
ANO XII • 23 DE NOVEMBRO~ • 1989 1µ3 ¡1 [,] •l r-¡.114' ««·11 :tt~@ ~ @1· Nº ... 409 • APDO. 1371 (VI 

.. · A MORTE DO DEPUTADO DE HB PóSUE UNHA AMPLA QIMENS'IÓN. ·POLiTICA 

-~ UN ATENTADO . 
·CONTRA A NEGOCIACIÓN 

O atentado- contra os deputados eleit'os de HB non .é un atentaqo máis. Asi o recoflecen todas as forzas · 
polític_as incluido o Goverrio. O momento en que se produce, a víctima. escollida e os asesinos, · 

A muller escritora , 
e as vangardas 
centraron o 
encentro 
Galeusca 
"A muller escritora" e "as 
vangardas e, a identidade 
nacional" foron ·os temas q~e 
centraron en maior medida os 
Encontros Ga/eusca, celebrados 
os pasados 18 e 19 de 
Novembro, ter:ido como sede a · 
.sá circular do recentemente 
·inaugurado Palácio de 

. Congresos compostelán. Médio 
· · -cento longo de escritores 

vascos, cataláns e 
nomeadamente· g~lego~ 
participaron moi -activamente 
nestes debates, organizados 

·_ baixo o patrocínio da AELG. . 
(Páx. 15) 

confírenlle ao cíime unha ampla dimensión política. 
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iQUE VIENEN LOS VASCOS l 

Xestións para que 
os familiares 
podan visitar aos 
mariñeiros 
secuestrados 

Camilo 
Nogueira: -_ 
'O BNG está a 

. asumir as· nosas 
propostas' · 

Unha delegación do O candidato á Xunta 
concello de Noia, presidida polo PSG-EG reafirma 
polo alcalde Pastpr · o papel do seu partido como 
Alonso, despraz6use a Lisboa alternativa, pésie · 
p_ara realizar xestións que · aos últimos· 
permitisen axilizar a liberación reveses eleitorais; 
dos catro mariñeiros galegos afirma que o pouco brillo · 
secuestrados pola Rertamo, , parlamentário na 
dous ·deles viciños do Barbanza. última lexislatura 
A auséncia de representante d~bese á sua oposición 

· oficial dos guerrileiros ao ·PSOE; aboga 
mozambicanos en Lisboa, . pala unidade co BNG 
dificultou as xestións, nun mesmo partido 
encamiñadas agora, _ socialista e nen se 

. maiormente, a.corweguir que os lle pasa pela ·cabeza . 
familiares podan visitalos no seu que podan fracasar nos · 
lugar de encerro. (.Páx. 8) próximos cqmícios. · (Páx. 7) 

l 
i 

A proposta . 
.. sindical prioritária 
nori contempla os 
desequilíbrk>s 
territoriais 
Tras os escasos resultados 
obtidos po:os sindicatos despois 
do _14-D, CCOO e UGT agardan . 
coa Proposta Sindical Prioritária 
unha ap~rtura de negociacións 

_, co 9oyerno que, na sua-opinión, 
estan a· reclamar a maioria dos 
traballador.es. Duascentas 
medidas, entre as que se 
contemplan aspectos sociais até 
agora ·desatendidos, 'veñen 
senda apresentadas nas últimas 
semanas a todos os sectores -
sociais. A det,allada proposta non 
GOntempla, sen embargo, os 
desequilíbrios territoriais no 
Estádo. (Páx. 10 e 11) 
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RESTA SEMANA· 

EL MUNDO 

No quinto cabodano ~da marte, sen esclarecer, de Santiago Brouard 

-.Duro golpe a unha saída política 
TERESA. TODA-JOSEBA MACIAS-A. EIRÉ 

O atentado contra os deputados eleitos de HB non é .un atentado máis. Asi o recoñecen todas as forzas 
políticasJncluido. o Goverho. O moment9 en qü~ se produce, a víctima escollida e os asesinos, 

· · . confírenlle _ao crim_e unha ampla dimensió~ política. 

A npsa correspondente en 
Madrid, Teresa Toda, 
encontrábase no lugar do 
atentado como triste 
espectadora-protagonista 
de escepción. Nesta _· 
crónica recolle non só os 

feitos, senón tamén _as 
suas sensacións. Despois 
Ghegarian á.S .análisés, a 

Tiñamos falacia" de todo. Até de 
fútbol, de Gil y Gil, do· seu refe

. rendo, do Atleti de Bilbao; da 
_idade de cada un -Josu era o 
máis novo-, de como iria todo 
ao dia seguinte .• dia da constitu
ción das Cámaras parlamentá
rias... Coméramos espárragos, 

peixe, menestra de verduras, ... 
· A verdade é que repetiamos 
cenário. Con variantes sobre as 
posicións que. na mesma mesa 
ocupáramos ese meiodia, ali es
tabamos xuntos os 7 parlamen
tários eleitos de Herri Batasuna, 
o conselleiro delegado de Egin, 

. repercusión ·en Euskadi e 
_ alguhhas reflexións que é 

· preciso facer · d.espois dun 
atentado singular. 

O ·pAOBLEMA-NACIONAL PENDENTE 
Renace o monstro dormido, en alusión ao 
golpismo, é unha suxerente, ainda que · · 
pouco novedosa, explicación do recente 
atentado. A condena unánime, de todas as 
forzas políticas, serviría de apoiatura a esta · 
hipótese. . 

Sen embargo hai elementos que fornecén . 
de maior complexidade ao suceso. Por 
exemplo, non é arriscado supoñer·que a 
direita sociolóxica oferece menos 
moderación que os seús representantes 
po.líticos. Non é extraño escoitar na rua · 
expresións corno "que burros e deixaron 
aos outros". · · 

lndependentemente de q~en fosen os 
autores materiais, non se pode calificar o 
atentado de responsabilidade exclusiva da 
extrema direita. Alguén lle estivo dando de 
comer durante os ("+!mos años · a 
argumentacións como a mencionada. 

Por que senón nengunha, ate agora, das 
forzas do congreso. e nengun, ou case 
nengun, dos comentaristas chamados 
solventes se tefjen definido, nesta 
democrácia asentada en Europa, en contra 
de toda violéncia e a favor dunha 
riegociación política, nesta guerra que 
ninguén pode gañar? Poucos foron os ·que 
se mostraron favorábeis as negociacións de 
Alx~r e os que O' fixerón estiveron prestos a 
del')unciar, inmediat¡;tmente despois oa 
ruptura da .mesa, a imposibilidade dunha 
negociación~· Era tan difícil reclamar unha 
saida política ao problema basco? Trátase -
da m.esm~ cerrazón que impide -,-mesmo a 

Izquierda Unia- recoñecer, en efecto, a 
. pluralidade nacional do estado. 

O que se alimentou desde as tribunas 
políticas e desde os meios de comunicación 
foi a' consigna, socialmente asumida como ~ 
"odio ao basca" e "caza do bas·co". É 

· perigós9 recorrer o território do estado con 
matrícula de San Sebastián. Segue faltando . 
uriha explicación política e unha saida 
racional que impida o arroupament9 social 
con que cantan os pistoleiros ~e extrema 
direita ou do que sexan~ _que mataron a 
Muguruza e feriron gravemente a Esnaola. 

· Nori sirve meter medo, a estas alturas, 
cos nostálxicds do franquismo. González 

· declarou unha vez que "nen se sabe nen se 
saberá" a orixe do GAL. Boa proba de que 

· a sua afirmación non foi en vano é o 
impasse, a cinco anos dos feitos, da 
investigación sobre-a morte ,de Santi · 
Brouard. Pedro J. Ramirez, ex-director de 
Diario 16 foi presuntamente desprazado do 
seu posto palas pre§ións derivadas de · 
facilitar a existéncia no seu periódíco dunha 
equipa de xornalistas qu.e investigaron a · 
trama do GAL. Que demócrata se molestou 
en algo máis que en cramar serpes 
sanguinárias aos activistas de ET A? Non . 
foron os periódicos oficiais os que . 
publicaron, ainda antonte, veementes 
caricaturas de ·Esnaola entrando no 
Congreso cos pes ensangrentados? Que 
lectura se pode facer do feito .de que o 
aten!ado contra dous diputpdos ~on 
merecese, horas despois, m~is q.ue un 

minuto de siléncio e. a "conmoción da 
cámara"? Trátase, en todo caso, do mesmo 
razonamento que impediu aos ·governantes 
españois exercer unha protesta enérxica 
ante os responsábeis salvadoreños, tras o 
asesinato de seis xesuitas, precisamente 
españois. Os representantes de González 
asistiron ao enterro oficial e comulgaron ao 
caron do presic:i_erite Cristiani. 

Pero, en todo caso, e isto é o 
fundamental, o atentado contra os . 
diputados de HB, xustamente antes de que 
tomasen posesión dos seus escanos, 
traslada o debate dos termos: terroristas/ 
governo e cidadáns contrários á violéncia, a 
estes outros: os de HB morreron pero vos 
tamén matades, é dicer, cada un cOloca os 

-seus mortos sobre a mesa. No'n é 
desmedida .esta· interpretación, abonda con 
escoitar o tipo de perg·untas formuladas por 
alguns periodistas, como, por exemplo, 
Enrie Sor::>ena, ex-d(rectoi de informativos 

~de TVE: é o intento, subliminal, de xustificar 
o atentado en base aos, tamén recentes, de . 
militares. 

En semellante situación, non cabe máis 
que recoñecer que estamos ante un 
problema pendente en forma de guerra que, 
convén repetilo, ninguén pode gañar. E as 
guerras só teñen uriha saida humana: a 
negociación: Por extensión é o problema 
nacional o que está ainda peñdente, tras a 
r:efornia e-a transición política. · O 

ANOSA TBllllA 

o xefe de prensa de HB e a co
rresponsal de Egin en Madrid. De 
costas aos accesos ao comedor 
atopábamonos, de esquerda a 
direita, Ramón Uranga (consellei
.ro de Egin) , Josu Muguruza, de
putado, Jon ldigoras, deputado, 
e eu. No outro costado da mesa, 
de espaldas á parede e de frente 
a nós, de direita a esquerda, lt
ziar Aizpurua, deputada, lñaki 
Esnaola, deputado, José ~uis El
koro, senador, José Luis Alvarez 
Emparanza, senador. Nas cabe
zas da mesa, á esquerda, o avo
gado e senador lñigo !ruin, e á 
miña direita o xefe de prensa dé 
HB, Xabier Oleaga. 

Na rádio estaban dando as no
tícias. Queriamos ouvir as infor
macións sobre a roda de prensa 
de Herri Batasuna esa ·mesma 
mañán, o o que acababa de de
clarar Felix Pons, o que se podia 
prever para o día ·seguinte: Josu 
e eu acabábamos de intercam
bear platos: ambos tiñamos pe
dido "plato -único" e os meio
compartiamos. Na rádio decían 
que eran as 11 .08. Puxeron un 
par de anúncios e empezaron -a 
falar de · Checoslováquia. Quitei
me 'o auricular e o .comentei. Te
rian pasado dous ou tres -minu-:. 
tos máis. 

Nese momento, un ruido, 
dous:· secos, secos. Duros. lm
posíbel. A · maioria de nós non 
creíamos -segun~o comenta
mos despois-:- que' fose de ver
dade; parecia unha espécie de 
broma de mal go·sto, ao .fin ·e ao 
cabo era 20-N e calquera sabe. 

Pero de súpeto, era verdade, 
materializouse sen Saber cómo. 
Ninguén berr.ou; ningüén pufdo 
avisar aos demai·s, ·tal foi a velo
cidade dos acontecimentos. 
Quen estaban de cara á porta 

' . 
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. non deberoñ ver nada, o.u viron 
durante tan poucci espácio de 
tempo .aos pistoleiros ._que non · 
púiderori nen dar un ha ·voz de 
alarma. Só os tiros; cando nos· 
decatarnos que eran de. verdad~. 
non sei moi ben por que, · metí
monos debaixo da mesa. 

· Pasóu én poucos segundos, 
poucos, Erguímonos. Por, debai
xo da mesa, ollei a lñaki Esnaola 
sangrando; á miña esquerda 
Josu Muguruza estaba caído· no 
chan, co brazo direito sobre o 
corpo, nunha postura rara e un 
pequeno burcaco xusto embaixo 
da orella direita . .A vida escapá
baselle por momentos. 

Un médico, un médico, lñaki,. 
lñaki, Josu, Josu ... berros, pro
cura de algo que facer. Uranga e 
eu subimos correndo ao. vestíbu
lo do hotel, onde a telefonista 
pergur1tábase que pasara: El 
chamou a Egin, eu á Policía e á 
axéncia EFE, a El País e a El 
Mundo. Era o único que podía 
facer. 

Baixamos outravolta, pareceu 
unha eternidade de tempo, men
tres estabamos ali, vendo a lñaki 
tan grave, · tan grave, e a Josu ... 
Por fin chegaron, moitos, moitos 
policías, e empezou outra parte 
desa longa e terríbel noite. Eva
cuación de feridos, testemuñas 
directas, idas que se che mistu
ran e escapan. Ese detalle, aquel 
outro. 

Eu non vin, pero ouvin. Ouvin 
moi claramente disparos por en
rriba do meu ombreiro direito, 
como quen di, o sonido dos es
tampidos que quedou no ouvido 
durante horas, coma un calor. 
Esa f oi a traxectória. · 

Non son experta, para nada: · 
en armas. Pero deseguida puide
mos adiviñar que non se trataba 
de metralletas, senón de pisto
las. Os 6 ou 7 disparos que lem
bro claramente -houbo algun 
máis- _foron seguidos, pero non 
ráfaga. lan dirixidos ·moi clara
mente contra os seus obxecti
vos. 

De ter querido atentar indiscri
minadamente ou contra todos os 
deputados, non cabe dúbida que 
se teria feíto doutra maneira. 
Ofereciamos un branco fácil: ca
tro espaldas por unha parte e ca
tro cabezas ollando de 'frente 
pala outra, máis duas persoas de 
perfil. Unha ráfaga e ... 

Non. Foi unha acción premedi-

'Qu1XERON MATAR 
UNHA ESPERANZA, O 
PRINCÍPIO DO -
CAMIÑO POLO-QUE 
HABERÁ QUE 
AVANZAR,. _ __:,_ __ 
INEVITABELMENTE, 

'SE SE-QUER 
CONSEGU~R PAZ DE 
VERDADE EN 
EUZKADI E NO,... __ 
ESTADO ESPANOL' 

tada, 'contra persoas determina
das. Eu non sei se berraron ou 
non. Tampouco sei neste mo
mento se a reivindicación dos 
GAL é ·certa ou non. Pero non me 
sorpreñderia. 

. _ Os GAL só se apresentaron 
unha vez cun longo comunicado 
datado no Estado español; foi no 
verán do 1985 e .datábano eri Vi
toria- Gasteiz. Agora tamén foi ali 
a reivindicación. 

Que motivadón cree vostede 
que hai?· perguntábame a outra: 
noite a policía. Folgan as pala
bras, folgan as respostas. Está 
ta:i claro ... mataron a unha per
soa firme na'S suas ideas, íntegra 
nos seus comportamentos políti
cos, a un compañeiro de traballo 
cálido e a un amigo entrañábel. 
Malferiron a un avogado que 
tampouco abdicaba dos seus 
plantexamentos, que sabia bro
mear e comentar de tenis á vez 
que defendía tenazmente o deci
dido polo colectivo ao que per-. 
tencia. Quixeron matar unha es
peranza, o princípio do camiño 
polo que haberá que avanzar, 
inevitabelmente, se se quer con
seguir paz de verdade en Euska
di e no Estado español. 

O camiño dun diálogo que, 
sen rebaixar plantexamentos ou 
ideais, con dignidade, defendia . 
Josu Mug1::1ruza e seguirá defen
dendo, lñaki Esnaola, cando se 
recupere, e todos os seus com
pañeiros. Porque é a única via. 
E, · como dicia Josu o pasado 
lunbs, hai uns pontos de partida 
que se estabeleceron en Alxer. 
Son válidos, e ao Governo co
rresponde dar o primeiro paso. 
Pero non coas balas dos GAL. O · 

Muguruza vlsHou 1> palácio do Congreso· a mañán do flia que fol asesinado 

O asesinato de Santi Brouard, ségue sen aclarar despois d". cinco anos 

Polo momento en_. que se produce, -a vít~rria e. os asesinos 

Un atentado singular 
O atentado que, lle co.stou 
a vida a Josu Muguruza é 

· considerado por todas as 
forzas poi íticas do Estado 

. español, incluido o 
·Governo·, como un 
atentado especial, por 
máis que afirmen a sua 
convicción de que. todos. 
son igualmente 
condenábeis. A sua 
dimensión política ven 
delerminada por tres. 
elementos: o momento do 
atentado, queñ foi a 
víctima e quen foron os . 
asesinos. 
O atentado veu marcado pola 
constitución do novo Parlamento 
e pola preséncia que nel ia ter . 
HB. Preséncia que reafirmou 
posteriormente con rotundidade 
e dureza Jon ldígoras ao decla
rar que "ninguén nos vai apartar 
do· camiño .escollido", ao tempo 
que con sorprendente tranquili
dade facia un chamamento para 
non caer na provocación, pero 
sen esquecer "a resposta .con
tundente do povo". 

Que o atentadp tivese lugar 
precisamente o dia anterior á 
toma de posesión dos parlamen'"" 
tários electos é outra circunstán
cia significativa, demostrando, 
ademais, o total ,desprecio p9las 
institucións_ que ' ten ·.~se carpo 
social .que incita a cometer eses 
atentados, pois non hai que es.::. 
quecer que se producía no quin
to cabodano do perpetrado con
tra Santiago Brouard. A circus- · 
táncia da constitución do parla:.. 
mento levou a ·que. nas ruas se 
parodiase o así ga_na o Madrid 
con un así gaña' o PSOE. .. a 
maioria. 

Pretefidian tarñén rematar esta 
vez· coa vida doutro político-que 
defendia a via negociadora entre 
ETA e o Gov~rno, como páso .im
prescindíbel para acabar coa· 
Guerra de Euskadi, nun paralelis
mo con Santi Brouard, ao que se 
consideraba tamén abandeirado 
dás posturas a prol ·dunha nego-

- ciación, talante que mostrou lña-· 
ki Esnaola tendo un papel decisi
vo nas conversas de -Alxer. 

.Nunha manobra, ensaiada xa 5 
anos antes, vários c.omentaristas 

·. adeptos ao ·poder, tentaban, su
bliminalmente, esparexer a idea 

- de que "pudo ser un axuste de 
contas entre membros da mes
ma organiwción . divididos en 
duas tendéncías: a moderada de 

· Esnaola, e a radical". 
Pero como e~ta táctica -xa era 

coñecida, por ensaiada, procura
. ron tamén desbiár re$pons·abili
dades, aó tempo que pretendián 

· desvirtuar a magnitude 'do suce-

so ao tempo que aseguraban 
unha e outra vez (?) que Esnaola 

', estaba ben atendido . o !'froito 
da reación contra o atentado de 
ET A · a un tenente Coronel" co
metido uns días antes que o ·do 
Hotel alcalá, era argumento que 
se caía· rapidamente ao compo
brar como o atentado e$taba 
perfeitamente planificado é exe--

, cutado por profisionais, cunha 
loxística que.non só lles permitiu 
sair a pé tranquilamente da rua 
Alcalá, senón . tamén esconderse 
en poucos minutos, ademáis de 
contar cun perfeito servizo c;le· in
formación para Sé!ber onde esta
ban os· dgputados bascas. ·Que . 
a _, munición empregada fose a 
oficial -do exército hai dez ano$, 
fabricada pola empresa Santa 
-Bárbara;- aporta mat,ices tan sig
nificativos como inquietantemen-· 
te -comprometedor~s. 

'Q ATENTADO 
ESTABA 

-PERFEITAMENTE 
PLANIFICADO E 
EXECUTADO POR 
'PROFISIONAIS' 

A imputación que HB lle f~i ·do 
crime aos aparatos do Estado,' 
asi formulada pode pa_recer ex
tremadamer.ite · dura, por máis 
que cinco anos despois do ase
siñato .de Santi Brouard esteña 
sen esclarecer quen foron os 
seus· autores materiais os ven;ja- · 
deiros ·instigadores dese GAL. O 
Presidente González afirmou que 
nunca se saberia quen _era ese 
grupello de asesiños, ainda que 
dous membros das FOP esteñan 
ericadeados pola sua impl1caci6n' 

· directa e todas as pistas condu
zan, certeiramente a unha cone
xión, estreita cos servizos secre- · 

. tos · españois. Incluso . aquelas 
pegadas que o governo socialis
ta se encarga de . encobrar, ·can
do non de aGálar a calquera que 
prstendg sacalas a luz, meios de 
comunica9ión incluidos. . - · . 

A condena: realizada polo Go
verno español é froito máis, asi · 
se trasluce no séu comunicado, 

· dÓ medo ao qüe poda ocorrer, a 
"esa espiral da violéncia", que a 
repulsa palas· mGrtes en si. 
· Valoración á que non · son · 

alleos tam·powco o resto dos par

vio!éncia 'que poda conlevar o 
atentado". 

O PSG-EG expre~a o seu re
chazo a todo tipo de violéncia, 
ao tempo que consideran que o 
atentado prodúcese no momeh- · 
to en. qu~. coa preséncia de HB 
en Madrid "-se abria a posibilida
de de facer calar definitivamente · 
a violéncia de ET A". 

O BNG tamén repúdia e con= 
dena "todo tipo ·de actuación 

· que conleve -violéncia indiscrimi- _ 
na.da" considerando que· a morte 
violenta sempre é inxustificada, 
destacando que este atentado 
¡'significa unha dificultade máis 
para a posta en marcha da via 
de ,-negociación e diálogo, única 
solución para o problema que 
padece o povo basco". 

A nota, até certo ponto discor- , 
dante, mesmo con Xosé Maria 
Aznar, deuna, como noutras oca-

. sións, ·Manuel Fraga, . ao afirmar . 
que se 9umpliu a profecía d~ 
!'q'uen a , ferro mata, a- ferro mo
rre". 

Seguramente foi.· o candidato 
do PP á Xunta (membro dó go
verno cando se .firmaron pen~s 
de marte, responsábel dos suce
sos de Montejurra e Gasteiz), na 
sua incontinéncia verbal; un dos · 
poucos que se at~eveou a fórmu- . 
lar en voz alta o pensamento que 

.- aniña no peito dos seus co'rreli
xionários ideolóxicos .e, mesmo, 
noutras p~rsoas confundidas 
pola propagánda que Madrid 
vende do "problema .basca". 

O poder, por médio do seu · 
amanuénse en "La Voz de Galí
cia", dáballe . carpo e xustificaba 
a idea expresada lacónicamente· 
por Fraga, ·aiñda que neste .caso 
o comentarista perteneza ao 
PSOE, nunha clara mostra de -
como os partidos neste caso non 
din nada e son, incapaces· de en
tender .os problemas nacionais. 

· A evidéncia con que se manifes
ta neste caso non significa que a 

: posición non sexa .a mesma can
do se trata de problemas gale
gas, mostrados· menos viotenta
mente, pero que revisten idéntica 
trascendéncia. - · O · 

'FRAGA CO SEU 
QUIEN A HIERRO 
MATA, A HIERRO 
MUERE, FOI DOS 

tidos do ·arco parlamentário, in- .. POUCOS. QUE SE 
cluidos os galegas. BNG, PSG.- . ATEVEU A FORMULAR 
EG, PNG-PG, MCG, FPG e APU ·-=..:.-=-=· :....:· =-:::....-=--.:.....:__::.__-=--=-~=--
condenaron o atentado.Os Co- O PENSAMENTO QUE 
m.ités Antirrepresivo_~ convoca- Af\f~A NO PEITO DOS 
ron unha concentrac1on en Com- SEUS 
.POStela. ' , _ __ _ 

~onzález Laxe; como Presi- CORR,F.LIXIONARIOS 
dente da Xunta, mostrou a sua· IDEOLO' XICOS' 
preocupación "pola escalada de 
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Ningun deles soupo repeler a agresión pero si dar detalles das· annas 

·. No restaurarlte B8sque detectouse a pr0séncia de vários policias 
·e na porta do· IC?cal habia tin Coche': patrulla . 
A morte de Josu Muguruza 
conmocionou a Euskadi. 

. O. atentado que na n6ite 
do· luhs trataba de , 
torpedear a preséncia de 
HB en Madrid era 
respostado con toda a 
contundéncia popular que 
refl'exaba. a Folg? Xeral do 
pasado dia 22. 
Demasiadas dúbidas para 
unha noite escura; a 
primeira e fundamental ó 
senso último dunhas balas 
mercenárias /que . é _ 
ocultado agora nunha 
manobra oficial .. qt:Je tenta 
procurar os inductores 
entre un suposto · · ~ 

· extremismo ultra. Joseba 
M~Cias escrebe este artigo 
ao fio da noite en que era 
enterrado Josu Muguruza. 

E.ra c.ompañeiro de trpballo. De- · 
vivéncias e- de anécdotas. Por 
iso qúizais sexa difícil de expre
sar o que a marte de Josu Mugu
ruza puido significar para · nós. 
.Como sinalaba Xabier Saluitregi, · 
redactor xefe do diário "Egin"~ 
"con Josu Muguruza quixeron 
matar, 9igámolo claro, o abertza
lismo e· a loita que esa idea con- . 
leva. Un descarado crime que 
pos deixa orfos da alegria de_ 
Josu, da sua cordialidade, do 
seu talante conciliado'r e asequí
bel, da sua intelixéncia'~ . PosibeP 
mente a mensaxe silenciosa dos 
milleiros de persoas que ·se acer
caron si ver o carpo de Jpsu no 
Salón Arabe do Axuntamento -de 
Bilbao sexa a mellar mostra do 
que significa a capacidade de re
sisténcia en tempos _ difíceis. 
Polo demais e á marxe da lem- · 

· ldlgoras, Erkízia -a quen despois substituiu Muguruza- e Esnaola~ dias antes nos locais de HB 
~ 1 

'ft¡RZALLUZ 
CONSIDERASA A 
MUGURUZA COMO O 
HOME FORTE DE HB 
E AUGURÁBALLE . 
UNHA EVIDE~N.:.:.:_T=-E __ 
PROXECCIÓN NA 
FORMACIÓN. 
ABERTZALE' 

branza, se . é que se pode . facer 
abstración do imediato, quedan 
agQra demasiadas incógni.tas no 
ar. Precisamente o pasado 20 de 
Novembro cumpríanse -· cinco 
anos da_ marte doutro dirixente 
da formación política abertzale, 
Santi Brquard, unha marte que 
mil oitocentos . vintecinco dias 
despois continua _sen ser des
veada oficialmente. Vostedes 
mesmos ... 

1 ... -

· 20 de ' Novembro 
.Alguén estaba empeñado en 
amargar miles de vontades co- · 
lectivas. A preséncia de Herri Ba
tasuna en Madrid tiña levantado . 
t_antas expectativcas que. practi-
. camente qu~daba escurecido o 
protagonismo doutras forzas ·po- . 
lít-!Qas ante o início dunha nova,_ 
lexislatura no Estado. Non eri van -

. o próprio Feli Pons manifestaba 
poucas horas antes do atentado 
que trataria de ii:npedir a fórmula 
proposta por HB. para prometer 
a Constitución, unha fórmula que 
tiña sido empregada por Txema 
Montero ou ainda por .Carlos. Ga
raikoetxea. Non eran ben recibi
dos en Madrid os. deputados e 
senadores de HB.' Distintos ana
listas- políticos da capital do ,rei
nó pergúntanse agora por que 
.non eran dotados dunha pr.otec
ción especial no intento de evit(,lr, 
calquer posíbel altercado. Polo . 
d.emais o ambente adverso facia.-

se dono do clima social naquel 
20 de Novembro. A média ma
ñán Josu Muguruza, lñaki Esnao- . 
la, Jon ldigoras, lñigo !ruin, José 
Luis Elkoro, ítziar Aizpurua e Txi
llardegi retiraban as suas acredi
tacións. Posterioemente, ofere
.cian unha rolda de prensa na que 
facian pública a sua vontade de 
acudir ás institucións coa preten
sión final de reiviridicar o direito 
de autodeterminación e propiciar · 
a apertura dun novo diálogo en
tre o Estado e a organización 
ETA. poucas horas despois, un 
atentado con demasiadas H:lte
rrogantes segaba a vida de Mu
guruza e deixaba ferido de· gravi
dade extrema a Esnaola. 

_· Josu Muguruza fora identifica
do nos últimos meses por dife
rentes médios de comunicación 
corno un dos teóricos da forma
ción política e nexo de unión en
tre est<;i e ET A l~cluso se chega-

/. . 
ba a dicer del ·que era o "brazo 
direito de Josu Ternera". - Pota 
sua parte Xabier Arzal_luz consi
derouno nunha recente entrevis
ta en "El lndep~ndiente" como o 
home forte de HB augurándolle 
unha evidente proxección na for
mación abertzle. Josu, todos o 
s~.biamos, _ era o ponto de mira. 
lñaki Esnaola era, pola sua parte, 
unha das persoalidades máis co
ñecidas do mundo abertzale, ca
racterizado pota sua defensa de 
presos poi íticos, o que propicia- , 
ba tamén a sua identificación 
coa organización armada. A 
mesa estaba posta. Ás once e 
dez da noite do luns 20 de No
vembro alguén se encarregou de 
dar o toque final ao cadro. 

Por se cabian dúbidas en tor
no ao interese de ocultación da 
indución final, a designación do 
comisário Alberto Elias serviu de 
contraponto idóneo para culmi
nar as sospeitas. Elias, identifica
do como experto en syguimento 
da actividade dos grupos de ex
trema direita, é o home ideal 
para insinuar a posibilidade dun
ha trama auspiciada por sectores 
involucionistas. Pero Alberto 
Elias é tamén, no o esquezamos, 

, un poJicia involucrado na presun
ta espionaxe a partidos político
sa. Nen sequer tiveron a delica
deza de coidar ese detalle. Na 
noite do 20 no restaurante "Bas
que" do Hotel Alcalá púidose de
tectar a preséncia de vários 
membros das torzal? de seguri
dade . que cenaban perta dos 
agredidos. Nengun· puido repeler 
a acción. Lémbranse ao detalle 
as características das armas dos 
pistoler0s. Decoro profisional 
chámase a iso. Mentres, na porta 
do hotel, un coche "K" da Policia 
facia "labores de control". Dema
siadas coincidéncias. O 

somos coñecidos 
ría Galiza inteíra, 
pala 'nasa 
especialización 
en libros 
galegas 
·e portugueses 
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c.oNFUTOS NOS CONCELLOS . ' _ , 

Despois de ·!res ~eses de confiito~o PP tivo que ~er á.presióo viciñal. 

,Anxo_·Quintana, do BNG, novo aléalde dé Allariz . -
unha véz.' desbaratada a manobra de Vitori'1o · Núñez 

.· 

•x.c. 
Anxo Quintana é, cando 
menos ' até a constitución 
dunha definitiva 
corporación, o alcalde 
provisório da vila de Allariz, 
despois de tres meses de 
mobilizacións populares e 
tras a demisión dos 8 
concellais que apoiaban 
ao anterior mandatário 
Pérez Camba. A famosa 
"carta secrE:ta" que dici'a 
coñecer Vitor:ino Núñez foi 
desbaratada pola 
actuación do ex-alcalde e 
é calificada polo actual 
alcalde Anxo Quintana de 
"farol" do presidente da 
Deputación. 

Cando tras O-- anú1ncio da dimi
sión de Pérez Camba en rolda de 
prensa conxunta co presidente - _ 
da Deputación ourensana, J este 
anunciou que gardaba unha es
pécie de "clave sefíeta" que nin
guén coñecia, todos os meios de 
comunicación desbrullaron 
exaustivamente a Lei de Réxime 
Local e a lexi!>lación eleitoral paa: 
ver cales podian ser as saidas. 
Coa posta en liberdade dos catro 
detidos, que pasaron vários dis 
na cadea, e o seu recibimento 
triunfal na vila, Pérez Camba viu-
se desasistido de calquer futuro, 
e entregou por escrito a sua di
misión e a dos outros sete con
cellais (5 do PP, o outro da CPG 
e o eleitO polo PSOE), que o 
apoiaban, e tamén dous decre
tos: un no que nomeaba tenen
tes de alcalde aos catro conce
lleiros do BNG e outro polo que 
Anxo Quintana pasaba a ser o 
rexedor da vila no ínterin buro
crático que pasa pola tramitación 
das dimisións e os nomearnen
tos de novos concellais pola 
Xunta Eleitoral. 

"O proceso a seguir -dinos 
desde o seu despacho Anxo 

Quintana- é tramitar as dimí- -
sións e agardar que a Xunta Elei
toral dé os nomes dos seguintes 
das respeitivas listas que teñen 
que asumir. Apesar do que se 
dixo ternos constáncia de que 
non van dimitir suceSivamente 
todos os que foron na lista do PP 
e ternos certeza de que entrarán 
os seguintes apresentados nas 
da CPG e na do PSOE, polo que 
nqn cabe o suposto de que a cá
mara municipal ~uede con me
nos de 8 concellais. Nese hipoté
tico caso, a leí contempla que a 
Deputación provincial nomee 
concellais novas, da.cardo coa 
distribución eleitoral polo que i!l-

cluso nese caso' o· BNG poderia 
chegar a incrementar a sua re- · 
presentación. Nese ·último caso, 
que coidamos moi improbábel ,. 
nomeariase unha ·Comisón Xes
tora e 1An presidente '-da mesma 
que levaría b Concello ás portas 
das seguintes · eleici(ms . munci
pais".. · · · ' . 

O BNG mantén o seu 
oferecimento . 

· O ·sNG afirmara no ecuador do 
conflito que non pretendía facer
se coa alcaldía e que mantiña o 
oferecimento da mesma ao PP,
"e esa ·segue a ·ser & nosa after
nativa, o que· pasa é que hoxe 

se~a respaldado por todos os 
_grupos. En ·base a ise espírito de 
unidade conformar previamente 
un progt?ma, .que nós temas ela..: 
borado e coidamos asümíbel po-· · 
los demais grupos, e pon~e· a tra-
ballar". · 

Cambiar as cousas 
despois pe. cu~ren~a ·anos -
de caciquismo 
Despois de. tres meses de r nobili- · 
zación, Anxo Quintana valora o 
proceso político vivido na vila,. 
ourensár;i como "exemplar. · Foi 
un proceso sen ñengunha · ma
quinación espeCial. f\gor? espe- · 
cúlase co catiz que n-ós lle di-

. mos, con que ó preparamos moi 
ben ... non deixan de ser gaban
zas políticas pero se__h fundamen
to · algún. A política non é algo 
matemático: nós non · envelana
mos rio, ·nen-nós dimos o salto 
calitativo de esixir a dimisión do 
alcalde... lsto antes Óu . despois 

- tiña que pasar en Allariz pois que 
o grado de crispación existía e 
era moi fofte desde antes do 
conflito. Levabamos cuarenta 
a6os. governados· polos mesmos·, . 
polo caciquismo, pero incluso fi-: 
sicamente palas mesmas · p,er
soas, que tiñan :ao municipio en 
cahto a infraestrutura en condi
cións terceiromundistas: non hai 
água, non hai alcantarillado nas 
parróqµias, norí· hai plans de fu-

non ternos a quen ofertarlla. so' turo para a ·vila a. nível económi-
poderemos saber se iso é posí- ·co, . de turismo;. cultural, nen 
bel se 'entran na corporación, nada. lso criou un estado de ma-
pois non· podemos nomear un al- · lestar que foi en aumento. · Sem-
calde en. espírito.". , . - · pre pensamos que ia saltar a 

O tempo catculado para que chispa en .calquer mom.ento. Pa-
quede constituida a ·corporación , sou o do r ío e ehcendeuse o · 
e . se .. donfirme a case segura al.- conflito como pudo· ser por outra . 

. caldia para o BNG na p:ersoa de - cousa. Primeiro pediuse diálogo 
Anxo Quintana é. dunha semana e a sua resposta foi non permitir 
a part4reS do pleno dó dia -22. n'ª-n.. s~quer . a convocatória de 

.- Nese tempo o BNG non vai facer _ plenos. Pasouse d~ pedir arra
nengunha actuación munitipál, _ n~os pontuais de · cousas até 
·~non irnos facer como eles polítf:- - abocarse, ante a sua atitude, a 

· ca de- parch~o. o ·que queremos . peqir· que ~e tora. E a xente ago-
é que todos os grupos muniGi- ra celebra un triunfo despois de 
país te~an- responsab.ilidade no tres meses nos que a politizaéión 
governo e o alcalde que se elixa -.- da vila foi me~rando día a dia". D 

Máis de sesenta .colectivos de--.Cangas ·sólicitar' un -pronunciamento. cléiro ·e· urxente-_ do PSOE 
.... ·. . " 

Esixir do PSOE e en concreto da 
sua executiva galega, un pronun
ciamento claro e urxente sobre o 

ñais, culturais e deportivas exis-
tentes en Cangas _ 

tes, o 3 de Noverribro, o BNG · concreiar. as , suas· peticións na lución ~ inmediata· áo problema, 
ºconvocara a todos os_ partidos e asamblea posterior. ; .. dado que de alongarse pode 

O documento onde · se facia 
esta petición· foi elab0rado d8 
forma consensuada nuhha 
asamblea celebrada nesta vila o 
pasad9 dia 10. Unha semana an-: 

asociacións ·da viia a · unha reu- · · . -·· ': --. - causar graves perxuício~' a todo 
,nión con miras a sair' da situación Non deixar e~morecer Q , ,; o p_ovo de Cangas"·. Estes colee- · 
de estancamento que vive o con-:- proble.ma · - _ :.. tivos sinalan tamén. a certeza de 

·problerpa de Cangas é a deci
sión asinada unanimemente pala 
prática totalidade de colectivos, 
asociacións e entidades veci-

' flito; á m~sma asistiran máis de · O documento elaborado re9olle _ ·que "a solución non pode vir po
sesenta colectivos acordando . a necesidade de '4darlle unha: so- · .las vias xudicial ou policía~ ; se

PUDRIR CANGAS 
M. VEIGA ~ 

A" situación en Cangas está en ponto' morto, PSOE e o Ünico ,capacitado para proporció--
Pero ter o:·concello paralisadó é a!go máis narlle unha saida ao conflito, máxime cando 
que isQ: non hai materiais de limpéza,. nen ostenta o poder a todos os níveis-sitúación . 
combustíbel para as calefacjóns dqs colé.:. diferente á de Allariz. onde a división entre 
xios, ninguén repara os cristais, non hai quen os populares. Qa .alcaldia e o ·governador so
repoña o alumadO- deterforadó, nen queh re- - Cialista xogou 'un papel ,non ~espreciábel na 
pare as estradas -intransitábeis: .. Os perxuí- . solución do.problema en favor dos viciños. 
cios comezarán a· sentirse entre os viciños e . · - · 
iso terá o seu correlato político, en forma de O PSOE xoga .a alongar a situación, a de.i-
Caf"!SánCio, ·desgaste, frustración. e._ división -xar esmorecer o -tema-, conscente de .que a 

. mesmo -entr~ únha poyoación ·solidamente · paralización administLativa causar~, máis tar-
unida até agora. - . ·- · . . de 'ou máis cedo, perxuícios notórios na po-

0 único responsábel neste momento é o · voación. Polo de _pronto xa 'están -aténtos. a 

calquer rexl_:l'rdimento eleitoral da sua li$t'a. -

Poúeo importa, .neise caso, que permanezan 
ir.aseqúíbeis un_ grupo de LJns poucos· centos -
de .. "irredutíbels", · se a maioria bascula de· 

' nóvo a augas urxldas.dtinha solución, a que . 
se.ka. ' 

Semellante estr~téxia de castigo ddadán . 
e -putrefación política, só pode ser- atallada 
cunha política 4ntelixerite. A ·política faise 
cunha pedra nunha'. r:nan é co olivo da nego
ciación na outra,_ mal vai cando se esquece 
unha das duas. O 

nón polo diálogo e a.saida políti:. 
ca". 

Este chamamenfo _ á · direción 
socialista, · t:.¡ue actualmente go
verna a !lível local, autonómico e 
estatal, prodúcés~ iras a negati
va do .Parlamento. galé_go a e_sixir 
-da Xunta que esta instase ao 
Consell6-de Ministros para que 
se decidisé -pÓla aplicación · do 
artigo 61, que permitiria a convo-

1 éató~ia _ de eleicióris parciais. 

Após da r.egativa a levar a éábo . 
.este complicado trámite, a res:. 
ponsabilidade encóntrase ~gora · 
en mans do PSOE. o -
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·A -ESTRADA 

la· destinada ao · mantimenta.-dun .veículo oontraincéndibs 

A Corlsellaria de Agricultura · . · .. · · . · ' , · 
·. reclamará-'ao concellO untía· subve·nciórl rlon Utilizada ·i· 

' . 

• xAVIER CAST.ELLANOS/A E'STRÁDA 

-O pasado dia 13 _de 
Novembro declararon 

. var'ias-testemuñ~s 
apreserítadas polo BNG 
nunha denúncia qt.Je poti 
ao descóberto a-total · 

·desinterese ·en soludonar 
un grave · problema como -
é o dos incéndios . 
forestais. Mais o que 
destaca destes . 
·acontecimentos _ , '-
acusatórios contra a . 
alcaldesa D. Elvfra 
Fernánde·z Diaz, por . 
irresponsábel, é a--atitude . Elvira Femández alcaldesa de A E~tl'ad~ e agora senadora polo PP. : __ 
pasiva-adoptada ante unha 
subvención concedida· ; .. 

- polá Cof)sellaria de -: · 
.. ·Agricultura, onde non .se -

'anterio;, xa que non foí discutida. 
-oa Bvira · Femández acusaria 

-nos meios de-comúnícación · de 
. opor:t~nismo ao concellal Rendo, · 

promotor · desta denúñc_ia, por 
sacar o tema' en campaña eleito
ra1, saindó póla ta.nxente ain_da 
qu~ contrad!toriamente nun_ dis-

curso onde calificaria ao voéeiro 
do BNG como unha persoa "á 
que nunca vin facer nada positi
vo ... ·incluso sinto moitas veces '-

· irivestiron os cartas · · 
. : concedidos (~67 :000 

pesetas),_ nen do c,onvénio, 8ÜNA ELVIRA' StNAPA· .. PQLO. TRANSFUGWISMO-
onde ·a Conselleri·a levaria ~-
.a_ mantirt:ie~to do v.eículo _ - · · · 
contra-incéndios. Mais non -~ Dª· ~vira Fernández Diaz,-como ouiras tantas per- meiros e catro os segundo toman a alcaldia. A opo-

soalidades políticas .do. noso país; estivo caracteri- . ·sición da CIDE seria. practicamente nula. · 
remata aqui este iré vir, "' zada ao longo da sua carreira política polo tranfu- - Despois da. marte de D. Xesus Durán era óbvio 

· xa qu~ a Con~elleri_a ten g_uismó. lnicíou.:.se nesta loriga viaxe co finado D. que se aliara con outro camarada de viaxe con cua-
comünicado ao xulgado a - X~s~s Durán nas primeiras _elei_cióf)s democrát_iéas, lidaqes específicas nestes terreo. O home é.D .. Car-
intención de reclamar eses ocµpando -o segundo-lugar nas listas e_eleita1er:ien- . los Mella con qüen entra en Coalición Galega (e van 
cartas por falta de uso. · te· alc~ldé; esg s:er!a a sua primeira escola'. A corpo- · tres), pasando· a ser a primeira do grupo, se ben 

· · ·, ·· r-ación municipal estaba daquela governada por seria en grande ·medida Mella quen artellaria a polí-
. r . 1 · • este grupo de ucn· cando aconteceu a desaparí- tica desta equipa. Corresponde_ndo aos vaivéns da 

cióri da Vella _PráZá ·de Abastos, obra califiqida· - política riacional, mais cun claro posicionamento 
como "o grande negócío desta década". : Un -dos · persoal, de ªmizade e interesado por suposto, de
edifíeios arquitectonicamente máis lindos· da nosa · sembar6a co seu grupo no PNG. Agora tamén seria 
vila ·era derrubado para dar ·paso a ÍJ_nha praza dis·- irrisoriamente calificada _como nacionalista por 

· Os antecedentes deste problema 
datan de princípios da áqtual le-·· 

"- xislatura, cando o BNG estreaba 
cárgos públicos coma COflCellaís. 
Sería daquela cando apresenta
rian a primeir.a moción onde de
señaban as liñas de prevericióri, 

· actuación e c0órdenación fronte 
ao lurrie. ·Esta moción seria de
batida é. rexeitados alguns pon-· 

·tos, os aprobados fican no·arQUÍ-'
Vo da alcaldia. Novamertte; e 
ante a urxéncía _do tema, -·neste 
verán f oí apresentada outra -mo- _ 
!ción co . mesmo· carácter, nesta 
ocasión con menor .fortuna.que a 

... 
. / 

. tiriguída polos erros de construción, e que aínda quen , distinguía ·as persoas en función das siglas 
hoxe soporta os orzam·e·nt-os,do.Concello. · Só neste d9 -seu partido. Nen o galega seria defendido co
ano hai unha partida qe case 4 milló~s e médio de · rrectamente nen consécuehtemente na sua época 

· pesetas. Do antipoj.:>ular desta construción .son boa nacionalista. Nestas eleiéións- o PNG obteria 7 con-
,_ mostraos centos de ásinantes dunha carta dirixída ceilais .abandonado. pronto· este partido para ficar 
ad' Concello soricitando a paralización da mesma. · -. como jndependente, governando en mihoria até o 
. · Continuando co mesmo mestre ·e nioitos clos interito da moción de censura de quen se deu en 
seus qiscípülos que ainda hoxe a acql')ipañan, fo- . chamar o Xefe da-Oposición d. Xoán Durán, porta
marian a -CIDE (Candidatura lndependente c:fa Es- · voz_ do PP; foi entón c~mdo decide aliarse co PSOE 
trada) .formación liderada por D. Xesus. Dura·n ·e · (tres concellais) e IG U Co.ncellal) pois non estaba 
cünhá representación de _ 1 O concellais. Fpi neste · disposta a abandonar palas boas un cargo polo 
tempo cando se suceden o~ famosos. pactos entre que tanto loitou. Este seria _o segundo grande erro 

·o qu_e·era AP e o PS0.1;, con sete .qoncellaís os Wj- do PSOE en política de alianzas. o · 

.AXENDAS AGA 

. ~:- .. 

·No ygo··11on··11Ccmos 
~ . ' 

/ / ·/- .· -_ ... a· . -- ' 

: .. - _.: ~ .. ~··.·,. ·-

:·prim.cirillcodl 
' . . . 

~ • • • "l 

\ >· 

. .' 

Eso .. xa· o f ixemqs o ano· .pa.sodo 
''abrindo así camíño: 

Atreví monos porque criam.os firmemente qµe era unha· necesi-dade. 
· ' · .A experienci.a, déuno·lo --ra.z_óh. · _ · 

·_. No '90 é tempo de sal.t~r · de novo ... · 

'. 

,· , 

unha gré!nde admiración por el" 
"se fose capaz de rematar' co· 
lur'ne deixaria-lle á alcaldía". Dª. 
Elvira · Femández argumentaba 
,para non convocar o PlenQ soli
citado a falta du_n terzo de ~si
nantes, e o custe do mesmo. 

Só cando houbese 
perigos 

A declarar foron citados ó Xefe 
da Policía Municipal, Sr . . Lowei,.. 
ro, quen ante as preguntas de A · 

. No::;a Terra contestaba que "non 
estaba de acordo nen en desa
cordo', nen entraba nen saia o 
tema". O advogado da defensa 
Sr. Palmou, · tamén concellal do 
PP na Estrada comentaría des
poís da toma de declaracións 
que a denúncia carecía de fun
damentos e que asi non sé solu
cionaba nada. 

Dentro das ínformacíóns ex
traoficiais haí que dicer que as 
instrucións do Xefe de Policia 
Municipal eran as de chamar 
polo coche bomba só cando as 
vivencias estivesen en perigo. 

O anterior alcalde, Reimóndez 
Portela, do PP, citado tamén a 
declarar, narraba hai pouco na 
prensa diária como foi partícipe 
este verán da total despreocupa
ción cando presencíou como o 
coche contra-incéndios abando
naba a parróquia de Cundían,.. lí
m ítrofe entre A Estrada e o Con
cello de Vedra·, por considerar 
que non era zoFla -sua, dando o 
plantón aos viciños qu·e perple
xos non puderon facer nada. -_ 

Agora fíca por saber se oa Elvi
ra poderá ser xulgada por estes 
feítos dado que na actualidade é 
Senadora, situación que pasará 
polo Tribunal Supremo. Son pou
cas as posibilidades de que o 
proceso xudicial vaia adiante, 
maís O XUÍZO popular Xa COme
ZOU hai tempo. O 

'' 

_¡ 

l · . 

'¡' 
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ELEICIÓNS AUTO.NÓMICAS. o. 17 DE DECEMBRO 
,-

Camilo· Nogueira·-
'Tanto o BNG corTia nós 
lo~~afn.os polo socialismo-, · 
·pero con fórmulas distintas' 

.A. EIRÉ 

O candidato á Xunta polo 
PSG-EG reafirma o papel 
do seu partido como 
alternativa, pésie aos 
últimos reveses eleitorais; 
afirma que o pouco brillo 
parlamer:ttário na última 
lexislatura débese á sua 
oposición ao PSOE; aboga 
pola unidade co BNG nun 
mesmo ~artido socialista 
e nen se lle pasa pola 
cabeza que podan fraGasar 
nos próximos comícios. 

O PSG-EG baseou a maio(par
te das últimas campañas ~leito
rais en apresentarse como a 
"alternativa". Non cree que des
pois dos resultados con~egui
dos na europeas e nas xerais 
esta mensaxe xa non lle é moi 
creíbel 'ao eleitorado? 
Alternativa son várias cousas 
distintas. O programa que expre
sa o PSG-EG pode ser alternati
va ainda que non consiga o 
apoio democrático suficiente 
para govemar por si mesmo. 
Neste sentido é totalmente lexíti
mo que nos apresentemos como 
alternativa pois estamos total
mente convencidos de que as 
nosas opcións configuran unha 
alternativa, para o nacionalismo 
incluso, e desde logo para a es
querda. 

Por outra parte ser alternativa 
tamén pode constituir parte da 
próprra alternativa; non ten un 
significado exclusivista nen de 
interpretacións hexemónicas. De 
todas formas tamén algunha for-

- za política se apresentou como 
alternativa as eleicións estatais e, 
ainda que segue a ser minoritá
ria, non tivo mala aqollioa. Creo 
que que é totalmente positivo fa
celo asi. 
Pero vostede parece / que leva . 
as cousas moi lonxe. Recorde 
senón as reacións despois da
quela entrevista con M. Fraga. 
Esa entrevista con Fraga tiña o 
significado. de que era un candi
dato á presidéncia da Xunta e eu 
falei con todos os ·candidatos. 
Non considero apropriado' q~e 
algun candidato sexa isolado por 
todos os demais. Esa é a .estra
téxia do PSOE para que todo o 

. voto de esquer:da se deposite 
neste partido. Nós non estamos 
na sua estratéxia .por máis que 
haxa xente que ainda non o en-
tenda. · 

Por outra parte era pór en 
práctica -na política galega algo ; 
que é habitual. Considero que os 
candidatos. son lexítimos, mália a 
opinión que eu teña de Fraga .e 
do seu pasado. Tamén tiven a 
entrevista con Arafat, estiven en 
Chile, no S~lvador e en Irlanda ... 

Teño direito a ter entrevistas con . 
todos os líderes político~. 
Outro dos eixos da suá campa-

. ña eleitoral para estes comicios 
vai ser o traballo parlamentário 
que desenrolou o PSG-EG. A 
vostede acúsano de estar repe
tindo machaconamente os mes
mos conceptos desde a primei: 
ra lexislatura. 
Si, son os conceitos que ago¡a 
inspiraron o programa que apre-
sentou o BNG. Os doce pontos 
mínimos, se alguén os relee, da
rase canta de que forman parte 
do que nós repetimos durante 
oito anos. Eso quer dicer que o 
que nós repetimos ten éxitos, 
mesmo reflexados no programa 
doutros paf1ido~ políticos. 

As grandes cuestións da Gali
za, loxitamente, hai que macha
ca/aspara que . o centralismo as 
vaia admitindo. O que ocorre é 
que moitas veces hai un clima, 
que nestes últimos anos favore- _ 
ceu o PSOE, que te,nta descalifi
car aquelo que é máis importan
te, pondo o acento no insignifi-· 
cante. Eu sempre reiterei as cou
sas importantes e seguireino fa
cendo. 
Pero desde que o BNG está no 
Par\amento semella que o ~eu -
protagonismo decaeu. 
Todo o mundo o sabe, pois xa o 
fixemos púbrico, que o 35 por 
cento das iniciativa~ parlamentá
rias dos últimos 4 anos pertene
ceron ao PSG-EG e, só, pouco 
máis dun 5 por cento, ao BNG. 
Pero non vou pe.lexar co BNG, a 
nasa pelexa é co PSOE e co PP, 
pero o noso traballo foi moito 
máis ~til e máis fértil que o do 
BNG. E unha cuestión obxectiva. 
As grandes cuestións da Galiza, 
alJ!ovias, reforma do estatuto, a 
lei "'de iniciativa popular, que o 
BNG dixo que era papel mella
do... O que .pasa é que nos nos 
últimos dous anos, pagamos o 
précio de ser oposición ao -
PSOE. Mentres tomos oposición 
ao PP gozábamos de todas as 
complacéncias de certos médios . 
e certos partidos. Cando· fumos 
oposición ao PSOE, sufrimos ~p 
consecuéncias orgullosamente. 
Non lle pas~u o mesmo. ao BNG. 

Mais non eree ta~én que o au
r:nento eleitora_I d.o seu partido 
se debeu en boa parte á ausén
cia do BNG do. Parlamento? 
Non a~mito, en absoluto, que se 

'Nos NON 
ESTAMOS NA , 
ESTRATÉ=-X...;;.....;;.IA;;._;;.D_O_____.__ 
PSOE POR MÁIS QUE 
HAXA XENTE -QUE 

. NON O ENTENDA' 

• . "l 

PNG non se lle poqia descolgar 
polo- programa, ia aceitar calque.:. 
ra, evidentemente .. Era a sua su
pervivéncia. Non ten sentido 
apres.entar asi as causas. Cal-. 
quer · unidade ten que· comezar 
polo PSG-EG e o BNG. Lago é 
posíbel ver s~ se pode ampliar 
esa unidade. E como se a INTG 
e a CXTG non · se unen se non 
participa o SGTE. É absurdo .. _ 
Esas pro'postas nón casan moi 
ben co analisado no seu último 
congreso. Non é lóxico . que o 
BNG non acredite na sua since
ridad.e? 
Non quero recorcfar as cousas 
que dixeron desde· o BNG do 
noso partido. A mín chamáron
me traidor cando colaboramos a 
que Castelao fose traído para . · 

· Galiza... seudonacionalistas, es
páñolistas ... 

'UNHA OLLADAAO 
QUE ESTÁ A PASAR 
NA EUROPA REVELA 

. QUE AS IDEOLOXIAS 
DEBEN REFUNDIRSE 
ETER A 
DEMOCRÁCIA COMA 
UN VALOR 
SUSTANCIAL' 

o BNG se perxudicou por non 
estar'no Parlamento?. Sen dúbi
da, pero o noso· contrincante non 
é o BNG. 

Digo r_náis, ainda, se calquer 
olla os doce pontos que apre
sentou o BNG, aí olla o traballo 
do PSG-EG. O Bloque acercase 
a nós, e se tanto se. acerca, hon 
ternos ningun problema en facer 
unha formación política entre to.:. · 
dos. -

Foj logo só ese suposto acerca
mento o que o lévou a facerlle 
as ofertas · que lle fixeron ao 
BNG? 
Evidentemente. Que hai da pos
tura orixinária do BNG hoxe na 
sua práctica? Que hai daquelo, 
dun partido marxista-leninista da 
clase obreira que agrupa aos sen · 
partido da clase média? Absolu
tamente nada. Hoxe hai . unha 
formación política, que busca a 

-hexemo'nia, que entra no xogo 
· democrático e admite a autono- · 
· mia Gomo unha institución positi-. 
va á que intenta superar até che
gar -á soberanía. lso é a eslraté

Ainda asi, perdoe qué insista, . xia do PSG-EG. Parece fóra. de 

· mida . palas persoas. O protago
nismo nos catro anos pasados, 
segundo o traballo cualitativo -e 
cuantitativo foi o PSG-EG. Non 
me vou comparar eu con nin
guén, pero nesta lexislatura o 
protagonismo foi ainda máis do 
PSG-EG que na anterior lexisla
tura. Pero non quera compprar
me unicamente co BNG. O PSOE
ten o 28 por cento das iniciativas 
e o PP o 20 por ciento. O _que 
pasa é que non foi resaltada a 
oposición dura que lle fixemos 

-ao Gqverno. 

parece que vostedes basearol') _lugar o · buscar explicacións de 
máis a actividade partamentária · tipo persoal. . 
na cantidadé de propostas -e Ond~ radican logo as diferén
perguntas, que na sua · calidade cias segundo vostede? · 
. e argumentación. · 

lso haí que decirllo, áo BNG, peis 
Non, non. Aí esta a lei .de iniciati- son eles os qu9' se acercan á 
va popular, a leí do uso do gale- nosa postura. Nós xa llo' dixe-
go na admini~tración local, unha . mos;- estamos dispostos a facer 
parte ·da lei do sistema i.miversi- ünt-ta formación política -npva. 
tário é do ·naso partido; todo , o Somos sinceiros. Porque- nas 
das autovías, dos -problemas fo- eleicións ~erais puxo a disculph 
restais, Astano, Sidegasa, a tras- do PNG? 
feréncia do INSALUD. Dinme que . - Peró voste. des ian aí c. un .aprio~· -
senipre estou talando del, pero . ·- -
ainda non se transferiu. As gran- nsmo. Por, que o BNG t1~a. que 
des cuestións políticas foron to- . plegarse as ~ua~ cond1c1óns, 
das levadas polo-PSQ-EG ... a re- .' sen sequer negociar? · . 
forma do Estatuto de autonomía. Irnos ver. Nós 0ferecémoslle ir 
O BNG; no seu programa pide a . xun.tqs ao BNG. A eles ocórréu
reforma do Estatuto de Áutono- selles me~er polo médio ao PNG 
mia. dunha forma desafortunada_. . O 
Sempre _que se refQnne a Cons:.. 
titución. 
Non ternos nengun problema. lso 
non distingue ao BNG do naso 
partida. _ . · 
, Tamén apresentamos .a lei de 
criación_ das comarcas. O · noso 
labor foi cuantitativa e cualitati
vamente superior. . Moito máis 
que na primeira lexislatura. Que 

- 'CALQUER QUE 
OLLE O~ DOCE • 
PONTO -DO -
PROGRAMA DO BNG 
VERÁ O TRABALLO 
E>O PSG-EG' 

Pero as .ponéncias eran u.nha 
valoración política, ainda qu~ 
tamén contivesen ·insultos. 
Pero a valoración que -se fixo 
de$de o BNG cara Esquerda Ga
lega foi ünha descalificación ab
soluta sempre. Mesmo a nível 
persoal tiven que· aguantar moi:
to, mesmo qu~ calquer advene; 
dizo me chamase españolista. E 
lóxico que o BNG se senta ferido 
por alg1,mhas expresións políti-
cas nosas. E nós tamén; coas di
les, durante moitísimo máis tem
po. lso non impide que hoxe na 
Galiza haxa unha necesidade de 
uni'ón que debemos· levar ádian- . 
te. -

Non pensa que, . cando se fala 
da unidade, é moi difícil amal
gamar nun único partido ideolo
xias tan diversas? 
Claro, claro. Por iso nós nunca 
estivemos de acordo co idilio en-
tre Beiras e B¡;trreiro. Ou de pron-
to que CG sexa substituida polo 
PNG. Despois de todo entre o ,, 
BNG e nós e~tá a xente que loita _ 
polo socialismo, ainda que sexa 
con fórmulas distintas. .. -

Nos tempos históricos que-vi
vimós, hai que botar unha qllada . 
a Europa e revélase que as ideo
lo_xias deben- refundirse e, en 
todo caso~ ter en canta a demo
crácia como un ,valor sustancial. 
Pensamos.que non ten senso al
gun a separación..entre os parti
dários da Segunda e Terceira In
ternacional e que todo debe re
fundirse nunha nova esquerda 
socialista. Esas circunstáncias 
vanse impor na política gálega. 
Nósí modestamente, xa o mani
festamos hai moitos anos. Que 
ninguén pense que un partido 
político que non· pode manifes
tarse abertamente como o que é, 
vai ter futuro. Pero iso é talar do 
futuro e, agora, cada partido, 
terá que mostrar á bondade do 
que propugna: · 
Díganos lago cal é a estratéxia 
do PSG:..EG. 
Pensamos que nas autonómicas . 
estamos xogando 110 naso pró- -
prio campo que os. 71 mil eleito
res que tivemos hai catro anos 
van traballar todos pala candida
tura do PSG-E.G, .multiplicando 
os nósos votos. Nós cumplimos 
co noso deber. Que -ese mesmo 
traballo debemos facelo desde o 
Governo, desde un campo na
cionalista e progresista, contri
buindo a que "º" sexa · posíbel 
un Governo conservador. Alégro
me qué outros grupos naciona".' 
listas digan .o mesmo· que o que 
decimos nós. 
Pasoulle pola cabeza que farian 
de non conseguir representa-· 
ción, segundo recollen alguns 
. érit ? . 1nqu_ os.... , 
Cree que o PSG-EG non vai _es
tar no Parlamento? lso é unha 
causa q1.:1e non se lle pasa pola 
cabeza a ninguén. Outra rousa é 
divertirse con exercícios ·de pres
tidixitación. O 
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M~RIÑEIROS GALEGOS SECUESTRADOS · 

.o alcalde de Noia realizou xestións 
en Lisbo;:i para a $Ua liberación_ 

·Intentan que ·os familiares 
poqan ·visitar aos rriariñeiros· 
presos pola · Renamo 
Unha delegación do ~ · · 
cóncello de Noia, presidida 
polo alcalde Past9r 
Alonso, desprazouse a 
Lisboa para rea!izar 
xestións que.permitisen 
axilizar a liberación dos 
catro mariñeiros galegós 
secuestrados pola 
Renamo, dous deles . 
viciños do· Barbanza. A 

Fernándes, foi encontrado morto 
nas praias de Belem CL;Jn tiro na 

. cabeza. O representante . para 
Europa é agora o comandante 

. Afonso Dlhakama, ·a1ópase en te
rras mozambic;anas. Existe outra 
persoa en Lisboa que pertenece .. 
á Renamo, Manoel Freank, pero 
non canta con capacidade nego-
ciadora. · - · 

Outros dos, contados manti
dos foi con . representantes do 
Governo mozambicano e dos·. 
seus sindicatos, asi como · "i:mn . 
especialistas en temas africanos. 

V·ll ASAMBLEA DOS COMITES ABERTOS 

UN IN OC 
ESFORZ 

~ 
a: 
~ 
U1 
o z 

.. auséncia ·de representante 
oficia.1 dos guerrileiros 
mozambicanos en· Lisboa, 
dificultou_ as -xestións,· 
encamiñadas agora, 
maiormente, a conseguir .. 
que os familiares podan . 
visitalos no seu lugar de 
en cerro 

Púderon coñecer deste_ xeito 
que as pretensións- da Renq_mo 
era que o-Governo español dei
xase . de apoiar ao Governo . de 
Mozambique,- · país ao que lle 
está axudando a criar a_ Garda 
Civi~. - así como axudándoo eco-

;,;._.....JL~..fl.-.__;:;_.J!¡~~~~~~~:,_--':¡:___-=.~~_.,,_~__,~ 

·_ Pularán por unha nova maiona no claustro 
/ nómicamente. ._. 

Os CAF aprobaron o seu relanzamento 
nas tres universidades, 

A Administración española de-. 
. clarou, a médio do Subdireetor 

Xeral da Oficina de Información 
Diplomática, Xaqu.in Pérez-Villa
nuevá, que o Governo español 
está a negociar directamente coa 
. Renamo a liberación dos catro 
mariñeiros galegos en poder _ 
desta organizacións. · 

Até agora o Governo español 
tentara de negociar,, pero através 
da Cruz. Bermella, ao que. se ne-
gou a Renamo.· . 

Pero est.es intentos de liberar . 
aos_ mariñeiros eran totalmente 
descoñecidos polos seus familia
res que _non recibiran comunica
ción oficial algunha, encontrán
dose nunha situación de aflixida 
desesperación. . 

Ante esta situación o concello 
,de Noia decidi1:.1 realizar as suas 
próprias xestións para coñeGer·o 
estado dos traballadores galegos 
e as esixéncias do grupo mo
zambicano, , vi~ando a . Lisboa 
uriha representación encabezada 
polo próprio . alcalde, a ·que 
acompañou e serviu de introduc
tor ó naso correspondente en
Portugal GonQalo Nuno d.e Fária. 

Chantaxear ao .Governo 
·español · 
O problema rriáis grande co que 
se encontraron os enviados. , de . 
Noia foi coa· falta· dun interlocutor 
válido dé;i Renamo pois o anterior 
representante en Lisboa, lvon 

. somos coñt~Cidos. 
na Galiza inteiia, 
pola nosa
espec~alización 
en ,libros 
·galegos 
e portugueses 

A Renamo pretendía, __ en pri
meiro lugar, paralizar a conce
sión dun creto de 1. 700 millóns 
de pesetas otorgado polo Gover
no español. 'Ai_nda así a firma le
vouse a cabo despois de produ-
cirse o secostro. -

Entre outras causas esa foi a· 
razón do mutismo total dos re
presentantes do Estado español 
e da própria Xunta, que nen se
quer se puxeron en contacto cos 
familiares. 

No Ministério de Asuntos Exte
riores existe malestar polo que 
consideran inxeréncia do alcalde 

· de Noia, pois pretendían acochar . 
o problema. Como afirm.aba Pas
tor Alonso, "calquer secostro 
dun americano no país máis ato- _ -
nxado recebe máis minutos no 
telediáriO e na rádio oficial. Aqui. 
nen -sequer hai· comunicados de 
condena nen as autoddades se 
,poñen en contacto coas famílias, 
sumíndos nunha - dór agravada . 
pota incertidume": 

As xestións agora do Concello 
de Noia v&n encamiñadas a con
seguir que os familiares . podan 

-visitar ao secuestraoos, para cer- · 
ciorarse do seu estado. Estando 
·en conversas coa própria Rena
mo e coa Cruz Bermella en Xe
nebra; por m~is que sexan cons
cientes ·"que é o -govemo espa
ñol quen debe· moverse e presio
nar a Sudáfrica e aos própios 
EE.UU. que son quen atentan e 
finánciah a Renamo". D 

· Adaptar a organización á 
exísténcia de tres 

· universidades toi a 
·principal emenda
aprobada na VI 1 Asamblea 
dos Comités·Abertos de· 
-Facultade, celebrada: os 
pasados .17 e 18 na 
Faculdade de Químicas de 
Santiago, e na cal se 
deddiu taf'Tlén promover 
unha maior dinamización 
dos grupos de. base e loitar 
por unha nova maioria no 
claustro. 

Os CAF, desde hai vários·anos a 
principal organización do movi- . 
menta. estudantil galego, defí
nense' como plurais, progresistas 
e partidários da superación do 
marco de dependéncia no que 
vive Galiza. Na sua VII Asamblea 
aprobaron tamén pular por unha 
nova maioriaque reun.a aos sec
tores máis progresistas do profe-

. sorado'e dos PAS. 

Posta en prá~ica dos 
direitos teóricos 
Os direitos dos estudantes fomn 

tamén recolJidos por primeira vez 
en ponéncia por unha Asamblea 
Estudantil. A dicer dos seus re-

·dactores "son direitos recoñeci
dos ofieialmente, en .moitos ca
sos, como os de asociación, -
convocatória · de asambleas ... 
pero que na prálica diária ~ncón
transé moi restrinxidos; asi as 
asambleas en moitas faculdades 
están !Imitadas a horário non lec
tivo, ·por poñer un exemplo". Os 
CAF defenderán, nesa liña, o 
exercício real destes direitos. 
Menciónanse, entre outros, o di
reito a un ensino non memorísti
co, polo aceso ao estudo e en 
calquer facultade -ind~penden
temente dos médios económicos 
do alumno-, direito a manifesta
ción, á crítica da labor docente 
do profesor (en paralelo á liber
dade de cátedra), o que traeria 
consigo o direito a cuestionar o 
que se ensina. 

A respeito da docéncia reco
lliase, na ponéncia, a opción de 
participar no coritrol da mesma, 
o que leva consigo un control 'do 
profesorado, asi como da temáti
ca desenvolta. lsto plásmase i:ia 
participación en organismos de
m9cráticos que concreten este 

CONSERVACIÓN DO PATRIMÓNIO 

controL 
No tocante á Ordenación Uni

versitária, os CAF recoñecen o 
modelo de tres universidades, 
pero critican "as caréncias de in
fraestrutura e financiación para 
os casos da Coruña e Vigo", va
lorando positivamente o acordo, 
promovido polos próprios CAF, 
que deu lugar á criación dunha 
Comisión plural, encarregada de 

, analisar e inserir propostas racio
nalizadoras no próxecto de cria
ción de tres universidades. 

Sobre a Reforma Universítária 
os CAF teñen prevista a sua par
ticipación en reunións informati
vas para coñecer o fondo da Re
forma e "loitar para que non se 
impoña unha Reforma enfrenta
da ao naso modelo de Universí
dade Galega 

Na Asamblea estivo presente, 
como organización invitada, os 
Estudiantes Progresistas, grupo 
do estado respeituoso coa plura
lidade nacional do mesmo. No 
remate léronse várias resolu
cións, entre elas as de solidari
zarse co povo salvadoreño e cos 
obxetores de conciéncia. O 

O mosteiro é· monumento histórico-artístico d.esde o ·1931 ~ . 

A Administración resérvase . por 1ei .a · 
cOmpra do mosteiro de Sarita Maria de Oia 
• G.LT. · ' diário de Madrid e no FarO' de do mostelro. No ano 1984 o mi-
o éonxunto do .claustro e mos- ·viga o pasado dia 10 no que in- nistério de Cultura levou a cabo 

Pra7.a do Libro 
Tel. 26 63 77 

' ACORuNA 

República· 
de El-Salvador, 9 

TeL56 58 12 
SANTIAGO 

teiro· -de Santa Maria .de . Oia . foi dicaban que o coRxunto monu- obras de conservación nos edifí-
. declarado Monumento Histórico mental e a extensa finca anexa · cios. A subdirección xeral: do. Pa-
Artistico ·hai S8 anos polo que a podian ser urbanizábeis. trimónio' Artístico reparou tella-
prop~iedade privada . non pode A .notícia da oferta de venda dos, portas e ventanas, asl como 
vendelo nen traspasalo sen an- produciu extrañeza e inquietude traballos - qe r~stau~?ción . no 
tes. informar á Administración. A no concello de Santa Maria de claustro e de reparac1on da ms- · 
transacción levouse . a cabo hai Oia. O conxunto monumental talación de luz eléctrica. 
unha semana mediante docu- non só é a imaxe emblemática . A Comisión Provincial de Patri-

fet~grafía de c~r · _ 
mento ·privado e a Consella~ia de de toda unha comarca senón 1 mónio da Consellaria de Cultura 
Cultura pode exercer agora direi- que procede da propriedade iniciou un .~xpediente . informativo 

· to de retracto sobre a venda. eclesial e apenas foi pechado ao que podena ,rematar na execu-
uso público nos anos 60,. des- ción do dire.ito de r~~racto .. s~- · 

tenda, .material fotográfico, 
estudo, reproducións, 

· diapositívas de textos 
revelaxe, cibach~ome. 

r/ coruña, 19-baixo, telf. 986/ 23 31 05 vigo 

Antes que unha propriédade 
asi calificada cámbie de man, a 
Administración resérvase a posi

. bilidade de exercer o tanteo. 
, Pero na venda de Oia, os titula

res pµbliC!lrol'). un anúncio nun 

pois que fose · executada unha. gundo unha m~orm~c1on pubhca-
testamentária da d~rradeira , co-, da por Faro de Vigo o cbnxunto 
munidade relixiosa que habitou , de Oia _ é xa propiedade dunha · 
no· mosteiro. Con .es.ta privatiza- empresa constructora que se r 
ción iníciase un proceso de pro- propón facer do solar as~ dun~a 
funda decadéncia dos edificios" .. fündacióD. · .. ' . . · D - - ' 
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VI XORNADAS AGRÁRIAS 
. ' . 

Propoñen seleccionar e mellorar ás planta~ió~s 

A potencialidade de Cértas producións agrícolas 
contrasta co · empobrecimeritO do manto véxetal 
A potencialidade de certqs 
producción agrícolas 
(arbores frutais, cogumelos 
etc.) contrasta co 
·progresivo 
empobrecemer:ito do 
mando vexetal galega, 
tanto polos incéndios 
como pala falla de seleción · 
de espécies. Nesta 
situación, a competéncia 
da produción agrícola da 
CEE entrará sen 
competéncia no mercado 
galega. Esta é unha 
observación que se pode 
extraer das ponéncias 
apresentadas nas VI 
Xornadas Agrárias, 
celebradas en 
Compostela. 

A praga dos incéndios forestais, 
a adaptación da indústria agro
alimentária ás novas característi
cas de mercado impostas polo 
ingreso na CEE, a situación e 
perspectivas do cooperativismo 
agrário, as potencialidades de 
certos cultivos e a produción e 
estudo de solos foron alguns dos 
aspectos tratados nestas xorna
das que reuniron en Compostela 
a expertos de agricultura de vá
rios paises. 

Os máis de oito mil cincocen
tos incéndios ·rexistados este 
ano supuxeron para o país unhas 
perdas de doce mil millóns de 
pesetas, segundo explicou o en
carregado do Servício de Prote-

. ción Civil da Xunta. Por riba da 
complexidade das causas, o en
carregado de~te Servício dix9 
que había evidéncia dun coman
do incendiário que actuara na 
comarca do Ferro! con veículos 
provistos de matrículas falsas. 

Nalguns lugares dase tamén 
unha certa economía asu/agada 
relacionada coa queima dos 
montes: a reposición de tendi
dos, reapertura de pistas e os 
fondos para a extinción dos lu
mes. O secretário de ADEGA, 
Ramón Varela, dixo que a exten
sión do cultivo do eucalipto res
postaba ás necesidades indus
triais das fábricas de pasta celu
lósica. O plan forestal elaborado 
pala Consellaria de Agricultura 
axéitase aos propósitos das 
trans-nacionais da celulosa. Es
tráganse as posibilidades de di
versificar o arborado galega e 
aumentar o seu nível de calidade 
coa potenciación de caducifó
lias, entre as que tamén se dan 
algunha de crecemento rápido. 

Varela denunciou ·a falla de infor
mación . oficial sobre os detidos 
por presunción de culpabili_dade 
incendiária. · 

· Fase· de adaptación 
Durante os últimos cinco anos, a 
indústria de alimentación da Ga
liza pasou por unha fase de 
adaptación ás novas,circunstán
·cias do ingreso na CEE caracteri-
zadas pola inestabilidade dos 
précios e a proliferación de axu
das públicas aos novas investi
mentos. Esta é a descripción que 
fiXO' Xaneiro Caramés. Para este 
representante da Consellaria de 
Agricultura, 'existían no ano 1985 

unhas 200 empresas de agro-in
dústria cunha facturación er.itre 
50 e 100 millóns de pesetas. A 
distribución ·por . .comarcas ama
saba unha clara concentración 
en catro das zonas que inéluen 
as capitais de _província. Este 
mercado absorbe a parte princi
pal do investimento no s'ector 
agrícola, coh cifras que van des
de o 30 por cento de Co'ruña ás 
zonas de menor investimento, 
que corresponden á montaña in
terior e á Terra ·Chá. Máis do 30 
por cento- do investimento. ·co
rresponde ao sector lácteo, 25 
ao cárnico e ci 19 ao viña e au
gardente. Pensos e madeira 
abranguen 7 e 9 por cen mentres 
a harto-fruticultura é de 4 a 5. A 
respeito da situación de 1985 é 
espectacular a suba do seitor do_ 
viño que multiplica por máis de 
5 a sua importáncia relativa. Na 
producción de harta e froitos o 
18 por cento é para as castañas 
e o 15 por cento para o flor cor
tada. Nas cárnicas, o 84 por cen
to foi para as indústria de gado 
vacuno e porcino, o 12 por cento 
a aves e o 3 por cento a coellos. 

A entrada na CEE, as novas 
tecnoloxias e a formación son
tres aspectos que deben ser 
abordados de forma conxunta 
para que a agricultura poda 
competir coas produciórn~ comu
nitárias nun mercado/ livre. Esta 
conxunción pódese dar na .coo
perativa agrária, que é unha em
presa de abastecementos, servi
cios, produción e comercializa
ción formada por agricultores 
que ven a necesidade de unirse 
para complementar as suas po
tencialidades. As propostas da 
ponéncia presentada por Mario 
Fernandez Redondo se comple
taban coas de Hixinio Mougán 
que propón un debate sobre o 
futuro do movemento cooperati
vb galega, a, partir dunha análise 
da estutura actual e de cal é a 
sua situación económica e so
cial. Desde a Escala Universitária 
de Estudios Empresariais- de 
Vigo, Santiago Santos Castrovie
jo propón seritar unha base de 
dados sobre o cooperativismo 
na Galiza. Nun primeiro prazo de 
existéncia a base de dados com
pletaría un índice de cooperati.:. 
vas e outro de institución de inte
reses en ralación co cooperati
vismo; un fondo bibliográfico. e 
documental, asi como a lexisla
ción galega de interese para o 
cooperativis1 no e o vaciado de 
outras bases de dados legais so
bre o tema. 

Josefa Fernandez López e 
Santiago Pereira Lorenzo, do 
centro de Luurizán, apresentaron 
unha ponéncia sobre o petencial 
de cultivo da nogueira e do casti
ñeiro, espécies das que existe no 
país unha grande demanda, tan
to de información como de chan
.tóns. _As novas plantacións de 
nogueira estanse a facer con 
material procedente de semente 
non seleccionada- o 'que está a 
provocar un fracaso da meirand.e 
parte das novas exp"lotacións: o
cult\vo do castiñeiro produciu 
15.520 . toneladas· no ano 1984. 

As Posibilidades e a tradición do 
cultivo desta especie recomen-

. dan a renovación · dos soutos 
mediante cambio varietal, práti
cas culturais axeitadas e unha le
xislación á xeito. · D 

Guía de libros recomendados para 
E.X.B. ' . 

0 6,470 
/mtidJa;¡ s¿r¿¡ 

o ·Gato metido nun saco 
Alberto Avendaño 

At'l/4/E 
tia 

SCWos . 
. .47!>..ni/~~ 

A chave dos soños 
Antonio Garc(a Teljelro 

/JIJ 

tJt/M/?tN 
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A verdade na bufarda 
David Otero 

Lernbranza nova 
de vello!? me~teres 
Paco Martin 

ga 

111&1~;{;-;é;;y¿;f¡ 
")#~~ 

A marela Taravela 
Xosé Nelra Vilas r 

O Talismán dos druídas 
Pepe CarbaJlude 

* ..... --

1a 

* ! 

lsto que ves 
é o mar 
Gabriel Janer M~nlla 

j 

05aLOS 
dJ 
~/ 
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Os ollas do dragón 
M. Angels Gardella 
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de literatura infantil 
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R.EPARTO PE LICÉNCIAS NAS F.M. - --------'-------,--------.,---~- -rAPROPOSTA SINDICAL PRIORI 1A 

ONDE ESTÁ A LIBERDAÜE DE COMUNICACIÓN Manuel Golpe (UG BE 

.PARA AS ·oNDAS ·LIBRES? Os .desequi br 

En pleno período concesional de novas licén
cias para emisoras de FM, fica claro· xa que as 
Rádios-Libres (R-L) continuarán a ser ilegais. Os 
~ue nelas tr.aballamos nen sequer pudemos 
participar· no proceso-adxudicatório pois das 26 

· 1icéncias en lide, 24 .reservaron-se·para as emi- -
soras comercia is e só as 2 restantes serán da . 
modalidade cultural-educativa á que nos resul
taría factíbel optar de non ser porque a sua ubi
c~ción .nos deixa a todos fóra de xogo, agás 
Rádio Clavil de Lugo, que rifando duramente 
con poderosos competidors alleos · ao entorno 
das R-L, poderia chegar a ser a "elexida". 

Mesmo que o Director-Xeral de Meios de Co
municación da Xunta de Galiza se empeña-se, 
durante as últimas intervencións públicas -tal 
foi o caso da mesa-redonda organizada p>or Rá
dio Piratona-T ALERAPI en Vigo o 14 de Novem- -
bro, ert responsabilizar ao Governo Central da 
falta de saídas para as R-L, ternos que dicer 
que isa non é exactamente así. · · 

Certo ·é que ao Governo de Felipe González 
!le correspondeu a. responsabilidade d.a elabo
ración da Lei Orgánica de Telecomunicacións e 
do Plan T écnigo de Ondas onde se especifica 
que emisoras ·lle corresponden a .Galiza, ondé, 
con que poténcias e demais parte do león das 
competéncias. Nese sentido amosa·-se, · unha 
vez máis, a escasísima capacidade decisória vi
xente. Mais non é me1;1os certo que á Xunta lle 
competiu decidir cantas desas 26 novas licén
cias se reservavan para as emisoras culturais-

. educativas, tocando-lle dicer agora a quen se 
lle adxudican.. · 

Puderon, por tanto, legalizar as R-L pois esta-

)(URXO l;STÉVEZ 

ba nas suas · m~ns facelo, mais preferirbn ceder 1 

ás pr~sións dos grandes monopólio~ informati- - - -, fi.S RADIOS UBRES TENEN 
vos que se disputan para si esas licéncias. -

FOLGOS E CORAXE DABONDO 
COMO SERÁ O REPARTO DO PASTEL? PARA SEGUIR DANDO A VARA' 

Nada menos que 650 solicitudes apresentadas 
por empresas privadas pug'nan polas 24 emiso- te da Députación de Po~tevedra ·nas d~as opr
ras comerciais. paras comelladas oferecidas aos· 200 directivos 

Contrasta esa competitividade tan elevada no da cadea .... SER -Oh; casualidade, lembran-se 
sector -privado ca escaso eco desperta~o entre todos de . vir a Gal iza xus_to cando se ·están a 
as Corporacións· Municipais que tiñan tamén a dirimir as novas licéncias- serián suficientes 
oportunidade, nesta convocatória, de pór en para mercar o aparello emisor:· dunha rádio mu-
marcha as suas rádios ·1ocais. Das 50 licéncias nicipal.. · 
dispo_níbeis nesa modalidad~. apenas 27 Con- Segundo as .bases publicadas no DOG, con-
cellos apresentaron a solicitude. sideraranse méritos preferentes para a adxudi-

Exceptuando uns poucos Concellos, muitos cación das ·emisoras a pe·rcentaxe de pmgra-
_ deles que xa viñan emitindo_ e que verán, por macrón en galego, ben como a cantidade de 

fin, recoñecidp ~seu . lexítimo direito a facelo, a produción própria. lso está ben, mais ... até que 
ampla maioria dos ~exidores dos trescentos e ponto nos debemos fiar do afán rJOrmalizador 
pico municípios galegas non parecen excesiva- de, poñamos ·por caso, . "Radió Energía Socie'-

. mente interesados en que os seus eleitores dis- dad Anónima de Granada" ou de calquer outra 
poñan dun meio infor:matiyo próximo,_ que llés vinculada ás grandes cadeas estatais? · 
tale das causas· do seu entorno e o_nde poidan Con ese critério na man, abofé que lle corres
ver-se reflexadas as suas opinións. Especial- _ ponderán unhas cantas licéncias, por exemplo, 
mente escandaloso resulta _que dq~ ._ t grandes - á empresa editora de· "A Nosa Terra·~; concur:
núcleos urbáns, só o de Santiago.'Sol(citase li- · .sante tamén desta xeirá. 
céncia. Será asi? Saberémqlo en Xaneiro pois a reso-

Semella que o PSOE e o PP xa estáfl servidos lución do proceso há ser un dos derradeiros ac
. cos ·gran~~s canais .radiofónicos e non necesi- to$ de~overno. do actual executivo galega. 

tan "complicar-se a vida" coas rádiós munici- 9q 'f'_OG na man, tamén as. B:L serian prefe-
pais. · . · . · re.ntes. adxudicatarias xa qué toda a sua progra-

A sua filosofia é diáfana: 'os cartos públicos mación é de produción própria e,. en xeral, com-
investidos polo Alcalde de Vigo ~polo ~residen- prometida coa ~ormalización - lingüística. Ade-

' mais, a sua liña de difusión crítica e alternativi 
terla que estar oficialmente amparada en cal 
quer país realmente democrático --Oeses qw 
non existE:)n- e que defendese a liberdade d~ 
-expresión. , . 

. A tri:?te verdade é que as R-L, que non teñe1 
fins lucrativos, que non emiten publicidade, qw 
fu'ncionan comunitár_ia e partic.ipativaniente, ser 
mediatizacións-de "xefes" ou "presidentes'', nm 
lle interesan ao poder. Temen o pluralismo infor· 
mativo, por modesto que sexa. 
. Senón, que lle-lo pregunten. a Javier Cabo, dé 

. R-L · de Pamplona ·"Eguzki lrratia", que deberi 
afrontar, min x.uizo esta semana, nada menm 
que unha petición fiscal de 7 anos de cadea po· 
las opinións contrárias á visita do rei a Euskad 
no 85, verquidas por un ouvinte durante un pro· 
grama aberto ao público~ 

"NON HAI ARGUMENTOS TÉCNICOS PARA 
NON LEGALIZAR AS R-L" 

Olio: non son verbas miñas. Pronunciou-nas li· 
teralmente .Manuel Gens, Director-Xeral, polc 
momento, de-Meios de Comunicación na referi · 
da mesa redonda. No mesmo, sentido expre· 
sou-se un acesor seu, o Presidente do Coléxic 
de lnxeñeiros nunha das derradeiras xuntanza~ 
coa Coordinadora Galega de R-L. 

Do que se carece é _ da vontade política dE 
facelo. 

Unha vez esgotada aviadas 26 licéncias quE 
non nos contempla, continuan senda posíbei~ 
outras "solucións técnicas" para a legalización 
Unha delas é. a reserva dunha banda do dia 

· para as R-L, á semellanza do que acontecer~ 
coas. municipais. 

E mentras tanto, que facer? 
As R-L _teñen folgos e coraxe dabondo par< 

seguir dando a vara, mesmo para multiplicar-SE 
se fose o caso. 

Os apoios populares son a sua arela protec· 
tora fronte á previsíbel represión. Cabe pfofun· 
dizar, pois, nunha liña de actividade similar ~ 
das "Xornadas pola Le_galización da R-L" cele
bradas a semana pasada en Vigo por Rádio Pi· 
ratona-. TALERAPI, coa colaboración das Aso· 
ciacións de Viciños do Val do Fragoso e de 
Castrelos, onde a mistura de música clásica E 
coral' cos concertos de rock, dos debates ce 
folk e o teatro posibilitou unha difícil simbiose 
un convívio Viciños- intelectuais-tribos urbana~ 
xuvenís-movimento cidadán que se deixa . ve1 
pouco n~ vila olívica: 

COMO COLLER UN ELEFANTE CUNS 
PRISMÁTICOS? 

os que lle poñen prezo á terra, os que engarra· 
tan ou apresan a auga para vendernola, apro· 
prianse tamén do ar e do espectro das onda~ 
electromagnéticas. Mais sempre ficará unhé 

·selva sen donos, unha fervenza de líquidos flu· 
viais que se lles -escape entre as gadoupas e 
como non, unhas emisoras de ondas libres pira· 
toneando diante ~os seus rnesmísimos nari· 
ces... e 
Xurxo Estévez é membro da equipa de Rádio Piratona de 
Vigo: 

CI) . 

~ 
¡..._ 

" -· .... ~ ~ A...:; : ;¡;;¡;J e fálr"'l'EAZUff . 
····-· "' 

Alnda nom somos conhecidos 
na Galizá intéira pola nossa 

·especializa~QQl ~m livros 
~ 

. . 'v -
V . 80ANOS 

(,," \ . AO SEU SERVIZO 

ª' 
R/ dó Progresso, 87 

· R/ do Bom-H'ome, 71 
OURENSE 

CHAMEAO 

TLF. (986} 43 36 24 

E SOLICITE 
- -

-AS NOSAS TARIFAS 

PUBLICITÁRIAS 

.& ·•OSADBBA 
PERIODICO GALEGO SEMA'ÑAL 

.. §. 

i 
• • . . . 
• • . 
• . . ............................ , ~ 

• DELEGADO 

ENRIQUE MAGDALENA VILA 
VELÁZQUEZ MORENO, 34-1º - TELF.: (986) 22·54 98 

uu:is n uu.-.wOt-d ......._ .... -.... . 
CON ESTES PRECIOS ASEGURE CONXUNTAMENTE 

. O SEU VEHICULO 11; A SUA VIVENDA ' . 
~-.. - · u ......... . 

SEAT·VW . . ' FORO 
Fiesta 1.1 . .. ........ ................ ... : ...... .. ....... 35.210 
Fiesta 1.3, Escort, Taunus-1600 '.". ........ 38.490 

Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda, 124, 131 .. 38.490 
VW Golf .... .. ... ............... .. .......... ............ 44.757 
VW Polo· .. ............................... .... : ... : ... .. 38.490 Escort-1600, Orión-diesel, Sierra ........ 44.757 

CITROEN PEUGEOT-TAL.sot 
AX TRE, BX·14, GS, Visa 11-Super ...... 38.490 
CX, BX-19,.Visa diesel ........ ... .. ... 7 .. ...... 44.757 

. Peugeot-205, 404, Talbot-150 .. .. ......... 38.496 
-Peugeot-309 .. .... .. .................... ........ ..... 44.757 

' Peugeot-305 ........ : ........... .... .. .. .... .... .. .. . 38.490 
RENAULT 

· ~~g.ª~~11 .. :: :: :: ::::::: :::: :::~: :::::: : : : :: : ::::::: : :: : : ~~:~~g ~~;-TA, Kadett 1.3, Record· 1.5 ...... . 38.490 
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Tras os escasos resultados 
obtidos polos sindicatos 
despois do 14-0, CCOO e 
UGT agardan coa Proposta 
Sindical Prioritária unha -
apertura de negociacións · 
co governo que, na sua 
opinión, están a reclamar a 
maíoria dos traballadores. 
Duascentas .medidas, entre 
as que se contemplan 
aspectos. sociais até agora 
desatendidos, veñen senda 
apresentadas nas últimas 
semanas a todos os 
sectores sociais. A 
detallada proposta non 
contempla, sen embargo, 
os desequilíbrios territoriais 
no Estado e que, no caso 
de Galiza, son muralla que 
impide todo 
desenvolvimento e define 
criación de emprego, 
infraesfrutura e mellara du 

.. nível de vida inferior ao 
doutras comunidades. 

Para Manuel Golpe, Secretário d 
Acción Sindical da Comisión Ex 
cutiva da UGT de Galiza, a Pro 
posta Sindical nace "da falta d 
atención por parte do governo á 
reivindicacións plantexadas polo 
traballadores o 14-D". "A posterio 
ri, sinala Golpe, en Galiza, com 
no resto das comunidades autó 
nomas, plaotéxase a necesidad 
de negociar co governo autónom 
o tema do emprego. Aqui consti 
tuiuse a Mesa polo Emprego, per 
chocamos coa postura cerril d 
Conselleria de Traballo" . 

A orixe concreta do texto, agor 
apresentado aos traballadores, a 
governo e á opinión pública, situ 

Re~umo da p 
l. AUMENTO E MELLORA O 

1. Protección sindical de 
2. Revisión das modalida 
3. Iniciativas para o ·repa 

da). 
4. Control e eliminación 
5. Programa de formació 

ós xovenes. 

11. MELLORA DA PROTECCI 
6. Extensión da cobertur 

duración e traballadores do e 
7. Promulgación dunha 1 
8. Establecemento dun s 
9. Ampliación e mellara d 

sa-da súa gratuidade. 
1 O. Vivencia social. 
11. Equiparación da prot 

111. REDISTRIBUCIÓN DA RE 
12. Cláusula de garantía 

tos (pensionistas, clases pasi 
blicos) e ó salario mínimo int 

13. Un tratamento fiscal 
. 14. Regulación por ·lei d 

dente· á inversión productiva 

IV. DEREITOS DE PARTICIP 
15. Recoñecimento do d 

empregados públicos . 
16. Comités de saúde n 

ción ·do medio ambente. 
, 17. Extensión e ampliaci' 

traballadores nas empresas. 
18. Acordo para a soluci 
19. Procedemento de ne 
·20. Dereito á formación 
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se no mes de Xuño "cando sé reu-
. ne a Executiva .. Federal da UGT, 
xunto cos secretários de naciona
lidade, e decídese elaborar un ,do- . 
cumento que leve estas propostas 
e que posteriormente foron nego
ciadas cos compañeiros de CCOO 
e asinadas, como se sabe, o 5 de 
Outubro polos dous secretários 
xerais". 

Segundo Benedicto Garcia, Se
cretário de Política Institucional de 
CCOO de Galiza, o documento 
serve "para concretar moito máis 
os pontos que nos levaron a con
vocar a folga do 14-D e daquela 
expresados dunha maneira moi 
xenérica". 

Para Manuel Golpe toda a pro
posta en si é importante, peroné
gase a establecer unhas -priorida
des internas: "calquer capítulo é 
irrenunciábel nestes momentos, 
ainda que, claro está, nunha nego
ciación sabes que podes conse
guir o 50, o 60 ou o 70% do que 
solicitas". 

'Qs DESEQUILIBRIOS 
TERRITORIAIS NON SE 
RECOLLEN PORQUE É
UNHA PROPOSTA DE 
PRIORIDADES' 

O dirixente de CCOO destaca 
que se contemplan "aspectos que 
tradicionalmente quedaban fora 
da actividade sindical. Refírome a 
temas que teñen que ver coas 
condicións de vida como a sani
dade, a educación, os servicios 
públicos en conxunto, etc., e isto 
dalle unha nova dimensión, por
que os aspectos socio-poi íticos 
de intervención sindical están moi-
to máis postes de manifesto". 

Diferéncias territoriais 
A Proposta Sindical Prioritária 

PREGO 
os contratos. 

de contratación. 
traballo (reducción de xoma-

oras extraordinarias. 
emprego con especial atención 

desemprego: parados de longa 

pensións asistenciais. 
social garantizado. 

tema sanitario público e defen-

'n familiar ós niveis europeos. 

colectivos suxeitos a orzamen
subsidiarios e empregados pú
fesional. 
xusto. 
icación dunha parte do exce
eradora de emprego. , 

N ·oos TRABALLAOQRES 
o á negodaciim colectiva dos 

presas, ·maternidade e protec

s d.ereitos de participación dos 

conflictos laborais. . 
ción de servicios mínimos. 

'nuada dos traballaoores. 

convénios marco que fagan desa- En todo ·caso ambos mostran a 
parecer, se é posíbel, . estas desi- disposición das suas respectivas 
goaldades, pero tamén negocian- centra1s a negociar outras cues
do nas Comunidades Autónomas. tións non recollidas nesta propos
Galiza ten; por exemplo, campe- ta de. ,prioridades. · · 
téncias taborais, haberia que ver Mobilizacións 

, p_ois que ·as subyencións que se 
están a dar para criación de em- Para Manuel Golpe "a priori no"n 
prego sexan destinadas co~ ga- · se plantexan movilizacións" cara a 
rantias mínimas, de recibir un sa- sacar adiante a proposta. "Pode 
lário ~decuado, respeto da lei no darse unha negociación fluida, se
horário laboral, etc. En todo caso, nón fose asi, haberia que estudar 
o. outro é unha. cuestión de parla- en cada momento as accións a le
mentos e deberá ser o parlamento vara cabo. Pero de principio estas 
de Galiza que saia eleito o que rei- mediqas non se plant_exan. como 
vindique a superación desas desi- · unha saida de tono ou algo asi, 
gualdades, para que os investi:- senón como unha necesidade". 
mentas do Estado se racionalicen. .... Segúnd9 ambas centrais non. se 
Eu estou de acordo en que Galiza . trata, con este documento, · "de 
leva un desfase no tocante aos in,.. . colocarse en boa posición para as 
vestimentos que se están facendo eleicións sindicais, ainda que, cla
a nivel de-Est:ado, pero que a UGT ro está, se os traballadores consi- _ 
es:teña .de acordo niso, non a leva derán apropr.iados os pontos que 

. a quitar ,do contexto da Proposta apresentamos seria tóxico que nos 
Sindical Prioritária. ~póiasen". 

O feíto de que esta Proposta Coinciden tamén UGT e CCOO 

contempla, a dicer do lider da 
UGT, diversos níveis de negocia
ción: co governo central, cos go
vemos autónomos e cos concellos 
ou comarcas. 

'Q DOCUMENTO . 

contemple, xa no _seu primeiro en que non se mal'Xinou ás cen- -
ponto, o · aumento e mellara do trais nacionalistas neste docu
emprego e máis adiante a neeesi- mento. "Simplesmente é un docu
dade dun investimento público, mento que tacemos nós a níveLde 
etc., indicaria, _sen embargo, que estado e logo dámosllo a coñecer 
estes temas son considerados a. todas as· forzas socia.is". Bene
próprios das reivindicacións sindi- dicto Garcia m(!tiza que "o docu
C'ais. A auséncia de investimentos · mento foi realizado para todo ·o 
do Estado na Galiza ten sido anali- éstado, se hai forzas que non par
sado ·concretamente desde estes tiCipan deste ámbito é o seu pro
pontos, pero non son asi recolli- t;:>lema". "En todo caso, "Sinalan 
dos na Proposta. · ambos dirixentes, b documento 

SERVE PARA 

Segundo esta diferenciación és
tarian xa contempladas as defi
ciéncias de cada comunidade, 
como é o caso de Galiza. Ante o 
plantexamento dos desequilíbrios 
·que existen a nível nacional e re
xional, por exemplo en investi
mentos -amplamente coñecidos 
no caso galega e ,nalguns outros, 
frente a comunidades extensa
mente beneficiadas, casos de An
dalucia, Cataluña ou Madrid
Golpe sinala que "o mesmo título 
di que se trata d1:mha proposta 
sindical prioritária, recóllense logo 
as prioridades sindicais, valia a re
dundáncia". 

CONCRETAR OS 
PONTOS QUE NOS 
LEVARON Á FOLGA DO 
14-D' · 
mentas "entran máis no aspecto 
político, alén da matéria laboral na 
que se centra a proposta". 

"Se as desigualdades entre,. co
munidades conducen a que uns 
traballadores esteñan desfavoreci
dos a respeito doutros, nós esta
mos en contra, sinala o Secretário 
de Acción Sindical de. UGT. O que 
non pode ser e que un traballado
re de Madrid ou un de Barcelona 
e un de Galiza non cobren o mes
mo por traballar igoal. lsto pódese 
negociar coa CEQE, através' da 
negocia?ión colectiva, facendo 

Tanto '.Manuel Golpe como Be- será apresentado en cada comu
nedicto _Garcia, sinalan que· o do- nidade autónoma a todas as for
cumento das respectiva& centrais ias dese território e agardamas, 
"está contemplado para todo o dado o proposto no documento, 
-Estado e non se recollen ·os pro- que nos dean o_seuapoio". D 

Manuel Golpe, ao igual que Be
nedicto Garcia, sinalan que temas 
como a desigualdade nos investi-

blemas das distintas comunidades 
que. en todo caso· poden ser ~rata
dos en cada comunidade e_specífi-
ca". · 

·A indicación - do · periodista de 
que os desequilíbrios territóriais 
son un problema -conxunto do Es
tado, máximo tendo en ·canta -que 
é este o que distribue a parte mái~ 
grosa dos orzamentos non encon
trou máis eco por parté dos dous 
dirixentes de ·uGT e CCOO. · -

'0 OOCUMENTO FOI 
REALIZADO PARA . 
TODO O ·ESTADO,_ SE 
HAI FORZAS QUE NON 
PARTICIPAN OESTE· 
ÁMBITO É O·SEU 
PROBLEMA' 

GALIZANON É. PRIORITARIA 
~ Despois do 14-D, tanto CCOO como UGT, fo

ron incapaces de plantexarlle ao ,Governo do 
PSOE medidas máis fortes qué permitisen 
plasmar a táboa dos 5. puntos, que servisen 
de alicerce para a folga xeral. 

A UGT queria evitar un maier desgaste do · 
PSOE dado que de seguir adiante s~ria nece
sária unha nova folga xer:al, e un maior en- . 
frontamento co Governo. CCOO non quería 
rachar a unidade de acción coa UGT, xa que 
pretendía rentabilizar, através de Esquerda 
Unida, a frustración provocada pola "falta de, 
sensibilidade do PSOE fronte ao 14-D". 

Os grandes sacrificados de todo este xogo 
foron os traballadores, que perderon unha 
oportur.iida_de. para modificar a política econo
l'nica e social do gabinete d~ Felipe González. 

A ·nova proposta de UGT e CCOO, a "Plata-. 
·forma Sindical Prioritárja", reivindica obxecti
vos importantes, asumidos por todas as pen
trais sindicaís .. Pero non hai dúbida, que_ igno
ran a existéncia de desequilibrios territoriais, 
destilando por esta razón un cheira profunda-

- mente centralista, e, ademais, un non pode 
deixar de facerse unha pergunta: como coi
.dan CCOO ,e .UGT poder conseguir estes ob
xectivos, cando non tiveron interese en conti
-nuar a loita pola plataforma anterior -aparen
temente nienos ambiciosa? . 

Un observador un pouco espabilado pode
ria pensar -..:e pode que con razón_:_ que por 
parte dos sindicatos estatais "máis represen-

MANUEL MERA 

tativos"· só se pretende buscar ·coa "Platafor
ma Sindical Prioritária unha saída honorábel 
ante a'falta de resposta e coritinuidade.ás rei-

, vindicacións da folga do . 14-D, facendo un 
"cámbio de. 'tena". Oeste xeito gáñase tempo 
e empezamos de ?ovo cunha plataform_a máis 
ampla, .onde · o Governo vai poder aumentar 
as ofertas, e CPOO e UGJ negociar Gtmha 
maior manee de manobra. · 

Queda de calquer xeito, semP,re, :a íncógni- . 
ta: se ~pr-esién - das bases·e a prepotén~ia do 
Govemo poden forzar a-que CCOO e UGT se 
vexan abrigados a afondar nas mobilizacións: 
ou pagar-a custe de ver como os trabaliado
res perden , tamé.o confianza neles: A toda 
esté!. situación rion son alteas as eleicións xe_,.. 

- -rais, e·.asr·sindrcais de 1990. . . 
A Proposta· -sindical Pribritáría, que é moi 

· completa e matizada, ignora oljmpicamente a 
existéncia dos ·desquil íbrios rexionais, ou 
sexa que: pasa por alto ·que rél(ións e na-

-~COMO COIDAN CCOO E 
UGT PODER CONSEGUIR 

ESTES OBXECTIVOS, CANDO 
NON TIVERON INTERESE EN 
CONTINUAR A LOITA POLA 
PLATAFORMA ANTERIOR' 

cións, comq Galiia, están descrimiñadas no -
Estado, que se nos mancina en matéria de in"'· 
fraestructura, sanidade, educación, investi
mento do INI, etc . .",; que isto provoca qué un 
10% ·da povoación estexa no paro, traballos 
en pre.cárió ou vivendo núnha ecoriomia de 
subsisténcia no agro e a pesca. En síntese, 
trátase dunha Plataforma cunha visión estata-

·-.iista: · · 
Seguramente néJ. Galiza incorporaranse 

(ante a . esixéncia de INTG e CXTG) vários _ 
· pontos referentes aos_problemas específicos; 
pera isto non evitará que en Madrid, á hora 
de negociar coa administración, estas reb1in-

. dicacións séxai:r .esquecidas ... a menos qµe o _ 
· sindicalismo nacionalista impoña modifica

cióhs na PSP, CCOO e UGT de Gal iza, apesar 
do molto .que o negan, pouco ou nada pintan, . 
a lúz dos feitos, nas suas organiza~ións siAdi
cais. 

. Estamos, de novo, fronte a unha táboa .rei-
. vindicat!va asumíbel pero que en princípio és-· 

quece os problemas da Galiza; que non tería 
só· que servir para que CCOO e UGT apare
zan decote nos meios de información,- o que 
lles ven moi ben antes das vindeiras eleicións 
sindicais, nas que os sindicatos ' nacionalistas 
non podemos deixar de participar, pero onde 
ante a panorama hai, e haberá, moito que·ma-.
tizar e clarificar sobre o trascorrer dos feitos o 

Manuel Mera é Seéretário Xeral da INTG. 
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1-GREXA E GUERRA CIVIL 

Aos cincuenta anos do fin· d_a Guena ·CivJ/ 

Revisión-do papel da lgrexa na contenda do 36 na Galiia 
• FRANCISCO CARBALLO 

O Instituto de Fe e · 
Secularidade (Madrid), coa · 
finánciación da Fundación 
F. Ebert, convocou un 
Simpósio nos dias 14 a 16 
deste mes de Novembro 

.( · para análisar as relacións · 
e responsabil·idades da 
lgrexa na declaración e 
durante os trés. anos da 
Guerra Civil. Para O$ 
debates conseguintes · 
apresentaron ponéncias 
diferentes representantes 
de Europa, España e as 
tres nacionalidades 
históricas · do Estado. Por 
Galiza elaborou unha 
ponéncia Francisco 
·CarbaHo; por Euskadi, 
Fernando Cort~zar e por 
Catalunya, Hilari _Ragüer .. 

Para a análise de lgrexa e Guerra 
Civil houbo que asumir as últi
mas investigacións que sobre 
ambos términos están hoxe so
bre a mesa. É aceitado unanime- . 

. mente ql;le a lgrexa non partit:i
pou na preparación da subleva-' 
ción militar, mais habia en am
plos sectores eclesiástico~ dis
posición de ánimo proclive á 
aceitación e apoio inmediato. de 
tal "alzamento". A sublevación 
militar estaba consensuada .por 
algunhas forzas políticas minori
tárias e tivo, na Península, en 
Mola, o seu conspirador máis efi:.. 
caz en connivéncia con Sanjurjo. 
Só trunfou esta sublevación ali 
onde os militares alzados vence
ron aos fieles á República; a co
laboración de grupos civís non 
modificou en nengures esta co
rrelación de forzas. Q exército de 
África foi decisivo neste proceso 
de rebeldía contra a República. 

O simpqsio tivo tres partes di
ferenciadas. A primeira especiali
zada na História Diplomática. 
Cario i=. Cásula, biógrafo do car- . 
deal Tardini, aportou dados· pro
batórios da mínucios_idade _coa 

. \ i Q ENTERRO DE PASIONARIA 

Eijo Garay e Jesus. Suevo~ nun comedor escolár nos anos 40. 

que a Santa Sede procedeu ·nas nen de· alianza de burguesia e 
relacións cos sublevados. Nen campesiñado. As alianzas son 
Tardini, nen Pacelli (lago Pio XII} máis' complexas: dunha parte a 
simpatizaban cos métodos mm- · sociedade reaccionária, da outra 
'tares. Pio XI,, de. carácter moi a "obreiro/republicana". Ambas 
enérxicu e rápidez dedecisións, coalicióris "construen un discur-

. tomou persoalmente parte nos so que ten, no segundo caso, ao 
sucesivos acarcamentos aos povo como centro e, no primeiro, · 
"nacionais". Cásula lembrou á nación ... A alianza militar/ecle-
unha. frase dé Tardini expresiva siástica, fraguada desde os pri-
da sua desconfianza: "os espa- meiros dias da guerra, non veu 
. ñois son católicos, pero moi sel- determinada polo próprio golpe 
vaxés e superticiosos". Foron ,,. · senón polo seu parcial· fracaso, .. 
decisivos na progresiva acollida . Foi-a lgrexa, verquendo sobre o 
dos "nacioriais" as. situacións d,e exército os pequenos e media-
México, os actos revólucionários nos campesiños e as clases mé-
en Baviera· cando Pio XII era ali dias urbanas, a que deu aos re-
núncio, e a viraxe de Pio XI con- beldes unha base territorial des-
denando o.nazismo e enfrontán- de a que emprender o ataque 
dose co fascismo. Diplomatica- . contra a República.". 
mente en Roma esperaban que 
os sublevados non caeran do 
lado de nazis e fascistas. Aí está 
xa un dos pontos de confronta
ción dos bispos, v.g. dos gale
gos, coa Falanxe desde 1936. 

A · segunda parte abalou: nun 
extremo unha visión- benévola da 
lgrexa hierárquica. con algunha 
que outra ruptura do siléncio en 
favor dunha denúncia de toda 
.violéncia; na outra parte do estu- ._ 
do sociolóxico de Santos Juliá 
sobre a guerra civil como ·guerra 
s'ocial: non á posíbel talar de 
proletariado contra burguesia, 

De'- novo voltou ao prime1r10 
plano o debate sobre ás vítimas 

. da represión nun e neutro bando. 
Ali estaban Salas Larrazábal que 
reafirmava a sua condición de ter 
dado cifras garantidas sobre · os 
mortos durante os tres anos beli
cos. Polo bando da República, 
72.000; polo nacional, 57 .632. 
Recoñece que pode haber un 

. 10% de erro. Sole i Sabater con 
,Joan Vilarroya dedicaron 1 O anos 
de investigación en Catalunya. 
· $egundo eles non cadran nu~ca 
os datos de Salas cos deles, ela-

Miles de puños e_bandeiras bermellas 

A preséncia dunha esquerda e:Xisterite 
• TEREsA TO~AJMADRID . ria seria coa enorme manifesta- jon ldi,goras e José Ma;ia Bene- . 
Foi unha das primeiras ción que houbo en Madrid contra gas, ou Xabier Arzalluz e Tomás 
tardes qüe fixo fria en . a visita do presidente estadouni- Borge? Foi notábel a auséncia 

d~ns·e Ronald Reagan, e ·que se de políticos · do PP. lso sí que é 
Madrid. O sol aparecéli.un cifrou en 250.000 persoas. Era o todo un símbolp'. 
momento despois xa de· mesmo sítio do homenaxe a Pa- Pero deixemos o estrado e 
vários dias .de chúvia, e· un sionaria, e a praza estaba case baixemos ·á praza. Ali, entre ban-
ventiño. da serra igual de chea. 250.000, 175.000; deiras de todos· os povos do Es~ 
percorreu ás decenas de moita xente en calquer caso. tado .español e centos de ban-

·11 · d · Tamén hai que ter. en conta · deiras beímellas, estaban per-
mi eiros e persoas que que era un dia labora' bel, en ho- ,. · d acudiron ás honras soas do ma1s yana o. 
fúnebres de Dolores ras laborábeis, e que non todo o . Desde militantes do PCE de fi-

rriundo pode abandonar -O seu delidade absoluta ao partido até 
lbárruri, Pasionária, o posto de traballo para ir a un en- xente da esquerda radical, per-
xoves dia 16 de . terro, por moi histórico que sexa. soas sen compromiso político 
Novem.bro. E mpita da xente que tivese ido . definido, mulleres do niovimento 

a homenaxear a Pasionaria é feminista, xóvenes . para quen a 
Houbo quen quixo comparar a 
·cerimónia co enterro do alcálde 
de Madrid, Enrique Tierno Gal
ván. Pero eran duas cousas to
talmente diferentes. o enterro de 
Tierno tivo un carácter máis de 
espectáculo, ademais . de home
naxe. O imenso cortexo de Pa
sionária foi máis ben sóbrio·, tin- · 
xi do do berrriello ·das bande1ras 
e da emoción de moitísimos ex
combatentes da. Guerra civil. 

En canto a número de xente, 
no fondo dá igual: foi un acto 
masivo. Quizais a Dolores lbárru
ri gostarialle saber que a únipa. 
comparación n~mérica que va_le-

xente traballadora. Pouco per- .. Guerra civil é pre-história.,. 
soal ocioso e de clase pudiente 
se viu ali. _ _ _ , Houbo ün único incidente 

Deixando .á marxe diferéncias "feo", cos militantes do PTE de 
ideolóxicas,. ou de liñas políticas, Santiago Carrillo (que non estivo 
é indubidábel que a desaparición entre os · dirixentes políticos), e 
de Dolores lbárruri é como · 0 que reclám~ban· tamén a figura ' 
ponto fínal dunha longa frase hls- de Pasionaria. Quen forzou a· si-
tórica . . Posibelmente nengunha . tuación? A tozudez e mal disimu-
outra figura da vida política esta- lado rencor entre ambas partes 

. tal teña tal poder de atracción. , seguro que contribuiu a iso. 
Demóstra9 o elenco de repre- A xente de a pé estaba, en xe- · 

sentantes políticos que asistiron · ral, ·emocionadísima. Orlos colo-
aos actos da céntrica Praza de rados por .toda a parte, e as ver-
Colón. Que morte teria reunido bas de Julio Ang1:1ita -máis. poé-
arredor do cadaleito a persoas ticas que as de Rafael Alberrti:-
tan distantes politicamente como conmovendo corazóns. Non 

borados parróquia a parróquia, 
xulgado a xulgado. A pesar das 
diferéncias entre investigadores 
e dado que faltan moitas comu
nidades autónomas por realizar 
estas investigacións~ hai .que di
cir que os resultados se ben dis
tintos, . non son · excesivamente 
desiguais. A investigación Sole e 
Villarroya aporta máis datos s'o
bre as mentalidades e motiva
ciÓns dos axentes dos crimes 
que sobre os mesmos delitos. O 
retrato social é o seu maior méri
to. 

O con.texto do 
nacionalismo 
O contexto nacionalista da gue
rra era o obxectivo da terceira 
parte. Cortázar suliñou o carác
ter minoritáro da cultura e da 
adscripción nacionalista en Eus
kadi. Habia máis "tradicionalis
mo" e "peneuvismo", pero moi
tos dos cregos asasinados ou 
posteriormente desterrados f óro
no por talar euskera que para os 
sublevados era sinal de "nacio
nalimo/séparatista". A aportación 
da lgrexa basca no governo de 
Aguirre, tanto en Euskadi como 
fora do território, foi manter o 
culto público, mentres en Catalu
nya se optou pela reserva. Efec
tivamente en Catalunya haqia 
máis núcleos e máis "inculturiza-

ción" nunha realjdade . catalana 
da lgrexa. Pero o grupo que con
segue da Generalitat o cese da 
persecucíón, despols de nume
rosos mortos, o 25% dos cregos 
e relixiosos, non lexitima a nen
gun dos bandos e intenta o logro 
da paz. A lgrexa catalana sofreu 
duas persecucións, a dos 3Q.-39 
e as do 23 e do 39. Dunha e'dou
tra sacou forza de encarnación 
no pqís que lle permite avanzar 
cara unha lgrexa catalana de to
dos os ali confesantes. 

Como xa é habitual surpren
deu o cadro social e ideolóxico 
de Galiza no 36 que ali se apre
sentou _e que descoñecian. Se 
ben a guerra civil só durou días 
en Galiza, as suas consecuén
cias foron dramáticas para o 

quedou nen unha flor desprendi
da dalgunha coroa ·no chan: a 
xente recollíaas de lembranza e 
símbolo. 

Anguita, con habelenza, entre
teceu a vida de Dolores coa hig,. 
tória do PCE 'e o seu r:nomento · 
actual. Prometeu continuar a liña 
marcada recentemente, falou de 
Izquierda Unida, da contim:Jidade 
do partido ... e todo· iso co respal
do de Dolores. 

Certamente, o ponto final do 
acto, na voz <;Ja própria Pasiona
ria, foi impresionante. Porque a 
gravaci0n, onde se ouvia a sua 

_ voz firme, forte, convencida, non 
era de habia moitos anos. Erá do 
dia que · cumprira 90, e . seguía 
conservando toda a enerxia do 
pasado. · · 

Foi un acto bastante silencio
so, quebrado de cando en vez 
polos berros de ~·non pasarán", 
como hqmenax_e póstuma á loi
tadora. E que a xente estaba ali 
por iso, pola ·defensa de Madrid, 
polo non pas.arán, polo símbolo 
de resisténcia que encarnaba 

"Dolores lbárruri. · 
"Son moitos puños levantados 

e moitas bandeiras ber.rriellas", 
comentaba un xoven que · reco- · 
ñecia que politic~mente criticaba 

povo galego. A represión foi das 
máis violentas e no número de 
vítimas alto. O cadro bélico é in
comprensíbel se non se prose
gue cóa "Guerrilla" e os exilia-
dos. . 

A- lgrexa galega era maiorita
riamente conservadora e cunha 
teoloxia _ chea de implicacións 
políticas e enfeudada á ideoloxia 
do nacionalismo español . máis 
imperialista. Habia unha minoria 
que trataba de superar tales con
dicionamentos, a que estaba 
arredor de Lagos, precedente da 
actual de lrimia e Encrucillada. O 
mesmo que en Euskadi e Catalu
nya a preséncia do integrismo ia 
asociada tanto a certo nacion·a
lismo arcaizante como a formas 
de predemocracia. A reacción da 
lgrexa galega ante a guerra civil 
foi diferente segundo os grupos. 
A maioria asociouse en seguida 
aos sublevados e converteuse 
nun dos pilares do réxime. A mi
noría galeguista aguantou, tratou 
de salvar a persoas e valores. Asi 
Xesus Ferro puxo a salvo parte 
dos fondos do SEG. Alguns inte
gristas prestaron a sua pluma e 
voz aos sublevados. Misión 
exemplariza _este servicio ideoló
xico contra a esquerda obreiro/ 
republicana e contra o cristianis
fTlO antifascista e pro socialista. 

O comportamento ante a re
presión foi de siténcio por parte 
da hierarquia e de complicidade 
por parte de órganos como a 
Editorial Católica propietaria "El 
Ideal Gallego" verdadeiro heral
do da contrarrevolución. Chega a 
relatar como fusilan a un civil por 
levantar o puño, sen nengun xuí
cio, e omite toda reprobación. 
Nen a marte de católicos como 
A. Bóveda impresionou a tales 
sectores a diferéncia da minoría 
que o asistiu até o final e sofreu 
persecución e depuracións. No 
simpósio foi analisada detida
mente o comportamenteo epis
copal proibindo dar "certifica
dos" de boa conducta sen prévia 
petición das autoridades e outras 
cautelas e as friccións entre clero 
e Falanxe xa desde 1936. O 

ao PCE e a lbárruri. "Esta home
naxe é como unha pancada na 
cara a moita xente, as bandeiras 
e os puños reflexan unha realida
de que existe. Eu viñen porque 
Pasionaria é un símbolo desa loi
ta". 

As persoas maiores, sobreto
do aque!as que tiñan . cóñecido a 

· Dolores· lbárruri antes e durante 
a guerra, non podi~n conter os. 

. s~us sentimentos. "E pouco para 
o que ela se merecía"' choraba 
unha muller moi maior e en difi
culdades para andar. Levaba un 
pario bermello e · lembraba pero 
non queria talar: "xa para que ... !" 

Outros ao revés. Encantados 
retrataban á Dolores que coñe
ceron .o que dician lembrar. Qui-

- zais o retrato estivese . fals.eado 
pola emoción e ós anos transcu
rridos; quizais en moitos aspec
tos respostaba á ·realidade. 

A marte axiganta as figuras, e 
iso ocorreu no· caso de Dolores 
1.bárruri, ainda que; ·xusto é reco
ñecelo, . non seu caso noñ é des"'.' 
proporcionado. Definitivamente 
asentada xa na História.- Madrid, 
ese Madrid ·onde a lembranza da 
guerra non se. borra nunca de 
todo da memória popular; segui
rá a renderlle homenaxe. O 
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G U ERRA EN .CE_NTROAMÉRICA . 

Ba~na . Soares decide. acompañ.ar ás tropas da FMLN na sua visita ao S9lvador 

A guefrilla contraataca nos bairros ·ricos da: Capital 
. • G.L.T. 

Os governos occidentais 
evitaron acusar 
explicitamente ao Exército 
salvadoreño· e ao 

· presidente Alfredo Cristiani 
pola matanza de seis 

· xesuitas e duas 
empregadas na 
Universidade Centro
Americana de San 
Salvador. Segundo os 
meios de comunicación, o 
crime seria obra das · 
bandas paramilitares dos 
Escuadróns da Marte. 
Cristiani líbrase así, coa 
axuda dos Estados 
Unidos, dun seguro 
desgaste político polo 
crime que conmoveu á 
opinión pública de todo o 
mundo. 

Polo Salvador circula unha gra
vación da rádio do exército, que 
emite en banda especial, na que 
un oficial proclama o asasinato 
dos seis xesuitas e berra: ánimo 
muchachos, ya eliminamos a 
esos comunistas y ahorita vamos 
a por los otros". Polos termós e 
a hora de emisión non cabe dú
bida que se retire ao asasinato 
de Ellacuria e os seus compañei
ros. O governo de Felipe Gonzá
lez non quixo nen sequer facer 
sumar a sua voz ás moitas que 
reclamaron o alto o fogo, ainda 

Dous guerrillelros durante a t~ma 
de Mejicanos 

que desde a sua postura non lle 
seria en absoluto comprometido. 
Pala contra, o pasado 28 de Ou- , 
tubro condenara ao governo 
sandinista por suspender a tré
gua. 

A imaxe do governo ultra-direi
tista de Alfredo Cristiani non so
freu o desgaste que era de espe
rar despois da actuaciqn do seu 
exército na batalla de San Salva
dor, onde bombardeou sen pie
dade grupos residenciais situa-" 

dos n'o médio do , lu.me cruzado. 
O governo de Cristiani recibiu 
unha puñalada pero non está 
morto .. Despois de esvaecer por. 
unhas horas das suas posicións 
nas cidades, o Frente Farabundo 
Marti para la Liberación Nacional .. 
(FMLN) reanuda o combate. Tras 
conservar no seu poder por es
pácio de - éafro dias os bairros 
populares de San Salvadór, o 
FMLN gofpea agora as áreas re
sidenciais da capital, ocupa o 
Hotel Sheraton e $ecüestra a -4 
militares nordeamericanos, un 
guatemalteco e un chileno. -Estes 
asesores militares tentaron ofe
recer resisténcia pero foron rE?
ducidos por un comando. 

No entanto, Baena Soares,· se
cretário xeral da Organización de 
Estados Americanos tomou a 
decisión, recibida con perplexi
dade polo governo ultra-direitista 
de Arena, de acompañarás tro
pas da Frente en combate. ·e 
comprobar a realidade das acu
sacións de xenocídio que o 
FMLN ten lanzado contra as tro
pas guvernamentais~ O governo 
de O Salvador asegura que Bae
na Soares está baixo secuestro 
pero o político brasileiro ten ne
gado rotundamente esta preten-

, sión r;ias ocasións -nas que foi 
. visto cos guerrilleiros. 

Durante o último dia do cerco 
do FMLN ás cidades de O Salva
dor, ·a radio difundiu unha pro
posta de Bush para negociar , 
formada polos s_eguintes pontos: 
alto ·o fogo inmediato; a promesp. 

AXENDAS AGA 

de depurar actividades criminais 
nas forzas armadas e a ereición 
dun novo góverno. Esta oferta se . 
consideraba en médios da Fren
te unha saida de Bush para ga
ñar tempo ante a esmagadora vi-

. tória política conséguida - pala 
· oposición armada en todas as ci

dades do país. Pero Bush ilegou 
a paternidade desta oferta a 

· pouco de facela. O obxectivo do 
FMLN é forzar a cristíani a nego- . 
ciar pero ARENA, por consello· 
dos seus aliados nordeamerica
nos, sobre os que · recae a res
ponsabilidade da dirección mili
tar do exército, busca unha ofen-· 
siva xenocida qúe recorte os 
efectivos da Frénfe o mái~ pos[:. 
bel en tanto non se ve conmina
da a negociar. Con esta política 
de máximo desgaste . da ,..sua 
oposición, aínda que arrastre ví
timas civís. 

En médios do Frente . existe 
plena confianza na situación' al
canzada. Por un ha banda as tro
pas do FMLN teñen entrado nes
ta última semana mesm-o· naque
l·as posicióñs que o exércíto sal
vadoreño considerara até pouco 
antes de absoluta seguri_dade 
como a Escola de Policia. A gue
rrilla ainda non quer empregar a. 
sua capaé::idade de paralisar o 
país mediante o sabotaxe da 
enerxia eléctrica e das presas, e 
declara que non quer .causar un 
dado económico grande pais, 
pero que ha verse abrigado a iso. 
se o governo de Cristiani aumen- . 
ta o n ível da sua ofensiva. .O 

-•Lula á segunda volta. A 
·candidatura Frente Brasil Popu-

. ·lar que apresenta a L1.,1is lgnácio . 
da Silva, Lula, ·a cabeza da· lista, 
obteu 11 millóns e .medio de vo
tos avantaxando asi ao seü opo-

. ñente para esta posición, Leonel 
Brizola, que . quedou a 400.00.0 

. votos. Desa maneira ·Lula medi
rase co gañador da primeira vol
ta, Fernando Collor, na segundá 
e definitiva eleición do 17 de De
cembro. Agora falta por coñecer 

. que -ali~nzas se .poderán formar 
é se os votos que se poden corr
siderar na esquerda serán fieis 
no apoio ao Lula, o que criaria 
unha situación política quente no 
Brasil, onde o PT de Lula · só. ten 
16 deputados · dos rnáis de cin-

. coentos que forman a Cámara 
Lexislativa. 

_. • Referendum en Suiza 
pola abolición do Exér~ito . . · 
O domingo 26 de Novembro os 
suizos acuden ás urnás nun refe
renqo que ten despertado máis 
expectación da habitual nas pe
riódicas consultas helvéticas. 
Desta volta a iniciativa popular 
conseguiu pór en cuestión ás 
forzas armad.as e os· inquéritos 
vaticinan ·que un trinta por cento 
da povoación votará -en favor da 
abolición, atitude que sentaría un 
precedente político . pero non 
produciria a abolición que pro- · 
pugnan, entre outros, ·Grupo por 
unha Suiza sen Exército, Verde 
pola Vida, Forum Disidencias, 
Partido do Tr__aballo, _ Mulleres 
pota Paz, Sindicato do Libro e o 
Papel, Sindicato de Servicios Pú
blicos, Socorro-Vio/ e outras 
asociacións porgresistas inte
grantes do Comité Unitário que . 
apoia a Iniciativa Popular. Nos 
actos organizados interviron os 
galegas Claudio Rodríguez Fer e 
a ~ntrop~loga Lucila Valente. D 

NO rgo . O TEMPO MARCA fiAlEGO. 

AXENDA SEMANA VIST~ 

' 170 páx.1 62 de in
formacion. 12 pá
xinas a tooa corco 
mapa de estradas. 
Fito marcadora. 
Nova ·encaderna- . 
ción resistenté e 
agradable, refor
zada con e~qui
neiros metálicos. 
Tres cores a esco
ller nas capas. 

Porque para cubri-las necesidades de toqos, AGA: PRODUCCIONS,_.Edita: 

AXENDA DÍA A DÍA 

372 páx. coas in
formacións · preci- . 
sos. Deseño cómo
·do e moderno. Na 
páxina, recordato
rio de citas e gran 
cantidade · de _ e.s
pacio para anota
cións. 12 páxinas 
co mapa de estro-_ 
das a toda cór. 
Fito marcadora. 
Mesmo encader-· 
nación ca axenda 
semana a vista. · 

AXENDA DE PETO 

112 páxinas: Di
versas informa
cióris. Form·ato có
modo· para leva.r 
consigo en calque
ra momento: Am
pl i,o caderniño de 
teléfonos. Fito 
marcadora. Estru
tura de doble se
mana á vista. 

BLOQUE. DE ~ESA 

E-sP.ecialmente di
rixida a empresas 
e. institucións. 
Coas informacións 

· habituais, espe-
cialmente · a fiscal. 
Unha distribución 
agradable e efec
tiva. Gran superfi
cie útil paro ano
tacións. Impreso a 
dúos ·tintas. -Estu
diado separador-
marcador de fo
llas. -

PRODÚCCIONS 

. INTERNACIONAL 1990 

Axenda de luxo, 
encadernada en 
pel e cun .gravado 
ae M. Focal a toda 

· acuberta. Formato 
cadrodo 250 mm: 
de lado), impresa 
-a dúos tintas. Tó- · 
dalas informa-
cións en .oito idjo- · 
mas distintos (in
cluíndo os da pe- · 
nínsula). Presénta-

. se en caixa de car
tón ríxida~- e un · 
gravado asinado 
e · numerado por 

· · M. Facol. A axen
da galega que se 

· va i vender en tó
dolos países de 
Europa. 

VARIOS PRODUCTOS MÁIS 

Tales como alma- · 
n_aques, · calenda- -

... nos ... que conxun
·ta niente coA fodo 

. o anterior confor
man a nasa pro
posta no ano '90 
para o mundo das 
axendas e calén-
darios. -
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; CARTAS. 

REEDICIÓN DE 
A _NOSA TERRA HISTÓRICA -TOKIO~· 

CON TMJTD MOJO ATA 
At=ROV)(A- O .WTRIJIJ(tUU 

) • M . HIWbJAl CULA 

Estimados senhores: Son com
pra~or da sua reedi9on "facsimi
lar" da revista A Nosa Terra e 
como tal vejo- mé abrigado a 
manifestar-lhes a minha indigna-
9om pala forma. en que levárom 
a· cabo tal ''.reedi9om". Esta· in- . 
digna9óni é tanto _ mais grande . 
quanto a empresa ·acometida tin
ha um enorme interesse. Já na 
primeira éntrega (os primeiros 
seis volumes) notara algumhas 
irregularidades, mais foi exami
nando os tres últimos volumes -

· . nomeadamente o VII, onde se 
chega ·a uns níveis que só po
dem ser calificdos como escan-

. dalosos-:- quando me decidim a 
examinar cuidadosamente toda a 
colec9om com os seguintes re-
sultados. . 
· Tomo 1: Neste tomo (e nos se-

. guintes) nom reproduzem Vs. as 
·páginas de publicidade, esta su
pressom nom teria maiór impor
'táncia se nom conlevasse o cor
te de alguns artigas: No número 

.. 53 falta o final de "A soedá no 
campo" e nos números 54, 55 e 
56 falta o final dasec9orri "Penei
rando". 

· Tomo 11: Palas mesmas razóns 
falta o final de "peneirando'.' nos 
números 62, 63, '67-68, 70 e 76. · 
Além disso produzem-se outros · 
falhos . de maior ·gravidade. No 
número.104 faltam as páginas 5, 
6, 7 e 8; a número 8 aparece 
despois no interior do ·número 
106 junto com outra mais que 
posi~elmente seja da número 6 
dó mesmo 104. Po(outra banda, 
nesse mesmo número 104 (cujas 
páginas .5 e 7 nom aparecem en 

· ningures) anuncia-se a publica-
9om, a partir do imediato .núm 
105, de um folhetor'n de Castelao 
intitulado "Arte . e: galeguismo", 
na colecc;:om que Vs. utilizárom o 
tal folhetom deveu ser árrincado 
já que nQm há tragas do mesmó 

.. 

e faltam páginas -em' todos os 
núm.eros -seguintes: No 105_, a 5 
e a 6; no 106, a 5 e a -6; no 107 
a 5 e a 6; no 108, . a 5 e a 6; no 
n O, a 5 e a 6; no 11 faltam 3 
páginas; no -112, a 5 e 'a 6; na 
113, a 5 e a 6. O número· 109 

· nom e~tá no seu. lugar ainda que 
figura ao final do volume faltan
do-lhe as páginas 9 e 1 O que se 
"substituem" polas páginas 11 e 
12 do número 140 (que, eviden- . 
temente, aparecem de novo no· 
seu lugar correspondente): No 
número 114 ., faltam as páginas 
2--e 4. · 

Tomo l'I: Suspeito que entre os 
números 124 e 128 deve faltar 
algum, nóm o podo asegurar j.á 
que · há erro de · numera9om na 
própria revista, mas o normal se-· 
ria que ·houvese tres números 
entre esses dous e só aparecem 
2 (os numerados como 216 e 
218), as datas tamén inclinan a 
pensar na falta de um número. A . 
portada que figura conio _do nº 

. . \ 

Prédsamos 
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136 é -na realidade-- a do 140. 
No 140 pomse a portada do 141 
que volve a aparecer no lugar 
correcto. 

Tomo IV:_Além de um falho de 
r:iumerac;:om entre os números · 
206 e 209 atribuível aá própria A . 

. Nosa Teffa,- nom achei' falhos 
· neste volume. · 

·romo V: . Tampouco desco_brin 
erros neste volume. 

Tomo VI: Falta a página 1 do 
nº 272 que se substitui polá 1 do . 
273. ' 

.,,_Tomo VII: O primeirÓ falho está 
já na portadilha onde se di q1:1e o 
tomo contem os números do-123 

• (15 de Julho de 1920) ao 172 W _ 
de Novembro de 1922). 

A realidade é que o tomo com
prende do número 279 (1° de Ja
neiro de · 1931) ao 327 (17 -de 
Margo de 1934). Por certo que o 
erro se repite n.ds tomos séguin
tes. 

O número 299 falta na sua to
talidade e está substitu ído polo 
369 (com data falsificada). No nº 
301- falta a página 16 do folhe
tom. No 302-faltam as páginas 4' 
e 5. O número 303·falta por com
pleto - e "substituiu-se'' com 
umha página do 391 (á que se 
lhe falsifica a data) e 3 do 392. O 
3"06 falta tamen . e no seu lugar 
reproduzem ·a página 4 do 392 
(novamente com falsificagom de 
data) e as 1, 2 e 3 do 393. O 315 
·falta inteiro e volvem Vs. a dar 
gata por labre falsificando a data 
da página 4 do 393 e engadindo-

. · lhe as · 1 , 2 e 3 do 394. Despois 
do número 327 há umha série de 
páginas dos númer.os. 394, 395, 
419, 420, 421 ~ 422 falsificando 
em tres ocasións· datas ·e núme
_ros: o pretendido 328 é o 394, o 
329 é o 419, o 330 é o 421. Feliz
mente os números 328; 329 e 
339 aparecem correctamente re
produzidos ·no seguinte tomo 

· VIII. Ignoro se tratavam Vs. ~e . 
, ."dar-lhhe mais carpo ao volume" 
ou se achárom esses números 
com -posterioridade. 

Tomo VIII: Vai ·dos números 
328 a 375 e nom do ·123 ao 172. 
O número 332 falta na sua totali::
dade e, seguindo o seu costume, 
"substitui-se " com a págiña 4 do 
n. 399 (a que lhe falsificam a data 
e 6 número) e as .1, 2· e 3 do 400. 
Os números 357,·, 358; 359 e 360 
estám completam'nte desordena
dos, conseguim recohstru í-los, 
penso -ql:le correctamente, mas 
falta a página 4 do 359 e está r~
petida (para compensar) a 2ª do 

· número 358. 

Tomo IX: Non achei falhos 
·além do inicial ja que -evidente
mente-- nom recolhe os núme
ros 123 a 172 senom do 372 ao 
422. 

Se algum. destes falhos poqe 
ser atribuido , a descuido e falta 
de profesionalidade (o Que já é 
grave de avondo) as "substiti-
9pns" . e falsificagons só podem 
seF> consideradas como autenti
cas imoralidades. Quando se fai 
un trabalho como o que Vs. 1'fi
xérom" pode acorrer -de feito 
acorre com freqüencia- que 
seja ·impossível conseguir umha 
colecc;:om completa; em tal caso 
o correto. é informar e nom tratar 
de enganar os clientes de boa té 
com procedimentds tam burdos 
como os utilizados neste caso. 

Espero receber notícias suas 
· com algumha jÚstifica9om. A 
verdape é que a única justifica
c;:om suficiente seria, o envio do 
material escamoteado mais duvi· 
do muito de que o possúam. 

Sauda-os atentamente a sua 
inocente vítima. O 

LUIS GONf;ALEZ BLASCO 
. (Santiago de Compostela) 

NOTA DA REDACION 
A Nasa Terra e a empresa edito
ra, Promocións . Culturais · gale
gas, S.A. , queren advertir que 
no~ teñe~ relación nengunha coa 
entrdade que comercializa a re
produción facisimilar da cabeéei
ra histórica á que se refere a car
ta precedente. Lamentamos o 
dano do ql:le é . responsábel a 
empresa editora Xuntanza Edito
rial. o 

CONTRA O SIDA 

A Comisión Ciudadana Anti-Sida 
éle Vigo, ante as notas informati
vas e declaracións feitas nestes 
días polo colectivo "Pro-vida" e 
algun alto carta, do Partido Po
pular, léase D_ Manuel Fraga lri
barne, por mor da campaña feita 
pola Xunta de Galicia contra a 
enfermedade do SIDA, queremos 
facer as seguintes puntualiza-
cións: · 

1° _ Que e.stamos de acordo 
coa devandita campaña da Xun
ta de Galicia, e esperamos que a 
_Con~elleria de Sanidade siga 
nesa liña con respecto do tema. 

2° Que tales declaracións só 
levan á desinformación da xente 
·e contribuen a que a enfermeda
de ~e extenda; xa que resulta in
concebíbel desde calquer ponto 
de vista, inclujdo o sanitário, a 
crítica ao uso dos preservativos. 

3º Que este tipo . de declara
cións · poñen de manifesto máis 

· unha vez a hipócrita moftil dal
gun sector · da soc.iedade, que 
antepón cuestións de moral sub
xectiva por enriba dun iñterese 
colectivo como é a Saude Públi
ca a 

COMISION CIDADÁN .ANTI-SIDA 
(Vigo) 

RES.POSTA , . -
A ARTURO ESTEVEZ 

Resp.ondo-te com est~ sem an.i.:. 
mo de iniciar nenhuma sorte· de 
polémica 6,u cruze de cqrrepon
dencia que, contudo, · estou dis
posto a manter quando e como 
queras pessoalmente contigo . . É 
o mais justo que assim seja pois1 . 

como bem sabes, o comunicado 
que dá pé a tua carta do ANT 
408 nom é · um libelo 6u desbarre 
de meu, senom um te.xto organi
co , de várias companheiras e . 
comp~nheiros da APU que, por 

suposto, eu subscrevo ao 100%. 
De primeiras, direi-che que eu 

nom tinha notícias tuas desde 
bastante antes da lamentável de-

. sapari9om "Espiral", órgao no 
que, como bem dis, sempre se 
me permitiu expr:imir o meu mo
desto nível de intelecc;:om em lín
gua nacior:ial galega, guer dizer, 
em portugués tal e como ti pró
pio apontas. Por isso mesmo, 
suprendeu-me que . aproveites 
um documento, organico repito, 
aparecido há algumas semanas 
já em ANT sob cabeceira de 
"Conversas APU/FPG" cujas lin
has argumentais específicas, 
doutra banda, nom rebates nem 
refutas em nenhum momento 
(havida conta do qual suponho 
que é porque concordas com 
tudo o lá exposto). O miolo da
qu~e texto limitava-se a: 

.1 . Aclarar: que a informa9om 
sobre conversas APU/FPG tace 
concorrer juntos ás eleic;:oes 
eram invengom do meio no que 
apareceu (como pessoalmente 
pudem contrastar em Vigo com 
pessoas próximas a FPG). 

2. Denunciar: o oportunismo 
eleitorali~ta do PCL~ ao explici
tar na apresenta9om das suas 
listas a presen9a de pessoas su
postamente vinculadas, de urna 
ou outra maneira, a organizac;:om 
EGPGC; máxime tras conhecer 
os seus ataques públicos (e in
ternos) contra a citada organiza-
9om polo operativo de lrijoa. 

3. Exigir um posicionamento 
do PCLN sobre: 

a) o espa90 geopolítico que 
pensam ocupar despois do seu 
desmarque da luta revolucionária 
e da assun9om de todas as suas 
conseqüencias. 

b) A questom da violencia po
pular como réplica a violencia do 
Estado. 

c) O sujeito social objetiva
mente implicado na Galiza no 
processo de independiza9om, e 
através de que línha táctica, toda 
vez que este debate foi seqües
trado mecanicistamente polo 
PCLN na Constituínte da FPG. 

Em nenhum momento, pois, 
entras a polemi9ar nesses pon
tos concretos; porém. aproveitas 
para despachar-te a gosto con
tra os meus co,mpanheiros Pa
dim e António Arias Curto, em
pregando a mesma batería de 
guerra que usam os Carlos Luis 
'Rodríguez, Manolos Rivas e de
mais plumíferos a soldo ("o co
manc~ante", "o espanholista Pa
din" ... ), chegando ao colmo de 
ventilar infúndic;>s como o de que 
as JUGA tratarom de "cargar-se 
o PCLN." (quando sabes sobra
damente que foi ao revés, máxi
me desde o momento em que o 

. PCLN montou esses fantasmais 
CAG). , 

Como ves, portante, nom so
mos nós os que "-botamos ba
lons fóra". Ora bem, numa "causa 
estou plenamente dacordo conti
go: . no papel fundamental que a 
meio pra90 deve ter no seió no 
MLNG um núcleo 'organizado de 
homes e mulheres comunistas; e 
em esse asunto estou dispo,sto .a . 
encontrar-me com Arturo Esté-

- -vez e com quem faga falta, nom 
o duvides. Pero . esse núcleo ou • 
Partido norjl existe aind(:\ na faz 
da Galiza, mal que nos ~ese. : 
· Que cada . quem refl~ione e 
ªP.~nd~ com · as suas i~conse-
quenc1as. . ~ 

Saudos comuni_stas, se pre. O 

· · - . JÚLIQ EJAA 
(Co'1.lnha) · 

\ 
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. CULTURAL . 

· A· muller escritóra é as ·vangardas 
eixo do GaleuSCa · 
Encontro de escritores galegas, b~cos e cataláns 

.M. VEIGA 

"A muller escritora" e 
"as vangardas e a 
identidade nacional" 
foron os temas que 
centraron en maior 

Pilar Pallarés 

medida os Encontros 
Galeusca, celebrados os 
pasados 18 e 19 de · 
NoveÍnbro, tendo como 
.sede a sá circular do 
recen temen te 

inaugurado Palácio ·ae 
Congresos , , 
compostelán, · ·Médio 
cento longo .de · 
escütores vascos, 
'catalán_s e 

·nomeadamente galego~ 
participaron moi. · 

· .activamente nestes 
debates, organizados 
baj.xo o patrocínio da -
Asociación de 

- . 

Edotta. JUnénéz 

~scritóres en. ~íngua 
Galega .. Enúe as 

-pol).éncias , presentadas 
. destacou- tarriéh ·a de 
. Manuel Forcadela, _'"Ser -
poeta galego hoxe" ._ 

·'A literatura producida por mUlleres 
na 'Galiza non se ten en canta' 

·· 'Agora xa nqp .-se fala de.van.gardcis, 
_se!lón d~ éxito persoal.' -. . ·~ 

r 

A poeta coruñesá, Pilar 
Pallarés, foi a encarregada 
de dar lectura no Encontro .á 
ponéncia, preparada 
colectivamente polo grupo 
de promotoras dé Festa da 
Palabra Silenciada, e que 
levaba por título: "O poder e 
a escritora" . 

A ponéncia que vostede leu 
foi quizá a que provocou un 
maior debate. Que preten
dian expresar nela no ~n
damental? 

Analisamos o feito de que o po
der é coxuntural, as formas de 
opresión cárnbian co tempo, sen 
embargo o patriarcado é unha 
forma de opresión universal que 
se mantén sen cárnbios através 
do tempo. O patriarcado funda- -
méntase nunha ·falácia natura
lista , é dicer: a existéncia bioló
xica da diferéncia férnia-macho 
trasládase ao social criando 
dous xéneros, pero non igualitá
rios . Non existE. unha razón bio
lóxica que explique a marx.ina
ción, senón unha toma do espá
cio socio-cultural polos homes . 

Ás mulleres pretende mantérse
nos na arde biolóxica en función 
de que somos as reprodutoras . 
pero ao servício dunha orde cul-
tural masculina . · 

Que implicacíón cultural 
concreta ten esta discrimi
nación? 

A palabra é o que deiimita o 
real . E a palabra patriarcal ideou 
unha série d~ mecanismos para 

minimizar o acceso da muller a 
eia: Non a partir da proibición 
explícita, pero si · através da 
educación e da imposibilidade 
da rnuller a ter independéoda 
económica, p9r exemplo, que é 
µn requisito prévio. 

E no terreo da literatura? 

A qui ternos que dicer, en voz 
alta, algo ealado: a literatura · 
producida por mulleres na Gali
za non se ten en conta . Un 
exemplo é o da própria Festa da 
Palabra Silenciada, revista es
crita unicamente por mulleres, 
cunha continuidade xa no mer
cado e da que non se fala, non 
se inclue nos inventários de re
vistas literárias, non se menc'io
na, coma se non pertencese ao 
mundo da literatura ·e si a ünha 
espécie de sub-apartado femini
no. E o que sucede coa revista 
sucede éoas mulleres escritoras 
individualmente , sobretodo can
do fan un tipo de literatura que 
pode ser subversivo ou que 
transgrede os papeis masculino 
e feminino. Tamén sucede que 
se nos recoñece en maior medi
da en apartados como o da lite
ratura infantil ou outros . seme
llantes. 

Cal é. o papel dos seus com
pañeiros escritores varóns? 

Deles reclamamos que igual.que 
defenden os direitos linguísticos 
e nacionais, defendan tamén, 
na prática de cada día, os direi-

. tos das mulleres a posuir e exer-
cer o poder da palabra. O 

O poeta éuskaldun, Edorta 
Jimeñez, foi u:r;i dps · · · 
enqarregados de tratar uri 
dos temas sobre os que xiroU 
o Encontro :. "Ident~dade 

. nacional e avangarda". A 
sua intervención,· con tintes 
moi cdticos, resultou de _ · 

·amplo interese . 
Vostede di na sua ponéncia, 
cunha gran ironía, que non 
hai_ vangardas 'porque_ xa 
non hai enemigo. 
De· vangai:da -xa só se fala· no 
mundo · da moda .. Estar á Van- · 
garda -· en Fráncia e ·mostrar 
unha teta. Os cociñeiros tamen 
.falan de vangarda.. Ño mundo 
da. cultura ~ outra causa. Hai un 
status literário'. O escritor, mes
mo interncicionalmente, é sim
plesmente un cidadán que ·está· 
·só ante os espello . un espello de 
papel, e non ·se p~antexa rompe_r 
ese statús, actuar como guerri
_lleiro; zapador , _dinamiteiro, sin
xelamente parece que se sóme
te a un.ha lei de seleción natural, 
senda a sua única intención a · 
de trurífar. Agora non se fala de 

. vangarda, senón de éxito per
'soal, de cartas, de contratos ... 
Acéitase·. o estado de causas e 
búscase ocupar unha posición 

·sobranceira. Na literatura xa 
non hai guerra, só hai cánones. 
As fronteü;as· exteriores da .lite-. 
ratura non s~ moven, xa qué 
lago trátase de situarse do me
llar modo posíbel dentrci- desas 
lindes . . · - ·- -

Isto vale para a linguaxe -xa 
non se prima a exJ)erimenta
ción , o novo--." vale para as edi-, 

_ toriais -situarte nunhá boa, · 
non criar outra-, para a crítica . 

.A AELG solicitará. a $Ua entrada no Consello da (Jultlira 
A Asociación de Escritores en 
Língua Galega solicitará a sua 
entrada no Consello da Cultura 
Gálega, seg:-mdo . indica 9a~ 
conclusións elabóradas polos 
participantes no Encontrq 
Galeusca : O mencionado 
Consello é criticado· tamén nas 
mesrtlaS' conclusións polo seu 
papel actual de reunión de 
"notábeis", vedado a.os 
,,'verdadeiros axentes dg 

. criación cultural" . Vese tamé~' 
con preocupación o papel da . 
docéncia e dos -méips de · 
·comunicación polo seu 
insuficiente apoio ás língl).a.s· 
c¡ue non so¿-ª· do Estado. Os 
\rindeiros Encontrós ' terán · · 
como motivo "O compromiso 
ideOlqxico e a literatura nas 
naoións sen ~stado". 

CONCLUSIONS 

1. Os aparellos··doqmtes e publicitá- · 
r,ios do estado español prevocan 
que , 9ada vez máµ;, os'cidadáns das 
cnainadas comunidades bilingues 
sexa.n m'áis competent.es na lingua 
do estado e menos nas linguas cha-
madas próp[ias. ·. · 
2. Lembrar aos meios de ' comunica
ción· da Galiza. dos Paises Cs.taláns 
e de .Euskadi, a sua: respm1sabilida
de · no espallamento e difJJ,sión . das 

. nosas literaturas e na . criación da 
_ imaxe culµTial dos nosos paises . 

3. Denúncia contra todo poder, aé
tuante na Galiza, que atente contra 
os intereses xerais do escritor-a ga~ 

- leG"OS, como é o caso. do Consello da . 
Cultura Galega e da Real Academia 
Gallega que non defenden os nosos 
intereses ao .realizar unha polít>1ca 
·de guetto"e de poder. · 
4 :- A. AELG exer.i::erá as . necesárias 
-accións públicas , en1;re elas ·mesmo 
_as leg_ais ., para que, a Real Acaderriia 

Gallega ·c::umpia os obxetívos ·que. 
·demanda a. nasa culturá nacional e 
deixe de ser unha institución que 
viva de costas á hosa realida:de. 

5. O Consello da Cwtura Galega de
berá· ser, máis~ca unha 'reunión d,e 

· notábeis. un lugar . de confluéncia . 
dos v~_rdadeiros ax~ntes da .criación 

_cultural na Galiza, .como é esta 
AELG, ademais de determinadas 
persoas ·de recoñécida actividade a 
prol da- nasa cultura. A · Asociación 
de Escritores en Lingua Galega .soli
citará a sua entrada en difo -Co'nse-
Jlo. ,. · 
6. As· institucións españolas, sobre-
todo as .autonórp.icas, deben garan
tü a todos os_ ~cidadáns , tarnén . aos· 
eacritores, o ejcercício dos seus· di
reitof,l expresamente os linguísticos: 

· eliminen pot tanto das condicións 
para cóncedéren axuda9 éconómi
cas cales.quer de típo· ideolóxico, 
.opinión política, escola Iite.rária , es
tilo da escritura ... A tal· fü1 cumpran 
os requ.isitos de publicidade, trata-

~ento · igualitário e pos~ilidades de 
recurrir, establecida? na lega'lidade 
española vixente. , · _ 
7. Esixirlle á Coriselleria de Cultura 
da /(unta que dot~ por, fin econo
micamente á AELG ."para que poda· 
cumplir a sua función e os seus 
compromisos, como os derivados 
das conclusións dos Encontros Ga-

. !eusca. . 
8. ·Incluanse na progÍainación da Li- . 
teratura· Galega no ensino- non uni- . 
versitário referéncias á .· literatura 
portuguesa proaucida nos diversos 
estados que usan esa lín'gua como 
língua oficial . . · · 
9. O 'tema "A vangarda" parece su
perado porque todo. mdica que se 

.esgotaron as surpresas sustanciais . 
O desmantelamento da linguaxe al-
fabética próprio 9a peesia. concreta , 
visual, ~xperimental , pódese inter
pretar, seguindo a Lacan, como· un 
a~to de desestabilización · da orde 
simbólica do soberano ~ polo tanto 
un . intento 'de criar a própria orde 

· -xa non se fala de criar unha 
alternativa, senón .de promocio
narse na e~stente-, ·vale para 
a distribución ... En resumo, ad
rriítese o statús. 

·Pero é posibei ·hoxe a exis
té:Qcia dunhás novas van
gardas? . 

. .Eu tiveri 'moitas discusións cun 
arnígo eartehsta. Eu decia que 
quizá algunha vez haxa en París -
unha exposición retrospectj_va 
sobre o cartélisrno en Euskadi -
1977- .: . e verase o valor. .do que 

· naquel intre parecici, un panfleto. 
Da mesma forma que hoxe, .coa · 
distáncia , vemos o valor ' cios 
carteis da República e o papel 
de vangarda que tiveron. Agorg 
ben, . el sempre me plantexa: 

· vangarda que é? Avanzai"técni
cas · para que a tua obra fique 
.pendurada min museo ou estar 
todos os días na rua· de rrianeira 
efím_era. El ere que esta segun
d.á é a vangarda. 

Eu creo que·hai unha vangar
da que é, na nasa ' língua, asu- -
mir a _sua situación global e po
ñerse á cabeza, nunha dialécti
ca moi difícil que é : busca do 

. ' novo como ponto de mira e non 
esquecer nunca o vello. Por 
exemplo, un discurso de destru
·ción totfü da sihtaxe e p9síbel 
en francés, porque ao francéf? só · 
lle falta iso, polo estabelecido 
que está . Pero romper iso en 
euskera é dar un s<;ilto no valeiro 
e dar un salto sen que a produ
Ción teña madurado é '.'uicida. 
Situarse entre eses dous · extre- . 
masé a·varigarda. O resumo se- . 
ria respetar a autonomía da pr.ó
pria literatura e comba.ter o an
quilosamento. O 

~imbólica pqr parte do súbdito, nes
te·caso poeta, co propós_ito de alcan
zar unha identificaci_ón personal-que 
sumada ·ao resto das detnais identi
dades personais dél.ria como resulta-· 
do unha abi§arrada identidade na-

. cional, firiéada seinpre na vontade 
diferenciadora diante do poder esta-
tal . ' . ' . -

10. Propoñemos que nos próximos 
Encontros Galeusca un dos temas 
centrais de debate sexa~ "compro.
miso ideolóxico e literátura nas na-

. cións sen estado". . . . 
11. Estes Encontros ven con. inque-
danza a conculcación dos direitos 
humanos dos-as ·presos-as políticos· 
no Estaeo español. entre eles o di
reito á leitura e á escritura nas no
sas respeitivas línguas: · · catalán, 
euskera .e galego ., Consecuentemen
te deCide facer , chegar esta inque
danza · á Direción Xeral de Iristitu
cións· Penitenciárias esixindo_ que 
levante ese tipo de censura -sobre 
estes presos. · . · O 
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Pasa xa a époGa do 
éxodo latinoamericano·, 
inda qúe o seU: · 
compromiso social e 
parte do seu repertór:t,o 
perdure con eles; · 
Claudina e Alberto . 

Gambino soubeton 
permanecer fieis ¡3:0 
paso do tempo; e a • 
conseguinte madurez 
alcán.zada reclama un 

, sólido arroupamento 
-mu$Íbal co que :poder 

facer deséntolar as 
ideas que bulen pdla -
imaxinación criadora da 
paFella. Mágqa ·que na 
sua recente· visita ao · 
noso País non 

· pudes.emos disfrutalos 
~ ·r . -

. . . 

'Nos cantautores .'gal~gas· faltan letristas. actuffis' 

Glaud:ina e Alberto Gambino . 
, 1 • -- • ~ • -

,• . 

. -

:se. che sae pOsitiVa-_ 

, Coas tarietas VISA e CAIXA AMIGA, 
podes apra~r o pago- da rdeclaracióh da renda' 

· Á TUA COMODIDADE · 

outRA SOLUCIÓN' DA . , . . . . :. . ",. '. , ' . : : . . . . ' 

® CaiXa ··de .Pontevedra -
Ca4'd ..//~.uf;,h -
~ .~.:. 
"' 

, - . 

'··. 

en tafo condicións. Asi 
e-todo, o de que non hai 
m.ai que por ben non 

· · veña viuse compensado 
na dignificación. dun . 
espectáculo . lixeiro de 
recursos, sinxeíe e 

. • -XOÁN M. ESTEYEZ-QUICO PEÑA 

•• 1 

A intimidade dos locais reduci
dos corrependeuse' nesta oca
sion co 'priÍnário e · decisivo 
acompañamento- musical -.de 
Ga'Iñbino á quitarrp, da que sai
ron as· máis variadas e suxeren
tes mensaxs musicais (máis 
y.nha vez demostrouse que a Ji-

' mitación na interpretación non 
, é problema do instrumento se

nón do instrumentista, inda que 
en--sentido contrário ao contido 
da frase); a voz e' o carisma de 
Clauéiina inda dentro da espon
taneidade, identifican a unha, 
profisional qúe sabe estar no 
seu sitio. 

O encat:lto das melodías , os 
textos costumistas (ás veces 
cun. certo sentido do humor) , a 
complicidade que provocan no 
espectador está tamizada por 
unha austeridade na interpreta
ción que ven recordar a polémi
ca ·verbo da arte de esquerdas: 
"a evolución ideolóxica debe ir 
parella á artística", cornéntou 
Gambino, músico polifacético 
comb poucos. A sua veterana 

.. ·experiencia, . a repercusión dó 
seu traballo, tendo en ·canta a 
redúcida popularidade do seu 
nÓrne, convértenno nunha sorte 
de · "corredor de fondo", sen 
cuxa participación séria practi
cameñte inexplicábel a dinámi
ca da música popular do Estado 
españól desde hai uns catorce 
anos. De todo iso falamos con 
el, unha vez concluido o seu 
paso polo cenário, cando a sua 
presenia, lonxe da faciana e ar
_tista-criador de vén núnha con-

, versa. máis prosaica. 

Vínculos galegas 
"Cando percorrin todo o Estado 
con Manuel Garrido director do 
programa de TVE Raíces, des
cobri:Q. .na Galiza aspectos que 
descoñecia daquela; comecei a 
interesarme máis polos sons au
tóctonos que por algunhas me
lodías· concretas. Descobrirnos 
causas tan surprendentes como 
un señor que ·en Lugo toca o 
harpa de boca, que ten unha co
lección de libros sobre as "Can
tigas"; un gaiteiro que · toca e 
coñece un amplo repertório de 
pezas ántigas inéditas... ~ 

"Hoxe en dia, a miña relálVión 
. coa Galiza é ·como produtor mu
sic~l: esto u traballando ·con " 
doµs grupos ourensanos: · La 
Rosa, que tocan · nunha onda 
"ryt~ and' blues", e mais Los 
Suaves, xa abando coñecidos . 

, Tamén producin a La Boa, gru-"' . . . -

'No PROXiMO · 
DISCO 
TRABALLAMOS CON 
ORDENADORES DE . 

. ·PC>R MÉDIO .NA . 
ELABORACIÓN DAS 
LETRAS' 

;;. 

logrado;· o cal é de· 
agradecer n·estes'' 
tempos. que moitos 
adcfüan· identificar coas 

. superrrtontaxes profusas 
en Q.ecibélios e derriaiS 
:p.parello electrónico. 

po multi-racial domáis audaz''. 
_ Co!J1o músico informado que 
é, a sua visión do que se coce 
por aqui parece globalmente po
sitiva. 

"O "jazz" penso que conserva 
os músicos vetera·nos, coa con
seguinte evolución, ou sexa 
ben. No "pop" dá a sensación 
de baixar o ritmo de novas pro
ducións, nomeadamente en· 
Vigo, inda que o mellar exemplo 

· coido que son Smiestro Total , 
que pensaban durar un ano e xa 
levan case dez , soando moi ben 
en directo , tamén gosto moi de 
Bromea o qué. No "folk" encán
tame Na Lua, supéranse disco 
a disco, inda. 'que lentamente. 
Nos cantautores faltan letnstas 
actuais"_ 

Próximo disco 
"Agora estamos a preparar un 
disco con pretensións comer
ciais, con ramalazos de "Jazz", 
de "swing" .. e será editado por 
unha multinacional. Resúltanos 

· moi trabaltosa a sua ~labora

ción ; en ocasións como esta de
bes procurar a perfección, cada 
v~rbo no seu sítio, superar o feí
to até agora, conseguir o que xa 
estamos vendo cando cantamos 
algunhas destas cancións en di
re_cto~ que o público comparta 
con nós o estrebillo sen cantar 
"chorradas" . O autor da meiran
de parte dos textos é Daniel Sal
zano, xornalista e crítico cine
matográfico arxentino afincado 
en Madrid; a sua temática xira 
xobre os rnitós do cine desde 
unha óptica aGtual e titulase 

"Todo son peljculas" . O proceso 
de elaboración fixémolo traba
llando estreitamente co menta
do letrista, e con ordenadores 
polo médio, que resultan máis 
doados para a sua elaboración, 
se ben o primeiro que debes 
procurar é unha boa canción. 
sen ela f!OD podes facer nada. A 
idea xurdiu lago de ver a pelícu
la "Jo, s:¡ue noche"; deunos a 
pista uriha canción que canta
ban a base de estribillos, que 
ven 1Sendo o elemento sobre-
sail;lte do disco, algo dificil de 
conseguir cunha certa dignida
de'. " 

E todo iso, .convertido · en 
dis o. Resulta difícil ser 
aceitados por unha multina
cional? 

Cambiou moito a política diséo
gráfica. Os ricímes· consagrados 
(Radio Futura, El último de la 
fila, etc.) tardan entre un e· dous 
anos en grabar. Tamén influiu 
no rioso caso certas supresas 
que moitos críticos descobren 
hnos nosos- anteriores disco$, 
con frecuéncia deteétán s0ns un 

-tanto iIÍsólitos. 

Ademais, ho~e en· dia valóra
se de distiñta forma o. conceito 
comer9ial de música; un disco 
de Prince ou. Joe Jackson podelo 
és.cbitár nun "pub" co~o músi~ . 
ca ambiental pero tam.én na tua 

_·casa cos ·cascos ·enchufadbs, re:. 
parando en. detalles que poden 
ser inovadores. . - . . ... D 
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Fins do .Mundo, 
recobrando · o tempo 
perdido 
Para un, qúe leu hai anos e 'de 
emprestado os relatos de Ber
nardino Graña na edición que 
en 1974 fixeran Raimundo Pati
ño e Erais-Pinto sempre foi ra
zón de asombro ollar como este 
libro esgotado nas librarias dur
mia Ó seno dos xustos sen que 
nengunha editorial proc~rase 
pólo a disposición dos .Jeitores 
actuais . Era só parte do mesmo 
asombro que causa que outras 
obras do autor corl)o Poema do 
home que quixo vivir (1958) ou 
Profecía do Mar (1966) , cruciais 
no desenvolvimento da poesia 
galega de posguerra , sexan a 
penas referéncias végas nos 
manuais e fustórias da literatura 
ou reliquias para o goce daque
les que conseguiron facérense 
coas primeiras edicións . Será 
que Bernardino gasta de sur
prendernos con voces profunda_s 
entre longos siléncios, ou sera, 
máis ben, que o mundo editorial 
galega está máis disposto a pro
mocionar presentes ruidosos, 
ainda que de valia incerta, que 
a recuperar un pasado •cando 
menos leccionador. 

Neste sentido é moi de agra
decer o rescate de Fins do 
Mundot1l hai pouco reeditado 
por Edicións Xerais , que pon ao 
dia as incursións narrativas dun 
dos nasos mellares poetas con
temporáneos en tempos menos. 
felices para a prosa galega. 

Un rescate cheo tamén de ac
tualidade , porque hoxe en dia, 
cando a nosa narrativa está em
barcada en árduas --e ás veces 
improdutivas- expe~~nta
cións nos aspectos tematice e 
formal --exotismo, fragrnenta
rismo, perspectivismo e todos 
os ismos que lle queiramos apo
ñer- case resulta novidoso Q.ar 

- con t~xtos onde o esencial é o 
pracer de narrar, lonxe de expe
rimentacións ou talvez coa ex
perimentación rnáis contunden
te · recobrar a oralidade da na
rrativa tradicional, o modo de 
contar da xente que converte_as 
suas histórias cotiás en literatu
ra só polo feito de contar. Sei 
que non estou apontando nada 
novo, e Bernardino Graña mes
rr¡o é quen nolo subliña na 
"Nova Carta" escrita para esta 
segunda edición ao recordar as 
recensións que a crítica --e en
tre a crítica o grande rnestre da 
oralidade, Eduardo Blanco 
Amor- fixo do libro en 1974. 
Non obstante, creo conveniente 
salientar que só a partir dun 
reencontro coa· inocéncia narra
tiva é p'asíbel degostar estes 
Fins do Mundo en que a linea
riédaae temporal, a qrnniscén
cia do narrador, a ampla reco
rréncia ao' diálogo, a concreción 
case- tanxíbel dos rnateriais na
rrativos , veñen probar que a li
teratura para alcanzar calidade -
non ten que ser . por forza un 
rompecabezas. E todo isto sen . 
que falten rela~os corno o titula
do "Felís Antolin" en que o mo- · 
nólogo interior é quen de trac~
xar dun modo rnaxistral en seis 

-páxinas o mundo alucinado e a ' 
história arrepiant_e dun tolo. Per
que a iacilidade non nega a cá
·pa'Cidade senón que a redobra. 

1 

Pero Fins do Mundo non é só 
reconciliación coa narrativa 
oral: é tarnén dalgl,ln xeito a re
c~peración ·c:iun e~pazo e ~~n 
tempo que. paseninamente, os 
que non .aman nen ·sáben do 
amor" ' -están botando a perder. 
Unn~r reconcili.q.ción ante todo 
coa linguaxe. co mod~ de tal.ar 

Bemardino Graña 

da xente mariñeira protagonista 
de boa parte dos seus relatos. 
no seu refraneiro , fraseoloxia e 
léxico concreto. Reconciliación 
tamén cunha .terra, o fin do 
mundo, o paraís~ perdido que-é 
a nasa infáncia e é o Morrazo 
sempre presente na obra de -
Bemadino Graña . Topónimos 
como Nerga, Donón, Darbo, Ti
rán ... teñen por si podei. evoca
dor abando corno par¡i devolver
nos a un espazo de lib~rdade e 
infinito -unha liberdade e un 
infinito cada vez cunhas lindes 
máis precisas .e en deterioro 
contínuo. Reconciliación cun 
tempo non tan lonxan_o pero que 
así e todo foi quen de mudar os 
homes e a paisaxe até o ponto 
de os facer estraños aos leitores 
rnáis novas. 

Pero so0retodo reconciliación 
coa nasa xente . · Por Fins do 
Mundo desfilan un.h,a galería 
amigábel de personaxes que fan 
mito -mitos diminutos, e . por
tante mais próximos- as suas 
vidas e as su as martes : o señor 
Aleuterio e o seu burro que van 
por pan á vila e vol tan só coa' 
burla e a marte ás costas; volito 
Lisandro e volita Belisaria que 
encentran a tol$mia e a marte 
nunha Jaita rnáxica contra a 
atracción do mar ; o mozo mari- · 
ñeiro que mata a adolescéncia 
cando éoñece o amor e ·embarca 
pa;a 0 gran mar de Capetón ... E 
frente a este mundo humilde· na 
sua complexidade ínti.Ip.a, a vida 
. estéril e monótona dos señoritos 
do Centro Recreativo: Mingos .. o 
Mirito : don Pepiño, que estan 

. xuntos sen se veten, que matar¡. 
0 tempo cada día sen ch~_§l"aren 
a entender -que, pasemno, 0 

tempo é quen os vai matando a 
eles. 
- Sen dúbida algunha o vitalis
mo, ben ciue '-ás veces pesim~-· 
ta, da poesia de. Bernar~ino. Gra
ña ten unha excelent~ contmua
ción nestes cantos : Un vitalisrno 
que pon de 'novo · por diant~ ·o 

ínterese pala natureza e o home, 
apostando pala vida simboli~~
da no mar e contra a destruc1on 
irracional encarnada en p~rso
naxes por outra banda tan 
atractivos como Felis Antolin. 
Pero tarnén pesimismo, porque 
Fins do. Mundo, para alá da refe
réncia aos ciclos vitais dos pro
tagonistas ou ao ámbito xeográ
fico en que estes se desenvol
ven .._ podernos lelo cornun unha 
evocación dun tempo e dunha 
terra perdigas para sempre. Re
latos como "O pan e o viña" ou 
"Descw1chando" serian hoxe en 
dia improbábeis, mesmo que só 
fose porque xa non quedan tas
cas en que os vellos ·rnariñeiros 
podan xuntarse a argallar .a_s 
suas burlas entre viño e sardi
rras ·asadas ou porque 8: Praia 
dos Alemáns xa non é lugar pro
pício para ·porse a descunchar. 

E concluíndo, á espera de que 
algunha editorial se digne a 
agasallarnos coa re~c:tición dos 
seus primeiros poémários, a pu-
blicación de Fins do Mundo 
cónstitue unh~ boa ocasión para 
encontramos de novo coa obra 
ben tratada dun. dos escritores ' 
máis valiosos da nosa literatura · 
actual . Unha reedición esta á 
que sén ernbarg9 non poden:-os 

· pasar. de reprocharlle o e_xces1vo 
celo comercia) que obngou - . 
corno nos confes·a o autor- a · 
engadir UI} se~to relato, "O .. estu- · 
diante que quixo ser burro , ao~ 

· cinco que compuñan a edición 
madrileña co simples c_ritério de 
engordar· o produto e rompendo1 

·a rneu ver, a unidade v1venc1al 
e mesmo éstilistica que consti
tuían os cinco textos de 1974t2lO 

(1) . Graña , Bemard1no.- Fins . do . 
Mu,ndo, Edicións Xera1s de Gahc1a, 
Vigo, 1989. _ . 

(2) E por favor, que lle devo~van aos 
cqngueses a ·famosa Font~ do Sena!,_ c_on 
vertida -creo que por afan normatJviza
dor e sen _razóns aparentes- en "Fonte 
do Sinal" . 

-XO$E M. MILLÁN OTERO 
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Abismo 
Este director, de só 34 ?-DOS , 
que afortunadamente ernpeza a · · 

·ser un norÍle- coñecido entre o 
grande· público, este James Ca-

.pero 'estes - entes boñ~?.dosos 
. convencen bastante ma1s na 
sua demostración final . que 
aquela outrá variedade CD:le de~
pois .. de ternos unha hora a nos 
e ao pobre Truffau~ · agard8;ndo, 
tocábannos catre notas no orga
no electrónico. Estes esculpen 
caras na água e exe9utan outras 
notórias maravillas. O 

GONZALO VILAS 

Oro Claro, a 
sincerirade visceral 
do artista· 

. l 

meron' que entusiasmara con Despois de tanto.tempo de P~-
"Terminator" e· "Aliens", confir- tares de ,expresionismo manie-
ma nesta costosísima · ten;:eira rista, despois de tanto tempo de 
entrega as cualida.des ali arr:o- situar todas as evolucións. en 
sadas. A saber, _as de conciso matices que apenas sirven para 
narrador, dorhinádor· pleno da disimular as -caréncias , aparece 
técnica e particularmente dota- alguén máis preocupado por si 
do para a criación de 9lima de mesmo que polos movirnentos 
tensión con recursos puramente dos demais ·e que pon no expre-
filmicos . sionismo, e por extensión na 

En Abbys repétense, mesmo criació . , a quilo que sernpre fixq 
con descaro, os esquemas atgu- falta : víscera. Non _é que Xurxo 
mentais e vis\].aiS da anterior Oro Claro-- sexa novo nisto da 
"Aliens". A baixada ás profundi- . arte, pero sen dúbida, a sua a~-
dades mariñas non difire dunha tual mostra no espácio do Cole- · 
viaxe espac;:ial, como tampouc;:o xio de Arquitectos de Vigo sig-
a sofisticada plataforma, orgullo nifica un claro ponto e aparte a 
da protagonista,' ten moito que respeitb da sua obra anterior e 
envexar ás naves siderais; e .delimita ~os noves campos de 
como nas outras duas titas de acción deste artista de Allariz. 
Cámeron, é unha muller quen O actual·.- labor de Oro Claro , 
leva 0 . papel prepodne.rante e ·tanto én es~ultura corno en pin-
conductor do grupo en perigo, tura, responde a uns :plantex~-

. ainda que aqui sexa un manda- mentas dos que a elaboracion 
to compartido co seu consorte. ncin forma parte. O pintor prés-
Non falta tampouco o elemento tase a ese necesário .xogo ·da 
traidor da tripulación, · estl'pula- vontadé e sitúase fronte ao ca-
do pala primeira "Alién". Pet.o dro corno fronte-a si mesmo. O -

_aquel ente, unha das máis con- escultor perrÍl.ite dúas _facetas. 
tundentes representacións do urÍha na que emprega a casuali-
Mal ql.ie lernbre o cfue, está au- . dade posteriormente interpreta-
sente ocupando o_seu lugar un da, e nqtrá na que volve sobre o 
supremo Ben tarnén extraterres- vello oficio de esculpir a pedra, 
tre e certamente discrepábel da pero, no ·seu caso, misturando 
su~ figuración cando menos. as procedéncias, revisando as / 

Ao longo de case todo o filme , figuras de xeito onírico. .e enga-
até chegar á primeira resurrec- dindolle símbolos que se prolon-
ción, a inducida polo amor hu- gan nE> resto da sua ·_obra. 
mano , intre cume do relatQ e da A sinceridade da obra_ de Qro 
tension, Camero!l desplega Claro, portante a del rnesrp.o, ·é 
unha palpexábel sabitj.uria c;ine- de agradec.er para calquer es-
rnatográfica que_ fai· que o .seu pectador, como tamén esa ten~ 
virti.Iosismo e a utilización dos si_ón particular que ofer~cen os 
imensos médios ao seu al cande seus . cadros e· os grandes xestos 
estén cheos de sentido. · de pintar cautivos nela ~e 
. É particularment~ interesant~ compoñen as sua:s imaxe~, ~~-

o productivo uso que este autor bélicas como case toda cnac1on, 
.fai dos abondosos enxeños tec- . · pero norí . iconográficas . como 
nolóxicos dos que dispón e dos adoita a acontecer nas rnais re-
que, non esquezamos, está ,o~ri- cent~s producións para perder-
gado a· botar man por ~n lO)QCO se ·nun reit~rado _nengures plás~ · 
imperativo de producrn~. No:p tico. Neses grandes volurnE!s po-
só non cae na ostentacrnn, se- Íos que Oro Claro ten prefer~n-
nón que seffiFJre estes " gadget~" cia aprécianse · as simboloxias 
ci.irnplen unha función moi defi-_ privadas que outros pintores 
nida e a rniudo inesperada, no agachan ou di§.!glulan en favor ·. 
dese,nlace final de certas situa- doutras importad~s que aparen-
cións ou da tita mesm.?-: q cal · ternente teñen rnáis talante es-
révela a preséncia dun guión , -tético pero que, na realidade, 
que non deixa espácio ao trivi~. rion son máis que refritos dun!ia 
facendo que cada intre da peh- salsa insípida. 
cuia e.sté oferecendo unha can- Quec\a pblp tanto claro que 
tidade de información que con- Xurxo Oro prefire xogar co seu 
centra a atención do ~spectador interior de artista a facele coas 
en todo momento, · indeterminadas linguaxes que o · 

A ,práctica fílmica de Carne- mundo da plástica actual pon a-
ron, pois .. segue a ser e: .re~- disposición dos artistas . ~lante-
mase como unhq. das mais solí- xar · deste xeito o feíto criativo 

. das, que máis dá que di~~tar, comporta un elevado nível de 
saida da · indústria nos últimos risco-para o artista, tanto c:orno 
anos. Se "Abbys" non resulta colocarse ur_i :qiesmo ~iante do 

· tan redonda c_;:orno as anteriores . público . Tanto como pmtar cqn ·. 
é por unha parte ·final que non . ' eses sentido visceral con que · 
mantén _ o trepidánte ritmo da Oro Claro pinta, sen aplicar esas 
anterior, ao acumularse várias reflexións a posteriori que sern-
cuestióhs (a mensaxe alieníxe- pre significan unha perversión 
na, a ameaza nuclear, a/ resolu- na intenció:p. corrümicadora da 
ción da aventura dos buzos, ... ) obra. Alén diso , ·queda sempre 
que .case chegari a encerellarse o risco da aposta persoal do xo-
algo. · gador. e todo artista .debe _selq. 

É certo aue os acuáticos visi- · para suprender a cada nov~ xo-
. tan tes se~ellan curmáns de gada sen axuda da te.ori::i ~ sen 
E.T. (pode ser que o protagofils- as arnbigüidades da dialect1ca O 
ta "vira --esa tita e os _ Lrn~ase __. - CAMILO FRANCO 
asi na sua borracheua ab1salt, , 

./ ' 
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Axend·A 
AcuLTURALA 

• Cinegalicia 

Dentro dos actos de Cinegali
cia: e ade:¡nais . das estreas 
baixo inVitación. desenvolve
ránse sesións pública~. e tara
se un repaso do cine galega 
de anos pasados e tamén do 
realizado no Estado español. O 
programa é como segue:; . 
Xoves 23. Cine Fraga. As 
17 horai,;, "Guarapo" (Cana
rias) . Ás 20 h . "El vent d'Illa" 

. (Cataluña) . Centro Cultural 
Caixa Vigo. Ás 17 h .- Docu
mentos I Cine Galega . ·o carro 
e o hotne; Os cigauóns; Ye
gua preñada porel viento; Cir
cos; Os Oleiros; El pórtico de 
la Glona · Laxeiro en Galicia e 
Laxeiro ~n Madrid. Ás 19 h. 
mesa redonda sobre o cine ga- -
lego nos anos 70. Ás 20.30 -h, 
Documentos II Cine Galega . 
Autopista, unha navallada á 
nasa terra; Por qué marcha
mos, O monte é noso; frase 
unha vez unha fábrica e A ci-
dade que se nos va1 . , 
Venres 24. Cine Fraga As 
16 h . pase público de "Conti
nental" de XaVler Villaverde . 
Ás 18 h "Las dos orillas" (An
daluc1a), "Ander eta Yul" (Euz
kad1) No Cen~ro Cultural da 
Caixa Vigo As 17 h Adapa
tac1óns hteránas. Cme Galega 

• Antonio Quesada 

Exposición na Galeria P.ardo 
Bazán de A Coruña 

• Kukas 

Expos1c1ón de foto-pinturas na 
Sala 2 do Teatro Principal de 
Pontevedra, baixo .o título xe
nénco de "Galicia máxica" 

• Ramón Caarnaño 

Expos1c1ón de Fotografía na 
Sá Os Peiraos de Vigo. 

rn: Retomo A 'l'a'gen Ata, 6 ' 
·documento; FencJ.etestas; O 
cadaleito; O pai'de Migueliño; 
Decímolo ou noh decím.olo; 
Ria · de Sombras. Ás 19 h. 
mesa redonda coa intrven
ción moderada por Miguel 
Anx~ Fernández, de Chano Pi-· 
üeiro, Pancho Casal, Antón 
Louro Manuel Abad e Manuel 
Villan~eva . Ás 20.30, Cine Ga-. 
lego IV , Ficción dos anos 70. 
flla ; O Herdeiro; A ponte da 
verea vella e Tacón . 

Sábado 25 no Cine Fraga. 
Ás 16 h . pase público de 
"Urxa" . Ás 18 h. "El niño de Ja 
luna'' (Cataluña) e ás 20 h . "El 
mejor de los tiempos" (Anda
lucía) . No Cen.tro Cultural 
da Caixa Vigo ás J6 h. Cine 
Galego V, ficción dos anos 80. 
O Segredo,: Mamasunción; 
Embarque; Son e voces na_ 
noite · Morrer no mar; Viuda 
Góm~z; Só para nenas,: !'f oa e 
Xoana e Esperanza . As 19 
mesa redonda, colóquio cos 
directores Carlos Piñeiro, Al 
fredp Garcia Final, Chano _..Pi
ñeiro e Xavier Villaverde. Mo
dera Pepe Coira . Ás 20 .30 h . 
eme galego VI "Castelao" (Jor-
ge Prelorán , 1976). . 
Domingo 25 no Cen~ro Cul
tural C-aixa Vigo. As 17 h . 
"Sempre Xonxa" , pase públi-

nográfico de Ribadávia, "Fotos 
da vella Ribadávia" . "Xóvenes 
Fotógrafos 89" e "Música en 
Vivo" na Casa da Xuventude 
de Ourense; "Homes" no Mu
seu Municipal ; Tomás Vega 
Pato, na Galeria Sargadelos e 
"Arredor do Obrádoiro" no 
Ateneo. "Viaxe Interior" estará 
no Barco na Aula de Cultura 
da Caixagalicia de O Barco e 
nesa vila pendúrase na Casa 
de Cultura a retrospectiva "O 
mar da memória" . 

• -Carnot 

Exposición de agurelas con te
mas urbanos e mariñas no 
Banco Gallego de Lugo. 

co. Ás 19 h. "MáJapata"; ii.s 
20.30 "Lerñbrando a Xelmírez" ' 
e ás 23 h. "Gallego" . 

• Xoven Orquestra 

Concerto o dia 23 no Auditório 
de · Galicia en Santiago ás 
20.30 h . . 

• Semana de Teatro . 

Dentro da semana organizada 
en Compostela pola Aula 
Aberta do Vicerrectorado. No 
Teatro Principal ás 20 .. 30 h . O 
xoves 23 o Grupo de Teatro 
Eis_ porá en cena ."Exercicios 
·de Estilo" de Raymon Ouenau. 
O vemes 24, ás 22.30 tamén, 
"Captatio Benevolentiae" ce-

- niiicará a obra de- Buera Valle-
jo "Madrugad.a" · 

·• Feira do mel 
.... 

En Xirlzo de Límia o sábado 
25 e o domingo 26. Haberá 
xornadas técniGas sobre va
rroase, comercialización do 
mel e un concurso de apresen
tación e deseño dotado con 
150.000 p~setas . 

• Carlos Casares 

Conferéncia o sábado 26 ás 20 
h . no Casino de O Barco .. 

• Carlo\3 Qroza 

Recital poético o xoves 23 ás \ 
20 h. en Ferrol nos Jocais do · 
Ateneo · 

• Prensa Ferrolana 

Acompañando a unha exposi
ción que se pendura nos seus 
locais mesa redonda o xoves 
23 ás 20 h. no Ateneo de Fe
rro] coa intervención dé Julio . 
Cabrera, Guillermo Llorca, 
Luis Pita , José Manuel Rey 
Novoa, José Varela e Merce~ 
des _Rodríguez. 

• Cristina Almeida 

Conferéncia sobre direito 
constitucional no Cenfro Fon
seca de A Coruña (Alfredo Vi
centi 6-1°) . Vemes 24 ás ?O h . 

• Faba na Ola 

Ten .duas actuacións esta fin 
de semana. O sábado no C.P. 
do Hio (Cangas) ás 16.30 h . 
porán en cena "O espantallo 
amigo" de Neira Vilas. O do
mingo ás 11 ~30 H. a mesma 
obra terá lugar na Asociación 
de Viciños de Margalofes en 
Fene. 

• Outono 
Fotográfico 

Detalle ~unha pintura de J.M. Calzada. 

Entre as exposic1óns que per
manecen abertas até fin de 
mes están as de Xurxo Lobato 
na Casa de Cultura de Carba
lliño que tamén pendura ''Fo
tO!;Jiafias de Carballii\o" nou · 
tras sás da vila . No Museu Et-

• Xurxo Oro Claro 

Exposición na Sá de Exposi
cións do Coléxio de Arquitec
tos, na rua República Argenti
na de Vigo . 

• J. M. Calzada 

Exposición de Jenzos e papeis_ 
do artista de Sárria J . M. Cal
zada na 'Galeria !frmta de 
Compostela . 

• Garci,a Boente 

Exposición da obra pictórica 
do artista luceI)se na Galeria 
Sargadelos de Santiago. 

S U S C ·R É B A S E 
A!fOSAfllBBA 

A 

PERIODICO GALEQO SEMANAL · 

(Poro rem it ir a A Nosa Terra unha vez cuberto en MAIÚSCUL~S) 
NOME ................................. ... ........................ ........... ................ : ... ...... . 
APELIDOS ....... ...... ..... .................................................... : .... , ...... ........ . 
ENDEREZO ........................ ... ........ ........ .............. .... ... ........ ...... .. ........ . 
TELÉFONO .. ......... ..... ........ .. .. .... .......... ...... ..................... .... ............... . . 
POVOACIÓN ................................ .... ............ ................................ .. : .. 

I>)_ Para o resto do mundo. -
O Cheque bancório adxunto. . 
O Xiro Internacional a nome de A Noso Terro. Aportado 1371 ·Vigo. 

PAGO DOMICILIADO, . 
NESTE CASO COBRIR OS DADOS DO ~OLETIN ADXUNTO. 
BANCO / CAIXA DE AFORROS ........ . .......................... ~ · ....... ·· 
CONTA /LIBRETA ............. ............. : ............... : ............... .................................................. ...... . 
TITULAR CONTA OU LIBRETA ............................................. ............................................. . 

. NÚMERO DA SUCURSAL •.,,........... ... ... ..... . ·;··· ...... : .... ; .... ... ... .. ............. ......... _. ... .. .. .. 
POVOACIÓN ........................... ....................................................................................... . 
PR0VINCIA .... .. ............................. ........ ...................................................... : ···: ·····, ....... :, .. .. ... .. 

- -
Sérvanse tomar nota de atender- até novo aviso, e con carg.~ ó miña cont9, os 
recibos que ao meu nome lles sexan apresentados por Promac1ons Cultura1s Gale
gas S.A. ·(A Naso Terra) . 

DATA . ÁTENTAMENTE (ASINATURA) . 

A. información que paga a pena ter. 
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CONVOCATORIAS 
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~-- I Maratón 
Fotográfica 
"Cidade de 
Ourense" 

Dentro do Outono Fotográfico 
convócase este certarne , sen 
limite de ·participantes. Duran
te 24. horas poderase fotogra
far por Ourense .adiante sen li-

mitacións co seguimento de 
Radio benposta. A Maratón .. 
-comeza ás 19 h. do 24 de _No
vembto . na Polideportiva da 
Casa da Xuventude. A dirlá
mica da Maratón abriga á rea
lización ae 24 fotografías nas 
condicións que se asirlalen 
para poder-ter acceso aos pré
mios que se outorgarán · aos . 
carretes máis salientábeis. 

As fotografías a realizar terán 
como tema illlha suxeréncia 

- narrativa que, para cada foto, 
proporá a organización; estas 
suxestióris impartiranse desde 
o control da proba. ubicado no 
Pavillón da Casa da Xuventu
de onde acudirán os partici
pa~tés para pasar un - control 
ao término das. tomas fotográ
ficas correspondentes· á: suxe- · 
réncia · proposta. A proba 
constará di.in tiJtaJ de 7 c;on
trois e, en cada un deles, terá 
lugar unha atividade comple
mentária (co:ncertos, · concur-
sos, _sorpresas,. .. ) · 

ANUNCIOS DE BALDE . 

·colectivo . Ecoloxista Xevale 
distribue papel reciclado, 
artesania maya, camisetas 
contra o V Centenário, ma
terial- da campaña Pro
Amazonia e Bicicletas feí
tas a man. Interesados porse 
en contacto co Apartado 22 de 
Montarte de Lemas . . 

Actividades para nenos: 
cerámica, teatro de som
bras, traballos con cartón e 
papel, marionetas. Os sába
dos de 11 a 13.30 h. Informa
ción na ·rua Roupeiro nº63 qs 
sábados en horas de actiVida
des. 

A Asociación de Programa
dores en Língua galega 
chama a participar . nas suas 
actividades a quen gaste te
clear nun ordenador. Estamos · 
en Rua Dolores R. Sopeña, 1-3° 
esq. 15505 A Corqña; 

A Mesa p<>la Norm?llza
ción Lingüística de A Coru -

< üa reúnese todas as semarias 
(Métcores ás 20.30 h.) nos Jo- · 
cais da rua Eladio Rodríguez , 
15 :. baixo (Á Coruña): As per
soas que queiran contactar 
coa MNL ou colaborar poden 
achegarse ao local nese dia e 
hora cando o desexen. 

Intérprete xurado de galeg~ e 
portugués, diplomado en lin-

gua portuguesa e Ido. en Filo
Ioxla. Hispánica ofer~ce-se 
para todo tipo de tradu
~ións . José Luis (91) 409 11 
57." 

Escritor neurótico busca dese
ñadora romántica irlteresada 
en ilustrar contO infantil. 
Oferécese a cámbio cea baixo 
Jua de papel, ou, en casos ex
céntricos, incluso real. · 
Agradeceriase o envio dun de
buxo de mbstra, que en todo 
caso seria devolto. S. Leví. Av. 
Can Serra, H-28 7° .1ª. 08906 
HQSPIT ALET (Barcelona). 

Dam-se aulas particulares 
de todo o EGB, assi como de 
latirn, lingua galega e espan
nola de BUP. Interessados/as 
chamar ao telefone (981) 58 43 · 
48 de Compostela. 

A Asociación España-Urss 
amplia a matrícula do cur
so· de ruso. Inteiresados cha
mar ao (986) 22 54 _57. 

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

lillllllllllllllllllllllllll 
~ Jt 

LIBRARIA-P APELARIA 

PEDREIRA 
LIBROS GALEGOS E 

PORTUGUESES •• 
LIBROS DE TEXTO • FOTOCOPIAS • . PLASTIFICAI)OS • ENCf\DERNAClÓNS 

RUA Do HOME SANTO, 55 
TELF. 58 54 03 

SANTiAGO DE COMPOSTELA 

1111111111111111111111111111 

CHA.ME AO 

·TLF. (986} 43 36 24 

i E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PUBtlCITÁRIAS • • • 
ABOBA !IDA -• • • PERIODICO GALEGO SEMANAL • .. 
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IDEAS TRES EN RAIA 

VANDELLÓS: UN MUSEU DOS . HORRORES? • 
SANTI VILANOVA 

e onecto o ordenador. Busco no ·pro
grama DBAS~ a .ficha do reactor 

· Vandellós l. No apart~do de Hifren
sa (Hispano-Francesa de Enerxia Nuclear), , 
a empresa proprietária da central desde 
Maio do 1972, sáenme os seguintes no-

. mes vencellados á sua constrücción: 
Gregório López Bravo, ex-ministro de 

Industria do xeneral Franco; Pere Duran 
Farell, ex-presidente da sociedade e ex
conselleiro da Junta de Energía_ Nuclear 
(JEN); o contralmirante Otero Navascués, 
ex-presidente de Hifrensa, Fecasa; e da 
patronal eléctrica Unesa; Mariano Matraix, 
primeiro director de Vandellós I; Francisco 
Pascual f\1artínez, ex-secretário xeneral · 
técnico -da JEN; Carlos Fernández Palo
mero, actual djrector da central e Agustín 
Margalef Pascual, ex-alGalde do municipio 
de Vandellós. 

Seguidamente busco o apartado "nü-
"' clear-militar" no Estado -español. Aparece 

Vandellós l. Trátase dun reactor pluton íxe- , 
no de grafito-gas, capaz de producir 250 
quilos de. plutónio 239 ao ano a meio do 
sist9ma "burn-up" de queimado das vai
nas de. uránio natural. Este procedí mento · 
pode facerse sen deter a central, <;> que 
permite escapar dos controis e• inspec
cións internacionais. 

A continuación fago unha· consulta so- . 
brea ficha de Pere Duran Farell. Sáeme a 
sua última declaración tras o incéndio na 
central. O. industrial catalán fai autocrítica 
e di: "De Gaulle .fixo posítJel Vandellós I 
grácias a un creta en condicións inmello
rábeis. De entrada emprestóunos 455 mi-
1/óns de francos ao 3.5 de interese, a de
.volver en 19 anos. A central foi criada polo 

~ interese francés de obter plutónio para o 
uso militar". · 

Localizo o apartado do Commissariat a 
l'Energie Atomique (CEA). Uns segundos· 
despois sae por pantalla unha resposta do 
Ministerio de Rélacións nas. Cortes e da 
Secretaria <;fo Governo do 12 de· .Abril do 

. 1988 .a9 deputado do CDS, Antoñi Fer-
, nández Teixidó. O texto confirma que se 
produce plutonio militar dos residuos das 
centrais de Zorita (Guadalajara) e Gamña 
(Burgos), tras ser reprocesado en Winds
cale (Gran Bretaña). Este plutónio acaba 
sendo propriedade da Brithish Nuclear 
Fuels Ltd. O resultante de Vandellós 1 tiña 
quedado en mans da CEA francesa ·até 
1979. Mais a partir do 1 980 Hifrensa recu-

¡... perou a titularidade deste plutónio militar, 
elaborado nos centros . de La Hague e 
Marcoule, e foino vendando a diferentes 
multinacionais. Entre as compradoras está 
a alemana Kraftwerk Union, implicada no 

, escándalo da "Transnuklear" de tráfico de 
residuos atómicos. 

Nova consulta, esta vez sobre a ficha 
de Carlos Fernández Palomero, Sáeme 
que ·ten traballado como director dos 
reactores exp~~~~n~ais ARGO~ e ARBI e 

BANDA DESEÑADA 
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O CORRESPONSAL 

MANUEL RIVAS 

Manifestación polo peche de Vand~llÓs l_~lebrada o pasado dia 4. 

O corresponsal extranxeiro che
gou ao aeroporto de Labaco
lla un venres posmollado e 

·sorprendeuse coa natureza enigmáti
ca daquel cheira. "Si señor", díxolle 
máis tarde o taxista, que tiña un 
magnifico inglés pulido na hostelería 
de Bristol. "Este arrecendo élle de 
monte queimado pasado por auga". 
Comentoullo con tal naturalidade que 
o corresponsal, que viña a facer un 
traballo sobre o balneario político de 
Franz Fraga, lembrou a sua última 
estadía en Beirut, onde o personal 
tomaba o vermouth á beira de ferra
ganchos dinamitados. 

que coñece as técnicas de obtención de 
plutónio e, consecuentemente, de mani
pulación dan reactor civil para tal fin. · 

Miro despols o apartado destinado á ln
ternational Atomic Energy Agency de Vie
na. Na pantalla váime aparecendo o texto 
da carta que me remitiu Michael Wilms
hurst, director da división de Relacións 
Exteriores, despois da .miña solicitude de 
información sobre o cáso. A data é de 5 
de Agosto do 1988. Leo: "O organísfTIO 
non detectou nengunha anomalía que poi
dese indicar a desviación dunha cantida
de significativa de material salvagardado 
con _destino a un arma nuclear (. . .) A cen
tral de Vé11]dellós encóntrase sometida ás 
salvagardas do organismo de conformida
de co acordo concertado entre España e 
a O/EA que entrou en vigor o 11 de Maio 
do 1981". 

Reclamo ao·prdenador o apartado dedi
cado a WISE (Servíció Mundial de Infor
mación sobré a Enerxia Nuclear). Aparece 
unha solicitude oficial de WISE:-Paris ao 
director· de Vandellós 1 vo~verá a funcionar . 
até o 29 de Abril do ano 2.003, data na 

-·que venc'e o permiso ·de-explo.tación. Vou
no xustificar póndome na pel dos nucleó- _ 

. cratas. · 
·o ·accidente costará perto de 15.000 · 

millóns de pesetas, pero Hifrensa dispón 
dun .... seguro de Plus. Ultra de 55.000 mi
llóns. · No aspecto económico, pois non 
existe nengun problema para instalar unha 
nova turbina e un novo alternador. -

Outra vertente a ter en conta:· a socieda
de proprietária vende a bon précio o plu
tónio 239 preducido na central. Non dei
xará de facer este negócio, ·consentido 
polo Governo e pola OIEA, sabendo que 

.as ínstafacióris radioactivas da central non 
sofre'ron nengun dano. . 

Por outra banda, desmantelar-o reactor 
despois dun paro non programado . incre
mentaria o risco e o custe da operación. 
A duración prevista do proceso sefi~ .de 
dez anos ,e para iso r~queririase unha fi- _ 
nanciación superior á que precisou a 
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· construcción do complexo: 
A retirada pa central de grafito-gas cria-

. ria problemas de estabilidade na rede de 
alta tensión, provocando tensións no novo 
mapa eléctrico español que deseña o Go
verno. Finalmente non podemos esquecer 
que. a sociedade francesa COGEMA, que 
suministra o combustíbel, poderia iniciar 
pleito~ incómodos e provocar o encarecí- _ 
meñto artifical do précio do ·uránio. -

0 Consello de Seguridade Nuclear, que -
está ao servicio do lobby eléctrico, tras 

- axustar os plans de emerxéncia· d~ T arra
gona, concederá o permiso para que a 
central volva funcionar. O pacto PSOE
eléctricas é, ante todo, unha razón de Es-

. fado. r"Por todo iso parecéronme eleitora
listas as repentinas posicións anUnuclea
res de Joan Raventós, o líder do PSC
PSOE. 

Fago unha última consulta ao ordena
dor sobre o apartado de desmantelamen
to. Sáenme unhas declaracións de Maria
no Mataix, ex- director xeneral de Hifren
sa, publicadé!S en Xullo do 1987 na "Re
vista Nudlear Española": 

'~ central debería converterse nun mu
seu, onde se instalarían escotas de tecno
loxia nuclear. Desmantela/a é absurdo. 
Suporia a demolición de 80.000 Tonela
das de formigón prensado. Hai que acon
sellar a sua conservación para outros fins. 
Ao meu xuício os díácticos son idóneos" 

Olio, pois. Tanto se volve funcionar a . 
central como se_ se pecha, os ecoloxistas 
témolo mal. As reivindicacións populares 
poderian rematar nun museu permanente 
dedicado ás excelénc\as da tecnoloxia 
atómicá. Asi se fixo coa central francesa 
de Chino· A- 1, parada desde 1973, e do 
mesmó prototipo que Vandellós l. Ou se 
presta moita atención ou a loita actual 
pode ter un final esperpéntico: un tnuseu 
dos horrores destinado a destruir a autén
tica memória antinuclear. O 

1Santi Vilanova é xornalista e escritor, autor do libro 
"Chemobil: o fin d9 mito nuclear" 

Na saída do aeroporto había unha 
valla cun anuncio de prevención do 
Sida, ilustrado cun condón hiperrea
lista. Só lle prestou unha fugaz aten
ción. En medio mundo había publici
dade semellante, se acaso máis di
. recta, con carpos espidos e en tran
ce amoroso. Ao aterrar en calquera 
país tiña por prioritario costume ler a 
prensa local e iso foi o que fixo tras 
deixar a equipaxe nun hotel compos-

~ telano. A medida que ia lendo titula
res e comentarios, aquel fugaz con
dón da estrada cobrou un protago
nismo que lle deixou alucinado. An
que estaba seguro de ter lido ben , 
consultou varios diccionarios non 
tora ser que en realidade non estive
sen a talar de preservativos senón de 
conservación do medio ambente. 

Pero non. O corresponsal extran
xeiro lera correctamente. Os líderes 
das forzas políticas maioritarias an
dan condonándose uns ós outros e 
tiñan sobre este asunto, dispensan 
do, a picha feíta un lío. Eses días 
vascos e cataláns negociaban con
trapartidas con Felipe González por 
un e'!.entual pasemisí-pasemisá de 
investidura. O corresponsal extran
xeiro pensou que o do condón era un 
informativo globo efímero, por iso 
pasmou ainda máis cando constatou 
que a goma seguía estirando. 

O luns entrou nunha librería, Fo- · 
lleou varios libros sobre historia e 
economía pero a final saliu cun só 
baixo o brazo. Titulabase "A psiquia
tría en Galicia". o 

TOKIO VhLVER AO REGO 
_/ / 

pglU VOLT/JU G erardo lgÍésias ven de ofere
cer a máis exemplar arremeti
da contra o sofisma popular 

de que todos os políticos son iguais. 
O d~ menos é ·a conciéncia da renta
bilidade política do feíto e a posibili
dade de deixalo con motivo das elei- . 
cións a~turianas. En todo caso serán 
máis de mil horas picando carbó'n a 
250 metros· de profundidade coa sili
~ose sempre axexando. 

Os partidos preocupados pola 
campaña fqvorábel que esta postura 
supón para Izquierda l}nida, poden 
tomar exemplo e, segundo se imitan 
· nos bicos aos nen os, nos apretó ns· 
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de mans, nas visitas ~os mercaa___..,~~ 
que proben a picar carbón e · l'ON/ V. 

· paña eleitoral ou, polo meno $ arri- /f'~ 
mar o sacho.· ~ ~ / _, -.. 
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