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Laxe rnanipulou
un inquérito.hai
12 anos.para
aparecer
presiden~iábel
Hai doce anos o xornal "El Ideal
Gallego" realizaba un inquérito
entre os seus leitores para animar a opinión arredor da
reivindicación da autonomia,
propondo a eleición punha Xunta
de Galicia ideal. Claudio López
Garrido lembra aquela iniciativa,
de curiosos resultados, e o
intento de manipulación da
mesma por un grupo de persoas
das que formaba parte Fernando
González Laxe.
(Páx. 6)
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A IMPRESIÓN DE PAPELETAS PÓLOS PARTl008 COÑDICIONA
O VOTO PERSOAL, DIRECTO, LIBRE E SEGREOO

CAPATACES DO VOTO

Xeneral
Piris: 'O exército
deberia
reducirse á
cuarta parte'
Ten fasquia de cabaleiro de
Castela, de ademán preciso,
verbo firme e contido liberal.
- Xeneral de brigada de ArtiHeria,
permaneceu no servício ac'tivo
toda a sua vida profisional,
desenvolveu vários cursos en
Estados Unidos e residiu en
Bruxelas como Agregado Mjljtar.
(Páx. 7)

Os nacionalistas
de esquerda e
direita
.intercámbian a
petición de voto
O PNG-PG pediu o voto dos
nacionalistas de esquerda para
o BNG, que, á sua vez, realizou
un chamamento ao eleitorado
conservador para que vote
opcións nacionalistas deste
signo. Mentres PSOE e PP se
lanzaban mútuas acusacións de
·estar a propiciar o pucheirazo.
(Páx. 5)

Os paises do .
·Terceiro Mundo
abocados á .
produción de
·droga

1

As drogas, cun valor engadido
de 5.000 vec~s o seu custe de
produción, teñen sido desde .hai
máis de éentocincuenta anos,
obxecto de control mercantil ·
polós paises desenrolados e as
metrópolis. Con 1.000.000 de
hectáreas no mundo adicadas
ao cultivo das drogas, ·os paises
· do Terceiro"Mundo vense
obrigados a procurar unha sajda
. por ese camiño ao enorme peso
da débeda externa a costa da
progresiva degradación dos
.
Estados.
(Páx. 1O e 11) ·

· O Tribuna.1Superior
da-Galiza ordeou a
repetición das últ,mas .
, eleicións Xerais en
Pontevedra; PSOE e PP
acusánse de pretender o
oucheirazo o· próximo 17 O,
· pero esquécese que a
m_
aioria do voto galega é un.
voto cautivo, manexado
·· polos caciques, chámados
agora polos grandes _partidos, axentes eleltorais,
e conducido ao cole~io .
eleitoral polos cap8_taces do
· voto, en condicións· que
anulan catquer eleición
demoGrática.·Compre .unha
reforma da Lei El.eitoral .que ·
impida a ·impresión de
papeletas polos pa~idos,
como xa s__ucede nalguns
paises, de modo qüe a
~ liberdade de voto quede
~ garantida tamén fóra do
~ Qoléxio Eleitoral. · ·

-.
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O panqrama político -galega campiari~ se se impedise a impresión de papeletas polos partidos

A nlaioria -do voto galego está ~autivo
dos·axentés ·eleitorciis
A. EIAÉ·G. LUCA

A· maioria dos gal.egos real_
iz1in a v9tadón sen as .mínimas garantias democráticas. O s~u yoto
non é. persoal, nen libre, nen directo, nen segredo~ Os caciques, a vella u.sanza ou ,de novo .cuno! e os seus
· ·. capataces do voto, teñe·n ca~tivo o. sufráx:io, facend? o seu s~gu1mento ate o colex10 ele1toral.
A senténcia do Tribunal
Superior da Galiza
decretando a repetición
das Eleicións Xerais na
província de Pontevedra,
trouxo ao primeiro plano o
fraude eleitoral, xa
·histórico na Galiza, como
· ben relata no Libro Negro
da Galiza Eleitoral,
as suas accións.
.
.sexa segredo, a non ser, a maioria das
Baldomero Cores
A libertade á hora de escoller unha
- veces, para o votante, que colle un sobre e
Trasmonte.
Partido
opción, non existe tampouco. A maioria dos
sequer mira a papeleta, non sabendo a quen
Popular e PSOE, ppla sua
.votantes, sobretodo no rural, séntense
votou pois os ·cámbios do seu intermediario ·
·coaccionados non só por uns sobre~.
.seguramente foron b,astantes ao longo
banda, estánse a cruzar
·marcados, entregados en man por quen fai . · destes anos. f amén os capataces eleitorais
acusacións mútuas nesta
a ·advertencia, desde o poder, _senón que a
e interventores saben café o signo do seu
campaña eleitoral de
c.Qacción séguese a exercer acompañando - -voto.
pretender dar o pucheírazo
ao votante até o mesmo pé da furl':!a, para
Esta· situación mudaría dun xeito radical
o ·17-0. Ambos. poñerán
que non cambie a sua papeleta, ademais de
se fose a Xunta Eleitoral correspondente
en xogo máis de 20 mil ·
por outros resortes máis sibilinos que
guen imprentase as papeletas e sobres, que
omitiremos por 'Sabidos. ;
. chegarian precintados, fal que as turnas, ao
persoas, chamados polo
-coléxio .eleitoral. Cada eleitor veríase deste
PP axentes eleitorais; que
Tampouco o voto é directo, se por tal
xeito abrigado a pasar pola·cabina ou ben,. ·
se
ecargarán de conducir
consideramp~ algo máis que achegarse á
naqueles, casos que non souberan ler,
o voto. Será a loita entre o
mesa eleitoral e depositar a papeleta.
pedirlla ao· presidente da mesa. ·
·
vello e o novo caciquismo
Esquecendo a picaresca do voto por- correo;
Para lograr .este cámbio imprescindíbel, e
realizado nas ·Sedes dalguns partidos. A
nl:Jn país que ten a maioria
- outros que impiden un de~enrolo axe.itado
acción de votar realízase como tal cando os
dos comícios, é ir'nprecindíbel a reforma oa
do seu voto cautivo. Para
axentes eleitorais entregan as papeletas,
Lei Eleitoral vixente, contra a que cada día
' liberalo i'mpredndíbel a
pois as cabinas están de· ador_no. Os pasos
se alzan máis ·voees. · ·
·
O
reforma da Lei · Eleitoral.
seguinte~ son pura meqánica sen relación

REFORMAR.A LEI ElEITO_RAL,
GARANTIR A DEMOCRÁCIA
A estq..1tura piramidal do voto ria Galiza
- aséntase nunha base feita cos cascallos dos
elementos que configuran, precisamente",
unha votación democrática: o voto persoal,
libre,-directo e segredo.
'
;. .
.
_ Unha a unha concúlcanse estas premisas
nas diferentes votacións desde 1977", até o
ponto _de configurar un mapa político
fictício, enmascarando a realidade ·
·sociolóxica e trasgr1..jindo o senso ético do
niésmo act-0 pólítico.
Nun tanto por cento moi ·elevado,
cuantificábel na medida en que certos
lideres mudan de organización e o voto .
marcha con eles, o voto non é persoal,
senón que pértenece ao cacique de turno~
Estes votos caüt(vos por .médio dos capatace!> do voto ou axentes eleitorais, en
denominación actualizada do PP, sérvelles
a .certos alcaldes para_negociar o posto na
lista eleitoraf ou o ·cámbio de partido, aoque
consiq.eran como unha ei;npresa que
abandonan cando xa non lles é rendábet.
"Os meus votos";"os meus 70 alcaldes", se
é un acaudalado como Victorino Nú~ez, son

e

algunha co espírito que conlevan as verbas ·
· voto directo, nón delegado, nas votacións.
Ainda menos se ·pode dicer que o voto

A 110SA DllBA

Várias vacas .pr9testaban a' chegada con retraso á "oficina do labrego": agardaban ser níunxidas.
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'Q PANORAMA
POLITICO GALEGO
MUDARIA
SUSTANCIALMENTE
SE SE CELEBHf\SEN .
UNHAS ELEICIONS
LIMPAS'
Eran máis das 7 da tarde e o Maximino parou o seu coche na
eira, á porta do establo de 22 va- · ·
cas. Xa ·non quedaba por votar
ninguén no fondo 'da parróquia.
Puxo a muxidora automática e
tentou descansar arrumado por
aquel son monótono-familiar. A
xornada tora de intenso traballo;
tivera que madrugar máis da
conta e pasou o dia carretando
·xente no seu 124 negro-ben tratado, viaxe a viaxe, lugar a lugar,
até que todo o mundo tivo· votado ou se librou da sua insisténCia
da mellar maneira posíbel: 29 de
Outubro, dia das eleicións xerais.
Cinco mil pesetas ao dia polo
traballo, quilometraxe aparte.
A operación repetiase en todos os comícios desde o ano 77
ca11do traballou para UCD, lago
para CG, despois para AP , agora
PP.
Fixo tantos cámbios , tantos
realizou o alcalde D. Xosé. É de
casa rica, servicial e alcalde pedáneo desde a marte do seu irmán: un auténtico "axente eleitoral" na denominación agora ao
, uso.
Para estas eleicións do 1·7 de
Decembro ten xa o traballo máis
tecnificado: unha lista de eleitores ao seu cárrego, aos que deberá levar a votar, "sen que se
qu~de ninguén" , seguindo as
instrucións xerais de M. Fraga.
Ao mediodía e á noite dará canta
do seu labor. É a fórmula deseñada polo PP para conseguir
maioria, ensaiada xa, con máis
ou menos pressing, nos distintos
com ícios desde a nova restauración.

A tradicional táctica
caciquil
Unha táctica sabida e sobada
contra a que se enfrentan impotentes as forzas minoritárias que
non son capaces de parar "estas
máquinas de facer estafa".

O voto persoal, libre directo e
segredo, campa moi ben nos
manuais democráticos, pero á
hora da verdade na Galiza. a
maioria do voto non se pode calificar- xa como dirixido, senón
como cautivo.

'NoN SE- DAN As
CATRO CONDICIÓNS
PRECISAS PARA QUE
UNHAS VOTACIÓNS
SEXAN
DEMOCRÁTICAS'
. Un voto piramidal, amarrado
ao cacique local e que se estratifica lago poías parróquias e polos lugares, pasto ao servício de
tal ou cal líder prqvinciaf, que á
sua vez negóciaos cos dirixentes
españois. O resumo poderia ser
a frase tantas veces pronunciada
por Victorino Núñez: " ... os meus
alcaldes e mais eu ... ".

cento, áinda que sé mantén en
.Poderian citarse centos de caOurense, província na qüe os
sos, centos en senso estricto
centristas acadan os millares reque ilustrarían esta realidadé du~
voto qué non muda pola con- . sultados de todo o estado nos
ciéncia popular, senón pota co- - corn ícios ·de 1982, cando se esfarela a rosquilla centrista. Os
menéncia caciquil, pero as -estavotos de Ourense eran de Frandísticas son bastante -elocuenqueira, non da UCD. Pero _podiates: a tradicional abstención
mos facer un reconto dos votos
sube. ou baixa segundo o intereconseguidos nos concellos galese que nos comícios teñan os
caciques locais, chegando ao
gas e veríamos como o ascenso
seu cúmio -no Referendo do Es- . ou descenso de UCD e AP se
tatuto da Autonomia con un 71 7 debe ao cámbio de partido do alcalde, non .do cámbio de voto.
por cento; nas eleicións de 197?
Algo semellante · lle sucedeu a
a Unión de Centro Democrático
Coalición Galega, _que serviu
consegue o 58,8 por cento dos
para alguns de piñeiro nó que
sufráxios merí"tras que AP só tiña
pausarse entre vó e yó pe partio 13 por cento; nas lexislativas
do español. a partido español;
ceJebradas dous anos despo·s o
Barreiro tenta que, xa na próxima
resultado seria similar; nas primeiras eleicións locais o partido
de Fraga consegue tamén o 13,5
por cento dos votos a moi longa
AXENTES
distáncia dos centristas, mentres
ELEITORAIS
que no 81, nas eleicións autonómicas,.can<~o comeza a descomCONDUCEN O VOTO
posición de UCD, xa logra AP o
ATÉ O PRÓPRIO
30 por cento ·dos votos, mentres ·
COLEXIO ELEITORAL'
UCD só consegue o 27 ,45 por

'Qs

lexislatura, volten a aniñar xunto
á piña, cos máis votos posíbeis
ho seu peteiro. De · momento xa
. hai vários alcaldes que_ aridan .
nas can-eiras nupciais -ao redor
da árbore que os acobilla, o PP;
a desbandada produciráse se
Fraga perde a sua última asa
·
eleitoral.
A maioria dos alcaldes do centro-direita_que se manteñennas
tres lexislaturas municipais fixeron o recorrido de UCD ao PP,
pasando por CG, CPG ou AP.
Ternos que chegar asi á conclusión de que a vontade popular
é descoñecida, pois quen a dirixen son os ctJpataces do voto.

Proibir a impresión das
papeletas polos partidos
A primeira medida para acabar
con esta situación teria que ser
o p_roibir, (do mesmo xeito que
. en Portugal por exemplo) que se
imprimisen papeletas e sobres
eleit9rais polos partidos. Estes
deberian estar impresos, a proba
de falsificación e os seus feixes
selados, corno as urnas, até a

.

Desviacións, · manipulacións e violéncia para suplantar o voto

)

)

Durante a· 11 República partiatóns, interventores etc.) baixo a
Os hoxe xeralizados autobuun trimestre eleitoral convertiuse
As. formas de impedir, falsear ou
se da base de que o índice norapariéncia de legalidade", se- · _ses de votantes, dispostos pomanipular o voto aparecen na · pola orde da Xunta Preparatória
mal de votación non chegaba á
gundo Cores Trasmpnte. Discu-:. los partidos da direita, teñen o
nuo mes intensivo de eleccións,
Galiza desde o momento mesmetdade do censo das cidades
tindc as actas de Pontevedra de seu confra-antecédente ·no tempara o -1O, 23 e 31 de Xaneiro.
mo da introducción do sistema
Febreiro do 36, Guerra del Rio po da 11 República no rural coruO poder tratabs:t de impedir a e menos ainda no campo. As: viliberal de voto, no ano 1812. Os
las e cidades. galegas votaban
afirmaba que aqui non actuaban ñés. Bandas armádas impedían
toda costa un cámbio de situacamiños para lograr o secuestro
un 40 0,u un 50 por cento como
matóns nen · valentes senón que circulase calquera veículo
ción respaldado polos yotos.
do voto dan todo xénero de represtidixitadores.
rodado que puidese conducir _
_ A , manipulación do voto e a moito pero o rural dábanse par;..
viravoltas. Podia ser a simples
ticipación de 80 ou 90% e non
Pero a medida que o voto ,de votantes aos colexios. Perante
redacción de falsas actas foi tasupresión dunha parte do uniera raro o oen por cen. A proes·querda aumenta, o medo dos os vaticínios de trunJo para a
mén unha forma madrugadora
verso de votantes, como aconconservadores tradúcese en ésquerda, as forzas da reacción
de intervención delictiva s9bre a porción seguida nas votacións
tecía co voto censitário que só
era o~tra proba de 1 falsedade
violdncia física. Durante a 1 Reempregaban · todo . xénero de
expresión da vontade popular.
permitía votar ás capas sociais
das actas. Bibiano Osario Tafall - pública, os obreiros do Arsenal
medidas para evitar o voto: a roAltos procentaxes de votación
cunha tendéncia conservadora
de Ferrol tiñan :que· lograr un tura das urnas de cristal (o proconsideráronse logo · índice de .e Martinez Risco denunciaban a
garantida.
aritmética caciquil das eleicións
certificado de ter votado ao can- ceso de votación tiña que coamaño eleitoral, sobretodo nó
Unha variedade de desviaciode Abril do 36 en Ourense. To- . didato do Governo-.se non quemezar de novo neses caso), o
rural. O voto dos rñortos, emi. nismo eleitoral por manipulación
rian seren- despedidos._"E cando -recusamento de cédulas electograntes e forasteiros fíxose pro- - das as seccións aparecen rebaié a que relata Baldomero Cores
xadas nun dez por cen do cenalgun eleitor protestaba destas -rais por dúbidas na escrita, 'o
verbial en certos domínios caciTras monte no seu ensaio O libro
so. As instrucións pára falsear o
arbitrariedades e abusos, o pre- adianto do relóxio, o traslado.de·
quís. O deputado Nogués conegro da Galicia ·electoral . O
voto tiñan que ser de tipo xeral
sidente da mesa, que estaba ro- ·coléxios sen aviso.
Marqués de Cl:lmpósagrado ·e . mentaba en Abril do 36 os resulEn 1872, unha ·protesta parlatado das lexislativas na Galiza e para que fose'n realmente efecti- ~ dada' pola Garda Civil amenazáos seus s~guidores conseguiron
vas~
·
baos coa prisión", relata o libe- mentária fixo famosa a urna de
aseguraba que 'só coa participatrabucar as datas de eleicións.
Outra nota que define as eleiral de A Coruña Pérez Costales. Carballo, que recibía papeletas
ción dos emigrados de América
No artigo 36 da Constitución de
O póder, desde a administración .de votantes seguros por unha
e ·os mortos podía_compren.d ar cjóns na Galiza desde 1812 a
Cadiz sii:ialaba as parroquiais_o
exercia outro xénero de terroris- parte e·do común do censo pola
primeiro Domingo do mes de .~ aquelas cifras. Actas dobles e 1936 é a violéncia "Na Galiza
practicouse un 'tipo de terrorismo de voto -coaccionando aos outra. O reconto final do proceOutubro, as provinciais para o .triples por unha banda e tramque direita ou indireitamemnte dimiento de estéreo-voto faciapas de todo xénero para. lograr mo eleitoral sofapado,· tratando
primeiro de Novembrq _e as de
que os colé}t;ios electorais nó de dominar os resortes do pro- . dependian aos orzamentos xe- se, - obviamente, por unha das
Cortes para o primeiro de Nadal:
ceso (mesas electorais, P,earais para os séus traballo.
· partes.
·
O
desen aberto.
O que o lexislador ideara com~

que se saiba que non votou a tal
hora de escomenzar a votación.
ou cal cacique .que, · en moitas
lmpedirinase deste xeito os
'ENTREGA DE
ocasións, impide exercer o voto
chamados mailings eleitorais e a
PAPELETAS,
COCHES
libremente.
coacción aos votantes coa entrePARTICULARES
ga dos sobres, que leva a situaUnha situación terceirocións como que estes se despeCARRETANDO AOS
mündista
guen ao bato para logo introducir
ELEITORES E LISTAS
Para acabar con esta situaGión
outra papeleta diferente, temeroDE VOTANTES
terceiro-mundista é necesário a
so o eleitor que o cacique sé inreforma ·da lei eleitoral. Que facer
· IMPIDEN VOTAR
teire de que nono vota.
Este mesmo ~eparto domiciliá- .
.
mentres tanto?
LIBREMENTE' ._
. Calquer cidadán pode denunrio de sobres benefícia somentes
ciar irregularidades eleitorais, pea duas ou tres candidatúra.s, as
dindo que. '$e faga constar na
únicas que teñen- capacidade
eleitorais que se 'producen o
acta correspond.ente.
para facelo . .
· niesmo dia da votación: o repar. Pero a vixiáncia da limpeza
A situación ·chega a tal extreto de sobres á entrada dos colémo no rural que só un · 1O por
eleitoral e de velar polo cumplixios eléitoráis, nos autobuses ou
cento fai uso .da papeletas deponos coches particulares dos , .mento da legalidade correspónsitadas nas cabinas.
axentes· eleitorais; a comproba- 'delle, ·sobretodo, a apoderados,
·interventores . e membros da
ción de que levan a "papeleta
Coa proibición de imprentar as
mesa eleitoral, sobreiramente ao ·
correcta" e mesmo o medo a
papeletas acabariase cos delitos

presidente.
Os apoderados e interventores
deberán face·r constar en acta todas as anomalias que .observen
no dia da votación óu reflexión
(reparto de sobres, viaxes de coches particulares,. coaccións,
acompañamento a eleitores ... ).
Os infractores deberán ser denunciados, tanto en, acta como
na Xunta Eleitoral. ·En caso flagrante seria conveniente reco~rer_
a un notário para que levante
acta da irregularidade en cues.J
tión.
O presidente da mesa taméri
ten atribución para maridar intervir ás forzas de seguridade se
consic;lera que se está a alterar o
resultado das votacións. Pode,
qeste xeitq, mandar deter a per-

soas que repartan o dia das eleicións papeletas, que coaccior.en
ou que esteñan a servir de capataces eleitorais car.retando a
máis xente da conta en automóveis que non sori públicos. Tamén pode dispor que as FOP
acompañen aos distintos transportes gratuitos, alugados pola
administración ou polos partidos.
Despois serán as Xuntas Eleitorais as que fixen a legalidade
ou nos das votacións e os tribunais quen determinen a existéncia dos delitos e impoñan ascorrespondentes penas que poden
chegar a unha dúcia de anos de
presídio.
O certo é que o mapa político
galega mudaría sustancialmente,
de levarse a cabo e~tas medidas.

PODÉR AUTONÓMICO,
AUTOGOVER.NO E· PODER ELEITORAL
BALDOMERO CORES TRASMONTE

O sistema poi ítico ten a sua expresión1
máis democrática na inmanéncia da vontade do cidadán no reclutamento dos _
seus..representantes e dos sues dirixentes.
Nun estado composto ou semiconiposto,
no que os termos da relación autonom.ia/
soberanía son complementários, ha·matérias que po,la sua própria na,tureza, polos
seus fins e p9las suas consecuéncias pertencen a un ou a outro ámbito da relación
política -e organizativa. Hai matérias que
por non afectar a princípios como. o de
solidariedade, qe igualdade, do interese
xeral, de cooperación, de igualdade ou de
circulación xeral acadan lexitimidade
como elementos próprios do sistema autonómico, sen interfer:éncia do poder central. O direito civil é un caso típico desta
competéncia autonómica pura, ainda que
nas interpretacións da Constitución do
1978 hai posicións moi pouco ou nada autonomistas. o direito eleitoral, na esfera
autonómica, do mesmo xeit6 que o Estado ten a sua própria esfera eleitoral, nón
hai motivo para que non sexa unha maté:., ria interna, de regulación própria das ent¡.:.
dades autonómicas, como a máxima expresión de capacidade do seu autogoverno. Porén unha leitura sinxela das leis elei-·
torais autonómicas, incluida a galega, e da ·
normativa eleitoral do poder cent~al, permite ollar o ·desbalance exi_:?tente, de xeito
que este incide dunha maneira sustancial
no direito autonómico, producindo o álleamento dos poderes autonómicos .é impor----=--.::- UN SISTEMA
- tarites disténsións ,no desenvolvimento
AUTQNÓMICO. TE¿EN QUE .
dos procesos eleitorais.
A normativa eleitoral ten un vencello moi
SER As XUNTAS
profundo cos factores é:::ulturais, ec_olóxi.
ELEITORAIS
AUTONÓ=-M-l_C_A_S_
cos ·e xeográficos, sócio-económicos e
políticos da comunidade. Unha normativa OORGANO FUNDAMENTAL
eleitoral eficaz, que produza as mínimas
E DER13ADEl'RO, SEN
disfuncióris en relación cos obxectivos de
PREXUICIO DA SAIDA
pureza e de sinceridadé ás que teóricamente se aspira nun sistema democrático
XUDICIAL CANDO
representativo ten que ser un instrumento · ------=--"';,_,;;..;;;=--~_;;,,;_~-=---- '
CORRESPONDA'
de regulación axeitada do reclutam'ento
.dos 1íde~es sempre contando con que hai
- males inevitábeis ainda dentro ·d o disposi- outro_s. Unha interpretación unila~eral da
tivo eleitoral mellar pensado, porque o in- doctrina do Tribunal Constitucional, en
xénio humano en situacions extremas é senténcias do 18 de .Decembro de 1981 e
fecur:ido. Ca fin de impedir a incidéncia do de 16 de Maio do 1983, abreu os portelos
para que xurdira unha lei electoral xeral,
co~ficiente humán e .dQ coeficiente partidista, dos sesgos ideolóxicos tnteresados · na que se regulan como básicas ás máis
e das disfuncións dó sistema, a normativa concretas cuestións, lóxicamente atribuíeleitoral ·ten que -axeitarse aos princípios beis a cada un dos poderes autonómicos
fundamentais de que emana, sobretodo sen nengun probfema, _incluso moitos polo
cando un texto rector proclama princípios seu simples . carácter atfxectivo, instrucomo os de igua.ldade ·e de pluralismo so- mer:ital 13 circunstancial. O Tribunal Consti- ,
cial e político. Non debería de esquecerse tucional ·aclarou, na interp·retación do artique unha norma xurídica e · o resume do go ~1 da Constitución, os conceptos- de
eleicións xerai.s e de réxime eleitoral xeral,
acordo de forzas políticas dominantes,
procedendo con corrección técnica, pero
pero, dentro desa longa marxe para calquera interpretación, o respeto ao pluralis- . ao. quedar fixado o conceito de réxime
mo é importante para a supervivéncia do electoral· xeral o lexisfador non ·pudo evitasistema. "
_
la tentaGión de convertir en básico gran
parte dos aspectos do proceso eleitoral,
SEN COMPETÉNCIAS .AUTONÓMICAS
deixando aos poderes autonómicos orfos
de ·matéria para a sua re$Julación. . ·
A Constitución de 1978 non fixou dun xeiA Lei orgánicé! do réxime eleitoral xeral,
to nídio a normativa eleitoral própria do
ño de 1~85, nas suas disposipQder central ·nen dos poderes utonómi- · do 19 de Xu_
cións adicional primeira reservou a prol do
cos. O artigo 32, o 81, o 149.1-.-1.,.ou o 152,
Estado, incluso para cando se tratase de
etc., do tex~o constitucional non permiten,.
nunha interpretación' esirita~ · ampliar os · eleicións autonómicas, un longo feixe de
artigas do título 1 e non permiteu que se·
ámbitos quns poderes en desvantaxe dos

N

1

t

'

.

'

modificaran polas Comunidades Autónomas os títulos 11, 111, IV e V, é dicer, practicamente toda a longa lei, con moi poucas
posibilidades de desenvolvemento autonómico. O resultado foi que a norma autonómica que se mova dentro de tales valos
e proibicións ten máis parecido, en canto
ao contido, cun regulamento que cunha lei
fundamental (jo seu autogoverno. Todo
iso sen ~ontar, claro está, que logo a lei
xeral e incluso supletória da lei autonómica, o que ainda fecha máis· o sistema autonómico dentro de límites reducidos. ,

te o síndrome da Restauración, como está
no ambiente, non habería que preocuparse. Pero este síndrome, con todos os
efectos disfuncionais que produciu, abriga
a reflexionar sobre a forma de dar os poderes a quen lle correponden, os autonómicos ás Comunidades Autónomas e os
centrais ao poder central, así como de reformar unhas normas que non permiten
que o xogo eleitoral, o drama eleitoral, se
desenvolva dentro dos princípios fundamentais do texto constitucional.

A mellar proba do alleamento dos podeExiste algunha expectativa sobre as dis- · res autonómicos, convertindo a organización do proceso eleitoral nun proceso h~
funcións do procedimento eleitral nas disterónomo, é a posición da Xunta Eleitoral
tintas apelacións a comícios. Os probleautonómica, de calquera Comunidade Aumas do censo en Galiza, pola estrutura do
tónoma, con respecto á Xunta Eleitoral
asentarnento demográfieo e pola fórmula
Central. Nun sistema autonómico ten que
da vecindade adoptada polo Estatuto de
ser o órgano fundamental e derradeiro de
Autonomía, que cria problemas en relaadministración eleitoral, sen prexuicio da
ción cos ·emigrantes, son moi visíbeis e te'saída xudicial cando corresponda, e non
ñen indubidábel importáncia. As listas fesó polo respecto
princípio autonómico,
chadas están actualmente-en. descrédito,
polo alleamento dos representantes das . senón tamén pola vertrxií1,0Sidade dos
prazos para a resolución dos conflitos que.
suas bases reais, para deixalos nas man~
se prantexan. Pois ben: por mor do artigo
das oligarquías dos partidos. A pro_vincialización do sistema, produce, por exemplo,
21 da Lei eJeitora~ xeral, ' ª~ suas reso1ucións poden ser recorridas peran a Xunta
resultado~ desconc~rtantes ao coniparalos cos res'ültados xerais. A prima rnediarr- - Electoral . Central. O control do sistema,
ainda que non haxa posibilidade de saber
-te subvencións e espációs nos médios de
comunicación, · que poden producir a crispor qué, está, pois, en man,s da Xunta
falización ideolóxica, en contra do fornen- . Eleitoral de Madrid. Se os problemas que
prantexan · as Xuntas pola sua estrutura
to das ideas, b~se do sistema de reprenon -son poucos, a supeditación ao poder.
sentación proporcional; está cada vez
máis sometida a debate. A süpremacia da · central reduce as $uas posibilidades de
control do ·sistema eleitóral. A invasión da
. im~e dos lideres sobre o contido progranormativa heterónoma no ten::-. límites: a
mático, que é precisamente o xustificarite
do sistema proporcional, é unha dimen- -~ configuración do autogoverno .xurde, ·paradóxicamente, por médio de normas hesión . hispánica de .imprevisíbeis conseterónomicas.
·
o
cuéncias. ~e non estiv.era sempre presen-

ªº

ALIZA E -M·. ND
-· As org~nizaciÓns-' de- mulleres .do PSOE ·copan/·as subve~cións (Pax. -S)
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ELEICIÓNS AUTONÓMICAS o 17 D~ DECEMBRO
•Cen mil galegos conJra a
neglixéncia admiJlistrat iva.
A. non apresentatión do programa autonómico para a loita contra a probeza ante os o~ga n ism o
comunitários por nelixéncia do
Ministério de · Asuntos Sociales,
levou a que 100 mil -galegos·firmasen u-n escrito dirixido· ao Defensa del Pueblo.
.
· Este proxecto preveia imha inversión. directa· de mil millóns de
pesetas na Galiza, "ao que se podía ter sumado outros cinco mil
millóns mediante axudas adicio_
nais.
, No concello de Toques consti- . tuiuse o pasado dia 9 unha coor- .
dinadora que agrupa as asociacións· e grupos sociais que resul· tarorí afectados pala non tramitación dos proxectos de acción
comunitária:
.
Tamén acordaron realizar diversas mobilizacións. para despois do dia das votacións para
pedirlle ao novo Executivo que
busque solucións.
. ,. O

As forzas nacionalistas decidiron ser solldária entre si ante a acometida ~tal.

Mentres PSOE e PP centran a campaña nun posibel -fr~ude

•Abandonos_ncrcDS. O comité local do CDS de Monforte
apresentou a sua dimisión., dándose de baixa, ademais, 30 mmtantes. entre eles figura o ex-parlamentár:io Maxirr,iino Pérez Hartas, que ocupaba o número catro
da lista do partido de Suárez por
.A.E.
resortes, mesmo os ilegais, cheO PSG-EG rompia, en parte, o · Lugo as eleicións autonómicas
os·
partidos
~acionalistas
gando o alcalde de A Coruña a
clima de · concórdia reinan.te e,
do dia 17 próximo. - ·
O PNG-PG pediu o voto
apóian~e mutuamente
pedir nun bando municipal, paCamilo Nogueira, como xa fixera
Esta dimisión ·e abandor:10 hai
dos nacionalistas de
gado por todos os cidadáns, o
Os partidos nacionalistas arre- antes X.L. Facal, arremetia conque sumarlle a - expulsion dun
voto para o PSOE.
esquerda para o BNG,
meteron contra as formacións tra o BNG con dureza inusitada,
concelleiro en Chantada, tamén
O seu compañeiro de partido,
estatais ao tempo que en f-eitos coa .salvedade de que esta vez
que, á sua vez, realizou un
por discrepáncia coa direcióo lusen precedentes facian peticións era en Noia, únha das bases forchamamento ao eleitorado o rexidor, ausente, de Cangas,
guesa.
.
Lois Pena, realizou a campaña
para que _votasen a outros parti- tes da frente nacionalista.
conservador para que vote eleitoral
Esta dimisión estivo· precedida
dos galegos.
enviando a propaganda
do abarídc;mo do partido do DuQpcións nacionalistas
Nos últimos días foron tamén
en sobres con membrete do conGonzález Mariñas pedia o voto'
qué dos concelleiros de Ponteos diferentes inquéritos os que
deste signo. Mentres
cello.
para o BNG · aos nacionalistas
vedra e do deputado provincial
marcaron a discusión e o decoque "quixesen votar a un partido
PSOE e PP se lanzaban
O PP voltou á práctica de morrer da campaña, ainda que é sa-: · de Ourense.
o
de esquerdas" e para _o PNG-PG,
mútuas acusacións de
bili2-ar o voto por correo. Como
bido que funcionan máis como
se
querian
facelo
a
un
de
centro,
exemplo
podemos
citar
o
.caso
estar a propiciar o
parte c;te publicidade :que c9·m o- /
considerando a CG e PSG-EG
do crego de Aldán que lle facilipt.lcheirazo.
-·refereAte real, sobre todo tendo
•O BNG propón unha mocomo "algo difuso".
tou o enderezo das persoas que
e~
conta.
q_ue
a
maioria
dos
méción
~e reprobación ao
O
BNG
pola
sua
banda
tamén
Con eles chegou o escándalo.
estaban encamadás pasando os _
dios ded1caronse a retocal.os-se- , PSOE·en·Narón polo "nefasto
Foron recibidos polos 1ideres aufacia un chamamento para que
axentes do PP a buscar o resp~iaqueles que non quixesen votar gundo ~s suas necesidades ' labor realizado estes seis anos".
tóctonos con calificativos desca- _tivo documento de identldade.
O grupo mi.micipal do BNG desta ·
ao Bloque o fixesen aos partidos · ideolóxicas, primando soibretolificadores tales como paracadisOs · seus mítines voltáronse
. lo'calioade lempra o feito de que
galeguistas da· direita, por mais · do a CDS e EU.
tas. As expectativas e os recor"'
cada dja máis insulsos, nutridos
.C! 17, ao se ~pagar a parafe~- . "nesta comarca produeiuse o ·
que critica5e a .X.L Barr~iro -por
dos de pasadas campañas non
principalmente poía xente que os
naha, apareceran os votos esp1desmantelame.n to industrial . no
afirmar que podía ·participar nun
defraudaron: cos apoios espaacompaña na chamada caravana
dos. Será a hora da verdade...
sector naval e .a posterior falta de
ñois chegou o insulto, algun tan
Governo prescindihdo dos oueleitoral.
para comezar os pactos.
O
reindustrialización .e o PSOE
tros nacion~listas,
extensivo a to.do o povo c"omo o
apoiou esta desfeita". Lémbrase
de aldeáns, proferido p9r Julio
tamén que "Narón ten grandes
Anguita.
necesidades en todo tipo de inEstes lideres encarregáronse,
.
fraestrutura: saneamento ·dos
precisamente, de c~ldear a camrios lnxertq, Frexeiro·e Pedregal,
paña levándoa a unha confrontavia de comunicación alternativa á
ción · dialéctica na que primou a
estrada de Castela, plan integral
acusación, entremezclando ·a
este efecto, froitb quizá da :exeste, de modo s~mellante .
.M.VEIGA
personal coa poi ítica. Pero houbo
de saneamento e depuración,
periéncia democrática que trae - _que sucede éo termo "moder- .
Segundo dados feitos públicos
promoción de · vivencias sounha qúe levantou bonchas e
consigo un desveamento pronización" q'ue corre_de tribuna ,
nestes días, para as persoas
ciais ...... · serviu de pirlón no que se movegresivo dos mecanismos de
_en tribuna, só se ben ·:contraentre 18 e 24 anos as preferénO ·grupo nacionalista sinala
ron as declaracións posteriores:
xogo . .
rrestados por afirmacións tan
cias 'políticas son, por esta ·
J.M. Aznar acusou ao PSOE de
qu~ "o PSOE. nada ten negociaconcretas como clientelistas e
orde: BNG, PSG-EG, EU,
· ·o que observamos a médío der:nagóxicas, do tipo ~ cita·propiciar o f~aude eleitoral. O Mi-.
do co .poderoso Sánchez PresePSOE e AP, figurando os tres
da ca~paña eleitoral é, sen
. do. O centro sanitário de Piñeiros
nistro de Xustiza, Enrique Múgica
mos t~xtualmente- •icando
últimos a un nível semellante.
embargq, o contrário. A imélXe
e, máis tard~ J.M. Benegas volnos cheguerrtO$ .irnos botar . · ten necesida:de de ser completa..:
Á marxe doutras consideraifT!pera e, dentro desta, o líder
do na sua infraestrutura. O lnsatarona por pasiva e dedicáronile
chapapote por. todos os camicións, a realidade constata tarecolle Q significado ·absoluto · ños''..
aos p9pulares todo típo de de.,
. lud, govemaoo" poló PSOE, non·
·
. mén uhha maior -preocupación
da organización da que forma
aporta - o diñeiro que compre.
claracións.
_ Só -en CG, f>SG-EG, BNG e
entre a xuvehtude sobre os . parte. Este proceso comunicaAsemade a zona da Gándara
Fraga . abandonou .a modera.:.
EU é pérceptíbel. un discurso
contidos políticos. . Os xove- -tivo ac;ompáñase polo xeral, e
· precisa un novo centro ·sanitário.
.ción que. lle tiñan imposta e de-·
tanxíbel e propriamente -polítines, alguns ainda sen idade
isto é o máis ·1amentábel; dun- " co, no primeiro caso gráci'as á
. e os socialistas opóñense a esta
·volveu insulto por insulto men- ·
. para yotar, perguntan os porha -absoluta vaciedade discut- . lucidez,do seu líder. e nÓS¡ oumillora''. . Pe~gúntase ademais
tres facia unlia defensa de Fer. qµes de tal ou cal afirmación.
slva, da melrande vaguédáde
"para qué serve ·o pacto EGnández Albor, anterior presidente
tros dous por coerén.cia cunha
Este -cámbio de atitude ante
argume·ntal. "Os ga1egos tePSOE".
da Xanta, tan bon que nen. seldeol()xia cuxa baza principal é ·
o discursb, a proi dunha maior .mos que unimos,_ neste mo- . a ,convicción:
o·BNG de Narón conclue que
quer contaron con el para a cam- •
.·
reflexión, está ·a producirse
mento, máis que nurica, a prol _ Estamos · logo · ante unha
a localidade "sofre onha discri· pa~a. recluínooó en Bruxe~s.
presumibelmente entr.e os xo~
dun ·obxectivo fundamental ... ~ nnva di.sfunción · entre forzas
minación nos orzamentos supra. O PSOE aproveita bvenes, pero tamén no resto da ' que. é o cámbio dé mentalida- ,.:,. maioritárias e o progresivo
mun'icipais" e v<:lora como "totaldiñeiro dos .concellos
povoa.ci.ó n co~eza a sentirse
.. mente, perxudicial"_ó labor realide", fogos de artifício coma
.sentir popular.o
.za~o polo PSOE.
Ambos aprÓveitabari todos os ·
O

Nacionalistas de esquerda e conservadores
intercámbian a petición de voto .

Os xóvenes 'pederi· argumentos
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_DOZE NOMES DOZE ANOS DESPOIS

LAXE MAÑIPUL0U UN INQUÉRITO PARA APARECER COMO PRESIÜENCIÁBEL
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CLÁUDIO LÓPEZ GARRIDO

O 18 de outubro de 1977. "El Ideal Gallego" iniciou umha sondagem entre os seus
leitores, baixo o lema "Doce nombres·para
la Xunta de Galícia". Para participar na votagom havia ql,le recortar umha papeleta que se reproduzia diariamente no' jor.nat .e
cobri-la cpm o nome das doze pessoas
que se consi~eravam idóneas para ocupar
. a primeira Junta de Galiza. Cada leitor só
podia emitir um voto e entendía-se que o
primeiro do$ doze· nomes propostos era o . ·
candidato a pre.sidencia.
.
o remate da sondagem, "da que se reproduz no quadro adjunto a evolucom dos
"40 principales", estava previsto para o 16
de Novembro, ·aínda que um curioso incidente -obrigaria a prolongar o prago. os·
resultados definitivos apareceriam o 4 de
Dezembro com motivo dé! jornada pró Autonomía que convocaría ingentes manifestacons nas mais importantes cidades galegas.
. ·
.
·
·· . A- ingeniosa ideia que tan só pretendia, ·
por via de divertimento interesár aos.leitores na Autonomía, passaria de simples
jogo a se COl'ilverter no tema central 'das·
tertúlias, como um leitor de Carvalhó indica na carta com que acompanha o seu
·
·
voto.
- Aos 3 .días de iniciada a sondagem, o
número de candidatos é de.· 96, e 1O días.
mais tarde atinge os 244. O éxito da ini.
ciativa desborda as previsons ·mais opti- .
·
'
: .
.
mistas. Chovem cartas na redaccom dum ~os qu~ ~~quela const1tu1amos. a ,s~cretaEXPERIENCIA ENSINA
jornal de ámbito fundamentalmente local, na Col~g1ada do PSG. No escrutinio apanom só de toda Galiza senom tamém de receram cerca de 400 ~qpeletas proceQUE A FORMA EM QUE SE
sítios tam dispares como Madrid, Saba- dentes, da_ Coru~~a, ~scntas .coma !11esALCANZA O PODER
dell, Las Palmas .cu Melilla. 0 dia em que ma m~8uina.• utilizando papel. ca~bo~ e .
nom funciona 0 Correio, h.ai gente que se fotocop1~s ef!l vez _do co~sab1do re~orte
PREDETERMINA O MODO
acerca a redaccom a entregar em mao 0
e nas que f~guravam Berras, Ro~.nguez
EM QUE SE VAi EXERCER'
seu voto.
Pa~do, .G.onza!ez .Laxe, Celso Em1ho J=eOs comentários de Gaciño as cartas rreiro e Siro Lopez.
que se recebem, brindam-nos umha cur.iosa image de época. Hai gente que vota .
EVOLU~()M DOS RESUl-TADOS N~ VOTA~OM
por Américo Castro, floreAtino L(>pez
Cuevillas, Martinez Risco ou Basilio Alva11Xr 2/XI 9/XI 12/XI 13/XI 15/XI 20/XL 23/Xl 26/XI 2/Xll 4/Xll
23/X 25/X 30/X
rez. Outros incluem obispos ou persona· X.M. Beiras
25
66
335
428 455 824 1100 1282 1467 1430 1372. 1062 1144 1194
g~ns populares como · o actor Femando
. 31
G. Sabell
236
69
296 318 523 . 701 773 842 891 900 859 ' 955 1000
Rey. Abundam os "fans", como o que qí
· .· R. Piñeiro
27
233
68
288 · 303 494 651 712 771 - 809 819 785 902
943
de García Sabell, daquela senador.,. real,
Paz-An9rade
29
59
746
182 - 232 250 429 570 643 - 680 . 720 701 ~4 715
"non hai outro mais honrado, nen mais
home, ne_
m mais galega", ou como a entu18
. F. del Riego
240 . 261 455 568 644 673 717 699 607 699
725
.58 . ·159
siasta que na sua papeleta escrebe: "Bei. 27
1 lgl. Corral
189
214 235 396 518 587 632 668 649 556 661
58
697
ras!! ! Beiras!!! Beiras!!! Galiza te necesita!"
181 185 339 424 . 481 506 552' - 534 489 569
¡ Luis Seoane
17·
49
144
596
.Nom falta a nota de humor, como o que
40 . 148
15
CarbalhoC.
177 185 335 423 469 475 500 502 463 529
552
·vota por Carro, agregando "se tem va~" •.
382
.
1 C.E.Ferreiro
8-1
112
m
243
512
402
420
435
453
536
~50
ou .o que deixa um espaco em branca
. 14
92 . .116 122. 211 272 301 317 328 346 370 429
· A. Montero
34
457
"para o que menos votos tenha".
117_· 118 182 . 230 257 275 294 312 334 385 417
A papeleta tamen , serve para expor as
- 19
G.·Agudin
32
97
réivindicacons .sobre a· Cuota Empresarial
. 65 . 85
11 - _?O
1 S; Alvarez .
88 152 213 239 240 254 27~ 295 356
388
que agitavám o nos.so campo naquel moM. Dónega
l3 , 35
133
157 173 301 341 382 398 433 399 336 367
387
mento e fariam apárecer por prime{ra vez
· as concentracons de tractores n·as estradas galegas.
.- 74
Fraga lribame
13
21
92
93 165 215 - 230 - 253 286
310 334 365
382
Hai quem enche o · recorte de arriba
F. Vazque]. 20
32. 107 ·138 . 157 ' 249 292 331 342 351 . 350 . 317 355
373
abaixo com um vibrante "Biba la repuvli. 22
;: Meil_ánGil
90 115 . 115 - 177 . 213 229 250 288
361
~6
305 323 341
ca" e quem ·solicita se lhe informe sobre
18
31
¡ V. l=. Espa,ña
103 ·122 123 176 220 230 250 271
289 298 327
350
identidade de Luis Soto, o histórico loitador r~volucionário. Nom falta quem mani75. 90 . 90 163 213 227 230 234 , 240 255 329
E.Glez. Lopez. . 14 ·.29
342
·teste. a sua repuJsa poi a expressom_ca-sVictor Moro · . . 15
25
84 100 100 171 195 207 216 232
241 255 271
279
trapa "la Xunta de Galicia" e propon.ha, ja
13
26
83 111 1f2 152 180 199
**
A.Rosón
221 241. 262 , 269
que a mesm·a non existe •. que. s~ adápte a
87 . 164 191 219 222 _229 . 230 233 246
Ll:lis Soto -·
10
37
-65
8.7
249
denominagom, n:iais ·do seu agrado, de
29
8~
82 149 ., 191- . 210 217 223
60
225 229 . 243
L Ramiro Isla
248
"Cbnselho Geral de· Galiza", nem a leitora
que augura a.victória da~ esquerdas "por91
91 151 197 217 218 219
Cesareo Saco
63
229 232 .242 '246
que los periodistas.solo hablan de.Carrillo,
**
Carlos Baliñas
***
187 215
231
La Pasionária y los de su lado~·, · e otorga o
.
DíazPardo
211 - 245
212
. seu. voto a Fraga porque é·-"µna española, .
, .
·
Xaímelsla
***
208
***
· ·
de España entera·y no divjdida".
..
. ttt
-.
207,
**
,::.
i F. Gesto
- A . melho·r prova da se_riedade com que
,_
, 91 182 258 323 353 380
Glez. Laxe
329
179
65
se toma · a sondagem é a presencia do
voto organizado, em torno a militáncia dos
**
Lopei Morais
154
partidos ou grupos de .amigos,· Umha se~
148
· ¡ Glez. Adrio
,.
mana despois de ser iniciada.
.
**
· ! Siro López · ·
139
O historiador J.A. ·Duran, residente · enf
Alonso
Rios
25
***
..
137
..
Madrid, cairá com toda,a sua human.idade
-,. .
da.sua cadeira de ratá,de biblioteca o dia
R. Valcarcel
130
,
em que descobre, com estupor, o · seu
**
C..Nogueira
128
. .
nome nas listas. Pero o caso mais espec.**
27 .
Lzo. Varela
73
**
121
tacular será o do advogado Spielgelberg
.
,
'
1
Luis
Ripoll
118
q\,le se ve -0brigado a acudir a redaccom
. ,.
... ...... *** '
118
Rguez..Pardo
· para agradecer o gesto de confianya dos
,.
.
.
que o votarom e· rogar que nom o volvam
F. dela Mora
116
'
fazer, porque nom quere ver-se:misturado
, MoureMariño
**·
1-14
·
em política._
tj<
-1os
M. Ferrín
;
O 15 de Novembro, qata fixad~ como
.
.•
104 ..
C.J. Cela
tope para aquel. sufrágio, o ·número de
..
candidatos chega a 500. Ao dia seguinte,
(*) Entre 20 e 50 votos. (j Mais de 50 votos. (*j Mais de 100 votos.
· o comentário de Gaciño, gelaria o sangue
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Aquela burda operaC{om de arquivó e
secretaria que reventava 'umha sondage
que nascera sem mais objecto que intere- '
sar a opinióm pública pola Autonomía, era
atribuida polo comentarista ao partido de
Beiras.
.
Siro López, membro da Secretaria do
PSG e colaborador do jornal, e Manuel
Camaño encargárom-se de desmentir
toda participaQom do partido em tam vergonhoso asunto. ·
. O PSG vivia daquela um agudo conflito
interno. O partido estava dividido entre um
sector· que pretendía a integracom no
PSOE e umha maioria que defendía a necessidade de umha via própria para o Socialismo Galega. A manipulacom da sondagem foi entendida como umha bomba
· colocada na linha de frota9om de aquela
nave a ponto de ir-se a pique.
Havia meses que Beiras se afastara da
política activa por razóns de saúde. A orfandade de que se resentiam muitos militantes pola auséncia do seu líder pediSi
explicar _pquela animosa campanha de
promoyom, mas noma desproporcom de
votos respeito dos restantes companheiros que figuravan nas listas. Parecía mais
bem que alguem tinha proc·urado aproveitar-se da sua benefactora sombra para
preparar·umha plataforma de lancamento.
Salvo Siro López, nemgum membro da
Secretaria aparecía nas listas, e do grupo
secesionista, tam só figuravam dous nomes, Gonzale Laxe e Rodríguez Pardo.
Nom existiam pravas para abrir um expedente disciplinário e a imposibilidade de
dar um escarmento ao responsável de cobrir de deshonra a image da organizaC(om
azedaria o conflito interno, considerado a
partir de entom irreversível e de urgente
sólu<;om e que deixaria profundas seqüelas que explicam, em grande medida, a
posterior evolucom do partido.
A decisom do jornal de eliminar as papeletas trucadas e de ampliar o pra90 das
votacons até odia 26 foi acolhida com aJívio. A correc9om dos resultados reve1aria
a identidade do culpável e isso parecia
castigo suficiente. Assim de jesuítica era
a nossa indulgencia.
A Junta resuttante da sondagem, interpretada polo comentarista como expressom da vontade integradora, configurava
umha espécie de Governo de ConcentraC{Om Nacional de composiyom centro-esquerdista. O predomíoio do grupo Galaxia
é evidente, e alguns afei9oados a políticafic9om chegarom a imaginar umha febril
actividade em torno a umha mesa camilha
para cobrir papeletas. Penso que o halo
de galeguidade que rodeava entom a algumhas pessoas fazia-a inecesária, ainda
que o nomeamentó de Marino Dónega
como conselheiro de Cultura, a apari9om
de Realidade Galega, a designartom de
Garcia Sabell como delegado geral do
Govemo, a inclusom de Ramon Piñeiro e
alguns ad~láteres nos escanos do P~OE
sejam argüidos em favor de tal opiniom.
A mim, paréce-me mais interesante o
grupo de segundons, que seriam os chamados a jogar ·um papel mais relevante na
polftica galega e que fam bom o conselho
dos sinais indicadores das estacons: "Cuidado. Um trem pode ocultar outro".
· A memória é um espelho de feira que
distorsiona o passado e atinge as images
da mesma ingenuidade que acreditamos
. perceber nos velhos filmes. Tal vez porque conjugamos sempre o passado em
pretérito imperfeito, 11os pareza hoje aque"".
la manipulacom umha maldade infantil ·em
comparanca com a discriminatória distribu9om dos espacos electorais de TVE,
com a actitude de quem enche as fauces
._com a palavra democrácia e se amostra
tal'!l estrito na fórmula rit1.,1al de um juramento que viola todos os días, com a entrega ·pessoal de subven9ons oficiais, que
em poa lógica deveriam seguir o c1,irso
normal da transferencia bancária ou com
a transgresom das regras de jogo-polos
interventores encargados de ·velar pala
pi.Jreiá de umha votac;:om. Mas o refraneiro popular insiste em que "de pequeno verás que boi terá&" e a experiencia ensina
que a forma em que se alcanza o poder
· predetermina o modo em que se vai exer1
·
. cer. .
O
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EXERCITO EPACIFISMO ,
Non-violéncia

"Os_exércitos deberían ser rriáis ·
· p~quenós, voluntários e defensivos"

O ttpo ..de poder non condiciona
· ó ex~rcito? Por exemplo pode- ,
ria existir unha defensa non.violenta ·au unha onde o militar
exec~ra de experto, como un
xuiz ante un_xurado, pero sen a
capacidade para a decisión final?
Os procedimeritos de defensa alternativos compoñen unha ampla gama. O límite máximo é o
que acabas de dicer: unha defensa ·popular non violenta, sen
armas, sen exército, que cambiase as forzas armadas pola convicción profunda da povoación .
lsto require unha gran formación,
porque practicar, por exemplo, a
defensa civil non violenta, cando
se está a ser invadido polo enemigo req:uire unha moral maior,
quizá, que asaltar' unha trincheira. Creo . que este é unha ideal,
pero non próximo. Unhas defensas armadas reducidas, como
-propoño, permite ir combinando
con todo isto. A defensa civil non
' violenta só é posibel tamén nuriha sociedad altamente coesiona' da.

Alberto Piris,
xeneral de Brigada

• M. VEIGA·G. U~CA

Ten fasquia de cabaleiro
de Castela, de ademán
preciso, verbo firme ·e
contido liberal. Xeneral de
brigada de Artilleria,
permaneceu no servício
. activo toda a sua vida
profisional, desenvolveu
vários cursos en Estados
Unidos e residiu en
Bruxelas como Agregado
Militar. Nestes tempos nos
que a palabra Paz gaña
cotas verídicas na
sociedade, cando os
xovenes afirman a sua
atitude antimilitarista e
insumisa, veñen ao pelo
militares coma este
ensarillados cos novos
tempos.
No seu anecdotário, que el califica de irrelevante, figura a participación nalgunha das Marchas á
Base de Torrejón: "máis que
unha participación foi a necesidade de observar, igoal que asistin en Bruxelas á gran-manifestación antimisis que se realizou no
outono do 80, sempre me gostou
observar a realidade, pero penso
que iso é secundário". Participou
tamén en Bruxelas nunha recepción na Embaixada Soviética "eu
quería mostrar independéncia
nas miñas funcións, en tanto que
Agregado, independéncía bis a
bis dos outros paises da OTAN.
Posto que o meu embaixador me
autorizara a asistir ás recepcións
oficiais, eu asistin a todas elas
sen distinción de Leste ou Oeste". Feítos menores pero que poderian salientarse como precursores dunha atitude cada vez
máis "eralizada de distensión.

mos a entrar, privadámente sempre din que é para fornecerlle ao
exército un entretenimento exte- ·
rior que evite a reiteración de fenómenos como ' o 23-F. Esta é
como se dixeramos a mancha de
nacime1;1to coa que nace a en~ra
da na OTAN: o susto do 23-F.
Costaranos moito esquecer isto
e enlazar coas necesidades propriamente defensivas da Alianza.

'EsPANA NON
ENTROU NA OTAN
PARA DEFENDERSE
DE NENGUN
NEMIGO, SENÓN
PARA ENTRETER
AOS MIUTARES,
POR MEDO A
OUTRO 23-F'
Tecnoloxia militar
Ante un nível tecnolóxico militar
tan alto, que papel lle corresponde a un 'exército moi inferior
como o español?
Ante un posíbel conflito a ·sua
misión é secundária, como asi
está definido o seu papel na
OTAN, papeis próprios de retagarda. Agora ben como repercusión para as Forzas Armadas é
evidente que estas se van facer
máis operativas na OTAN, outra
cousa é que fose necesário estar

ANOSA TERRA

Fidel Castro sinala que se o
povo estivera contra el, levanta-·
riase porque toda a povoación
ten armas.
Os extremos da defensa alternativa empezan. por descentralizar
·o· armamento. Un militar alemán \
da OTAN· decia que, e cada família tivera un pequeno· foquete
contra-carro, o problema que se
-plantexaba da invasión do Pacto
de Varsóvia seria re~eitado. Pero·
se un Estado ten medo de pos~. bilitar que alguén actue contra el,
terrorismo etc., pois non o fai, é .
evidente.· Ao Estado custaralle
ainda moito descentralizar o armamento.' Moitos suizos teñen
nas casas armas lixeiras, pero
hai que ter un Estado onde esas
armas non vaian ser utilizadas
p~ra atracar un banco, por
exer:riplo.

outro da outra banda". A pergun- posta máis inmediata, o papel
ta é: e se desapareceran todos "dunhas 'forzas armadas que cueles? lsto produce carta espe- bran as necesidades, defensivas,
ranza, pero mentres isto non se coa dimensión suficiente; pero
produza, mentres non desapare- sen extralimitacións cara a -unha
A indústria e o avance tecnolóza simultaneamente a OTAN e o · cobertura ofensiva. Trátase, xa
xico .están tamén nas orixes do
Pacto de Varsóvia, os exércitos que logo de sistemas de defensa
arrnamentismo? ·
cumplen outras funcións·: ser non agresivos. lsto non lle sucede ás dl:Jas grandes potencias · Os ,militares non promoven norsostén do que queda da spberamalmente as guerras, pero si son
nia do Estado. Se un Estado ·non que pretenden influir neutros tearmamentistas. Se o enemigo
o ten parece que deixa de selo.
rritórjos. lugoslávia~ ou Suécia inaí.
ten a arma tal, nós queremos ter
As veces mesmo son símbolos, . sinuaronse xa no sentido que eu
un modelo tan bon ou mellar. O
se por baixo· do Arco de Trunfo sosteño".
Pero ante un conflito nuclear o
que ·sucede hoxe é que se a inde París deixa de existir a tumba
papel dun exército convenciodústria armamentística encontra
do soldado· descoñeciao ou non
nal é mínimo.
un espácio no mercado para
se produceñ os desfiles do .14 de
vender unha nova arma e obter
Xullo, pois parece que Fráncia
En termos de enfrentamento nubeneficios· vaina fabricar. As veperderia un dos·'principais sím'Qs-MILITARES·
clear España non ten nada que
ces non nós dan nada nen pare- ·
bolos
da
sua
soberania.
·
Este
·
é
facer, é óbvio. Nunha guerra nu. NON PROMOVEN
cid o ao que pedimos, entón · o
un aspecto tamén que fai que
O exército español é convencio- clear, ainda que fose limitada, ao
mmtar di: e onde o vou utilizar e
AS
GUERRAS,
.
pervivan
exércitos
desproporcional, no sentido de que non é nu- exército español virialle dictado o
daquela criase a táctica e a conclear. Cal é o seu papel, tendo seu papel desde· o ' mando nor-· .nados para as nec~sidades dePERO SON
tinuación
compre inventar a polí..
fensivas
en canta que forma parte da te americano na OTAN, a táctica,
ARMAMENTISTAS' .
tica que respalde esa táctica. Asi
·Alberto Piris realza, como proOTAN?
.
a estratéxia e mesmo os' médios.
é como vai o mundo e mentres
O problema ten unhas raigames Non hátrería aquí nengun protapensemos que un aparato desmoi fondas. A entrada de España gonismo. Agora ben, se España
banca a outro, iso tamén ócurrirá
na OTAN non se fixo en base a desexase ter unha forza própria
.
en armamento mHitar.
un plantexamento defensivo, e autónoma, isto non obliga a ter
unhas
fcirzas
nucleares,
nen
quer dicerse: por ter tal enemigo
A existéncia de máis armas pro. compre entrar na Alizariza. Ainda r cuantios'as, obligaría a dicer que
voca máis violéncia? Ademais o ternos
que
defender
e
contra
na Revista de Estúdios lnternaarmarse tira dos orzamentos?
cionáis do Inverno do 87, creo quen, o demais seria un planteo
armamentismo despro'Porcioxamento
lóxico
e
automático.
·
lembrar, o líder da oposición viña
Que opinión ten ~obre os o~tou a favor do. servício militar
nado pode levar abofé a algúns
a dicer por escrito que se non Eses primeiros .pasos ainda non
,~ xectores de conciéncia e so~
obligatório. Creo que o serví- .
paises a situacións de pobreza e
·entraramos na OTAN e o exército se produciron. Como decia Cabre a idea de que o servício
cio oeligatório ,cumpliu un pade grandes desequilíbrios soquedara . sen función isto podía milo.José Cela "os exércitos mímilitar é unha espécie de
pel importqnte . na história,
ciais. Pero -e teño caviladó
ser perigoso para o devir poi ítico ranse nas fronteiras coma espeperda de tempo?
·
cando os exércitos · deixaron
moitas veces sobre isto- eu
español. ' lsto para min é arre- llos e cada un existe porq~e. hai
de servir ao reí ou aos nobles
lstO habia que plantexalo desprefirp unha persoa ·armada pero
piante. Se este líder considera
de a raiz, desde as· necesida- e pasaron a servir á nación,
·na
cal non reside o odio a outra
que só dentro da OTAN o exérciesa foi unha forma clara de
des defensivas, e chegariade8armada pero que odie. O arto ~en función e que en casó
progreso. Pero isto sofreu. xa
mos á conclusión de que o
mamento nuclear ás veces é o·
contrário a actividade do exérci- ·
moitas moc;lifi~acións e, so. · Exército de Terra, que é o
fin dunha cadea que empeza na
tq podia voltarse contra o próprio
máis voluminoso, · poderia ser bretodo, os exércitos tecnifíexplotación do emigl'aAtEl extranEstado, iso quer dicer ºque non NuNHA GUERRA-·
a terceira ou cuarta parte do canse, xa non son necesárias
xeiro, na discriminación dos xitase · comprendeu a función do NUCLEAR A
que é. Gran parte dos mandos as masas que se lanzaban na
.nos, etc., esa é violencia, ainda
· ·· ·
exército. .
ESPAÑ:;...;;A:....;..V,;_.;.IR-IA-LL_E_ _
rnilitares coinciden nisto con .1 Guerra Mundial a morrer nas
que nisto nada sexa demostrasectores .de· opinión, no sen- trincheirás. ·os exércitos teñen
Entón España non entrou para · DITADo · o~ SEU
bel. A violéncia criase de moitas
que ser máis pequenos, vo-so, por exemplo, de que é
.. defenderse dun enemigo, como
formas. Existe unha violéncia esmellor ter-ún exército de xente luf.'ltários e eficaces para cumno seu dia Bélxica ou Alemaña, PAPEL .DESDE O
trutural e, dentro desta, os orzaplir a func~ón defen~iva\ que o .
que non se sint? for.zada a fdrsenón nun momento no que os MANDO
mentos das forzas armadas son
q
.governo Hes designase.
m~r parte del. E dicer non eslíderes políticos·, ao -tempo que
unha ·parte innegabel~ pero non
NORTEAMERICANO'
explica~ _ao povo para qµe va-·
·
O
son .a única.
~

'O exército de ter:ra poderia
ser reducido á cuarta parte'

·11.
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CLIENTELISMO NAS SUBVE,NCIÓNS

As organizacións feministas denúncian ~ amiguismo no Ministétio e,na Xunta

Organizacións de mulleres
·
·
relacionadas co PSOE .copan as subvenciQns
A Asociación Galega da
Muller (AGM) xunto con
outros colectivos
feministas veñen de
denunciar o clientelismo
existente.na política de
subvencións para temas"'
relacionados coa muller. O
desglose des~as
subvencións, "pesie a
dificuldade para conseguir
· dados oficiais", recóllese
nun amplo informe,
segundo o cal, por
exemplo, dos 28 IJlillóns
dedicados pola Xunta a
. esta .matéria, 26 terian
correspondido a grupos
relacionados co Partido
Socialista.
Segundo se recolle 'no amplo ·
.dossier o Instituto da Muller re- ·
partiu un totai de 218.288.000
pta. en subvencións distribuidas
en vários capítulos: investigación
(realización de traballos sobre a
mullerf, asociacións, etc. Neste
último apartado terian correspondid_
o 22 millóns e médio ás
duas entidades vinculadas ao
P.SOf; (Asociación de Mujeres
Progresistas e Asociación de
Mujeres Jóvenes) e 9.600.000
pta. á Coordenadota de· Organizacións Feministas do Estado
que agrupa a máis de 35 asociacións. Alguns dos colectivos
desta Coordenadora, entre eles
vários galegos, non recebiron
nengunha subvención.

Instituto da Xuventude
Por parte do Instituto da Xuven.,.
tude repartíronse algo máis de
265 millóns. Aqui dariánse casos

MULLER EINFORMACIÓN

•Un futuro incerto segundo os economistas. A reu~
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~
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Colectivos relacionados co PSOE receben subvencións de vários organismos. Outros colectivos feministas quedan
sen nada, segundo a denúncia. . ·
·
·

como o da Asociación .de Mujenistas denúncian "que non se fires Jóvenes que, despois de rexeron públicas as subvencións, ·
cebir do Instituto da Muller
non tenen pensado publicalas no
9.600.000 pta., co'rrespóndenlle
DOG, nen en ningures. Lago de
moito buscar e de solicitar á
agora 18 millóns e médio máis.
Do próprio ministério, rexido
Consellaria esta información, só ·
por Carlo~a ·Bustelo, repárter;ise
conseguimos informacións experto de 450 millóns para diver- . traoficiais ainda que totalmente
sos programas, entre os ql!_e se . fidedignas".
incluen a igualdade entre os se- · Eri conxunto dos 28 millóns rexos, as mulleres en graves sit.uapartidos, cifra que consideran
moi escasa para o cometitio que
cións familiares, etc. Desa cantidade, segundo o. dossier, :case
debería servir, 26 irian a parar a
380 millóns foron destinados a organizacións vinculadas ao Partido Socialista. Neste último caso asociacións relacionadas co paranalísanse as · concomitáncias
tido no pooer.
das suas presidentas con candidatas do Partido Sociálista, asi
As subvencións da Xunta
como o feíto de seren, na maioria
No apartado de subvencións de
dos casos, organizacións xa
diversos organismos da Xu~ta,
subvencionadas poio Ministério.
para capítulos rel~cionados coa
As organizacións feministas
problemática qa muller, as femigalegas non relacionadas con

esta opción non terian recebido
en conxunto máis de 2 millóns
de pesetas.
AGM e outras organizacións
denúncian tamén os retrasos nos
pagos das subvencións prometidas e mesmo a. volta atrás a respeito da cuantía, tras a aparición
na prensa, promovida desde a
própria Consellaria, do anúncio
de colaboración e de concesións
de subvencións.
·Por. último, sinalan, "hai organizacións que non precisan apresentar ·todos os papeis que se
lles esixen a outras, unhas poden
chegar fóra de prazo que tampouco pasa ·nada, outras teñen a
sorte de que as solicitudes se fagan directamente nas Consellarias ou organismos concesionários".
o

Algo máis que cabras :Violadas
ria- . do seu gancho ..no leitor
{masculino, obviam~nte).
O interese que estas notícias
Unha noticia, publicada por
despertan baséase no seu caFaro de Vigo en dias pasados,
rácter inusual e no feíto de esrelataba con extrema pulcritutaren relacionadas· co sexo.
de e acerto narrativo e baixo a
Até aquí encontrámonos ante
·firma ,de corresponsal, a proun simple ·criterio de ·xornalistesta dunha muller de Mogor
mo amare/o, aoque, na sociepola violación dunha cabra da.
dade da oferta e da demanda,
sua propriedade. Segundo se
é difícil, ás veces, non recorrer.
indicaba, un grupo de catro
O notório do caso é_que :espers?.ª7 taran ao parecer as
té\S notícias (idemats producen
culpj_a'~is, producindo desgacomerítários do tipo: "Carallo
rros e e outros danos ao- animal. Tamén s~ sirialaba 'que . para o rapaz, catro el ·só, ese
er,a a segun.c;ia vez que sucedía . si que é un home, etc.", no
e que na anterior oca·sión apa- -· . caso do agresor das catro mulleres. A notícia, así redactada,_
r~cerán 800 peset~s xunto á
está dando pé, á xustificación
cabra "non se sabe se por olvi- da agresión.
do ou por pago dqs servícios".
No caso . da c·abra -Convén
· Non hai ·mofo tempo outra
deterse na mención aos desnotícia ocupara espácios 'nosgarros, ,á violéncia, ·etc., que
xornais, esta vez a sua orixe
por t~atarse dunha cabra res.ul.:estaba· na própria oficina de
·.ta inevitabelmente irrisório
pre'nsa da comisaria de policía.
· Nela afirmábas~ que un ·mozo , · {maxime, insistimos,..se o- lec-.
tor é varón). No subconscente,
viQlara a .catro rapazas, coa .·
detrás da cabra está ·a muller /
ameaza dun. casco de botella,
· (O contraste animal/persoa é
producíndose os feítos no veíxústamente o que provoca o
culo que o próprio xoven conducía.
_· ·~
· humor). Esta · i9ea suxírese,
aiñda máis, cando se indica
Polo tóno narrativo de amque· os agresores deixaron ali ·
bas notícias,. como doutras se800 pesetas, non se ~ sabe se
.mellantes que teñen aparecido
esquecidas ou como págo dos
nos médios, dedúcese que esservícios prestados... Anótemos
. tán -literariamente cuidadas,
nesta frase a gr~cía_ 6usc~da
conscente o xornalista -inpolo xornálista, que-ap !llesmo
cluido, no seu caso, o . respon~
tempo cubre as cost~s cun
sábel de prensa da comisa• MANUEL VEIGA

nión de economistas, sociólogos
e técnicos ben coñecidos para
discutir durante tres dias ·o horizonte da indústria e as relacións
económicas no mundo, rematou
o día 9 no recén estreado Pazo
de Congresos cun diagnóstico
críptico: as novas tecnoloxías
son un reto do que non se poden
coñecer ainda as consecuencias
desde a nasa perspectiva.
Para esta vaguedade que tanto val para colofón dun congreso
de economistas como para unha
asamblea de xastres, as reunións, fortemente subvencionadas e suubtituladas Economía e
Cambio Tecnolóxico contaron
con aportacións de interés mínimo coma a de Robert Solow,
que recomendou innovar a tempo para non quedar desprazados. Solow, un representante do
seitor máis retrógrado da macroeconomía, chegou acompañado
dun dos país da Marte das ideoloxías, un xubilado Daniel Bell,
ideólogo da Guerra Fria que se
revela incapaz de entender os
cambios no Leste.
Os avances tecnolóxicos xeneran paro e os parques tecnolóxicos son incapaces de xenerar
emprego. A concentración do
saber en poucas mans está a
coartar o progreso en toda a periféria do capitalismo. Estas poderian ser .as conclusión dun
congreso que se volve contra si
mesmo e que por eso publica
unha conclusión tan pouco brillante coma esta: o futuro é incerto.
O

ciistanc.iamento, moi profisional, decindo que 'ao méfor
. quedaron ali esquecidas. Pero,
sobr-etodo, vemos a alusión
clara á muller (sori ·persoas e
non aniniais as que cobran),
aparecendo asi a idea, multitude- de veces ·criticada polo ·feminismo, de que (na mentalidade do varón-macho) en
cada violada hai unha puta (ou
muller que provoca).

protestar). Para exemplo de
decorador de noticias de su•A CEE intensificará o
cesos ternos o caso sobrancontrol sobre as subvenceiro de Lince, en Faro de Vigo
cións agrícolas. A Comunidaou de Alvite, en La Voz de Ga. licia . .
de Económica Europea estabeleTamén é certo que non está
cerá en 1990 unha nova normativa para controlar o destino das
na intención conscente do xornalista o xustificar a violadores
subvencións agrícolas para eviou rirse ·de mulleres con destar que vaian a empresas que
non lles interesen.
garros internos _ froito dunha
violación. O seu único interese
Por outra parte acordou tamén
é atraer ·lectores. Pero é a sua
reducir os excedentes dos proManeiras de dispoñer a
ductos almacenados polos orgaideoloxia machista, aquela que
información
nismos de intervención da Coconsidera á mul!er inferior e
Alguén poderá dicer que, pésie
munidade Económica Europea
polo tanto obxecto posíbel de
a todo o que se argumente, os
coñeceron unha forte disminuabuso -ideoloxia que discrefeítos ·. eran eses e o xornalista
ción durante 1989, que xa teñen
tamente nega posuir-, a que
ten a obriga de dalos a· coñe·o delata.
unha tendéncia a disminución. O
cer, cando ademais el norí ofeNon eremos, por último, que
rece nengunha opinión a maiosexa supérfluo o. papel que x"o-.
res. ·
gan este tipo de notícias, dada
•O Urquiola 13 anos desSobre isto compre sinalQr o
agresiva mentalidade que repois. Os 2.999 mariscadores
seguinte ~ Os feítos, moi proba-.flexan e o amplísimo eco que
· das Ria de A Coruña, Ares e F;ebelmente, non sucederon tal e·
obteñen entre o público.
- .r rrol, afectados pola con.taminacomo nos. son narrrados i;}, en .
É esta unha das fOímas máis
ción causada polo embarrancamatérias coma esta, ·~os mllti- - subtís de·- atacar campañas,
mento do buque-tanque Urquiola
ces son moi impo'rtantés. Un
doutro
modo' · · inatacábeis, ·
en 1976, comezarori a cobrar os
xornalista pode moi ben valo- .
como a levada adiante polas
máis de 1.00.0 millóns de pesetas
· rar. a noticia . -que vai ter gran
feministas en contra das agreasignados.·
·
atractivo no Jeitor e apresenta..:
sións sexuais.
As indenizacións máis cúantiola da maheira máis eficaz. Para
A guerra do .maéhisrno contra a muller· no_r'.l se,xogá, máis
·sas son de algo mái~ de 500 mil
isp' pode redactala .dunha. f9rn'ía ou_doutrai incidir µ,os asunha vez, en campos~de batapesetas. Os mariscadores de ·
pectos que milis qon-yéñah e:
:. Ares negáronse 'a cobrar a que. .
lla declarado"s e. si ·. nestas pemesm.6 · decottiía con ·táport~s .
quenas sutilidades 'e,, humoralies correspondeo
éonsiderala - .
da Sl:Ja' COll~tár persoat (tarefa - das que;i moi.:ben pode permi~ _ .; "discriminatória·e-burlesca'.', 'pols . ·
que', ' neste ~aso, fé;li con llg.ertirse ql!en ostenta.o poder en- .· · · só Jles. a.sigñarqri ~entr~ ·1-.1 e 20. -'
dade, pois~.rililguén, coida~ . v~i
tre os sexos.
- o . mil.. p~set.as, . segundo se, trate
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A Xunta concedeulle 750 millóns contra o
aval do 15 por ~nta · das acccións

•

Betanzos

Buscar alternativas
.á(p.r odución artesanal·
.
.

.

.

,;'

As mu,tinaciOnais
-_Betanzos ten $ido de sempre ·
unha tradicior:ial comarca prod.upr~t~stan a axuda ~ Larsa. tora
de viño, e de augardente.
Alén xa dun vello malestar entre'

.

"

.

. • ANTÓN MALDE/BETAN~OS

.A.E.

O grupo láct.eo Larsa
receberá unha subvención
da Xunta de 750 rhillóns
de pesetas, entregando
como aval o 15 por cento
das accións, para pagar a
débeda aos gandeiros. A
Asociación de Empresas
Láéteas de Galiza,
·dominada pelas
multinacionais, pretenden
recorrer este acordo do
Consello que desbarata a
suas pretensións de
desestabilizar o sector
lácteo galega, pois xa lle
tiñan baixado o précio do
litro deleito ao productor
en 1O pesetas.
A decisión do Consello da Xunta
de conceder un crédito de 750
millóns de pesetas, as tres cartas
partes da débeda, ao grupo lácteo Larsa para que poda facer
frente dos pagos aos gandeíros
frea a desestabilización do sector lácteo galega.
Is.te era o obxectivo das empresas multinacionais operpntes
na Galiza que propiciaron, en
parte, coas suas manobras, a falta de liquidez do grupo chántadino. $on precisamente estas empresas, agrupadas nunha cieno.minada Asociación de Empresas
Lácteas de ,Galicia, as que califican a medida da Xunta de "desprivatización de feíto", afirmando
que é ilegal, segundo a Constitución Española e as normas da
·CEE.

Este nome da AELG, pode .té- . :os augardenteiros da . cornarca
var ao engáno, pois está forma- polo imposto de 13 pesetas pordo basicamente pólas multina- litro de capac.idade -da cuba do .
cionais, ou empresas foráneas alambique; que ·aché~m abusivo a
que veñen recoller o leite a Gali- respeito doutros impostes, nesza. Besnier España, Nestlé, Pas- tes meses de campaña do, aucual, Central Lechera Vasilloleta- gardénte p_ercorre·. a comarca ,
na, Industrias Lácteas Asturianas - unha profurida indignación p0pu- son os nomes destas empresas · lar por unha dísposición de Faque se opuxeron xa redonda- . cenda que prevé a desaparición
mente a que Larsa firmase en dos augardenteiros a111bulantes,
1987 os cóntratos hómolo.gados .d~senvolvendo -segündo F?cos sindicatos galegos.
cenda- as directrices· da CEE
en matéria
produción, comerTriunfo das CC.LL.
cialización e consumo: · Desta
O acordo da Xunta recolle as pe- maneira o único sítio legal para
ticións formuladas polo Sindicato poqer facer augardente os viciLabrego Galego-Comisións La- ños seria a destilaria, cu ns · cusbregas e polo .SNG tanto f!O to- tes de 600 pesetas por litro máis
cante á concesión de crédito a · o precinto polo impo?tlQ para seLarse como ás condicións im- . ren comercializado. E diéer, que
postas para otorgar este crédito,
frente ás 300 pesetas/litro que ·
polo que desconvocaron a mobicusta a maneira artesanal, pasa _ tendidas medidas hixienistas
"cando nunca lle fixo mal a ninlización que ian realizar o luns día a 900 un litro de caña. M.áis ba11 en compostela. rato sae mercar coñac.
guén". A produción é toda para
A ·xente non ent~nde as pre- ,-consumo da casa, non podendo
Asi a Xunta reclamou de Larsa
como aval para a concesión do
crédito o 15 por cento das accións da empresa, condicionando a axuda a que a ista afereza
un balanzo detallado correspondente ao ano 1989. Larsa aceitou, ademáis, outra
petición das CC.LL.: o acceso
. .
. .·
preferente á participación do capital social das coperativas e
productores galegas. Acordo
contestado polas · multinacionais
que xa hai ternpo que se queren
facer con parte das accións da
-empresa líder no . sectgor lácteo
galega. Algo aoque até agora _se
negou a familia Rodríguez, mesmamente chegando ao enfrenta- _
,mento entre os seus membros e
a compra do accionariado aos
O
'membros discrepantes.

de

ter venda pois é ridículo ese excedente de 10 ou 12 litros de ex. cedente. "Quen vai vendela?". -A
caña, na casa, é un licor co que
se fai outrós de diversas. frutas,
, amais de ser un médio simbólico
de integración na família na sociedade·a médio do agasallo.
Para os grandes _perxudicados
isto non deixa de ser un aldraxe
máis, na espera da vinEleira proibición de ·matar o porco ou deixar de facer o viña. ·Quen .escrebe ten que ctmfesat. o tem.or -a
·. que proximamemente non ·ne
deixen· facer o pan e as empanadas no forno tradicional, por ser
suscept[bef de venda .. A · xente
clarná "hannos deixar nuos".
Unha das solución consensuadas que·· se apontan é a denominación de orixe. Fixar · un ponto
en cada aldea, regulado, para
poder seguir facendo ó- augar- _
dente por métodos tradicionais,
xa que os particulares precisan
aos augardenteiros ao non poder
custearse un alambique que ven
· valendo unhas 120.000 pesetas,
só para 1.000 ou 2.'000 litros de··
- viña'.
O

e

·só LLE -QUEDA
-ESTE MES

... PA~ REALIZAR JNVESTIMENTOS
QUE LLE PE.R MITAN DESGRAVAR
NA PRÓXI~ DECLARACIÓN .
·DA RENDA

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

,•.

21 e 22 de Decembro

A situación do galego extérior
a debate en Celanova .
dente asturiano. A zona do Bierzo estará presente noutra.s duas
Determiñar cales son as
comunicacións, mentres que se
fronteiras da língua galega conta tamén coa preséncia do
e o seu estado de uso nas alcarde da localidade sanabresa
de Lubián.
províncias de León,
Zamora e na Comunidade
Os dous primeiros poner:ites
de Asturies, son dous dos do Congreso serán os doutores
Antón Santamarina e Francisco
principais obxectivos do
Fernández Rei, ambos e dous da
·congreso que sobre o
Facultade de Filoloxia da Univer- galego exterior cel~brárase sidade de Compostela e mem- .
na localidade ourensá .de . bros do Instituto da Língua Galega. A su.a intervención tratará enCelanova os vindeiros 21
col do galego común e as suas ·
e ?2 de Decembro.
variedades ademais da delimitaEn total está previsto que expociqn xeográfica e características
ñan ós seus pontos de vista un
total de dez .persoas, todas etas · lingüísticas do galego de Astuinteresadas en -diversos aspec- rias, León e· Zamora. A P.rimeira
xomada pecharase cunha confetos da problemática do galego
en bisbarras como · O Bierzo ou réncia do profesor ~amón LorenSanábria. O eixo fundamental xi- zo acerca da constitución histórirará .en .torno a elaboración ·dun ca do galego 'como língua romá· manifesto en defensa das comu- nica e de Galiza como ~ntidade
nidades de língua e culturas ga- nacional.
Entre as actividades previ~tas
legas exteriores á Galiza.. ·
·
Representantes da Mesa pota . figuran unha -ofererJda floral nos
Defensa dd Galego en Asturiés moimentos de Curros Enríquez e
teñén an~nciado ..xa -~ sua pre- Celso Emilio Ferreiro e unha ex$éncia nos traballos, e. apresen- cursión histórico-arqueolóxca a
tarán, atrav~ do seu presidente . Castromau, ·Campamento de
Benigno Femández Braña, .unha Bande e á eirexa de Santa Comde Rande: O congreso virá .a
comunicación ..acerca da actividade nomializadora· levada ·á ser clausurado o· venres, día 22
oito do serán.---- - ·__ . - o cabo pala ·asociación no occi• XESUS L. TÉMEZ/O BIERZO
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· DEDUCIÓN DA BASE IMPONIBEÚ
· . Até 500.000 pta. (*}
DEDUCIÓ!i NA CUOTA:
15% de todas as aporlaci6ns comprendidas
entre as 50().000 e 750.000 ptas: l*J
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QRIXES DO .NARCOTRÁFICO'

"'
'das proveñen de sustáncias ·naturais -¡-nlapoulas, coca,. cannabisas qllie, salvo algunhas excepcións,'
son cultivadas en rexións ailladas,
en terras desherdadas, por pov.oacións debilmente · int~gradas, naturais dos paises máis probes ' do
Terceiro_ Mundo. Cando as usan
como moeda · de intercámbio, só '
sacan . dos seus produtos magros
benefícios. En total, menos do un
por mil do volur:ne de negó.cios global do mercado da heroína e da
cocaím~. Por máis débiles que ~e
xan estes beneffcios, a miséria, a
;desocupación e -o subdesenrolo
- drenan cara o cultivo novas continxentes, campesiños expulsados
das suas térras e privados de todo
recurso. Pésie ao clima de inseguridade e de violéncia que os espe. ra. Atrapados entre a represión policial e militar por unha banda, e as
exaccións dos traficantes e dos
bandos . amr'mados pola qutra,
quen acaparan o botin ou tarifican

O médio millon de h~táreas dedicadas a cultiyos de droga
poden d~ imediato multiplícar~e por de~
1

As .leis. de·mercado conducen·
aos paises do Terceiro rtJUndP
á produción de díogas : · ·
-

-

.

_

J
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' 'PARA COMPENSAR
AS PERDAS EN DIVISAS
E AS MEDIDAS DO FMI
COióMBIA VAi
PRECISAR, MÁ-;__1s---'a"--u-ENUNQA,' OS 4.000
· MILLONS DE NARCODÓLARES DRENADOS
POLA MÁFiA LOCAL
QUE REINVISTE A
METADE DESA SUMA
NA ECONOMIA DO
PAÍS'

o
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PAISE~ DE PROOUCION DE OPIO

1! : : 1-parte producida • consumida no lugar

CJ

-parte transformada en t.-olna e

.,_....

~es de expo<taclón de '-o/na

••portada

PAJSES DE PRODUCIÓN DE COCA

lllIJ

-parte producida e consumida no lugar

..

-p¡wte transfonnada

e~ cocalna e upo.tada

Fontes: Estadlst/Cas inrllfTlllCJonab dos estvpMac/entes.
Committee (NNllCC), Washlng1on, 1987. lntsmatJonal

• CHRISTIAN DE
BRIE
impuxeron á forza libre tráfico do · trumento da xeopolÍtica dos Esta- o précio da sua protección. Para casar deliberadamente, cun claro
.
I
ópio nq. China -onde o seu uso dos. .
'
sobreviver, son decenas de miles obxectivo: pagar ainda menos por
Desde hai milénios, os homes con:..
gindá oon se. tiña propagado.
Ainda faltaba fixar as reglas desé ás que están dispostos a correr unha mercancia producid~ masivasum'en drogas, polo pracer que lles
En meio século, milleiros de to- ·comércio. Baixo o !mpulso xamais calquer risco se non se lles brinda mente por paises latinoamericanos
brindan. Sen descoñecer os riscos
neladas -6.000 caixas no 1820, negado dos Est~dos Unidos, pre- nengunha outra oportunidade.
exángües _e acribillados de débede acostumamento nen os perigos
100.000 no '1880- rematan · por sionadas polas ligas antiproibiciodas. A especulación en cantó á
de intoxicación, as sociedades tradesintegrar o país máis povoado -~ nisfas, as grandes poténcías, desbaixa, por parte dos agiotistas que
dicionais téñense adicado a domáis civilizado do mundo. Xorda de a Convención · de La _Haya do Política de précios no
trafican no mercado do café, axumesticalas, a dominar o seu uso inc;aos requerimentos do E~perador, 1912 até a Convención Unica so- mercado
dando en grande medida, o pillaxe
tegrándoas .ás suas culturas, soquen proibe a sua importación e o ' bre ~stupefacientes do 1961(5l, . hametendo a sua práctica ocasional
A extensión dos cultivos de dro- revélase froitífero. Nun mes -Xuseu consumo. A ·sua Graciosa Ma- · berán de impor a sua orde á comu- ga é untía consecuéncia directa do llo-, a arábico cedeu en 52 céntaa reglas e costumes máis ot1 menos apremiantes, a un ritual relixio- . xestade,. considerando "Inoportuno ·nidade das nacións.
emprobecimento de vastas zonas vos de dólar e os productores co·
so, médico ou de convivencia ven- · abandoar .unha fon te de Ingresos'
do Terceiro Mundo e da destruc- lombianos terian 12perdido 750 mitan importante'~2¡, ·inícia dua~r gue- .'Tabaco., psicofármacos e
cellado con certos acontecimentos
ción das . estruturas tradicionais, llóns de dólares( l. Se se mantén
3
rra.s cor:itra o lmpério -do Medo( l, .alcoql, as drogas máis
.
da ·vida social.
acelerados desde hai dez anos esta tendéncia, perderán no transforza as portas e faise conceder dañinas
Cando se perturban e: se des..:
polo pesó d~ débeda, os plans de curso dos doce próximos meses
Hong Kong, desde ~ntón capital da Entre todas as .sustáncias ·que ac- axuste estrutural do Fondo Mone- 4.000 millóns dolares, segundo o
compaxinari as estruturas comuni-:
Máfia e·do tráfico asiático, mentres · ·tuan sobre o sistema nervoso cen- tário Internacional, a política dos prevé o presidente colombiano Virtárias, cando ·novas sustáncias tóque as veHas firm~s ing.lesas que tral, st:Jsceptíbeis de criar unha de- grandes _paises industrializados giilio Barco. Todo transcorre dis. xicas son distribuidas sen aclimapermaneceron no lugar reconverté... per:idéncia fí~ica 01:.1 psíquica e da- cuxa atitude so capa do discurso cretamente, en médio do siléncio
tación nen domínio,' a drogá provoronse a actividades máis honorá- nos sanitários e sociais; faise unha sobre a loita cdntra a venda de es- dos grandes países industrializa'ca estragos. Europa experimentoubeis. Ad~mais, aseguraba o primei- diferéncia entre as drogas lícitas no no século XiX antes de arrastrar
· tupefacientes, provoca d~ feitó o dos. Nada que ver coa estrepitosa
ro ministro de entón, lor.d Palmers- esencialmente o tabaco, o alcool e desenrolo da produción.
campaña que acompañou á proao mundo inteiro niso. Na Inglateton: "O óplo ·non ·é máis mortífero os productos farmacéuticos cuxo
rra e na Fráncia, ~ra adulteraMentres se dispara o précio da mesa do presidente Bush en canto
que o alcool"W . . . . .
·· -Uso é admitido pero· os abusos cocaína(11 l, a cotización do-café de- a outorgar ao governo de Bogotá
da e a madroa rematan destn..iindo
combatidos- e as drogas. ilícitas . rrúmbase. Un país, Colómbia~ ~x: 65 millóns de dólares para lle perá fracción máis iTiiserábel di.in pro-máis de centoCincuá'nta sustán- porta masivamente tanto-un cdma . mitir equiparse con material norletariado desarraigado que 6 .capicias naturais e sintéticas entre as outro, e, estes ~ proporciónanlle a teamericano de defensa e de comtalismo trunfante botou do c~mpo,
cales a. heroíña, a .cocaína ·e o meirande parte das suas divisas. bate .contra os traficantes~
cara as sinistras cidades indus-· . '~s PRIMEl.RAS
LSD- sometidas a unha proibición Entrambos productos, a man invi- _ Para compensar as pardas en ditr:iais. Ese mesmo alcool, na Norxeral e absoluta, sabéndose que o· síbel do ·mercado acaba de elexir. vjsas no mercado do .café e escateamérica, mata a mái( índios que GUERRAS DA DROGA
lseu uso dexenera neceariamente Cunha
os Casacas Azuis. A mefades de FORON INICIADAS E
lóxica capitalista innegábel, par ás medidas de axuste do Fonen .abuso, ameazando .a saude e a ·os plantadores son convencidos do Monetário Internacional que
século, químicos alemáns, tirando·
seguridade públicas. Dunha banda, de mudar o cultivo da arábica pola axexan ao país, Colómbia vai prea cocaína da coca, .a morfina e a ·GAÑADAS POLO
as "boas ·drogas" producidas no · da coca. A simultaneidade de am- cisar máis que nunca os 4.000 miheroina do ópio, inventan as dro- MEIRANDE
hemisfério Norte polos · gr~uid.es bos acontecimentos ilustra mellar llóns de narco-dólares drenados
gas duras da actualidaqé, conside- TRAFICANTE DA-.
paises ·industrializados; polo outro, qué unha caricatura unha das prin- · anualmente pola máfia local, que
. radas e.orno as máis perigosas. Po- ·
as "más" producidas no Terceiro ,. cipais causas da propagación da reinviste tradicionalmente case a
. rén, os índios dos Andes consu- . HISTÓRIA
mian sem problema a coca, planta · CONTEMPORÁN~~- · Mundo. As prímeiras están contro- p(odución e do comércio da droga: metade· desa suma na economia
ladas p9las pode~osas multinaci(i- . a baixa contínua da cotización das do país, o que lle permite ·- a este
sagrada, desde hai .máis de dous ·
NON ALGUN BARON
nais do tabaco, do alcool, e da far- matérias primas, o deterioro dos . cancelar parte da sua d_ébéda.
mil anos e no Oriente consumían
DOS ,NARCODÓLARES, macoloxia, as que, moi legalmente, términos de intercámbio e a ausénópio ·desde ainda moito máis temOs Cárteles de Medellin a·de Cali
asulagan o mercado do norte ao cia dun plan de desenroló integra- . xa se appderaron de case un millón
po.
SENON A COROA
sur e están directamente inteiresa- .do, non lle déixan demasiadas al- de hectáreas de terras, invistiron
Son a E1:Jropa expansioriista e BRITÁNICA'
logo os Estadós Unidos os que ha- - _ _ _ _ _· _ _ _ _.._____,__ ·das . na ellrninación das segundas. ternativas a millóns de campesiños masivamente no ~·agrobusiness" e
berian de desenrolar, grácias · ao~ .Pésie ao feito d~ que · provocan do terce.iro mundo, abandonados á , os principais sedares da indústria
meios que lles outorga o seu podemoitas .máis vítimas. Na Fráncia, o sua sórte.
..
e os servícios, infiltrándose en to/
rio ·industrial, o comércio e p tráfi- ·
Oeste xeito, as primeiras guerras tabaco é causa dire.cta de 60.000
Tamén se evidéncia a dupliqida- dos os engra.naxes da economía e
co, a escala mundial, do tabaco,
da droga -chamadas guerras do decesos anuais, · e o alcool de de dos paises _occidentais, . empe- · do Estado, grácias aos seus método alcool, qo ópio(1l, do haschisch
ópi<r- foroJl i!liciadas e gañadas · .35.000; o consumo de psicofárma-- zando pols Estados Unidos, pri- dos: violéncia, 1 chantaxe e corrup_.e até da ·cocaína; ·que un industrial
polo meirande traficante da história cos multiplicouse·cinco veces dés- rneiros importadores, tanto de café ción_
. Asustáda, a purguesia colomfrancés proporcion~ a rauqais, miscontemporáhea, ·non algun barón " de 1970(6l, mentres que as drogas como· ·de -cocaina. Washington
biana fuxe cara ós Estados Unidos,
turada co viño, en todo o Occidendos narcodólares, senón- a Coroa ilícita~ provocan menos de 200 ví- nada fixo para asegurar a actuali- - . levando consigo os seus capitais,
te, até a guerra do 1914-1918, coa
británjca.
'
tim~s· por ano. Nos ·Estados Uni- zación e a renovación do acordo
ou ~e non, pacta cos narcotraf~an
benzón especial do papa León XIII
Nesa época i_níciase a era mo- : dos, .é o a!coolismo, e· non ó crack, ·internacional sobre o café, caduco· tes. dispostOS1 a socorrer 1 os seus
e as calurosas felicitacións do futu-'· derna d~ droga..:mercancia, pro- o que constitue o meirande proble- · desde xullo do 1989,. q' que impe- · intereses, a f acela participar da sua
ro marechal Petáin.
dueto esencial do coniérCio mun- · ma da saude' públic·a--nos adoles- dia, ·a meio dun sis.temá de cotas, ·experiéncia en matér~a de milícias
Son Europa e a lngiaterra victodial; engranaxe do sistema econó-. centes(7)
mal que ben~ a caida dás cotiza- · e de comanpos paramilitares fo~
. riana apoiad~ pola Fráncia as·que
mico e tirianceiro internacional, insAs dro-gas ilícitas máis consumi- . cións. · Moi ao contrário, fíxoo fra- . mados por mercen*rios . estranxe1
..
(
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"
ddentais ·, _a que , non répresentámáis do 1o do tota·I de opiáceo·s
(aproximadamente 30 toneladas ·
·que corresponden a 300 toneladas ·' de ópio)- que as necesidades fi:nanceiras provocadas polos confli- ·
to::; locais, o que explica tamaño
-aumento. E, sen dúbidas, a relativa
discreción das autoridades nortea-.
mericanas.
En Afegar:iistán, onde · as · compr?s de armas· occidentais respal.dada polos Estados Unidos foron
amplamente ·financiadas polos trá·fico de ópio, a produéión -ria
zona de frónteira con Pakistánfoi cuadruplicadas en catre anos.
No Líbano, ou na chaira de Bekaa, baxio a protección, negociada, do ' exército sírio, o cultivo de
cánhabis deixoulle o seu · lugar ao
do ópio, transformado en heroína,
moito máis remunerativo. As extensións cultivábeis estando divididas
entre os clans en conflito, estes últimos dispoñen de méc;Jios para ti-

DE .ABASTECIMENTÓ DAS SOCIEDADES OCIDENTAlS

PAISES OE PRODUCIÓN DE CANNABIS

- PIVOTES: (cidades ou paises que organizan as
transaccións, ad(n1nistrando os grandes circuitos e

a distJ!bución maiorísta).

11111111
__,.

-novoa produtores
-c:omtnte de exportación de cannabls

CENTROS NEURÁLXICOS OU TRÁNSITO DE OROGAS

,po<tada

r¡i
IAJ
m
IAI

-

-CAPfTAJS DA DROGA:. cidades onde' estan lmplanbldas as grandes máfias,
agrupando unlla gama complela das operacións relacionadas co tn\fico intemaclona! da droga (orvaniz.ackln das .-s. mercados maioristas, distribución,

blanqueo).

•

o

--CENTROS DE TRÁNSITO: lugares nos cales exis·
ten redes organizadas que aseguran a recepción e
a re-expedición da droga.

paises

· BLANOUEO: cidades ou
que dispoñen dunha
poderosa que permite o blanqueo do · ~iñeiro suxo-.

organiza~ión
•

financeira

.

internacional de control dos estupefacientes. Nacións Unidas Th8 NNJCC Reports 1985-1986, Narcotic:s Jntéuigence Consumers
Slnltegy rflPOlfS J Couvrat e N. Pless: La lact1 cachée cJe l'economie rrrot>diaM, Halier• Pans, 1989.
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rosc13l, a se erexir en defensores da
lei e a orde, apoiando á extrema direita contra os movimentos revolucionários,
militantes sindicais ou
os partidos de esquerda e até os
funcionários que ainda preservan o
seu sentido do estatal.
.
A extradición dalguns baróns demasiado chamativos non ha cambiar gran cousa. O recámbio é seguro. En troques, ao internacionalizar e militarizar a acción represiva,
focalizada na cocaína, Washington
pode lexitimar, e contando con que .
a opinión pública se acostume a

iso, unha inteÑención máis directa a focalización da atención exercida
paises concernidos sobre a América andina e a co-caíe até a desintegración do Estado: na, cando de feíto esta representa .
é o caso de Colómbia, BoJívia e menos. da cuarta parte do volume
Peru, onde os éx~tos de Sendero de negócios da droga nos Estados
Luminoso representan unha séria Unidos: 20.000 de 88.000 millóns
ameaza< 14J. Existen precedentes, e de dólares (coritrá 40 para o canos Estados Unidos non carecen de nabis e 28 para os opiáceos). ·
"coberturas" .para as suas ativida- ·
Xa que se a produción de cocaídes clandestinas. Particularmente na se duplicou entre -1984 e 1988,
desde que o principal orgánismo a acorre o mesmo coas demais suscargo da represión da droga, a táncias: a produción de ópio pasou
Drug Enforcement Administration, de 1.600 a 3.050 toneladas e a de·
foi ubicado baixo a tutela da CIA115i
heroína de 55 a 105 toneladas: E é
É difícil explicar doutra maneira menps .a demanda dos p~ises ·oc-

'.EN TROQUES DE
INTERNACIONALIZAR E
MILITARIZAR A ACCIÓN
REPRESIVA,
FOCALIZADA NA
COCAINA,
WASHINGTON
LEXITIMA UNHA
INTERVENCIÓ_N_ __
DIRECTA NOS PAISES
CONCERNIDOS ATÉA
-DESINTEGRACIÓN DOS ESTADOS' "

CRISE NO SECTOR PESQUÉIRO

Rebaixan os cupos ·
n~n

6q
'

~or ~ento
.

A ·comisión
E~_ropea de.
Pesca
preten-de -unha
redución
.terrninal das
pesquerias de -~baóallau ·
A Comisión Europea de Pesca
que ·preSide o español Manuel
Marin, está disposta a aprobar
unha reducción terminal dos cupos de pesca (un 65 por cento),_
para .as frotas bacalloeiras -galega
e bascá. A CEE cede asi outravolta direitos pesqueiros históricos
gálegos a presións de paises produtores. lCanadá e Noruega), que
queren acceder sen competéncia
aos mercados da Europa. _·_
A frota bacalloeira galega dispón polo de hoxe de dous únicos
caladeiros marxinais: os de NAFO
(siglas · inglesas da Organización
das Pesqueirias Nordatlánticas) e
o das illas Svalbard. Desde que ·
foi asinado o compromiso de
adesióñ a CEE, estes barcos viron
reducidos cada ano os seus e5pácjos. Sen nengunha razón ob- _·
xectiva que o xustifícase, .a Comi- ·
sión Euro~ de·· Pesca auto-limi. tou a participación comunitária ao
3,3 pórcento das 650.000 tanela- ·
das do ;bacallau ártico dé Svalbard. lsto significou que os pai?es
da' CEE só · puideron repartir
21.000 toneladas no ano 87. Esa
. eantidade r8duciu_
se "de novo no
, ario 1988 a 10.900 toneladas. No
89, a Comisión recoñeceu como
normal un cupo de 5.970 toneladas. Agora quer recoñecer un
cupo de 2. 700 toneladas.

nanciar as suas compras de armas
grácias aos réditos dun tráfico _asegurado potas máfias italo-sicilipna
ou israeli.
,
· No "tr.iánguro de ouro", a_
s minorías tradicionalmente dedicadas á
cultura· da mapoula tamén ·multiplicaron a sua produción entre 1984
e 1988 -oito· veces en Laos- e
duplicaron en Birmánia onde, desde Partido Comunista até exército
do señor da droga -Khun ·Sa-:- as
rehelións' dos Estados Shan non
teñen dificuldades en autofinanciarse ca rédito dun tráficÓ cuxas
poderosas redes foroñ- instauradas
hai máis de cuarenta anos grácias
ao apoio loxístico da CIA n_orteamericana. 1rni
Só poden deter e suprimir a pro-,
dución ·de drogas ilícitas a solución
para á zona de NAFO, a Comidos conflitos rexionais e de replansión aceitou aceitou no aho 87 a
texamento ·dos ·termos do inter'recomendación -canadiense · de
cárnbio desigual ·entre Norte e Sur.
pechar o . caladeiro de Flemish
Se ben a solución dos éonflitos ·reTres zonas xeográficas divídense
neladas) e os Estados Unidos Afeganistán, Ye.f!ien) e ·África
Cap, baixo razóns de rendemento
xionais experimentaron alguns éxio esencial da producción total de (2.5 tonelada~). Ali tamén, é na· (Marrocos, Kenya).
biolóxico que non foron nunca
opiáceos e de cocaína. O Cercazona xeográfica de produción, e
En total, os cultivos de droga
tos,_o .replaptexamento ainda non
contrastadas. Ainda mais, o cala- .
se logrou. E ~n primeiro lu-gar · no
no Oriente: Afeganistán, Irán, Pa- non nos países desenrolac;ios,
ocupan menos ·dur:i millón e mé- ·
deiro quedou aberto a bande!ras
marco das relacións · Norte-Sur . de comenéncia e paises terceiros
kistán -na rexión chamada da onde se consume a maior parte - dio .de hectáreas!9l, a metade da
onde se mide a vontade política de ·. que poden ·atender a forte de"média lua de ouro"-, pero ta- da produción de ópio e de heroí- · superfíci~ de Bélxica. ·un.ha par"facerlle a guerra á droga"!
·O
na.
c~la que ben poderia, a escala
mén a tndia e· o Nepal, producen
manda de bacallao dos mercados
arredor de 1.400 toneladas de
En canto a América Latina,
planetária, verse multiplicada no
da CEE. A debilidade negociadoLe Monde Diplomatique
ópio por ano das cales 500 tone- produce a case totalidade da ca- futuro por dez, xa que se trata de
ra da Comisión quedou patente
ladas producen, despois do seu caína, cultivada en Peru, en Solí- ¡Jlantas que. medran en chans
cqndo se aprobóu a . reducción
procesamento, 50 tone.ladas de via, en Colómbia, En Ecuador.
mediocres e que non requiren in(1) A Régie lndochinoise des op!1Jms. que fidun 30 por cento para a NAFO.
20 % do orzamento da colónia,
náncia até unactiva
herol'na!8J. Ambos son esenc1·a1- 215.000 toneladas de coca son ·vestimentos cuantiosos: Non
As ·opcións .admitidas para o 89 .
permaneceu
até 1956; a Régie-des kifs
mente consumidos nos países procesadas no sitio me~mo bai- traeria nengui:i rédito para as
et-tabacs, até 1953 en Túnez·e 1954 en Ma~
pota equipa de Manuel Marín, foda rexióh mesma e unhas quince xo forma de bloques de pasta e campesiños ·productores presiorrocos. Francis Caballero, Droits de ta Droron de 21.860 toneladas para a
toneladas de heroína son expor- enviados a Colómbia, o~de, lógo ·nadas pola necesidade:
&)ec~f~~~:,; ;~~~~:~ Anne cop~;, Le dra- . zona 3NO e 15.860 para a 2j3!<L, .
ta.das, das cales 1O toneladas de ser refinados, producen 450
No tyranséurso dos últimos
g_on domestique,. Albin Michel, Paris, 1989.
amabalasduas de NAFO. Para o
van cará Europa ·e 3,5 toneladas toneladas de cocaína despacha-· · ci·nco anos- a superf'ici·e das planC3)· A pr'imeira guerra do ópio toi declaracja e
90 o cupo dos dous caladei~os
levada a cabo por lnglat~rra no 1839, a secara os Estados Unjdos, ade- das principalmente cara os Esta- tacións _de_ coca practicamente
gunda, conxuntamente por Inglaterra e Fránserá será de só 13.000.
mais de 60 toneladas de Ópio do.s l:Jnidos (de 250 a 300 tonelase duplicou; no mesmo periodo,
. cia no...1856. . . .
. .
h ·
d as) e Eurppa (50
(4) Le 15ragon Domestique, op. cit.
O SGTM-INTG denunciou nun
' pro d uc1'd as no L'b
i ano, na c aira
· ou 80 t one 1a- ·O précio pagádo aos cultivadpres
(5) convención ratificada por 115 ~stados.
comunicado .a liquidación destas
de Bekaa, prod1.1cindo 6 tpnela- das). México produce un has cinfoi . dividido por dez110¡ Global(6) "LA santé en France -= Faits majeurs et tenpesqueirias por parte do Govemo
das de heroina destinadas a ·Eu- · cuénta toneladas de ópio ·por ·mente, para 250 _000 hectáreas
dances'', a Documentation fran9aise, 1989.
·
1 d
d
(7) US News and World Report, 11 de Setemcentral e da Comisión Europea
ropa (4i5 ~oneladas) e a Estados ano, que renden 5 tone a as e
de cultivos, _perceben aproximabro do 1989.
(presidida por un membro do
Unidos (1,5 toneladas).
heroína destinadas ao mercado
damente 60 millóns . de dólares,
(11) Por efecto do anúncio·do plan Bush; préÁs1a
·
d o 'Sud est e prod uce nortemaen·cano · .
cio
maiorista
cocaína.
de 12.000..a
PSOE), que pon en perigo 12.000
·
para un· mercado evaluado · en
23.ooo
dólaresdapor
quilo. pa$ou
,
traballos -directos e de 4.000 e
aproximadamente 1..550. tonelaAinda resta o cáñamo indio ou_ case 30.000 millóns de dólares.O .
(12) Phlippe Chalmin, .Lettre· de la SEDEIS.
5.000 indirectos. ,¡Somentes unha das de ópio na. zona do '!triángu- cannabis, cultivado e consumida·
Agosto 1989.
decidida · defensa ~de todos os
lo de ouro": Birm. ánia (1.200 to- ' por decenas,de m,iles de tonel.a(13)
Entre
eles
figuran
antigos
axentes
do
ser(8) Estas cifras e as seguintes están tiradas
víc10 .secreto israeli.
.
sectores implicados (Xunta, arma-·
neladas), Laos (300 toneladas), aas de~de Asia (India, Tailandi, . de: Jean Fran9ois Couvrat e Nicolas Pless,
(14) Alain ' Hertoghe e -Alain Labrousse, Le
dores, sindicatos e outros colectiTailándia (50 toneladas). Máis· ou Nepal) até América (Estados Uni-. La Face cachée de l'econorvie mondiale,
Servtiar limineuzdu Peróu - Un novel intégrismenos 450 toneladas son con- dos -un dos primeiros producHatier, Paris, .1989. ,
.
.
me dan le tiers-monde, La Découverte, Paris,
vos) poderá impedir que o próxi(9) Sen incluir á Unión Soviética -e os pai1989.
·
. .
.
mo 18 de Decembro se liquide a
vertidas en heroína -45 to.neta- ' tores do mundo---.-, México, Coses do Leste eurqpeu.
(15) Alain Depirou e Alain Labrousse, Cocnosa frota bacalloeira", indica o
das-, das cales 7,5 · tonel,;;adas
.
l.ómbia
e
Xamaicá),
-pasando
piOld
·1 d t 0 11
coke, La· Découverte, Paris, 1989.
"'
M,
( 'b
P k' ,
(1 O) Os 500 qw os e as secas Pctsando
(16) Cath,erine Lamour e Mi~hel Lambe , Les
SGTM.
,
Dson ·enviadas cara ·Europa (5 · to~ .
edio oriente L1 ano, a 1stan, - de 1500 a 150 dolares.
.
grandes Manoeuvres de 1opium. Le Seuil,
1.-,-----------.,,,...----.:..---,,_,,-,-...:.....::-,.--.---,-~~~--~-:.....,..-~,,----:---=
---==- ...,,·-,....-=-""
-,--__, -- _París, 1!:>72.
_
_

os

e vigorosa nos

o.triángulo, amédia lua,
Ásia e América Latina
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QSOCIALISMO DO FUTURO

BERLI N, .BERLI N...
MIGUEL SALVADOR

profundas transformacións e frustracións.
Asi, cndo agora o "Proxecto Comun Europeo" acada unha certa autonomía a respeito dos EEUU, pode incluso chegar a
sér un perigo para a supremacia da -pri- .
meira poténcia mundial, e dar lugar a un
novo equilíbrió de- consecuéncias insos.:
peitadas.
É cóñecido que, á marxe da idea da Eu- ·
ropa unida (Paneuropa),- nada aló polo ano
1923, a _unión só cpmeza a tomar forza
prática tras da Segunda Guerra Mundial,
cando o esixe EE.UU., como condición
para a asisténcia ecohómicé;l ás naéións.
europ~as devastadas poi~ guerra. Feíto
este qué se acredita clarisimamente no
·-,Plan Marshall do ano 1947. Pero ós iankees non querian unha poténcia europea
fronte a e!es, senón que perseguian unha
Europ~ unida militarmente (Uhión Europea
Ocidental -1948-) e economicaniente
(Organización Europea de Cooper~ión
Económica -1948-). Toda baixo os auspicio~ iankees, e para se opor ao mundo
socialista. Esa Europa 1,mida,-tamén mer..
cado para os iankees, serviría de freo á
URSS; e de campo de batalla, nunha hipotética confrontación das duas _grandes
potén~ias. Pero qúixesen ou non, . pouco
a pouco·, o proxecto europeu.cobrou certa
z forza 'de seu; isto é, conseguiu certa·auto~ ··nomia a respeito dos EE.UU., ainda que
§! no fondo sirva aos mesmos intereses.
~ / Paralelamente,
debilitouse a tensión
:J:
.
~ existente entre os "blocos", pala reforma
_
socialista e os enormes pasos desmilitaliInauguración dunha rua berlinesa con anterJoridade aos acontecementos das últimas semanas.
zadores dados polo Pacto de Varsóvia.
Neste contexto, Europa, avanzadilla e
Asistimos estes días, entre perplexos e se fixo máis sutil e sibilino. Pero, méis ceroutros nada, os_problemas do socialismo
esperanzados, ao que xa -algunhas emi- to que nunca deixará de basearse na exparecen ter _unha solución máis doada. _ campo de batalla de-EE.UU., pode connéncias comezan a situar como unha nova plotación do home polo home; e que, as
Trátase, basicamente, de introducir certos· verterse nun perigo real para Norte-america; sen dúbida serao no terreo económietapa da humanidade. Se xa, historica.- migallas que nos dá, arríncanolas a nós e
elementos de política económica: oferecer
co, desputando aos USA e a Xapón o
mente, o capitalismo demostrou a sua in- a millóns de traballadores de nacións deun grau aceitábel e desexábel de consuenorme mercado do Leste que se abre a
capacidade de servir ao desenrolo integral pendentes, atrasadas e colonizadas, atramo. E, por outra banda, asegurar unha auOcidente, e ·ql!e está desexoso de consudo home, e evidenciou o seu carácter vés do exercíoio do imperialismo político,
t~ntica liberdade de opinión, de eleición ...
mir. E nese proceso de confrontación pocruel e rapiñeiro; tamén o socialismo real, económico, militar.
de -democrácia; totalmente necesária para
den configurarse importantes cámbios poestá, agora, a por de manifesto, publicaO socialismo apresentouse, xa desde
a defensa dos cidadáns fornte ás corruplíticos, culturais e militares.
mente, as suas eivas, e a buscar o aco- primeiros de século, como unha alternaticións e ao abuso de poder desde _as insAs - consecuéndas, pois, dos actuais
modo que a nova sociedade, que o vello va viábel, realizábel, frente ao capitalismo.
táncias do Partido e do Estado omnipoacontecimentos són difíceis de prever,
home, reclama.
Foi a solución ao estado de miséria e detente. En suma, liberalizar a vida económimais nunha primeira aproximación é lícito
Daquel capitalismo que, a primeiros de samparo de centos de millóns de traballaca, política, e cultural. Reform-as que son
pensar que se vai producir unha profunda _
século, condenaba aos nenos de nove dores que, en todo o mundo, reclamaban
de vital importáncia paq:1 o saneamento e
transformación da correlación de forzas a
anos a adentrarse no corazón das minas,
xustícia social, reparto da riqueza e becredibilidade do sistema, tanto no plano
nivel mundial. Enfin, o -que o socialismo
e a morrer nas mais recónditas fisuras,
interno, como cara ao exterior.
nestar. Millóns de seres humanos que non
aparentemente "perdedor'" pode conseonde a man adulta non chegaba, na pro- sabían o que era o descanso; a mediciña,
guir neutralizar aos aliados dos iankees na
cura do carbón; que condenaba aos na- a educación ... sometidos á cruenta explo-'CANDO AGORA O
"VSlla Europa", e que os EE.UU .. van ter
sos avós (Ollo, non hai tanto tempo!) a co- tación duns cantos privilexiados. Desde
que compartir a sua hexemonia, non §6 ·
PROXECTO' COMUN
ller a patela, sen cumprir os 1O anos, para que o socialismo trunfou na URSS, esa
co-Xapón, senón tamén coa incipiente poiniciar un camiño de explotación brutal imaxe comezou a acaqarse nas metrópoEUROPEU ACADA UNHA
téncia europea. Por iso resulta inxénuo
que xa os acompañaria toda a vida. Des- les imperialistas, pola conta que 'lles 'tiña.
CERTA AUTONOMIA A
pensar que a caída do "Muro de Belín"
de aquela, diciamos, até hoxe, percorreu- Desde que o socialismo trunfou en Cuba,
se un penoso e longo treito. Pero seria o capitalismo tivo que ir máis alá e dar
RESPEITO DOS EEUU PODE sexa o princípio dó·fin do socialismo. Qui'zá o sexa, afortunadamente, dun socialisidiota pensar que se avanzou tanto: En unha imaxe distinta, de igualdade e liberINCLUSO CHEGAR A SER · mo encorsetado, burocratizado e alonxarealidade só se avanzou en determinados dade. Lembremos ao respeito, que os cido do pÓvo nalguns aspectos; pero do
UN PERIGO PARA A
pontos do planeta, como é o caso de Eu- dadáns de color teñen aceso formal ao
que emerxe, explosiva, unha nova imaxe
ropa; e, ainda asi, de forma moi desigual. voto en EE.UU., tan só desde. a aprobaSUPREMACIA DA PRIMEIRA chea
de forza e esperanza, acomodada
Por iso que, ainda que aqui se presente ción das leis sobre liberdades civis que o
aos ·tempos actuais.
unha fasquia de capitalismo civilizado, hu- presidente Johnson sancionou en 1964 e POfÉNCIA MUNDIAL, -E DAR
Convertida esa triste e sombriza faca- do
manizado, debemos sinalar o carácter fic1965. O capitalismo tivo qu~ mudar, -en
LUGAR " UN NOVO
socialismo nun sorriso sinceiro e aberto,
tício desa realidade que se nos quer venboa parte, na medida en qye _o socialismo
EQUILIBRIO DE
as nosas mocidades; que son o futuro,
der diariamente. Hoxe, ainda que impor- se desenrolaba e botaba raíces.
IMPREVISÍB_E_IS
_ __
sentiran-no como algo -máis próprio e detantes colectivos sociais teñan unhas conO socialismo foi capaz de sentar unhas
·
sexábel.
dicións de vida comparativamente aceitá- . baS'es mínimas de igualdade e de progreCONSECUÉNCIAS'
'E de paso, é posíbel que esta revolu-beis, segue a darse a explotación máis so. Elevouse como a única esperanza poción ideolóxico-política- económica que
·Ir niais alá: isto é, condenar en si mesbrutal no corazón de Europa. Asi·, sen citar síbel para millóns de seres humanos, o
se está a dar no mundo socialista, afecte
mo o socialismo, para defender o modelo
outras lacras, base dicer que máis de proletariado e as clases populares, conde,..
ás )'leuronas dos·,que habitamos nesta vacapitalista· de mercado, non seria outra
20.000.000 de traballadores padecen o nados a unha existéncia miserábel. Mais,
lla pátria de Breogán, e consigamos tacousa que voltar ao pasado, e privar a rriiparo, e son moitos máis millóns que pade- segundo parece evidenCiarse, o socialismén derrubar ·os non · poucos muros que
llóns de seres humanos da ilusión de pocer:i a angustia vital e económica da inse- mo, que teria a imensa virtude de calzarternos levantados entre os nacionalistas
guridade labor~I. Todos os días no "Paraínos a todos, adoeceria do subsanábel de- - der cheg~r. algun dia, a calzar u.ns zapa·
·
·
tos.
de esquerdas, e podamos darnos a man
so Ocidental", aparecen nos xornais cró- feito de oferecernos zapato~ .dunha só
para loitar xuntos · por aqueles aspectos
Posibelmente sexa certo que se abr.en
nicas despiadas de -pobreza e miséria,
cór. E non todos gestamos do niesmo za- .
esenciais que compartimos.' Tamén asi
grandes expectativas para a Humanidade.
que tan arrepiar ao· máis curtido.
pato. O que, dito se)'.Ca de paso, é moi lexícohseguiríamos variar a correlación dé
Aquí mesmo, en Europa, os 'esquemas
Certo que o capitalismo mudou; que timo. Pero, fronte ao capitalJsmo, que perforzas na Galiza.
O
tradicionais do imperialismo van sofrer
tivo que mudar para sobreviver. certo que
n:iite que uris teñean cantos de zapatos e
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CARTAS
ELEICIONS

•·

GONZALO

O próxim'o día dezasete, Galiza
vai tomar unha decisión histórica. Polo que saia das urnas, saberemos se irnos seguir senda o
anaco esquecido do Estado Es-:
pañol, ou se, dunha vez por todas, n·os arriscamos a. camiñar
cara aos vieiros do autogoberno.
Xa é hora de que sexamos consecuentes co noso pasado; é
tempo de que recollámos a testemuña dos homes que fixeron
de Galiza unha nacionalidade
histórica. Para iso, nunca máis
podemos regalarlle a nosa confianza a partidos centralistas,
meras sucursais ao servício dos
intereses de · Madrid. O noso futuro está en xogo, e pesa necesariamente polo voto nacionalista. Chegou o momento·de dárlles
a súa o¡:>ortunidade aos políticos
que ven en ,Galiza unha meta, e
non un simple ·médio de promo·
ción persoal.
Por sorte ou por desgrácia, ternos partidos nacionalistas dabondo para encher todo' o campo ideolóxico. Non hai desculpa
posióel nese senso. Non podemos ter medo a decidir por nós
mesmos.
O día dezasete ternos que manifestar a nosa fe en Galiza, votando polo nacionalismo. Despois xa será moi tarde.
D

ARO ·~

loNSTirucio~A~
,
\

.I

,,

Club Cultural SAEFE

.... ., .

Seguen vérlas firmas

ARICHI

lectura me retorceu as tripas e,
Pretendía ·escreber-che . persoal- , sentin un noxo mais grande ainmente, pro non foi posible dar co da, producido pola tua autoidentificación como militante da
teu enderezo.
Lin a tua carta publicada por ·F.P.G., militáncia da cal teño séSabotaxe, (revista madrileña), riaa dúbidas.
Deves lembrar ·Richi, que depodes estar seguro que a sua
1

nantes de verquer unhas acusacións tan graves como as que
che publicou Sabotaxe, cando
menos, deverias adxuntar as suficientes pravas que xustifiquen
e testimuñen a devandita cartiña
o seu contido.

e

Podo dicir-che que coñezo
persoalmente a militantes revolucionários dos Comandos Autonomos Anti-capitalistas e tamén
dos Grapo pqr ter convivido con
elés e compartir dores e ledícias
dentro da cadea, podo dicir-che

que terian erros, como todas as
persoas de carne e oso, mais o
que estou completamente seguro é de que non son policías.
Existen duas diferéncias abando
claras antre ambos: 1º Policías
son homes ou mulleres que no
mundo occidental trocan o seu
traballo, mil vezes maldito e represivo, por diñeiro pagado polo
Estado capitalista-imperial para
defensa dos seus ambiciosos intereses, isto é: Oficio de merce' narios. 2° Os Grapos, os PC(r) e
a maioria .dos e .A.A., son mulleres e homes xurdidos do seQ do
povo traballador e, en defensa
dos intereses diste, expoñen o
seu próprio pelexo en combate,
para que este tome o poder, pra
transformar ista realidade miserenta, pra facer a revolución. No
desenrolo dista loita, lévase deixando de costapo un longo regueiro de sangue militante, tamén 'de paralíticos, encadeados,
(até 14 anos leva preso algun) de
torturados, etc.... Non pasou
moito tempo das folgas de fame
a morte en a prisón de Zamora e
Herrera, sen esquencer a recente, e que na primeira culminou co
finamente de JJ. Crespo Galende.
lstas son as notábeis diferéncias entre policías e militantes,
comunistas ou anarquistas. Se
non o queres ver asi é porque
che resultará mais doado colocarte . na barricada a carón dos
poderosos, para seguir mergullando aos febles, e se non queres correxir a tua cartiña, será
por mor de fuxir da realidade, co
cal beneficias ao nemigo e a carroñeiros coma ti.
O
ALFREDO SANTOS
• (Alcalá-Meco)

Madrid
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A/bum é .a ·prím8ira cOlección

Alfredo
Conde ~defendeu
.

de libros fotográficos. de autores -galegas

a galeguidade ~e Cela

Ramón Caamáño ~ Varj Caramés
abren esta inici?-tiva do Centro de EStudos Fotográficos

O Nóbel de Liter?tura fi.xa" un canto ao

'

· •x.c.
O ·c entro de Estudos
Fotográficos ven de poñer
en circulación unha
colección de libros
fotográficos, baixo o rubw
xeral de "Album". A
característica sobranceira
·destes dous primeiros volumes adicados a
Ramón Caamaño e Vari
Caramés, é o luxo e a
calidade de reprodución.
Con esta colección a
fotografía pasa a ter rango
bibliográfico en Galiza,
para alén dos catálogos
de exposicíón, e o Centro
reanuda a actividade
editorial que tivera
precedentes en libros
como "A _emigración" de
Manuel Ferrol
Manuel Sendón é un dos promotores desta idea que convirte á
fotografía galega en obxecto de
consumo cultural "a idea está
inspirada nos álbumes tradicionais de fotografía , mesmo no
formato que adoptamos. Ímola
adicar só a fotografía histórica e
contemporánea galegas, e para
o ano 90 ternos en proxecto xa
tres novos volumes"
Ramón Caarnaño e Vari Cara- més son os escollidos para abrir
a colección; "Caamaño é un fotógrafo histórico que case nen
se coñecia e ten interese xa só
desde o ponto de vista fotográfico, en canto fotógrafo rural. A
sua forma de traballar, comparada con coetáneos seus na Galiza. é totalmente distinta, tanto
na conceición da foto como nos
médios empregados e a finalidade que ten a fotografía . Nos arquivos das cidades topas rnoitos
retratos da burguesía cousa que
aqui non hai, e mesmo onde
está de moda unha estética de
"flou" e sofisticación, el aposta
pola sobriedade. Unha sobrieda-

.

-

\

:individualisrpo e· a an9mia p.acional do escrit:or
.G.L.T.

Ramón éaamafto, o fotógrafo da Costa da ~orte

de imposta polas lirnitacións
técnicas: ao princípio Caamaño
traballaba sen estudo, pendurando · dunha arbre unha tea
branca para matizar a lus. Ta. mén é distinta a función da fotografía, porque estas son para
enviar aos emigrantes -a Costa
da Morte é unha ·zona de grande
emigración a Buenos Aires e.
Cuba-:- .
"A estética da fotografía popular, que se topa en Ramón Caarnaño , <lefinese retomanqo o
que dixo Maside no ano 1951: a
frontalidade, o hieratismQ, o estaticismo e a ollada de cara á
cámara desaparecen na fotografía · burguesa na qlie :¡>e liberan
as mans e non rexe como única
a posición vertical e insinúanse
os sorrisos.-.. e isa fotografía-non
é máis natural, simplesmente as
reg1as son distintas.
u Ademais dese interese sobre
as conceicións estétir;as o libro
permite reconstruir a vida desde
os anos 20 de toda unha comarca: desde o traballo relacionado
co mar a todo tipo de manifestacións sociais, con especial fincapé na importáncia da ·m arte
no mundo rural galega" .
Vari Caramés é, para Manuel
Sendón "un fotógrafo que non
ten o recoñecirnento internacional que debía ter en función da
envergadura das suas imaxes, e
xa apostáramos por el noutras

A exaltación do
_individualisrpo do criador .
líterário, ·en oposición á
!figú,ra do intelectual e
escrJtor relacionado . cos
movementos sociais do
·s eu t~mpo, foi a opinión
1
capital do diséurso de
ingreso de Cela na . _
.Academia Sueca. Cela é
-¡o prirneiro escritor ·
.d istinguido polo Nobél de
literatura que non se retire
no seu discurso á cultura
e á lingua do seu país.

iniciativas. como a Bienal. Se
fose catalán ou madril~ño teria
rnoita máis proxección".

O parlamento de Cela, corno
toda a sua obra, non é diglósico
·senón mono-língüe español. Pio
Dous sistemas
•Baroja, Quevedo-, Mateo Alede venda·
mán, Unarnuno sinalan a posiA rnarxe que leya a distribución
ción do escritor na cultura·sobre
comercial obriga ao Centro ato1a que eleXi.11 establecerse. Mais
mar iniciativas que - axuden a
·para Cela o rnellor da literatura
cobrir os custes de. edicións, ·asé o que non é de nengunha par·.piración mínima do Centro "vaite, senón anacos dun libro fun- ·
, se facer distribución nas libradarnental que contén as potén. rías, pero procuramos outras
1cias do espírito e os pecados cacanles comerciais ofereqmdo
pitais. Estes cachos pódense recornpoñer ·unha e mil veces sodescontos por compras de vários exemplares. Tarnén hai
bre .distintas fabulacións. A boa
unha edición limitada que in'literatura non ten pátria, serión
'que é como un núrnen-panteista
clue unha foto orixinal de cada
autor. aufografada polo mesmo,
qú.e é tanto rnellor canto é capaz
_ que venderemos a un précio .s u- ·
de transmitir a sua mensaxe a
imáis culturas, contrq."máis disperior."
O Centro de Estudos Fotográ- - pares mellor. ·
fices ven desde hai tempb utiliO e~critor non necesita facer
zando unha modalidade que
mención da literatura e da socoidan que pode axudar a financioloxiá. da cultura de España,
ciar a colección "Albuµi" e pode .
pqrque fala desde o centro dela
servir. a moitas institucións e
_ e ··foi premiado por. ser parte
agrupacións para organizar actidela, non por ser up ·escritor en
. vidades relac;:ionadas coa fotoEspetp.nto. O escritor non mengrafía sen excesivos custes,
ciona o. tronco liten~.rio no que
"tráta.se de oferecer a exposiestá inserido. E a fala? Pois que
ción. tanto de Caamaño: corno
quer : reflexionar públicamente
de Vari Caramés e a de Manuel
sobre a fábula literária, o autor
Ferrol, e mercar unha cantidade
está ·abrigado a entrar ·na natude exemplares dos libros, en
reza da 141gua. o rnáis conserconceito de aluguer. de maneira
vador da etno-linguística ven en
que a venda dos mesmos pode
apoio de Cela: o eséritor xoga .
rnesrn9 sufrágar e dar beneficios
co significante, coas cqres que
- aos organizadores".
.D·
de libre eleición e d~ arte per-

soal que ilustran as liñas fundarnentais do significaqo. O significado npn procede do consens9
p_o rque "o povo non cría lingua:
condiciónaa. Dita sexa con non
poucas reservas, o povo, en certo senso, adivina a lingua, o
norne da8 cousas: pero tarnén o· __ .
adultera e hibridiza". Para · Cela
"o pavo pensa. que toda terra e
horta e· quer implantar voces,
modos e locucións non adiviñadas (.. .) senón inventadas ou ,
áinda pior, importadas e acontrafío do do sentido". O signifi-·
cado é' o verbo orlxinal, profundo e hermético. . ·
O · escritor ten que levar en
por si o peso do seu universo estético, _como querían Baroja e
Nietszche. "A Gbra literária vai
súxeita á nec'esidade :dun autor,
dunha fontE;J individual daquela.S
institucións éticas e estéticas".
Esta afirrnacións fo~on tirada~ .
de párrafos ·que Cela escribira
nos anos 60 (as referéncias á lingua en Cratilo son do lirniar do
Diccionário Secreto, cos que o
autor interviña indirectarÍlente
ilQ. polémica entre -os partidários
do compromiso ·político do escritor e Ói_:> que prefiren soportar
entre peito "e lombo o peso completo dunlia estética.
O ministro de cultura español
non ~istiu á .ceremónia de ingreso de Cela. ·-Alfredo Conde, .
coriselleiro de Cultura da Xunta;
si. Despois de escoitar este discurso fundamentalista, reaccionário e individualista, Conde_. falou institucionalmente: "Cela é
sobretodo un escritor galego,
por unha série de constantes
qüe están non só na sua própria
vida senón e na litetatura que
concibe".
O

_O humor segue r8inando en Ferie
• MARIA XESUS ARIAS/FERROL

As Curuxas que
anualmente otorg_a o
'Museu de Humor de Fene
-non cansaremos de
dicer que único no·Estado
español para ver se se van
multiplicándose~ voaron
máis alto que nunca este ·
ano. O 8 -de Decembro,
como sempre,
celebráronse as Xornadas
do Humor en -Fene e non
se trata ·de que voas.E?n
alto para atoparse coa
Inmaculada Concepción,·
senón porque .foron parar
ás mans de merecentes
humoristas.
Para os ·escritores Xosé Neira
Vilas e Anisia Miranda foise a
Curuxa de -honra ·desta VI edición. Man9lo Rivas ac~dóu a
Cutuxa especial-quepo~ primei- ·

ra vez se concede no traballo ·
humorístico n.o xomalisrno, e
para a falla de sentido do humor
deCarlos Luis Rcdriguez -xornalista de "La Voz de Galicia"voou a Curuxa de barro, rnáis
fea que as demais. Ouizais por
iso e porqué ninguén foi buscaJa, quedou esta última nas estáncias do Museu esperando
polo seu proprietário.
Manolo Rivas , ornáis sorpren.
dido polo galardón, tivo o detalle
de adicar a_ cuantía do prérnio ás · centrais sinilicais TNTG e
CXTG para que se animen · á
reunificación sindical.
Xa · dentro do apartado do
concurso oficial, que. contaba
coas seccións habituais de Q.umor gráfico e literário, os prérnios foron acadados na prll:rieira polo vigués Francisco Jaraba
·e na segunda polo xoven de Cee
.Miro Villar, que ainda _que é a
primeira vez que .dá ton humo- .
. i::ístico ao seu relato, ca.rita xa on .
· outros prérnios literários tan ·im- ·
portantes corno ? '.'Modesto Fi-_

gueiredo" en duas ocasións. Deserto quedou o apartado oral
que a xuizo do xurado non_acadou a .calidade esperada entre·os traba:llos apresentados.
Os prémios do "Humor na escala" repartíroñse ·entre escolares de Santiago, Foz, Fene e A /
Coruña.
O máis salientábel nesta edición foi o importante número de
'traballos apresentados aos "Cu- ~
ruxa" que sobrepasou en conXÚnto os 300, procedentes dos
rnáis varíados pontos do p·a.is .-

Os políticos, ausentes
pero presentes·.
SÓ con humor pódese lograr que .
a auséncia total de r.epresentan~ ,
tes políticos nas Xornadas do
Humor de Fene se convertise na
cornparecéncia qe todos eles.

Xaquin Marin, · director do ·
Museu, conseguiu mediante un
orixinalisrno "play back" 'traer ás

novas sás ·do Museu ao mesmo
presidente González Laxe ou ao ·
candidato opositoi::. Manuel Fraga. Mediante unha montaxe de
discursos e música todos dixeron algo. O p_úblico c.ornezou
ben .a xornada rindo a gargalladas cando soaba o "ti de que
vas pringau" de Cornesaña. ou o
'.'Gallo qe pelea~· asignado ao alcalde Xosé M~ Rivera. - .
· . Unha vez ~ugurado o novo
rnuseu que ascendeu ·un andar
na Casa da Cultura . e que logo
.chegará ao ceo segúh Xaquín
Marin; a xbrnada desenvolveuse
através de- mesas redondas e
conforéncias nas que p~rticipa
ron xentes cuxo traballo ten a
ver co humot -nos meios de comunicación. C.liichi Campos foi
o moderador da te~úlia na que
participaron Pepe Carreiro; Ricardo Sandoval e Su~o de Toro .
Abelenda pronunciaba unha
conferencia sobre o humor visto
por un humorista.
O espectáculo final, que me-

receu o calificativo de notável
foi o montado por "Inqustrias
Batea", que. prornocíonaba un. licor elaborado con esencias de
percebe e que saia ao mercado
baixo o nome de "Percebal". Os
empresários non eran outro que
-Xurxo · Souto e o Señor Paco,
membros da ecjuipa que reali- ~
zou- o programa "O Fiadeiro" da ·
.RAG. Os empresários, que nos
ofereceron unha reportaxe · vi. sual dos seus barcos fae.nando
no atlántico, acabaron demos.trándo corno na Galiza non falta
·o espírito empresarial arriscado.
O espectáculo non ·estivo f~to
da participación do· público catando o licor ou da vistosidade
musical que dá o Festival da
OTI.
Se non estiverori vostedes na
xornadas, e se lles cadra pasar
por estes lares, paren no Museu.
Orixinais dss rnellores .humoris. tas do_ mundo están esperando
polo seu sorriso.
(J
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Oskórrí ·e.·MilladoÍro
'Aos hosqs concertos- vai máis públi~o que a .moitas qutras a0ividades Subvencionadas'
•xoÁN. M. ESTÉVEZ
1

O)

-

,

A guitarra eléctrica dun
Bixente Martínez
marcando,· cal jimi
Hendrix "folki" o ritmo
dunha polca do
repertório de
.
"Milladoiro''.; o canto
euskera dun Ro~igo
Romani cuxas
posibilidades vocais
~inda están por .
dese.abrir, a afmidade
na instrümentaeión ;: a
eonfluéneia, -en .
definitiva, d~ dmw
camiños musieais
paralelos, fa'i un ·feito
consumado nesta xira
·_ galega batizada cos ·
nomes de "Oskodoiro''
e ':Millakorri". Con
efeito, a nasa melódica música tradicional
··
quedoú reforzada eo
·ritmo imprimido _polos
· paseos, e eles, á sua
vez, viran matizados os
.seus· máis rítmicos
ternas palas oportunas
notas dun harpa, que .
facian dun mesmo tema
pu~ra versión, non por
complementária
desvirtuada.
A fu$ión entre duas concei~ións

diferenciadas dentro da música
popular· ·quedou patente, inda
que sq fose durante uns minutos, ·nesta" xuntanza. Mágoa que
nol,l fose roáis que efímera frol
dunba temp¡:ida, xa que esta ·es~
periencia non transcende ·á
.
. meta' conxuntui::a:
-"'Polo de agora non existen
posibilidades de continuala.
Gost;atianos podér repetila nou-

.t ras cidades do ~s~do.. pero
· pref~rimos que· alguriha !3ntidade, pública ou privada, apoie . a
iniciativa. Estamos'fartos de ser .
nós os promotores · de ~cusas
como esta, na que ·"Aula Aberta" da Universidade contribuiu
· cun trin.ta por cento da aporta- .
cien econó~icfi da xir~ .galega.
Entón, cando falan · de ir a Madrid ou Barcelona. dicemos que
moi ben, pero preferimos agardar algunha chamada para poder materializar a idea. · Despois
·de encl).er teq.tros e auditórios
como vimos éomprobando, de·cepciona obseniar como: carido
chegan . catre bob()? .q ue l.evan.
duascentas persoas a algun local, conseguen ·unha·· repercusión superior á nosa. N9s ternos
demostrado qlie os nasos .con..:
· certos levan roáis pÚ'blico que
moitas outras actividades' subvencionadas."

'No NOSO Í\MBITO,
IGUAL OuE NA
CLÁSICA ·OU NO ,·
JAZZ, TRES OU .
CATRO ANOS .NON
SON NADA'
Ouen asr fala, .e asume que.
con certo resentirnento, é o "milladoiro" Rodrigo Romaní; pola
süa.- :f onda, o "9skorri" Fran Lassuen (o outro interlocutor . ·da
conversa) 1 asinte tal· afirmación
con·novos argumentos:
-"Os cartós públicqs, ao non
teren nome proprietário, gástanse con' moitas máais facilidade;
,ás veces con prodütos invendíbeis."

Colegas .e amigos
A repercusión <;:le~ xira, o éxito
á.lcanzaqo polos ·dous .grupos,
.~erve de termómetro co que rrie:..
dir a fidelidade dun público
adepto á .músíca "con raíces"; a
sua continuidade depende do .
. que podan dar de si outras for- ·
. macións .m_enos consolidadas

táncia na música, tanto no seu
todo, e entón é un lío optar por
componente ideolóxico como
esta vía academicista. Se ti gravas "Negra Sombra" con arraestético, que va;n parellas , por
máis que algunha xente queira
nxos bartokianos ou harmonias
disocialos. Surprende que, tendemasiado atrevidas, atópaste
do os grupos actuais unbas pocun público que irás perdendo,
sibilidades de aprendizaxe rnee que hoxe por hoxe, temes en
-.llor que as nosas, non se canso- .
"Milladoiro"; ·eu vivo nunha allid e · en Euskadi un . rnovimento
dea que ten vinte casas, e os
' consistente; - existen grupos, ' meus vit:iños gestan da nasa
pero como dicia .Rodrigo, non
música; se fixésernos outra causon formacións que sexa _pan
sa máis complicada, deixaríapara hoxe e farne para mañá,
mos d~ gostarlle e quedaríamos
non poden ser produtos "klee- .
nun grupo de penenes de Uninex" · para u's ar e tirar ... Nós,
versidade, que fan causas moi
tanto "Oskorri" como "Milladoiintelectuais ... entón, o noso reto
ro", levamos entre dez e vinte
é manterse nun equilibrio: ·nen
anós, e o público váise renovansatisfacer os rapaces que quedo .. . entón, debes procurar traren marcha, follón; nen deixar
ballar con sinceridade e pasande lado certas complicacións
do, mesmo obviando, aos meios
nas harmonias , nos arranxos, reque
poden
de
comunicación
parando un pouco no aspecto
O panorama .global
mover os fios do mercado musitímbrico. En definitiva, a tencal.
déncia xeral, para que será cada
Desde unha perspectiva de "obpervadoies de luxo", a sua vivez máis clásica .
Clásieo$ do "folk"
sión doJenómeno "folk" resulta
0.- No naso grupo, os compoi::lo máis. éomedido, verbo .O.a
nentes non ternos un plantexaOútro
aspecto
dos
"nemes
pon.suas respectivas canteiras prómento racional prévio polo que
teiros" en calquer estilo musical
prias.
haxa que chegar a determina'é a sua condÍCión de criadores' '
-M..; P~nso que a nosa _din~ . de guias que, ás veces, vanse
das metas artísticas. As causas
ca é moi diferente á da movida
xorden
segundo determinado
apartando da sua identidade ar"Papera;, por exe~plo; neles a
estado de ánimo do compositor
tísticamente orlXlilana para
peniivéncia é moi .efímera; se
de tumo, de tendéncias musichegaren a ser portadores dun
, cais c¡Üe estás oíndo ... ; moitas
un .grúpo, destes de rapaces de
estilo que, por persoal, pode sibairro-, leva catre meses en canveces son procesos cíclicos ...
tuarse á marxe e por riba de caldeleiro, xa é · i::noito témpo. No' ·
como dixo RoCl.rigo, todo está inquer encasillamento. ·
·
noso -ámbito, , ao igual -que ne
ventado. O último disco naso
M.- Nós, cada vez estamos
Clásico. ou no ~·jazz", tres ou caparéceme moi tradicional en
máis próximos ao clásico, pero
tre anos non son nada. o reto,
. cañto ao tratamento das bala. ·por outra parte nisto da música
, das, textós, etc ..
entón, está en conse.guir grupos
-tradicional xá está inventado
O agramar dun· prometedor
. ~stabeis, gue a9 longo dun tem- .
po 1o:o.go, ·ch.eguen a ter un peso
cine galega suscita e reclamo
,~specífico; ·a topen./ un Norte ...
duns ·veterános "Milladoiro"
'EN .CANTO AO
Desde lego que hai. xente· que
para unha contribuci9n, que en
CINE GALEGO, SE
· toca ínoi ben, que vai ben e:ricaptiIJcipio non rechazan.
miñada, pero·ainda é ·prematuro
M.- De momento, · só recebe-:
ALGUN DIA CONTAN
profetiza¡ sobre se. alguén vai.
mas unha chamada dun rapaz
CON
NÓS.
criar_un estilo e as~ntarse artiSque quer facer unha coriometraTRATAREMOS A
.
xe. Se algun dia cantan con nós,
tica:rnente:
. · · O.• En Euskadi pergúntase-· . QUEN
trataremos a quen corresponda
do mesmo· xeito que tratamos.
nos a rniúdo so.b re a existénda ·
CORRESPONDA
ou · non duriha· música · basca;
' n~ seu .mornento a Manuel Gutierrez: Aragóff ou a Víctor Ma·parécenos unha cuestión,absuÍIGUAL QUE NO SEU
~mel: que foron polo de agora os
da. O chamado "rock radical
..
MOMENTO
A
·
únicos que se dirixiroií · ao grubasco" foi unha· etiqueta: posta
GU'TIÉRREZ ARAGÓN
po; qlier cficer, ·aceitaremos se
polos meios de comunicación,
cliegamos a un acorde económinon ,polos' própriós protagonis- . , OU VICTOR MANUEL'
co e a oferta resu,lta artisticata~. Nós, ao igual que "Milladoi(MJLLADOIRO)
mente· mteresante...
o
. ro"' provirnós dunha ·certa mili-·
.hoxe ·en dia, 'e do apoio que ns
· "consagrados" podan brilidar;
da repetición, eri definitiva de ·
experiéncias como esta. ·
M.- Esa Xira ven senda ~algo
moi especial, · froito dunha con~ vivéncia;· dun aprécio fuútuo. Se
tiv.é semos que ·plantexarnos al, gun outw tipo."de colaboración,
seria en circ@stáncias como
'esta, casual; doutra formá, fariamolo eñ base a plantexainentos
, c.omerciais, que xa é ,outra história. ·
Po'rén, é rnoi difícil que· xur.dan causas deste tipo, e cando
se dan d.rcunstáncias doadas,
ten que se producir . gradualmente, coñecéndose pouco a
pouco
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En primeiro lugár; compre dicer que en ditas .cabeceiras predomina absolutamente o uso da
I41gua galega frente á castellana, mesmo en publicacións que
lbgo usaban .d e forma exclusiva
ou maiorítaria a segunda. Este
feíto rne;istra corno no ámbito da,
esquerda antifranquista o galega qparecía xa como lingua l.:i,túrxica antes da marte do xeneral
Franco, adiantándose así á ·q ue
hqbía ser aútude domiiiante en
todos os círculos políticos desde
o início do período constitucional e autonómico, coa única excepción -con fisuras- dos nacionalistas de esquerda ..

t:·~ndst:-. i !!t'l>r e ..'!=: r i~ tib
de to d6 un e nid::> -irer.te a
.¿-0 y cuyo g:"i ¡;o .cl lJ .":Jllor"'¡;l;_
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Ct'':l'J une llaa& rl~ r.l cc : i'~i;
·unA 6rdeI? .:pcr;iqm*1te de 1

lR t;elicir;- iosuGi:::e.,- e::; ·
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. Prensa pára pensar

í'í, Rl§ll!lí!ill!WH!:!tili!
Os frutos non
recolleron as promesas das flores
Edicións do Cumio atreveu-se.
A qué? a lanzar unha colección
de novela policial, en galega. De
momento entregou tres ·títulos.
Traducións, pois non hai produción autóctona. A colección titula-se "Cómplice", ten un formato de 15x20 cm .. e a portada
é de F. Mantecón, igual para todos os volumes, só variando o
titulo. A colección segue certas
pautas dalgunhas europeas :
non dicer nada dos autores e
cambiar o título orixinal (cousa
corrente na famosa "Serie Noire" francesa, por exemplo) .
Os tres primeiros títulos son,
por orde de numeración: O patinazo. de Gilles ParrauJt; Puta
Miseria, de Rafael Arnal&Trinitat Satorre; e O enigma da
bardanza Hertz, de Pierre Gripari, traducidos do francés. catalán e francés respectivamente. Falernos agora un pouco destas tres novelas policiaís tradu~
cidas ao naso idioma
O patinazo (La dérapage, títu:.
lo orixinal), publicado en español pala moribunda editorial
Laia co título de El gran desliz e
en portugués na colección Vampiro, nº 507 -co título de A derrapagem. (Como információn
diremos que a versión portuguesa custa 220 escudos. a española 1.100 Pta. e a galega 765
ptas .) O autor. Gilles Perrau1t. é
autor de livros-verité de grande
éxito e calidade, alguns deles
traducidos ao español: A orquestra vermella, O xersei vermello, Gens d'ici, Un home a
part, L 'erreur, etc., e de várias

novelas policiais e de espionaxe
das que salientariarnos Le dossier 501; e tamén recomendamos , ·se alguén o encontra, o
seu folleto , publicado en 1971
por Dopesa. La CIA : del servici o
secreto al gobierno invisible. A
presente novela foi publicada na
colección "Crime parfait", do
Mercure de France . A colección
,que fai estremecer de gosto a
Bemard Pivót, o feiticieio da literatura francesa . Por que? Porque nesta colección publican livros - novelas- 'de tema criminal ou policíaco os escritores sérios. Mais , en verdade, adoitan
ser novelas ben pobres e a proba es.t aria na presente (sen do,
contado, do mellor da colección) . Un rapaz é declarado ino' cente de ter . matado aos seus
país. O avogado que o .defendeu
(un famoso avogado) vai recibi~
lo á saída da cadea.· E pasan a
noite xuntos talando, do crirne
e doutras causas. E acontecen
certos feítos nesa noite.' e des_cobren, xuntamente, rnuitas
'causas. ainda que no remate só
,, o avogado dirá a sua parte da

verdade (aa· Iéitor) . A novela
está "sobre-cargada". O remate,
agarrado polos pelos : o infantilismo enche moitos dos capítulos, así como certa reiteración
que chega a aborrecer. e, ainda
que Perrault é un escritor con .
."garra" , a novela non está conseguida. E a tradución galega
non axuda muito, en verdade. O
relato de Perrault é mediocre e,
ademais. non é característico da
novela policial francesa actual.
Puta miseria (Puta miseria! en
catalán, con admiración) é unha
novela escrita. por dous valencianos, no dialecto catalán que
ali se fala, periodistas , ainda
que el tamén é poeta. Este relato foi levado ao cine por Ventura
Pons, conseguindo unha. das
máis débeis películas do cine
catalán dos últimos tempos (o
que xa é difícil). A novela ten
un dobre fallo : a) está escrita
por alguén que pensa que escrever novelas policiais é como
escrever cartas á noiva ou aos
país: pode faqé-to calquera e
todo depende da "retórica" de
cadaquén; e b) caen --0s autores- no infantilismo de meté-lo
todo, B máis. E asi para poder
acabar o relato. o fillal e domáis
cutre que hai. Os autores intentaron facer unha novela policial
humorítica -causa que se consiguen nalgunhas cenas (a violación dun macho por unha fémia) e nalguns momentos do
diálogo -que o tradutor consegue rnanter.
O enigma da herdania hertz
(Le septieme lot, título orixinal)

é unha novela-paródica, das
aventuras de Sherlock Holmes.
Aqui narran-se as investigacións dun detective marciano
que vive en París e a quen
acompaña o amigo, o doutor
Gastan (Watson, en Holmes).
que é quen escreve as aventuras. A verdade é que humor non
hai muito, e é, adernais , un pouco chafalleiro. A ~aródia (ou
transposición se queremos cinxir-nos a un vocabulário arquitextonico) non .funciona, talvez
porque o autor Pierre Gripari
(recoñezo a miña ignoráncia sobre tal monsieur) non domina ou non coñece ben o ánimo holrniano. A tradución · fai, ás veces,. inintelixíveis certos párrafos (ou confusos ·dernaís) : o mistério non é muito e, para acabar, o autor deita certas opinións sobre únigrantes e terceiromundistas que mellar _non .reproducir. A rnin. persoalrnente,
o único que me agradou da novela foi o seguinte: "Un mal non
,xustifica outro mal. Cómgre ser
tan parvo corno un cristiári para
imaxinar semellantes cousas" ,
frases ditas polo" ctetectiv~ mar- ·
cian9 na rnáis pu,ra tradic~ón
volteriana francesa.
Edicións ,do · Cumio abriu o
. Jume cunha colección á .que lle
. desexamos longa vida. Tres novelas pol.i ciais tradµcié:ias ao galega.- todo un acoritecirñento.. ·
Mágoa .é¡ue este non fose acom-

pañado con 'onxmais de mellar
calidade, mais Edicións do Cumio plantou nun terreo ermo, as
árbores .deron flores qué non foton recollidas polos frutos . Esperemos que en novas colleitas os
frutbs recollan as .Proinesa.S das
flores e todos podamos recollélos e sab_oreá-los
O
XGG
O patinazo , tradución de X. Carlos Álvarez Quintero.
Puta miseria, tradución de Xulio César Sousa Femández .
O enigma da herdanza Hertz, tradución de 'Carme Ruibal & Xosé Mª
Lema.

Calquera persoa interesada polos rneios de comunicación de
masas sabe o importante e ·significativo que resulten os nomes
das. publicacións ·periodistic'as
desde os máis diversos pontos
de vista ideolóxicos, lingüísticos
e semiolóxicos en xeral.
NP.ste sentido, resulta ilustrativo repasar as cabeceiras recollidas polo historiador Bernardo
. Máiz Vázquez na sua interesantísima ~emoria-Catálogo das
Publicacións Galegas Antifranquistas, publicada J'.)Or
Edicións do Castro en 1989. O
. inventário recolle publicacións
antifranquistas saída na Galiza
entre 1936 e 1975 na zoha republicana durante a guerra civil,
no exilio e no interior da Galiza,
estas últimas, por suposto, clandestirias .

En segundo lugar, a maioria
das publicacións levan na cabeceira o nome de Galicia/Galizá..
ou o xentiliciO' · Galega-a/Gallego-a. De feíto, Galiza é .co:h moito o substantivo máis veces repetido,' e isa que nalgunha ocasión aparece substituido antonornasicamente por Terra.· Pala .
contra, · nengunha publicación
leva o nome 9e .España OU· o
xentilicio español. (A este respeito, xa a historiadora da prensa galega Mª. Carmen Pérez
País ten destacado que, durante
a guerra civil, rnentres nos títulos das publicacións periódicas
xurdidas na Galiza franquista
abundaba o nome de España,
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Atrevida aventura de dous
rapaces, despois de unha_ .
catástrofe. Manual de
SupetVivencia.
·800.000 exemplares vendidos
en catalán.,

Ahistoria de amor dunha
parella "Contada con sinxeleza
e ternura.
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OS DOUS
DE SEMPRE

Selección de contos de
prestixiosos autores galegos.

Un clásico imprescindible na
literatura galega.

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

a 11L1sa
CINZA
:\(l\ ll'1

Exquisita colección de relatos
que cautivan pola sua
sensibilidade.
_Unha auténtica. revelación
literaria.

Nove relatos que corltribtien
·a confinnar a Otero como un

narrador excepcional.

17

\h .d.t

O libro máis leido por
alumnos de BUP
'.)

Colección literariá: a-literatura galega
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nos ·das promovidas por galegas
nas zona republicana aparecía
9empre a ref~rencié'.i á Galiza).
. ]'anta na prensa naCionalista
como na non naciomµista, Galiza aparece, pois, como i.mha comunidade política incuestiona- /
da e absolutamente protagonis- . ·
ta da loitq. anti.franquista qu_e se
libraba nela .. Esta é a razón da
escasez dqutÍos topónimos córrespondentes a entidades do
interior da Galiza, rexistándose ,
tan só rnin caso, a preséncia de
Compostela é Vigo.
·

o

Igualmente sintomático é o
- feíto de o calificativo máis reiterado ser Obreiro-a/Obrero-a,
mentres escasea labrego e me$mo emigrante . A importante
preséncia de Guerrillero e variantes: auténtica palabra-testigo na terminóloxia de Mataré,·
débese _ á resis~éncia armada
mantida nos primeiros anos da
"loita antifranquista na Galiza.
Outro calificativo moi repetido é Roxo/Bermello e· variantes,
de inequívoca significación po.lítj.ca, · asi como Inforrp.ativo
acompañaqo ao substantivo Bo~
letín, rnsu.ltado da necesidade
de comunicación clandestina e
non censurada pala ditadura
que se vivia nunha sociedade
ávida de notícias extra-oficiais.
Asimesmo,· aparecen libre , popular, republfcano e sociál.ista.

.r

En canto aos sustantivos, o
que máis ahonda tras Galiza resulta ser .clave da situación his. tórica· desde a perspectiva antifranquista : Loita. Non é de estrañar .pois que abunden termos
relativosªº seu campo semántico (Acción, Barricada, Berro,
Combate: . Folga, Pulo) nen outros conceitos abstractos alusivos a cuestións políticas ou
ideolóxic.as (Democrácia, De-núncia, Orientación, Ren, Revolución, Unidad, Xuntanza). · O
reiterado advérbio Achante é,
ante todo, , consigna de loita.
Pero abondan tamén os S"Qbstantivos de contido sirribólico
enraizados na reaÍidades material (Obradoiro) ou · espir!i.tual
(Saudade) do país , como os que
designan instrumentos de traballo (Eixo, Ferramenta, Fouce,
Fungueiro), fenómenos metereolóxicos (Abrente, Alborada,
Lume) ou ele!J?.ento$ xeográficos
e naturais (Canle, Roteiros . Penedos, Vieiras, Xerme).

a

~oita parecen ser,
Galiza e
por tantQ, as isotopias clave en
tomo ás que se · organiza a nomenclatura das publicacións
galegas antifranquistas inventa- riadas por Máiz . O predorriínio
sucesivo do · adxectivo Guerrilleiro nos ¡:irimeiros _anos e
Obreiro nos últimos dá testemuña dos focos centrais daquela
loita nos respectivos períodos,
nos que sernpre estivo presente
o calificativo Roxo/Bermello.
- Non en van foi promovida esta
prensa -exclusivamente-- por
sectores marxistas, anarquistas,
republicanos e nacionalistas de
esquerda, todos eles comprometidos na loita antifranquista·desde o inícíó da guerra civil.

Natmalmente, e~te r;:atálogo,
que ten tanto de aportación histórica como de xustificada homenaxe, admite e esixe os
váriádos estudos e evocacíóns.
_Pero mesmo· sen pasar da cabeceira, a relación de Máiz permite detectar, como. el ·mesmo ·escrebeu, "quen estaba contra
Franco, quen calaba, que estaba
contra Franco e quen nin estapa".
·
O

máis

CLAU910 RODR(GUEZ FER

un consuma.do cof).ecedor dos· '_ José Ma~uel ·calzada (srria,
1960), formado na Escala de Berecunchos máis diifíceis da arte
las Artes de Valencia e vencellada ·expresión cinematográfica
do ao grupo ge criadpres insta·que busca ·e atopa as suas fonlados no eixo mesetário Madridtes no expresionismo ale:rñan e
Soria (Juan Cruz Plaza, Dis Berna escala dos pioneiros ámeri. canos : deles extrae os seus refe- - lín, 'José María Sainz), permítenos contemplar vinte cadros. da
rentes. Dé! corrente xermana
sua produción última.
con Lang, Wiene e Mumau .á
.cabeza. aprendell o sentido do
contralus, a alternáncia expresi- . . Dous soportes diferentes, papel e tea, e tres .blocas temátiva das zonas de sombra e lumicos, perfeitamente diferencianosidade' a posta en cena crispada e a estilización das persoa~ --.dos , dan carpo á mostra. Un deles é a paisaxe natural, onde se
nxes; da escala americana,m
toma como 'figura elementos arcon griffith á frerite , a arte de
mar,
.bóreos e como fondo
"contar", a composicíón espida
máis algunha anécdota adxecti.dos planos, a inxenuidade navadora ou a própria trama bos- .
rrativa, a arte da rriontaxe, a sinxeleza, en suma. Pero ainda - cosa tratada con distinto cromatismo. Verde contra azuis e un
hcii máis . E.n '.'A noite do c~za
preciosismo na resolución forsior" está tamén Mark Twain (o
mal do que escapa no resto da
rio , e o borrncho -Birdie), está
obra. A analoxia da páisaxe urDickehs (os ·nenas pedindo esbano e os obxectos domésticos
mola), están os crirrlens de
ordenados constitue outra das
Grirnm e Andersenn , está, en
unidades temáticas da exposisuma, a estrutura da fábula inción,, que se rexe polo traballo
ventada por Esopo ...
con imaxes lembradas, calidez
nas cores e unha serea compoPosuidora dun extremo alento
sición articulada en pase a liñas
surreal é onírico, .o filme articúhorizontais e verticais . Aquí callase dramati.camente coma un
quera pode encontrar o regusto
"canto de fadas" no que asistitrascendente dos pintores metarnos ao combate entre as forzas
físicos italianos, pero a min ando Ben e as do Mal, perfeitatóllanserne outras e novas soemente apresentadas através
dades as enunciadas por José
dun xogo de unións dunha deManuel Calzada, quizais como a
terminada sirnboloxia plástica.
do conquistador que ten que
Este combate , que implica un
dar nome ao ignoto e ameazadesequilibrio da norma, queda
dor território recén descoberto ·
recompo~to grácias á intervenpara poder continuar a sua viación da personaxe da vella soltexe ou como a do poeta que prerona que funciona no interior do
sume a existéncia da amada
filme como a "fada boa" dos
digna da intensidade dos seus
cantos infantís. Esta personaxe,
versos.
encarnada, e non por casualidade , pala rnítiGa Liliarn Gish (acOs bodegóns forman o terceitriz predilecta de Griffith) será
ro bloca da mostra, resaltos en
quen inclinará o dramatismo
formatos médios e cunha com~cial da situación cara o lado posición central reforzada por
positivo, cara o iinpério do Ben,
un efecto de lus-foco. Tal vez
apresentado polos nenas e polo
neste grupo se encontre "o camundo da infáncia.
dro" da exposición, o titulado
"tres metros"_ Tres sinxelos meO traballq dos actores, a estros de carpinteiro, iluminados
pléndida fotografía de Stanley
lateralmente e necesariamente
Cortez· e a maxistral dfrección
marelos, sobre un fondo verde
de Laughton, converten "A note
que se escurece cara a parte
do cazador" riunha obra maior
alta-fondo do cadro e que susda arte cinematográfica, nun
tantiviza, neste forzado primeiro
clásicC? de inexcusábel visión
plano, a preséncia destes anónique nos amasa as potencialidamos obxectos cotiáns . En fin,
des do cine en estado puro. O
un logrado ambente cénico que
CELSO LÓPEZ PAZOS
fai vislumbrar as altas cotas de
expresividade ás que pode chegar este pintor.

Charles Laughton situando ·a Robert Mitchum nunha cena da "Noite do
cazador"

·Griffith
e Laughton
Duas cintas ci_e excepción prota. gonizan · a programación cinematográfica dos vindeiros sete
días: "O nacemento dunha nación" e "A noite do cazador". Se
o xénio de Griffith inventaba no
1915, co prirrieiros filmes citados , unha boa cantidade do¡:¡
elementos expresivos que ian
identificar a nova qrte xurdida·
vinte anos atrás, o talento de
Charles'Laughton facia, cuarenta anos máis a tarde, ·q ue o cine
ensinase . a todos , máis unha
vez, a ·que teñ de "arma maravillosa se a rnanexa un espírito li. bre", segundo moitos anos antes afirmaba Luis Buñuel.
David · Wark Griffith (18751948) foi un xigante do cine.
·Non . o seu inventor pero si . o
criador dunha linguaxe baseada
na utilización expresiva e dra_mática da m_ontaxe. Despois del
o cine xa non ia ser só un divertimepto que sorprenda e asombre, endexamais volvería a sér
. un mero artilúxio de barraca de
-fe ita; a partir ·d e agora e con O
nacemento dunha nación o
cine xa ·era -unha arte: a ·a rte do
nqso tempo. Home dunha prodixiosa capacidade de traballo
(realizou despois de .i 908. de
cincoenta a cen películas por ·
ano para a Biograph). autodidacta abspluto tanto na sua cultura como dentro do universo
da noya linguaxe, os ~ións de .
Griffith inspíranse, case _todos,
en textos literários ; pero, nembargantes, a sua innata c6mpr~nsión das .posibilidades da
irri.axe en movirnento como fe- .
rramenta capaz 'de articular his-.
tórias comprensíbeis, trascende
o literario e o mundo ·da·palábra
paré'.f. artellar unha nova gramáti- .
ca e unha nova sintaxe onde os
primeiros planos e as acciórís
.paralelas eríxense en p~otagonistas de enorme capaci_d ade
· dramática. As fórmulas do suspense, e a dinámica tan ameri- '
cana ·do "happy erid''. son outro ·
dos inventos que o grande ci-.
neasta americano ·deixaria »para
a posteridade. Herdeiro da épica de Ince e superador do "estilo Vitagraph" criado por Stuart
Blackton, Griffith fixo con "O

nacemento dunha nación" a primeira obra cumbre da séptima arte; pero, certamente, con esta
IJ?.Onumental película (165 minutos) chea de grandes aportacións á evolución da estética cinematográfica, fixo tarrién unnha obía ultra-reaccionária e racista. Con efecto , ·a cinta provocou que todos os sectores -progresistas da . sociedade norteame:ücana ergueran as suas vo- .
ce.s de protesta contra o talante
ultra-sudista (racista) que apresentaba ·O filme . Xornais como
"The Nation" ou "The New Stateman" · publicaron violentos artigas condenatórios e _ voces
como a do Presidente da Universidade de Harvard condenaron 'rabiosamente a película. As
manifestacións nas .r uas contra
a cinta foron numerosas en
Nova Io'rque, en Chicago, en
Boston ... e non faltar-on vítirnas .
· · Polo seu racismo foi proibida
na Europa e cando no 1922 foi
autorizado na-Fráncia fumo cunha grande cantidade de cortes .
·Por outra parte, foi tamén proibidó na URSS , co que a posíbel
influéncia que a cinta poderia
No permanente conflito de ester exercido nos grandes mescalas e estilos, José Manuel Caltres sóviéticos, s·o btetodo en EiO
zada sitúase no território da pinsenstein, depeu ser inexistente
tura estricta, onde o clasicismo
(nop. asi a de "Intoleráncia"): pocomo modelo a aimitar substirén a qüe tivo sobre o cine ámetúese polo ctásico e infalíbel méricano foi determinante. E non
todo de verter os vellos, cultos e
só sobre a indústria, senón tadescreídos ollas de home sobre
A primeira exposición indivi·
mén sobre a arte . En suma, "O
os novas sucesos.
O
duai na Galiza do xoven pintor
' nácim_ento dunha nación", ao
FERNANDO FERRO
criar novas éondicións económicas da explotáción dos filmes,
vai condiéionar o nacimento de
Hqllywood, vai contribuir á sua
dominación sobre o cine americano e, en última instáncia, vfil
facer que este remate por dominar o cine mundial.
A noite do cazador _("J'he
night of the hunter") foi rodada
polo graQ:de · actor británico
Charles Laughton no · 1955 e constitue a sua primeira e derradeira incursión no campo da .
dirección. Pe~cula insólita e sor- ..
prendente, "A noite do ca.zador" , é unha obra chea de lirismo e ensoñación onde o sentido
case irreal e oníüco xoga un
enorme papel de resonáncias
plásticas. Apesar dos 34 anos
transcorridos desde a sua es- _,,.
trea, as cautivadoras imaxes
deste. filme ainda est$n provistas clunha poderosa frescura e
tamén dunha brutal cnieldade,
máis .larvada . que manifesta.
Laughton des9óbresenos coma
Detalle 'cie "Chalets adosados", obra do pintor José Manuel C81udll

poder da soedade
·na obra de José
Manuel Calzada

·-
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CONVOCATORIAS

•

Premio Antón
Losada Diégue_z

NOVAS SENSUAIS

VI. - O Xuradó, e soberano
na escolla e consideración das
i0bras · participantes como . na·
designación das dúas premiadas. A decisión do Xurado'
L- Os Concellos de Bobo- · será, en todo caso, inapelable.
rás e O Carballiño, -ámbolos
O Xurado emitirá o seu fallo
dous. de Ourense, contando
coincidindo coa data do nacecoa colaboración económica
mento me- Antón Losada Diédos concellos da Comarca e a
¡guez (22 de decembro), o 22
Excma. Deputación Provincial
de decembro ·de 1989, explide Ourense, convocan.
cando os motivos que o levaron a escoller tales obras ; e~te
O premio anual Antón LosafalJo faras ·público en· todolos
da Diéguez, institmdo por ámmedios de comunicación de
bolos dous Concellos para
Galicia.
contribuir o fomento da cultúO .Xurado poderá declarar
ra galeg..a pola que tanto loitou
deserto o Pr·emio tanto parcialo ilustre Mestre e guieiro Anmente como na súa totalidat{m Losada Diéguez. Sirve tade.
mén este Prerruo para perpeVII. - O Xurado do Premio
tua-la memoria daquel insigne
Antón fosada Diéguez , estará
'galeguista nacido nestas tecomposto por un representan-·
nas .
te nomeado por cada Únha
das Insitucións Culturais seII.- Consistirá o devandito
guintes : Real Academia Galepremió dotado coa cantidade
ga, Consello da Cultura Galetotal dun millón de pesetas
ga, Cátedra de Lingua e Lite(1.000.000), en premiar dúas
ratura Galegas da Universidaobras xa publicadru; unha dede de Santiago, Museo do
las no eido da Creación LiteraPobo Galega, · mais un repreria. e outra no eido da Investi3entante da · Deputación de
gaClón. Cada unha das obras
Ourense e os dous Alcaldes
será prerruada coa cantidade
dos Concellos convocantes
de cmcocentas mil · pe_setas
(Boborás e O Carballíño) . Ac{500 000 Pts )
tuará de Secretario deste Xurado o Secretano do Concello
II1 - A lingua na que se
de Boborás, sede do PreIDJo.
editen as obras e a lingua on Na súa actuación terá, voz.
xmal r;ias mesmas deberá se-lo
pero non voto.
galega, non sendo considerado ningún tipo de obra de tra VIII.- A entrégé oficial_do
duc1ón de calquera outro idioPremio Antón Losada Diéma á lingua galega.
guez, (Creación Literária e Investigación) , tarase coincidinN Serán consideradas
do coa data da onomástica de
polo Xurado, as obras de crea Antón Losada D!éguez, 13 de
ción literaria ou de invesngaXuño de 1990, e terá lugar no
c1ón , editadas por calquera
transcurso de un Acto Literae ditonal. parucular 0u msnru rio a celebrar no Pazo de Molc1ón que publique libres en
des , do Concello de Boborás.
galega, podendo res1dl-las
onde naceu e viviu o ilustre
edlctoras dentro oÜ fara de
escritor.
Galicia. Quedan excluidos texIX:A Secretaria de~
tos de uso escolar, edicións
quinta edición do Premio Anpor fascículos e as de luxo ou
tón Losada Diéguez, 't erá
de tirada restrinxida ; asirnescomo sede o Concello de Bomo non serán consideradas as
borás, onde tódolos escritores
reirnprnsións ou outra poste'irlteresados poden envía-las
'rior á prirneira.
publicacións que consideren
V-. O Xurado terá en condentro das condicións e prasideración todas aquelas obras
zos establecidos polas presenque él mesmo estime encadrates Bases e nun número de cadas no eido da creación literadaz unha delas igual o de
ria ou no da investigación, e
mernbros do Xurado. Estas
nesta quinta edición do Preobras recibidas npn serán demio serán consideradas as
voltas e pasarán os fondos das
~e teñan data de impresión
. bibliotecas de cada unha dedesde o 1 de decembro de
ílas das institucións represen1988 ata o dia 1 de decembm
¡tadas no xurado.

PUBLICACIONS

EXPOSICIONS
•

. ción ,. á venda, o s~u primeiro
·disco a . prtir do próximo mes
de Xaneim. ·
·

.cte_1989. O prazo d!3 presentación das obras pechaiase o
día 15 de decembro de 1989.

Alfonso Abelenda, mostra a
máis recente produción de
pintura no Bar El Camarote,
na Praza · de Vigo . A vea humorístic:;a deste criativo déixa-· se ver en cada un dos seus
trabalJos· xunto a · unha gian
sensibilidade colotística.

Desei\o de' Chelo
• MC/A CORUÑA.

Colorado , banda conducida
por Gastan Mathias , compositor e árranxista de jazz e rock
que ffiilitou en diferentes formacións locais (Delirium Tremens, Los Estudiantes, Elegi-·
dos, Pirél1llde) , terá en circula-

-~uruxa de Humor

Duránte todo o mes . de · Decembro permanecerán expostos os finalistas do prémio
''.Curuxa de Humor" órganizado polo Muesu Municipal de
Fene . No mesmo edilicio está
exposto todo o fondo -de orixinais de humoristas de todo
mundo que posue
irlstitución fenense .

a

Francif?C~

•

Asorey

Exposición antolóxica no Museo· do Pobo Galega con motivo do centenário do seu nacimento ·

ANUNCIOS DE BALDE

Xornadas de ·g~ita

Artello

A obra "Gran venta X Aniversário" . estará
20 e 21 de
Deernbro en Vigo, no Ceritro·
Cultural da Caixa Vigo ás
20 .30 h. 0-29 de Decembro
ás 21.30 no Cine de A Estrada.

o

•

Escol? Obradoiro

de Noia
A recén criad_a Escala Obra. doiro de .Noia, ven de editar
unha coidada revista .para dar
. a coñecer o centro.' A publicación, que se anúncia con conEl Príncipe Galindo amenitinuidade, fai un · seguirnento
za· cada luns , a partir das de2; : db funcionamento irltemo e as
e trinta .da noite , aos poarro· posibilidades de trabalJo que
quianqs do Bar O Pátacón na
oferece un centro destas carua Orzán. Versións ·de Bras ~
racterísticas, que pode 's ervir
sens; "divertidas · traducións
d~ pauta para quen se podan
con ' tendéncia á · orixinalidainteiresar nunha íniciativa el.o
·
·de.".
mesmo tipo. ,

Promovidas poto grupo local
"Raparigos" e o Atene_o de Ferro! os dias 15 e 16 terán lugar
estas xornadas ás que está
convidado o ·grupo gaiteiro
malJoquin "Xerernirs de sa calatraba" eo grupo vigués "Extrarnundi" .

•

•

·•

ACTOS

•

J. Castro

Na Sá ''Joam Airas " dé Compostela expoµse a mostra fotográfica qe J . Castro "20 años
· al desnudo''.

Vari C~ramés. Expón "13 fo- ·
tos, do 13 ao .13" , na Galería--·
Bar O Patacón. 13 de· Decembro a 13 de Xaneiro..

Organizad.o polo Concello de
Boborás convócase o V "Pré.mio Antón Losada Dtéguez''
baixo as seguintes bases:

Blanco' Amor

Con motivo do aniversário do
pintOr ourensán celérarise várias actividades en Ourense. '
Na Aula de Cultura de Caixa
Galicia está instalada unha
exposición iconog¡áfica e bibliográfica. Até o dia 22.
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Poñemos no seu coñecemento · Actividades para nenos:
que o Grupo de Estúdios so. cerámica, teatro ·de sombre a ConclicLón da Muller
bras, tÍ'aballos con cartón e
"Alecrín" co!)ta cunha Bibliopapel, marionetas. Os sába-teca-Centro de Documendos de 11 ,a 13 .30 h. Informatación ·a bertá ao público con
ción na Í1J.a Roupeiro · nº63 os
hemeroteca, libros e dosiers
sábados en horas de activida•;
des . . ·
rel9cionados coa muller: asimesmo contamos cunha perA Asociación de Programasoá que poderá orientar aos
dores en Língua galega
alurnnQ$ que desexen facer alc:;harria a participar nas suas_
-gún traoallo
actividades a quen ·gaste te:.
As horas en que está · abertci
Día 15. Mesa redonda "O
clear nun ordenador. Estamos ao público son de lOh: a 13.30
home e a sua obra" . Itervirán
. en Rua Dolores R. Sopeña, 1-3° ..-h . e de 17 h . a 20 h.
José ·Luis López Cid, Luis Peesq. 15505 A Coruña.
Lembramos, que o video feito
rez, Anxo Tarrio e Gonzalo
por nós dentro da campaña de
Allegú.e.
A Mesa pala Normalizaprevisión do embarazo na
Día 16, Mesa redonda, "Blanco
adolescéncia co título "Por . ción Lingüística de A CoruAmor en-América". Con Isaac
unha nova sexualÍdade" e que · ña reúnese todas as semanas
Diaz Pardo, António Pérez P'ra(Mércores ás 20.30 h .) nos lofoi apresentado aos mestres
do, Gonzalo Allegue e Xavier
cais da rua Eladio Rodríguez,
no auditorio "Ciudad él.e Vigo!'.,
Castro.
·
15 - baixo (Á Coruña) . As perestá a disposición de calquer
soas . que queiran contactar
centro ·que o solicite.
• Moucho Clerc
coa MNL ou colaborar pode-n
Sempre que o desexen, tamén
achegarse ao ·1ocal nese dia e
poderán contar cunha ·p ersoa
A compañia -''Mouch~· ·c1erc:· , para o. -debate ou apresentabora cando o desexen .
· apresennta o vernes 15 en . cíón aos alumnos .
Carballo a sua obra . "Códice
Para máis información pode
Intérprete xurado de galega e
clandestino" no salón de ectos
chamar á Biblioteca sita én
portugués, diplomado en lírido Instituto "Alfredo Brañas"
Garcia Barbón: 30-5°, Tfno .. 43
gua portuguesa e ldo. en Filoás 20 .30 h .
94 59 . (Vig.o)
loxia Hispánica oferece-se
para todo tipo de traduColectivo EcoloXista . Xevale
cións. ~osé Luis (91) 409 11
· - Cine
· distribue papel . reciclado,
57.
'
melodramático ·.
artesanía maya, camisetás

Ciclo orgaillz'ado no Teatrq
Principal de Sanl\iago os diqs
16, 17 e 18. Proxectaranse entre outras "Dous na estrada",
"A ponte de Waterloo" e "Un.
home narnciradó.''

S U S C R É B A ·S E:

contra oJ[ Centenário, material da campaña ProAmazonia e Bicicletas fei' tas a man. Interesados porse
eñ contacto co Apartado 22° de
· Monforte de Lemas.

A

AITOSAt•BBA

Churuleta Teatro . Espectáculos de rua para todos -os públicos. Os interesados poden
contactar co teiéfono (986) 78
08 73 ou no Apartado 185 de
. Lalin.
. .
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Do Caurel a Compost~la
de Pessoa a Rosalia

PERtODICo GAi.EGO SEMANAL

ALÉM OCOBRDCS.L.

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

NOME ····················-··-·-·-······-··-·····--·--·--·····-·······--·····---·--·-·····--·--··········
APELIDOS '-···················-·····--·······--···---··············--····:··········-·······--·······

ENDEREZO ............................................................. ~ ...... .................... .
TELÉFONO ........ :....................... :................. ................ ........... '. ........ ~··
POVOACIÓN .... :.................................. _..............................................
Suscrébome oo periódico A Noso l'erro por u~ ano/semestre, oci précio de:
Gol izo/Estodo/Portugol .................................. ,.............. ... ::..... 4.500 pto./ono. 2.300/semestre
Europa .............:........... .................................... .. .. .,, .............................................................. :,.... 6.200
Américo e resto do mundo ................................................ :................................
... 8.000

al Subscricións para o Estado español.
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t~ibro~ gálegos e portugueses
de lés a lés · . ·-

Teniu Cond.- ~
· · ~a

O Tolón bonc6rio odxunto. . ·

O Reembolso (móis de 130 plo.) ·

Castrom de Ouro, j,6-1 º dto.
15703 Compostela
Telf.: (981) 57 56 _34

b} Para o resto do mundo.

O Cheque boncório odxunto.
O Xiro Internacional o nome de

.
'A Naso Terro. Aportado 1371 - Vigo.

PAGO DOMICILIADO,
NESTE CASO COBRIR OS DADOS DO S<;lLETÍN AD~UNTO.
BANCO / CA.IXA DE AFORROS ............................................................. :.......................... ;.
CONT A / LIBRETA ...: .................................................... :... ..... .-...~............ " ·· ·············: .............. .
TIWl.AR CONTA OU LIBRETA ..-......................................................... :.......... :.................... .
NÚMERO DA SUCURSAL -. ........ :......................................................................................... .
POVOACIÓN ......................:............. ........................................................................................ .
PROVINCIA ................... :...... :.........'........................................................................ ............ ...... .

t~mar

a~iso,

~iña

~···

CHAMEAO

Tlf. (986) 43 36 24

e SOLICITE

Sérvanse
nota de atender até . novo.
e -con cargo Ó
canta, os
recibos que a.o meu nome lles sexon ~presentados por Promocións Culturois Galegas S.A. (A Nosa Terro).
·

AS NOSAS TARIFAS -

DATA

PÚBLICITÁRIAS

A"T:ENTAMENTE (ASINATURA)

A información·· que· paga a -pe~a · ter•.
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IoEAs

TRes EN RAIA

O CONTROL DA INFORMACIÓN, .
COMO.FORMA DE .DOMINACIÓN

..

BERLIN,BERLIN -(1) .

•'

MARGARITA LEDO

-A

. ENFJIQOE GONZÁLEZ MANET

primeira reflexión. que se ..debe facer sobre os meios de comunicación e a loita p_oia paz ten -que ver
co carácter, natureza e· tendéncia dos·fluxos da información no mundo. Unha análise nese sentido precisa incluir non só as
estruturas do poder transnacional e o seu
impacto cualitativo, como tamén os fenómenos de dependéncia e desigualdade,
que afectan aos paises dO' Terceiro Mun_.
_
do.
No momento en que as nóvas tecnoloxias multiplican de forma exponencial ~
difusión das mensáxes, en · escala global, ·
· dous tércios da humanidade 'teñen acceso
a apenas o -10% dos rr1eios dé comunicación e encóntranse sometidos a un fluxo
único de información, procedente dos paises indastrializados, en particular dos Estados Unidos.
·
As pesquisas de organismos internacionais e instituciórís non- guvernarrientais,
realizadas nos últimos dez anos, mostran
que- os centros de ' información máis importantes. de occidente, en v.ez ·de promoveren a distensión e a paz, teñen favorecido a inestabilidade, a incerteza e o .militarism·a, e!:ltre as nacións máis probes. ·
A información, actuqlmente, converteuse nun verdadeiro campo, de batalla,
orientando a conqui~ta da opinión pública
r:nundial, de forma xamais vista. Esa estratéxia mantén estreita relación · ca avance
das grandes corporacións · transnacionais
e co esforzó do occidente, no sentido ·de
consolidar e ampliar o sistema da economia de mercado.
.
Os paises subdesenv.o!vidos teñen pouca noción da magnitude e influéncia dos
sistemas actuais de comunicación. No
1980, Bruno Lussato, profesor da Universidade de París, advertiu, no libro O desafío da informática, que unha revolución silenciosa xa tiña comezado a transformar Xapón é. a CEE abarcan o 70% do produto
o murído . e poucos .sabían disto.
mundial bruto e o 909/o da produción de
UNIFORMIZACIÓN .DAS MENSAXES : bens e servícios dá información.
Na recente 111 Conferéncia Mundial de
Rádios Comunitárias,· en Manágua, o esO fenómeno explicase porque o surxipecialista belga, funcionário. do Banco
menfo de novas tecnoloxias de telecomunicación ·instantánea é moi recen.te' e, en ~ Central de B_r.uxelas, afirmou que; nos próximós .anos, a Europa corre o risco de verxeral, ignorábase o carácter integrativo ·e
se dominada por grandes grupos empre.:.
converxente-Oos ·bancos de dados, microcompútadores, cabos de fibras .ópticas, ·sariais, que concentran ·enormes investisatélites de transmisión directa e sistemas · . mentos nos sectores financeiros e de'.co~
municación .. Stuckens observou que non
- integrados d~ redes dixitais. Alén diso,
se pasa anha semana, sen que se teña
unha campaña intensa de sofisticación ·e
de desinformación, no uso destas tecno-. notrcia dun grande conglomerado finan-_
9eiro absorbendo xornais, redes de rádio
loxias, teri impedido a toma de conciéne televisión, editoras,. productoras de ví- ·
. cía, en canto aos meios de comunicación
deo e disco; e~c ... o que pode conducir a
como -mecanismo · de dominación neocounhp perigosa L!niformiiación das mensa-·
lonial.
xes· VeiGuladas. Isa, segundo el, poderá
Segundo un rnforme do programa Internacional da UNESCO para o Desenvolvi- 'ser un factor de promoción de tensión social e, candó menos, dun vacío de irifor- .
1 ~ mento da Comunicaeión, ·que circulou res- ·
mación de interese público. "Se esta es-··
tritamente en Xaneiro do 1988,-as vendas
tratéxia
continua - alertou Stuckens-,- a
·
da indústria mundial de información foron
estimadas en 450.000 millóns de .d01ares, - únic9 posibilidade . real de conseguirmos ·
nos informar será através. da irnprensa al- oo 1.984, ·e en 1, 1 billóns de dólares · no
ternativa e da .rádio comunitária. Ese de1986. O documento afirma que ·esa tendéncia de cfescimento está ben docu- ·safio esixe unha ampla mobilización da
opinión pública, para se organizar a cidamentada e que a sua evo1ución dflrá lugar
dania a nivel local, rexional e na<?ional."
• . a grandes tracas estruturais en termos de
~
r,1.aboración, a~n:iinistración e tjistribución
INFORMACIÓN E SOBERANIA
Cie bens E: serv1c1os; afectando a vida particular, as formas., de traballo e o tempo
Mais, qué tipo de información flue desas
libre de cada un~ Q nós.
estruturas monopolistas de pod~r? To_do
jndica que non hai mudanzas na estratéxia
· Pódens·e qisti= uir tres sectores, , ne;>
hexemónica . q'ue consa@ra a propaganaa '
moderno aparatfPda comunicación social,
militarista e o uso da forza como mecanis.:
cada vezjné\~ :x~.dncentrado e menos hu..:mo de negociación.
maniza~h: o rifeios. de -masas, a presta0 proxecto norté'-americano de imposición de servícios e a indústria de equipa- ,
ción ~o "libre fluxo" foi vasoira90_ nq
mentas, todo -controlado po_r xigantescos
"UNESCO e na 9NU pola propdsta da
grupos financeiros internaciona:is,. de ·caNova Orde Informativa Internacional, resrácter muftí-sectorial. No 1986, a indústria
paldadq polo Movimento dos ·Non- Aliña,._ -dos meios de masa mobilizou 315.000-midos, polo .Grupo dos 77 e polos paises sólióos c;ie dólares; a prestación de servicios,
cialistas e progresistas. A resposta impla380.000 millóns de dólares, e a de equipacábel dos _Estados Unidos foi a desestabimentós, .490.000 mmóns. Os gastos munlización da UNESCO e a chantaxe contra ·
diais en -publicidade chegaron a ·220.000
a ONU.
·
millóns de dólares. Os Estados Unidos,
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lla ce Berlin. Co rio Spree
, como . directório. Cidade na
que compre escollar e na que
eu -para que me engahar- escollo
o Leste.
·
·
Escollo o Novo Forum do Leste
ondé se discute como rematar coa •
corrupción e coa_redución da política
ao esterotipo da tendéncia única e
como amplar todo o que de comun,
na história, teñen conquerido coa
practica do idearium. socialista.
Tamén escollo o Berlin Occidental.
Para me manifestar en contra do racismo e da reunificación como fan
desta banda os progresistas: olla,
compañeiros -bérranlles eles aos
alemáns do Leste que atravesan a
raia co seu gogo-mobil estilo anos 50
ou, coma min, en sentido contrário,
no metropolitano-; olla, compañeiros, que isto non é jauja. Que mentres te agasallan con bananas cólanche a explotación idealizándoa como
a Gran Alemánia que poderia ser sob
a batuta demócratacristián.
Al/e reder von bananen, e sabes ti,
cidadán . da República -Democrática
Popular -non cristián- o que acocha esta banana gratis? Sabes que
estás a lles traballar nos circuitos
. máis rudos da economía sumerxida
pala metade do turco .cu do galega?
Por cinco marcos-nora, cidadán do
Leste, cando mesmo os traballadores de segunda clase, os turcos e os
galegos, tiñan acadado catorce marcos-hora. Sabes que che van ter que
hastiar, turcos e galegas, da Alemánia demócrata-cristián porque lles
trapicheas co pan e máis co sal? Co
salário e cos direitos cívicos. Sabes
que mesmo os quererán expulsar
porque · ti convertíctieste en bicho
preferente? E se ves para acó, cidadán do Lestei quedas eri carne de
extorsión coma o turco. Non retornes
á noitiña no metro para o socialismo
~ aproveitar a casa que tes gratis.
Paga, desta banda do Spree, a habita,ción insálubre e os bares apartheid
a te esnafrar co resíduo fascista que
alimenta a sociedade de consumo.
Berlin-Berlin, pergúntome que prefiro eu: unha nación, a nación alemana,-en se expresando en dous estados, en dous sistemas políticos diferentes, nos que cristaliza a história
europea do século XX, ou un estado
recuado, como o estado español,
con catro nacións ás que tan ben rios
viria a liberdade de desunificación.
Prefiro a diferéncia, prefiro Berlín un
e Berlin dous.
O
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Ur:iha vez neutralizada (ou case) a loita
por unha Nova ·Orde Informativa Interna:
cional, os Estados Unidos e os paises occidentais _presionan agora o Acordo Xeral
de Comércio e tarifas-GATT e a Unión Internacional de Telecomunicación-UIT,
para im'pór, como nova categoría comercial, a chamada "exportación de servícios", que non é outra causa senón o libre
fluxo de informacións entre satélites e
?omputadoras.
Todq iso mostra que é u·rxente a necesidade de · se acompañar as mudanzas e
t.endéncias das informacións e reactualizar as _estratéxia:s de loita pala paz, pola
cooperación e polo €1esarmamentó. As
novas tecn_oloxias da información, das cales o Terceiro Mundo só ten acceso ao
_5%, segundo a UNESCO, son imprescindív~is pan~ o desenvolvimento. Non pode,
entretanto, haber desenvolvimento sen
cooperación e soberanía. isa quer ·dicer
que se·' abren, asi, formas de loitas máis
. complexas, .debido ao inter-relacionamento dos procesos económlcos sociais.

e

Nese sentido, un dos anticorpos fundamentais para neutralizar a contaminación
'.das men$axes alienantes e distorcidas e
reforzar a identidade cultural, os .valores
humanos e o amor pala paz e polo progreso social
Apesar das desigualdades e das limitacións do Terceiro Mundo en . relación aos
paises industrializados; é preciso apren. der a desmontar os me,canismos da propaganda hexemóniCa. E necesário enraizar e esclarecer os principios éticos e so- ·
lidários que identiffcan unha sociedade
construtiva. As perspeGtivas de paz, que·
decorren das xestións do desarmamento '
xeral" e ·dun 'S'ientual fin · das guerras "de
baixa intensidade-", chámaríos a participar
doutra' guerra, a .das ideas e dos. conceitos, que é a mellor garantía de -defensa da·
nasa idoneidade, soberania e desenvolvf· mento. ·
·
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evaban anos co cóbado
apoiado na barra tacando un
_cántico espiritual ao pesimismo. Eles foran os últimos con inxénio, os últimos que mereceran a
pena. E acabouse. O crespúsculo
das ideoloxias. O-fin da história.
E agora resülta que os m·ozos de
menos de 24 anos, os rapaces · dos ·
institutos, das FP, os xovenes do ru- .
ral, os <;ias cidades que talan caste..;
llano, perguntan polo .significado das --.
cousas, esixen respostas e rnoito~
votan esquerda nacionalista. Non
son apocalíptic;os (coma os progres),
nen integrados (coma o.s progres virados a yuppíes), son dignps e están máis preparad9s. Nada é en balde. O
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