste 
estilo de traballo intelectual son 
magnificados. Na sua activida
de promociona! entre as clases 
populares, a resolución de pro
blemas é localizada e disociada 
de calquer idea de poder estatal 
e da construción dunha visión 
alternativa baseada no concepto 
de clases dunha sociedade co
lectivista democrática, que era 
o proxecto orixinal e criativo dos 
intelectuais orgánicos. 

'Qs INTELECTUAIS . 
INSTITUCIONALIZA

DOS DE HOXE 
OLLAN CON 

DESDÉN AOS 
INTELECTUAIS 

ORGÁNICOS QUE 
OS PRECEDERON E 
CONSIDÉRANSE A 

SI MESMOS 
CIENTISTAS 

SOCIAIS' 

A transformación conceptual 
e lingüística que acompaña a 
conversión dos intelectuais or
gánicos en institucionalizados 
maniféstase de formas distintas. 
A política da linguaxe é a lin
guaxe da política: tan importan
te como o que se escrebe e se 
publica nos institutos é o que 
queda ausente. No periodo ac
tual no que os bancos e corpora
cións de Estados Unidós e Euro
pa están comprometidos nunha 
extracción masiva e sostida de 
superávit económico, non hai 
un só centro de investigación 
subsididado en Chile, Arxenti
na, Peru, Colómbia ou Uruguai 
que esté elaborando e profundi
zando a comprensión da teária 
e práctica da explotación impe
rialista. En troques diso, atopa
mos a linguaxe da evasión, a 
ciéncia social do eufemismo: o 
problema é plantexado como o 
"balance de pagos" ou "o pro- · 
blema da débeda" . Os intelec
tuais institucionalizados entré
ganse a unha abstracción inxe
niosa e astuta da débeda, da 
política de clase e ainda máis, 
da loita de clases. Desde o seu 
avanzado ponto de vista existen 
só "Estados" desencarnados, 
sen clases, que negócian con 
outros "Estados" : os intelectuais 
institucionalizados criaron a 
metafísica da pospolítica. 

No seu sentido rnáis amplo, o 
influxo dos intelectuais institu
cionalizados e a declinación dos 
intelectuais orgánicos, repre
sentan unha contrarrevolución 
cultural, un gran salto atrás . . É o 
mundo do intelectual como 
"conselleiro político interno"; 
administrador da conformidade 
política ou (no seu idioma) do 
consenso político. Para os inte- . 
lectuais ex-radicais arrepenti
dos (aqueles que pasaron dunha 
vocación política a unha voca
ción institucionql) a e.s~ncia da 
política é a burocrácia. O eixo 
da política xira arredor d.e es
treitos intereses instituciónais, 
desenrolando vencellos cos cau
dillos dos ·centros de poder bu
rocrático. Neste contexto, a 
principal preocupación intelec
tual é a renovación do formalis
mo .e o legalismq e a marxina
ción da política sustantiva. 

O agotamento ,político (no 
senso da incapaéidade ou falla 
de vontade de formular unha vi
sión global) é reCOil$tIUido como 
Teoría Política: unha compilá
ción -sanitizada de conceitos 

.-Qui~írQ 
- CULTURAL 

non relacionados coas loitas his
tóricas. Non hai relación entre 
as opcións políticas dos intelec
tuais institucionalizados e a rea:. 
lidade de América Latina nos 
anos oitenta. Babeo condicións 
de absoluta e sostida regresión 
socioeconómica, de Íniséria po
plar masiva e de crecente des
contento social, ·a linguaxe e a 
práctica concei~ual da reconci
liación social e política son su
rrealistas . Non reflexan as reali
dades latinoamericanas obxecti
vas; reflexan ·a r:econciliación do 
intelectual cos parámetros ideo-

- lóxicos das axéncias subsidian
tes exteriores. 

Nos centros de investigación 
intelectualmente máis canse- · 
cuentes existe unha fonda con-

. tradición entre os profundos · 
problemas estruturais, que son 
discutidos con rigor de~ modo 
rnoi detallado, e a política su
perficial recetada -en linguaxe · 
burocrático eufemista. A combi
nación de crítica socioeconómi
ca e definicións políticas non 
consecuentes, define o dilema 
dos mellares intelectuais insti
tuc;:iónalizados latfuoamerica
nos. 

Que esta contradición provo- . 
que malestar persoal entre al
guns intelectuais institucionai- . 
sa é dubidosa. Para -a maioria 
deles, as operacióií.s institucio
nais son a realidade dominante 
na sua . vida cotián. E para quen 
operan dentro das reglas do Ins
tituto, o mundo importante é o 
circuito do instituto internacio
nal. O prestíxio e · as recompen
sas xiran arredor dos siStemas 
da conferéncia internacional e ·o 
centro de investigación avanza
do. Os directores de investiga
ción internacionais ·máis impor
tantes, son figuras.decisivas no 
mundo do intelectual institucio
nalizado. 

O crecimento rápido e masivo 
dos int'electuais institucionaliza
dos e o seu influxo nos anos oi
tenta non deixan ver a sua cre
cente vulnerabilidade. A univer
salización de intereses privados, 
tan evidente nas suas vidas in
telectuais e persoais, non ofere~ 
ce solucións e contribue a · unha 
maior fragmentación do tecido 
da sociedade civil. A sobreva
luación que fan. das liberdades 
individuais a expensas dos di
reitos colectivos sociais, coló'
caos en oposición a movemen
tos sociais en ascenso, con po
sibel reacción popular a longo 
prazo. O que se volveu central 
para os intelectuais institucio
nalizados é a reproducc~ón dos 
seus institutos. Cos conflitos de 
clase en aumento, é de esperar 
que os seus patrocinadores de -
ultramar esixan eraras defini
cións políticas: estudos non co 
terror estatal senón de propen
sións á violéncia entre quen ha
bitan os cantegriles, datos úteis 
para limitar a insurxéncia popu
lar. Ironicamente, poden ser as 
áxéncias de financiación exter
nas as que devolvan ó intelec
tual ab estudo da relación entre 
clase e Estado (apartándolo dos 
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enfoques cent~ados no ."Es~
do") , a medida que se preocu- · 
pan ante a nova onda de loita 
de clases. Por exemplo, hoxe 
éxisten alomenos cinco. proxeq
tos sostidos con fondos exter
nos, ·que estudan á guerrilla de 
Sendero Luminoso en Perú. -
Durante as ditadurns militares, 
os institutos de inve;>tigación 
mantiveron unha posición am
bivalente: publicaron estudos 
que átacaban.. as violacións. dos 
dereitos humáns, as desigualda
des de . ingresos, os pagos da 
débeda externa, e ·o esquema de 
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_acumulación económica . neoli
beral. Ao mesmo tempo, os ins
titutos expresaron as suas rece
tas en termos de alianzas políti
cas e sociais (incluindo . como 
sócios de coalición a élites eco
nómicas e Jnilitares das demo
cracias capitalistas occidentais) 
que parecían excluir a posibili
dade de· caJquera reforma con
secuente. O arnbíguo tratarnen
to, por parte d0s intelectuais 
dos centros de investigación, da 
análise critica ·socioeéonómica 
-xunto coas suas cornplacentes 
recetas polític~. foron resaltos 
coa tr'ansición ós reximenes ci
vis electorais. Nalgups paises, 
como Arxentina e Brasil, os in
telectuá.is ir:lstitucionalizados 
convertéronse en funcionários 
importantes dos governos civis 
eleitorais: Estos rexímenes, con
·dicionados polas suas alianzas 
coas élites militares e económi-
cas, adaptáronse ás estruturas 
socioeconómicas preexistentes 
e seguiron políticas semellantes 
ás dos seus predecesores. Neste 
contexto OS' intelec;tuais institu
cionalizados, incluindo a aqu,e
les qlie ocupaban · altas posi
cións no novo .réxime como asi 
tamé_n aos seus colegas que 
permaneceron n0 centro de es
tudos pero servían como conse
lleiros do réxime, despiazaron a 
sua axenda de investigación, 
apartándoa de ~studos críticqs 
das desigualdades,~ dependén
cia e o poder. até direcións tec
nocráticas e de desenrolo. A sua 

· .crítica xa non estivo dirixida aos 
seus colegas no réxirne e ·o Es
tado, senón ata os sindicatos, os 
movementos sociais, e os parti
dos políticos na sociedadé civil, 
_que presionan ao réxirne para. 
que cumpra as suas ·promesas 
eleitorais . A noción máis comun 
e banal que informou a escrita 
e _os pronunciamentos políticos -
ocasionais dos mtelectuais ins
titucionalizados convertido en 
oficialistas, foi o do "demo do
ble". Segundo esta idea, o réxi
·me civil eleitoral está ameazado 
ao mesmo tempo polos militares · 
de extrema direita e polos mo
vementos sociais "radicais" ou 

"extremistas". Os intelectuais 
.institucionalizados recorren á 

· confusión dos rnovementos so
ciétls que loitáron e elexiron aos 
rexirnenes éivis cos grupos mili
tares e paramilitares de~praza
dos. Este exemplo de deshones
tidade é . sintomático do estado 
avanzado de decadéncia que 
acompaña á conversión dos in
telectuais institucionalizados en 
funcionários do Estado. 

Os intelectuais asi "uniforma
dos" non poden ·enfrentar a crise 
dos seus reximenes eleitorais li
berais e o fracaso das suas polí
ticas de .contrato social_. Facelo 
esixiria que se ' apartaran do ti 

marco ideolóxico asegurado . 
pala financiación externa. 

Os ernpresários intelectuais, 
. institucionalizados, non só sa

ben corno e onde obter abun
dante subsídio externo, sen·ón 
que c6ñecen tamén os perigos 
implicados en plantexar alterna
tivas sodais báseadas no poder 
popular ás democrácias liberais 
decadentes en existéncia. En
frentados a este dilema, a posi
ción máis convinte é proclamar 
que a situación posteleitoral é 
moi difícil e complexa, e que 
non ten alternativas fáciles. Esta 
posición permite aos intelec- , 
tuais institucionalizados seguir 
recibindo fondos. externos, men
tras pasan por riba dos rasgos e 
políticas menos atractivos do& 
seus colegas· no Estado. 

Dese modo, moi pouco des
pois da transición a un réxiffie 
civil os intelectuais institucio
nalizados paSan da celebración 
eleitoral á consternación políti
ca: ao pasar a apoloxistas do ré
xirne abdican da sua responsa
bilidade cerno intelectuais Críti
cos. A crise actual da democrá
cia liberal na América Latina re
fréxase na crise do intelectual 
institucionalizado en especial a 
medida que as axéncias de axu- -
da externa empezaron a buscar 
e financiar outros institutos. 
vinculados as novas forzas so
ciais en ascenso. 

CONCLUSIÓN 
Dous tipQs de intelectual diame
tralmente opostos serven . como 
modelo para a próxima xenera
ción dos anos noventa: os inte
lectuais orgánicos dos anos se
senta e os intelectuais institu
cionalizados dos anos oitenta. O 
impacto dos últimos sobre a xe
neración actual foi contrá.ditó
rio: ai:Ilda que irnpartiron capa
cidade metodolóxica, os seus ' 
estudos teóricos e empíricos 
emárcanse nun contexto ideoló
xicó que suministra un terreo 
iIÍtelectual inadecuado para de
senrolar · un compromiso coas 
loitas de clase emerxentes. Ain
da así, a incapacidade do inte
lectual institucionalizado para 
suministrar respostas ax~itadas 
aos problemas apremiantes @e 
~nfrentan os reximenes demo
crático- liberais, xa puso en 
marcha á formación de núcleos 

- de xóvenes intelectuais vincula
dos aos movementos sociais e 
políticos. O modelo de rol nega
tivo que os intelectuais institu
chnalizados oferecen á nova xe- -
neración se atopan no estilo de 
vida e os valores que acompa
ñan ás suas investiga ció ns: re-

-· des intemacionais e recetas po
líticas ambiguas. A crise actual 
na América _Latina pode forzar 
ós integrantes da nova xenera
ción de intelectuais qÜe non po
den ser, ou elixan non ser absor
bidos poIO sistema, a loitar con-
tra el e a reconstituirse como ta-
le9 através de vínculos orgáni
cos cos movementos populares. 
James Petras é economista e intelectual '
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norteamericano (ver entrevista ANT nº 
365). O'presente artigo fui publicado pola 
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Peito de Vímbio 

Xa vai para case un ano que se 
deu ao prelo a primeira entrega 
narrativa de Alfonso Álvarez 
Cáccamo, entrega coa ·que ga
ñou o prémio de narración "De 
catre a catre". A noveliñá titula
se Peito de Vimbio e trata da 
história duii home que se sinta 
muller e das suas vicisitudes. 
Tema que -levado até as suas 
derradeiras consecuéncias, . 
cámbio de sexo-- fara tratado 

· nunha novela algo máis lo'nga, 
publicada poucos meses antes 
por Maria Xosé Oueizán intitu~ 
lada A semellanza e publicada· 
por Sotelo Blanco. 

Peito de vimbio é a historia 
de Tití (Xurxo Corzo) desde o 
seui nascimento até que coñece 
ao autor do texto, un escritor 
que vai narrando dirixindo-se ao 
posível leitor. Van-se contando 
nesta novela diferentes momen
tos da vida da. protagonista, os 
seus diferentes amores etc. 
Mais nada de todo isto chega a 
engaiolar ao leitor. De prirneiras 

*" porque autor unas d..unha lin
guaxe entre lírica e filosófica 
que non dá vida á narración 
máis · ben pg.recera que tives~ 
m~do . de usar palabras "nor
mais" e asi enche a sua obra de 
frases como · "Tití tose desde 
moitos anos antes dunha noite 
de revelaciéns e mortal febleza 
na que entendeu, de súpeio, 
toda a súa ·vida" (suliño .eu), "o 
proceso evolutivo desa defensa 
biolóxica", "o tristeiro espectá
culo dun Cosmos .en derrota" 
·etc. E isto só son mostras. Mes~ 
mo cando tenta dar unha visión 
cutre dun lugar ou de persoas, 
o superplus de adxectivos rema
ta por despistar ao autor e dar 
este unhas páxinas ou párrafos 
diferentes ao que o novelista 
queria conseguir (vexa- se ·o ca
pítulo "A infáncia"). Alfonso Ál
varez Cáccamo non sabe criar 
atmosferas, e non as sabe' criar 
porque non domina as técnicas 
yerbais da narración e confunde 
descripción con torrente de ad
xectivos. 

E · se o autor non domina as 
técnicas verbais, as narrativas 
non son o 'seu forte. A relación 
espazo-tempo non está ben me
dida e a intervención do autór 
potando guiños a cada momen
to da narración ao leitor (consi
derado como cómplice do que -
se esta a contar) -remata por irri~ 
tar: "Non hei de contar con de
talle como chegaton a intimar: 
prefiro a vasa imaxinación e se
guramente, a vasa · experie~cia, 
xa que máis · de un saberedes 
como e por que se-intima". E ta
mén se pode Jalar da moralina 
(de esquerdas, faltaria.máis) que 
enche todo o relato alcanzando · 
o seu ponto cunie na sonada e 
sobada frase: "da palidez alegre 
dos nenas pobres, máis diverti
dos cós nenas ricos" (pruc. 57). 

E, para acabar, · $Ó suliñar a 
~ pouquedade narrativa de Peito 

d~ 'vimbio .. onde se nos regalan 
visión xerais dos anos 60 sen in
tervención dos protagonistas e 
tres poemas da autoria de Tití 
que nada engaden á narración. 
Encontramo-nos, há - que dicé
lo, . perante Unha narrativa 
"light" que trata de temas ,;for
tes" mais ·sen chegar a parte · 
nengunha. Ouer dicer, 0 narra
dor buscou un tema "forte"· e es
creveu-no "lixeiramente" par<;i 
ver se chegaba ao maior núme
ro de leitores .. mais ·tallou "fla
grantemente" na escrita e no 
pónto de vista entregando unha 
noveliña 'aborrida e que se le 

con dificuldade debido· á total 
falta de ritmo narrativo. Até 
para facer bet-sellers compre ter 
ritmo. D 

XGG 

1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo. 
1988. 96 páx. 800 ·ptas . 

A meritória loita dos 
debuxantes de co;rriic 
O qo comiG ou banda deseñada 
é un deses eidos tja c.ultura ga
lega que cando se fala del hai 
que empezar por pergunta¡:se 
pola sua própria existéncia, ou 
se constitue un simples vacío a 
cobrir. Diso e da breve história 
e prehistória desta arte falouse 
nunha mesa redonda propiciada 
por Xociviga e que se acompa
ñou da edición cun coidado nú
meró monográfico sobre cine e 
historieta, e que baixo esa dis
culpa unha série de debuxantes 
galegas aportan unha série de 
historietas de bastante boa cali
dade. Ao , igual que .a mentada 
publicación, coordenaou a mesa 
redonda Eduardo Galán, pollia
cético e perseveránte debuxan
te, que como outros asistentes 
l~va a historieta dabondo meti
d_a dentro como para non desa
nimarse ante a olímpica ·igrio~ 
ránciq que nas entidades sub
vencionádoras e estanieptos ofi
ciais correspondentes segue a 
suscitar o cornic. Unha arte que 
xa hai tempo acadou todos os 
certificados e pÓlizas pertinen
tes o unánime recoñecirnento 
da sua adultez, seglf e a ser vist0 
como unha causa 

1 

de "nenas" 
ou algo así, por estes pagÓs, ~ 
por quen teñen -o poder de pu
bli.calo, (e nese lote, como se 
apontou con ·xugosas anécdo
tas, inclúense directores de xor
nais e de editaríais "de prestí-
xio"). · 

·Da ·rE;)paso á breve ·história dos 
· historietistas (máis que da his
torietª) galegas, veuse a con
cluir que quen aquí' fai éómic ou 
é un fenómeno con sorte no in
tre oportuno, cu .non ten oportu
nidade de desenrolarse artisti
CaII!ente. no médio, .algo que só 
se -consegµe . publicando con 
continuidade. Asi, a rnaioria se 
adican a outros mesteres máis 
nutricios (deséñn, ilÜstración 
publicidade m.i vaia vostede sa~ 
ber que), ficando a · do comic 
como unha atividadE) esporádi7 
ca, cultivada a salto de matá e 
que moitas veces ten máis a ~er 
co pictórico que coa pura narra
tiva debuxada. 

Na mesa do Carballiño; pro
longada despois i:nmnha froitífe
ra tertúlia notuma, coincidiron 
quen xa levan anos loitando con 
editores· e redactores . xefes, e 
pelexando coas imprentas e os 
seus fatídicos números, e quen · 
ainda ·están empezando ]e nada 
mal, por 9erto), pero xa que co
ñe~~n .semellantes fregados. Os 
ourensáns que conseguiron dar 
viaa á revista "Frente Comixá
rio", cunha · cidada q.presenta
ción e un máis que digno nível 

· amosábarise dispostos a pasar 
por ribél. de calquer dificuldade 
éon tal de tirar para adiante 
cunha paixón que xa os levou a 
apresentarse no Salón de· Comic 
barcélonés, con pouco. máis que 
o posta. 

Os máis veteranos advertÍron, 
séria e paternalmente a estes 
optimi~tas mozos que papel e 
tinta non son moi aiirnentícios 
neste país. A non ser qua un se 
adapte ás necesidades das ins

-tánCÍas · ofici~s. precisadas de 
comic didáctico, . escolar ou 
máis ou menos panexírico . O 
cal, coindicidiron todos , · ten 

GuieirQ 
CULTURAL 

pouco a ver coa historieta en 
:::uestión'. 

Cq cal, está todo perdido para 
· o cornic ·e os historietistas galE)

gos? Non, pois ainda un grupo 
de entusiastas aturan esta si
tuación de penúria e están dis
postos a resistir mentres a afei
zón non os abandone. A función 

· "rnáxica" poderia estar en mans 
da C.onsellaria de Cultura, se 
prospera un proxecto madurado 
polo mentado Galán, no que tal 

organismo subvencionaría, nun 
ou máis xomais, as páxinas dun 
suplemento de comic no que, 
cunha periodicidade semanal 
ou quincenal, publicarian os au
tores galegas. Habelos hainos, 
uns cunha. maior atividade ou
tros :1Tláis dedicados ao chiste 
gráfico, pero da continuidade 
debe sair a calidade e. por que 
non, algunha · posíbel "escala" 
cara<?terística. O 

GONZALO VILAS 

On disco 
sobre Celso 

O s,imples feito de que un disco 
saia á · rua, s.e este non vai a va
lía do por un grande sel o, é unha 
espécie de miragre maravillosa, 
algo estrañísirnó, ademáis, se 
por riba o disco é en galega e 
feíto por músicos galegas. Aí 
está a miragre inicial, ·que logo 
medra qmdo se compraba que, 
o disco ten moita calidade. 

Estánionos a referir ao disco 
doble que saca estes dias ao 
mercado o selo lugués "Sons · 
Galiza", e que leva o título orixi
nal de Homenaxe a Celso Emilio 
Ferreiro. Cando xa pensabamos 
que a lembranza de Celso Emi
lio morria despois de toda a pa
refemália institucional do Día 
das Letras, aparece un disco feí
to por 19 agrupacións galegas, 
entre grupos e solistas. 

Coma é lóxico, as letras están 
todas sacadas de libros de Celso 
Emilio, que se convirte así, sen 
dúbida algunha, no poeta gal e
go máis cantado de todos os 
tempos . O disco inclue, ade-

(pasa á páxina 19) 
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Selección de contos de 
prestixiosos autores galegos. 

diario do mimo 
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Exquisita colección de relatos 
que cautivan pota sua 
senst"bilidade. · 

~ · Unha auténtica revelación 
literaria. 

OS DOUS 
DE SEMPRE 

Un clásico imprescindible na 
literatura galega. 

Nove relatos que contribuen 
a conflnnar a Otero como un 
narrador excepcional. 

{ ~~201 Vigo 

\ Telf. 432100 

A historia de amor dunha 
paJella contada con sinxeleza 
e tenrura. 

A análise fonda, chea de 
matices, dunha alma feminina 
delicada, intelixente e 
sensible. 
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CONVOCATORIAS 

• O Humor na 
es cola 

Convócase este concurso pro~ 
movido polo Museo de Humor 
do Concello de Fene e que se 
rexerá palas seguintes bases 
1. - O concurso xirará sobre o 
humor nas súas vertentes oral 
ráfica e literaria. ' 
2.- Poderán participar tódolos 
interesados, de calquera país 
, sempre que usen nos seus 
traballos a - lingua galega, se 
ben na vertente gráfica pode
rán presentarse traballos sen 
texto de ningunha caste. 
3. - Tanto os u:aballos literarios 
coma os gráficos terán que ser 
inéditos. 
4-. No concurso literario pode
rá usarse a prosa e o ve1so; a 
extensión terá que ser de dous 
folios como mínimo e seis 
como máximo, mecanografia
dos a dous espácios e por 
unha soa cara. Haberá que 
presentar tres copias clanñas 
de cada traballo e o orixinal do 
mesmo. 
5.- Na vertente gráfica poderá 
usarse calquera técmca; bran 
r;o e negro ou color, un ha ou 
varias viñetas . . Os traballos 

Un disco sobre Celso 
(ven da pá.xina 17) 

mais, un corte coa voz do 
próprjo Ceslo Emílio Fe
rreiro que, ao comezo do 
disco, recita un poema seu 
en gravación cedida pola 
sua dona Moraima. Des
pois diso, xa son os músi
cos da Galiza (tantas veces 

deberán presentarse sobm 
cartolina, establecéndose· 
como ·dimensións mínimas 21 
21 cms. Os traballos terán qOe 
ser orixinais , non se admitirán 
nin fotocopias nin fotografías 
dos orixinais . Os traballos pre
sentados a concurso expoñe
ranse nos locai's do Museo do 
Humor. O Xurado poderá efec
tuar unha selección previa dos 
traballos a expoñer. 
6.- Na vertente oral . os con
cursantes deberán gravar nun
ha casette catre cantos, sen 
que a duración total dos mes
mos poida excede-los 15 mi
nutos. 

Os concursantes terán que 
cantal -los cantos que presen
tan a concurso nos actos que 
se programen con motivo das 
Xornadas do Humor. O mcum 
primento deste punto presu
pón a exclusión do concurso 
Tamén nesta vertente o Xura
do poderá efectuar unha se
lección previa 
7.- Os traballos deberán rem1-
tuse. antes das 14.00 do día 
16 de Novembro. ó segumte 
enderezo 
Museo do Humor 

postos en entredito, pero 
que, despois sua calidade), 
os que toman a iniciativa 
e a música para falamos . 
con e desde Celso, do seu 
mundo poético. 

No traballo participan 
xentes consagradas xa no 
mundo da música galega , 
como Alecrín , Brath (que 
recupera no seu tema a 
voz de Pilocha), Jei Nogue-

AxendA 
.n=cuLTURAL;n. 

(Referencia "Premio Curu
xa") 
Casa do Concello, 3° andar 
155500 Fene (A Coruña) 
8. Os traballos presentaranse 
baixo lema, indicándose no 
sobre que conteña o nome de 
autor o seu enderezo, D.N.I. e 
teléfono para unha pronta lo
calización. así como un breve 
curriculum. 

9. Os traballos presentados 
a concurso. salvo expresa in
dicación dos concursantes , 
pasarán a formar parte dos 
fondos do Museo, figurando 
unha selección dos mesmos 
nos seus locais, mostras itine
rantes e publicacíóns que pe
ríodicamente se veñen reali
zando. O Museo compÍ:ométe
se a que a carón -das obras uti
lizadas figure sempre o nome 
do autor. 
10.- Haberá un único premio 
por cada unha das vertentes 
(oral . gráfica e literaria) que 
consistirá en 100.000 pts . e na 
entrega da Curuxa do Humor 
(deseñada por Francisco Xosé 
Pérez Porto e doada por Cerá
rrucas do Castro} e a publica
ción das obras premiadas. 

rol , Luar na Lubre, Maria 
Manuela, Na Lúa, Sarai
bas , ou Suso Vaamonde. 
Precisamente, o tema de 
Suso Vaamonde, titulado 
"O mozo Daniel", ten unha 
releváncia especial no con
xunto do djsco , xa que é o 
único poema inédito que 
se inclue no disco. Segun
do nos contaba Suso Vaa
rnonde, el atopou o traballo 

Ramón Martínez 
López 
(ven da_ páxina 15) 

ter derrubado a monarquía . 
No seu· primeíro artigo di

cía : "Galicia é un estado li
bre dentro da República. Fe
deral Española". Foi o pri
meiro proieito estatutario es
pañol cara o direito de ini
ciativa, .conforme · as boas 
normas do federalismo . 

Ó mesmo tempo a "sei
ción de cenci~ sociais , polí
ticas e económicas" do Se
minario presentou a pública 
consideración, como anexo 
do proieito, estatutista , un 
estudo da cuestióñeconóm1-
ca-fiscal, formulado por Bó
veda, no que se demostraba , 
con números irrebatibeis. 

. que o rexime de autonomía 
integral era comenente paia 
Galiza e -que non perxudica
ba ós demais pavos de Hes
paña ". (S . En Galiza-Caste
lao) . 

de Celso nunha revista de 
Caracas . e gardouna. 
Lago, no cárcere (ou, como 
el di , no "Hotel Rexas"). 
púxolle a música que agora 
todos podemos disfroitar . 
A canción é unha comple
ta fermosura, unha verda
deira xoia musical . 

Polo demáis , dicer que 
se nos ofürecén, musica
dos , os poemas máis tracii-
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Ben é certo que- Vistas as 
garatuxas da "Autonomía" 
actual, gobemáda preferen
temente por partidos esta
tais . semella non ser tal; mas 
tamén é certo que os princi
pios e . honestjdade política 
do nazonalismo, está ainda 
por ver , non tivo ainda pre
sencia maioritaria para favo
recer un goberno autonómi
co Jornecido pola autentici
dade . 

Por eiquí. en xuntanza con 
compañeiros do seu tempo 
-alguns ainda vivos- an
dou a actívidade. a colabora
ción ; os apaixoados debezos 
de Ramón que . p.inda agora, . 
matinaba -xa nas portas da· 
marte- poder encarreirar 
cara unha alianza galeguis
ta-nazonalista , pasando por 
riba de cuestions programá
ticas específicas que ambo
los dous conviñamos en. cha
mar "secundárias" ou "espe
cificas" subordinadas a unha 

, auténtica unidade --ou 
"Alianza"- nazonalista , con 

cionais e mellar coñecidos 
de Celso Emilio. Asi , o gru
po .. Arco da V ella", ponlle 
música a "Modestia Fóra", 
Cesar del Cano fai o pró
prio con "Nena orfo con ca
balas o fondo", "Na Lúa", 
con "Septirno Vómito'\ etc . 
Logo, aparecen novas ver
sións de temas xa moi mu
sicados e coñecidos. Así. 
temas unha versión do 

peso específico na goberna
ción da "parcela" autonómi
ca dé Galicia. 

Nos derradeiros dias, Ra
món Martínez López, ca. seu 
xeito de nos ollar, dicíanos 
todo o que el sentía: "irmans 
chegou a hora de me rendir 
fisicamente, mais o meu es
prito · queda con vos, para 
v'os animar na loita que se 
aveciña por unha auténtica 
e recuperada irmandade, por 
esa solidaridade que ainda 
non chegou, mas estacte cer
tos -que ha vir , porque a xen
te ñova ven con outra men
t¡ilidade, limpa de prexuícios 
individualistas xa - supera
dos, lirÍl.pa de cobizas per
soalistas con fame de prota
gonismos que tanto dana a 
nasa unidade frente ó nemi
go común: os partidos~esta

tais". 

Oueira Deus- que o pensa
mento do noso Mancho se 
fp.ga realidade , tal ·como no
soutros tarnén degoramos e 
a nasa Galicia merece. D 

grupo Taranís . do poema 
(exemplo palmáno e defini
tivo do Ceslo Emilio rnáis 
"civil") ."Goethe" , e logo', 
X.M . Eirís , ·ponlle música, 
máis unha vez, á coñecida 
"María Soliña". 

En definitiva, trátase 
dun doble disco ésperan
zador . Non en vano Celso 
Emilio Ferreiro era o poeta 
da esperanza . · O 

• .. • • • • • ' • .. ' ~ • !.• • - - • • ' - • 

Cárceres 1979-89 
(ven da páxi.na 20) 
versom corregida e aumen
tada do positivismo lombros
siano introducido polo regi
rnen de Mussoliru na refor
ma do Código Penal Italiano : 
"... de métodos especiáis de 
repressom e de ocupac;om 
segundo os individuos sm
gulares, como usa o médico 
que prescreve normas dieté
ticas e terapéuticas segundo 
os diversos doentes" (1876). 
Conceptos utilizados, na 
práctica, para tunc;ons ta.is 
corno a distnbuc;om carcerá- 1 

ria dos presos/as (concentra- 1 

<;:om-segregac;om) mtra ou 
extra-mstitucional cum má
XllilO de eficác1a represiva 
(fisica, psicológica e políti
ca) . 

O saber e a tecnología das 
cencias da conducta huma
nas como métodos de m.ixti
ficac;:om da repressom, sorn 
aplicadas no cárcere dum 
1eito aberrante: "diagnósti
co" d.mgido a determinar a 
eXlstencia de "pessoalidade 
criminal", "classificac;om no
sológica" segundo cnténos 
de pengoss1dade; "trata
mento" como método per
suassivo e de modificac;:om 
de at1tudes para a colabora-

c;:om disciplinada dos/as pre
sos/as ; a "reinsen;om social" 
reconvertida (para os presos 
independentistas) numha 
imposic;:om legal cuja condi
c;om, "sine qua nom", será a 
destrucc;:om da sua identida: 
de pessoal , ética, ideológica, 
social e política em tanto ern 
quanto supom nom só a re
nuncia pessoal ao enfrenta
mento directo contra o Po
der do Estado senom a "co
laborac;om activa" contra a 
sua propria organizac;orn. 
Este proceder legal coactivo, 
empregado em Italia por vez 
primeira e conhecido como 
"vía do arrepentimento" 

(Art. 4 da Lei Cossiga do 15/ 
2180, n15) está hoje vigente 
no Estado espanbol (Art. 
6_ lb-2 e 3 da Leí Grgánica 
contra a actuar;:om de ban
das armadas e elementos te
rroristas do 26/12/84). A ne
gativa do presso a prestarse 
á delac;om que se lhe exige 
conleva a posta em práctica 
da auténtica "política de 
reinsen;:óm" do ARE : a apli
ca9om de punic;ons ebgád.Í
das ou a sua segregac;om 
carcerária palas prisons de 
Estado, práctica conhecida 
desde as experiencias dos 
campos de concentrac;:om 
nazis e da política inglesa de 
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"segregac;:om carcerária" 
(The -Radzinowcz repon. 
1968) na cál os níveis de co
silicac;om e anotnia chegam 
a tal nivel que se pode califi
car como método psicológi
co de t.ortura política. 

senta ademáis um novo e 
-estrepitoso ira caso do Poder 
do Estado, a pesar da enor
me cantidade de meios que 
contr9la nao seu Al, para re
producir as condi9ons ideo
lógicas da colonizac;:om nos 
colectivos de presos/as inde
pendentistas_ e máis para 
captar ideológicamente ªº 
carpo social: 

P.S.: As actua9~ms puni
tivas adicionáis á pena de 
privagom ·de - liberdade es
tam proividas polas Reglas 
Mínimp.s Intemacionáis para 
o tratamento dos Reclusos 
(ONU-Í955 e Conselho de 

O meio penitenciário 
transforma-se em caixa de 
resoná,_ncía social das con
tradicons do poder do Esta
do e espácio de debate e 
luta política. (que transcen
de as reivindicac;:ons pura
mente reformistas) . Pom ao 
descuberto que a "razom de 
Estado", ao final, sempre é 
adialéctica e violenta. A re
pressom carcerária repres- Europa 1973). D . 
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TRES EN RAIA 

CÁRCERES 1979-1989 
RAMON MUNTXARAZ 

e orno ·é sabido, co novo marco jurí-
. dico-político, no Estado Espanhol, 

promulgariam-se sucesivamente -a 
Lei Orgánica Geral. Penintenciária (1979) e 
RegLilamento Penitenciario (1981), que su
pom_ a "homologa9om" dos textos legáis, 
em materia penal, com os do resto dos 
paises P.uropeus. 

Dez anos despois destas reformas do . 
Código Penpl demostrase, o que repres
senta, umha constante histórica das mes
mas: a disonáncia manifesta entre o conti
do (supostamente. filantrópico) da lei "es
crita" e a sua nula repercussom "práctica" 
no . conjunto do sistema pen¡tenciário e, 
mars concretamete, no trato dispensado a · 
presos/as detidos/as. 

Na· actual conjuntura polítiea, cum mar
co político apresentado como "democráti
co"; o complexo jurídico-policial- peniten
ciário, como o resto do AE (aparelho do 
Estado), · deve-se mistificar e reconvertir 
de tal jeito que, coa máxima eficacia re
presiva e mínimo coste social e político, 
cumpra o seu papel de manter a hegemo
nía da classe rio poder, .como represen
tante dos ·interesses estratégicos do cápi
talismo estatal e imperialista. Neste último 
sentido, o Pod~r do Estado, deve asegú
rar que a "gestom" do séu aparelho re
pressivo apareza ante o povo em coeren
cia cos objectivos "der:nocráticos" E! de 
"defesa dos direitos h1..,1manos" proclama
dos na sua Constitu9oni. Mantera ilusioria 
c9nsciencia no povo da existencia dum 
auto-control, "democrático'', das suas ins
titui9ons '("otnbudsmen") e do seu marco 
jurídico (juices de vigiláncia penitenciária): 
Intoxicar ao povo trabalhador (até a "so
bredose") coa ideaia de que só o Poder 
do Estado é, deve ser, o único garante 
dos seus interesses. 

E~te proceso de capta9om ideológica 
do pov::i, necessario para a legitima9om 
do uso he~~mónico da violencia ·por parte 
do Estado, no1i'1 sería posível sem á modi
fica9om previa dv trato legal e penal con
cedido aso conceptcs .iurídicos de "peri
gosidade social" e "crin1::"alidade", pero, 
(e sobre todo), pola actua9or.-:. massiva e 
coordenada, do apai"elho ideológj}(o do 
Estado (AIE) no seio do corpo social, que 
introjecta na menta do povo tanto o ca
rácter "ind.ividualizado" e "perverso" de 
toda .classe de conductas "desviadas"'' 
co.mo, viceversa, o: caracter "legítimo" e 
"benefactor" da ·sua repressom. 

Tanto a reforma ~fo -Código Penal de 
1928 (na cál se introduce por vez primeira 
a associa9om entre "medidas ·de seguri
dade" e "estado de perigosidade" social 
(pre e postdelicfual), como a Lei de Vagos 
e Maleantes (1933) e a sucessora de "Pe
rigossidade e Reé;lbilita<;om ~acial" 1973), 
cumprirom, em contextos políticos distin
tos, umha idéntica f.urn~~or.i: á estigmatiza-
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9om social -e descalific~9om política dos 
fenómenos da margina9om e delincuen-
cia. · 

Apressentar ante a soéiedade o "delito 
común" como um feito eminentemente 
"individualizado" e anti-social. Estigmati
zar de por vida ao infractor da lei com ca
lificativos tales como "degenerado" e "cri
minal", ou, aos marginados sodáis, como 
"vagos e maleantes" corresponde a toda 
umha estrategia do poder do Estado para 
mixtificar, (e agachar), as suas profundas 
contradi9ons: Justificar a necessidade da 
sua actua9om .repressiva, apresenfada 
públicamente co disfarce.(prestado.da t~r
_minología centífica) de "tratamento", "rea
bilita9om"· ou "reinser9óm" ., 

O resultado de. tal estrategia já está . 
constantado: nenhum status social tam 
estigmatizado e sem apoios sociáis,· nem 
político-sindicáis, como o constituido po
los delincuentes e marginados das pris
sons e "reformatórios". Nengumha ac9om 
repressiva do ARE tam, (massiva como 
enalheadame.nte), asumida ·pola totalidade 
do corpo social. De aquí o actual esfor90 
dos ideólogos do sistema, e do AIE (no-

"1eadamente os meios de comunicai;om)· 
para "criminalizar" ?S acgons políticas, 
tamto as dirigidas alternativamente contra 
o seu marco político- jurídico como contra 
o mesmo Poder do Estado e que, no Esta
do espanhol, estam protagonizadas fun
damentalm~nte nas luté?S de liberta9om 
nacional de -Euskadi, Paisos Cataláns e 
Gal iza, circunstáncia que está a determi- .. 
nar, nestes intres, umha grande parte da 
estratégia política do sistema. 

Só situando o sistema penitenciário 
neste contexto, como parte integrante 
Ounta ao aparelho jurídico e policial) do 
ARE, estaremos em condi9ons de pór ao 
descuberto a sua finalidade abertamente 
repressiva que-se agacha detrás dos arcá
dicos textos legáis e da mentira política 
dumha suposta vontade de "trata(', "rea
bilitar" e ''reinsertar". 

A opinióm pública só pode avaliar o sig
nificado do cárcere, é dizer da sua func;orn 
como parte fundamental do aparelho do 
Estado, na m.edida que mantenha umha 
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"distáncia" crítica das actuáis consignas 
ideológicas do sistema e que, estas ques-

. tons, sejam analissadas baixo a referencia 
alternativa dos sujeitos e objectos da re
pressom total (física-ideológica-política), 
o Gál implica nom só estudar a dinámica 
interna das rela9ons de poder sobre os in
ternos senom (e sobre todo) pór em ques
tom um Estado constituido baixo um mar
co jurídico, político-ideológico pretendi
damente "democrático"; a um governo 
supostamente "socialista"; a uns sindica-

. tos supostamente "de classe"; a uns pro
fesionáis da Medicina, da Psicología e So
ciología cujos Códigos Deontológicos 
proívem toda classe de participa9om, di
recta ou indirecta, na aplica9om de medi
das coactivas, tortura e tratos inhumanos 
ou degradantes e que, pota contra, indi-

. cam olhar polo benestar. físico, psicológi
co e social da pessoa se ja cal f ora a sua 
condi9om social ou ideología. 

Implica saber que, quando o Poder do 
Estado o precisa, (como está a ácontecer 
na actua9om repressiva contra os movi
mentos independentistas), a totalidade do 
seu aparellío (ideológico e repressivo) co
mega· a funcionar com umha absolt,ita dis
ciplina, coerencia e coordinagom. 

Para conseguir tal fim o aparelho do Es
tado precisa tanto umha grande coesom 
int~rna (corpos e torgas repressivas, apa
relho judicial, partidos políticos e sindica
tos, administrac;:om penitenciária, exército, 
mass media, grupos profissionáis, etc.) 
como adaptar a sua tecnología de pene
tr:=t.c;:om ideológica ás características espe-: 
c1f1cas do corpo social: O Estado (na sua 
actua9om repressiva) déve-se apressentar 
como garante da "paz e benestar social"; 
os sindicatos "de classe" devem dar "sig
nos de madurez" (asobarda como exem
plo o seu. actual possicionamento no con
flicto das institu9ons penintenciárias); os 
partidos de "esquerda" devem contribuir 
ao iso1amento político dos "violentos"; o 
nacionalismo de "pro" debe coaligarse e 
contribuir á gestom "pacífica e democráti
ca do neocotonialismo autonomista" (mi
rar o acontecer na Galiza, Euskadi e Pa·i·s
sos Catalahs); os meios de comunica9om, 
"no seu dever informativo", devem evitar 
o "sensacionalismo" e a "demagógia" dos 
comunicados de apoio a presos, detidos 
e "reservar" a informa9om sempre que 

. seja necessariq para a estrategia "pacifi
cadora'' da policia (consultar o plano 
Z.E.N. especialmente o capítulo adicado 
á "Ac9om psicológica sobre a povoa-
9om"). A -psiquiatría e psicología, seguin
do ao pé da letra o seu secular papel de 
racionalizar e mixtificar os sistemas de ex-: 
clussom social, devem apressentar como 
"científicas" e "terapéuticas" medidas re
pressivas tales como o isolamento em ce
las ou a individualiza9om da pena, recon-

~ .. ... , 

(segue na páxina 19) 
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A ESPERA 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

Ter ou no ter na memóría. Sal
var qo longuísimo exilio todo 
o que a locomotora fascista 

despreciou ou quixo vestir de coros 
e danzas ou pretendeu recusar como 
lembranza estéril, era unha obriga 
das que non podian agardar nen un 
minuto máis. Desde América ofere
cian á morte do dictador arquivos e 
coleccións de periódicos progresis
tas que a incúria inquisitorial arrasara 
de vilas e cidades galegas. Publica
cións saqueadas das hemerotecas 
galegas que sobreviviran grácias ao 
labor de recolleita dos exiliados; pe
riódicos ou cintas de emisións radio
fónicas de América que agardaban a 
luz, a clasificación nun lugar de honra 
na memória; labor 1menso de artistas, 
directores e actores de teatro, xorna
listas. Cabos soltos dun broslado 
que chama pota man e os cartos que 
haberian de recompoñelo. 

Pero seique a espera tiña de espe
rar. A confusión e o aprazamento, 
sempre moito máis caros, triunfan 
sobre a lóxica e a dignidade da recu
peración. A história do movemento 
obreiro galego nunca será completa 
sen os nomes e as biografias de mi
lleiros de herois emigrantes; as he
merotecas galegas mal poderán os
tentar ese nome se non teñen cópias 
de publicacións periódicas que con 
cabeceira galega se fixeron en Amé
rica. Faltan aqui libros fundamentais 
de Dieste, Blanco Amor, Seoane, Lo
renzo Vareta ou Arturo Cuadrado. 
Tampouco están o setos editoriais 
que eles estableceron, as coleccións 
que s~rivirian de peana a Güiraldes, 
Cortazar, Borges, Mújica Lainez, ou 
o mellar Lugones, moito antes que as 
editaríais europeas descobresen o 
continente dos narradores latino
americanos. 

Nen testemuñas, nen arquivos, nen 
diários nen libros. Tampouco memó
ria. As visitas americanas das institu
cións galegas parécense cada volta 
máis a un capricho colonial. A última 
foi a Bos Aires co lema de Gallego, 
somos nós(sic). Tanta era a moderni
dade do invento coa sua hibrideza 
idiomática e o seu chiste paradoxal 
(ser simpático é que non te entandan) 
que pregaron aos militantes do exilio · 
non asistiren aos actos. Nos pródro
mos do Quinto centenário, a qué 
lembrar desterro nengun? No intre 
equinocial da estética da chapa nazi 
e das peluquerías ilustradas, que me 
veñen estes preas falar de arquivos? 

Non ter memoria. O 

.VbLVER AO REGO 
memória é un bon exercício 

A para defenderse dos golpes 
baixos dos servicios informati
vos, cada vez máis proclives ao 

tongo. 
Por exémplo ollar os titulares, a toda 

~ortada, dos xornais de hai várias se
manas é como ter na neveira unha per
gunta: Que pasa coa archianunciada 
"ofensiva final" sobre Jalalabad? Que 
pasa coa gloriosa e exemplar guerrilla 
afgana, tras a retirada do oso soviéti
co? Que pasa con Ocidente, non lle 
queda bisuteria pa~a gañarse aos de
sencantados do comunismo? 

Seria oportuno que nos fixesemos de 
cando en vez esta pergunta para que 
ningun condutor de telediários , nos 
atropelle coa sua artillería de médias 
verdades. E se queren unirse a un práti
co exercício de liberdade, chamen vos
tedes unha vez ao dia, ou á semana, 

· ao diário El País e a Torre España e 
pergunten: Cando cae Jalalabad? O 
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