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O B~ró Europeo de Méio Ambiente irífcia unha c~mpaña contra a ceh.~l9sa _. _ 
do grupo, Flick proxectada nas ·Pontes, . mer)tre~ un ir:iforme das cá~11uñidades- -europeas 

As caidas da . · 
bolsa presáxian 
unha próxim~ · . · 
. . , 
reces ion 

Ainda que os médios xa pasaron 
a páxina sobre o último devalar 
vertixinoso da bolsa, -o certo é 
que as razóns seguen a estar aí, 
·e estas non son tan · · 
circunstanciais como p~ra poder 
.atribuir a caida de días pasados 
a unha operación fallida como 
foi a compra da United Airlines 

· através de bonos.:.Jixo. O-temor á . 
recesión centrá máis as anáiises. 

.(Páx. 13) . 

reco~enda reducir a extens~ón oo eucalipto. na Galiza . . · · ·,. 

A ponto de 
d~saparición 
o tren 
Vigo-Porto 

No entanto o Governo Central 
proclama·o incremento a·todos 
os n íveis das comunicacións con 
Pórtugal, o ferrocarril que une-o .· 
Sul do país ·coa ·rexión do Miño 
Norde de Portugal está · 
condenado a desaparecer. A 
decisión dos Ferrocarriles. 
Portugueses de suprimir 9 tren 
que únia Vigo con Porto ao 
meiodia, é un,primeiro paso co 
que a RENFE está dacordo. 

. (Páx. 9) 

/ .. . . \. 

A· obra de C~la 
.n-Qn é encadrada 
na literatura 

.' _g·a1ega· -

Aznar · 
: contra a 
co.oficialida~e 
.idiomática 

Os mquéritos demostran que ~ . _ 
campaña influe moi pouco no 

- eleitorado,. todo o máis nos 
indecisos. Os sondeos · 

"- realizados por distintas· 
·empresas nos últimos-dias 
confirman o avance do · 
nácionalismo. Mentres Aznar, 
candidato do P.P., apreserita 
cqmo un dos ponto$ do seu . · 
programa o de sacarlle o estatus 
de cooficial ao galego. (Páx. 5) 

. -- ... 
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o cólectivo.·dealcq.ldes qe Conc~llcis·. m8is afectados anúncia a continuidade·das. suas. adóns' 

NinQuén_ investiga os móbiles 
_dos poucos ·incen.diário~·· detidos 

-. 

.J 

G; LUCA DE TENA-M. YEIGA.· 

\ . -- ' 

. As pdrneiras pingas d~ auga non abondan p·ara esquecer un· dos acontecementos 
. máis graves que asola ao. noso pais.-· Oito mil · incéndtqs. no que vai· de ano, o 80 por · 
cento deles provocados,-· só trlnta detidos· e nengunha i.nvestigáción, compoñen o · 

· balan.e~. O espTrito moderno ~ cónstrutivo d_o ConseHeiro de .. Agricultura non agacha 
. . a sua responsabilidade, como. rrlínimo pof ·p.~siva, . no tema, asi como -a . duñha 

coarte de polítlcos-é tecnócratas centrados en confundir -sen éxito- á opinión 
· públicá. Mentres o colectivo .de q.lcaldes -dos .concellos máis afectados anuncian 
que continuar~n pola suá .é'onta.as-aciqns d~ solución e esclarecemento, ªºtempo 
f1Ue a ·iniqiativa autónqm~ d~ viciñoS.. e·- grüpos ecoloxistas recolle dados sobre os 

. axéntes e os móviles -pesta plaga. As primeiras-denúncias·concretas foron remitidas 
es~es dias ~o Tribunal Superior· de Xustiza. 

CONJRA.TODÓS.- · 
OS CÓMPLICES 00 TERRORISMO INCENDIÁRIO 
Nena·esistencia no monte· de espécie~ . · ao rnes-deXullo-de 't987, a nível de:·estado, Pero acaso para facer frenté.á 
altamente combustíbeis, nen a proliferación sinala que _de 429 .incéndios, só 9_8.foron • del_incuéncia nas cidades se reclaman máis 
do monte baixó que ·própaga ·facilmente o casuais e, non obstante só se produciu unha .al~rmas, mellares vías de comunicación, 
lume, nen o d~sco.ntento de labregos · detenc_ión. Entre os .8.000 incéndios que · máis· teléfonos,. maior número de sistemas 
d.esposuidos do monte comunal ou - afectaron a Galiza, rio que vc;ii de anó, o 80 anti-roubo e máis metralletas? Ou se 
enfrentados con liortas veéiñais, .como· pqr .cento foron provocados. Con todo, procura máis ben eireitamenle a acción 
.tampouco a despovoaciófl, nen por suposto somente.se realizaron 30 detenci6ns e en contra os causantes dos feitos? 
as cinsas mal apagadas da paella ou a nengun caso se comp!etou unha· . - Os· paises do Norde chaman con razón 
colilia irresponsabelmente arroxada desde investigación sobre as razóns que moveran ouro .ver:de á sµa r~serva arbórea. Gáliza, 

-o veículo --razóns amplamente difundidas á estes incendiárlos; .Moito meno$ se - . país millonário ·polo seü manto vexetal, non 
he;> seu dia polo Governo-·serven para, informou .a opinión pública do que a . sab~ ainda de nengun informe no que $e . 
explicar que o_ ~oso paí~ esteña desdé hai pescuda xudiCial lograra saber. contabilicen. frecuéricia~. condicións do 
vári0s lustros-convertido nunha pira con: _ Esté é o problema fulcral. Que fan a· - bosque, factores· econórriicos que inciden 
·tendéncia a medrar, ~empre que fique algo policia, a garda_ civil, os .governadores e o na área afectada, hidroloxia, climatoloxia e . 
·por arder. - · · governo no seu conxunto? Por que só hai outras.causas que podan facer a luz sobre 

Son maioria-os galegas que teñen _ <;tetencións ailladas das qué nunca rnáis se á repetición inexorábel"dos lumes. 
presenciado a q1.:1eima dos mo11-tes e moitos volta a saber'? Por que nunca se turrou . do Galiza galloupa sobre as cifras máis altas 
os que poden testemuñar como os ·fio? Por .. que os políticos non ·reclaman. da CEE na destrución forestal. Me,-itres, a 
inééndios se inician .desde-dous, tres ou esforzos policiais reais. en lugar de exer~er· pasividade e certas argumentacióris das 
catro. pontos sfmultáneos. lso é tanto corno ' dé plañideiras? ' . autoridades e mei?mó dalguns tecnócratas, 
dicer que n.on só os _incéndios non son No canto diso estamos a asistir a unhá . destinadas a o~ultar á opinión pública ·a raiz -
fortuifos,-.senón que teñen a.sua orixe en · nova ceremÓnia da hipocresia é todos verdadeira do probl.ema, deberian ser 
actuácións concretas -que se fan á luz do · acordan ·perguntarse se é posíbel apagar o consideradas cómplices tamén dun . 
dia.' · , lume, reclamando, ao cabo dunha moi terroris1110 salvaxe e despiadado que asola 

Non .serve xa ·que logo a explicació'n do rnatinada. argumentación, -maiores· meio.s ·o rnáis. sagrado que ternos e que só nunha 
pir9mano tolot ·nen a do delincuente qu~. · para a extinción dos incéndios. Aí radica o longa evolución se pudo construir: aterra. E 
quer ~ficer mal. adrede. E asi e todo, · o probfema, segundo o señor conselleiro e iso sexan cal sexan as caüsas e os. intereses . 
·carácter-fortuito dos incéndios·foi defendído seg_undo alguns partidos;, mesma o PSG- .que esteñan detrás 9os in.cendiários. - o 
oficjalment'e até que a evidénci? pudo máis · · EG; que non 9eberia estar subido a 
ca publicid.ade. Un estudo corr_espondente semellante carta. · ' A.110BA'l'IBBA 

Francisco Sin~iro prefire ·: · 
· ampararse nos governos 

anteriores para xustificar 
os incéndios que están a 

· contribuir á desertización 
de Galiza. A-forte seca e o 
sol son, en palabras do 
Conselleiro' de Agricultura, 
destacadas razóns para 
explicar a queima, 
concretada en 8 mil 
incéndios no que vai de 
ano. Mágoa que os · 
próprios dados oficiais 
sinalen que o 80% dos 
casos foron provocados e 
nos cales pouco incidiron 
por ta_nto razóns 
climatolóxicas ou 
acidentais. 

Galiza non arde logo por casuali
dad.e ou porque a despovoación 
sexa causa dunha maior existén
cia de monte baixo, máis infla
mábel. Os bidalos, planta alta
mente pirofítica, sempre se de
ron en _determinadas zonas e 
nunca foran pastó das chamas. 

Galiza é a área da CEE que 
máis padece, con elevada dife
réncia, os incéndios. Poucos 
xeografias forestais se encontran 
no mundo tan arrasadas. Máis 
de 170 mil hectáreas de monte 
arderon no que vai de ano (no 
resto do estado arderon 127 mil), 
compoñendo o piar ano da his
tória, xa longa, da queima e su
perando a cifra de 1981 , o ano 
máis grave ate agora, durante o 
cal arderan 117 mil. Segundo 
ADEGA vanse perder máis de 4 
millóns de toneladas de terra fér
til, que serán arrastradas pola 
chúvia e o vento. 

Un panorama funesto e tan rei
terado . nos últimos anos como 
ignorado por políticos e encarre
gados da toma de medidas de 
prevención. Só algun toque de 
resignación, como se dunha pla
ga divina e sen culpábeis se tra
tase. 

Este ~no a gravidade foi tal, e 
o fin da masa forestal tan cerca
no, que algunhas conciéncias 
pareceron ver a necesidade de 
ascender un peldaño do seu mo
desto · interese. Aos concellos 
que reclamaban avións contráin
céndios oferecéronselle sulfata
doras con auga~ A prevención· 
carece de plans e a extinción ca
rece dos médios e as directrices 

. adecuadas. Os meios dos incen;. 
· diários ...:.__ convén decilo:-, como 
os dos contrabandistas, parec~n 
ser maiores que os das autorida
des. 

Ao debate· viñéronse. su.mar a 
última hora alguns técnicos -tan 

. .pouco dados a pronunciarse ha
bitualrrienter- engadindo notas 
reais e precisas ao problema; 
pero centrandoo no aspecto da . 
estinción ·e non no da preven
·vión, detención e . investigación 
dos ."móviles dos incendiários. 

- Nengun estudo até agora foi rea
lizado sobre OS motiYOS que le- . 

· varan a actuar aos trinta incen- - ~ 

( 
( 

( 



diários detidos no que vai de 
ano, pecato balance, por outra 
parte, ante o extraordinário volu
me de incéndios. 

Denúncias contra 
helicópteros incendiários 
A sospeitosa · pasividade citada 
ou o rodeo habitual dado a este 
problema polos encargados de 
analisalo alcanzou xa a ter o seu 
-contraste Aos afectados. O co
lectivo de alcaldes de concellos 
máis afectados, e que recente
mente se mobilizaron en Com
postela, anúncian xa a sua inten
ción de continuar coas- suas 
acións. Por outra parte, o BNG 
remitía estes dias ao Tribunal Su
perior de Xustiza de Galiza unha 
denúncia, amparándose "na 
abriga de denunciar ante o Mi
nistério Fiscal a noticia de algun 
delito público", e na que se reco:.. 
lle o texto· dun escrito, feito che
gar . a esta organización firmado 
por· vinte viCiños de Noia: "tiña-· 
mos un incéndio -sofocado nun 
monte viciñal e ao chegar uns 

· -señores d.u_[l .helicóptero do ICO
NA, uns 6 ou 7, no mesmo intre 
víronse ·explosións e o incéndio 

O Buró · 
Euro'peu do 
meio ambiente 
inícia unha 
campaña 
:contra a 

/ 
celuJos~ de As 
-Pontes . 

f 

Os grupos alemáns integra~t~s 

~ 
do Buró Europeu do Medio 
Ambente con sede en Bruxe
las, ac.ordaron _iniciar un ha 
campaña dirixida ás cento trin
ta asociacións ecoloxistas da 
República Federal de Alem_aña 
para que presionen por tod~~ 
os médios á empresa Feldmu
hle, do Grupo Flick, no senso 
de desaconsellar a i!lstalación · 
prevista dunha fábrica de pas
ta celulósica Kraft en As Ppn
tes de García Rodríguez. 

En opinión do Buró do Me
dio Ambente, a fábrica que so
licitou instalar o Grupo Flick, 
xunto con sócros españoles, 
produciría efectos negativos 
na riatureza dun país xa pro
fundamente danada por duas 
centrais térmicas, unha fábrica r de Alúmina, e a fábrica de pas
ta de papel e cloro da Empresa 
Nacional de Celulosas, na que-

[ 

ten maioria o Instituto Nacional 
de Industria. O Buró considera 
que a fábrica de Lourizán- ten 

-producidos danos permanen
tes no ecosistema único da ria 
de Pontevedra asi como mo
léstias constantes á povoación 
que vive nun rádio de dez qui
lómetros. 

Outra das razóns para v~ro
rar negativamente o proxecto 
da Feldmühle son os efectos 
da reforestaCión inducida por 
eucalipto nun país da Europa_ 
comunitária no que esta espé
cie xa debe receber o ca)ificati
vo de praga. 

O Grupo Flick está relacio
nado co . Partido Social Demó
crata Alemán e éo . Partido So
cialista Obrero Español. A · 
Feldmühle é parte do Consór
cio Flick, convicto no ano 1964 
de financiar as campañas elec-

~ torai3 do PSOE. D 

TOKIO 

'Os MEIOS DOS 
INCENDIÁRIOS,._~ 
COMO OS DOS 
CONTRABANDISTAS, 
PARECEN SER 
MAIORES QUE OS 
DAS AUTORIDADES'. 

voltouse a provocar ficando al
guns viciños rodeados polo 
lume, tendo que levar ·a un ha 

. persoa ao Cecitro Médico de Ou
tes, con síntomas de abafamen
to". · 

· O B.NG sinala na mesma c;je
núncia que 0 xef~ da policía mu
nicipal de Noia fíxolfe et.legar 
igoalmente un escrito no que se 
recollen afirmacións que atribuen 
a perpetración de· incéndios a ~n 
helicóptero, identificando ao pro
prio piloto . do mesmo. Tr~tase, 
ao_ parecer, dun suizo-aleman de 
nome Henri. ' 

benúncias semeUahtes circula
ran até agora · de boca en bo_ca 
noutras zonas, sinalando a avio
netas como as causantes de 
arroxar . obxetos inflamábeis, 

pero nunca como agora se reco- -
lleran testemuñas concretas. A 
creaibilidade destas opinións 
sempre permanece dubidosa, 
mentres non se realizan investi
gacións concretas ás que _as ~u 
toridades case nunca estan d1s
postas. Pero, en calquer caso, 
f eitos deste Cé;lrácter teñen Sido 
empregados por · vários p_aises, 
entre eles os Estados Ul'.-lidos, 
contra c.olleitas consideradas . 
competitivas, como posterior- · 
mente se deu a cpñecer. Para o · 
caso do escarabello da pataca, 
outrora inexistente no nosó país, . 
téñense barallado motivos seme-
llan\es.. · -

A utilización de mechas, rod~s 
acesas correndo monte abaixo, 
animais aos que se amarra unha 
tea cun crodel de aceiro, asi 
como a aparición de homes en 
moto· mentres o monte arde po
los c~tro cantos, son feítos com
probados e certificados xa polos 
Axentes Forestais. Memt>ros 
deste colectivo teñen sinalado a 
A Nosa Terra (ver número 393) 
que "'detendo en cada província 
a média dúcia de . persoas a 
maioria dos incéndios acabába-
se"~ · o · 

Efluintes ruido, fumes; resíduos sólidos e 
servidu~e forestal, · aspectos controvertidos 
da planta 

A .fábrica ·de_ pasta 
mec.ánica de Narón 
-neces·ita· 604.000 Has. para 
se fornecer. de madeira _ ~ j · 

· · tración sobre esta · proposta 
gardada no máis profundo . 
dos secretos. 

A promotora-da fábrica de 
. pasta metánica opina que a . 
compensación deste mono
cultivo intensido de pino con 
espécies autóctonas ou ou
tros médios · dependerá en 
todo caso das autoridades. O 

· propósito declarado c:tos em
presários de Papelga, é invo
lucrar no seu · plan ·forestal a -

· propri~tários e com.unidades . 
. de. monte. O Plan tena un pra
zo de 17 anos. 

Os . delegados de Tampella 
mostraron a sua sorpresa 
·polo escaso índice de rende-

. mento das espécies forestais 
galegas. A pesar da peor par
.te que leva Finlándia na co~
paración climática coa Galiza, 
a producción forestal relativa 
é semellante. Consideran que 
con . silvicultura intensiva, e 
especialmente a traveso dun
ha boa selección xenética, as 
rendas do-monte se ml.Jltipli". 

.carian. 
No que se refire ás conS!3-

cuéncias direitas da instala
Representantes da empresa ción da fábrica sobre 80 hec
Papelga; sociedade participa- - táreas· do concello de Narón 
da polo grupo finés Tampella, (que ten decÍarado, coa sal~e-

·A emp(esa Papelga, que 
pmxecta instalar unha 
fábrica de pasta . 
mecánica a partir de 
madeira de piñeiro en 
terras de Narón, .inciou 
contactos coa 
Asociación para a " 
Defensa Ecolóxíca de 
Galiza (ADEGA) co 
obxectivo -de lle someter 
información sobre 
efectos directos desta 
in.dústria no meio 
ambente, asi como. coa 
extensión : forestal que 
requerirá o · .. 
funcionamento da 
planta. ADEGA reserva 
a sua opinión sobre a 
planta até coñe~er os 
informes prometidos 
polos técnicos do grupo 
finés _Tampella, durante· 
unha reunión que 
mantiveron . en 
Compostela. 

con sede en Tampere, e por dade do voto do BNG, de m-~ 
Promaciones Papeleras,. fi_rma _ terese público e social o pro-
-española na que ten parte im- xecto), os técnicos fineses 
portante o empresário basco contratados por Tamp~lla de-
Jaim·e Echevarria, propuxo hai cla~aron que por orde de im-
meses a Xunta a xestión con- ' portáncia serian os efluintes·, o 
·xunta dün ·plan forestal para · - ruido , os residuos sólidos e 
racionalizar o cultivo de pinus os fumes. Declararon" que non 
insignis sobre unh~ extensión estaban en condicións de pre-
cie 604.000 hectáreas no Nor- -cisar -a diferéncia entre a tem-
de da Coruna e a Terra Cha. peratura de entrada do auga 
A principal preocupación da e a de saida, como tampoco 
Consellaria de Agricultura foi a cantidade e composición 
que nón transcendera aos do.s fumes. Prometerbn a 
meios de comunicación este Adega facerlle ·entrega destes 
ptoxecto. Agricultura iniciaba datos en prazo breve. 
hai seis meses un estudo so- Papelga mántivo tamén u_n 
bre este plan forestal pero diálogo 'con representan~es d.a 
ainda hoxe Papelga non ten Sociedade Galega de H1stona 
noticia da opinión _da Adminis- - Natural (SGHN). D 
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Realizado polo profesor González Bemáldez, ~tedrático de _ Ecoloxia da Autónoma de Madrid 

Un informe das Cónlunidades EUropeas recomenda 
reducir a 'extensión ·de eucalipto na_ Gali;za 
A cor:nisión de Medio tus glóbulus no gradiente de. pi- -
Ambente Segt..iridade· ro~i.tismo da~ espé~ies gue ;se ' · , e· 'I · ut1hzan no Estado e a pnmeira. 
Nuclear e P.rotecc1on .IVI - Como se favorece o incéndio? . 
das Comunidades . De dous xeitos: está a producir
Europeas, encarregou ao . se un cultivo ·desordenado no 
profesor González que as masas de cultivos fores
Bernáldez -catedrático de tais non se tratan axeitadamen
Ecoloxia da Autónoma de ' te. lsto favorece ? . ~otobosco 

· ·M 1 R' · · que acrece as pos1b1hdades de 
Madn~, e. a anue - UIZ, extensión do lume. Pero o euca-
profesC?r t1tul~r de lipto tamén favorece os incén-
Ecoloxia, un informe sobre dios pola via social: por un tipo 
as áreas afectadas polo . de cultivo que non está. ben in
eucali pto desde o Sul· da tegrado nas tradicións do povo 
Galiza ate Bizkaia. Na · · gal.ego (como tampouco do as-

. · · - , tunano nen do andaluz). Como 
. equipa part1c1po~ tamen a ademais o lume é unha ferra-
. profesora Catherme . menta de· ·xestión (para e·lfminar 
Levasser. Manuel Ru1z o material que non se quer, para 
Pérez adiantou para A acelerar a taxa de min.eraliza-
NOSA TERRA desde ción da matéria orgánica, p$1ra a 
Bruxelas algunhas das- criación de novo p~~to ou ben _ -

-· . . , para deter a extens1on do toxo) 
conc~us1ons. de~te traballo cando se che escapa das mans 
que se publicara en breve. é un desastre. o que pasa é que 

hoxe hai un desfase entre unha 
Que conclue o seu -informe so- · cultura tradiciona_I que· peÑive e 
bre o eucalipto na Galiza? que sabe utilizar o lume, e un 
Que é preciso reducir o espácio médio fisico que a rodea, que o 
de cultivo e aumentar os rende- invade todo, como ·o eucalipto 
mentos. Os fondos comunitários que é unha má herba. 
deberian destinarse a racionali- Poderia precisar ese nome de ·· 
zar o seu cultivo e reducir a su- praga que lle dá ao."'eucalipto e · 
perfície que hoxe ocupa. O eu- as· consecuéncias que pode 
calipto é na Galiza un cultivo ab- ter? 
solutamente desordenado, que , -
·se lles foi das mans, que ten in- E unha praga non desexada, re-
zado todo e _ xa é unha praga, sultado dun cultivo que se che 
· éscapou das mans. 1·gual que 
unh.a p:st?. , . cando metéramos o coello na 
Os m~er:id1os dos ultimas anos Austrália. As consecuéncias son 
~ontnbu1ron a estendelo. , . ' nefastas: a primeira · é a ocupa-
E ben sabido o carácter tremen- cióri -do t-erritório da maneim que 
((amente pirofítico dalgünhas ti queres. A segunda é a compe
éspécies -de eu~aliptos e en , téncia por recursos con qtras 
concreto do eucaliptus globulus. . espécies. Por exemnplo, através 
É curioso o tipo de semente que da raiz tan extendida qué ten, 
produce~ Favorécese enorme- extrae sangue a nível horizontal 
mente a causa dos . incéndios · · · 
porque ten desenvolvido unha 'o· . ' ' . 
estratéxia de adaptación a est.as EUCALIPTO E NA · 
circunstáncias. Está biolóxica- GALJZA UN.CULTIVO 
mente deseñado para se apro- DESORDENADO 
veitar das condrcións que que- · · ·, __ _ 
dan despois _dun incéndio; Na QUE SE LLES FOI 
nosa visita a Galiza quedam_os DAS MAN$, QUE TEN 
moi sprpendidos de que espé-

. cies.- que se consideraban pirofí- INZADO TODO E XA 
ticas como o piñeiro son despla- É UNHA PRAGA; 
zadas polo eucalipto, cando se UNHA PESTE' . ---
produce 1-m inc~ndio. O eucalip- · · 

e vertical. As dir~itivas para se- coníferas até constituir un pro
. mentar eucalipto de diversos blema. E tamén no Oeste de lr
concellos, asinalan distáncias landa, onde espécies non dese
m ínimas. Pero tamén hai proble- xadas destrozaron hectáreas de 
mas derivados da simplificación turbeiras. 
da paisaxe, de perda de diversi- Existe a posibilidade de que 
dade, de . falla de control do con fondos comunitários se 

· ~odo de ocu~aci_ón do territó- poda extender o cultivo do eu
no; de. competencia de recursos - calipto baixo o nome de refo
(as ra1ces re~ec~m .os prados), restación, ainda que na realida
de contr:ol de 1ncend1os. O euca- de se trate da sustitución de 
lipto fai de detonante para o frondosas por ecualipto? 
l~_me nun bosque que an~es non lso dependerá da vontade políti
tma con que alcanzar esas tem- ca da cada Estado e de cada 
peraturas. comunidade. autónoma. Se os 

'NA GALIZA VIMOS 
MOITOS SITIOS NOS 
QUE SE DAN MÁ~ 
DE CEN· MIL PÉS 
POR HECTÁREA. ISO 
E UN ABSURDO' 

Pero é certo que un produto da 
natureza no pode ser contrário 
·a si me,smo? .. 
Cando falo de mala herba para 
me referir ao eucalipto, estou 
empregando un conceito antro
pocéntrico para unha planta non 
desexada que compite cbn ou
tros cultivos que si queriamos. E 
non é que pensemos que se tra-

investimentós hoxe se concen
tran no eucalipto é porque é un 
cultivo que produce pouco pero 
consume pouco. Comparado co 
gado de leite ou a viña de cali
dade que hai n1a Galiza produce 
case nada. A producción bruta 
de Albariño con relación ao eu
calipto é de dez veces máis. As , 
empresas papeleiras están moi 
interesadas en fomentalo en 
tanto o implante e poda esque
cerse del sen incurrir en nengun 
outro custe. Se tivesen que gas
tar un peso en limpar, ordear, 
aclarar, facer entresacas e man
telo como debe ser, iso súbelle 
moito os custes. Igual que non 
se permite que unha estrada es
tea malfeita, non se debe permi
tir que un cultivo quede sen cui
dado. Dentro de dez anos van 
ver se -sacan algo del: se hai, 
ben; se non, como lle custou 
moi pouco, pois tanto ten. 
Contado, non se comprende 
que a CEE entregue fondos á 
Franza mediterránea ·-para 
prantar espécies nobles· e se 
prote~er do lume e que ·eses 
mesmos fondos podan servir 
aqui aos intereses das celulo
sas. · 

" . 

Aquí hai un problema de sobe
ranía interna de cada Estado. O 
problema é que o noso Estado 
ten un degrao de democrácia 
imperfeito, se é que nalgun mo
mento se pode chamar demo
crácia. Ternos unha história de 
participación que apenas come
za. A boa hora permitirian os 
franceses que chegasen os ale
máns e lles colocasen unha pa
peleira no seu território. O que 
fan en todo caso é coidar o seu 
ben cuidado e procurar pasarlle 
a outro a papeleira. Nós tace
mos o mesmo agora cos ancen
tinos e uruguaios onde as pape
leiras aproveitan a oportunidade 
para comprar terras e plantar 
eucalipto. 

A sombra dos eucaliptos 
Non hai país que non se pareza 
ao seu arborado. · 
Naturalmente que hai unha vin
culación entre a cultura e o tipo 
de natureza no que se desenvol
ve. O arborado é un elemento 
esencial desa natureza. Penso 
que por desgracia a Galiza está 
fortemente desculturizada en re
lación co arborado. Na Galiza 
comprei unha postal na que 
aparece un grupo vestido co 
traxe tradicional, un gaiteiro e 
tal. Están retratado á sombra 
dun eucaliptal. A min deixárame 
frio. Fíxenlle unha diapositiva e 
a teño mostrado en conferen
cias. Outro dato: en Moaña hai 
un bar que se chama El Koala. 
Parece insignific_ante-, pero mos
tra até que extremo chega a 
aculturación. 
Na relación direita entre o eu
c.alipto e as celulosas hai que 
colocar a influénciá previsíbel 
da fábrica de pasta que est~ 

• ta dunha árbore do mal. Para al
guns sítios ·está ~en. Pero-o que 
non debe ser é que ch~ escape 
das mans. o. que podia ser po
tencialmente un recurso convér
tese nun exceso. A auga é pre
Gisa para a vipa pero se hai moi
ta provoca a morte: Na Galiza 
\limos moitos sítios nos que se 
dan máis de cen mil pés de eu
calipto por heCtárea: da orde de 
dez vástagos de eucalipto por 
metro cadrado. lso non ten nen 
pés nen cabeza. 

' A• prevista para As Pontes. 
/"\QUI VAi QUEDAR, Hai doüs anos visitei a' zona de Un caso exq_epciorial 

Até que extremo se póde califi
car de excepcional es.ta situa
ción da Galiza con relación ao 
resto de· Europa? -
ó que ten de excepcional GaÍiza 
é o . grado de descontrol ao que 
ten chegado a extensión do eu
calipto. Do resto, nas Terras Al.'. 
tas da Escoza_ estendéronse as 

QON CELULOSAS,--= As . Pontes cos meus alumnos. 
· TERMIC_ A DE A,_S_-__ Aquilo .é unha barbaridade. Na 

Galiza vai quedar ~n núcleo 
· PONTES -E ALU MINA constituido pola térmica de As 
UN DOS ,CASOS · Pontes, as papeleiras (i.ncluida,a 
MÁIS ABERRANTES DE q~e se quere-montar ah) e a A.lu-

. , __ mma que van ser •. por _xunto, un · 
INDUSTRIALIZACION dos casqs máis aberrantes de · 
DA EUROPA' - industrialización de toda Euro-

pa. D J 

. ' 
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ELEICIÓNS AO PARLAMENTO DO ESTADO 

Aznar en contra dq cooficialidade idiomática . 
. ' .... 

... A campaña das autonómicas 
.-

depender~, en gran .Parte, dos resultados d() 29...;Q 
.A.E. 

Os inquéritos demostran 
que a campaña influe moi 
pouco no eleitorado, todo 
o máis nos indecisos. Os 
sondeos realizados por 
distintas empresas nos 
últimos días confirman o 
avance do nacionalismo e 
a posibilidade de acceder 
ao congreso madrileño, 
ainda que a campaña xa 
derivou en boa parte cara 
as autonómicas na que os 
partidos estatais 
cambiarán de rexisto 
propagandístico. 

X.Mª Aznar, candidato do P.P., 
apresenta como un dos pontos 
do seu programa o de sacarlle o 
estatus de cooficial ás línguas 
próprias das autonomías. Pero 
na Galiza, nen el nen M. Fraga, 
se atreven a decilo; ainda que a 
rnaioria dos candidatos -do PP, 
PSOE e CDS usan o español nas 
suas intervencións, nunha prácti
ca regresiva patente, que trata
rán de correxer nas autonómicas 
para apresentarse "máis galegas 
que ninguén". 

Gonzátez Laxe afirma, sen in
mutarse, que "na Galiza xa non 
se emigra, agora (grácias a sua 
xestión) xa voltan os emigran
tes". Algo semellante decia M. 
Fraga, neutros tempos sobre a 
política do Caudillo. 

O PSOE, seguindo a táctica 
dos caciques que sempre ofere
cen construir a estrada, pero que 
nunca a tan, inclue no seu pro
grama case a metade das pro
mesas realizadas en 1982 e que 
non cumpliu, por máis que os 
seus candidatos fagan fiñcapé 
nos logros do seu governo. 

Pero quen se acorda xa da
quelas promesas, daquel progta
ma ... dGs 800 mil postes de tra
ballo, por exemplo; da reconver
sión, do Cason, Alúmina-Alumí
nio? Quen lle fai caso aos pro
gramas? Na campaña "oficial", a 
que sae polos meios de .comu,ni
cación, ninguén tala diso. As dia
tribas parecen centrarse na utili
dadé do voto para gañarlle aos 
adversários, en cal é a verdadei
ra alt~rnativa, ou "máis alternati
va", e no ·ponto escollido como 
principal diatriba esta vez: o · s~r
vício militar. O demais son insul
tos. Seme!lan proscribir a verda
de, primeiro rasgo da corrupción 
das costumes. 

Sen actuacións 11'.'Usicais 

Esta vez suprimiron as graodes 
atraccións musicais nos mítines. 
Eles son xá a . átración, tanto 
como Miguel Rios ou, mesmo; a · 
Dulce N,eus, Isabel · Preysler e 
Ruiz Mateos. Er.a A Coruña fun-

' díuse no mitin socialista o coru
ñesismo co . paquisrno, o felipis
nío e o cáudillismo. En Vigo a 

policia interceptou .aos autobu
ses de Cangas para que non fo- _ 
sen ao acto. Farian igual seó mi
tin fose do PP?, caberia pergún
tarse. Os concellos do PSOE, 
como o de Compostela, retiran 
·as pancartas dos opositores, 
pero en Vigo tan caso omiso ~ 
decisión da Xunta- ~leitoral que 
Hes ordena descolgar as suas 
bandeirofas dos báculos do alu:. 
meado. Na Poboa o dictador Du
rán, proibe . pór a propaganda no 
seu "cotó do xardin. 

Un galego en ~adrid 
Un galego en Madrid 1é a obse
sión dos partidos autóctonos e o 
centro de toda a sua campaña. 
Apreséntano como unha gran 
necesidade do país, ao tempo 
que unna oportunidade. os in
quéritos· mostran unha suba des
tas ·opcións e a posibilidape de 
conseguir algun deputado. A 
puxa entre se está por. aparecer 
como a verdadeira · alternativa, 
con posibilidades reai~, como a 

opción útil, ainda que sexa, al
. gunhas veces, dun xeito ·infantil. 
Obviando a existéncia de dife
réncias entre as distintas forma-

. ANXO IGLÉSIAS 

cións. 
Pero, ao tempo, CO!'TIO se .dun

ha proba de relevos ·se tratase, -
xa comezaron a· carreira das au-

LAIOS POST-ElEITORAIS .. · -A. EIRÉ 

Laiábanse média dúcia de eleitores nunha taberna de Santiago de 
Arriba aos poucos dias das últimas eleicións xerais. O seu lamento 
viña .unánime e solidariamente motivado porqL.:e os galegas non 'tiña
mos representación en Madrid coma ós -bascos e cataláns: "nunca 
aprende~emos;. sempre pasa igual; así nos vai..." afirmaban cun.ba ro- _ 

- tondidade de militante~ nacionalistas apaixoados ou de líderes desin
flados, botándolle a culpa ao pavo que non os entende. 

Aquelas lástimas leváronme a entrar na conversa e perguntárlles a 
. que partido, logo; ·votaran eles. _ . ~ . - · 

-Pará a miña suspresa manifestan ·con enteir~za que non votaran a 
nengun partido galego pero que, "na próxima" votaremos ao Bloque, 
até o ponto de que case me convenceu a sua rotundidade comanditá
ria. Segundo tiven o interese en averiguar, "na próxima", todos vota-, 
ron, ,outrá'(olta, a· Alianza Popular. 

Coma eles,, milleiros de galegos·entonan, tras dos comicios, un la
mento pola ocasión perdida, pero non "un mea culpa", pois, na se:.. 
guil'Jte consulta, todos os .churumiqueiros agardan que sexan utros 
os· que teñan . o bo tino de "votar galeg<?". Eles votan segundo o~ros 
compromisos .. ,e voltan os laidos. . D 

tonómicas, éoncientes de que 
· parte do seu éxito vai depender 
da posición ria que receban o re

- levo o 29-0. 

Foi precisamente no seo do 
governo tripartito onde primE:;!iro 
decidiron sair . á pista de compe
tición. O Partido Nacionalista 
Galega COrJ1ezou por acusar ao 
PSOE e CG -de "insolidários". Gs 
agoiros d~scaitan jap PNG como -
posíbel integrante' doutro pacto 
de gmierno, ,polo que, uns e ou
tros, deciden darlle de lado, de-
c.isión que foi respondida· polo 
PNG ao realizar unha ·crítica 
aberta destas duas opcións.coas 

- que comparte ~abinete. -

A decisión de comezar o se
gundo ciclo de Formación Náuti-
co Pesqüeira na· FP de Ribeira, 
adotada pota Conselta~ia de 
Educación, provócou a dimisión 
fulminante de dous altos cárre
gos dé\ Consellaria de Pesca, e o 
enfrentamento aberto, dentro xa · • 
do próprio goverrio autonómico. 

Os résponsábeis do PNG, que 
ostenta a cart.eira de Pesca, con
sideran que a decisión de CG é 
J?Uramente el~itoralista, ao tem
po que afirman q1,1e as -compe
téncias - en educación Náutico
Pesqueira son suas. 

As desputas non fixeron ainda 
máis que comezar e, só que os 
resultados eleitorais poñan paz e 
orden, o Governo ·Laxe · xa non 
existe comq tal; .cada partido co- . 

· rre por libre, con rua própria. Os 
máis próximos son os que revan 
os codazos ao tratar dé abrise 
·camiño. 

._ O Bloque Nacionalista Galega, 
que escolleu como slogan para 

- as· autonómicas Galiza, un pro
xecto comun, voltou a insistir'. na 
realización· dün pacto entre as 
lorzas autóctonas, para lago po
der negociar conx_untamente, e 
d~sde. unha pósición de for;za, co 
PSOE un probáblel -governo de 
coalición. despois -do 17 de Oe
cembro. 

De momento, o PSG-EG . non· 
parece estar por esas,, ·teimando 
en recordarlle ·o BNG o bonito 
que seria se fosen ós dous xun
tos a estas eleicións, para ·tratar 
de sacudirse o lastre das euro
peas, considerando que o fraca
so foi debido á sua n~gativa a. 

- unidad~~ Pare9e preferir unha 
negociación · en solitário - co 

· PSOE, segundo anunciou _xa na 
apresentación da candidatura de 
Camilo Nogueira, ainda que está 
a centrar os ataques en González 
Laxe. Persiste tamén· a negativa 
do PSG-EG en negociar, avant 
eleicióhs, con CG ·e co PNG. 

Os resultados obtidos por uns . 
e ot,1tros o 29-0 van condicionar 

·decididamente ·as posturas , que 
mantiñan os distlnto_s grupos 
cara unha unidade de acción co
nxunta dos nacionaUstas· e mar-

. car a continuación da actual 
campaña eleitoral. . o 
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XUÍCIO AO EGPGC 

. Golpes e 
ameazas rio 
xuício de· Garcia 
,Matos · 
O pasado día ·17 era xulgado na 
Audiéncia Nacional de Madrid 
Antón García Matos, acusado de 
colocar unha bomba ao pé do 
cabalo, de Frarico no Ferro!. A 
petición-fiscal reclamaba para o 
acusacfo unha pena de seis anos · 

' de prisión, mentres a avogada · 
defensora, Doris Be11egas, solici
taba a absolución pór. falta . de 
probas. Á hora de . redactar esta 
información . non ·era coñecido 
ainda o resultado da senténcia .. 

·A principal proba apresentada . 
. en contra de-Matos era a dunha 
pegada do dedo índice da man 
direita na parte exterior dünha 
porta · dun veiculo utilizac;io, se
gundo o fiscal, no atentado. O in
forme policial nori ~iña data e a 
pegada' fara obtidá, ao parecer, 
nun aparcamento en Santiago, 
pr~ximo á Comisaria. · 

García Matos aludju durante a 
súa. intervención ao feíto de que 
eran moitas as .persoas qué .de
sexaban ver retirado dali o caba
lo, sen necesidade de pertencer 
ou simpatizar co EGPGC. Nese 
momento foi retirado. á forza da 
sá, entre os ber.ros do .Público,. 
senda seguidamente levado. aos 
calabozos, a médio de golpes e 
patadas que, ·entre outras cau
sas, provocaron a rotura dos 
seus lentes. A malleira cesou ao 
se cruzar un avogado e un testi'
go dun xuício que se ia celebrar 

. posterior:mente, os cales puxe
ron de manifesto os feítos pre- -
senciados ante o tribunal. 

Segundo un d<?S presentes, 
me_mbros dq policía proferiron 
tamén insultos e ameazas contra 
a nai e un irmán do acusado. 

Á saida do público presente no 
xuício foi detido Xosé Antelo, 
membro das ~UGAS, reclamado, 
ao parecer, por un xulgado de 
Do.nostia por fé!tos ocurridos os 
anos 80 . e ,81 e xa xulgados. A 
detención · produciuse debido á 
información da computadora que : 

.-controla as entradas no edi!ício. ' 

• í 

GALIZA E MUNDO 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 

o· Plan da Mesa e os. sindicatos achou-réceptividade nas ·entidades financeiras . 

Ul1ha dúcia de bancos· e caixas de aforr() · 
c0mpron1ét0nsea medidas de 9aleQuización 
A Mesa de 'Normalización 
Lingulstica~ (MN~)ten 
apresentado un ambicioso 
programa de . 
normalización do galega á · 

· banca afincada no noso 
país, mantendo xa 
entrevistas con 
responsábeis de mais · 
dunh~ dúcia de entidades 
financeiras. Despois .. desta 
primei~a reunión o 
optimismo parece .·ser a 
tónica á vista da pos'itiva 
receptjvidade conseguida 
· chegándose xa a uns 
primeiros acordos.~ 

caya, Simeón, Pastor, de Galicia, dos ·inciais levantouse unha acta 
_GallE;}gn, Banestó, Santander, - e convocouse . unha . segunda 
Hispano e Popular, disculpando reunión para o próximo 21 de 
a sua · aus.éncia a e::?ta primeira Novembro. 
reunión Caixa de Pontevedra e Os répresentantes ' da· MNL 
Banco Central. " confirmaron o optimismo' que se 

Os acordes tomados para pode tirar desta inicial toma de 
unha gra9ual realizaCión do con- contacto "o que ·permite supor 
xuntp do Plan incluen os da áde- que no futuro se poda falq_r dun-
cuación ao galega dos formulá- ha real galeguización da activida-
rios e· a rotuladón, apontándose de bancária no noso país" 
a necesiqg_de de .chegar a unha 
estandarización do léxico bancá- ·un ambicioso plan . 
rio. Precisamente nesta matéria a Na exposición de motivos do 
Dirección de Política Lingüística, - Plan apresentado hai tres meses, 
cuxo director estivo tamén pre- a MNL debuxaba ~n panoramá 
sente na reunión, asumiu que an- de desgalegüización que debería 
tes de Deceml5ro teria preparado mudar radicalemnte ",nengun 
un léxico ao Bfeito e .uns modelos banco actuante na Gal iza usa o 
de · formulários comuns. Tamén galega nas suas oficinas, e só se 

A .alternativa tora elaborada no asumiü que os-cursiñO$ a realizar . usa: a nosa língua para unha par-
- seu dia pola MNL e os sindicatos -e que se farian por localiQade te realmente ínfima da publicida-

da b?nca de CGOO, CXTG, INTG e non por entidade-- serian cu- · de. Pódese talar de exotismo no 
e UGT. Convocoüse unha pri- . bertas no 100% do seu custe caso d~ formulários que est.án en 
meira reunión. o pasado ·17 de pola institución e en-contraparti- galego. Toda a actividade interna 
Outubro á que asistiron repre- da as entidades bancárias facili- de absolutamente todos os ban-

. sentacións das:Caixas de Galicia tarian a sua realización en horas cos faise en castellano. O idioma 
e Vig9, e ós Bancos Bilbao-Viz- de traballo. De todos estes acor- gal~gC? a duras penas aparece 

.A UGARDENTE GALEGA 

D deCret¿-da Ccinsellaria ~e Ag:ricultura ~6n satisfai aos augardent~iros 

noutros sitiós que non sexan os 
nomes dalgunhas entidades". 

·A alternativa suxerida ten as
pectos reiacíonados coa aqtivi
dade laboral, coa de publica
cións e cultura e ? respeito dos 
traballadores. Abrese cun 
preámbulo que suxire "o galega 
será o idioma de uso normal nas 
relacións tanto internas como 
públicas dos bancos que operan 
na Gal iza", e logo vai desbrullan
do unha série de pontos cara 
aquel obxectivo: "Nas bases das 
opisicións o coñecimento do ga
lega· será un mérito( ... ) Os formu
lários estarán en galega, empe
zándose coas versións dos de 
máis uso, continuando coa co
rrespondéncia, impresos;( ... ) Os 
caixeiros automáticos deberán 
estar en galega ou cando non 
sexa así a opción de cámbio ta
rase desde o galeg·o. ( .. . ) Os rótu
los . e indicadores deberán estar 
en galega asi como os anúncios 
de prensa, publicidade en vallas, 
TVG e cartaces de uso intemo·~.o 

Cinco .· mil persoas pediron a prórroga imediata · 
·da.- destilació·n artesanal 
Máis de 5 mil persoas 
manifestáronse o -
mércoles, dia 25, e·n 
. Composteta pára pedir a 
imedi~ta prórroga da 
destilación artesanal da · 

· augardente, ao tempo _que 
rechazaban o último 
decreto da Consellairia de 
Agricultura po'r consideralo 
insuficiente. · . 
As épocas eléitorais son boas · 
para. as reivindicacións. Asi · o 
creen os augardenteiros g~legos 

e asi o demostra a realidade. A 
sua manifestación, que congre
gou en ·Compostela a máis de 5 
miJ persoas, 'O que pode dar 
unha idea da sensibilización 
.existente e dos perxuícios que 
causa a normatiya española, foi 
contestada desde a Consellária 
de Agricultura, case antes de sair 
das suas portas, cun comunica- _ 
do püblico no que afirman que 
eles tamén están pola comercia
lización da augardente galega e. 
pola sua potenciación, talando 
das axudas qu~ estabelecen 
para que se siga a elaborar o 

AXENDAS AGA 

orujo galego e que teña denomi
nación de orixe . . 

Pero os manifestantes non pe
dían iso. Reclamaban a "imedia
ta prórroga que permita a desti
lación artesanal ambulante; un 
marco xurídico legal que permita 
esta destilación e a refurma do . 
Consello Regulador". 

O "Decreto Sineiro", polo que 
se permite a destilación para o 
autoconsumo, foi . considerado 
como claramente insuficiente, 
pero ollado como unha ~ictória 

· da Coordinadora, pois un ano de 
reclamación non conseguira 

·-

No ·go-non lacemos 
./ . . 

nada, ·até que se convocou a 
manifestación e Sineíro tentou 
desmot;lilizar co seu famoso de~ 
creta. 

Sobre esta disposición do go
verno autónomo habia unha per
gunta constante: se estiveron a 
dicer que non teñen competén
cias, sequen precintan os potes 
'son os de Facenda, cómo poden 
permitir a destilación para cada 
quen, con que potes se fará, cos 
da cociña ... ? 

Secadra a contestación viña 
dada por Lmha pancarta: conse-
1/eiro, trapalleiro. O 

a -primcirfiícnda ttalctta . 
. Eso xa o fixemos o ano pasado 

abrindo así camiño .. 
Atrevímonós ·porque criamos firmemente_ que era vnha neéesi'dade. 

A experiencia déúno-la razó'n. 
No. '90 é tempo de saltc;ir de novo ... 
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CRISE INDUSTRIAL 

.Diferéntes ·enfo<lues imposibilitan .polo ·móme~to accións _unitárias . . _ 

A comarca de ··Ferrol volV~rá moQilizarse pola reindustriaíi~ción 
A comarca de Ferrol volverá a mobilizarse n~s próximas 
datas, reclamando· máis unha vez a recuperación do 
tecido industrial desde comezos dos anos 80, a raiz da 
redución de capacidade da construción naval. Unhas 
medidas de presión qúe volven a rexurdir, despois de que 
fracasara o único proxecto industrial dos presentados nos 
últimos anos -a Sociedade Italiana do Vidro- que tivéra 
certa consisténcia. A emigración dos "italianos" amosou, 
segundo todas as forzas políticas e sindicais, o fracaso 
da política de criación de emprego na comarca deseñada 
desde o Goberno Central a raiz do proceso de · i 
reconversión naval. -

ción das forzas políticas, sindi
cais e sociais. 

comarca. Paralelamente deman
dan unha entrevistá copresidente 
do-gov.erno autónomo González 
Laxe. 

• E. SANFIZIFERROL 

· Nese ponto poñen especial 
atención os nacionalistas, dado -
que estiman que ~esde o ano 84 
reiteradamente . vense coinéidin
do nas reivindicacións da cons
trucción de buque~ en Astano e 
da necesária política reindustria
lizadora concretada nunha deci
dida intervención pública, pero 
tamén cor:itinuadamente esas 
reivindlcacións marco-foron "trai-
éionadas", segundo as forzas de 

lición Galega, Partido_ Nacionalis- ámbito galega; por CCOO e 
ta Galega, PSG-Esquerda Gale- · UGT, en sucesivos acordos coa 
ga e Bloque Nacionalista Galega - administración central, que· se 
(ademais da CXTG, INTG, e dos presentaban como resolutórios 
alcaldes de Fene, Narón_ e Ares) do problema, pero na realidad~ . 
que coinciden en demandar que non solventaban náda. 

-euros intereses eleitorais "de de
terminada forza política". Estas 
formaci_óns aseguran que des
pois das eleicións autonómicas a 
'unidade volverá á comarca de 
Ferrol. De momento, e sen as 
forzas galegas, Comisións, UGT, 
e USO (co apoio de EU, PTG
UC, CDS e PP, ademais da aso: -
ciación de comerciantes, federa- . 
ción de asociacións de-viciños e 
alcaldes de Neda e Mugardos) · 
"tiraron cara adiante" e convoca
rán unha manifestación para o · 
pasado domingo dia 22 que pre
·tendía §er multitudinária, pero 
que tivo unha asisténcia máis 
ben escasa. (arredor dun milleiro 

Entreta-nto os nacionalistas 
·elaboraron u·n detallado Proxecto 
de· reilidustrialización, que xa lle 
tañen presentado ao conxunto 
dos alcaldes da comarca, (inélui
dos os primeiros mandatários de 
Valdoviño -PP-, Mugardos -
PTG-UC-, e Neda -indepen
dente--) quen á sua vez de
mandan preséncia en calquera 
ámbito negociador onde seabor
'den os. problemas de inffaestru
tura da c.omarca de Ferrol. 

as negociacións qué se estabe-

de persoas), feíto no que influiu Pesie ás diferéncias existen-ª choíva que esa mañá caía con 
- intensidade-ná comarca· ferrola- tes, todo parece indicar -.que ao 

A pesar da coincidéncia no diag-· 
nóstico, á hora de plantexar as 
reivindicacións, ou .mellor, cando 
se concretan os pasos a dar, 
xurden as primeiras diferéncias· 
entre organizacións nacionalistas 
e estatais. Precisamente de aí 
nace unha das primeiras notas 
destacábeís do proceso iniciado 
hai xa várias semanas: ~espois 
de sucesivas reunións 6onfigu
rouse unha ampla frente nacio
nalista coa participación de Co~-

lezan coa administración central Para os estatais non -
para debater_as posíbeis iniciati-
vas de cara á comarca non se- existe discrepán'?ia 

:- . remate as augas volverán ao_ seu 
· rego, e os estatais aceptarán 

na. 

As mesmas forzas anúncian compartir mesa negociadora cos 

xan protagonizadas en exclusiva 
polos sindicatos CCOO e UGT, 
senón que se encabezan por to
dos os alcaldes da comarca, re
collendo asimesmo representa-

Xesus Diaz non ac4dou os votos necesários 

Cómisións Obreiras 
sen secretário xeral 
Comisións Obreiras da 
Galiza terá que articular un 
mecanismo extraordinário 
para celebrar un novo · 
Consello Nacional no que 
sé elixa ao Secrétário 
Xera!, despois dá dimisión 
de Amor Deus e de que 
Xesus Díaz, o candidato 
proposto, non acadase os 
votos suficientes para · 
poder ocu'par o cárrego. 

A crise en Comisións Obreiras na 
Galiza -segue aberta. O candidato . 
proposto polo sector de EU, Xe- · 
sus Díaz, non acadou os dous 
tércios dos votos - necesátios 
,para ocupar o cárrego que Am.or 
Deus viña ostentando desde 
1976, ao conseguir só o apóio de 
49 membros, mentres 30 vota .. 
ban en contra e 3 abstíñanse. 

O sector denominado carállis
ta reclamaba a preséncia ~e tres 
membros no secretariado políti
co, composto por nove persoas, 
ademais go Secretário Xeral, en 

-consonáncia -coa --sua presénoia
no 1 Consello Nacional. Até agora 

só unha persoa dos carrillistas, 
Manuel Fernández, pertencia ao 
Secretariado. 

Unha das puxas estivo na in
clusión de Eduardo Fernández, 
líder da corrente carrill~sta, que 
non foi aceitado polo sector de 
Esquerda Unida, ainda que Amor 
Deus era partidário da sua jnclu
sión. 

Amor Deus tamén afimiou que 
el nunca teria proposto para su
cedelo a Xesus Díaz, porque non 
é o máis apropriado. para superar 
a división existente. O actual se
cretário de acción sindical manti
vo fortes enfrentamentos na fe
deración do metal a que perten
cia cos carrillistas, pois .. ~ preci
samente , nesta . sección onde 
máis forza ten ·o sindicato, tanto 
en Vigo .como Ferrol.. . . 

Amor Deus tamén se manifes
ta en contra de nomear a un Se
cretariado uniforme, segundo . é º 

pretensiór:i da corriente· próxin:ia 
a EU Esta disparidade de crité- . 
rios cos seus compañeiros foi a 
razón máis importante que o le
vou a apresentar · a dimisión 
como, -máximo responsábel do 
sindicato 'na Galiza. O 

para a primeira quincena de No- nacionalistas, prestándose estes 
Pala contra sindicatos· e partidos 
estatais explican extranados -qúe -
non existe di$crepáncia nas rei
vindiGacións plantexadas e atri
buen a po~tura nacionalist~ a es-

vembro un desprazament<J a á sua vez a apoiar e convocar 
Santiágo de Gompostela co ob-· medidas de· presión unitárias. 
xectivo de esixir compromiso~ Para iso o papel a xogar polos 
concretos da Xunta de Galiza alcaldes da comarca ·pode ser 

-. para a criación ·de empr~go na . · decisivo. · O 

Guía de libros recomendados para 
-· , . - ~ 

·o .6A7l/i 
;mp{;b /,f¡r) ,'>a:tJ 

a· Gato metido nun saco 
Alberto Avendaño 

A chave dos soños· 
. Antonio García Teijeiro 

E.KB. 

A ff-Rt?4!Jé 
/,¡J 

1Jt/TAl?t!4 -
~~ 

A verdade na bufarda 
David Otero 

Lembranza nova 
de vellos mesteres 
Paco Martín 

.ga 

// 
1f1ó1z~ ~rC'G 

)fi;;é/#.NJ~ 

A marela Taravela 
Xosé Neira Vllas 

O Talismán dos druídas 
Pepe Carballude 

* .... _ 
* • 

-Á R 8 O R E 
Colección 

de literatura infantil 
e xuvenil -11(\~~r1f'1íl~/\1nnio~nn0· 

lsto que ves 
é o mar -
Gabriel Janer Manila 

Os olios do dragón 
M. Angels Gardélla 
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XIADA, SARA VIA, VENTO E/OU CHUVIA 
.. EN HORTALIZAS. 

INTEGRAL DE CEREAIS 
. DE INVERNO. 

_ SARAVIA E VENTO 
EN AVELÁN. 

. SARAVIA EN c·EREAIS 
DE PRIMAVERA. 

INTEGRAL DE XIADA, SARAVIA, VENTO E/OU CHUVIA XIADA, SARAVIA E CHUVIA 
LEGUMINOSAS GRAO. EN ·UVA DE MESA EN CEREIXA . 

. XIÁDA E SARAVIA SARAVIA, VENTO E CHUVIA · INTEGRAL DE GANDO VACUNO. 
EN FBUTAIS. . EN TABACO . 

SARAVIAEN ACEITUNA DE MESA . XIADA E VENTO EN 

SARAVIA EN LUPULO. 

-CULTIVOS PROTEXIDOS. · 

XIADA, SA8A VIA E VENTO 
~N CITRICOS. 

' V 

SARAVIA E INCENDIO EN 
CEREAIS DE INVERNO. 

VENTO FURACANAOO 
EN PLATANO. 

8' 9 

INTEGRAL DE CEBOLA NA 
ILLA DE LANZAROTE. 

XIADA E SARAVIA EN UVA 
DE VINIFICACIÓN. 

SARAVIA EN ACEITUNA 
DE ALMAZARA . 

SARAVIA E CHUVIA 
EN ALGODÓN. 

' ENESA, a Entidaae. Estatal . de Seg~ros Agrarios, colabora un ha vez máis con Vte .. , axudándolle na 
suscripción . dos Seguros Agrarios Combínados, con subvencións de até o 65% do seu importe total. 

• • ' / 1 

·.aTR 

en ENESA, ou nas Direccións Territoriais ou-P~ovinciais do Ministe.rio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación;· Comünidad~s Aut(>nomas; 9rganizacións Profisionais Agrariás, 

· . ·Entidades Ase9Uradoras e Agroseguro: 

; " 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y Al:IMENTACION 
M j: l Jt·• ENTIDAD ESTATAL DESEGUROS AGRARIOS . 

/ 

1. 

.~ . 
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~ supr~ión dun servício fundamentaJ desminte 0$ compromiSos públicos· do .Govemq _central 

Primeiro· paso ·dé cara á desaparición dó tren entre Vigo é POrto · . 
. •Cl.L.T. 
No entanto o Governo 
Central proclama o 
incremento a todos os 
níveis das comunicacións 
con Portugal, o ferrocarril 
que une o Sul do país coa 
rexión do Miño Norde de 
Portugal está condenado 
a desaparecer. A dedsión 
dos Ferrocarriles 
Portugueses de suprimir o 
tren que unia Vigo con 
Porto ao meiodia, é un 
primeiro paso co que a 
RENFE está dacordo . • 
A nova ponte sobre o Miño en 
Tui non contempla a via férrea, 
mentres que a vella non reune 
condicións para mellorar e de
senvolver este fundamental mé
dio de transporte. 

A dirección do Ferrocarriles de 
Portugal considera que o serví
cio de Porto coa Galiza está ben 
atendido con duas saidas ao dia. 
O tren que pasa pala ponte de 
ferro de Tui ten que ser obriga
damente construido con mate
riais lixeiros. A dirección rexional 
de RENFE di que este tren só" 
pode ser portugués (de fabrica
ción británica, dos anos 50) por
que a compañia estatal non ten 
E;!Sta clase de vagóns. 

ferrócaril, nas que nen sequer fi
·gura. o enlace Vigo- Porto . . 

O- ·ministéno- de Transportes 
presionou hai tres 8f'10S ás autori- . 
dadas. de Portugal para rectificar 
unha · decisjón pala que se supri
mía a conexión . Vigo-Porto. Da- · 
·quela •. o ministério de· Tran~por
tes non quixo pagar o cvste poi í- · 

. ~ico da ~desaparición deste enla- -
ce regular. · 

As protestas que provocara o 
_ anúncio·· de sus.eensión .deste 

servício fundamental, puid~ron 
máis que as razóns de baixa ren
dabilidade coas que a Ri;?nfé ten- _ 

""· taba xustíficar éste recort.e de Li
ñas. Por parte galega, a protesta 

. deixouse ser:itir en todo o Baixo 
Miño que ten na liña Porto · Vigo 
o único médio de comunicación 
p~blico .e regular.' .Rente tentaba 

•1 amortizar un eixo de comunica-
. ción histórico entre a Galiza e 

Portuga/ xusto no intre en que o 
presidente do Govemo ·Central 
Cavaco .Silva asinaban un acorde 
para ihtensifícar relacións de 

, · todo Xénero entre os dous Esta-
_· ~ des. · · 
· ~--· O 24 de Setembro Ren.fe facia 

servar 90.000 -miflóns de pese--
tás. As previsións .deste plan non 
só non se· eumpren, serían qu~ 
se reducen os servícios, no en
tanto. se confirma a~ exclusión da 
Galiza do plan de Transporte e 
da rede de alta velocidade. O en
lace Vigo-Porto segue a ser un 
dos máis lentos da rede europea 
cunha médi~ inferior a 15. kiJórne
tros por hora. No caso de que se 
inicien derradeiramente as .obras · 
da nova Ponte sobre ó Miñ.o en
tre Tui e · Val~m;a_, é previsíbel 

Que RENFE concorde plena
mente coa decisión de Portugal 
non deixa de surprender:, sobre
todo nun momento no que o in
vestimento é grande en toda a 
rede estatal. O custe de mellorar 

~ desaparecer sen. prévio aviso o 
0 trén que saía de Vigo ·para Porto 
~ ás l3.40 e ·o qu·e á mesma hora. 
~ comeza o percorrido de Porto a 
~ Vigo. Esta supresión vai e·n con
~ tra do que o ex-ministro de 
~ Tránsportes e . deputado do 

. _ ~ PSOE por Pontevedra, Abel 9a- ·· 
. · . · ballero anunciara en · Xuño de 

· unha· complicación máis do satu
rado tránsito por estrada·. polo -
que este enlace por ferrocarril 
será ainda máis necesário. Parti
dos políticos, centrales sindic~is, 
conf~deración . de empresários e 
cámaras de . comércio teñen re.:. 
clamaáo o .melioramento~das· co
rnunicacións entre. a rexión eco
nómica . do Douro e Galiza, co 
obxectivo. de definir- un Eixo 
Atlántiéo que contrapes.e en pa~.: 
te a absoluta preminéncia canee- ·· 
dida polo governo do PSOE ao 
Eixo Mediterráneo. A Galiza non 
só queda sen trenes· lntercity. , 
sen mellora do conxunto da rede 
ferroviária interior e sen · rede de 
autovías, senón que. ten de asis
tir ao recorte dos seus enlaces 
con Portugal mentres a Adminis
tración anúncia o . contrário.· O 
proclamado . Tren ' do Ano 2000 
noh pasa por esta, latitude ainda 
·que desde todos os centros de 
dicisión económica e pol'itica se 
denúnica a urxéncia de medidas 
que poda compensar· a máis 
dura reconversión industrial de ~ 

Cando se val construir unha nova ponte pola vella no futuro poden non circular trens 
1987 

M . d 
1988 · e a10 e ao se com.;. 

este enlace sobre o que gravita das boas intencións do ministeé- prometer á un . meilorámento xe-
tanto interese político seria com- rio de Transportes· ~stá n~s duas -ral dos énlac.es terroviários gale-
parativamente cativo. A proba últimas edicións da nova g1.,.1ia de gos para º!? que aseguraba re- todo o Estado. o 

AXENDAS AGA 

NO rgo O TEHPO ~ARCA GAlE60.: 
Porque para cubrí-las necesidades de todos, AGA PRODUCOONS, Editp: 

AXENDA SEMANA VISTA AXENDA DÍA A DÍA 

170 páx.1 62 de in- 372 páx. coas in-
formacion. 12 pó- formacións preci-
xinas a toda corco sos. Deseño cómo-
mapa de estradas. do e moderno. Na 
Fito marcadora. páxina, recordato-
Nova encaderna- rio de citas e gran 
ción resistente e cantídade de es-
agradable, refor- _ pacio para anota
zada ·con .esqui- cións. 12 páxinas 
neirbs metálicos. · co mapa de estra-
T res cores a ·esco- das a toda cor. 

11ler nas. capas. 'fito marcadora. 
Mesma encader
nación ca axenda 
semana a vista. 

AXENDA DE PETO BLOQUE DE MESA 

Especialmente d.i
rixida 9 ei:npr.e,sas 
e inst1tuc1ons. 
Coas infor.macións 
habituais, espe
cialmente a fiscal. 
Unha distribu-ción 
agradable e . éfec

- tiva. Gran superfi
cie úti 1 para ano
tacións. -impreso a 

. dúos tintas. Estu
diado. separodor
marcador de fo
llas. 

112 páxinas. Oi
versas informa
cións. Formato có,. 
modo para leva·r 
consigo en calqu~
ra momento. Am- , 
plio caderniño de 
teléfonos. · Fito 
marcadora. Estru
tura de doble se
mana á vista. - -

INTERNACIONAL 1990 , VARIOS PRODUCi0$ MÁIS 

Axenda de luxo, 
encadernada _ · en 

· pel e- cun gravado 
de M. Focal a toda 
acuberta. Formato 
cadrado 250 mm. 

· de lado), 'impresa 
a dúos tintas. Tó- -
dalas iriforma
cións en oito idio
mas distintos (in-

. cluíndo os da pe
nínsula). Presénta-

. se en caixa de car
tón ríxida, e un 
gravado .asinado 
e · numerado · por 
M. Focal. A oxen
da galega que se 
va i vender en tó.: 

'dQlos países · de 
E u ropo. 

Tales como alma- · 
n.aq1:1es, ·calenda
rios ... que conxun
tamente con todo · 
q ante_rior confor_-
man a n_osa pro
posta -no ano '90 . 
para o mundo da-s 
axendas e. calen
darios. · ' 
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-AMÉRICA EN CRISE 

un ·mundo a bulir, con 
novas que se. suceden 
cada dia, .está a · 
deparar.o fin do 
-socialismo de guerra e ' 

Xosé Carlos Fernándéz C·id, . crego en Managu~ 
. 'Os Séindinistas pod~rian perder o governo, pero o poder é dO pavo' 

-o paso deste á unha · 
·nova era . . Da outra 
banda .os estrategas 
norteamericanos distan 
ainda. de ter· -
reflexionado sobre as 
preocupacións da - · 
maiqria da humanidade 
para este· fin de século. 

· Nestas duas páxinas . · 
óferecemo.s a · 

- testemuña dun relixioso . 
galega, significativa por 
estar implicado ná lo.ita_ 
duri dos po[ltos cr~ciais . 
:dos cámbios_e da. 
·poi ític~ -. 
norteamedcana: 
Nicarágüa,_ que · · . 
. ac;iemais está perta a 
realizar o seu segundo 
proceso eleitorat libre 
na. história, previsto 
para o próximo mes de 
Febréiro~ Ac.ompaña 
unha análise do 

1 • 

.A. EIRÉ 

"Coñecer a un povo que ten 
dignidade arreo" toi· o que 
levo u, segundo as su as 
próprias palabras,· a Xosé 
Carlos Fernáodez Cid a 
marchar a Nicarágua, e leva ._ 
tres anos dirixindo unha 
parróquia en Manágua. 
Antes xa estivera oito anos 
en El .Salvador,. tempo no 
que trabou amistade cos 
principais teólogos da 
liberacións, como obispo 
Casaldáliga. Dias antes de 
rematar as suas vacacións 

' ·na Galiza, nas que seguiu a 
oficiar a sua tradicional misa 
en galega, realiza para nós 
algunhas reflexións sobre a 
situación en Centroamérica 
e, máis concretamente, en 
Nicarágua. _ 

Segundo as infonnacións que dá 
a prensa occidental son moitos 
os clérigos do Estado español 
que militan nos movimentos de li
beración de Latinoamérica. Cal é 
a·realidade? Cómo pode explicar 
o feíto? 
Non, non· son tantos, cr que pasa 
é que·alguns son moi significados. 

E un aspecto de algo que en La
tinoamérica se chama Teoloxia da 
Liberación, unha realidade, non 
unha doutrina criada nun laborató-

·importante Documento 
de Santa Fe 11, no que 
os ideólogos da 
máxima poténqia · 
mundial ·expoñen a sua 
opinión sobre as 
medidas a aplicar no 

CofJlo · afroritar o perígo ·comunista de Chile a Ria Grande 

contexto . · O:DOcümento ,de .Santa· Fe-11, estratéxia dos 
. latinoamericano, áreq . 
considerada prioritária 
·para os intereses dos 

·· Estados. Unidos "ante a 
infiltración. do 
comunismo na.rexión''. 

· Testemuñas que 
publicamos cando está 
a piques de se iniciar a 
cim~ra de presidentes , 
latinoamericanos en _ 
·San ·José de Costa 

En · 198Q uh grupo de dos no · continente euroasiático· e 
estrategas norteamericanos, aumentar asi a · capacidade de 
expertos en política coer~ión soviética". "lsto é real, 
• • 

1 
. consideran, mesmo se se produce 

:internac1ona ' agrupado· sob unha ·reducióil das forzas riuclea-
.o nome' de Comité de Santa res estratéxicas soviéticas debido 
Fé-er~n es encarregados de aos acordos sobre control de ar-
. elaqo-rar un docL:Jmento que mamentos". 
deixaria claramente · . A ameaza ".terrorista subversi-
·deseñada a orientación da va" non .disminuiu, "senón que 

· medrou na pasada década. Nica-
política dos Estados Unidos· · rágua e Cuba, estados satélites da 
para ó continente americano. Unión Soviética, involucráronse· no 
A política "bl;:inda" de G_é}rter, narcotráfico ( ... ). Os abondosos 
e a mer:ltalidade que ~e . recursos que produce áumentaron 

Ri"ca. _ . arras.traba desde a derrota a capacidade subversiva, alén do 
· _ de Vi~tnam e as crises , que se concebiu inidalmente". . 

· . "Ao tempo, recoñece o· docu- · 

/ 

. superpostas do .Watergate e . mento, as .economias latinoameri-

. dos reféns iranianos, servir.on canas están a abalar con taxas dé 
- de mÓtiVO para que Un grupo . Crescimen,to SÓ' marxinalmente po-
de asesores militares, sitivas ( ... ). En termos per capita, 
econcimista~, sociólogos etc. i · o, PIS glob

0
¿:ll da rexi~~ aumentou 

" de clara connotación so ~un, 0,5 Yo_ no 1987 . . . . 
Disto. recollen as suas implica-

, ne~c.onservador~, tratara~ ~e . cións os Estados Unidós: "A emi-
rev1v1r o suposto predominio .gración latihciameric&na óllase no 
perdido no continente. O .sentido, de como absorver . ou re
reaganismo foi o en9arregadci' xeit~r. os millóns de ·perso~s. que 
de levar-á práctica este se d1nxen aos EE.UU. : A le1 S1mp-
d - - . Ol d · so.n-Rodino pen~liza as inmigra-

eseno. 1 º ·anos espois, 0 i cións ilégais posteriores a .1982. 
Docvm,e'!to de San~é!. Fe 11 · · A orixe do problema centrariase: , 
veu continuar esta hna. na violéncia marxista, a pobreza, 
o documento comeza sinalando a ,m_á administración, a anarquía e 
que "a rede comunista subversiva a corrupción xeralizadas d~ntro da 
e te'rrorista extéridese desde Chia- própria América Latina. · 
pas· no sul de· México até Chiler ta- De continuar. estas tendéncias 
cendo de tod~ a costa do Pácífi- actuais producirianse: maiores ac
co, ·ªº sul de Ria Grande, un cená- titudes hostís latinoamericanas, 
rio de conflito aberto". · máis estados prosoviéticos, máis 

O que se califica de ·:estratéxia subversión, maiores ameazas ao 
comunista ·de conflito" no · conti- . sistema financeiro ·internacional, 
nente ~eria ~demais ~ implicación máis crimes. e narcotráfico lmpul-.. 
de obhgar a redución dos "com- sado por elementos subversivos, 
prómisos f~turos dos Estados Uni- m_áis ~ emigrayión e, por último, . 

maior posibilidade de implicación 
norteamericana. 

O Comité observa, neste segun
do documento, "unha continua
ción da aotitude de indiferéncia 
estratéxica advertida no primeir.o 
informe de 1980". 

A necesidade de 
democracia 

Pesie "ao logro de Reagan do re
torno de Latinoamérica á demo
cr.ácia ( ... )a actitude de i:noitos po-

~'PREOCUPA "O 
PREDOMÍNIO DA . 

ESQUERDA EN GRAN 
PARTE DOS MEIOS 

DE DIFUSIÓN EN 
TODA AMÉRICA 

LATINA' 

·vos latinoamericanos é de tal na
tureza, que ainda que as formas 
guvernamentais podan cambiar 
através dunhas eleicións ainda se 
produce estatismo". Quer dicer: a 
cultura política do pais e o "gover
no permanente, formado pola bu
rocrácia civil, o poder xudicial é as 
Forzas Armadas", continuan a de
fender unha amplo papel do réxi-

- me por toda a sociedade. As ne
gociacións habidas entre· estas 
democrácias e o réxime soviético 
explicarianse, fundamentalmente, 
débido a que o réxime soviético é 
máis compatíbel co hábito estatis
ta e dirixista latinoamericano que 
o dos Estados únidos. Neste sen
tido 'incardinase ·o. crecimento de 
bo.lsas a estudantes latinoameri
canos por parte da ' URSS (de 
2.900 en -1'978 a 10.000 dez anos 
despois), o erisino e adestramento 
en ministérios· soviéticos, o co
mércio e troco através de amplos 
proxectos do sector. público ... (si
nálase tamén a compra de com
putadoras brasileiras pola ~RSS ~ 

· a . balanza . comercial favorabel a 
Arxentina a causa do trigo. Nóte-

. se, de paso, que_ o tan vilipendia
do imperialismo ·soviético ten un 
comércio deficitário · cos paises 
supostamente· sometidos). 

"Os estrategas norteamericanos 

er in~ 
que r 
"esta 
o fixc 
itorai~ 
moer 

O SE 
ante ·: 
ratos 
naliza 
irnulai 

de 
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unha reflexión sobre o que 
v'e o pavo. Entón, o cregb, ainda 
e teña unha ideoloxia de direi
s, como pasa con xentes que 
ñezo eu, ao chegar ali e ver a 
lidade, automaticamente se 

oduce nel un c~mbio . ..., 

QUl,.AINDA OS QUE 
STAN MILLOR 
F AMADOS, ESTÁN 
ESINFORMADOS' 

'nda · ·asi semella que existen 
mo duas igrexas, unha a dos 
bres outra, a do Cardenal 
ando e demais xerarquias. 
é certo, pero non é certo. É di
, non pasa como aqui en Euro
onde hai unha espécie de lgre
paralela. Alá non existe esa 
xa paralela nen a quer~n facer 
teólogos, nen os fieis. Queren 
ar dentro dela como un fermen-

rmase que tooos estes movi
ntos nasceron froito da Teolo
da Liberación. Pero segundo 
tede semella que é ao contrá-

tamente. Pero o que todo o 
r.10 recoñece é que a Teoloxia 
Liberación nasceu co Vaticano 
O povo de Latinoamérica tiña a 
sma ideoloxia, a relixión como 
ha espécie de droga, de resig
ión para que ninguén se move
Pero o Concílio Vaticano 11 e 

o a famosa Asamblea Episco-

pal de Medellin, no ano 1968, fo
ron os desencadeantes de. que o 

. cristiáñ alfase doutra maneira: a fe 
como nova enerxia para cambiar 
o mundo. Os teólogos rion fixeron 
máis que coller esa realidade e re-

. flexionar sobre o que o povo v~ve. 
Ao povo, ás comunidades de 
base, .ese ar do Vaticano 11 tivo· 
que chégar dalgun ~eito 
Se non fose por iso a xente s~gui
ria cunha reliX:ión .alienadora, 
como a que se vivía antes, que -en 
vez de liberar o que facia era e.s
. claviza~ as conciéncias e non dei
xar: que ninguén quixera camt?iar 
as cousas. Pero ~so cambiou, 
hoxe dase un cristianismo moi. .. 
revol!Jcionário, isa é a palabra. 
Pero coñ ~ Xoan Paulo 11 semella · 
haber unha regresión. 
Hai unha involución na lgrexa, isa 
está claro. Pero en América Latina 
a xente o que fai é sofrer iso, pe'ro 
nor:i ten conciéncia de facer algo 
distinto, de constituirse nunha 
lgrexa paralela. 

'f\ TEORIA DA ' 
LIBERACION É_;_U_N_H_A_ 
REALIDADE NON 
UNHA DOUTRINA DE 
LABORATÓRIO' 

Vostede está a falar continua
mente de Jgrexa paralela que se .. 
cadra non existe, pero o que sí 
existe é unha igrexa distinta. 

Pero a intención da xente non é 
facer nada paralelo de Obando, 
Sosco Vivas ... , aproveitañ cando 
veñen bispos como Casaldáliga, 
Arcea, Samuel RL:Jíz, para darse 

llALIZA E MUNDO 

canta de que teñen o apoio dos 
bjspQs. Eles o que pretenden 9 

_ mudala desde dentro. . 
No actual proéeso pre-eleitoral 
de Nicarágua, cal .é ª maneira de 
comportarse da xerarquia católi-
ca? · 

Viñen a Galiza no mes de Agostq, 
para ali dous meses e moito te,m
po. Antes de sair recordo unhas 
palabras de Monseñor Obando 
que non me gosfaron moito. Falou 
de que a oposición tiña que unir
se. E unha postura ·puramente par-: 
tidista. · · 

· ... Como sempre aqui, ainda· os . 
que están mellor informados, es
tán· claramente desinformados. 
Vese que hai un claro monopólio 
da inform(!ción. Fálase de que es·
tán a Frente Sandinista ~ á UNO, 
de Violeta Chamorro, · á que todos 
coñecemos como Dona Violenta 
Chamorro.· Non se. di qu~ os So
cial-Cristiáns van · pola sua. conta; · 
e tamén vai pofa sua canta o Parti
do Conservador Demócrata e o . 
Partido Unionista ·centr.oamerica
no. Hai', polp menos, cinco op..:: 
cións, pero aquí só se fala do 
Frente Sandinista e de Dona Vio-

- lenta. Esta señora non ten partido . 
nen nada, o seu fillo sí, ten o Parti
do Socialde1J1ócrata, · que utiliza 
como símbolo_ -O · mesmo· que O 
PSOE e caben todos dentro dun
ha cabina telefónica.-

Dame medo opinar pois as cou- · 
sas mudan rapidam~nte. Todo in
dica que as duas grandes opcións 
son a Frente Sandinista e a UNO 
que r~cebe apoio. arhericanó, até 
o ponto de que Felipe González 
recoñeceu na sua 'visita aos 
EE.UU. qüe era o único 'caso no 
mun'do no que nqn se poñian tra- . 
bas .ilo financiamento exterior dos 
pa!Jidos. 

E a primeirn vez que a .ONU se 
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avén a mandar observadores a un estiveron aliados cos Sandinistas; 
país non dependent~. polo que, as - · cos SoCial -Cristiáns. .. Como dix.o . 
garantias, -desde o ppnto da de.:. Ortega en Maio, "se perdemós· as 
mocrácia formal, van .ser absolu- . · eleicións entregaremos o governo, 
tas. . pero o poder é do pavo, non é 

Pero a UNO non é 'unha alterna- noso". : 
tiva. os· dóce ou 14 . partidos que· Semella qüe Centroamérica vive 
están na UNO son totalmente dis- unha nova situación con ·conver- · 
pares;" ·mesmo hái dous- pa~idos sas entre as guerrillas e os distin.:. 
comunistas. As. suas · manifesta- tos governos... _ 
dóns son ·do máis pintorescas, a. En realidade non é tanto. É máis o 
xente comeza a berrar co.ntra os 
comunistas e eles teñen que aga- _ ruido que montan que a . própria 
char os ·seus símbolos e a cabeza realidade. N.o Salvador sí, hai con
porque van con toda a burguesía · versas pala presión internac\.0nal e 
e a oligarquía-. . -· ·. por un acordo feito o 7 de Agosto . 

No ano 84, nas eleicións máis ·· en Honduras polos cinco presi-
limpas ·habidas nunca en Nicará- dentes, que .son de todo o espec-_ 

-. gua, 0 Frente Sandinista sac.ou un tro político: desmobilizar a Contra 
·67 por cento dos ·votos. Agora, en 120 dias· e, logo, facer un diálo-
por moito . que,_perda {lestes tres go no Salvador. Por cumplir, reali- ... 
anos, non vai perder a m?ior:ia ab- z·aron esas conversas. En Guat_e-

, soluta, airida que lle mermou_ bas- mala non houbo conversas rien·as 
tante o apoio por mor das candi-: . haberá. . 
cións .de vida, pois hai xente que - Pero un deses acordes, a des-
non dá realizado unha análise co- mobilización da · Contra, parece 
rrecto. das st,1as causas: o boicot que non se cumple. · · 
e a guerra. ~ Neste momento a gar;:mfia máxi-
De perder a Frente Sandinista, rria de que a Contra se vai desmo-
como cambi~uia a_pplítiGa? . bilizar é ~ue o perigo non é para 
E unha pérgunta difícíl, pois ·non Nicarágua; senón para Honduras, 

f 1 • · • que ten aí ·1 ~ mil homes que lle 
se a a mo1to diso ~n Nicarágua. venden as .suas armas a_' guerrilla 
Ali nenguén o prantexa, per9 ou 
caído que, . se per.dera a . maioria do Salvador, iso é causa sabida. 
ausoluta, podia darse unha solu- Por i~o nestes momentos quen ten 
ción á polaca, aliándose cos Con- ·maior interese na desmobilización . 

d D , · son os paises viciños. , . 
serva ores emocratas, que xa Pero . a política dos EE.UU. é 

'/\ UNO NON·E UNHA 
AL TERNATIVA,__;;O~S ____ 
-PARTIDOS.- QUE A 
FORMAN SON 
TOTALMENrE . 
DISPARES' 

mantelos como unl1a reserva men
tres non haxa eleicións. lso ten 
moitas· leituras: ·para eles eleicións 
democráticas é sinónimo de que· o 
Sandinismo perda o poder, ,pero 
para que o perda é necesária a 
confrontación con outro exército · 
que se opoña ªº -Sandinistas. -o
que van pretender os ianquies é 
que a Contra se . incorpore ao 
exército. . ·D 

ados uoidqs para Américé;i-·Latina 
·en que enfrentarse ao feito de 
e os intereses soviéticos son 
stos aos ,nasos". "Non pode
s permitir, sinálase, que (os lati
mericanos) sexan esclavizados 

r narcotraficantes, terroristas ou 
estado espansivo ( ... ). Non po-
os ser espectadores pasivos 
que o esforzo por eliminar a 
reza sexa socavado por polfti
económicas ou contra a débe

de miras estreitas que destruen 
osa economía". 
Para os Estados Unidos, cal
er intervención gubernamental 
que no Doéumento se denomi
"estatismo") é nociva. Compre 
o fixarse non só nos procesos 
itorais, senón tamén afortalar a 
mocrácia na sdciedade", atra
de "sindicatos, grupos empre

'ais independentes, asocia
s comerciais e educacionais" 
"preserven a independéncia 

sociedade" e ante os que o go
o debe rendir contas. 
document.0 non é máis explí
sobre o que entende por "so
adei., como se exerce ese 

ntrol sobre o governo etc. Ainda 
o sentido aponta, como máis 

ante ·se sinala, "á condea dos· 
ratos burocráticos e das na
~alizacións, a9 tempo que se 
1mulai1 a formación de merca-· 

de capitais nacionais, a su
sión de regulacións, a privati
ión ·de compañías paraestatias 
tente~ ... '\ de modd que os po-. 
es privados. teñan as mans li

para o aceso á riqueza do 

pontos: "A T eoloxia da Liberación 
é unha doctrina política disfarzada 
de créncia relixiosa antilibreem
presa e antipapa, para debilitar a 
independéncia da sociedade do 
control estatista ( ... ) Asi vemos a 
innovación da doctrina marxista 
vencellada a un vello fenómeno 
relixioso e cultural". 

Por outra banda preocupa "o 
preodomínio da esquerda en gran 
parte dos' médios de difusión en 
toda América Latina". · 

. . 
producirá "un crecimento cero QU 
negativo e un medre da pobreza, 
senón tamén que non terán cartas 
para adquirir os· produtos dos Es-· 
tados Unidos. Estímase que des
de 1982, o deterioro das econo
mías latinoamericanas provocado 
pola débeda,. costou. aos produto
res dos Estados Unidos 70 mil mi
llóns de dólares en vendas perdí- · 
das". 

Unha solución a este problema 
seria ."o cámbio de débeda. por ca
pital". Un empresário norteameri-

Ante isto apóntase , que "os cano, por exemplo, fariase cargo 
meios de difusión, as igrexas e as dun dos crédítos arxentinos, a 
escalas continuarán a desviar as cámbio de tales _empresas ou ·pre
formas democráticas cara 0 esta- priedades deste páís. O áocumen
tismo se 0 EE.UU. e os novos_go- · to acbns.ella a participación cc;m
vernos non recoñecen isto como xunta con empresários autóctono~ 
un ha taita do réxime". .- · "para non provocar un negativ·o 

nacionalismo". 

Conflitos de baixa , · 
intensidade .: 

Narcotrafico 
Contra o narcotráfico que, como . 

·se viu ; constitue ·un bastión dos 
subversivos, debe sér combatido 
cun fortalecimento "da/ indepen
déncia do poder xudicial", . coa 
"redución das gañáncias para os 
vendedores· e _aumento dos riscos 
para os compradores". Posterior
mente poderia iniciarse un "limita.: 
do progra111a. de legalización". 

. A OEA meUor que a ONU 
O-documento critica -a indiferéncia 
dos Estados Unjdos ante a. Orga'.:.. 
nización de Estados Americanos, 
cando "en contraste coas Nacións 
Unidas, · a ·· OEA · demostrou · ser 
4nha orgánizacipn moito · m_áis · 
amistosa". · 

Estratexia .país a p~í~ . 

Posteriormente o texto . centrase 
nunha análise país por pais, entre 
os que se consideran exemplifica
dore·s. Recollemos unha síntese: 

xio do PRI, como case partido úni..: 
co. ._,. - . 

ColÓmbia: De non tomar medj
das, "Colómbia terase convertido 
noutro Salvador p·ara meados da 
década dos 90". Narcos 'e guerri.,, 
lleiros e a sua mutua relación se
.rian o problema. (Lémbre~e que 
este documento foi redactado en 
1988, cabe pensar-que os actuais . 
acontecemen.tos de Colómbia·son. 
en - parte o . seguimento destes 
consellos). · 
. ·arasil: Compre. prestar asistén

cia, de feito "este país e todo o. 
· · Sul chegou · ~ ocupar un lugar se

c.undádo ante os problemas de 
América Central". 

Cuba: Pala sua. idade e o seu 
declive, o caudillo Castro debe dar · 

'A USIA (AXENCIA DE· 
INFORMACTÓN o.os· 

ESTADOS UN!DOS) É 
A NOSA AXENCIA 

PARA LEVAR A CAB0 
A ·GUERRA CULTURAL' 

"O desenrólo dunha política cul
tural é decisivo para . o apoio dos 
Estados Unidos á ·xestión latinoa
mericana, A USIA (Axéncia de In
formación .dos Estados Unidos) é. 
a nosa axéncia para ' levar-a cabo 
a guerra ._cultural". 

Apoiase a lei que trata de reo(ga:: 
nizar os grupos de Operacións· Es
peciais, asi como os orzameiltos -
de axuda .aos. g,overnos democrá
ticos afectados por este conflitos, 
·"como- parte do recoñecemento 
de que as insurx.$ncias indixenas 
son explotadas e agravadas polo 
exterior". Os Est.adds Uñidos de

México: Os Estados Unidos de
ben apbiar. a lfq~idación de rem- ' 
presas estatais e promover o na
cemento de formas de opo~ición 
-ante o crecemento do desprestí-

· paso ·a cámbios no · réxime a mea
dos.' de década. Propoñens~ con
versas coa Unión Soviética para a 
sua ·retirada militar da J.lla. "Cuba 
non é Afganistan é está,. na nosa 
esfera de intereses, non na de 
Moscú". Debe prepararse o ,terreo 
"para un cámbio rápido e positivo 
~espois da desaparición dO' máxi-
-mo lider!'. . · 

. Panamá: A c,aida .de Nbriega e 
a·celebraCión de eleicións non son · 
suficientes para instau'rar un rexi
me democrático. Deben realizarse 
conversas co gpvernó que inéluian . 
"a retención dun número limitado 
de instalacións en Panamá (princi-

A debeda 
"A crise de endebedamento 'é es
·trutural e está por riba da ·capaci~
dade. de -reembolso dos· paises". O 

' 
ben estar preparado~ para con- ·-, Q 
ven_cer á opinión públrca e aos · · ·PR06LEMA NON 
próprios médios de difusió!l cla es- -ÉSÓ O IMPAGO DA 
tratéxia marxista-leninista que se DÉBEOA SENÓ~ 
dá no conflito. O que non se expli:- . . . TAME' N QUE NON 
ca é o por que estas grupos e .re- . 
xímenes jndíxenas e nacionalistas . TERÁN CARTOS PARA 
latinoél'mericanos son tan propen- ADQUIRIR. OS · 
sos a deixarse influenc;:iar' por un . 
país do outro hemisfério e resultan · PRODUTOS DOS 

. palmente a base aerea How.ard e 
a estación naval Rodman) para 
unha axeitada proxeción de for:zá 
en todo o Hemisfério Ocidental". 

o texto en dous problema non é· só o impago que 
tan remisos, por. exemplo, ante os ESTADOS UN~DOS' 
próprios .Estadps_Unidos. ·1 

• 1 · 

. A crise en América ·Latina, resu
-me o documento, non foi· re·solta;' 
os · problemas camb_iáron. pero 
son tan graves ou piares que os 

· de 1980". 

'., 
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·A SEGUNDA GRAN CAIDA DA BOLSA -

. : Ca~a vez máis opinióris convE?rxen na . inevitabilidadé dunha _ recesión 

Un pesadelo perturba o sOño americano· 
• M.VEIGA 

Ainda que os médios xa 
pasaron a páxina sobre o 
último devalar vertixinoso 
da bolsa, o certo é que as 
razóns seguen a clstar aí, 
e estas non son tan 
circunstanciais como para 
puder atribuir a caida de 
dias pasados a unhá 
operación fallida como foi 
a compra da United 
Airlines através de bonos
lixo. 
A noticia do medre do déficit da 
balanza exterior norteamericana 
(10.770 mil!óns de dólares máis 
en Agosto, case dous mil por · 
riba do previsto), o que se ven 
sumar aos 125.000 existentes, 
fixo, como é sabido, aumentar os 
temores. 

gantesca débe_da . 
A racionalización deste cadro 

traerá para o país até agora máis 
poderóso do. mur.do, péro cqn 
sectores xa en· notábel crise 
como a construción e o automó
bil, · a necesidade de reducir un 
nivel de vida a.ctualmente por 
riba das suas posibilidades ~ 
Bush, como Thatch,er e F. Gon
zález, vese abrigado a ·realizar 
sérias chamadas á redución do 
consumo polos· cidadáns é á ex
pansión do aforro. ,,.. . -
O comezo da depresión? 

Os Estados Unidos seguen a -
consumir máis do que producen, 
polo que se ven abrigados a rea
lizar importacións alén do acon
sellábel para o bon estado da 
sua economía. Economía afecta
da ademais polo excesiva cotiza
ción das acións das empresas na 
bolsa, moi por riba da sua renda
bilidade real , debido á especula
ción -e aos bonos-lixo (compras 
·realizadas sen capital ou sexa a 
crédito, cun alto risco de impago 
que se compensa cuns intereses 
moi altos), tales son os motivos 
do desorden financeiro que sai
ron á luz despois do crash de 
Outubro do 87. 

Os norteamericaños encóntranse 
.a piq1,.1es de ter que recoñecer· 
que as espectativas. para os seus 
tillos son piares que as que tive
ron os seus p¡:iis. A nación, por 
outra parte, pode comezar a so
frir os efectos dos · fortes dese
quilíbrios internos: un de cada 
200 norteamericanos é millonário 
en dólares, p·eró un de cada 8 

Xapón dlsposto a devorarse a economia norteamericana a pouco que nela asome - vive por baixo dos 1 imites da po-
8 recesión breza. 
grupo dos sete paises capitalis
tas máis ricos, resultaron irnpres
cir,d1beis para moderar a aiarma. -
Só a inxección de li~uidez do 
banco central nordeamericano 
evitou unha maior precipitación 
da bolsa. 

mento do sistema monetário oci- O venres 13 de Outubro do 87 
dental". O que repercute aiñda comezou unha lo11ga história que -
doutro modo: -a causa da pobre"' puxo fin a unha era de.crecimen"" 
za latinoamericana os Estados to,· seguida da frivoHdade espe-
Unidos estiman en 70 mil millórís cul~tiva dos brokers como fuxida 
de-dólares as vendas -perdidas a cara adiante xa en plena crise. 
estes paisl3s. Este Outubro coñecimos o se-

E. a parede son os xaponeses, gundo capítuio. · 
Os Estados Unidos entre 
a espada e a parede 

cuxos bancos controlan xa ó 25 Expertos, libres de sospeita, 
por cento do mercado crediticio como o economista . e Nóbél, 
dos Estados Unidos, · tendo cla- · · ~aul Samu~lso.n, ou Walter W~-

A meio desta crise destácase 
o papel da intervención estatal, 
tan vilipendiada nos últimos anos 
en todo o Ocidente. A Reserva 
Federal, nos prÓprios Estados 
Unidos, e as reunións dos G-7, 

A espada é hoxe o billón de dó
lares que o terceiro mundo é in
capaz de pagar a Ocidente (en 
parte importante aos Estados 
Unidos) en virtude da débeda. 
Expertos finaAceiros do Banco 
Mundial sinalaban, de xeito lapi
dário, que "o endebedamento do 
terceiro mundo hase converter 
no maior perigo para o fundí-

ramente definida a. ba1anza co- ll1ans, presidente da ABE (gab1-
mercial ªº seu favor. nete ' de previsións con clientes 

Mentres ven cada vez máis·im-- de ·primeira liña), · certifican xa a 
posíbel de cobrar o resultado da ~entrada nun novo periodo de r:e-
usura internacional, clave do alto cesión, posibelmente a maior do· 
nível de vida dos paises capita- século .. ft: .tamc_>sa e po~e que, 
listas máis desenvolvidos os Es- . premorntona obra de Rav1 Batra 
tados Unidos terán qu~ facer .A depresión de 1990 segue a ser 
frente pola sua banda ao . pago leida (fon intensidade en Wall 

·dos intereses da·sua própria e xi- Street. O 

F.RONTEIRAS EUROPEAS 

POLÓNIA E 
O PACTO RIBBENTROP-MOLOTOV 

Animadas polo debate ir terno que vive Po
lonia, as poténcias occidentais, axexantes 
á oportunidade de capitalizalo en beneficio 
próprio, fixéronse axiña eco de certos slo
gans revanchistas esgrimidos polos secto
res máis reaccionários daquel país e da 
própria RFA. Tamén é verdade que de mo
mento non os airearon máis,, pois tomalos 
~n sérios non lles ía aproveitar en absoluto. 

Estou.me a referir á revisión dos. acordos 
materializados ao remate da 11ª Guerra 
Mundial no que fai ao estabelecemento das · 
actuais fronteiras entre a URSS e Polónia, 

. e que arrincan, in.mediatamente, do tratado 
de Yalta (1945), mais tamén, neste caso 
concreto, do pacto de non agresión xerma
no-soviético (Ribbentrop-Mototov) de 193'9. 

O perigo que semellante posta en . cues-

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA 

unha politica de alianza de clases antifas- parto de P<;>lónia.- Mais non ~e pode xulgar 
cista, materializada nas Frentes Populares, mediatizados pelas desgrácias que parecen 
que foi criminalmente saboteada pota bur- perseguir a ese pavo. 
guesia reaccionária, quen non dubidou en Ante todo, a Polónia de que se trataba 
abandonar e mesmo bloquear á España re- - era un estado fascista,' rexido por unha dic
publicana para deixala caer nas mans do tadura militar do' mes!TIO carácter que ou
fascismo. Caída de cuxas consecuéncias tros governos totalitários· do momento. Non 
humanas é mellor non talar. era en absoluto a democrácia representati-

Como tampouco dubidaron os governos va dunha nación feliz. Todo o contrário, 
de Inglaterra e Fráncia en ceder Austria a exer_ciase nela unha forte repre~ión e era 
Hitler e consentiron tranquilamente, nos oficial un agudísimo antisemitismo. O que _ 
acordes de Munich (1938),- a ocupación non impedia qu_e fos_e aliada _de Fráncia e 
nazi de Checoslováquia. , lnglater_ra. O fascismo polaco tivo a desgrá:-

T6do isto naturalmente, cun obxectivo .da, frente_ á Alemánia, de non contar con 
calculado:· o de facerlle ver a Hitler que o soporte racial xerníánico e de entrar incues
inimigo · comun era o comunismo, . contra o tionabelmente nos plans expansiv.os nazis. 
que esperaban dirixir as tropas alemanas. · Con todo, isa non foi obstáculo para que o 

Frente a eses pactos. sucesivos e claudi- exército polaco (tácticamente obsoleto, 
cantes, auténticos causantes directos e perp de forza cc-nsiderábel) ocupase a sua 
imediatos da desgrácia de millóns de per..: parte de Checoslováquia no 1938. 

St l. f · ., · h, bºI b -· ... Mais_ creo que hai outro argumento de soas, a in 01 rna1s a 1 • e suscre eu _ . . . . .. . 

, J tión entrañaría para Occidente consiste no 
efecto dominó que desencade'aria, abrigan
do a revisar, en boa lóxica, nón só a lexiti
midade das adquisicións territoriais de Po
lónia a costa de Alemánia (Silésia" Dantzing, 
Prúsia), senón igualmente, por exemplo, a 
deAlsácia por parte de Fráncia ou o estatu-

(Agosto de 1939) 0 que periteu, ao c,abo, . peso .de~1s1vo. Os. soy1et1co~, gue entraron 
asestar un golpe mortal ao fascismo e outro - en Paloma. en 1939 e na pract1?a. estort?a-

. decisjvo ao capitalismo no seu con~unto. ron ~esa forn:ia o futuro e previsto a~aque 
Responsabilizar. por iso á URSS de ser ser . ale'!'~~· non-f1~e~on_ outra,cousa que liberar 
parte responsábel da Guerra é' pura demo- · t~rntonos ma1ontan~mente P~~~~dos por to de Berlín. ' 

Prescindido .disto, quixera analisar en si . 
mesma ·a lóxica do ponto de .partida do 
axuste fronteirizo polaco-soviético, é dicer, 
o pacto citado. 

Este acordo, ademais de escandalizar no 
seu momento a alguns comunistas occi
dentais, frus~rou aos dirixentes capitalistas, 
que responderon contrariados cunha ridí
éula campaña dé desprestíxio contr:a a 
URSS, con argumentos pretendidamente 
<?ferecidos . de~de a esquerda. . . 

O pacto asinouno a URSS logo de ter de- -
mostrado con cr.eces a sua preferéncia por. 

góxia que non compre comentar. b1elorr~sos ~ uc(antanc;>? (sov1et1cos}, que . 
Agora ben, no Pacto de non agre~ión xer- quedaron ba1xo ocupac1~n pol8:ca t~as o re-. 

mano-soviético cc:intíñase a cláusula de re- rr:'ª~e ~a Iª Gu_err~ iy1und1~I, debido as espe-. 
· c1a1s c1rcunstanc1as en que se atopaba o re-

•ESTE ACORDO, ADEMAiS 
DE ESCANDALIZAR A 

ALGUNS COMUNISTAS, . 
FRUSTROU AOS -

DIRIXENTES CAPITALISTAS' 

cén creado estado soviético, que non tói 
parte adi:nitida na paz de Versalles. 

·En resume, pode afirmarse qtle a manio
bra táctica que supu~o o asinamento do 
pacto permitíu, iogo da mdnstruosá conyul
sión ·da guerra, a afirmación da x.ustíeia so
cial e a ·democrác;ia en Europa~ e é_. inegábe! 
que as fronteiras-que de· aí sairon recollen 
de forma rnoi fiel a realidade nacion·ái: o 

. •lnespal contrata comes-. 
- mo as~gur¡1dor.' Por máis· que 

áinda non teña cobrado a póliza · 
do - seguro pola c'3tástrofe _ de 
Alúmina- Al1.:1mínio, lnespal, a 
empresa proprietária da factoría 
·de San Cibrán,. decidiu manter 

_ como broker asegurador a Marsh 
Mclennan; decisión que cubriu 
de porplexidade ~o sector ase
gurador pois o INI ten un pleito 

· entablado co · grupo .americano, 
ao. negarse. este a pagar os 11 
mil millóns de pesetas do sinís-
tro. ~· 

Fontes aseguradoras afirman 
_non entender ~ postura do INI a 
non ser que nesa renovadón por . 
300 millóns de pesetas da póliza, 
vaia incluido o- arranxo do pago 
.das indenizacións; ainda que ta
mén· se afirma que é unha impo-
s1ción de Alean, multinacional 
que participa en lnespal cun 24 
por cento e que.ten anunciado a · 
sua decisión de abandonar a 
empresa espaAola. Esta imposi
ción Vi ria dada por· ser o grupo 
americano o ·que asegura a todas 
as factorías da multinacional ca
nadiana. 

Case dous anos ·despois do s'i
nistro do Cason as diversas ac
tuacións ainda escurecen moit6 
máis as últimas razóns do acorri
do. - · o 
•A CIA quer poder matar 
a.os dictadores. O director da 
CIA, William Webster, pediu pu
blicamente a flexibilización dun
ha arde presidencial de -· 1976, 
.que impede que a CIA mate a di-
rixentes doutros paises para lo

. grar un golpe de estado. 
A normativa en cuGstión foi de

finid.a despois de amplas ·nego
ciacións entre a Administración 
Reagan e o Congreso ianquie, 
despois de que tivera saltado á 
prensa os· intentos de asesinar a 
Fidel Castro, Mobutu ou Jomei- -
nei na era Ford, que foi qtJen fir- . 
mou a norma. 

Agora, despois do golpe fallido 
~n Panama contra Noriega, o di
rector da CIA. cárrego que antes 
ocl.ipou o agora presidente Bush, 
afirma que os EE.U_LJ. non deben 
participar en asesinatos políticos 
selec_!jvo, pero se un déspota se . 
fai co pqder nun país determina-

. do e a sua actuación pon en pe
rigo os intereses nqrteamarica
nos, debe existir algunha forma 
para poder derrbcalo". 

O FBI americano tamén pediu ... 
poder para perse_guir e deter aos 
-delincuentes en calquer país qu'e 
se encentren. O . 

Cora ~nnendia, dlrixente de EE. 

•E.E.dividido. Euskadiko -Ex
kerra encóntranse profundamen- . 
te dividido en duas corr:entes. 
Unha nacionalista e outra procli-

. ve ao PSOE. A liña oficial está re- · 
presentada por Kepa Auléstia e 
Bandrés, .e a "abertzale" por · Li
zundia e ·Uriarte, repartí.adose 
cuidadosamente nas candidatu
ras as persoas de ambas ten
déncias. 

Fracasada a inici~tiva do pacto 
. tripartito propiciado por E.E., es
pecúlase cunha posíbel .división _ 
-se os r~sultados eleitorais os pri
van de repres~ntación parlamen
tária. 

O pacto viña dado, precisa- · 
mente, polo mal augúrio que lle 

· presaxiaban os sondeos e para 
trátar de apontalar o partido. o 

!· 
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CARTAS 

PROTESTA 
DOS COMPOSITORES 

A Asociación Galt;;g~ dé Compo
sitores (A.G.C.) quer facer. públi
ca a sua mais er:iérxica protesta 
pola continuada discriminación 
de que ven sendo obxecto por 
parte dos responsábeis da poi íti-

1 ca cultural do naso· país repre
sentados pola Dirección Xeral de 
Cultura da Xunta de Galiza. 

Nos · meios de comunicación 
escritos do pasado domingo 15 
de Outubro aparece a programa
ción ·qos actos para- a iminente 

· inauguración do "Auditorio de . 
. Galiza" en Santiago de Compós
t~la. Pois ben, vemos con -sor
presa unha série de feitos qué 
non se poden deixar pasar por. 
alt~ ~ 

~~ primeiro lugar, dita inaugu
rac1on celebra-se coa estreia 
mundial · dunha composición or
questral dun compositor non ga
lego, composición encarregada 
para a celebra9ión do evento. 

Analisemos istQ. Que sucede? 
Quizais na Galiza non hai com
positores? lsto, evidentemente 
non é certo. A proba é a existén~ 
cía desde Agosto de 1987 . da 
A.G.C. da que t'On membros ·a 
case totaliaade dos composito
res de música cultua ou "calida.:. 
de" como para receber etse tipo 
de encárregos? Entón, como ex.:. 
plicar feitos como os seguintes: 

1) Alguns membros da A.G.C. 

Tlf. (986) 70 93 40 

foron becados pola própria Di
rección Xeral de Cultura (prévia 
aprobación dos proxectos en 
concurso público) ¡:>ara realizar 
obras orquestrais. · 

2) O próprio presidente da 
A.G.C. acadou a sua selección 
para representár á Arxeritina, lu-

-TOKIO 

I 
.' 

gar no que residia, cunha obra . 
para orquestra na Tribuna Inter
nacional da .UNESCO. 

3) Membros da AG.C. foron 
seleccionados para as distintas 
edicións da "Tribuna de Jóvenes 
Compositores" da Fundación 
Juan March. · 

4) Outros gañaron recente
mente prémios internacionais, 
etc. 

Vendo isto, que. xustificación 
ten o encárrego a un compositor 
non galega? · 
~n segundQ lugar, a A.G.C. 

non só non é. invitada senón se
quer informada da_ celebración 
<;te colóquios sobre temas relati
vos á composición que terán lu
gar con motivo da inauguración 
do Auditório. Sen comentários. 

En terceiro lugar, programa-se 
un concerto da Xoven Orquestra 
de Galiza. Interpretarán-se obras. 
de compositores galegos? De 
membros da A.G.C. xa que esta 
asociación agrupa á imensa 
maioria dos compos_itores deste 
país? De certo que non. E ahon
dando no tema diremos que a di
rectiva da A.G.C. estabeleceu 
contacto co Director artístico da 
mencionada Orquestra co fin de 
ir incorporando no seu repertório 
a música que se fai na actualida
de en Galiza, tendo como resul
tado a non programación até 
hoxe De nengunha desas obras 
e, máis grave ainda, amosando 
un total desinterese (non houbo 
o mais mínimo intento de· realiza
ción do -proxecto de colabora
ción) por un feito, como é este 
de tanta importáncia no desen-

. volvemento e normalización mu

. ·sical do noso país. Quizais sexa 
o mo~Pnto de pedir aos respon-

DA TERRA A LÜA 
Jules Veme ' 

·o P-IÁATA KERNOK 
· Eugéne Sue 

UNHA BOLSA DE CANICAS 
Joseph Joffo 

CHARLIE E A FÁBRICA DE 
CH,QCOLATE 
Roald Dahl 

ARTUSA 
Lois Diéguez 

CHARUE E O GRANDE 
ASCENSOR DE CRISTAL 

Roald Dahl 
J 

CÍUTRAVOLTAÁTORNIQUETA -
Henry James 

A VENUS DE ILLE 
Prosper Mérimée 

. sábeis unha normativa que con
temple a porcentaxe do progra
mación que se considere axeita
da nas orquestras dependentes 
do .naso Governo, causa que 
acorre en outros lugares do esta
do español: 

· Por último, sirva tamén esta 
carta para manifestar a n.osa sor
presa pola resposta negativa da 
Xunta de Galiza ás solicitudes de 
subvención apresentadas pola 
A.G.C. durante o ano en curso. 
É evidente que unha asociación 
deste tipo necesita para desen
volver as suas actividades un 
apoio económico por parte dos 
organismos oficiais e, por outra 
parte, a auséncia destas axudas 
ven negar os mais elementais di
reitos que o público ten de tomar 
coñecimento da criación musical 
galega. 

En vista da gravidade destes 
feítos a A.G.C. ve-se na obriga 
defacer púbrica a sua discrepán
cia coas actuacións dos respon
sábeis na Xunta de Galiza da po
lítica musical co fin de acad<r 
resposta axeitada a un colecti• J 
cultural que pretende refrexar no 
mundo musical do noso país a 
vitalidade e o traballo que, ape
sar destes problemas, o conxun
to dos co_mpositores realiza. O 

CARLOS LÓPEZ GARCIA-PICOS 
Presidente da Asociación Galega de 

Compositores 
(A Coruña) 
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lnquérito a escritores e críticos 

A obra de C.J. Cela 
non se pode encadrar na literatura galega 
• XAN CARBALLA 

A concesión a Camilo 
José Cela do Prérnio 
Nóbel, dotado con 54 
millóns de pesetas e 
cun controvertido 
pÍestíxio no ámbito 
literário, ten xerado 
opinións de todo tipo. 
N esta pequena mostra 
que segue procuramos 
recoller a reacción de 
~ignificadas 
persoalidades da escrita · 
e a crítica literária 
galegas e dt.m 
cualificado escritor da 
literatura española. 

XESUS 
ALONSO MONTERO 

Eu creo que Cela foi un extraor
dinário escritOI en "La Familia 
de Pascual Duarte" e sobretodo 
en "La Colmena" e que a partir 
de aí Cela non está á altura do 
seu extraordinário comenzo". Pqr 
outra parte creo que convén de-

, cir que Cela non ten caracterís
ticas de ho;n'le galega, nen o seu 
humor nen o séu sarcasmo nen 

. a sua veta satírica entran dentro 
do que éu entendo o código cul
tural galego. É pois un extraor
dinário escritor que naceu en 
Galicia. 

FRANCISCO 
RODRÍGUEZ 

O Prémio Nobel ten moitas con- -
notacións políticas. Neste caso 
foi concedido a un escritor 
como Camilo José Cela, que é 
un escritor en língu<;i. española, 
da literatura española, o que é 

·moí lexítirno pero _non. se trata 
dun escritor da litefatura galega 
e nen sequera dun .escritor gale-. · 

go no sentido cultural ou sociá.l 
do termo. Cela pertence a ise 
tj.po de homes nados na Galiza · 
que se ~integra na cultura espa
ñola non só vitalmente, tamén 
dos pontos de vista ~spacial e 
de práctica literária. Polo tap.to 
a isa cultura corresponde. 

Eu non vou negar os méritos 
do señor Cela en novelas como 
"La familia de Pascual Duarte" , 
pero non cabe dúbida que hai 
moitos outros escritores mello~ 
res , ainda que claro é que na li
teratura tamén inciden cues
tións de mercado 

MANUEL FORCADELA 
Calificaría a Cela como o típico 
escritor que non está á altura do 
Prémio NóbeI. Polas suas decla
racións, polas si.;ias atitudes, 
pola stia literatura, SQbretodo 
nas suas últimas obras . Penso 
que é un autor moi irregular, 
onde "La familia de Pascual 
Duarte" ou "La Colmena" so·n 
novelas interesantes e cunha 
significación dentro da literatu- . 
r~ de posguerra, despoís coido 
que se perde e , hoxe por hoxe, 
é un autor que non está á altura 
da sua época. O Cela de .l:~oxe , 
ainda sendo interesante nos 
seus libros de viaxe 6u nos arti-

. gos d.e xornai~. penso que é un_ 
autor secundário, neste momen
to , no panorama da literatura 
española. · 

O que irrita .bastante é o ·es
pañolismo exacerbado das suas 
dedaracións e non entendo 
como alguns importantes escri- · 
tores galegas lle entran polo aro · 
e se. congratulan diante de de
claracións' que ·fai· sobre a língua 
e a literatura galegas e outras 
do Estado. · _ 

Coido qlie a reacCión dos -
meios de comunicación en xeral 
entendo que . ~ bastante pacata . 
bastante paleta. Parece gtl-e se 
lle deu· 0 prémio ao tío que-dixo' 

. "coño" por pr:i¡neira· vez nun li
bro, cando en realidade 'penso 
que Cela debía ser coñecido po:r 

outras causas . Iso demostra· a 
sociedade na que yivimos, opa
·pel que desempeñan Ós meios 
de comunicación e a mañeira 
que tefien de difuµqir a cultura. 

·LUIS MARIÑO 
Estou moi satisfeito desta con
cesipn a un paisano ainda que 
efectivamente como tal !3mpre
gara como veículo idiomático o 
castellano, seguramente polas 
suas próprias circunstáncias · 
personai1;> . Penso que é un gran 
traballador da língua española , 
que conta con todos os meus 
respetos , e un gran estilista. 
· Gostariame que o prémio se 
lle ti vese concedido por _ empre
gar a nosa língua e que ·se reco
ñecese a realidade ~unha língua. 
minoritária cómo .ten sido neu
tras concesións . Estou tan satis
feito corría cando Iio deron a Vi
cente Aleixandre. Ademais en 
parte da sua obra subxace a te
mática galega e qlie sempre pa- . 
sea polo mundo aciiante o naso 
nome. 

Estou convencido que nove
las como "Pascual Duarte ... " ou · 
"La Colmena" que sen ser de .te
mática galega son 'duas grandes · 
qbras ainda que a _min particu
larmente nas que aquela temáti
ca apareG_e son das que· menos 
gosto. Ouereria reivindicar den
tro desta opinión unha conside-: 
ración para unh·a novela que en
tendo fundamental en Cela que 
é "Pab~llón de Repose". · · 

MANUEL MARIA 
Persoalmente alégrame: Sobre- : 

. todo dos prosistas españois 'é do 
·mellar que hai e paréceme ql},e 
incluso dos nac;;idos na Galiza 
qUe deixaron a sua língua, cómo 
foi o éaso -da -Pardo Bazán ou de 
Valle-Inclán ou, actualmente, de 

·Torrente, ·cela tivo sempre unha . 
atitude · de comprensión para a 
litei.atura galega .. Asi nos "Pape
les. de -Son Arrhadans~· hai cola
boracións de certa abundáncia 

de escritores galegas da época, 
....,.-Aquilino, Celso, Novoneyra, 
Neira Vilas- e no momento 
que lle toca · o Nobel esas cola-

' boracións que está facendo en 
gal ego na . prensa · algo poden 
axudaÍ, moi . indirectamente, á 
nosa normfilización lingüística e 
cultural. 

o que non me cábe na cabe
za é que Únha literatura como a 
da área portuguesa e · brasileira 
non teña ainda un Prémio Nqbel 
cando a· de ámbito español ten 
nove. A diferéncia tant o cuanti
tativa e cualitativa non se ve 
por ne~gun lado. 

ALFONSO SASTRE ~ 

Que lle deron o Nobel a Camilo 
José Cela? Xa era hora, porque .. 
coido que el andaba detrás diso 
e é un de tantos Iniles de escri
tores que merecen' obter certa 
co~sid~ración · , intemacion81 
para. o seu traballo . Outros moi~ 
tos merecen e teñen merecido 
-no pasado este tipo de conside
racións. En iealidade a ·institu
ción deste .prémio é:únha tonte
ría ben dotada econoÍnicarnen-

- te . l)ada a complexidade ~ do · 
mundo literário, só desde certa 
debilidade mental se pode con
cebir que cada ano Vaia ser pre
miado un número.un da literatU
rá planetária. O señor Nobel 
puido ter --e tívoa efectivamen
te- 'e·sta estúpida idea. O que 
pode ser menos explicábel é 
que a cul~ura circ'ule por estes 
carn:Lñ,os co~ acornpañamentos 
académicos, · ainaa que· sexa 
bastante coñecida a imÍ:)ecilida
de s_ocial da !'intelligentsia" . A · 
lista dos- prémios Nobel é unha 
proba sobr~ a indixéncia cultu-: 
ral de tal institución. 

En canto ao prémio· deste ano 
. ten un carácter moi positivo: 
. pois . <;iont;pbue a , desmontar 
unha de tantas mentiras· <iue 

· nos tefüm fastidiado moito> a da 
identidade da linguaxe e o pen

. samento. Hoxe sábese que se 

pode ser :un _ idiota e escreber · 
moi ben ; que se pode ser moi 
intelixente · e facer unha pésima 
literatura ; que se p0de ser ·un 
canalla e un _escritor notábel; e 
tarnén progresista político e im
bécil poético. O pasado fran
quista de Camilo José Cela e a 
sua amistade co xeneral Millán 
Astray son bagatelas sen iirf por.
táncia neste contexto teórico.· 

MIGUELANXÓ 
FERNÁN VELLO , 

Inteirésarne comentar polo que 
ten de sintomático, unhas de
claracións de Gonz.ález Laxe re
feríndose ao prérnÍo concedido a 
Cela, "este é un dos dia.S máis 
f ermosos para a literatura gale
ga". Entendo que . éstas palabras 
on un inswto e un desprécio por 
toda unha tradición secular de · 
literatura galega e tamén polo 
escritores galegas actuais que 
desenvo:lven o seu traballo en 
condicións adversas, -no meio 
dUnha grande incomprensión .'e 
incomunicación. 

Prémios como este responden 
a critérios ·Ínoi subxectivos ·e 
danse en moitas ocasións ver
dadeiros erres que o tempo de-

. mostra, Q.eixapdo en evidéncias 

. as condicións artísticas e literá
rias dos galardonados. No caso 

. de escritores espci.ñois . podemps 
talar dos concedidos a Echegá
ray 9u a Benavente. -_ 

o que- lamento e que a litera
tura portuguesa, a literatura 
irmá, que tivo na história escri., 
tores de.talla universal, e que na. 
actualidade ·non teña acceso a 
un prémio Nóbel. Para min dou,s 
auténticos mónstruos no idioma· 
portugués actual como poden 
. ser Jorge Amado -:-fin~ta ano 
tras anos- ou mesmo José Sa
rarnago. -Becoñezo.· a irnportári
cia da obra de , Cela pero debo 
sinalar ·que na literatura españo- · 
la . que . merecen un recoñeci
mento da sociedade como po-

- den ser Bafael Alberti ou Juan' 
GoytisÓlo. - O 
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CULT,URA GALEGA PARA A ESPAÑA.VARIOPINTA 
As redaccións tristísimas dos 
diários de Ma~id nos primeiros 
sesenta, riran ás cachas con 
a_quel canto de certo éronis.ta 
político de Radió Nacional de 
España ·(o médio ..de comunica

. ción franquista máis proprfa-
. menté apelidado) que metendo · 
atrapalladament~ · un fólio na 
Olivetti puña sobre aviso aos 
compañeiros do seu inminente 

, ataque s·obre unha nova posi~ 
ción: Me voy a 'cargar Ja Gene
ración del 98 esa. A broma é 
parte dun sucedido real, nas . 
vésperas da caída de Gabriel 
Ari.as Salgado, ministro de mfor
mación y Turismo antecesor da
queloutro ·falanxista bulidor e di
námico (ninguén máis ·próximo 
do Ditador nas ceremónias pú
blicas}, de nome Fraga Iribarne. 
Para · o humor poder entrar ria · 
espácio cativÓ d.esta parvada, 
sobraba co~ magnitude· do pro
pósito militar do xornalista, 
competidor de DºÁrtagnan dis
posto a tumbar a peito desco
berto un referente inobxectábel 
da cultura hÍspárlica. A inópia 
do xornalismo dos ·tempos da 
censura relatase a si · própria na 
proclama dq redactor. 

O mesmo canto visto desde 
hoxe revela tamén a leviandade 

· dun mito que cabrera toda unha 
época e se extendería até os na
sos dias por causa da subnor
malidade do Franquismo. Lain 
Entralgo, no seu"ensaio sobre. o 
98, libro de texto obligatório nos -
anos do exilio, dos campos de 
concentración e do exército de 
África -pasando coma unha gar
lopa sobre as guerrillas galegas, 
adica un capítulo completo a re
construír o que representa Ma
drid para escritores novas que 
chegahan al rompeolas de las 
cuarenta y nueve províncias na 
década deriadeira do XIX. 

O CRUXOL IBÉRICO 

Polo visto era neste forno onde 
se podia realizar a catálise das 
particulariedades ibéricas por-

. que lonxe da sua !entura a glória 
· literária de Baraja :non era máis 
que provincianismo de. chapela, 
levantadores de pedias e aldeas 
de carbÓeiros do medievo: frial
_dade, distáncia, . mundo vello, 
decadéricia e pouco público. Os 

·escritores da Nueva · España 
franquista, coma Giménei. Ca
ballero, reclamábanse nétos -do 
98. A Camilo José C_ela, moito 
máis novo que aquel esperpento 
de córreaxe e camisa az:ur. que 
so:f.taba con casar a Hitler coa 1 

írmá de Primo de Rivera, situá
bano os s~us · prfrneiros crítü::os· ·. 
no fio da tradición do 98. Viña 
de publicar (1942) unha novela -
realista, crónica do atraso con 
acentos expresionistas qtJ.e ten 
por decorado unha aldea de Ba
daxoz. La Familia de Pascual 

,Duéirte anúncia a ~volucíón pos
. terior · e cabalmente caer.ente 
deste escritor novo, chegadó da 
periféria ao centro, ao lugar n-0 
que a cultura da época. situa o 

. único espácio posíbel · para a 
glórta literáiia. 

Non calados ainda os ecos da 
ton cesión- do Nóbel de· Literatu
ra, os .glosadores da obra de Ca-

. milo Cela confirman· que se trata 
dun continuador do 98. Pódese 
definir acaso esta marca xera
cional? Póñase ·antes que nada· 
·o nacionalismo español, que 

· non .negan .,certamente os bió
grafos do premiado e que atra
vesaba o espírito da Xeneración 
da independéncia de Cuba; ta
larse debe @mén de 'certos~ re
lostros ariti-positivos (nas várias 
formas do que Lukacks chrup.ara 

-'·Q ESPABILADO 
. APARÍCIO SOUBO 
VER O .TALENTO DE 

CELA COMO 
ESCRITOR E- A 

POSIBILIDADE DE 
TER CON EL UNHA 
· LITERATURA DE 
COARTADA PARA . 

UN TEMPO 
-_ PROIBIDO' . 

. . ~ 

o asalto á razón}, a auto-biogra-
fi,a coma confesión literaturiza
da, a -nunca agachada admira~ 
·ción pola tradición clásica do 

· idioma espanol, as referéncias á 
picaresca con alusións explíci-

. tas a Quevedo e a desconfianza 
polo capitalismo e o industrialis
mo. A cÍÓníca_de,Viaxe será xé
rreró que ·una a toáo. o grupo e 
aos coetanéos .-de cera. escrito- . 
res fala:rixisfas comó Victor de la 
Serna ' (do ciue Camilo ' toma as 
muletas el :viajero. e el caminan
te. para narrar en .. priÍnei¡a per-

" soa}, Giménez. Caballero, Man~ 
tes ou Ridruejq. A distáncia en
tre a realidade: e- a oficialidade . 
do fascismo deixaba unha vastí
~ima marxe pqr narrar. . Dentro 
dela; o viaxeiro Cela cont'ou o 
pintoresquismo da paisaxe que 
aqw. está habitada, non momifi
cada como a de Azorín. Dos ha
bitantes, as. cores da ociosidade 
e o tirnbíe dialectal: Era t:ousa 
de tamiñar o mundo (nunca 
máis alá da xeografia do Estado, 
literáriamente confundida coa . 
·da nq.ción) para déscobrer o sus- · 
trato coniun dos territórios pro
vinciais que viran dar nó famoso · 

. rompeolas de Lairi Entralgo. Pá
xinas de xeografia (española) 
errabunda, retais da pel de tou
ro. bocados da taracea hispáni
ca. unidade na diversidade, ou · -
a exaltación da rica multiplici- · 
dad de sus regiones, que diría 
moitos anos despois un marta 
famoso. Casticismo,. clasicismo, 
íncomodidade palas · atitudes 

GUSTAVO LUCA DE TENA 
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políticas e sirnpatia por un ser 
intemporal , un anti-heroi · refu- · . 
x:iado nos oficios , na boém1a, na 
vaidade marxinal do subúrbio. 
no formigueo di~o e anónimo 
das vidas da gran_ cidade que se 
canta en La Colmena (1951) . · 

VOCACIÓN CLASICA 

Cela n·on é o recanto republica
no da Xeración do 27 ·qúe nin
guén quer polo visto lembrar 
neste intre, agás na declaración 
de esguello- de Rafael Albefti. 
qoa boca grande din nesta hora 
os cantores · de Cela ·que foi un 
escritor de vo·cación clásica, 
neto' de. 'Baraja e Marañón . Un 
independente asexado pala cen
sura. Pew seguramente esque-

. cen qué naceu da man do gran
de censor Juan Aparicio, direc
tor xera! de Prensa de Arias Sal
gado que decretara o peche de 
Grial, por ser unha cava de peri-

. gosos arredistas. O pí:óprio Cela . 
traballaria algun tempo nos ga
birÍete.s da censura_ franquista. 

. 'NoN E QUE CELA 
FOSE A V ANZADO 
. NO SEU TEMPO,-

SENÓN QUE A 
CULTUM 

FRANQUISTA 
ESTABA ·A 

REIVINDICAR A 
INTERPRÉTACIÓN 

DO MUNDO DE 
ALEJANDRO · 
FARNÉSIO' y 

O espabilado Aparicio soubo 
ver ·o talento de Cela corno es
critor e a posibilidade de ter,éon 
el unha literatura de coartada 
para un -tempo ·prolbido. Mais 

· resultou que en Cela había moi- ' 
~o máis c~pacidade ~ talento e 
seguridade ca o que. podía bri
llar en Sánchez Mazas, Montes, 
Mourlane Michele~a ou García 
Sérrano, os seus compañeíros e 
amigos, hoxe perfeita?Iente es-

quecidos. · A subnoqnalidade 
cultural do Madrid da posguerra 
ven en axuda do escritor. Nóte
se que ¡:i inquisición é de talma
neira extemporánea no tempo 
en que ap·arece A Familia de 
Pascual Duarte (hai unha sobre
sainte tradución de 'Risco ao ga
lega}, que mesmo a irivocació_n 
do 98 podia ser eriticada como 
perigosa desviación liberaloide. 
Non é que Cela fose avanzado 
no seu tempo, senón que a cul
tura ' franquista estaba a reivin
-dicar a interpretáción do mundo 
de Al~jandro Farnesio. 

-,~VIDA DE 
ESCRITOR DE CELA 
EST°Á REALMENTE 

-ENTREGADA 
--ÁS LETRAS 

ESPAÑOLAS' -

Nese grupo de escritores da 
posgue~ra qu~ se recoñecen fi
lias do 98 hai quen vai escoller 
a volta ao pasado como Mourla
ne Michelena ou quen como 
Cela inaugure un anti-burgue
sismo de direitas que procura , 
con todo, a soma da burguesía 
e o vapor do invemadoiro de ce
santes. tendeiros, funcionários e 
protagonistas de mil~e un oficios 
de pedrea para mover a máqui
na das suas letras . O exercício 
literário de Cela consiste en de
sintegrar obxectos particulares 
sen agredir o contexto e a forma 
que os envolve. Se o marco de
saparecese teria que pasar dµn
ha paisaxe política a outra . 
Como Ort~ga ou Unarnuno, o 
importante _ é ese individuo que 
chaman el español. medida fun
darneritalista que iguala ao ban
queiro Juan March cun labrego 
da Terra Chá. 

Atravesado de republicanis
mo, ben que centralista, con 
marca laica, o grupo de 27 con
sidera con olios distintos a exis
téncia das nacionalidades, Non 
asi ~s gardadores da cornucópia 
do 9e. ("CamUo paga sus deu
'das con el 98'~). ' eXtraviados ao 
acaso no fascismo , com'o Baraja · 
no seu Masones, Judíos, Comu
nistas y demás rale~ (1938). as 
diferéncias de costume, língua, 
cultura, história e intereses de
saparecen no holocausto da his
panidade. Vascos, galegas e ca
taláns poden se realizar no cru
xol . das letras ma9rileñas. As 
crónicas de andat e mirar as te
nas que van do :M.iño ao Bida
soa tj.escobren pavos -híbridos 
que perderon moito da süa pu
reza prístina ainda que non vis
tan totrumente a capa da cultura . 
colonizadora. Ese mundo en 
transformación oferece ao escri
tor 

1

d~ sete léguás e ética de alu
guer un mundo exótico e vario
pinto no cjue o utilitariS;n,~ capi
talista e a ídade média están a 

· comerse un a otro, no que l'inha 
. língua procura por todos os mé

dios canibalizar a outra. "Ese 
Mun,c:Ío -di Dionisia Ridruejo, 
afervoado prologuista de Cela
es el mundo español, iluminado 
con foco expresionista selectivo 
y generalmenmte ·matizado de 
humor trágico". As diferéncias 
do mundo hispánico . son múlti
ples, concordan Ridruejo, Juan 
Aparicio e Camilo Cela, pero 
non son perniciosas mentres 
sewan de peana ao edilicio das -
únicas letras qú.e . poden exístir. 
A novela de Cela é un exercício 
de levitac;ión entre a realidade 
das clases, · é .os conflitos. de 
identídade .. Os nomes é o que 
importa: a parróquia persoal 

que se agacha destrás dun ape
lido. Asi foi o 36 en Madrid (San 

· Camilo 1936 1969). nunha histó
. ria da Guerra en retábulo ou to
bogán de tolos, famentos ·e alo
bados · que tornan a decisión de 
ir á Guerra porque vai moita ca
lor en Madrid. 
' Camilo Cela procurou sempre 
sinalar a sua orixe galega na 
medida en,que lle servise 'de re
serva de orixinálidade, de saia 
escocesa coa que deixar coa 
boca aberta ao respetábel, pero 
toda a su.a vida de escritor profi
sional ·está entrega!=la á d~mos
tración de que o verdadeiro ca
miño das letras para un escritor · 
nado na Galiza é o Español. A 
Academia . Sueca ven apoiar 

: esta argumentación , con gran 
contento do máis reaccionário 
do país. que leva anos tentando 
de convencer ao conxunto da 
sociedade de que os prémios 
grandes son para os que escre~ 
ben en Español, meu amigo . 
Mágoa que ese prémio derradei
ramente nas mans dunha funda
ción nordeam13ricana, tivese 
sido antes do reaccionário e es-

. quecido Benavente ou do lacri
móxeno Echegaray. Pero Cela 
ben pode cargar con este suple- · 
mento se estivo sempre dispos
to a facerlle de San Cristobal á 
xeración do 98. Piar foi que re
centemente llo desen a un curn
pridor colaborador da CIA, de 
nome Brodsky, poeta '!.lexíbel ao 
que n.en sequer nos Estados 
Unidos consegueron vender. 

Un especialista nas literaturas 
africanas que ernpregan· as J4i
guas das antigas poténcias co
lonizadoras, o alemán Jahn, di 
que a maneíra de sobreviver 
que teria buscado a alma do co-

· lonizado seria infiltrarse na cul
tura do colonizador e contarni-

, nala. Pero pode realmente de
senvolverse o mundo cultural do 
que cambia de língua? Seria o 
intelectual-que continua someti
do ao poder en troques de se 
aliar coas clases populares e ser 
consecuente co seu país. 

'CELA PROCUROU 
SEMPRE SINALAR A 
SUA ORIXE GALEGA 
NA MEDIDA EN QUE 

LLE SERVISE DE 
RESERVA DE 

ORIXINALIDADE, DE -
SAIA ESCOCESA 

COA QUE DEIXAR 
COA BOCA ABERTA 

AO RESPETÁBEL' 

A vida de escritor de Cela 
está realmente entregada ás le
tras españolas. O xuício da Aca
demia Sueca, que tan activa e 
xenerosarrient'e atende ás mino
rías · que falan o . seu idioma na 
Finlandia, non cita para nada 

· que se trata dun escritor que, 
como Ionesco, escribe nunha 

'lingua que non é a da sua na-
. ción. Os dialectos do Español e 

a lingua de Mallorca, a sua pá
tria de adopción, . interesaron a 
Céla moito máis ca o Galega de 
Padrón, como é sabido. En todo 
caso, trátase dunha eleición: 
"España, -eX¡>lícase na apre
sentación do seU\. libro de en
saios A Vu.eltas Con España
Ia variopinta y cruda, ia áspera 
y entrañable _ha sido siempre 
con. sus disonáncias acres y sus 
encubiertos :acordes el centro 

.candente de las inquituqes de 
Cela y el venero casi único de 

~su materia narrativa". O 



Fotobiogréifia de 
Celso· Emilio Ferreiro 
Galiza necesita recoñecerse nas 
suas · personaxes públicas, na
quelas figuras que no campo 
das letras e da cultura simboli
zan o mellar deste pavo e as 
suas esperanzas máis intensas: 
algunhas delas. como Rosalia ou 
Caste1ao, adquiren xa perfíS mí
ticos e carácter de emblema na
cional, prec~samente porque 
toda nación con futuro necesita 
mitos e irnaxes -que cóntribuan 
a construir a identidade nacio
nal dun pavo ao que d{irante sé~ 
culos lle foi negada a sua histó
ria e o direito a contar con mitos 
e irnaxes próprias. 

O ritual do Día das Letras ser
ve, cando menos, para fixar a 
atención do público nalgunhas 
destas figuras , que logo terán, 
segundo as circunstáncias . 
rnaior ou menor aceitación po
pular O caso de Celso Ernfüo 
Ferreiro foi , sen dúbida, un dos 
de rnaior acollida fóra dos círcu
los intelectuais e culturais gale
gas. Publicáronse várias antolo
xias da sua obra e edicións es
peciais doutras como A frontei
ra infinda, adicouselle atención 
por parte de revistas como o Bo
letín Galega de Literatura ou o 
extra de A Nasa Terra, Celso E. 
Ferreiro, Común temas a patria; 
a sua palabra e as suas obras 
chegaron ás páxinas dos xor
nais, ás escalas e institutos, ás 
sás de exposicións, etc. E agora 
chéganos un novo libro do que 
o primeiro que se pode dicir, e 
iso xa é moito, é que é un libro 
fermoso. un libro moi ferrnoso 
que recupera a imaxe total do 
Celso Emilio. Falamos de Celso 
Emilio Ferreiro, 1912-1979. 
unbá fotobiografia, recente
mente publicado por Edicións 
Xerais. 

Hai que dicer que Galiza me
rece xa este tipo de libros, mi
mados, cuidados, cariñosamen
te nacidos dunha indústria cul
tural galega que aposta pala 
normalización do país e pola re
cuperación das suas irnaxes. É 
un libro esencialmente 9-ráfico. 
nunha espécie de subxénero 
biográfico onde a imaxe fotográ
fica e o deseño xeral do conxun
to son pezas fundamentais. O 
equipo Revisión/Pepe Barro no 
deseño, Vilar Cardona no trata
mento fotográfico, Miguel Anxo 
Seixas na coordenación literária 
e Xosé M. García Crego na pro
dución, son os principais res
ponsábeis desta obra atípica, 
pois ainda son escas.~ as apor
tacións destas características a 
unha cultura que rnáis dunha 
vez se ten identificado erronea
mente como exclusiva literária. 
Estamos ante una obra que re
concilia a irnaxe e as letras e 
oferece aos seus potenciais "lei
tores" un producto rrioito máis 
rico que a só reflexión literária. 
O grafismo é o centro do libro. e 
os abreves textos de diferente . 
procedéncia que acompañ,an as 
irnaxes só complementan, neste 
·caso, as rnensaxes nítidas e 
emotivas das fotografias; que 
tamén estaba secuestráda. A fo
tografía anónima, persoal, sen 
aj:)riorístícas pr~tensións criati
,vas, configúrase como o fio con
ductor dun discurso biográfico 
no. que aparecen todos os Celso 
Emílios posíbeis e comentados 

· en diferentes traballos: o poeta 
rebelde e inconformista, o poeta 
lírico e íntimo, etc. Fotos de 
Celso Emilio cazando, pescando 

. ou disfarzado · de "Conde de 
Louro e Barón do río Miñor" su
cédense ao carón das fotos fa
miliares, encontros culturais e 

intelectuais, actividade·s é pro
p'aganda política, completan un 
peculiar abano de irnaxes, arbi
trário na sua orixe. como son 
moitas das fotografi8.$ persqais, 
pero significativo da . densa e 
complexa. figura do home e do 
escritor Celso Emilio Ferreiro. 
- Pero, adémais, a fotografia 
que comentamos é tarnén a re
cuperación dunha época e dun
has personaxes que acompaña
ron ao poeta na suq andaina vi
tal. O libro é tamén testemuña 
da Celanova natal dos inícios do 
século dos anos da guerra civil, 
dos presos no Mosteiro de Cela
nova e de incitas outras irnaxes 
impresionantes na sua proximi
dade emotiva e· na distáncia 
histórica: Recuperación tamén 
de amigos e compañeiros do 
poeta corno Xosé Sesto, Pepe 
Velo ou o comandante Sotórna
yor , dos que ternos aínda vagas 
noticias e imaxes confusas que 
merecían maior concreción bio
gráfica. En resume. un fermoso 
paseo polos ronseis do pasado . 
recente, da man de irnaxes sig
nificantes por si soias, ainda 
sen necesidade . de pés de foto. 
Poucos autores galegas posuen, 
desde agora, un caudal de irna
xes próximas que nos permitan 
recoñecer ao autor na sua época 
e experiénci;:i vital e, ao mesmo ' 
tempo, recoñecemos a nós mes
mos como galegas na continui
dade dunha mesma identidade 
nacional. 

O libr9 vai precedido por 
unha ferrnosa e brillante intro
ducción da autoría d~ Xosé Luis 
Méndez Ferrín. que relembra o 
exercício oteriano da amistade · 
presente en "O libro dos ami
gos". Outros ·tres textos comple
tan a información literária : Vi
cente Aráguas rememora o San
tiago dos anos sesenta e as dife-

, rentes correntes políticas e cul
turais que rebullan na cidade 
compostelana no 1968; Ramiro 
Fonte volve sobre os significa
dos profundos da poética ferrei
rana e Anxo Tarrio reflexiona de 
novo (xa abordara o tema no Bo
letín Galega de Literatura) sobre 
as técnicas e influéncias da· na
rrativa do poeta de Celanova. 
Pero, ao pechar o libro, que re
mata cunha bibliografía do es
critor, o que queda na rnemória 
é a preséncia física e humana 
de Celso Emilio Ferreiro , desde 
agora pública en múltiples irna
xes e rnanif estacións para todos 
aqueles que amaron e aman as 
suas palab'ras e honran a sua 
memória de poeta de múltiples 
facetas e innegable valia literá
ria. O 

MARC()S VALCÁRCEL 

Relernbranzff da 
guerTI»a leonesa 

Centrado no estudo da fronteiri
za "Segunda Agrupación" do 
Exército Guerrilleiro de Galicia 
no oeste de León (A Cabrera e 
o Bierzo) con contactós e actua
cións en Valdeorras: Brollón, 
Monforte, oferécenos Secundino 
Serrano -amlgo compañeiro de 
tantas mvestig?cións- . unha 

· ampliación do seu coñecido. "La 
guerrilla. ap.türanqui~ en 
León" . . Esta "Crónica ... ", de 
completa bibliogÍafía, cicais li
bro poué:o sistematizado ·~ que 
acae ás veces no narrativismo 
anecdótico, é cl~exadora da
bondo dunha xeira da resistén
cia armada ªº franquismo a:tnda 
hoxe bretemosa. aquel temp6 
no que os · guerrilleiros · foron 
abandonados mesmo polo Parti
do Comunista, cando marcha
ron fóra .uns e ficaron no·comba-
te "poco más de una docena ... · 
en una ética revolucionaria ... , 

A:SOU.nlli 
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De es~uerda a direita: ~ Asturiano, o· Jalisco, O O.uico e '? Atravésa~ -- . 
sin condiciones objetivas para 
practicarla". Mortos os grandes 
organizadores antifranquistas 
que foran (tamén en León .. . ) Ga
yoso e Seoane, comestos .os 
g'uerrilleiros pala acción policial 
e o aillamento, eran "guerrillei
ros comunistas al margen del 
partido u. Como na Galiza. 

A obra de Serrano é o estudo · 
dunha desfeita e dunha resis-· 
téncia: terror e brutalidade da 
G. Civil e das contrapartidas, in-

filtracións , agotamehto duns ha-
· mes e mulleres que, para 1951 , 
·acadando o franquismo respeta
. bilidadfe internacional, · só tiñan 
xa como obxecto conoservara 
vida, grácias á solidariedade da 
xente do pavo. Como na Galiza. 

Reloucah na obra Manuel Gi
rón, O Guardiña, Benigno Fra
ga, Os Soulecines , Sa.ul, O Coro
nel Benito, . Abelardo Macias, O 
Langullo, Mar_!:::elino de la Parra, 
Os irmáns Moran, O Piloto , Qui-

_ co, · mesmo O Foucellas e tantos 
outros que .fixeron o epílogo 
dunha írtia loita gi.Ierrilieira que 
cornezara no 1936, que nunca 
recibiu pulos das nacións pre
tendidarnente democráticas e 
qlie seinpre deberá ser lembra
da e loubada. Como na Galiza. O 

, Secundino Serrano.- Crónica de los 
últimos. guerrilleiros leoneses (1947-
1951). Ambito Ediciones S.A. 1989. Va-
lladolid. · · 

B~RNARDO MÁIZ 

Guía· de libros . recomendados 
B.U.P. e· F.P. 

para 
* ••• 

Atrevida aventura de dous 
-rapacés, despois dunha 
catástrofe. Manual de 
Supervivencia.· 
800.000 exemplares vendidos 
en catalán. 

Selección de contos de 
prestixiosos autores galegos,_ 

Exquisita colección de relatos 
que cautivan pola súa 
sensibilidade. 
Unha auténtica revelación 
literaria. 

os oous 
; DE SE.\ 1 PRE 

Un clásico imprescindible na 
literatura galega. 

~ 
~ 

Nove relatos que contribúen 
a confirmar a Otero como un 
narrador excepci~nal. 

/ * 
/ 

r
' ·- . 

ga x1a · 
Reconquista, 1 , 

. 36201 Vigo 

Telf. 432100 

A historia de amor dunha. 
parella cOntada con simeleza 
e ternura. 

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

anosa 
CINZA 

:\,t\ ll 'I \l\ ,tl.t 

O libro máis leido por 
alumnos de BUP 

Colección literária: a literatura galega 
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~CTOS · ACTOS 

• . ·Festival . . 
Campos.tela Jazz 

Dia 46. Phlip. CatheriM Trio, 
de Bélxica. 
Dia 29. Ellintomania e SpankY 
Wilson, de Francia · 
_Aip.bos recitai.S na teatro Prin-. 
cipal de Santiago. 

• Historia do Cíne 

O Cine Club de Pontevedra or
ganiza un ciclo de cine inde..: 
pendente norteamericano. O 
mércores B de Novembro ás · 
22.30 na Biblioteca Pública 
proxectan "O' espia" . 
O 15 de Novembro ás 22 h. 
no teatro 'Ptjncipal "Splendor". 

• · O presente do 
pasado musícal 

Mesa redonda o dia dia 27 ás 
19.30 no Auditório de Galicia 
con intervención de Andrés 

EXPOSICIONS 

• Julia Ares 
Alfonso Costa 

Exposición conxunta no anti
go Palacio Provincial de A Co
ruña . Aberta até o dia 31. 

• Laxeiro 
Exposición antolóxica no re
cén inaugurado Auditório de 
Galicia. 

• Francesco 
Venezia 

Na sede do COAG, en Santia
go, mostra dalguns dos traba
llos ,deste arquitecto italiano. 

• Xosé Guillermo 

Exposición de 40 cadros en 
óleo e técnicas rnbctas na Sá 
da Cai,xa Postal de Composte
la. 

• Arqueoloxia de 
Poi o 

No Museu de Pontevedra está 
aberta unha exposición que 
recolle unha ampla colección 
de fotografias. planos er textos 
explicativos sobre o municipio 
de Poio organizada pola A.C. 
"A Solama" de Combarro bai
xo a dirección de Aparicio Ca-

. Ruiz 'I'ara°zona, Santiage ·Mar
tin, Jo_am TJi.lho. José Luis Té- ·-· 
hez, Mrutimino Zumalave e 
MiguelAngelCorta. · 
Dla 28; mesa sobre '. 'O enigma 
da .. criación musical" . Tomás 
Marco, MáximÍno Zumalave. 

: Rogelio Groba, Roger' Salas. 
Aµredo Aracil 1e V.M. Burell. 

• Refle;Xións 
clun escritor 

Nos locais 'do Círculo Mercan
til de Ferro! _conferéncia . de 
Carlos Casares o venres 27 ás 
20 h .. Desemolmá o tema· "Re
flexiéÍns · dun escrttor galega 
polo mundo adiante" . 

• Celso Emilio 

Mesa redonda no Ateneo de A 
Coruña o xóves ás 20 h .· con 
intervención de Xosé L. Mén
dez Fenin e .M. Cuña Novás. 

sado .. Está instalada no EdifF 
cio Sarmiente. · 

• Rafael Úbeda 

Exposición antolóxica no Cen
tro Cultural Caixavigo dentro 
da série de "Grandes Artistas 
Galegos". 

• Memória de· 
Galicia 

Segue aberta n o Museu do 
pavo Ga1~go esta · mostra de 
retratos dunha: época de Gali
za através das postas (ver 
ANT nº 403) 

• Expocatálogo 

Exposición de catálogos m ga
nizada pola Sociedade Artísti
ca Ferrolana: Henry Moore, 
Viola, Tapies, Bardasano, So
tomayor, ... son algfuns dos es
colmados nesta mostra . _No 
Casino de Ferro] (Rua Real 
100) 

• Alvarez. 
Dornínguez 

Me!Jlbro do Colectivo Anctiox, 
este pintor de A Rua, expón 
na Aula de Cultura da Caixa 
Omense rio Barco. 

Curnio . . Dous. títulos· de Roald 
pahl, "CharÍie e o · grande as
censor d~ cristal" con tradu
ción de · Xosé M . Dasilva - e 

· Xosé M. Cuervo é "Charlie e a 

• : I Xornadas de 
Banda Desenada 

Celébranse, en Ourense ·do -16 
_ · ao 28 de•oufubro . 

. Organiza: Casa da Xuventu
de coa colaboración co Frente 
ComiXario.· · · 
Participan: Auriense; Café 
Latino,_· Café Real, . Consell0 . 
Xuventude de Galicia, El Tur- · 

· -. fábrica de chocolate'' en ver- . 
sfón de ~erto Avendaño. O 
títu]o de autor galega é da au
totia d~ Lois Diéguez. "Artu
sa"·. A colección está dirixida 
a rapaces e · veñen fermosa-

. co, Galería Sargadelos, Servi
cio . Municipal · de Educación 
·do Coñcello de Omense. . · 
Desemolará o. seguinte progra-

. ~a· . . 
~zposicións: · 
Panorama da Banda Dese
iiada portuguesa. E}cposi
ción preparada por Comicarte . 
para o V Sa"lón Inteinacio~al 
de B.D. de Porto coI1 obras de 
14 de:Quxantes portugues~s . . 
No salón da Casa da Xuveritil-

• · Coleción Gaivota 

Xa son seis os títulos editados 
nesta colección coa que ini
coü a sua andaina Edicións do 

• Can sen Dono · 

A úniqa publicación de humor 
que se edita na Galiza ven de 

· editar un número especial so
bre as elefcións xeraiS. Segue 
así a bordo da actualidade 
despois de ter editado ~n 
Agosto pasado un monográfi
co adicado á visita do Papa. 

A Mesa pola Normaliza
ción Lingüística de A Coru
ña reúne todas as semana ·en 
Eladio Rodríguez 15. baixo. os 
mércores ás 20.30 h. As per- -
soas qué queiran contactar 
con ela- ou colaborar poden 
ac'.:hegarse ao local, oese dia e 

. nesa hora, 9ando o desexen. 

Lrltérprete xurado de galego e 
portugués, diplomado .en lin
gua portuguesa e ldo. en Filo
Joxia Hispánica oferece._se 
para todo tipo de- tradu-

- cións. José Luis. (91) 409 11 
57. 

Escritor neurótico busca dese
ñadora romántica interesada 
en ilustrar conto infantil. 
Oferécese a cámbio cea baixo 
lua de papel , ou , en casos ex
céntrtcos , incluso real.· 
Agradeceriase o envio-dun de
buxo de mostra, que en todo 
caso.seria devolto. S.' Leví. Av. 
Can Serra , H-28 7° l ª. 08906 
HOSPITALET (Barcelona) . 

mente ilustrados. no caso-· de 
Dahl cós ·ctebuxos orixinais da -
edición · estranxeira ~ no caso . 
dé- "Artusa" con plumas ·de 
Xoan Ball:5oa. · ' . ' 

de. , 
Prémios e obras -seleccio
nadas no V. Concursó de 
BD Casa de. Xuventude de 
Ourtense. Na sala de exposi
cións da Casá da Xuventude. 

. Cine ·_ e historieta galega. 
Obr?S de Cubero, Varela Fe
rrej.ro, Dudi, Xaquín Marin, 
Carlos Silvar, Fausto, Xan Ló
pez Dominguez, Ricardo Láza
ro, Xosé Guillermo, Fran Jara- · 

· ~ ba. Mostra orgallizada par9- o 
- "Xociviga-89" polo Cineclube 

o Cal:balliño. Na Galería Sar-
gadelos.· - ~ 

Combe-Arios. Material inédi- · 
1 to da revista Frente· Cornixarió 
: O grlipo de estudos sobre a de Robledo, Alfreqo, Héctor 

condici0n ·da muller "Alecrtn" Real. Pestiño, Fortes, ·Chaler, 
· ten 'organizado un curso de 'Tito . e César Moreiras . No -
:' iniciació1,1 ao galego para as . Café Latino. 
suas sócias _que dará córrrezo Xaquin Marin. -Obras deste 

¡ o vindeiro 2 de Ouµiliro (lus- _ · autor ga1ego que a súa candi
: mércores e vemes) ,de 19.30 a · 

_: 22 h . ños seus locais de Gar~ia ción de.. debuxante uen a de 
se-lo Director do Museo do 

• Barbón ~0-5º- oficina 8; en _ Humor. de Feme. Na Auriense. 
1 Vigo. _ 

.Dam-se aulas particulares _ 
de todo o EGB, assi como .de 

· latim, lingua galega e espan- · 
hola de BUP. Interessados/as 

_ chamar ao telefone (981) 58 43 
48_ de Compostela. 

A Asociaeióri ·España-Urs5 
amplia a matricula do cur- · . 
so de ruso. mteiresados cha~ 
mar ao ('986) 22 54 57. 

Churuléta Teatro. Espectácu
los da rua para todos os pú
blieos. Os i.I:lteresados poden
?Ontactar co teléfono (986) 78 
08 73 ou no Apartado 185 de 
Lalin . 

é:omic na Región. Orixinais 
do Frente ·Cornix¡=rrio publiéa
dos no xomal La-Región den
de o mes de xuño: -No cáfé-
pub El Turco. · 
Macaco•s ."Dreams~ Recopila- -
cjón de obra gráfica- do debu-

: xaríte Manuel Qartde "Maca
co" : No café Real. , 
Oliradoiro: 
Dirixido por Manolo Figueiras 
desenrolará o seguint e progra-
ma: · 
Día 26, xoves: Visionado do 
vídeo ·"Historia' i Llenguatge 
do comic" comentado por Ma-
_nplo Outeiriño. · . 

-,Todas as sesiqns serán ás 20 
_horas na Casa da Xu-ventude. 

••• ruiu~raí,_s_ .. _a. CONCELLO DE .NOIA 

Me~~ .re<londas 

"A situación da B.D.",' o .. ver{
res día 27 coa "partid.pación 
de: 
Miguelanxo Prado, autor de 
B.D . 
Paulo Amortn, ·coordenádor do 
·salón Internacional de B:D. de 
Porto. .. 
Xqn Comesaña, do faniine O 

_ Coiote (Vigo) 
Eduardo Galán "Dudi". autor 
deB.D. . . 
yrancisco Campos, dir~ct}lt de 
La Región, como moderádor. . 
As dúas ás 20 .horas, nos lo-

. cais da Casa da Xuventude. 

Videos · 
Todos os dias, ás 18 e 20 ho
ras, na Sala de vídeo da Casa 
da Xuventude. -

Asamblea 
O día -28, a partir das 12 .di:i' 
mañá, reunión de débuxantes, 
á que están invitados os debu-

_xantes galegas.- · 

. Festa· de Clausura _ 
O mesmo día 28, a partir das · 
20 horas, festa final, cos debu
xántes da asamblea da mañá, 
e invitados, nela,' farase entre
ga dos premios do "V Concur
so de B.D. Casa da XÚventu
dE?". 

Enderezas ·e horarios de 
Exposicións: · 
Auriense, praza dó Correxidor, 

·· 17 
De 18 .a 22 horas. ' 
Café Latino, rúa: Coronel Cea
ho, 7· 
Dende· prirneiras · horas da 
mañá. _ . , . 
Café Real, rúa Coronel Ceano, 

. 1-3 ...: - .. 
Den,de prirneiras horas da 
mañá. . 
.Gasa da 'Xuventuoe, rúa Celso 
·Emilio Ferréiro, 29 _ 
De 19 a 21.30 horas; excepto 
domingo. 
El Turco , rúa Hemán Cortés, 

_24,. . 
De 20 ·a 2 horas. 
Galena· Sargaéielos, Avda. Ha-

. bana, 20 · 
De 10 a i 3,30 e de 16 a 20,30 
horas . 

Xurado do V Concurso B.D. 
Casa da Xuventude. -
Roque Soto, -Carlos Rafael, 
Manolo Figueiras , Xosé Lois 

· González·e Catuxo Alvarez . 

Comisión organizadora · I 
Xom~das B .D.: Miguel. Carba-

, llo, Eva Moreira; Francisco Pa
radelo, .Hector Real e Benito·· 
Losada, coorderiador: 

artes gráficas 

Ainda nom _somos coñecidos 
-eJ!l a Galiza inteira p~la 
nossa especializa~óm em. 

. livfos gaJegos·.e 
pórtugueses. 

O ·conceJio de ·Noia, convoca licitación pública para a adxudica- - . 
ción por subasta dire_cta, das obras incluidas ·no PLAN EX
TRAORPINA~IO DE INFRA~STRUCTuRA, "EQUI1>AMENTO 
E SERVICIOS M~NICIPAI~ de 1989, que de se~~cJo se relacio
nan. 

deseño, composición electrónica, 
laborotório, offset, . 
encad~rnaéión 

MONUMENTO, · rn-B-1.5960~RIVEIAA~TEL. ~7 32 01 

, C·HAME AO 

TLF. (986) 43 36 24 

E $0LICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PUBLICITÁRIÁS · 
-i..... \. 

. PERiO!>ICO GALEGO SEMANAL 

.. 
• . . 
• -. 

~ • . 
111111111111'1 ·1i•1111i11111~ 

somos coñecidos 
ná Galiza inteira, 
polá no.sa 
especialización· 
en. libros 
galegos · 
e portiJgue~es 

-ALÉM'O COBRlX S. L.. 
· distrihu~óms 

. '·. 

I" • Castróm Oe Ouro, 16-1 ó dto. 
15703 .pompostela · 

Telf .: (981) 57 56 34 

Praza do Libro. 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA~ 

. República 
de El· Salvador, 9 

Tel. 56 58 12 
SAl'<l'TIAOO 

1 . 

_ 1 _:..__ Alumado público en Argote, con prestiposto <!e coiltrat·a de 
- 1.610.446 pts. · · 

2 ~ Altimado _en A Barquiña, ·con presuposto de contrata de de 
_ 1.374.066 pts. _ -

3 - Alumado en Campo de Lamas, con presuposto de contrata 
.de 2. 131.070 pts. . . · 

4 - · Alumado. en Telleiro-Vilanova, · con p.r~suposto . de contrata 
. de 1. 546'.485 pts. . . 

5 .- Altimado en Ras.a-Piñeiro, con presuposto· de .contrata d.e 
· 2.130.761 pts. _ 
6 ......:..:. Alumado en· Vilardante-Vilafabeiro, con · pfesúposto de con-

trata de L528:_510 .pts. · . 
7 ·_- Ahimado en Sobreviñas-; con presuposto de coñtrata · de 

- .4.402.941 pts. · _ · 
8 - Acceso Campo de Fútbol e dotación de abastecemento de · · 

auga, co!l pre~upoSto de contrata de ·S_,813.721 pts. -
· - Os contratistas· interesados poden presenta-las suas propostas 
no. Rexistro Xeral ·deste Concello, ata as 14 horas do dia 3 de 
Novembro de 1.989. , · · 
. Os proxectos están a di"sposicjón dos Srs; Contratistas, na Secre
taría Xeral do Con~ello, en .horas de oficina .(Telefax n ~ 820158) ' 

. Ñoiá a 20 de Outubro d~ i. 9~9 _ 

. O ALCALD~-PRESIDENTE 

Asinado: Pastor Alonso i>az. 

j " 
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IDEAS . TRES EN MIA 

A ORIXINALIDADE Vl4 HÚNGARA § • • 

'. 

XÚLIO RIOS 

O pasado luns e coincidindo inten-
, cion,adamente có aniversário dos 

t- sucesos do 56, proclamouse . so-
IE?mnemente a República · de Hungria. A 
sec3s. Xa non é popular. Tal decisión pre
senta un ha doble vertente. Por un ha ban-· 
da constitue sen dúbida unha afirmación 
da próprra soberanía en condicións que 
moi poucos países no mundo actual po.:. 
de.n practicar. E culmina ademais ·dalgun . 
xe1to o ,acele~ado proceso de desioloxiza
eión do próprio Estado .Que se correspon- ~ 
de parellamente ' coa . afirmación . teórica · 

1 daseparación das estruturas partidárias 
da administración estatal, como é sabido 
princípiq básico das reformas iniciada~ 
neste e nou!ros, pai~es do Este europeu. 

En pouco máis duñ ano, desde a situa
ción en Maió do 88 de Janos Kadar, o im-

. Matyas Szuros, president~ e~ iuncións da nova República de Hungria · 

'! .Pulsor ·da "via húng·ara" ao socialismo,· o 
panorama poi ítico· maxiar mudo u radical
mente. Hai quén pensan que a evolución 
deste País condúceo a pasos ~xigar.tados 
aos brazos do capitalismo. Existen dados hai anos man de obra asalariada en condi- da ·ala reformista, sempre sucumbiron 
e decisións que asi poideran . indicalo, cións similares ás ·de calquer país capita- diante d(?s candid_atos opositare$. Esto, 
pero que cqntrastan con outros contra- · lista. Na-actualidade o número destas em- xunto coa experiéncia ' polaca, ·entando 
pastos e as declaracións dos actuais líde- presas rondgi as 40.000 e O'seu peso no que influiron po9erosamente na decisión 
res reformistas que insisten, tamén ás ve- -conxunto da ecoríomia é de escasa rele- ~upturista co pasado e que culmina coa 
ces de xeito contraditório, na defensa du.A váncia. O que ·si é importante é que os convocatória do Congreso extraordinário 
programa socialista se ben renovado e re- sectores vinculados ·ao desenvolvimento ·e ó nacimento do PSH. 
fugando daquelo qt1e ·deu en denominarse de actividades económicas· desta natura- · Segundo os acordos da denominaaa 
socialismo ·real e que á postre resultou ser leza, teñen ·hoxe, a 'diferéncia co pasado,' "mesa .triangular" (na que párticiparon 
depositárío de elev:adas doses de aparién.., posib!lidades reais de organizarse e . ac- - membros do governo, do POSH e da opo-
cia. Un programa e tm socialismo que, en tuar politicamente. · sición) non existirá, como en Polónia, nen-
todo caso deben ser lexitimados social- , · gun cupo prévio para o partido governan:. 
mente e por vias plenamente democra't1·- AS DECISIÓNS DO CONGRESO t 1 • , . e po o que, en pnnc1pio, todos concorre-
cas. Certo que.' afgunhas. das chamativas deci- rán ab proc~so eleitoraf (presidenciais 

Coido q'ue é precipitado tr~ducir mecá- . sións do harakiri congrensual do POSH · probabelmente o 25 de Novembro e xe
nicamente' conceitos políticos dimaoantEts. (Partido Obreiro Socialista Húngaro)· botan _ rais para Xuñ,o de 1990) en igua.ldade de 
de realidade sustancialmente distintas. mais leña o lume· da polémica sobre 0 fu- condicións. · E un reto moi arriscado e 
Tratar de interpretar con parámetros · turo do socialismo en .Hungria. Até 0 pon- afrontalb, preservando a· eséncia do pro- · 
alleos e parcialmente extrapolábeis as for- to de xüstificar a máis que pi'obábel apari- xecto socialista, esixe i-r mais alá da cos-
mulacións dos S()cialistas húngaros, pero ción dun partido comunista tras o· aban- mética política e recoñecer o agotamento 
inservíbel para coñecer o que reálmente dono· oficial do marxisr)1o-leninismo polo - do modelo seguido e pre.scindir de quen 
está a acontecer: Como arriscado paréce- recén creado PSH (Partido Soéialista Hún- lle deu vida, de quen, en definitiva, é iden-
me creer que.a sociedade húngara sacrifi- ga~o). · · · _ tificado socialmente con aquel e a pesares 
que o socialismo como si?tema global, en E ·mo.i _difícil, prácticameñte . imposíbel, · de constituir a clave positiva de todo o 
virt.ude de concretas deformacións · que recuperar contra relóxio a ·influéncia e o proceso de reformas. 
hoxe están a ser cabalmente criticadas e . creto, o prestíxio social en definitiva· que Non existen mutacións históricas rectilí-
polo mesmo superábeis. É óbvia a imposi- progresiva ~ paulatinamente fora decre- neas e transparentes como a auga, ·pero, 

· bilidade de manter determinadas conquis-· c_endo nos derradeiro~ anos. lso apesar sexa cal s~xa a certeza futura resultante 
tas sociais do socialismo sé o qu~ se 'pre- .da orixinalidade diferenciadora da "vía da- actual transición, o presente constitue 
tende é camiñar cara ·.mha homologación . hú.ngara" ' que lle permitlu ao P.OSH trans- xa unha carga de profundidade de tal cali -
política e económica coas sociedades, formar de xeito considerábel o País e con- bre para a dimensión actual non só do " 
caracterizadas precisamente pola despro- vertilo nun dos ·máis. estábeis da zona~ CAME. ou da,OTV, aparentemente · inmó-
tección crecente r:iese sentido. : Non hai por:ito de cqm·paracíón poñamos veis, senón ·especialmente para a CEE e a 

por paso coa·precariedaae do POUP pero OTAN, cuestionando e .redefinindo drásti-
Se a fronteir~ entre capitalismo e socia- a vocación hexer.nónica e acontecemen,- c'amente ·toda a conceición actual da inte-

. lismo queremos situala' no carácter predo- tos puntuais, condicionaron a adopción gración ~ ~a defensa europea e dasrela-
minantenie'nte estatal ou privad9 dos mé- · de mer.tidas de grande · audácia política cións internacionais. Diso se trata e non 
dios de prod~ción, admítese que Hungría, ·, que só en función dos resultados se po- por oµtra causa os governos occidentais 
xunto con Polónia e a diferéncia da.URSS derán Cfllificar. · , son tan cautelosos. o 
é o país do ·Este que conta na sua eco no~ Nos catro com ícios parcia is celebrados 
mia co sector privado, própriamente cápi- até . agora, os candidatos do extinto 
talista, . máis desenvolvido. Existe : desde POSH, alguns deles destacados membros 

NIRé.S . PAM óAJOé . NI~ 
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O BUFÓN 
G._LUCA DE TENA 

M áis que un líder en campaña~ 
empeza a parecerse a un re1 
de bastos nunha comisaria. 

Non hai tanto tempo entraba a talar 
cos caciques provinciais batendo 
portas, co_mo se fose dono da praza 
en ,propriedade. Directores de ban
cos organizábanlle saraos e ceas 
para que na sobremesa demostrase 
que é o que máis sabe nb mundo de 
case todo. Perdón, de todo. 

. Tiña os dous diários máis influintes 
do país ás suas ordes. Campaba nas 
primeiras páxinas que daba glória. 
Columnistas en nómina dábanlle 
sempre o don . Nas rodas de Prensa 
compria iniciarlle as preguntas cun 
respeitoso: corríxame vostede, don 
Manuel, se non se queria acabar bai
xo as rodas do camión. A televisión 
autonómica era gloriosamente sua, . 
lembranza estimulante (para el), da
queles anos en Madrid en que larga
ba contra os enemigos del Régimen 
desde a emisora única e subnormal 
(aquela si que era única). 

Miren ao que ten chegado. Os dos 
bancos non se lle- poñen ao teléfono. 
Os periódicos hai ·xa tempo que se 

· lle pasaron ao PSOE, opción que 
atende os caprichos dos editores 
con algo máis de puntualidade e un 
chisco menos de desprécio e arro
gáncia. A televisión autonómica xa 
non é o seu xoguete, por eso di que 
compre privatizala decontado. Pasou 
a vida largando que o que os xuices 
sentenciaban era dogma de fe pois 
que eran o emblema do Estado. Pero 
as causas cambiaron e fallan na sua 
contra. Por eso di que o povo ten a 
derradeira palabra. Nas rodas de 
Prerisa trátano de tu e fanlle pergun
tas desconsideradas. Mesmo Her
nández Mancha se atreve a facerlle 
burlas. · 

Se non tivese feito tanto mal ao 
país, seria cousa de terlle compa
sión. Pero non a merece. Chapón 
que chapou fanto e que descobre ao 
fin que todo e que lle fixeron chapar 
era mentira: borralla de direito admi
nistrativo franquista coa que se lasti
mou o cerebro. 1 

. Censor censurado pola própria 
y1da e pola sua própria cativeza. Rei 
de bastos. 

Bufón. O 

. VOLVER AO REGO 

H ungria non vai ser un pá.ís ca
pitalista porque tire as estreli
ñas vermellas dos carnés de 

1 identidade. Gomo tampouco o Esta
do español é socia~ista e obreiro, por 
máis que Felipe e Guerra canten a In
ternacional, puño en alto, en cada 
9ongres0. . 

. O abuso de estreliñas no socialis
mo ·real era unha inxenuidáde. Nos · 
banqueiros desta ·banda é unha per- . 
versión. _ o 

'. 

ANO 

·-
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