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O AXUSTE MONETAHISTA SÓ CONSEGUIU 
AFONDAR A POBREZA ~E '· ACRECENTA.R A.FUGA DE CAPITAIS 

.--

ARXENTIN~ ·· 
· ·A BANCARROTA 

DO PAÍS DA FARTURA 
A estabilización económica non dá chegado á Arxentina despois do plan de axuste -· 

selvaxe proposto po.la oligarquia cerealista e gándeira e executado 
polo governo peronista de Menem. Pagar a débeda que contraira a dictadura 

militar supón estirar a fame mentres se multiplican as gañanzas e 
a especulacións á canta da crise económica. · 

Nº•417 e APDO. 1371: (VIGO) e100 PTA. 

No londinense "The 
lndependent" do 24 de 
Novembro pasado apareceu a -

. reportaxe "Lo ita para manter 
. _ unha vila española ·fara do 

éo11trol do Cartel de Medellín", 
na que se· tala de Noia. As forzas 
vivas aproveitaron para 
arremeter· contra o alcalde, 
afirmando que todo isto forma 

. parte dunha cainpáña de 
desprestíxio contra a vila .. 

. (Páx. 9) 

- -Suárez Canal:· · 
'Cuestionaron ao- -· 
Tribunal __ para 
sacarlle un· 
escano' ao BNG' 
Foi o amargor da mel do BNG, 
tras ..as pasadas eleicións 
autonómicas, o deputado 
pendente dun fio·, Alfredo Suárez 
Canal, pertinaz candidato 
nacionalista por Ourense, 
parlamentário durante algunhas. 
semanas, chegou a_ receber a 
acreditación e até o dia anterior 
non soup-o que non ia:' estar na ___ 
constitución do novo 
parlamento. (Páx. 6-7) 

lnocén·cio 
Fe_rrer: 'F~ag·a -
chegou. a dicer 
·que éramqs uns 
subversivos' 
lnocéncio Ferrer é un deses 
personaxes que contribuiu de 
maneira eficaz..a manter a · 
resisténcia cultural· do. · 
nacionalismo en ultramar. O seu 
nome áparece unido á revista 
"Vieiras" do Padroado da Cultura 
de México e aos seus directores, · 
·c. Velo, Delgado Gurriarán, Luís 
Soto ou José Caridad, aos que 
Fraga calificaba ·de grupo de 
subversivos - (Páx. 10-11) 

Os dados , . 
· biográficos que 
esqu~eron os _ 
deputados. do 
Parlamento 
Os curricula oficiais dos políticos 
que cónforman o Parlamento 
Galega na ·sua terceira 
Lexislatura están cheos de 

. lagoas intencionadas. A maioria · 
dos deputados esconden .o seu 
pasado político noutras_ 
formacións diferentes á que 
militan agora, centrándose en 

. resaltar os actuais cargos ou o 
número de.tillos. (Páx. 5) 
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A déb8da; o-axuste selvaxe :e a especl!ladón ·estragan 
a recuperación· económica arxentina' 
' . . . . - , .. " . . 

Arxentina, ·máximo exp9nente .· 
da exploSiva crise -que-vive 

.. '. . - . ' 

Latinoamérica -
JUAN C. MARTrNEZ .BETELU (Buenos Aires)-G. LOCA-X. CARBALLA 

.. ~ ~ 

-Ao peronismo correspóndelle o papel histórico de. executar cos votos dos pobre~ 
a-reforma económica máis dura de que ·se teña memoria -en América . . A Arxentina que · 

acollera a emigrantes ·de .todo_ó .·mundo·convértese nun país de economia 
marxinalizada en p~rmanente ·crise ·por des_ígnio dos banqueiros do Norde 

·coa colaboración ·da olig.arquia gandeira e cerealista. 
. ) ' 

OS VOLUNTÁRIOS DA LIQUIDACIÓN 
No comezo da década dos 70 revétanse os de Hoz empeñará Arxentina cos bancos de xa comó beneficiários case únicos desta 
primeiros sinais ·da crise que atinxe até'-o de . Nova lorqu.e nos 70 para que sucesivos · grande operación que devolve ao pais á 
hoxe aos centros do 'c.apitalismo . · governos militares combinen nos 80 as producción primária coa vista post~ no 
desenvolvido e. que terá como síntoma á políticas de axuste.éo asasinato de íl)áis de Mercado Común Europeo e con custes de 
vista. o descenso continuado da trinta mil cadros pol!ticos e _sindicais. . producción e précios brutalmente 
rendabilid~de .dos capitai~. A concentración No contexto dunhél América Latina rebaixados para desesperación de·milleiros 
do poder financieiro trasnacional e unha comparativamente máis pobre que .no de traballadores arxentinos . . 
dura campafja contn;¡ ós salários, o gasto comezo da· década dos 70, Arxentina vive a Esta ·situación límite non merece 
público e· as rendas .sociais serian as creba dun governó péronist!=l que ·prometía - comentário. nengún das institucións 
respostas para recuperar a rendabilidade tir(lr ao país da r~cesión por médio dun autonómicas nen das do Estado. Ben ab 
perdida. O vello liberalismo económico axuste salvaxe. E unha nova esperanza contrário, ambos e dous preparan a 
revivia, gracias a un prémio Nóbel estragada que·deixa tras de si.·dez millóns celebración do V Centenário da colonización 
estratéx'ico nq. persoa. dun profesor qué de pobres nun :dos paises m.áis ricos do_ . nunha situación de cámbio favorábel que 

. puña a sua asinatúra mer.cenária ao ser:vício mundo. O Fondo Monetário Internacional e lles permite puxar na liquidación de 
dos grandes bancos. Co.n est~ parauga.s a banca do Norde están a executar coa . empresas coma: a Empresa Nacional de · 

· ideolóxico, p capitalismo iniciaba na axuda decidida .de Oarlos Menem, o Teléfonos (Ente!) oü a· Compañia Arx~ntina 
p~riféria do sistema ünha ·vasta operación . -despoxo final de institucións básicas· deste de Teléfonos, ao tempo que exportan armas 
poi ítica de privatización e de· represión das . grande país. No rever~o do peroni,smo· ou colaboran .á modernización das· 
conquistas sindicais e dos frentes de clásico (1946-1951) os xustici§llistás da esfruturas de represión .social. No canto da 
esquerdqs. - Casa Rosada recortan as _rendas salariais, retórica da Galiza de alén mar, do 

. Por moito que ~e poda pr~sentar como . liquidan as ·nóminas e. institucións do .Estado irmanamento cultural -0u da solidariedade, 
exémplo de país· afectado por esta situacic;)n · e aumentan os impostas sobr~ os que non os centros de ·poder despachan o seu 
crítica, o qiso da Arxentina nos anos 70 non podeo pagar. O oasis ,mor19tarista que compromiso moral con demagóxias cativas 
era.novo. ü presidénte JCJarez Celmari aseguran l er á vista parécese máis á de repatriación de emigrantes pobres · 

.. anunciabaªº país no ano l877 que saldaría . liquidación -da prata da.familia, que é como rnentres botan unha man para que se 
o Estado para pagar .a monumental débeda os· ingleses alcuman n·estes djas as consume a ruina cultural e social dun país 
extétna arxentina contraída co centro do privatizacións da Thatcher. . · . · q~e os galegas consideran cheos de razón 
capitalismo naquela altura.: ·os banco.s de p · A fracción agrária exportadon~ _ _histórica unha extensión do seu. o 
Londres. Corresponderá a Videla e Martinez . representada por Bunge e Bom ,anúnciase All'OS& DlUll 

·As mesmas ·corporació11s verná-. · 
culas ligadas ao poder económi- ' 
co internacional que obriga(on a 
Raul Alfonsín a sair pota xanela 
da Casa Rosada cinco meses 
antes de finalizar o seu ma.ndato, 
·son as que colocaron a Cados 
Menem nun ·tabirinto pota aplica
ción de políticas económicas 
conservadoras que reduciron a 
níveis sen precedente$ a calida-. 

·de de vida dos arxentinos. A di
feréncia consiste en que Alfonsin 
tiroulle a Mener:n o governo na 

· cara ao final do seu ciclo, pero · 
Menem non ten a quen guindarlle 
o bastón porque recén chega. 
Noutros tempos, os militares te
rianse of erecido para pór a casa 
en "orde", pero é fan grande o 
desprestíxio dos milicos que nin
guén, salvo algun aventureiro, 
pensa na espada redentora dos 
xenerais. Ademais, nas condi
cións soóio-económicas en que 
se atopa este país, o governo é 
unha pataca quente nas mans de 
calquera, como ben lle ensinou a 
Menem a sua própria experién
cia. 

'0ESPOIS DO 
ENTUSIASMO INICIAL 
CON MENEM OS DEZ 
MTIIóNS DE POBRES 
E A CLASE MÉDIA 
EMPOBRECIDA 
ESTÁN 
DESCOBRINDO QUE 
O RITMO IMPOÑENO 
O BANCO MUNDIAL E 
O FMI' 

O impresionante consenso co 
cal tomou o governo o 9 de Xullo 
pasado estase quebrando ás 
alancadas. O seu descreto mar
cha tan depresa que os chistes 
sobre galegos e xudeus, tan po
pularizados na Arxentina, foron 
desprazados polos que teñen a 
Menem e aos seus colaborado
res como protagonistas centrais. 
Página 12 •. un dos poucos meios 
gráficos progresistas neste país 
de prensa predominantemente 
de direitas, publicou un chiste 
político que agora anda de boca 
en boca: "A Menem dinlle jazz ... 
porque o inventaron os negros e 
disfrútano os brancas". Os dez 
millóns de pobres e a empobre
cida clase média están desco
brindo agora que o ritmo impono 
o Fondo Monetário Internacional 
e o Banco Mundial con políticas 
de axuste que benefíCian a unha 
minoría que pensa e actua baixo 
a inspiración dos amos do Norte. 
"A economia arxentina pode sair 
moi ben se a povoación, os em
presários e os banqueiros teñen 

· paciéncia abando para acompa
ñar neste momento ao presiden
té Menem". A "suxeréncia" fíxoa 
ao embaixador ianqui na Arxenti
na, Terence Todman, quen exal
tou, co mesmo grau de cinismo, 
a "valentía" de Menem pola apli
cación de medidas económi.cas 
que seguen producindo verdá
deiros estragos en millóns de fo- ·· 
gares arxentinos. N~n a descara
da invasión a Panamá privou ao 
diplomático norteamericano de 
intervir na vida interna arxentina 
como se descoñecese o senti
mento a'ntí-imperialista que· des
perta neste continente o papel· 
d~ xendarme que exercen os Es-

. tados Unidos na Améri~a Latina. 
O que Todmar:i quixo dicer, ta

lando con curvas como díria Bor
ges, é que hai que estirar. a fame 
para que· os ba'nqueiros do Ndrte. 

·. poda cobrar ós intereses atrasa
dos da débeda externa e para. 
que os seus sócios locais sigan . . 
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'J\..LSOGARAY E O 
SÍMBOLO DUN _· -

. FENÓMENO DAS 
DEMOCRÁCIAS 
·LATINOAMERICANAS: 
OS RICOS CHEGAN . 
AO GOVERNO COS 
VOTOS DOS POBRES. 
E X.ASE SABE PARA 
QUE.' 

· multiplicando a selvaxe acumula
ción de gañáncias. Pero a onda 
de protestas, folgas e conflitos 
en .cernes non só -reflexa ·o cre
cente descontento popular: mar-

. ca, tamén, os límites da pacién
cia. Non pasa dia sen que non 
se coñeza algunha reivindicación 
de obreiros1 profisionais ou xubi
lados que reaccionan polo per
manente deterioro dos seus xa 
magros ingresos. As pasadas 
festas de Nadal e Fin de Ano fo
ron as máis probes que se lem
bran en moitos anos. Para colmo 
de males, sobre o final do 89 o 
governo conxelou dun plumazo 
todos os depósitos bancários a 
prazo fixo ao aplicar unha medi
da inspirada no máis cru rnone
tarismo que deixou en Pampa y 
la vía, como di o tango, a millei
ros e milleiros de pequenos afo
rradores que tiñan colocado os 
seus cartas a interese para de
fenderse da inflación, cuxos efei
tos devastadores sempre recaen 
sobre as costas das maiorias po
pulares ainda que neste ~aso a 
corrente teña arrastado a profi
sionais da especulación financei
ra. Cando as taxas de interese ti
ñan gaveado ás nubes e todo o 
mundo tirara até o último centa
vo do colchón para apostar a 
prazo fixo de sete dias, o gover
no conxelou a devolución en 
austrais e dispuxo o ca.nXe com
pulsivo por bonos da débeda ex
terna. Os pequenos e os media
nos produtores atopáronse de 
pronto coas suas reservas parali
sadas e impedidos de cumprir 

cos · ·compromisos contraidos é . 
co agravante de que eses panos · 
se cotizaban ~ un tercio do sew 
valor nominal: . . . 
O retorno dos dinosáurios 
Un dos mentores do empagela
mento é O· enxeñeiro mili~ar Alva
ro Alsogaray, un conservador · a 
ultranza a quen Menertl resgatou 
das cavemas para incorporalo ao · 
seu governo como asesor da de
beda externa. A sua designación 

· 'foi ·a mellar n9tícia que recebe
ron os credores: eles saben que 
para Alsogaray é máis importan-· 
te pór os dólares sobre a mesa 
dos banqueiros que por o pan 
sobre a mesa dos arxentinos. 
Admirador de Franco e de Pino
chet; interlocutor abrigado de 
Manuel Fraga lribarne cada vez 
que-o dirixente aliancista visita a 
Arxentina, · Alsogaray figura na 
galeria de colaboradores de to
dos os governos militares que 
houbo neste país. Porén, désde 
que a Arxentina recuperou a de
mocrácia no 1983 converteuse 
nun fervoroso defensor do siste
ma. Non é para menos: sen res
paldo · popular nas urnas : igual
rnente pudo c4mprir co seu soño 
dourado de aplicar ese anacro
nismo chamado economia social 
de mercado ao que o próprio 
Menem, para tirarlle o seu ráncio 
sabor liberal, disti.flgue corno 
economia popular de mercado. 
Convertido nun dos eixos sobre 
o cal xira a orientación económi
ca iniciada polos Bunge&Bom, 
Alsogar~y é o símbolo dun fen_ó
meno político que aparece nas 
democrácias latinoamericanas: 
os ricos chegan ao govemo cos 
votos dos pobres. E xa se sabe 
para que. 

A caldeira militar 
A aguda crise económica tamén 
chegou aos cuarteis, onde o de
terioro dos salários viña xerando 
un crecente malestar, sobretodo 
nos cadros de suboficiais. O 
descontento dos • milicos foi o 
mellar caldo de cultivo que en
contraron os carapintadas de 
Aldo Rico e Mohamed Seineldin 

' M rosos indulto que lles concedeu 
-=-=--=-E==-N..:.:E==..:M::..:.__;__ ____ - M_enem serviu para aplacar: a re-
COM PROM ETEUSE beldia de Rico e Seineldin, quen 

PUBLICAMENTE A _- se autoproclaman líderes dun 
· suposto aovo exército de salva-

POÑER EN · . . ,, ción nacional qu.e descoñece a 
LIBERDADE . · actual condución do xeneral lsi-

PROXI MAM. ENTE A dro Cáceres. Cando a puxa inter-
r;ia tiña alcanzado ·altas cotas de 

VIDELA. MASSERA, escándalo público e al')1eazaba 
VIOLA E O RESTO con rozar a própria investidura 

pres!dencial, o governo encon-
DOS COMANDANTES, trou por fin a tórrr)ula para apla-
CONDENADOS A car, cando menos agora, a ·histé.:. 
PENAS PERPÉT_U_A_S_' - · ria militar polos baixos sal~rios e 

para volver a axitar as bandeiras 
que ergueron contra o govemo 
de Alfonsin desde a Semana 
Santa do 1987. --Nen as conce-, 
sións que lle arfincaton despqis 
aos radicais (leis de ponto final e 
obediéncia debida~ nen o xene-

decidiu -concederlles aumentos 
·especiais por enriba do~ previs
tos no orzamento e carregando 
coas éríticas do resto dos ·ax.en
tes das empresas do Estado, 
condenados a soldas miserábeis 
e agora coa ameaza de despidos 
masivos pola política de privati
zacións. Pero a· . discriminación 
q~e fixo Menem cos saldos m11i-

,. 
• 1 ~ 

Unha vella débeda 
O governo de Menem xunta na 
sua cesta eoonómica tres pro
postas que de feito sgn argu
mentos contrários: pagar a dé
beda externa a prazos puntuais, 
pagar co apoio do povo traba
llador e pagar de xeito que a 
burguesía agrária vexa atendi
dos os seus intereses económi
cos e manteña ao mesmo tem
po a sua preminéncia social. 

Só eo fio do peronismo se po
deria coser retais de cor tan dis
tinta. Só co material da dema
góxia, do radicalismo verbal e 
da apelación ao egoísmo do pe
queno empresári0; cando non 
ao melodrama, se pode.ria sen
tar algo tan irreal como atender 
ás demandas de rendabilidade 
abrumadora da burguesía terra
tenente ao tempo que se lle ex
plica ao povo que cómpre pre
mer o cinto un chisco máis para 
erguer o país. Pero a história re
pítase: só o povo eré na nación; 
o capital non ten mais pátria que 
o medo a perder · dividendos. 
Menem representa un.ha mentira 
ínter-clasista que acentua .o seu 
discurso chauvinista ao tempo 
que salda o Estado, deixa fóra 
d~ economía ·do yaís. aos traba- . 
lladores e entrega ao capitalis
mo ·o que queda da rend~ do-
país: · 
· A capacidade que lle quede a 
Carlos Menen dé facer verosímil . · 
este papel de home providencial 
é o seu CSludal político: Un capi-

tal que se gasta en convencer Pero os que· agora · teñen que e que regrese ao seitor primário. 
teatralmente ao país que a de- pagar queren saber o nome dos Este retorno a unha economia. 
valuación brutal é unha ciruxia imprudentes que asinando frres- exportadora baseada no seitOr 
cruel pero precisa, un bJsturi na ponsávelmente no libro de che- agro-pecuário, no petróleo, o 
pel de todos; que os apagóns ·ques do Estado fixeron dundos gas, · a petra-química e a .pro-
de luz da capital afectan desde paises máis ricos do mundo o ducción de pasta celulósiéa, ba-
o primeiro ao último cidadán cuarto máis endebedado. Voces ~éase nos baixos custes de pro-
(mentira: os que poden pagalo críticas de esquerda ase.guran ducción, no crecemento -da re- ' 
amáñanse con auto-xenerado- que nen sequer foron reais os serva de . man de obra e nas 
res), e q1:Je permitirán renovar a créditos contraídos coa banca · condicións naturais dunha das 
indústria de electricidade; que nordeamericana porque non é . terras mellar dotadas do mundo. 
se os salários non chegan nen á posíbel que once mil millóns de É o reingresó arxentino na divi-· 
primeira semana para os obrei- pesetas se perdesen en ningu:- sión internacional · do tr'aballo 
ros, tampouco alcanzan as rén- res. A represión dos milicos• e os como país de réndas primárias 
das para os empr_esários. famosos cn:~ditos de fara non re- ideádo por Bunge e Born, em-

Agora, despóis de quince converteron máquina industrial pr~sários emblema · da burgue-
anos de sacrificios, de someter nengunha (os monetaristas din ~ia agrária, e ten_ como futuro 
á tortur~ a todo un país e de re- agora que ese treri está perdido . non- dedarado· o · comércio co 
petir como se adoita nestes ca- para sempre), pero tampouco se Mercado Comun. Na realidade é 
sos que o trance de agonia eco7 fixeran obras, nen se moderni- · unha revisión d_a mesma etapa 
nómica será o derradeiro e que zaron ·as servicios ou se investiu colonial vivida pola América.,_· 
o despegue está a unha carreira en mellorar a preséncia arxenti- aus_tral previamente, co. agra-
de can, a realidade é que o ·su- na no mundo. A represión serviu vánte de que hoxe, as produc-
per-axúste nori é máis que outra para..,·criar unha realidade impo- cións arxentinas son dramática-
cenificación do capitalismo sal- síbel de saciar, abstracta, irres- · mente irrelevá.ntes para os mer-

. vaxe e que nen sequera dá for- ponsábel, e seri pai que se cha- cadas mundiais. A mesma clase' 
.necido a mesa dos traballado:- ma débeda externa. E este pro- intermediária aprovéita ao máxi-
res. O axuste é salvaxe como. a clamado descuido co que se es- . · rno a situación cun tipo de cám-

. mesma memória de situacións tragaron mareas de dólares foi bio esaxeradaménte alto· ao 
semellantes, de episódios ante-. pola contra·precisión e boa letra tempo que ·volve a· reclamar, 
riores que historiadores arxenti- para elimínar físic~mente _trinta como fixera en outros tempos· 
nos denúncian con lucidez. Para mil cadros políticos. Amabalas- de crise. internacional, privatiza-
º fascista Alsogaray, o tarifazó duas realidades prepar:aron ·á · cións, amortizacións dos serví-
(o aumento dos précios dos ser- opinión para a operación de . cios púbíicos do Estado, para~· 
vícios e suministros básicos ao axuste ·que deberia executar o dos e salários ínfimos. Só con 
seu· valor real, ainda que unha -neo- peronista Menem. -astes trabucos se cof'.lsideran 

·boa. parte dos . usL.iários non Pasado o so! da industrializa- · _comp,ensados das pésimas con-
poda pagar), é· unha medida ne- . ción que movera o soño de Pe-· dicións dos mercados e da 
cesária 'para pagar Ünha débeda rón, o Norde impón ao Sul _que competéncia abusiva dos nor-

. · impf"!ldfmtemeote contraída. · reduza o seu précio até o infinito deamericanos nos mercados de 

tares -non é cápr.ichosa. Respos-
ta, basicamente, á necesidade 
de mantel9s materialmente satis- . 
feitos ante posíbeis estaliGos so-

. ciais xerados pola crítica situa-
, ción sócio-económica que segue 
a golpe~u duramente a vastos 
sectores . da povoación, cux~ . 
desborde abriga.ria aq empregd 
da experiéncia represiva das tor-

. zas armadas. 
A mesma celeridade para au

mentar os saldos militares apli
cou Menem para pedií- a renún
cia de Octavio Frigerio, un direi
tista qu'e ocupaba .o cargo de in
terventor en Xacimentos Petrolí
feros Fiscais, publicamente iden
tificado con Rico e Seineldin .. Fri
gerio _opinou que a cadeá de 
mandos dq exétCito de terra es
ta~a rota, abrigando a_ Menem ·a 
pedir a sua cabeza o mesmo dia 
que o alto funcionário se sumoµ 
publicamente .. a unha campaña
de acción psicolóxica que levan 
adiante os sectores rnáis reac-

- cionários da sóciedade, os éter- . 
nos nostálxicos da ditadura. Fri
gerio fQi acusado de· financiar 
con fondos públicos a campaña 
dos carapintadas e de ter incor
porado ao organismo estatal a 
notórios represOfes durante a di
tadura de Videla: o torturador Er
nesto Barreiro (MaiOf retirado) e · 
o tenente coronel Enrique Ventu-

, rino~ tamén denunciado por vio
lacións · dos direitos humanos. A· 
presión dos · militares tamén -
ªRontaba cara outro, obxectivo, 
quizá ·o máis caro ao sentimento 
dos uniformados: a liberación 

. dos comandantes xenocidas de
tidos no cárcere . de Magdalena. 
Cando Menem decidiu indultar a 
uns vinte óficiais acusados d~ 
-crimes· e outros delitos aberran- · 
tes, en -Setembro pasado, com
prometeuse 'a unha segunda eta
pa de perdóns que incluiría a li
berdade de Videla, Massera, .Vio- · 
la ~ o resto dos comandantes. 
- Conscente da perda de _ con
senso en que viña caindo o seu 
.governo, Menem non se animou 
a dar o segundo paso -inicial
mente previsto para o fin_ do ano 
pasado- porque entendeu (ou 

· fixéronlle entender) que éngadiria 

carne e gran. lmposíbel non 
lembrar que os grandes mo
mentos da producción· ágro-pe,.. 
cuá.ria arxentina coinciden coas 

. crises modernas de · Estados 
Unidos. Pero este injmigo que 
inspira a guerra suxa no interior 
e arrebata mercados por fóra, 
carece ..como era de esperar de 
nome. 

· Nesta operadón neocolor:iia
lista de liq~idación do sector pú
blico intervén. o . governo de 
Goñzález Márquez que · aspira a 
converterse en proprietário da 
Empresa Nacional de Teléfonos 
(ENTEL} e da Compañia Arxenti
na de Teléfonos (CAl), amais de 
obras públita$. O capitalismo 
·español tamén acude en situa
ción de ·superioridade coxuntu-

. ral a contratas co exército a 
. construcéión e os servicios. 
Den~ro do capítulo da: venda de 
ar:mas a Latinoamérica, o gover-

. no de González ocupa unha si
tuación preferénte na véspera 
do V Centenário. Obviamente, 
canta c_on apoios no interior. · 
Governantes · coma Juárez Cel
man (1887), tamén nionetarista 
e .. hiper-liberal, que queria po
·ñerlle coto á débeda externa co 
império Británico "polo e)(pe
diente de vender·tódas as obras 
públicas reproductivas, para pa
gar con ese ouro todo o que 
adebedámos, porque estou cer
to de que o Estado é o pior dos 

.. administradores". O 
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"' 
. un novo - elemento de irritación 
p~blica na arrepiada pel da .xen-
te._ ' _ 

. Coidado cos curas 
vermellos 

. Os bispos arxentinos, que sem
pr~ estiveron i:náis perta dos ri
cos qúe dos. pobres, máis liga
dos aos opresores que aos_ opri
midos, non püderon ocultar. a ·. 
sua preocupación . poi a grave si
tuación sócio- economica que 
vive o país, ainda _que empregan
do unha linguaxe suavizante 
_como· para non férir aos· podero
sos. Pero tamén hai curas que 

· ·non teñen ·pelos na língua e talan 
descarnadamente da realidade 
como 6 facian durante a ditadu
ra. É o caso do · mons~ñor Jorge 
!'Jbvak; bispo da diócese de Quil-. 
mes, un dos centros máis popu
losos do gran Buenos Aires e 
.onde os.rnarxinados son o fiel .re
flexo da Ar>centina pobre e triste. 
Abonaou que Novak denunéia~e 
a insensibilidade das· medidas 
económicas do. governo para 
que mesmísimo portavoz do pre
sidente Menem o rotulase elipti; 
camente de con;lUnista, ,ao resal-:
tar que os pontos de- vista .do 
bispo eran coincidentes cos ·do 
secretário xeral do Partido Co
munista . arxentino. Monseñor 
Novak vivet..i unha experiéncia da 
que soía talar o. bispo brasileño · 
Helder Camara: "Se dou de co
mer a un famento, seguro que a 
xente ponderará o meu · espírito 
humano e solidário, pero se per:
gunto por que ese home ten . 
fame, diranme .que son comunis-
ta". · 

A ciclotímia política 
Os tempos políticos na Arxentina 

Pacto sopialL para que? 
b desgaste de Menem. permite 
agora ~ Alfonsín reaparecer na . 
cena poiítica nacional -con reno
vados azos, coma se o seu ;:¡Ion:.. 
xamento do· governo non se tive
se producido hai seis_ meses se- : 
nórí no século pasado. Pero a.ci
clotímia -política . da que· falaba
mos "permitiulle ªº ex-mandatá:- . 
rio apresentarse · o.utravolta en. 

. s0ciedade. A semana pasada foi 

. convocado polo ministro do Inte
rior no marco dun intento oficial ·. 

· para condli~r uri · acercamento 
entre o pe·ronismo· e o radicalis-

-mo, os dous partidos · maioritá
ríos. que xuntos reu_nen · máis do 
oitenta por certto dos votos. O. 
clima de descontento que se vive 
permitiulle a Alfonsín · 1er na pró
pria Casa . de Governo un doéu
mento sobre a realidade naCional 
na que abundaron . a? recomen
dacións q_o- governo de Menem . . 
Alfonsin talaba coma se de súpe
to os· arxentinos tivesen quedado 
envoltos nun estado de amnésia . 
total. Incluso· se atreveu a expor 
as suas próprias recetas no cam
po . ecónómico e militar, xusta
mente onde as ·suas políticas 

· concentraron os seus maiores 
fracasos. 

'Q PRESIDENTE DA 
PASTORAL SOCIAL, 
BISPO JUSTO 
LAGUNA PEDIULLE 
PUBLICAMENTE A 
MENEM QUE DEIXASE 
DE FALAR POR UN 
TEMPO. EN LINGUAXE 
POPULAR 

'Meu fiílo diciame que debia ter a· cabeza sempre alta, cando lle 
talaba do dura que fora a miña vida ao chegar a Arxentina' 

Carril~ Carnes, 
ernigr~nte .e . nai dun desaparecido 
A história de Carme 
CÓrnes Piñeiro ·podía ser 
a de calquer outra persoa 
emigrante: a obriga de 
marchar, a reinstalación 
noutra terra, os 
problemas engadidos á 
sua condición de· 
muller~ ... pero ademais -
Carme Comes, con máis . 
de setenta e cinco anos é 

nai". 
Lembra a saída desde· Vifa

garcia "nun barco da "Mala 
Real Inglesa" que se chamaba -

problemas que tiña, engadidos, 
por ser muller. "Daquela habia 
moita trata de brancas, e ofere
cian traballo de mucama. Tiñas 
que servirlle "ao neno" da casa 
e se non querias estar con el 
botábante. E cando talaban do 
neno era un mozo de vinte 
anos ... e non cabían protestas. 
Pasámolo moi mal". 

· levan sempre a velocidade .dun 
raio. Son aluvións . que arrastan 
todó o ·que atop~n aa seu.paso. · 
Pero -é ·tan f~rtil esta terra, que 
despois das máis furiosas venta
rradas todo volve xermolar. Até 
os cadáveres ·políticos poden 

TRADUCIUNO A 
XENTE:.O CURA .TEN 
RAZÓN·~ NON HA/ 

- o.exemplo vivo da· 
integración nun país con 

- todas as consecuénCiás. 

· Chiado. Cheguei a Buenos Ai
res e na casa onde me coloca
ron nen me daban de comer e 
~os poucos días puxen un 
anúncio e coloqueime nunha 
fábr:ica de fundición de bronce, 
con dezaseis anos. Daquela ha
bia moito traballo e ali botei cin
co anos traballando · desde as 
seis da máñá até a unha da ma
drugada. Habia vinte homes, 
todos polacos agás o fundidor, 
Próspero; que era asturiano e 
máis eu. Aquífo era insalubre e 
eu, que era a única muller, ás 

. "Lembro que empecei a poli
tizarme na época da guerra. 
Daquela ían moitos voluntários 
a apoiar á República, e nós, ía
mos despedilos ao porto. lan
seme abrindo os ollos e com
prendendo doutra maneira o 
que sucedia". . . QUE DICER TANTAS 

-_80LUDEC€S' 

· pórse en pé emerxendo· de entre· Pero a- profundidade da crise 
as suas próprias cinzas, coma. o está inducindo a p~ronistas e ra-
Ave ·Fénix. Hai seis meses ou un dicais a procurp.r un acordo glp-
pouco · máis, os arxentinos amo- bal, 1:.1n pacto social que~e cons-
lábanse· cos discursos. de -Alfan- titua riun reaseguro para a ~nde- .- · 
sin. Até os seus máis fieis segui- ble democrácia arxentina. E 'difí-
dores bocexaban coa-. sua pala- cil · estabelecer se se trata dun 
bra. Ou sentia:n vergoña allea -ao acordo . ·entre as. ct:ipulas - para ' 
escoitalo. A vedette daquela era manter os lazos de dependéncia 

· Carlos Menem, por eses . dias coas minorías dq previléxio oü se 
convertido no Mesías que baixa- dunha boa ··vez se deciden a 
ba dos ceus para trañsformar o atender o interese das maiorias, 

·interno nun Paraíso. Todo o que é· o interese do próprio país. 
mundo festexáballe ·canto-dicia e Ainda que aos conservadores 
canto· facia, inéluidaS" as suas in- ' lles produce alérxia este tipo de 
cursióhs deportivas con ar de . plant~~mentos, os dirixentes po
circo romano. Pero como os ar- líticos arxentirios .deberian pres
xentinos ingresan moi facilmente ,. . . ta~ atenció.n ás retlexións que Ja- . 
na cíclotímia política, .a onda mes Petras fixo ·acerca da encru-
pode cambiar de runio e sepultar cillada arxentina: "Como estar 
a~ máis. encumiado. Apenas seis· sempre culpando á ·débeda ex
meses despois de ter asumido, a terna palas ~ctuacións das bur
Menem estalle pasando o que" lle _ · guesias nativas vencelladas cos 
ocorreu· a Alforisín: a sua palabra partidos -políticos? En primeira 
está perdendo creta e a sua po- instáncia - haj ·que romper eses 

. pularidade cai coma o valor do nós, desbotar a estes axent-es · 
Austral. O grave é que este pro- que funcionan coma . actores 
_ceso de. deterioro prodúcese :ao nestes circuitos mundi?is, criar 
comezo da sua xestión; cando oo modelo económico que fun- · 
se ,supón que o conse11so debe cíone con novas axentes que 
estar: nos seus máximos níveis. . controlen os investimentos, que 
Tan rápido foi o desgaste de Me-: fiscalicen e impidan qu~ a maio-
nem, que unha das das máis al- ria qos capitais, ingresos e utili.-
tas xerarquias da igrexa católica dades vaian a Estados Unidos". 
--0 bispo Justo -Laguna, presi- Hai dez dias, ante os correspon- . 
dente d~ Pastoral Social- pe- 'dentes de prensa extranxeira, 
diulle pu_blicamente que deixase Menerri reiterou ·as bondades do 

· de talar por un tempo. A inespe- plan ecor:iómico ·que . está apli-· 
rada admonición de l-aguna ·pro- cando o seu governo: O presi- '. 
duciuse .despors duntia sucesión dente encolleuse de ombreiros. 
de - anúncios cóntraditórios de cando- lle sinalaron a crecente 
parte do presidente, que c·rlaron -caída ·da sua_ populé;!ridade. 
meirande incertidume dentro da "Tenme sen coid~do, eu nom son. 
povoación.- ó episódio,que sur- . . aqtor de Cir)e. senón un político". 
prende1,.1 a todos, iricorporouse A r-espostá é rea~mente preoeu-

. rapidamente ao comentário da. pante porqúe ·. os governantes 
rua e a xente traduciuno na máis que non teñen consenso pop-ular 
pur(i li~gµaxe popular: "d crego só poden suste•ntarse na forza e 
ten razón, non hai que ·dicer tan- · ese recurso nón é compatíbel 
tas boludeces". · cun sistema de liberdades. -o 

' 1 ' 

O seu fillo tivo qué 
-. exiliarse déspois do golpe 
militar encabezado por 
Videla, . e a· própria Carme 
estivo dous anos no· 
cár-cere. O fillo regresou 
de Peru para ver ·á nai e 
pasou· a ingresar a 
nómina dramática dos 
desaparecidos. Carme, 
cando está en Buenos 
Aires, forma parte do 

· grupo de nais. que dan 
voltas á estátua central 
da Praza de Maío en 
-permanente denúncia e 
recJamo dos seus fill_os. 
Enfrente á Casa Rosada~ 

· a sede do .governo, a 
preséncia ·das Nais é a 

· permanente denúncia . 
cjun xenocídio que levou 
á morte a toda unha 
xeración de arxentin"os. 
Con ela outras ·n,ais · 
galegas x.iran na praza.en 
denúncia permaherite: 

· veces tiña que cociñar para _os 
vinte homes e servirlles o al
morzo ás seis da mañá. Dor
míamos na mesma fábrica, tra
ballábamos todos os dias, in
cluidos os Sábados e Domin
_gos e se. estabas eFlferma botá
bante, -non tiñas nengun tipo de 
seguridade. A débeda era de 
~00 pesos arxentinos máis 300 
da pasaxe e eu gañaba 70 pe
sos ao mes, e sempre mandaba 
cartas para casa". 

Despois de cinco anos na fá
brica, traballando todos os dias 
sen descanso, Carme colocou- · 
se como empregada doméstica 
na casa dun médico, con tres 
horas libres os domingos alter-

.· nos. "Os emigrantes sofrimos 
moitísimo: nen permiso che da
ban se tiñas que ir ao médico. 
Nesa ·época explotábannos 

.· moito aos emigrantes. Dicíase 
aquilo de "Mentres veñan os 
gallegos non necesitamos ·bu
rros". E· os que explotaban á 
xente eran moitas veces óutros 

. emigrantes . que chegaran an- : 
tes". 

Cori Carme- falámos sentados "Anos . despois eu púxen un 
nun banco da Praza, e lémbra- neg'ócio de comidas e puden · 
rios a peripécia da sua chegada mercar un pequeno terreo pero 
á Arxentina: "cheguei 0>ano 28. nunca xuntei cartas para poder 
Meu ·pai viñera de ·cuba a Gali- vir · ppra acá. A primeira· ve?, 

·za despois de dez anos de emi- desde o ano _28, foi hai tres 
gración. Nós somós de Sisá.rí, anos. Eu tiña un irnián en Gali-
no concello de Ribac;júmia. cia que o deixeí. . cando . tiña 
Papá morreu · ·nun · aGídente no nove anos, e non o vin en máis 
monte e eu era a. maior con de- de sesenta anos e claro, é un ha 
zaseis anos. Meu pai_ pedira relación tnoi distinta. Hai moita · 

· ,cai1os paraarranxar a.casa e·tF- xente que chora por ir e non · 
-ñamos unhá aébeda que pagar, pode. Eu inteireime da marte da 
e o dilema era marchar eu ou . · miña nai por carta, GOa guerra 
miña nai. Viñen para pagar a pasei· oito anos .sen sab~r nada, 
débeda e a pas~e. que -nolo e transcorreron moitas sema-
faci_litara un viciño, e vas que- -, nas até que souben que morre
dando un ano e outro ·e 'outro, · r~ .. Pero non fun eu · só a que 
sofrendo e sofrendo ... e o más sofreu aquí". 
triste é que n_on vin máis a miña Carme coméntanos tamén os 

••• l.. ..... 

"Eu casei no ano 1949, só ti
ven un tillo, pois co esforzo do 
traballo perdin outros dous. 
Sempre o eduquei coa idea de 
que as cousas habia que dicilas 
tal como eran. Miguel Angel, 
que era como se chamaba, 
sempre soubo por que eu tiven 
que vir aquí, en que condicións 
traballei todo ... e el dicfame "tí 
tes que levantar a cabeza ben 
alta e non baixala nunca". El 
adorábame e todo o mundo me 
dicia que herdara a miña forma 
de ver a vida. Estudou Filosofia 
e Letras e estaba empregado . 
nun banco. Pero non só falo do 
meu tillo, todos os mozos que 
querian cambiar as causas eran 
asi, xenerosos, e eles son os 
que están desaparecidos por
que sabían que non os ian en-
ganar." · 

"El non estaba na guerrilla, 
porque tiña un problema de 
saúde desde pequeno pero es
taba metido en política, non o 
mataron por nada. A min meté
ronme no cárcere antes do gol
pe do 76 por ter na casa á nai 
dunha rapaza guerrilleira que 
estaba desaparecida.' E levá
ronme presa case dous anos. 
Eu dicíalle que tiña na casa non 
á nai dunha guerrilleira, senón 
unha nai, sen máis adxectivos. 
Viñeron a buscarme a casa dez 
uniformádos, ro-mpéronme 
todo,, foí terríbel. .. " 

Carme Comes quer viaxar 
agora a Galiza, pero os cartas 
que poda xuntar un día poden 
non ~er nada ao seguinte. 
Como calquer habitante arxen
tino teh .que m~nexarse coa in
flación_, . coa depreciacion da 
moeda, co cámbio do dólar, e 

· seguir con entusiasmo, . aos 
-~eus sete.nta e seis anos, · parti
cipando en todas as activida
des das Nais de·Maio.- o 

•• • t .. 
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P. RIMEIRO GOVERNO DE FRAGA 

Vitorino e Guiña despútarise xa a sucesi.ón de Fraga, Laxe e Aritolin,a sua.próp.ria 

A bi.cefália ameaza · 
ás duas forzas maié>ritárias 
•A.e. 
O nomeamento do 
Governo, no caso do PP, 
e de portavoz 
parlamentário, no PSOE, 
está a criar numerosas 
tensións internas en 
~mbos partidos, até o 
ponto de que as suas 
precárias estabilidades 
están sendo abaneadas 
polos movimentos dos 
diferentes líderes en busca 
de máis poder. A loita, 
como é regra, despútana 
por parellas: por un lado 
Vítorino e Guiña, por outro 
Laxe e Antolin; uns e 
outros puxan por seren os 
candidatos á Xunta dentro 
de catre anos. 

Ás oito da mañá do luns 22 de 
Xaneiro Manuel Fraga chamaba 
a despachar aos seus máis pró
ximos colaboradores na rua do 
Hórreo. Estaba certamente alar
mado potas declaracións do 
novo presidente da Deputación 
ourensán, X. L. Saltar que, ainda 
moi matizadamente, expresaba 
as ánsias de voar en solitário de 
Centristas de Galicia, apresen
tándose de por si aos com ícios 
municipaís. 

M. Fraga calmouse a média 
mañá cando pudo talar con Vito
rino, considerando, poosterior
mente, as declaracións de X.L. 
Saltar, "moi correctas". 

Vltortno Núftez e Culfta. Quen será o sucesor? 

Pero o aviso xa estraba man
dado: "non queremos a determi
nadas persoas nas candidaturas 
municipais ourensáns. COidado 
coas pretensións de Carreña". 

A misiva ia dirixida a M. Fraga 
e ao mesmo tempo, pretendia 
que lle chegase tamén a Xosé 
Guiña. A sua leitura debia ser: 

"hai que contar con Vitorino para 
a sucesión de fraga". 

Ao mesmo tempo estas bada
ladas calmaban a varios alcaldes 
centristas que ainda ·eren no es
p írito de Franqueira e causan de
sasosego nas ringleiras de CG, 
tanto como señas de difunto, te
merosos de que haxa quen aten
da a esa chamada .. 

CONSTITUCIÓN DO PARLAMENTO 

Polo demais, forman tamén . Guerra sen guerra no· 
parte do tira e afrouxa mantido PSOE 
entré os dfstintos grupos do PP 
Pª!ª posicionarse na Xunta. Vito- No óutro partido estatal presénte 
rino Núñez confórmase coa Pre- no Parlamento galega tamén hai 

. sidéncia do Parlamef!~O, posta, trifulca. Mentres Felipe e Guerra 
que lle permite manobrar .por li- están ocupados no seu feudo 

. bre, sen a atadura de Fraga, bri- andaluz; Antolín Sánthez Pr~se-
llar con luz própria e darse a co- do intenta situarse xa ·definitiva-
ñecer en toda a nación,-.e coa mente.como candidato socialista 
Consellaria de.Cultura para Sara- para denfro de cafro anos. Para-
ta Quintas. · · · isto ten que ·co11er -a ,dirección 

· parlamentária, por aquilo de sair 
O. problema do PP, despois de na TV, ademais 9a_que xa asten-: 

solucionar as pretensións de ta no partido. 
Guiña, Portomeñe. e os ouren.:. O expresidente e candidato -á .· 
sáns, estriba en como contentar Xunta, González Laxe, é relega-
ª Cacharro Parqo, que pretende do a compartir o cargo de porta-
para os seus Agricultura (a cám- voz parlamer:itário 90 político be-. · 
bio de ceder Educación se é pre- · tanceiro, o que, na·prática, signi- . 
ciso). · · · fica a xueilación antecipada, sen 

Pero esta consellaria tamén· é grandes traumas até niandalo ao 
arelada por Romay Beccaría, cemitério de elefantes de Bruxé-

. que non se contenta cunha car- las. · 
teira que non leve aparellada un Pero hai sectores no PSOE 
forte 01zamento investidor (todos que non están dispostos a per-
eles, ·como boi:is presidentes das mitir esa manobra, anunciando 
Deputacións saben que· nos in- ~ue na EXecutiva a .celebrar no 
vestimentos está ~ quid do po- mes oe: Febr~lro, apresentarán 
der) .. A solución sería unir Sarii- batalla. . 
dade e Traballo para pór á sua Desde Vigo xa protesta~on 
fronte ao ex-presidente da cor- pola ."marcada polarización ao 
poracióñ provincial coruñesa; Norté do Partido", ou, o que ven 
pero Fraga sempre confiou en ser o m~smo:_ non están dispos-
Hemández Cachón a quen pre- · tos a aceder ás pretensións de 
tende· repor en Sanidade. Antolin ·sen c~mtrapartidas. Os 

Estas· tensións impeden que o deserdados da poltrona qúe tive-
próximo Presidente da Xunta. ·: ron que deixar os cargos, serán 
teña xa resalta a SlJa equipa, por · unha forza decisiva. 
.mais que xa antes da campaña Pero o gran problema que ten 
eleitoral alardease de ter pecha- a oposición intema-dó PSOE é o 
do a .sua confección. Haj xa quen próprio G. Laxe que parece un 
ironiza afirmando que "de -tanto . Meco; incapaz de moverse, ao · 
gardar as cartas, agora, perdeu- que, xa por ,tradición, . acabarán· 
nas". · queimando. · - · · O · 

No cuniculum dos deputados do PP omítese tod~ referéncia á UCD e nos do_ PSOE só falan dos actuais .cargos . 

A maioria dos parlamentários esconden o -seu , pasado político 
.A. EIR~ 
·Os curricula oficiais dos 
políticos que conforman o 
Parlamento Galega na sua 
111 Lexislatura están cheos 
de lagoas intencionadas. 
A maioria esconden o seu 
pasado político noütras 
formacións diferentes á 
que militan agora, 
centrándose en resaltar os 
actuais ·Cargos ou o 
número de tillos. 

,Se a actual sé do Parlamento 
non estivese tan rémozada, se
guro que entte as suas paredes 
qu,edaria algun fantasma de vello · 
militar, arrestado ab eternis por 

_ ter matado dunha patada a un 
soldado. Pero r:io actual parl.a

. mento.· case non existe pasado. 
-Todo sofreu unha forte transfor
mación que fai esquecer tempos 
idos.. · 

'Por esqueéer, até a maioria 
dos actuais parlamentarios es- · 

queceron parte da sua'vida polí
tica anterior ao plasmala no seu 
currículum. Unha amnésia· calcu
lada e planificada, na maioria 
dos casos, que obedece a unha 
estratéxia partidária. · 

Asi, a case totalidade dos de
putados do PP e os seus asocia
dos Centristas de Galicia, ·seme
lla que nunca estiveron na UCD, 
nen ocuparon pastos durante o 
franquismo. No ca~o dos eleitos 
do PSOE omítese toda militáncia 
anterior a entrar no partido do 
cachete e a rosa. Camilo Noguei
ra e o ~eu compañeiro X. L. Facal 
tamén desapareceron' durante 
~nos da' política. 

Vexamos algl!nS exemplos: .. 
. Xosé L. Torres Colomer nunca 
~ilitou, segundo o curriculum, no 
PDL. Auréli.o Miras Portugal non 
formou parte de Coali.ción Gale
ga e UCD, o mesmo que Daniel · 
Barata Quintas, que foi un dos 
.fundadores da Agrupación Cultu
ral Auriense. Algo -semellante 
pasa cbrf Xósé· Lage. Lage. _ , 

Vázquez Portomeñe nunca es-· 
tivo en UCD e tam1;>oµco .Cuiñ~ 

Crespo. E Nazário Pin non foi un 
· dos principais dirixentes do· sin
dicato franquista SEM (Sindicato 
Español de Maxistério). 

Entre os populares só Manuel 
Fraga lribarne ~ Vitorino Núñez 
parecen asumir o seu pasado en . 
toda a · sua extensión. Entre os 
dados do fut~ro presidente po.:. 
demos encontrar, ao carón das 
suas cátedras, os seus cargos 
públicos durante o franquismo. 
No caso de Vitorino Núñez ta
mén se enumeran a fundación, 
xuntamente con Franqueira', ma
tizan, de Acción Política Ouren
sana, posteriormente P~rtido Po
pular, que se integraria na UCD; · 
fundador de Centristas de Ou
rense, integrado· despqis. en CG, : 
partido que . deix~ para fundar 
Centristas de Galicia. · 

De oca a oca ... 

Tamén a biografia de Camilo No-' 
gueira dá un salto .no tempo, -
pasa asi dos anos sesenta, can- . 
do estaba en "Galícia Socialis
ta.s", a desembocar, pon1rt.e do 
tiro da oca (de oca a oca ... por · 

que .me taca), sen ter pasado Para os socialistas só 
pbla UPG .•. ANPG~ BNPG ou; · existe O _presente · . 
mesmamente, polo Partido o importante para os deputados 
Obreiro Galega que el fundou-, en do PSOE _é 0 presente. Asi pare-

. Esquerda Galega. . ce desprend~rse: dos dados -
Tampouco Xan L. Facal, o seu aportados para que se: lles coñe-

, cuñado e comt. pañei~ofde par:t~do zá. .. . . , : 
e escano, es 1vo nas ormac1ons Nengun deles ten pasado poh
nacionalistas da chamada transi- . tico e 0 sindical ciruncrébese a 
ción. - ' UGT, pois . Miguel Barros nen 

Quen non esqúece o seu pa- aparece· com fundador do sindi- · 
sado é X.M. ·seiras, que recorda cato de mestres. Asi, os en-outro 
que foi membro fundaoor do tempos chamados chicos de · 
PSG en 1963 e ponente na ela- Beiras, González Laxe, Ceferino 

·. boración do documento de prin- Díaz e Bonifácio Barreiros, con 
·cípios ideolóxicos-políticos para Rodr"íguez Pardo, preferiron ig-
logo _ · participar na criación do_ norar 0 seu paso pblo PSG. Car- -
BNG. · los·G. Príncipe nunca estivo na · 

Tamén Bautista Álvarez aponta Liga .Comunista Revolucionária, 
· que foi fundador do grupo "Brais Fernando Salgado no PCE e Pe

Pinto" e da UPG, da que actual- dro Mariño na UPG, partido que 
mente é presidente. O seu com- abandonou criticando a sua di- , 
pañeiro do BNG;Trigq Durán,,ta- reitización. · ' 
mén cita a sua procedéncia do Isa si, os mernbr9s das tres g 
PSG acrarando que agora está (González e Gue_rra na Galiza) 
integrado no Colectivo Socialista adórnanse cunha profusión de 
do BNG. . postas públicos, todos eles con-

os coagas Sánchez Castiñei- seguidos nos últimos dous anos. · 
ras ·e Santos Oujo non queren re- · H_ainos que se negan a recor
cqrdar Jampouco a sua etapa na d_ar e, ademais, pretenden que 
UCD. os outros non lembremos. O · 
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ELEICIÓNS DO :17 DE D.ECEMBRO 

.·Alfredo 
. . . 

-Suárez Canal, 
.. depUtado por uns· · dias 

·'o~ que importa 
é que empeza~os'. a . ser 
unh? opqión d~ govem~' 

.1 

.M. VEIGA 

Foi o amargor da mel do 
BNG, tras as pasadas 

· eleicións autonómicas, ó 
·deputado pendente dun fío, 
Alfredo Suárez Canal, 

· pertinaz candidato 
nacionalista por Ourense, 
parlamentário durante 
algunhas semanas, chegou 
a receber a. acreditación e 
.ate o dia anterior· non 
soupo que non ia estar na 
constitudón do nov_o 
parlamento. Enxoitó, , . _ 
sóbrio, amábel e de poucas 
palabras. Profesor de 
matemáticas, · membro do 
secretariado poi ítico da 
UPG, formación á cal 
pertenc-e desde hai máis de 
quince anos, fala con 
seguridade, precisión e • 
arriscando pouco. Os 
ourensáns, . . 
independenteniénte da cór . 
pól ítica, laméntanse xa da 
sua · auséncia, sustituida 
pola figura gris do sexto . 
parlamentário socialista. 

Alfredo Si.Járez pensa ·que ·as últi
mas eleicións "abriron ·unha es
pectativa irnportante para o futu-

. ro".· ··creo, sinala; que. se o ·sNG 
sabe estar á altura das circuns~ 
tánci.as . empezamos a ser un'ha 
opción , -para q futuro, pero em
pezamos a s~IO::- de governo · 
para este ·país. lsto é o que me 
preqcupa". 

"lndependentemente · dos de
putados, que por direito debesen 
ser seis, _ o noso número de votos 
conieza a ser relevante. Da pró
pria campaña tradúcese, tamén, 
que hai ilusión'hunha p9rte impor- · 
tante do . noso · povo para que 
i.Jnha opción de ·esquerda, con 
base popular e nacionalista, se 
abrá -paso''.. · . 

'Pero o BNG, colocase, como 
vostede . mesmo di, ante un ha 
gran responsabltidade? 
"Non lle ternos medo 'aos riscos 
e tér;nolo demostrado en situa
dóñs difíciles. A medida que se
xamos unha opción máis Impor
tante, e con máis posibilidade de 
ser ?lternativ~ .de gov~rno, os ris-

cos. serán maiores, pero tamén 
serán maiores as posibilidades c;le .· 
contrarrestar ás distintas alterna
tivas que non respondán aos inte
reses galegas". 

O camiño a seguir a partir de 
agora é definido por Suáréz Canal 
como unha "oposición firme, sé
ria e constructiva. Non vai ser frí
vola, nen moito menos. Irnos: es
tar no parlamento, por unha ·par-

. te,· pero irnos seguir estando 
onde sempre estivemos: na so-

. ciedade, .. nós ; distintos sectores 
q·ue conforman este país e que 
están a pasar pqr sit1:1acións acu- · 
ciantes. Os postes de . traballo 
perdidos, as limitacións á produ
ción no agro, o pequéno comér
cio constreñido por grupos ·mulU
nacionais da distribución, sempre 
-foron o naso leit motiv. e o que, 
en certo modo, conformou a nosa 
b~se social. Cun grupó parlamen
tário próprio estes sectores . van 

. estar rnellor defendidos. Tratare
mos · de . evidenciar, como até 
agor.a, que este país ten necesi
·dades básicas que hai que empe
zar a cubrir, que exis.te unha dis
criminación sistemática por parte . 
do poder .. central. Na medida en · 
que iso $e vaia evidenciando, ire
mos dando alt~rnativas a cada un 
dos problemasr desde un ha opo
sición construtiva que será ríxida, 
rig.orosa· e dura, na . med.ida en 
que os partidos que governan a 
Xunta e o Estado segan a manter 
a política que estiveron a levar a 
cabo ate agora. · 

~f:t _ EXPERIENCIA 
ENSINOUNOS -A 
DIFERENCIAR O 
FUNDA""MENTAL DO -
ACESÓRIO E IR SEMPRE Á_S ___ _ 
CUESTIÓNS . . ,_ 
FUNDAMENTAi$ E Al 
SI, SER·INFLEXIBEIS' 

Vostede formou parte, durante 
catro anos, da -Diputasión de 
Ourense e· ~lí coincidiu con Vitó
rino Núñez. que ven de alcanzar 
un · novo -escalón institucional. 
Cal é. a sua valoración sobre el? 

Vitorino é o prototip·o de cacique, 
que ·utiliza as institucións en be-· 
nef~cio particular ou . do seu wu-

po. Esta atitude gosta de ad_ubia- na primeira corporación demo- Como cambiou a práctica muni-
la con retórica, erixíndo.se en per~ crática, e recentemente tivo cipaf do BNG nestes anos? 
soa benefactora. O lóxico é que · unha reJación moi directa co Aténdese hoxe máis á xestión? 
no Parlamento vaia na mesma conflicto que viviu esta vita. • 
liña, gardando. as formas e pro- , o Eu durante catro anos estiven á 
·mocionando unha imaxe de presi- . BNG E UN frente da Comisión Municipal do 
dente aberto mentres non o ten- PROXECTO PLURAL. BN-PG daquela e sempre tive-
ten, ou sexa, mentres, non lle po- mos unha preocupación impor-
ñan a6 descuberto as forrnas de SERIA IMPORTANTE tante pota xestión. Intentar, coa 
actuar del e do seu partido en QUE AS BASES DE nosa presén,cia, millorar a calida-
cousas ,graves. Daquela ensinará -DIA' LOGO DE MOITA de de vida. E posíbel que por cer-
a sua verdadeira faciana como ta inexperiéncia, sobre todo na 
ma ensinaba_ a min na Diputación. XENTE COMEZASEN A primeira lexislatura, non calibrá-

. -CONSIDERA'R ESA semos ben a importáncia doutras 
xe·stión e democrácia forzas e dos meios de comunica-
Vostege foi concellat "en Allariz; -. POSIBlLIDADE' ción para resaltar cuestións, non 

, 

'E i~ustrativo que puxeran en cue~tión a 
credibilidade do Tribunal 
simplemente para quitarlle un escano ao BNG' 

.. "Cando se é capaz,. por parte do o número de votos dos demais 
poder, de poñer en ·cuestión unha partidos e o. PP, 1 por exemplo, 

· ·institución como o Tribunal Supe- non ten un documento oficial ao 
rior de Xustiza de Galiza, simples- que se referir para saber a canti
mepte para que nós non teñamos .dade que cobrará en función dos 
representación na _província de votos obtidos". 
Ou'rense -porque iso é o único "Poderia, engade, darse mes
que varia-, cando o sistema pon mo o caso, ainda que improbabel, 
toda a carne no asador por unha de que quen pérdese o escano 
cousa tan pequena, xa se pode . fose o PP~ con cen votos nosos 
crer que ·a nosa opción é un ha · arriba ou abaixo". 
oposición real que verpadeira- Por outra parte "a senténcia re
mente molesta". Con esta afirma- coñece. abertamente que hai sete 
ción Alfredo Suárez Canal denota mesas con acftls dobles -hai dí
a sua opinión dé que a actuación feréncias de até 150 votos- e a 
do.Tribunal Superior _foi "decidida: 

- políticamente". 
O. BNG ten feito público · un . 

dossier 9e:· irregulari~fadm;> come- , ----.------
tidas ao longo do proceso (un re- . 'E SURPRENDENTE 

- sumo do ca.1 foi publicado no nú-
mero anterior deste _ periódico)., QUE N_U_N ___ H_,.· A ____ _ 
Alfredo Súárez engade ainda· al.- SENTÉNCIA .QUE 

· guns ·: aspectos . "non decisivos, MODIFICA O 
pero que ilustran o tipo de chapu-- . ·-~-----
z~ xurídica que se corñeteu". · ESCRUTINIO, NON SE 
"E surprendente, sinal~ o dirixen- FAGA UN NOVO E ·. 
te do BNG, . que, por -e~emplo, 
nunha senténcia que modifica ·o COMPLETO 
escrutínio feilo pola Xu'nta Eleito- RECONTO DE VOTOS. 
.ral de Ourense, pos~o que esc~~ta DE MODO QUE HOXE 
trece mesas antes anuladas, e 
polo tanto produce un .novo resul- EN 0Uf3ENSE NON 
tado, no1n se faga un novo e.com- SE CONECE O : 
pleto re9.onto de votos, prns era ·- .-' M O O 
tanta_ a ob~es!ó.n que tiñan _que só NU ER . DE V TOS 
obtenen o ·numero de votos · do . DOS DEMAIS 
PSOE e do BNG, de ·modo que PARTIDOS' 
hox.e en Ourense non se coñece · ·- ·--------------

lei non lle dá ao Contencioso nen
gunha prerrogativa por riba da 
Xunta Eleitoral para estudar esas 
actas. Se se conctue que son do
bles e contraditórias a leí é taxati
va: hai que anulalas, non dá lugar 
a estudalas ou definir se hai ou 
non malicia no feíto". 

"Da leí eleitoral, sinala Suárez, 
dedúcese que o escrutinio que 
va~e sempre é o da Xunta Eleito
ral, o contencioso pode entrar 
neutras anomalías como o voto 
por correo, votos de interventores 
dobles, votos indocumentados, 
xente que votou duas veces ou 
cos apelidos cambiados etc. Nós 
sobre este apresentamos multitu
de de alegacións, pero o Tribunal 
Superior decidiu non entrar para 
nada nestas cuestións que si eran 
as da sua incumbéncia". 

O dirixente nacionalista lembra 
que "no Tribunal Superior foi pa
tente o acorde entre o PSOE e o 
PP, rectificándose estes últimos 
nalgunhas deis alegacións apre
sentadas anteriormente ante a 
Xunta El~itoral e outorgándo11e 
toda a razón ao PSOE". 

Suarez Canal sinala por ·último 
que non lle causaria extraneza 
que "o constifucional fallase anu
lando as senténcias do conten
cioso de Múrcia, Melilla ~ Ponte
vedra, p~ro dando por válida ·a 
que respeita 'a Ourense . . Nos ca
tre casos seria o PSOE o bene~: 1 
ciado". . . . . . ~ 

.. 
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moi relevantes, rias ·que nós ac
tuabamos de--xeito coerente; pero 
que desde o ponto de vista da 
vida dos cidaCJáns non tiñan im
por:táncia. Esa atitude traduciuse ~ 
de ma.neira inteiresada nos meios 
de comunicación, calificándonos 
cos do "non", ainda que na reali
dade tampouco era asi. lso está 
hoxe supe'rado, seguimos a man
ter á mesma atitude, seguimos 
tratando de millorar a calidade de 
vida, utilizando a institución como 
aglutinador e organizador do 
povo e mesmo para denunciar. as 
agresións que sofren os cida
dáns. Quizá, isa si, a experiéncia 
ensinounos a diferenciar o funda
mental do aces6rio e ir sempre ás 
cuestións fundamentais e, aí si, 
ser inflexíbeis. 

'HAI ENTIDADES.,_ ' 
COMO .ASOCIACIONS, . 
SINDICATOS, ETC. 
QUE DEBEN SER 
CONSULTADOS 
CANDO SE TOMA 
UNHA DECISIÓ_N_, _N_O_N 
DEIXALO TODO EN 
MANS DE 13 SEÑ-OR_E_S 
NUN CONCELLO OU 
DE 75 NUN 
PARLAMENTO, 
PORQUE ISO AO QUE 
CONDUCE É AO QUE 
XA SE ESTÁ A VER DE 
CORRUPCIÓN NOS 
CARGOS PÚBLICOS' 

Gran parte das forzas políticas 
identifican democrácia con exer
cício do voto. A actuación do 
BNG en Alariz, por exemplo, vai 
máis alá desta concepción. 
Como define logo vostede a de
mocrácia? 
As democrácias formais normal
mente pretenden reducir a partici
pación na vida pública á emisión 
dun voto, vo o que se condiciona 
de diversas maneiras: proporcio
nando máis posibilidades aos 
máis poderosos, por exemplo -
quen non teña recursos económi
cos carece de posibilidades- , 
até o próprio mecanismo eleitoral, 
a propaganda e a maneira de 
concebir as eleicións. Por iso a 
forzas domo a nosa interésanos 
moito a participación da xente na 
poHtica e na vida pública, iso será 
unha garantía de defensa e con
trol en favor dos intereses da 
ma1oria. Hoxe en Alariz segue ha
bendo asambleas e a xente toma 
parte activa nas decisións. Enten
do que calquer réxime democráti
co debe artellar os mecanismos 
que fagan que os procesos eleito
rais sexan un eslabón máis de 
participación. Hai, por exemplo, . 
entidades vivas, como asocia
cións, sindicatos et9: que deben 
ser consultados cando ·se toma 
unha decisión, non deixalo todo· 
en mans de 13 señores nun con
cello ou de 75 nun parlamento, 
porque iso ao que conduce e ao 
que xa se está a ver de corrup
ción nos cargos públicos etc., 
sen control do povo e sén, moitas 
veces, posibilidades de eviden.: 
cialo, de modo, ademais, que a 
factura que se pode pasar de ·ca-: 
tro en catro anos é algo moi redu
cido, porqu~ áo mellar cando se 
pasa xa se com_eteron a!¡Jresións · 
tan Importantes como, poñan:ios 
por caso, pechar a ' división naval , 
de Astano ou qblígar practica- . 
men_te a toda a povoación labrega 
a orientar a sua vida de outra ma
neira a causa das liniltacións na 
produfión·de leite. 

UPG, unidade do 
nacionalismo e perestroika 
Tense dito qL!e dentro do BNG, 
a UPG, á que vostede pertence, 
está en contra da unidade do 
nacionalismo? 
A UPG está absolutamente de 
·acordo coa prática que mantén 
nestes momentos o BNG. A res
peito da · unidade eremos que é · 
importantísima a --unidade sindi
cal; no tocante aos efectos da 
CEE e mesmo da política. estatal 
aprn:?tamos pola unidade de ac.- · 
ción das forzas nacionalistas cara 
afora, que. nos permitise conse
guir representación en base a un 
programa de mínimos, con con~i
do social e que defenda a nasa 
capacidade' productiva. Dentro 
do noso país intentamos que nas 
cuestións fundamentais ·que afec
tan ao noso pavo haxa unha ac
tuación clara e contundente do 
nacionalismo como unha sola 
voz. Ese . é o noso proxecto de 
unidade nestes momentos, non 
sei se hai outros ou se hai xente 
que entende os procesos de for
ma que unha forza política acabe 
asimilando a outra, para nós ese 
non é o camiño. Ainda que quera 
lembrar que o BNG é un proxecto 
plural onde coexisten diversos 
sectores ideolóxicos, seria impor
tante que as bases de diálogo de 
moita xente comezasen ·tamén a 
considerar esa posibilidade: a 
versatilidade e futuro do BNG 
creo que están aí patentes. 

O resultado eleitoral non pode 
producir no BNG unha certa pre
poténcia? 
Despois das eleicións, nunha si
tuación probabelmente máis ven
taxosa que antes, voltamos a rei
terar unha oferta de unidade que 
fixeramos en momentos moito 
máis difíciles. Creo que os proce
sos eleitorais foron importantes, 
porque unha proposta que en 
Maio non foi posibel concluir, 
hoxe teria moitas posibilidad{'.S, 
se se repetisen as eleicións en 
Pontevedra. 

'IMOS ESTAR NO 
PARLAMENTO PERO 
IMOS SEGUIR 
ESTANDO ONDE 
SEMPRE ESTIVEMOS: 
NA SOCIEDADE' 

Cre que, na actualidade, ten 
sentido definirse comunista? 
T eno hoxe e vaina ter por moito 
tempo. Non me atrevo a xulgar 
agora as persp.ectivas que se 
abren, pero coido que como sis
tema polí~co non está caduco. 
t-fai que ter en canta que o socia
lismo real ergueuse nunha situa
ción de acoso e sacrífiéio impre
sionantes e deberíamos pensar 
tamén que o capitalismo ten 'unha 
existéncia de douscentos anos, · 
máis ou menos, e, sen embargo, 
as voltas. que ten dado, c<;>n rexí
menes autoritáriqs, con golpes de 
estado, con guerras· mundiais, 
manténdose vivo o mesmo siste
ma. A onde vai conducir o que 
hóxe está a suceder no soCialis
mo é aif ícil de predecir, en todo 
caso a história non· volta atrás. 

.Supoño qué isto o que fará será 
acondicionar á realidadé deses 
sistemas políticos a unha situa
ción que a n ível internacional é, 
quizá, unha necesidade. En todo 
caso todo isto non invalicia o que 
hax~ un sistema onde quede abo
lida a explotación do home polo 

-home· e onde non haxa unha"eco
riómia baseada exclusivarnente 
no libre mercado' que, por outra 
p~rte, é falso. o 

. VIOLACION EN VIGO ~ 

en 
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Acto de protesta polo proc~samento -de duas mulleres acu.sadas de inxuriar .a Xusticla nunha manlfestacióri contra as 
vlolaclóns · · 

UN-GÁ_f\11810.'DE ATITUDE FRENTE ÁS VIOLACIÓNS? 
VITÓRIA IGLESIAS 

O dia 1 O de Xaneiro foi violada e asasinada en Can
deán (Vigo) un ha nena de 12 anos. Alícia Rouéo. · 

A brutalidade deste acto comocionou a toda a 
cidade, especialmente á -par:róquia de Candeán 
ql::Je, através da sua Asqciación de Viciños, · recla
mou unha maior preséncia policial, argumentando 
o abandono que sofren os bairros periféricos ou ru
rais da cidade. 

Sen embárgo, o movimento feminista, grácias á 
convocatória unitária dos distinto&· grupos (Alecrin, · 
Coordenadora Feminista, Colectivo Feminista. 1'Do
nicela", M.N.G.), e das secretárias da muller dos 
sindicatos (CC.00., CXTG., INTG. e SGTE) foi quen 
de centrar o debate e a mobilización na necesidade · 
de dar respostas a todas as agresións e no .9ireifo 
de toc;:ias as mulleres a ca:miñar tranquilas. -
- Para as mulleres do movirriento feminista supón 

un importante avance na loita cootra a~ agresións, 
o início ou a popularización do debate sobre a ne
cesidade de denunciar "todas'' as violacións, a -
auto-crítica pola complicidade do silenzo ante ou:
tras agresións, ou a crítica a respeito da clásica. 
versión da suposta loucura dos violadores. 

Evideritemen~e a batalla non está gañada. E fácil 
que a psicose de medo provoque -está-se notan
do xa- un recorte de liberdades das máis xóve
nes, que se esixa ma1or vixilánc'ia pÓlicial. Quizá 
dentro de nada volveremos c'abrearnos ante os co
mentários culpabilízadores a outras mulleres viola
das. Pero, non será fácil esquecer o ambiente de 
rabexa e solidariedade que vivimos na manifesta
ción do día 16, no que as consignas do movimer::ito 
feminista foron sentidas e coreadas por mulleres -
muitas delas maiores de 40 anos- pouco habituais 
neste tipo de manifestacións que, xunto ao castigo 
aos violadores, esixtan o direito a camiñar tranqui-

· las de noite e de dia, que berraban con forza: "mu
lleres somos, mulleres seremos pero na casa non 
nos quedaremos'', etc. - . 

Este ambiente de tensión estaba ainda pátente 
no xuízo a Carmen Ba'queiro (xulgada por "resistén
cia" á autoridade, durante Unha concentración no 
mes de Agosto contra as violación~). Dalgun xeito 
este -xuízo era un símbolo ·da -maneira que ten a 
xustizá .e a _policia de tratar as agresións ás mu!le
res (reprimindo ás mulleres, deixando en liberdade 
aos viofadorés). " . 

Despois do xuízo, e coa preséncia de bastante 
xente do Instituto do Calvárío fixemos unha peque
na manifestación e cortámos o tránsito na praz.a 
das Travesas, que coincidiu con outro corte espon
táneo; d~ xente do Instituto da ~'uia, que decidiu 
manifestar asua.protesta 'contra as agre~ións para
lisando o· tránsito e facendo pintadas .na estrada de 
saída deVigo a Pontevedra, dL1rante case duas ho::-
ras. · 

O exemplo cundiu e ao dia seguinte foi o alunado. 
do MeixL.ieiro quen se manifestou e cortou o tránsi- -

. to polo mesmo motivo. . . 
· Dada a tardanza da pol'icía en dar alguR sinal so-

bre as investigacións e os antecedentes de desidia 
ante outras violacións, non seria ·de estrañar que" 
de non atapar pronto ao violador/es asasino/s, as 
manif-estacións de protesta se centren na comisaria 
da policia.-

Ap·esar de que supoñemos que neste caso con
creto lles interesaría dar mostra da sua "eficácia", 
sempre cabe a dúbida de que teñan ainda m~nos 
sensibilidade da pouca que lles supoñemos, ou que 

. as i·nvestigacións involucren a alguén a quen sexa 
problemático desacreditar. · O 

Vitória l~lésias pertence á Coordenadora Feminista de Vigo 

MUL_LERES. E TOQUE _DE QUEDA 
MANUEL VEIGA 

Por.desgrácia violar -neste caso tamén. asesinar:_ pero · terá ·que convivir toda a sua vida co médo, 
non é un feíto- aillado e noticioso que suscita- as cqa angúria e coas limitacións que impon a prudén
iras de calquer cidadán ben pensante, máxime por· : cía. E iso é algo que os homes teiman en non en
tratarse dunha nena de 12 anos. · - tender ou mellar en non valorar, pero que todas as 

O problema é que nesta sociedade civilizada mulleres comprenden moi ben. _ . 
existe o medo, medo ao outro sexo, e o .medo pro- · De aj ~ue. a pasividade, xa non a complicidade,
duqe1. noxo, inseguridade e unha permanente an- masculina sexa tan culpabel. Os dereitos máis xus
~ústia nas posíbeis vítimas. Medo a camiñar soias, tos e -máis humanos qúe defende o feminismo de
medo a entrar nÓportal, a ir ppr determinados luga- besen ser elevad0s a Leí, a Leí escrita e Leí diária, 
res, a sair a certas horas. E coma se vivísemos pero son relegados á marxinalidade, ao apartado
n.unha dictadura fascista, con toque de queda, con de defensa das plantas· silvestres. e dos animais 
medo a qµ~ ua tlia calquera nos ataque unha horda abandonados. 
de fanáticos, a diferéncia é que esta dictadura só a . Máls ·grave ainda é a complicidade, a violéncia 
padecen as mulleres, un leve matiz, apenas o 51 % suave ~ontra a muller. A de dar a berr:os a opinión 
da povoación, pouca éousa ·para preocupar aos sobre o cu dunha persoa. que nen se.quer se coñe
poderes públicos, exercidos case totalmente . per ce, a que se exerce através das exibicións da carne 
.varóns. . · _televisivas, da publicidade obxeto, das consellerias 

O problema non é nienor, nen marxinal, como e meios de comunicación ·onde as · mulleres son 
tratan de facer crer moitos. Posee todas as carac- eleitas polo seu físico, independentemente da sua 
terísticas do racismo, da violéncia ,que se exerce , · e~iciénc;_ia, .a muller resumida a sexo e obediéncia. 
indiscriminadamente contra un ·grupo' .de persoas - Eses feítos . son ben vistos e ,,.mesmo coreados 
simplesmente por poseer unhas determinadas con- por unha maioria de varóns e ese é o comezo da 
dicións biolóxicas. Calquer~ ll)Uller, polo feíto de. liña· contínua da discriminación que remata na 
selo, CQnstituese en. víctima: E certo que, por un crueldade, na violación e no asesihato de menores. 
cálculo de probabilidades, ten moitas posibilidades Non hai disculpas. Quen se bulra duri n~gro é un 
~e morrer sen ter_ sido agredida tan violentamente, pequeho cómplice do racismo. Aplíquese o conto.D 
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AS RIAS 'EN" PERIGO . . . . . . . . 
. ·Costas :infon11ou en Burela- dq que pKetendia facer 'ñu~ha praia de .Foz. 

/ Constitúese en Foz unhaAsociación de Defensa da a·ia 
• Xufcio por aborto·. os 
dias 24, 25 e 26 terá lugar en 

. Pamplona -un xuízo por aborto. 
Dua~ xinecólogas e un· xinecoló
go corren o risco .de sofreren al
ta~ condeas de cárcere (péden.- . • HERNÁN. NAVAL!YIYEIRO 

O pasado Vernes 1Q, 
· atendendo á un ha . · 
convocatória dO-:sNG, 
grupo que non conta· con · 
representación no . 
Coricello, arredor dun 
contó de viciños de Foz 
reuníronse 'nun bar a carón 
da popular praia da · . . 
.Rapadoira P.ara examinar 
os proble~as que afectan 
á ria.e ás· praias.do · 
concello madñán. ·. 

. lles 1.2 anos a cada un) Por taren 
praticado un aborto legal no 
·Hospital "Virgen del Camino" dQ 

· Jnsalud, en Febreiro de 1986. A 
, 'muller· que abortou fixeran-lle 

tantas radio-grafías que ·o risco 
de malformación do feto permi
tiu:.11e acollarse a un dos tres ·ca
sos nos que non é delito abortar. 
Pero a direita navarra, o seu 
Opus Dei, dacordo coa Asocia
ción Acción Familiar, puxeron-se 
en mar6ha e non pararon até que 
a sua denúnica prosperou diante 
dun xuíz moi disposto a levar a 
xuízo a quen se atreveu a prati
car abortos no Hospital da Segu
ridade Social. A inquedanza viciñal· polo futuro 

da ria -focense desatouse a raíz 
dos persistentes· rumores ·e.infor
macións sobre uri proxecto de 
Costas para ~xtraer area da. praia 
da Rapadoira (bandeira azul da 
CEE o último verán e concorridí"'.' 
sima polos turistas en . período 
estival) para·facer a praia artificial 
de . Burela (Cervo), un dos prp
xedós faraónicos de Roberto Al
varez, alcalde .de Cervo polo 
PSOE, orzamentado con 200 mi-

· llóns de pesetas. (Esta seria unha 
das realiié!.cións de er:ivergaoura 

. promovidas . polos · PSOE .. local 
aproveit~ndo economicamente a 

dos ·últimOs resultados eleito- . · mércio e da hosteleria de" Foz, 
asi com·o de entidades cidadás 
de toda índole. · O Sábado 27 ce
lebrarase unha nova xuntanza co 
firi de constituir xa a Comisión 
'Xestora dunha asociación para ·a 
defensa da ria e das praias de 
.Fo?· que teria como propósito ini
cial, segundo . manifestaron a 
este córrespondente os próprios 
·promotores, "rachar co escuran-

A ria de Foz veu sendo obxec
to ños últimos anos de interven
cións diversas por parte de Por: 
tos e de Costas, coa construción 
de diques e espigóns, que teñen 
cambiado a sua conformación. 
Actualmente, estúdase a cons
trución dun porto exterior. 

Os xuízos por aborto, non son 
nengunha novidade desde que 
en 1985 se puxo en vigor a Lei 
de Despenalización do Aborto do 
governo do PSOE. Pero o xuízo 
de Pamplona é especialmente. 
grave xa que é o primeiro por un 
aborto realizado na Rede Sanitá
ria Pública a unha muller que se 
acollía a un dos poucos casos 
contemplados pola Leí. Se te
rnos en canta que a meirande 
parte das mulleres que necesitan · .rais). 

· até agora preséncia de Laxe no 
governo. da Xunta -'-Outras se

. rian a estación de autobuses e 

·Información p _ública . 
Paradoxicamente,.o proxecto da 
extración d~ · area da Rapadoira · 

·abortar non poden tacé-lo nos 
Hospitais da Seguridade Social 
'(só 4 de cada 100) porque é pou
qu ísimo o persoal médico e sani
tário dispos'o a facer abortos, o 
xuízo de Pamplona é un dos 
máis sérios atentados do máis 
que limitado direito a abortar nos 
hospitais públicos. 

· ferrocariis, o mcinüm~ntal e anti
estético Centro Cívico ... :....:..; co 
propósito de · medrar eleitoral
mente ao cabo en Burela, o m~is . 
i:mpÓrtante · núéleo urban0 do · 
concello ·de Cervo . e onde o 
PSOE non dá véncido certas re
sisténcias aos seu mandato de 
secfores ultra-localistas. á vista 

· para conformar a praia de Burela 
~ só foi exposto a información pú- ,. 

1 -~ 

. blica no Concello de Cervo. Na 
asamblea d.i:> Venres en Foz, · 
concéllais de diversos . grupos, 
presentes a título individual, ma- . 
nifestaron terse inteirado da pre
tensión de Costas pola prensa. " 
-Na asembl~a ~tarilén estiveron 
.presentes representantes do co-

tismo en relación con calquer ac~ 
tuación do~ organismos oficiais 
_na ria de Foz!'. Provese a integra
ción nesta xestora de represen.:. 
tantes dos mariñeiros novos e 
vellos de Foz. 

A iniciativa viciñal de agora sú
mase ás que se teñen dado neu
tros concellos da Mariña, como 
o de Viveiro, onde hai meses que 
actua unha asociación semellan
te, ou o de Ribadeo, onde as ac
cións a prol do saneamento da 
ria parten do próprio Concello. O 

Con este motivo as asocia
cións feministas esixen a libre 
absolución das persoas procesa
das e unha urxente Lei de Aborto 
que recoñeza o direito das mulle
res a decidir. O 

Q PLANETA AMEAZADO 

.. 

Mediante o proceso coñecido como foto-
. síntese, as. plantas fabrican azúcares. a 
partir de água e dióxido de carbono; apro
veitando a enerxia solar. Tamén _ utilizan 
elem·entos da terra para construiren os 
'seus, tecidos. Quizá unha planta suma
mente· simples poderia viver só na Terra,-:
mais poucas das pl_antas superior.es so
brevivirian moito tempo sen os m.icróbios~ 
do chan, que producen nutrintes a partir 
dos r~stos doutras plantas. e animais, ~en 
sombra, sen deságües e sen condicións 
proporcionadas palas plan_t9s viciñas, ou
sen animais que as· polinizasen e disper.: 
sasen as sementes. 

Moi poucos organismos poderian vivir 
illados no planeta. Cada espécie depende 
doufrás moitas, e todos os organismos 

·"'forman ,parte da biosfera, dando e toman
do uns de outros en todas as fases da sua · 
vida e a su·a marte. Se se elimina un cal-.« 
·quera d.eles, o esquema terá que alterar
se. Se _ se elimina moitos será entón o 
caos. - · . 

~Tres mil millóns de anos de evolución · 
deron como resultado este complexo sis
tema. Os primeiros organismos da Terra . 
que lograron fotosintetizar o~ seus pró
prios hidratos de carbono -as alga~ ver-. 
de azuladas- viviro.. en océanos pouco 
profundos, protexidos- da intensa radia- · 

' ció_n· ultravioleta que bañaba a tefra firme. 
Mais a c.onsecuéncia da sua própria bio
química (ao .desprenderse do oxíxeno que 
quedara como subproduto da fotosíntese) 
foise formando unha : atmósfera rica en 

. osixeno e .unha delgada capa 'de ozono 
que· bloqueou grande· parte·. da radiación 
.ultrayioleta. Pouco a pouco a vida foi sain-

- do dos océanos á luz do sol; invadindo a 
terra, agora protexida dos mortíferos raios 
ultravioletas. Desde· os primeiros tempos 
ávida dependeu da vida, chár:nase ·"Hipo-_. 
fese Gaia" á moderna teo~ía científica ·que -
afirma que a vida mesma controla as con-

A .. HIPóTESE .GAIA 

dicións físicas-e qu ím_icas. da ·sl)pertície, a , 
atmósfera e. os océanos da Terr~. para 
qúe resulten . a_decúadas p~ra a viq.a: Esta 
hipótese conduciu· a unha ·nova ·ciencia 
-dos sistemas, a Ecolbxia, , que estuda to- _ 
das as interrelacións da ecosfera. O nqme 
"Gaia~· .corresponde ao antigo c.onceitO 
-grego da Nai_ Terra, divinidade ,que tamén 
recebeu o nome de Gaia ou Gea. 

'·0 . NOME GAIA-
CORRESPONDE AO 

ANTIGO CONCEITO GREGO-

teñen lugar pequenas accións equilibra-: 
doras. Surxi'ron e 9esapareceron moitas 
espécies, mais ·en todo momento a vida 
protexeuse a si mesma, reorganizándose · 
para seguir adiante. . _ 

Fagamos o que fagamos no pláneta é 
bastante improbábel que a yida despareza 
nel, mais non esquezamos que non somos 
máis que unha ·espécie e a nosa supervi- , 

. vencía non está segura. Se a nasa extin
ción eliminase· de feíto unha aníeaza para 
a vida na Terra i~to poderia ser inevitábel, 
segundo un ha interpretación da · hipótese 

·Gaia. · 

En perigo de extinción: O esturion, o 
Fartet, o Samarugo, o Cavilat, o Fraile, (do 
Peixe) O ferretet (dos anfibios); o Lagarto 
Xigante do Hierro, (dos reptiles); o Avetou
ro, a Garceta, a Cigoña, o Morito, o Tarro 
canelo, a Garceta parda, o Porrón pardo, 
a Malvasía, o Falcón tagarote, a Aguia im
P,erial, o Quebrantaosos, o Greevol, a 
Aguia pescadora, o Ostreiro unicor caná
rio, a Focha cornuda, o Torillo, a Hubara 
canáira, o Fumarel comun, o Zarapito real, 
o Arao comun, o Picopicafinos de Teneri
fe, a Gaivota Picofina (das aves); o Oso 
pardo, a Garduña de Ibiza, o Lince, a Foca 
monxe, o Bucardo, o Xibarte, (dos mami
feros). 

E facilmeñte vulnerábeis: Anguia, sal
món, sabalo, saboga, espinosq, l~garixa, 
lisa maiorera, tartaruga boba, tartaruga 
mediterránea, tartaruga moui:a, tartaruga 
laud, tartaruga verde, t~rtaruga careia, 
garza imperial, cigoña branca, alimoche, 
abutre negro, uroga1o, pamba turque, 
pamba ·rabiche, paiño común, espátula, 
ánsar campestre, ·aguiucho · !aguneiro, 
aguiucho cincento, cerní9alo primilla, ca
_lamón, avutarda, corredor canário, canas
teira, gaivota de Audouin, pagaza picoñe-

. gra, charrán patinegro1 charrán comun, fu
marela caribranco, ortega, ganga, rola co
mun, vencello cafre •. pico mediano, . pico 
dorsibranco, alcaudón chico, camachuelo 
trompeteiro, desmán, Morcego da aova, 
lirón.careto, toupiño da Cabrera, lobo, Ion-

- · tra, rnorcego -g~nde, morcego p~queno, 
mediterraneo de ferradura, .ratonero gran
de, medii;ino, orelludo septentrional, gato · 
montés, orca e rorcual comun, . compl~tan . 
'Ssta lista; de séguro xa ancuadá e signifi
cativa. 

.DA NAI TERRA. DIVINJDADE APONTAMENTO Á HIPÓTESE GAIA 

QUE TAMÉN .RECEBEU o A título de exemplo, e séguindq o~ dados ' 
. · NOME DE GEA' da l,.ista Vermella dos Vertebrados no Es-' 

· · tado español publicada por ICONA no ano 
-Desde que apareceu a vida na Terra · 1986, sábenids que: · a Balea Franca ou . 

producíronse moitos .cámbios e o sistema · Basca (Eubalenea glacialis), A Grulla da-· 
vital reorga.nizouse moifas veces. ·Houbo misela (Antropoides :vitgo) e a.Tarabilla de · 

· períodos de evolució11 rápida ·e. 'pe_ríodos . Lanzarote (Saxicola dacotiáe murie/ae) es- . 
de extinci_óns masivas. Constaritémente tan extinguidas. , · . 

'\ . 

Todo iso pola caza: c;:tesmedida . e a falta'· 
c;te medidas de· co·nservaplón precisas e a 

. falta de sensipilidade da espécie . á que 
n~s pe.rtericemos. . o 

: I 
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QENÚNCIA DAS' REDES 'oo CONTRABANDO 

A inforrn~ción apa~ecid~ · nun. diário londinense 'c'áus~ ~onrrioc~ón . na vila ~ 

· .ContrabandiStas.· tel·aci.onados co · Cártel ··de Medellin· 
acu~dos1 de corromper á ·:policiae'. a políticos-de Noia 
No rotativo londinense 
"The lndependent" do 24 
de Novembro do ano 
pasado apareceu cmha 
reportaxe titulada "Loita 
para manter urtha vila 
española tora do control 
do Cartel de Medellín"·, na 
que se relata como, en 
Noia, do contrabando de 
tabaco se pasou aó de. 
droga, funcionantjo como 
ponto de entrada desta · 
matéria para toda 'Europa, 
distribuída a meio de 
camións frigoríficos. A 
protagonista do relato é 
Eileen Calvo Nimo1 que se 
trasladou desde 
Edimburgo e agora, 
xuntamente co alcalde 
Pastor Alonso, plantalle 
cara aos contrabandistas 
que corromperon " aos 
políticos e a policia local". 
As forzas vivas 
aproveitaron para 
arremeter contra o alcalde, 
afirmando que todo isto 
forma parte dunha 
campaña de desprestí?<io 
contra Noia. 

A "Asociación Noyesa de Empre
sarios y Profesionales", pr::esidida 
por Xan López Oviedo, convocou 
a 15 asociacións e partidos polí
ticos da vila para o xoves día 25 

. . 
numerosós añónimos insultantes pois de que atracasen · aos seus 
_e intimidadores, ben através. ·de tillos, buscando a tranquilidade 
·cartas ou .de chamadas telefóni- · na vila do se home, en Noja, afir-
cas, apresentando a correspon- ma qúe esa mesma .tranqulidade 

Do o o,; t J mndr• nocr,or,, •• Cnmo e ~ utl :·dt>t1u •' t: • !':oit• 1 4u1 t:1·0 1 n<l1 e : rl~ mi mr1• -. 

t:nceicfl rcpulfl o por e-1 11rticuAo flp r rccirio t:"ll ur1 pt: i ·: udjc o el<· {,ffo.n • 
· d~nte denúncia. _, · tamén atraeu aos traficantes de 

U 
. . , d" " , ,, cocaín~ e heroJna. "'Nengunha Bretrd\a. lJc ". lle Ju~eo usted debe leer rnuchios n1ovr.-11 · ~ tJ~ p e. ljch .. !" y / .n peno 1co escoces , · · lancha de Aduanas patrulla a ria l11dro_noa, o yui~é :5<'f!lln lra comilonc o en ,,¡ s.~ntolo cor1 el t>c i1or 

A campañ_a dos "'noieses de pura · · e os tradicionais contrabandist~ r•1,ator ' U( lo J'U"OdUCl!P. soCocon~s menop~UD !Cos;. Lott J•orche,;, r~tf· 5, . 
iale.• con scihte armad11, etc, si lo puede udttd chc .. ntr t· r. P r , ,cu.htt: · 

por Lold en ln •Tipicn. po~ Avlt's el "Colorablnno" Ven f ura f'l, Vt-nPz:o

lRno con au H~rcedc• y ~u c1111a c1 ~ crn1ro; sin por. ~ r r,olpe en 't odo e.l 

raza e non bienvenidos", como noieses", descrebe, "pasáronse. 
firman nos seus anónimos, ten a mercadorias - máis rendábeis 
como último destinatário ao Al- que o tabaco ou as armas pasa-die, y vor el Sr. Pe21 •or con su& recct1ts rlt: cnb .. llo·. Y ltt r.1bicn J>Ot" 

catde Pastor Alonso, utilizando das de Portugal", até o ponto de el cornudo de &U m~rido. Todo io rcltttaClo l'ºr u s t e d en i,. prt-nse, ,, 

domue.,tra tel ignorpnc1,., c¡u~ 11010 ~nr '1 .sef{~rA" coMo u h "tt:d con ein- como pretexto a sua estadía nun "corror:nper a policía e políticos 
toir.es t1e t1ubnormoliamo pu c de "" co~tot"lo programa da TVE, e o at1igo pu- locais": Estes contrabandistas \ 

Un Motea de J'>U-rl\ r ti7e., no W\ bit:nvt=nldo. blicado nuo "diario escocés". estarian en contacto ca. Cártel de 

Anónimo enviado a Elleen Calvo -

do fin de debater "o presente e 
futuro do noso povo.; a situación 
actual do reparto e consumo de 
droga e a campaña de desprestí
xio vertida sobre Noia". 

O mótivo exposto na convoca
tória non é outro que a "preocu
pación pola situación que se est~ 
vivindo no noso povo, mercé a 
declaracións e máis declaracións
do noso alcalde e doutras per
soas, a~ribuíndolle ao naso pavo 
unha catastrófica situación, atra
vés de todos os meios de difu
sión, e por conter a!usións non 
xustificadas a amplos sectores 
cidadáns, están desencadeando 
unha auténtica caza de bruxas 
que pode causar un gravísimo 

• 

Este termo, empregado na con- Medellín ~ue . utilizarían Noia 
vocatória, parece deberse tanto como port·a de Europa, levando · 
á Jndocument;;ición dos autores . logo. _a droga a Londres . e A~s-

. pos escritos, como a querer car- terdam "escondida en camic)ns;· 
· gar a~ tintas sobre Eilleen Calvo, · -pero a policía de Madrid afirma -
_pois · ela e o seu home viviron que queda a suficiente en Noia, 
moito tempo ~n Edimburgo. . como pago, para corromper a 

No rotativo londinense "The In- vioa da vila. Entre os seus 5.000 
dano á nosa convivéncia, amén ,dependent" do 24 de Novembro mil habitantes. hai 100 heroinó-
do que xa sofre.Noia na sua ima- , ; do ano pasado; parecía unha.re- manos e Noia ten, polo menos, 
xe a nas· suas carnes. portaxe titurada "Loita para. man- s~is vítimas do sida". · 

Despois de criticar a labor o . ter unha · vila española fora do O rotativo londinense afirma 
Alcalde afírmase no escrito de control do Cartel de · Medellín". que· o líder da guerra noiesa con- · 
cbnvocatória remitido ás asocia- · Tim McGirik, descrebe . comó tra os traficantes é o Alcalde, re-
cións viciñáis, amas de- casa; "unha'muller natural de Edimbur- fatando como ·tanto el como os 
clubes deporti\los, APAS, Aso- go, leva unha loita a vida.cu mor- seus colaboradores foron amea-

- ciación de Defensa da Ria e aos te ~para salvar a vila de _ Noia da zados e· xa vítimas de-atentados 
_partidos políticos EG, CDS •. CG, garra dun cártel da droga". eJ que un oficial da central anti-
PSOE e PP, que xente "vida de O pr6tagonismo 'dunha ·muller droga americana O.E.A. éstá a 
tora dedícanse a intentar destruir . e$cocesa, Eileen Calvo, sérvelle , investigar en Noia. 
a nosa convivéncia", até o ponto ao xornalista, como desculpa - Coma sempre nestes casos . 
de que agora ~a está na boca de para relat~r os problemas do trá- hai quen prefire pechar os ollos 
todos que "ese es}á metido na fico oe droga en Noia, que fun- e outros que tratan de defender-
d~oga, e tamén fulanito ... ", polo ciona, segundo a citadá informa- se utilizando a tan sabida estra-
que pr~tenden "discutir, opinar-e ción, como porta de entrada da taxema da "campaña de des~ 
intervir". _ · - . mercadotia para Europa. -prestíxio vida do exterior". Nou:.- · 

Houbo quen xa interviu pola - Despois de de~creber como tras t~mpos era de Moscu, agora 
sua canta e Eileen Calvo recebeu Eileen deixou Edimburgo des- de "'xentes de fóra da vila". O --

• c1onar10 Escolar Galego 
IH•V4i·t!N=I . 

Normativo, útil. 
Feito para estudiantes de E.X:B: .e B.U.P. 

Unha nova aportación de Galaxia. 
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• Galego-Galego· . 
• 20.óOO .entradas 
• 560 páxinas 
• Láminas ilustradas 
•Mapas . 
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• Apéndice orto~áfico e gramatical 
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UNIDADE DE ACCIÓN SINDICAL 

Sindicatos. nac.ional·istas e éstatais reuniranse. nos próximos· di.as _, 

A batal.la pola reinduStria.liZación de F,errolpoderia 
volver a ·camiñar p01a senda unitárla . . . 
IÍ FERR~U~.S~NFIZ 
Unha vez· finalizado" o amplo 
:período eleitoral que se _
viveu na Gal iza-nos últimos 
meses de' 1989,· as forzas 
sindicais e políticas. da 
comarca de Ferrol reagrupan 
.efectivos para volver á carga 
na batalla pela . 
reindustriali:z;ación ·e pela 

· saída -da ci"ise económica 
que se ten cebado -nesta · 
zona da _ comunidade 
-autónoma con especi_al 
intensidade. O camiño da 
unid~de_parece· que pode 

-ser retomado nas próximas·. 
datas, pelas forzas·· 
nacionalistas e estatais, os 
dous "bandos" que seJ_oron 
configurando desd~ 1984, e 

llos de Fene, Narón e Ares. Enfron
te -sitúan_se as forza$ e·statais; -im- , 
pulsadas por Esquerda -Utlida, e 

· · ·coa concorréncia do· CDS e do 
PTG, ·ademais de Comisións Obrei
ras ~ UXT e USO. -

Os resultados das pasadas elei
cións autonómicas veñen ·de im
pulsar, por diferer:ites motivos, a 
entrada neste . "xogo" do Partido 
Popular e do PSOE que pesexan 
tamén -"sacar baza nesta peculiar 

. partida".. Asi a formación liderada 
na Galiza· por Manuel i=raga, su-_ 
moUse á ·comisión Ferrolterra dos 
nacíonalistas, da··man do ~eu diri- · 
xente comarcal Xoán Ferñández -
o polémico presidente do Clesa 
Ferrol- que n0n parece dispósto 

nacionalistas para ·retomar a con
flúencia, ser'nellan ser--asumíbeis 
polos· s~us· "contrários", polo que 
posibelmente se forme de xeito 
ir:ne<;iiato unha única comisión en 
defensa da reindustrialización de 

-Ferrolterra. As forias de ámbito ga-
. lego in~isten en concreto na nece
sidade ·de debater o papel xogan
do até o momento pola comisión 
de seguimer:ito da reconversión, a , 

_ ·participación neste organismo · de 
CCOO e UXT, e a necesidade de 
que esa mesa non exclua a posibi
lidade de formalizar outros ámbitos 
de negociación coa administración 
central, nos que necesariamente 
deberian ter preséncia os Concello, 
as asociacións de empresários, ou 
_os partidos . poi íticos para lograr 
unha, representación efectiva da 
.comarca. 

, que agudizaron as suas 
- -~ -diferéncias a partir de Maio 

do 88, cando Comisións , 
Obreiras e UXT asinaron uns 
acordes coa administración 
central ·sobre.Astano, 
sumándose a primeira das. · 

a perder nengt:Jn tarito que S!Jll)e 
"inteiros" na sua cárreira cara a al
caldia de Ferro! e na -crítica aos so
·Cialistas . . Fernáodez, na campaña 
das autonómicas asegurou en rei
~eradas ocasións. a sua vc;mtade de 
"defender descaradamente" a cria-' 
ción de emprego na comarca e de 
momento, _ cando menos nos pri
meiros xestos, parece deciditlo a 
cumprir esa promesa. 

cialistas a acudir a dita comisión 
por: priineira vez o pasado Xoves 
18, despois de facer un xestb oon-

Os nacionalistas inciden ade
mais en que este compromiso 
debe ser asumido e defendido por · 
todas as forzas e en todos os ám
bitos, dado que a reivindicación da 
"pluralidade sectorial" , xa se inclui
ra no "Documento pola reindustria
lización" asinado pola totalidade 
das formacións comarcais, agás o 
PSOE, en Decembro de 1987, e as 
organizacións de ámbito galego 
entenden que os sindicatos esta-

.--·~ 

-.tra "Ferrolterra" ao non permitirlle 
a utilización da Casa Consistorial 
·ferrolana para ~unha reunión coas 
entidades viciñais e sociais. 

Vontade· unitária entre· as 
duas .frontes · · centrais.á comisión de. -

seguimen~o da reconversión. 
·._ - . 

A especial problemática comarcal . 
deu lugar ao n~scimento dunha 
"fronte nacionalista" -denomina
da . comisión Ferrolterra- onde se 

. incluen todas ~as formacións políti
cas qe ámbito galego -CG,. Pl':JG, 
PSG EG e BNG- ademais dos sin

, dic'atos· CXTG e INTG e o_s Gonce-

O inesper:ado reforzo do$ con-
servadores aos nacionali.stas, · obri
gou tamén ao PSOE á "moliarse" 
para impedir que as forzas galegas 
cobrasen ·u.n protagónis,mo inusita
do, fronte á "comisión estatal" que 
aparecia bél"! guarnecida polo flan~ 
co sindical ~on Comisións Obrei
ras, UXT e USQ-;- pero francamen
te desanxelada no plano políticO: 
despois dos escasos ~esultados 
colleitados nas eleicións autonómi
cas tanto polo CDS como por Es
-querda Unida-. -lsto 0brigou aos so-

: Despois de-diferentes reunióílS - tais "esqueceron" dita reivindica
por separadO-:- arnbas as duas cipn ao integrárense en solitário 
"frontes" fixeróripública a sua von- nunha Mesa coa Xunta da Galiza, 
tade de unidade, que se podería _que todos coinciden en indicar que 
concretar en próx·imas datas nunha trouxo escasos resultados. 
·xuntanza que inicialmente mante- Haberá que estar pendentes nos 
rán as cinco centrais sindicais con - próximos dias para coñecer a posi
implantación na comarca, para es- , bilidade dun acordo que reclame 
tudar a viabilidade do hipotético conxuntamente a necesária aten
acordo. éión para unha comarca reiterada-

.As condicións expostas polos mente esquecida. o 

QPOSICIÓNS E ÚNIVERSIDADE 

DOGMATISMOS 
FRAN~ISCO RODRfGUEZ 

Na ·actual descomposición moral da sociedade de de Filoloxia), nun arrebato de celo·inquisidor 
está moi ·de moda o-Cinismo. Chega,,.se mes- e policial e cunha dose de prexuizos oeforman-
ma_mente a -acusar, desde a aútoridad~ consti- tes, inquiriu ao concursante sobre con que di-
tuida; a quen non participa dos seus critériqs reito privaba aos seus alunos de BUP do coñe-
o.u da sua política, dos vícios e inmoralidades cimel}to ·dunha literatura tan impqrtante como 
que eles si.pratican; - , a e~pañola(!!!???) . Atribuiu-lle ter escrito que 

Asi pode dar-se, .no seo de instituciórJS aca- os críticos literários na·Galiza, para ser de cali-
qémicas, como a Universidade de Santiago, · dade,, tiñan. que ser patriotas, sen . poder de
·que un Tribunal dogmático, ·seCtário e perfeita- -. mostrá-lo para nada a cc;mtinuación, perante _ 
mente orquestado, nos seus comportam~ntós _ unha réplica· d~mandando probas.· Provocado-

. e· nas suas decisións, catalogue a · matoloxia ramente, acu'sou-no· de politización na exposi-
dun concursante a unha praza de titular de_ U- ción do currrculum, pola sinxela razón de expli-
teratura Galega· de parcial, ·tendencias~ e dog- car as condicións sociais nas que se xestara a 
mática. O único pecado é o de tratar-se dunha sua obra de investigación e o seu labor docen-
metodoloxia coerente e Qlara, aplicada na. prá- - . te. Resultaba polltico ter unha actUación nacio:.. 
tica (docente e, investigadora), con evidentes --nalista pública e. unha obra xesfada como ne
resultados no panorama dos estudos de histó- _ cesidade de dar ·resposta · aos .conflitos c;:ultu
ria e crítica literárias na ·Galiza. Ven-se recoñe- rais e lingüísticos do país.: Non o era ser candr
cer, deste xeito, que un~a socioloxia da litera-- dato -ou candidata con importantes apoios hÓ 

. tura galega, que exceda os límites da oratória ILG e. no Con~e116· da Cultura Galega. Tampou-
vácúa, non é tolerada nen teoricament~ polos co era política recoñecer..:se marxista e cristia- . 

_ guardiáns da institución. Obvi.amente non j:)ode nó ou facer ·1ouvarizas da figl!ra de .Ramón Pi- -
solprender que, nunha expresiva mostra de ig- ñeim, como un grande defe.nsor da língua e da 

_ n·oráncia atrevida, un dos rnembros dé> Triba-· cultura da Galiza. -Ou que o Sr.' Pre~idente exte
-nal, que se confesa perfeito descoñecedor c,io rioriza-se o seu anonadamento perante.un con
conte~o cultural galegq, reproche ,a clareza · cursante .que, reco~ecia-se, era amigo del des-~ 
metodolóxica do concursante, · invitando-o -a de había tantos anos... . · .· . -

. ser máis ecléctico. Outra .dos membros .do Tri- · - Existe, moitas veces, na Universidade unha 
bunal, desp_ois de admitir a coeréncia do méto- .. - protección endóxena lamentábel, agravada por 
do e'5posto, repara que n.on o cornpartilla, por- · intereses .caciquís e familiares, reforzados por 
que, para ela, a· literatura é lecer. Naturalmente, . unha .tea de araña ideolóxico-política. Pero, 
_tais coridutas _son· simples· expedientes pafa ·. aden:lais,. ~n casos, chegan a posturas que de-
defender a Institución dos· considerados asal- notan unha total falta· de lexitimidade moral e 
tos desde o exterior, por-non co11trolados e pe- científica. o seu medo, a sua conciéncia frau-
rigosos pará o· seu usi.Jfruto en exclusiva e ªº dulenta, leva-os a non tolerar que os realmente 
servíció dun sistema avellado e retrógrado. discrepantes ousen sequer, seguindo os requi-

A maiores,. a raiz ideolóxico-p.olítica destas - sitos do B.O.E. ~do D.O.GA, a apresentaren-
actitudes pon-se tam~n de manifesto. O único - se a concursos públicos que, segundo se di, · 

· "especialista" en Literatura Galega, entre os deben rexir-se polos p~incípios de publicidade, 
membros do Tribunal, adem'ais profesor da rgitaldade de OP,ortunidades~ capacidade e mé-· .. 

-_"casa" -na nomenclatura ofictal- (a Faculta- rito. Este atrevimento debe ser ..castigado~ Ve-

~ 

laiqui a única explicación a que todos os mem
bros do Tribunal estampasen nas actas pala
bras parecidas, ditadas sen dúbida polo celo 
dogmático e a -orquestación ideolóxica e nepó
tica, para' valorar a continuación negativamente 
-o proxecto docente en canto á metodoloxia. 

Oeste xeito, o que suscrebe considera que 
ven /de acabar un grande mérito: ser tan elo
cuentemente valorado por un Tribunal, consti
tuido por membros que, xa polos seus silén
cios, xa palas suas banalidades, xa polas suas 
insídias, puxeron de manifesto que actuaban 
contra o sentido crítico, a discrepáncia ideoló
xica e científica, e en defensa da capeliña, con 
tal encirramento que non gardaron nen as for
mas ... Non necesitaban tanto celo para atribuir 
lexitimamente a praza ao .candidato "da casa", 
Sr. Alonso Montero. Abonda co critério de anti
güidade e de cantid~de. O ilustrativo foi a falta 
de ponderación e a intención de castigo, posta 

· máis en evidéncia, se se contrasta a valoración 
· d9·proscrito, coa, da outra candidata de dentro, 

Sra. Ríos-'Panisse, que xa non se apresentou 
-ás sesións de actuación pública, pero valorou
se positivamente tanto o seu currículum, como 
.o seu proxecto -doc~nte, por unanimidáde ... 
Non ·me vóu deter na cualificación dos mem-

, bros qo Tribunal na _ rñatéria obxecto de con
curso porque potas ·suas obras nesta temática 
serán descoñecidos ou poderán ser xusga
dos ... 

Que lles aproveite. Por este camiño, os estu
dos sobre literatura galega na Universidade de 
Santiago non serán máis que monocordes, · 

-dogmáticos mediocridades dalguns que, iso si, 
pagaremos todos. Valerán para ideoloxizar aos 
estudantes no arribismo, na ·e~tupidez e · ban~li
dade intelectual e, no fondo, na consideración 
da cultura galega como algo subsidiário e mar
xinal. - .o 
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• GUSTAV01DOCAMPO/O· BARCO 

lnocéncio · Ferrer Ovide é un 
_deses· personaxes que, 
· desde unha silenciosa 
retagarda, ~ontribuiu de 
maneira eficaz a manter a 
resisténcia cultural do 
nacionalismo en ultramar. 
O seu neme aparece unido 
á revista "Vieiros" do 
Padreado da Cultura 
Galega de México e aes 
seus directores, . Carlos 
Velo, Delgado Gurriarán, 
Luís Soto ou José Caridad. 
Na actualidad!3 reside en 
Vilamartin, o seu povo natal, 
rodeado de centos de 
fotografias e· recordos 
dunha vida intensa, que 
cobren as paredes do taller 
de xastraria onde fai 
pequenos traballos para os 
amigos. 

lnocénci 
'Fraga chajou a 

eramos un gru 

Nos seus anos mozos foi militante 
comunista en Vilamartin, e desde 
entón mantén unha boa amizade 
co dirixente do PC Santiago Álva
rez, e tamén co poeta galegui~ta 
Delgado Gurriarán. "Santiago AJ
varez foi o que me meteu a m1n 
na política, entrei no PC moi novo 
e despois, na guerra, incorporeime 
á fronte de Astúrias en canto pu
den escapar, na guerra seguin re
lacionándome moito con Santia
go, con quen tamén coincidin na 
Franza nos primeiros momentos 
do exilio e en México máis tarde. 
Con Floréncio Delgado Gurriarán, 
que escapara por Portugal desde 
Valdeorras, atopeime en Paris e vi
vimos xuntos no mesmo hotel 
pouco antes de sair para México; 
máis tarde, cando eu vivia en Mé
xico DF e el en Guadalajara que
dabamos con frecuéncia para co
mer xuntos. Pero na guerra tamén 
coñecin a Líster e a Castelao e 
Soto, que era o seu secretário, en 
Valencia no 37". 

Os recordos son de gratitude 
cando fata pa .acollida do pavo 
mexicano aos exiliados republica
·nos ... "Fomos os primeiros exilia· 
dos en chegar a Veracruz a bordo 
do Sinai, un espléndido barco ·no 

. que íamos mil cincocentos refu
xiados políticos1 era o 13 de Xuño 

. de ~ 939 cando / chegamos tras 
unha travesía co mar en calma. O 
recebemento foi maravilloso e tivo 
un ar de festa inesquécíbel, habia 
moita xente, con mariachis e or
questras, no barco .viña a Banda 
Mu~icipal de Madrid, asi que ima
xínate ~que se armou. Todo can
to podamos dicer · hoxe sobre a 
hospitalidade do gov.emo do pnr 
'sidente Lázaró Cárdenas cos refu
xiados é pouco . comparado aoas 
atencións que recebemos de parte 
das autoridades daquel país, .che
gamos como escapados e tomos 
considerados cidadáns a todos os 
níveis. Aí están . as importantes 
. aportacións · d~ intelectualidade 

,,. ' 
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Ferrer 
icer que os do Padroado da Cultura de México. 
de subversivos' 

'ToDo o QUE 
PODAMOS DICER DO 
GOVERNO DE LÁZARO 
CÁRDENAS COS 
REFUXIADOS 
REPUBLICANOS E 
POUCO:CHEGAMOS 
COMO ESCAPADOS E 
FOMOS 
CONSIDERADOS 
CIDADÁNS A TODOS 
OS NÍVEIS' 

española exiliada no México, aí te
rnos o exemplo de Carlos Velo, a 
consideración que del tiñan e da 
sua aportación á cinematografia 
mexicana, (móstranos un amplo 
dossier de prensa de cando a 
morte do director de cine galego) 
habia un clima de liberdade que é 
o que se necesita para facer gran
des cousas. Máis tarde tivemos 
ocasión de agradecer toda esta 
solidariedade nunha homenaxe 
que organizámos todos os grupos 
de emigrantes a Lázaro Cárdenas, 
foi no 57 e eu formei parte da Co
misión Organizadora daqueles ac
tos en representación do Padroa
do da Cultura Galega" . . 

' , 

Como foi o seu encentro cóa co...: 
munidade de galegas que esta
ban en México cando . vostedes 

· chegaron? 
En xeral mao. Cando cheg~mo's 
repartíronnos en várias cidades, a 
min tocoume ir a Guadalajara e ali 
non había Centro Galega, habia o 
que se chama Ca~if'!O Español, 
que eran xente moi reaccionária e 

.. que tiraban contra nós, chegando 
incluso a facer os . meios para que 
non nos .. desen trabaUo. ·Fomos 
mal rece~idos pola colónia galega. 

Eran na gran maioria xente con 
pouca cultura e metida en negó
cios de diñeiro fácil que ne permiti
sen facer fortuna, e non sentían os 
problemas políticos coma nós. 
Entón fixemos en Guadalajara a 
Casa Republicana, na que partici
paban comunistas, socialistas e 
xentes republicanas en xeral. O 
primeiro traballo que tiven foi no . 
rancho do presidente da Cámara 
de Deputados e, grácias a este 
home, puden estudar alguns cur
sos de avicultura, despois puxen 
unha granxa de polos que me foi 
moi mal e no 46 cambiei a miña 
residéncia para México. 

Rompeu co Partido Comunista 
ao mesmo tempo que o füm Luís 
Soto. Como foi esta ruptura e a 
sua evolución posterior cara as 
ideas nacionalist~s? 
Habia demasiadas liortas no PC 
naqueles anos, se dicias cen pala
bras e che agarraban unha que 
non lles gastara ian por ti, había 
un clima moi ríxido e autoritário e 
por iso me saín. O meu acerca
men.to ás ideas galeguistas foi de
bido á xente coa que me relacio
naba,-a Soto moi en especial, que 
era o 1 íder indiscutíbel do grupo e 
o home máis capaz cor:no organi
zador e como poi ítico. No 4 7 vol
vin atoparme con Castelao en 
Buenos Aires e estiven charlando 
bastante con aquel liriome que era 
respeitado e admirado por todas 
as comunidades gqlegas e que 
tiña un ·conwersar sinxelo e humil
de. Recordo que o vin cun traxe 
bastante vello e o convencin- para 
que aceitase un novo como rega..: 
lo, fum.os a unha xasttaria e nun 
par de .dias tiña o seu .traxe novo, 
fíxome uns debuxos que per.din. · 
Eu nqn ·era un militante político; 
·simplesmente axudei desde posi
cióñs claramente republicanas e 
galeguistas a proxectos como a 
revista "Vieiras" e as outras activi
dades do Pa~roado da Cultura 

. . . 
•· 

Galega. 
Vostedes criaron o Padroado 
fronte a un Centro Galego con
s.ervador e a revista Vieiros foi 
dalgun xeito a sua bandei~a ... 
No Centro Galego non querían sa
ber nada de nós, tiñamos unha 
moi boa relación coa cataláns que 
nos acolleron na sua sede do Ca- ' 
sal Catalá e unha das primeiras 
actividades que fixemos rói, desde 
1951, o programa de rádio que se 
chamaba "A Hora do Padreado da . 
Cultura Galega en México" qué fa
cíamos desde unha potente emi
sora privada propriedade duri ga
lega e que se chamaba "Emisora 
Ferreiro", facíamos o programa to
dos os domingos póla mañá e tiña 
un gran número de seguidores. Ti-: 
ñamos como idea fundamental a · 
loita por untia Galiza governada 
polos galegas onda as clases tra
balladoras, campesiños, obreiros 
e mariñeiros, fosen quen manda
sen. Estas mesmas ideas estaban 
presente~ despois en Vieiras, que 
se editou E¡mtre 1959 e 1968. A re
vista, como sabedes, estaba edi
tada . con moito coidado, cunha 
presentación esmerada e isto cus
taba moitos cartos, e moito traba-

'HABIA DEMASiAD~ 
LIORTAS NO PC . 
NAQUELES ANOS. SE .-: 
DICIAS CEN PALABRAS 
E CHE AGARRABAN 
NUNHA QUE NON LLES 
GOSTARA ÍAN POR TI. 
HABIA UN CLIMA MOi 
RfXIDO E . 
AUTORITÁ-R-10-, ---

. . 
cernos a vida ímposíbel, · ternos 
apoios en México que nos permi-

-ten sai.r adiante. Tras unha entre
vista con Méndez do Curro, ·min-is
tro_ de Comunicacións, que era fillo . 
dun galega, tivemos ' as portas . · 
abertas da rádio oa Universidade 
e do Canal · 11 de lV. pará podér 

. levar a nosa mensaxe á comuni- · 
dade galega. · 

O labor do Padroado foi recoñe
cido en -1964 coa . Médalla Caste
lao outorgada polo Consello da 
Gal iza. ' 
lnocéncio Ferrer, que 'cando se 
publique e~ta entrevista estará pa
sando unha temporada en México 
coas su~s tillas, non ocu~ta a súa. 

·.'CONECl.N A FIDEL E 
Ao· CHE EN MÉXICO 
PORQUE COÑECIA AO 
PROPRIETÁRIO DO . 
GRAMMA, PERO ·· NON 
FUN -CONSCENTE DO 
QUE-REPRESENTÁBA 
AQUELA XENTE' 

.. decepción ante . a ·próxima Xuntai 

MANUEL G. OOCAMPO 

·. 110 sacar cada número pc;ira adian-. 
te. Eu e".lcarregábame en boa me- · 
didá de buscar o diñeiro necesário 
para costear a edición como pre- . 

. sidente do Con~eilo Q~ Petrúcios; 
esas aXudas viñan ·naturalmente. 
dos galegas . que pertencian ao 
Padroado, pero máis adiante ou
tros do Centro Galego empezaron _ 
tamén a facer a sua contribución. 
Mandábamos Viei,ros á Galiza po
los condutos máis· diversos. Fra-· 
ga, senda ministro de Información 
de Franco, andaba como uri can . 

. detrag-:aa nasa revista e chegou a 
presionar, aos que nos apoiaban 
en Méxi~o. con rep~esálias. cando 
volvesen á Galiza. Por · esta razón 
tivemos que deixar a emisora Fe-

, rreiro. Fraga chegou a dicer que 
os do Padroado eramos un grL1po 
de- subversivos. Pero mentres ' o 
gobel.nb de''Franco trataba .de fa- . 

· pr.esidida por Fraga. "Fraga di 
agora que vai facer moitas cousas 
por Galiza, ·qúe vai facer de vello 
o' que non fixo de noyo cando esti
vo no poder con Franco. Ternos 
qtie ser xente horJrada coa Galiza,. 
a nosa· Terra sempre tivo gover
nantes en Macfjd e de pouco lle 
~al_eu, desde !3ugallal a P.ort~la Va
lladares, de Casares. Quiroga a 
Franco ou o mesmo Frag~. eran 
.galegas, sempre habi_a algun mi
nistro galega, pero non fixeron 
nada para que esta terra ocupasé 
un lugar entre as máis desenvol-
tas". . ·. · 

Vostede tamén coñeceu a Fidel 
Castro, como foi o encontro co lí
der cuba110? 
Foi un -encentro casual. Eu . tiña· 
.amizade· co proprietário do Gram
ma, o barco que os revoh . .!cioná
rios cubanos utilizaron para ace
der a Cuba, nel saira· eu pescar vá
r:ias veces. . Presentáro'nnos en · 
Tampico, ali estaba Fidel e Ernes
to Guevara entre outros, pero eu 
non fun consciente do que repre
sentaba aquela xente até_que des
pois se fixeron famosos en toda 
América. Tamén estiven en Cuba, o dia seguinte· á toma· do poder 
polos castristas, "toi outra casuali
dade que non esquecerei, La Ha
bana era unha cidade que fervia 
de· alégria por todas partes, aqui 
teño precisamente unhá foto que 
lle fixen ás miñas nenas cün grupo 
de guerrilleiro~ (móstranos na su~ 

. parede de fotos unha pequena na 
que efectivamente están as-tillas 
de Férrer cun _grupo de "barbu- . 
dos'" en La Habana). 

lnocéncio Ferrer leva máis de 
· oito anos na G~liza desde que de
. cidira regresar, pero. volve a Méxi-
co cada dous anos ináis ou me- . 
nos.porque aquela é a sua &egun
da terra e ali ten.a sua familia. Dos·-

. anos que lev~ viv~ndo · aqui recorda 
_con ~special amargura a traída 

· dos ·restos de Castelao. 
"Estaria a favor de .que 'trouxe

·~en os restos de Castelao Ur:1 go::. · 
verno ·que apreciase a Castelao, 
·que era de esqueroas. Foron traer 
os restos··de Castelao os yerdugos 
que o. mataron alá," porque er mo-

. rreu" no extranxeiro, non : pudo vir 
á sua terra e se marchou daqui f oi 
porque · se non m·archa mátano. 
Atjueles que odiabar1 a Castelao e 
que odiaban ªº galego e que 

.:;,No centro da foto, deSde a esquerda, odia~an á Galiza foron osque· o· 
· lnocénclo Ferrar, Carlos Velo, Luis · trouxeron, con franqueza, eu non 
Soto e EUxlo Rodrfguéz podo estar de ac'?rdo eón isto". 0 
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DEBATE SOBRE A AUTOD~ERMINAC~~N . 
No debate sobre a aLJto-'d~termináción, . autodeferminarse que _ "sirva de referéncia ·en 
acu~iado polos .c.ámbios internacionais,: e cada nación" .. Unha Comisión .desté 
altamente polémico no Estado espafjol, ven organismo reuniuse en pasados diaS en 
de pronunciarse a Cqnteréncia de Nacións . Donostia. Para o catalán, Aureli Argemi, "a 
sen Estado ,da Europa Ocidental (CONSEO) . p~oposta surxe como unha necesidade ~nte 
que ·anunciou xa a .sua intención de preparar o feito de que. en Europa fálase de unidade 
unha Carta sobre o direito dos povos a .. pero moitos povos non pod~n partiCipar 

Seguri~o_ fontes·. especializadas ·francesas --e do P~ . · 

di~e6tamente. Teoricamente· estés povos • 
están representados polos .Estados, pero na 
prática están · cada vez máis marxinados. Da 
CONSEO forman parte representacións . 
políti.cas, sindicais ~ cultvrais· de Cataluña, . 
Euskadi, Galiza, Irlanda, Córcega, Bretaña, 
Val_ de Aosta e Oc~tánia. · 

¡ A n~gociación con ETA reabrirase poqco a~tes do verán , 
. . . ' . . ·. 1 • 

• JOSEBA M~CIAS · · · · ras~ cando menos curiosas. Se-
. · gundo fontes que alguhs colocan 

O debate aberto en torno nas .proximidades do Ministro Al-
. á-auto-determinación munia, a disposición da meiran-
serviu para cl~rifióar de parte do Gabinete estaria en 

· abertamente~ o espectro favor de pospor calquer contacto 
sócio-político · basco. A negociador á espera da incidén-
previsión dunha posíbel cia que sobre a esquerda abert-

. · zale poda ter o novo marco polí-
negociación entre o tico nos paises socialistas da Eu-
go.verno e ET A, que ropa do Leste. 
segundo alguns meios Porén, a situación non está 
· datariase nas moi clara para os máis cercanos 
proximidades do ver.án, ao presidente Felipe González, 
vol~ou pór en entredito quen verian os cámbios no Leste 

' 't d · di · marcados por un relanzamento 
moi os os scursos que dos sentimentos nacionais en 
nestes. dias P(Oliferan . por case todas as minorias cuxa pro-
Euskadi. . : . . · ·1 

. blemática tiña sido obviada po
_: Y. • . . 

Á triste · pataleta do PSOE e as 
suas presións imperiais s9bre un 
PNV á baixa nas suas reivindica
cié.ins· nacionaListas (as declára
cións de Txiki Benegas, Juan 

los reximes estabelecidos nos 
Estados resultantes do reparto 
europeu tras a 11 Guerra Mundial. 

, .. 

.. 

·,José Laborda ou o novo delega
d,o . guvernamer'ltal ·Juan Marwel 
Egiagaray asi o atestiguan), viña 
a ·unirse unha Euzkadiko Ezkerra· 
'que sen nerígun tipo de reticén
cias . plantexaba claramente o 

·_seu apoio a unha política qe xes-· 
tión -tripartita. Men~r8s desde t;A, 
os seus aliados tácticos na De
putación de Gipuzkoa e na alcal
dia donostiarra; non daban creta 
ás novas . veleidádes dos homes 
de· Bandrés, EE voltaba insistir 
na sua xell~ tese (apoiada agor8: 
por Xabier Arzalluz) de ·que a · 
.auto-.determinación debe ser un 
conceito din~mico. no tempo cir
cunscrebendo a sua aplicación . 
ao próprio desenrolo estatutário 
dentro do· actual marco constitu-

. cional. . 
O PP pola, sua banda ante o 

xiro dado . polas tendéncias de· 
"centro.:direita" no país, talaba 

·da necesidade de "refuridación" . . 

Os membros d4> Comité lntemaclonal da CONSEO, en .r~ ~e prensa en Donóstia 

do partido na coniunidade ~utó
noma; negaba calquer posibili
dade de debate institucional en 
torno . ao pantasma da auto-de
terminación e, finalmente, cha
maba .á "moderación e a calma" 
ante as "provocacións naciona- · 
listas". · 

Eusko Alkartasuna, mentres, 
volvia fnsistir na procura dun · 
consenso entre todas as forzas 

·nacionalistas que posibilite un 
aco"rdo maioritário en torno ao 
tema no 'Parlamento-de Gast.eiz 
e HB volvía definir a sua vontade 
aberta e negociadora ante o· qÚe 

bonsidera o "debate político 
máis importante e realista dos úl-
timos anos". · 

Alxer na memória 

Pero sen· dúbida o tema de fondo 
qüe matizou abertamente o de
bate é a posibilid~de dunha rea
bertura do proceso negociador 
roto precisamente hai agora un 
ano en Alxer. Pésie ao desmentí- _ 
do contíni.Jo .e sospeitoso de 
Ju.an Manuel Egiagaray arredor 
·do feito de que rio proceso aber
to no Norte de Africa no seu dia, 
teriase planteado un prazo no 

. . . 

. Os c0ncellais de CiU non atenden os chamados· da direción 

tempo para o exercício do direito 
á autodeterminación para o povo 
basco, poucos ·son os ob5erva
dores políticos que poñen en dú
bida este feito. Sen dúbida o ten
so debate que nestes dias ocu
pou á clase política basca veu 
revitalizar a posibilidade do reiní
cio das conversas entre unha or
ganización armada que plantexa 
este_ ponto como eixo central 
dunha trégua político-militar e un 
gqverno dividido ante esta posi
bilidade. 

Nesta partida de xadrez e no 
movimento de fichas deste últi
mo xogador hai incl~so conxetu-

Mentres as duas antagónicas 
posturas van cobrando corpo no 
seo dos dirixentes socialistas, os 
primeiros síntomas sobre a per
plexidade do Govemo vanse re
coñecendo nunha ambigua pos
tura de espera á clarificación do 
panorama que está a ser trans-

. mitida aos seus aliados internos 
e aos seus apoios europeus. 
Desta forma, tanto os especialis
tas franceses como os responsá
beis do PNV coinciden en sinalar 
as datas do próximo verán como 
as máis idóneas para que se es
tabelezan os contactos entre o 
Govemo e os intermediários de 
ET A. Nestas previsións inclúese 
tamén a pontualización de que 
este proceso se producirá só "se 
ETA se mantén nunha atitude de 
relativa inactividade durante al
guns meses, ou se anúncia unha 
trégua unilateral durante ese 
mesmo período de tempo". Ca 
globo-sonda no ar, os partidos 
bascos seguen a talar de auto
determinación. O 

Os concellos Cat~láns apoian as modóns de auto-detenninación 
• "'ºAN RETANA/BARCELONÁ - nadó polo nacionalismo das suas~ 
0 debate sÓbre a auto- . . ' bases. O governo da Generalitat; 
·determinación, suscitado pola sua banca, atopouse cun 
por unha ·proposición non .' agasallo non desexado xeradq 
de ler aprobada ·polo· · polo debate. As palabras de Feli-

pe Gbnzález ameazando "pensa-_ 
Parlarnent de CataluQya O lo d_uas veces" á hora. de tomar 
p~sado mes de DecémbrQ, iniciativas ,en favor da descentra-_ 
continua marcando o lización do estad.o "por milimétri
panorarria político catalá!1 "' cas _.que · s~xan'\ , están cristaU
aos cuarenta dias de tersé za,ndo en fe1tos ,_ o acordo sobre 
· · ·· d · . o despregue de 1.200 novos po-. 
1rnc1a O. licias autonómicos,, cuxa firma 

foi. -anunciada como · imediata 'ª 
P< relativa e "controlada" indisci- primeiros de Deéembro tras 
plina dos corícellais 'e ·a1calde.s u[!ha entrevista ent~e Miquel 
de CiU que apresentan nos seus· RoGa, secretário xeral d_e·coc e 

. ·respectivos municipios mocións · o Ministro do Interior José Luis 
de apoio. á resolución do Parla- . Corcuera; está conxelado desde 

· ment cor:itravindo as directrices Maddd e o Conseller de ·Xustícia . 
dados· polos órgaos de decisión . da -Generalitat, . Agusti Bassols 
dos dous . sócios da 'coalición, ·quéixase de que os traspasos do 
está xerando inquedanza nos lí- material da administración :de 
deres_ converxentes . e producin- . xustícla a Catalunya están parali
do friccións- entre os demo-cris- sados. Jordi Pujo1· realizou unha 
tianos da UDC~ · pouco pr:open- visita rápida a . Madrid aprovei
sos a facerlle o xogq a Esquerra tanda un encontro previsto entre 
Republicana de Catallmya, partí- o Ministro ge transportes José 

. do que apresentou a proposición Barrionuevo e · o Conseller de . 
. no Parlament é que deseñóu ·a Obras ·Públicas, ·da Generalitat: 
debate municipal, e Convergén- Joaquim Molins. A suá· intención 
cia Democrática de Catalunya, o · foi a de tratar de desbloquear as . 
sócio maio_rítário d~ CiU, prasio- relacióhs entre o governo de Ma-· 

drid e a Generalitat, que pasan autogoverno é autoriomia. Des
por un momento delicado, pero · pois veu a viaxe a Madrid. A esas 
o seu intento· non se coroou con alturás a polémica iniciada polo 
éxito. Un ha cea 'anunciada co Parlament xa se tiña estendido 
Ministro de Asuntos Exteriores, ao ámbito municipal e os conce
Francisco Fernándéz Ordóñez, llais e alcaldes de CiU desenten
considerádÓ desde. a Generalitat díanse das directrices emanadas 
un ministro amigq, era cáncelada da dirección converxente apre
e Jord.i Pujol· nor:i lograba en Ma- sentaban mocións de apoio á re
drid un interl(')c_utor válido. . solución parlamentária en favor 

';\ 

Ci~.retom.a a Iniciativa · 
ante as amezas de· 

do· direito de auto-determina-
ción. 

·González · Até agora, uns trinta rnunicí-
0 President tiña. respostado ás pios cataláns, ·a Deputación de 
ameazas de. Felipe González di- Lleida, ó Cónsello Comarcal do 
cindo que o ritmo ·de tra$pasos ·solsonés e duas ~as tres univer:
non se podia desacelerar por- sipades catalanas, aprobaron 
que, de· feifo, . estaba xa detido . mocións nes~ sentido. Esquerra 
habia tempo. _porén, Jordi Pujol Republicana de Catalunya x'.a 
é conscente de que -até o· mao anunciotJ unha campaña destas 
pode emp1orar· é tendell pontes, · características ·que intentarla 
até.agora infrutuosds, par_a resta- chegar ªº 50% dos 940 municí
belecer o diálogo . ca governo pios cataláns. :ER.C só canta con 
·central. Prirneiro .foron un has de- representación · en cincuenta 
claracións remitidas a "la Van- ~onsistórios -·polo 'que a atitude 
guardia" milimetricamente estu- de CiU era esencial para o éxito 
dadas, nas que intentaba recon- ·da empresa. A resolución do co- . 
ducir o debate sobre a auto-de- mité executivo dé CDC instando 
terminación que tanto tiña· irrit~- aos seus militantes -a non a'pre
do ás institucións do estado, asi- .. sentar mocións en defensa da 
milando auto-determinación con resolución do Parlament; pare-

ceu condenar ao fracaso a inicia
tiva de Esquerra. Poréri, o caso 
omiso que fixeron moitos conce
llais nacionalistas das orienta
cións do seu partido, pode intro
ducir unha variante moi conside
rábel na campaña. Dos trinta 
municipios que_ aprobaron mo
cións en pro da auto-determina
ción, só 13 contan con represen
tántes de ERC: Nos ·outros 17, 
asi como na Deputación de Llei
da e o Consello Comarcal do · 
So!sonés, foron militantes·conve-. 
rxentes ou nalgun caso como o 
de Salt, socialista$, ·os impulso
res do debate . 

Até agora as resolucións muni
cipais producíronse só en con
cellos de p~quena ou · mediana 
mag!1itud.e. Só · Salt, Olot e Igua
lada, con alcaldes socialistas o 
primeiro. e converxente os últi
mos-, pasan dos 20.000 habitan
tes. Se a campaña prosperase 
nas qapitais de comarcas ~ nas 
cidades · do entorno de Barcelo
na, o debate sobre a auto-deter
rninaCión poderla dar u'n · salto 
cuantativo e volveria colocar ªº 
P_resident · Pujol, nunha situación 
incóm9da frente a Madrid ..• , o 

. ' 
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Reiner Regal, vicepresidente da_Asambl~' Popular de La Habana 

'As . relacións de interc$mbio ·entre a lJRSS ~ Cuba ·non_ van · c~rJibjar'. 

.G.L.T. 

Reiner Regal Reyes é 
vicepresidente da 
Asamblea do Poder -
Popular da Habana e ven 
fafar co~ alcaldes galegos 
do Pl~n de recuperación 
de monumentos da capital 
de Cuba e de 'intercámbios 
económicos. Regal 
respondeu a preguntas de 

. A NOSA TERRA sobre o 
momento potítico de Cuba 
e os ·seus proxectos coa 
Gal iza. 

No discurso pronunciado por 
Fidel Castro o 7 de Nadal pasa
do hai unha adverténcia contra 
a renúncia as concepcións do 
socialismo no Leste, co aviso 
de que o mundo poderia pasar 
de ser bipolar a unipolar baixo . 
da hexemonia dos Estados Uni
dos. 

'EN QUE SITUACION 
QUEDARIAN PAISES 
COMO p=--=U::;,...=oB:;,,;;__A..:.i._. __ _ 
MONGOLIA OU 
VIETNAM NUNHAS 
CONDICIÓNS 

como as que están a propoñer 
algunhas voces? Os soviéticos 
moi- claramente . o expresaron. 

_, Hai quen ·quer facer dano talando 
desta forma e presenta a Cuba 
como- un- país que quer -benefi
ciarse ou que· require constante"
IT)ente axudas para s9breviver. 
Nós dixémolo moitas veces: 
agora e- sempre. ternos un agra-

. . decemento moi gran.de para o 
povo soviético. O que sinalamos 
nesta ocasión e que tiai tendén
cias ali que terxiversan· a realida- . 
de. lnéluso a dirección soviética 
ten . resistido presións _ internas 
que se apoian nestés argum_en~ . 
to_s que non se axustan á realida..: 
de. 

, No discurso de Fidel afírmase 
tamén que o ·capitalismo e O 

. mercado non poden ser solu
ción para tirar ao socialismo 
das suas actuais dificuldades. 
Parece unha crítica ás opinións 
que sobre Q. mercado forman'._ 

viéticas. Critica a afirmación de parte do debate actual na Unión 
Soviética~ 

que a URSS paga o sucre con -
sobreprécio porque o que a nós Non. Esa alusión diríxese -sobre 
están a comprarnos son catro todo cara eses o,utros paises do 
millóns de toneladas de zucre. campo socialista que foron jntro-
Pero a pergunta é, onde a URSS ducindo reformas ""nese · senso. 
pode obter con 2.000 millons de Taméri _se responde ao. que mói
rublos eses catro millóns de to- · tos -están querendo facer ou xa 
neladas de- zucre? · Despois fai fixeran. Concretamente Hungria, 
uriha análise do que Cuba adqui- Polonia. Xa se ve o número .de 

• Discriminación . racial. 
Segundo un informe publicado 
por Prison Reform Trust (Organi- -
zación · pola Reforma da Prisión) -
da Grari Bretaña, _m:? neg_ros des
te pais teñen unhá probabilid~de _ 
. oito veces máior que o~ brancos 
de ser condeados a penas de 
cadea. 
.~·se os brancas fosen -condea- · 
d_os na mésrila proporción o seu 
número -nos cárceres ascenderia 
a.300.000 persoas. Na actualida
de o número total de presos na · 
Gran Bretaña é oe 50.000, a cifra' 
máis el~váda de Europ~ en rela
ción á povoación. O 

O que esa declaración revela é 
sobre todo unha fonda inque
danza polo perigo de que o mun
do se poda constituir en dous 
grandes centros de interese eco
nómico no Norde en contraposi
ción aos intereses do Sul. As 
opinións a pral desta opción 
económica centrada exclusiva
mente nas leis do ·mercádo é 
algo que está a manifestarse 
dentro da Unión Soviética. Son 
critérios que ali están tratando de 
se impoñer e do que trata ese 
discurso é de chamar a atención 
sobre o perigo que representaria 
o trunfo desa opinión para a si
tuación do socialismo e dos pai
ses d'o Sul en xeral. 

COMERCIAIS COMO · 
AS QUE ESTÁN A 
PROPOR ALGUNHAS 
VOCES? A DIRECCIÓN 
SOVIÉTICA TEN 
RESISTIDO PRESIÓNS 
INTERNAS 

·re en maquinária e en equipa á desempregados que están a · 
Unión Soviética. A pergunta é,- considerar eil ·polónia. Por -que? · Wojciech ~olckl, conselleiro da em-

. balxada polaca 

lntercámbio de_sigual 
Nesta mesma declaración ad
vírtese contra o risco de que a 
Unión Soviética comezase a 
praticar un intercámbio desigual 
con Cuba. 

lso tamén está sinalado como 
algo contra o que compre aler
tarse. Se nós entramos nunha re
lación económica na que se nos 
impón intercámbio desigual, cal 
seria a nasa díferéncia co capita
lismo? Pero a mellar resposta 
diso está na intervención do 
compañeiro Carlos Rafael .Rodrí
guez en Bulgaria, na reunión do 
CAME asi como no plantexa
mento do prímeiro ministro so
viético Rizkov. Nas palabras do 
primeiro Ministro soviético, que
doú ben claro que o tratamento 
non poderia ser igual para os 
p~ises europeos do CAME e 

APOIADAS NESES 
ARGUMENTOS' 

para os non europeos. lso é moi 
importante porque dentro da 
Unión Soviética ternos que reco
ñecer tendéncias. Non sei se le
ron aquí no Novedades de Mos
cu un traballo no número 49 no 
que se indica que os subsidios 
para Cuba son de tres mil millóns 
de rublos anuais. Nese artigo un 
señor periodista di que nós esta
mos colgados ali e que depende
mos desta situación. Pero pouco 
despois, no número 51 ou 52 sae 
un artigo no que se sinala clara
mente a importáncia que ten o 
comércio con Cuba para a 
URSS. Un funcionário do minis
tério de relacións exteriores res
posta ás afirmación daquel artigo 
e coatestaba que a axuda da 
Unión Soviética a Cuba equivalia . 
á carga de duas repúblicas so-

visto o nível tecnolóxico, actual Porque como cómpre responder 
soviético, en que- mercado, en · aos intereses que esixe o Banco 
que país desenvolvido · poden Mundial e .o FoRdo Monetário lh-
eses equipas sair· e venderse. ternacional. Non sei se nestas ul~ 
Despots indica tamén o que sig- - timas semanas chegaria-infbrma-
nifica o níquel que Cuba produ- ción de come se están a disparar 
ce. Para a URSS obter o mesmo os précios dQs pro.duetos -de pr:_i-
que está a comprarlle a Cuba, meira necesidade en Polónia e 
necesitaría - un investimento no Hungria. xa se mira tamén. en 
Polo. Por eses médios obteria ní- Checoslováquia onde estári a 
quel cun précio semellante ao do privatizar a asisténcia médica . . 
ouro. Qúe clase de contactos·mantivo 
Pero iso non nos coloca en si- estes días na Gajiza? _ 
tuación de podermos asegurár · o Governo cubano invitou no 
que a Unión Soviética explote a 470 aniversário da fundación da 
Cuba colonialmente, como qüer Habana invitaron moitas nacions 
certa opinión clásica de direi- · amigas tanto europeas coma de 
tas. América Latina. Arredor desta 
Isa non é certo. Non é verdade. . data estamos_. a tratár da restau-
Por exemplo neste artigo situase ración da cidade .e dos progra-
o asunto do comércio dos cítri- mas de turismo de Cuba. O cen-
cos. O corenta -por cento dos cí- . tro históricÓ da cidade ten máis 
trices que se . venden na Unión de mil edifíeios de alto valor mo- . 
Soviética ven de Cuba. Pero o numental. Cos alcalde de Olei-
certo é que os compañeiros so~ ros, Coruña, Vigó, Compostela e 
viáticos teñen plantexado manter co présidénte da Deputación de 
as relacións nas mesmas candi- A _Coruña asi como con empre-
cións en que se viñan deS'envol- . sários talamos de capacidade 
vendo até o pe agora. En que si:.. hoteleira e de certos materiais e 
tuación ficarian paises como apoios que nqs cómpren para. a 
Cuba, coma Vietnam ou Mongó- recuperación de édifícios da Ha-
lia nunhas condicións comerciais bana. · O 

QPERACIÓN CONTRA OS ALCALDES DE WASHINGTON E. NAGASAKI · 

Á CAZ.A DO ALCALDE DISIDENTE .. · -X.C. 

•A reforma da economia -
polaca non conta · tanto coa 
(ltracción de investimentos estra
nxeiros -coma cos -cambios de 
organización e dos sistemas dé 
producción. O conselleiro da em
baixada polaca· Wojciech Woicki 
falou en várias cidades galegas . 
do plarr de·-reconversión do ·go
"'.erno de Varsóvia. · 

"Na agricuhura polaca o 85 
por cento da terra estaba en 
mans · privadas pero a maioria 
dos. proprietários tiñan de 3 a 5 -
hectáreas, que.rmn é unha cahti
dade apropriada-.para organizar 
unha producción ihdustrial avan
zada". O pri_ncipal obxectivo do 
plan económico de Walcerowick 

-é a estabilización ·da econo
mia. "T rátase dun plan· transitório 
que quér no primeiro frear a infla
ción galopante que foi . eno~me o 

·ano pasado e non debe supera·r 
en 1990 o cen por cen. Todos 9s 
que forman. a coalicion de gover
no· apóiano sen reservas. lsto 
conleva privatización pero para 

. ~ntendelas hai que ter--en canta 
unha cousa: o ·que se pretende 
básicamente é-que todas as em- . 
presas non teñan subvención e 
se auto-fináncien". · 

_ Woioki non ere que ,as faciliqa-
, des -para -investir en Polónia be
nefícien somentes ao. capital 
trasnacional. "Criáronse condi- · 

• 

A detención do alcalde de. Washington, Ma
rion Barry, nunha ciada do FBI, por consumo 

e só se demostra agora, en pieria campaña 
de vários alcaldes norte-americanos en favor 
d_a legalizaqión d~s .drogas para minimizar os 
custes sociais do problema, despois dé;\ utili
zación do narcotráfico. para armar unha poJí
tica intervencionista :e o permanente e ainda 
non soluciona.do problema norteamericano 
da segregación racial. E demóstrase, preci
samente, con Barry, catro dias antes de que 
se apreseilte á reelección do cargo. 

Hitoshi Motoshima,.o alcalde de N_agasaki 
· que fixera o pasado ano fortes acusacións 
. ao emperador Hiro-Hito· polas suas respon
sabilidades nas agresróns bélicas do Xapon 
da década ·dos 40, saeu eón feridas dun 

_ ci~os favorábéis para o investi- . "" 
me~to: garantindo os desembol-

· de crack e o atentado no que saiu ferido o 
alcalde de Nagasaki, D comunista Hitoshi 
Motoshima, coincidiron no tempo pudendo 
E!Stabelecerse algunhas conexións entre si. 
Chama a atención no caso do norte-america
no que sexa ·precisamente un alcalde negro, 

- cun pasado comprometido na loita polos di
reitos civis dos anos 60, ao lado de Martin . 
Luther Kín·g, asesiñado por un escuro persa- . 
naxe sen que nunca se chegase -como en 
todos os magnicídios norteamericanos- ao 
. fondo real da trama do crime. 

A eticácia mostrada polo FBI -:toda unba .. 
policia política como recentemente re11exaba 
un fil~e .de Sidney Lumet- sorprende-cando 
as acusacións· de consumo de drogas ao al
calde de Washington ·se remont~n. no tempo, . 

A permanente doble moral; moeda comun 
naquela ~ociedade, sen embargo quedaría 
co aparato do Estado .en cueiros se o FBI . 

. mostrase o m·e·smo celo, eficácia e sentido 
da oportunidade no-tempo, con toda a co'
,rrupción do ststema. Algo imposíbel se aten
demos á história do FBI, especializado na in
vención de probas e en argallar todo tipo de 

·montaxes. · · 

' . 

. atentado de eXtréma direita. Acostumados 
ao -consentimento con que os grupos desa 
caste aotuan ·nos estados · occidentais e a 
parca condena· das autoridades niponas a 
cousa ·é máis so5peitosa. ·No Xapón ninguén 
contribye a pór coto a· uns grupós extremis- . 
tas que crecentemente se manexan polas...ci
dades con total JmpuAidade emitindo ·can
cións-militares-e coreando consignas expan
sionistas a cousa é máis sospeitosa. En am
bos casos a disidéncia, por ;pequena ou ino
fensiva que sexa; nón é ·admitida e eliminase 
ben con artifícios próprios do· espectáculo 
policial ou coa violéncia pura. , ·o 

sos, oferecendo a convertibtlida-
de 9a moeda, perm ítese a repa-

. triación de capitais e estimúlase 
o re-investimento de benefícios. -
Pero o obxectivo que se perse
gue é básicamente o mellora
mento de condicións de vida da 
nación. Pero. o Estado intervirá · 
para estimular o desenvolvemen- · 
to de certos sectores: por ex·em
plq no dos materiais da cons
trucción, ·da sanidade etc. A re
baixa de aranceis e· os créditos 
éspeciais terán de mover eses 
investimentos para as· produc
cións que mellar se axusten ás 
nec~sidades do país". o 

•,¡ 
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procedéncia. ' ' 

CARTAS 

A ENRIQUE ALBOR 

Sr. · Don Enrique Albor, lendo a · 
sua carta.pode-mos deduck que . 
o viver noutro país, (España) non 
lle debca perceber claramente o 
qué ooorre aqui, a~>i" que-xa que. 
se ·~omou o honor de respostar 
queremos-lle ª<:?tarar o . seguinte_: 
O Colectivo Daniel non somos 
nen . muito menos peqoeno-b1:.1r- -
gueses nen ~nteléquia.-As nasas -
or~xes remontan-se ao ano · 8T 
cando -uri cativo. número de per-: 
soas sob a clarividente e aceita
da -guia do noso Gran Líder o 
Comandante en Chefe Camara-

,¡f / 

· \ 

da Presidente Incógnito dem'o- \ 
nos canta de que nori era pm¡.í_::: 
bel para Lavadores acadar ·a sua 
independéricia .como cidade 
como primeiro paso para a reuni
ficación e a posterior construción i 
do Comunismo estando en orga
nizacións foráneas. Sob a direc
ción do noso Gran Líder fundou
se · entón ·un Partido de novo tipo 
que se chamou o PETA, que de
bido á febleza ideolóxica fraca
sou; esta experiéncia, porén, ser
yiu-nos para acadar -unha ma_i,or 
experiéncla que -· no~ permitiu 
.deslindar campos co oportunis-
. mo de tuda caste e. cor, cos so-
cial-imperiali13tas vigueses e cos . 
hexemqnistas ourensáns que a 
partir dos cuarenta participaron . 
.na Doma e castración de Lava
dores, xurdindo entón o noso ' 
glorioso colectivo que cólleu . o. 
neme de Daniel en honra a Hum
berto Baena. 

Grácias á acertada, correcta e · 
clarividente política levada: a .. 
cabo sob a dirección do Gran Lí
Je'r ternos avantado un muito 
gra11de treifo que fixo que só un 
anq após da nosa fundación te
ñamos acadapo un amplo medre
tanto ·a nível cualitativo como 
cuantitativo da nosá militáncia. 

·A nasa· ideolóxia é o Marxis
mQ-Leninismo .pensamerito Gran 

·Líder, que é o 'comunismo da 
nova era, o pensamento do noso 
Gran Líder define-se en duas pa
lavras: Gamberrismo. Revolucio
nário. Tendo como lema este cri
tério, o Gran Líder leva-nos pola . 
s'enda do Comunismo tace a no
vas e heroicas vitórias. óo naso -
Gran . Líder pode-se dicer . quEl 
após 'Mad, . Poi Pot e Ceaucescu 
só ~I aportou a,lgo sério á teor.la . 
e a prática do. Marxismo-Leninis- · 
mo, -o naso Gran Líder 'é produto 
dunha situación concreta dada · 
nun intre concreto nu'nha loita· 
concreta dun pavo concreto algo 
qu esperamos fique ben claro. O 
Gran Líder .o Comandante en 
Chefe. Camarada Presidente In-' 
cógnito sempre nos di que a vi-

. -tória non é- dun dia para outr9, . 
que a loita é dura mais a razón e 
a verdade estan con nós, sob a 
s4a correcta e prominente direc
ción o noso colectivo se fortale-

. ce a meio é:la lo.ita ideolóxi'ca 
.··contra· o social- imperalismo vi
.. gués, o hexemonism.o ourensán, 

o imperialismo espanhol e o cho
_vinismo portugués que aparece 
cada fin de semana. 
Contra a opresión viguesa ouren- · 
sana, Lavadores ou Marte¡¡ 
Glória eterna . ao noso grande e 

-heroico líder o ·Comandante en 
Chefe camarada presidentt; in
cógnito¡¡, 'sob a seu· liderazgo, 
venceremos¡¡ 
P.D. Esperamos que . agora SI 
n'Oi> entendé~.S. O 

X.F.A. e R.A.R. 
Colectivo. DANIEL 

(Lavadores) , 

BNG E AUTO-DETERMl~ACIÓN ao ríácionalismo .galego. 
· · Hai uns días- manifestaba o 

· "O BNG non apresentará rio par- · próprio Beiras no xornal basca 
lamento unha proposición sobre - Egin, que "resulta enormemente 
o direitO.de auto-determinación". esclarecedor para la gente en los 
Está é a principal conclusión· que niveles de elevación de concién-
se. desprende do clarificador do- cia . de cómo está conectado el 
cumento emitido polo BNG so- hecho nacional gallego con el 
bre a· actual polémica da auto- problema de la autodermina- · 
determinación. · ción". · . . 

Xustifica, o BNG, tal ' r:nedida Creo que o BNG debe conver- . 
dicendo que este, "non é 0 mo- tersé no' partido que desenvolva 
mento oportuno" Que momento o rol máis -clarificador nesta co
considera -0 1 BNG máis oportu- nexión e ne.stes momentos nos 

· no? · que se están a debater o tema 
Por primeira vez, estase a de- da autodeterminación, deixase 

bater o problema da auto- detér- de auto- inarxiriarse e, por. ex:. 
minación nos parlamentos basca. tensión, evitase que. a Galiza 
e catalán; as _follas dos xornais d ·d d b 

- estári a recoller estas reivindica- que e esquect ª neste e ate. 
Tempo ten o BNG de rectificar 

ción e, independentemente ·do para aproveitar, . asi, este mo
xeito· en _ que sexa tratado o mento histói-ico. 
tema, .unha cuestión é clara: cal- Doutro, xeito, Galiza seguirá a 
qúer leitor do Estado español - ser eternamente "diferente a 
sabe qüe Euskadi e Cata,lunya Euskadi e Catalunya". O 
están a cuestronar o actual mar- Alberto .Lorenzo Otero 

~ co ,. estat1,Jtário, reivindicando (Bilbo) 

bel. Por que. entón os represen
tantes do 13.N.G. a.ndan agora a 
dicer · que non é o m9mento 
oportuno. 
. O momento . oportuno para 

que? 
Cal será entón ese momento? 
Que hai que facer? 
Como hai que faceto? 
Non será se cabe que non é 

oportuno; porque o oportunismo 
eleitoral non lle .permite clarificar 
que o nacionalismo consecuente 
defendeu e segue a defender o 
dereito á Autodeterminación, 
como un logro irrenunciábel para 
acadar a plena soberania da 
nasa Nación. 

E cando dicimos plena sobera
nía, non estamos a talar dun Es

~ tado galega hipotecado nun pac
to confedera! onde os direitos 
coma cidadáns galegas sexan 

·condicionados polo resto dos 
·poderes'- intereses das nacións 
confederadas, senón que pota 
contra estamos a dicer que é ne
cesário o pleno exercício da In-unha configuración do . Estado 

ben -diferente a como se está a 
producir, derivando todo isto n8: 
idea xeral de que os únicos na
cionalismos son o catalán e máis 

O OBXECTIVO dependéncia Naqional, fóra de 
E o MOMENTO OPORTUNO calquer marco xurídico-político 

o basca. \ 
· Aduce o BNG, , no -seu docu-
mentó, que '.'a·situación na Gali-

' za é diferente· á de Euskadi e Ca-
. talunya". Ben certo que isto é 
·asi, pero non é menos certo que 
as causas seguirán sen cambiar, .
mentres non haxa ninguén (coido 
que. deberia ser o BNG) que ra
che con esta situación tradicio
nal e se decida, por unha vez,: a 
ir no mesmo tren· que Euskadi e 
Cataluñya. · · ·· 
· Ademais o BNG decidiu, ·xa hai 
tempo, dar '1:m xiro importante na 
~sua estratéxra política, ,acudindo 
ab parlamento para se converter, 
asi, na voz dos sectores máis 

· castigados da sociedade galega. 
Nese momento, de xeito , inteli
xente, Beiras soubo ver que o 
feito de nen-pcudir ao parlamen
to teria sido ·marxinar ainda máis' 

, imposto. 
Nas- longas páxinas onde se re- Lembremos o debate de que 
calle o devalar teórico-prático do se dába hai uns anos no nacio-
nacionalismo galego actual, ato- . nalismo galega, a necesidade pu 
pamos en várias etapas del a. non de emprender acoións vio
síntese reflexiva do obxectivo e lentas contra 0 Estado ·español e 
a contraposición irreflexiva do . 0 seu aparato opresor-represor, 
momento oporti,mo. A oportuni- as discusións remataran nunha 
dade non é xa un elemer:ito que série de sortes que non coriside-
se conquire polo esforzo comun, ramos a ben tratar agora aqui. 
senón máis bén una panacea es- Pero si resulta interesante reco-
pontánea que xurdirá (se xurde) - ller as manifestacións de certos 
nun intre de lucidez do povo. 
· As forzas nacionalistas que· persoeiros 'do nacionalismo que 

nos repetían a modo de grande 
aca.daron representación no par- lición teórica que non era 0 ma- · 
lamento galega Restes anos, an- . mento oportuno ·(outré;l vez)'. Que 
dan a liarse a manta a cabeza a 
modo de compaxinar os plante- pasa entón agora, ql!e o$ princí

pios qúe configuran o · marco 
xamentos tééricos (chámense ideolóxico do npcionalismo, ta-
obxectivosr coa prática imediata mén teñen que esperar. 0 seu. 

, destas · forzas (léase momento- momento oportuno. 
oportuno). Lembremos sequer a A quen pretenden engañar, ou ' 

- longa loita dqs nacionalistas por .. será tamén unha cuestión de es-
conquerir que o direito á Autode- tratéxia? 
terminación sexa un feíto posí- É que a identidade da Nación 

Galega, pode ser tratada . coma 
unha cuestión de estratexia? 

Esta .s~cción ~stá aberta a todas as inforr:nació'ns, opi-
nións, Ol:.I críticas que desexe formular o le1tor. . 

·É obvio que, . por riba das es
tratéxias; están os princípios irre.:. 
nunCiábeis ·nan _ en decadéncia 
nos intres actuais). Queirámolo 
ou non ternos que tomar partido 

.. 

- Os asin~ntes deberan incluir .o seu nome completo e 
. enderezo,- a inda qu~ ~s.e .a~i o fan ·constar- serán publi~ 
cadas unicamente as m1c1a1s. 

A redacción resérvase ·o direito a resumir aquelas car-
tas cuxo texto exceda as 30 liñ'as mecanografiadas. . 

. até mé¡lnctífirnos, e máis en feítos 
da importáncia do discurso polí
tico actual, se· no"n-· queremos 
perder o tren da história que nos 
toca viver. 

Nos ITJOmentos actuais, cando 
os partidos da direita nacionalis
ta, tanto de Euskadi, coma dos 
Países Catalans, están a plante
xar a contradición do Estado uni
tario español; as forzas naciona
listas con representación institu
cional, nos diferentes foros da 
Galiza, andan a fuxir da realid;:t.de 
evidente, como se non se deca
tasen (mat' que lles pese) da sua 
utilización palas forzas hexemó
nicas españolistas, enquistadas 
na sociedade galega. 

Para remp.tar teremos que lem
brarlle a Bautista Álvarez e aos 
seus compañeiros de viaxe, que 
non rerúncien ao contido da sua 
condición de nacionalistas (con 
todo o que conleva ese contido), 
e .que consideren que neste mo
mento a estratéxia comun de to
dos os pavos sometidos debe 
ser o enfrontamento dialéctico e 
potas demais vias posíbeis, con
tra a fantasmagórica face do es
tado unitário. 

Mentres tanto, seguimos a ser 
partisanos nunha Nación ocupa
da. O 

Augusto X. Fontán Garcla 
(Pontevedra) 

ABORTO 
O Grupo de Estúdios sobre a 
Condición da Muller "Alecrin" so
lidarízase cos xinecólogos: Elisa 
Serma, Pablo Valverde e Mª Cruz 
Canda, xulgados esta semana en 
Pamplona pola práctica dun 
aborto no ano 86 que, segundo 
a acusación particular, non reu
nía os presupostos legais. 

O colectivo ALECRIN quer 
chamar a atención pola tremen
da inxustícia que supoñen tales 
atrancos na posta en práctica 
dunha lei xa raquítica de seu: os 
obxectores de conciéncia, de
fensoJes a ultranza de nenas 
nonnatos, limitan até o rislbel a 
aplicación dunha lei que xa en si 
mesma so inclue o 7 dos abortos 
·realizados no Estado Español. 

Mais unha vez sinalamos que 
o aborto é un direito da muller e 
que a sua práctica debe estar 
cuberta pola Seguridade Social.O 

ANA MfGUEZ 
(Vigo) 

O CELTA E AS BANDEIRAS 
Posta que neste intre a imaxe 

· que ten o Celta cara o exterior é 
a de que é o único clube de Gali
za na División de Honor non me 
parece . correcto que o Concello 
manipule e absorba a 1maxe do 
Celta como algo exclusivo dos 
vigueses. Non é acertado. Na 
Guardia, Morrazo, O Rosal, Po
rriño, e un longo etc ... de vitas do 
Sul e do Norde, sinten ao Celta. 
coma un dos pequenos orgullos 
de ser galega, sen esclu~ivas de 
Jlengunha "capitaliña". 

Está claro que regalar máis de 
mil bandeiras locais (Vigo) é µnha 
manobra máis do PSOE por se
guir emporcallando as causas, 
facendo unha xogada astuta . 
.para tapa·r as bandeiras galegas 
que son fieis seguidoras do cel
ta. Espero que esta manobra non 
faga aumentar, a parva disputa · 
das quas capitais e si demostre 
o miopes que son eses ~lcaldes 
de Vigo e A Coruña. 

· Estou convencido da resposta 
dos ,.,afeiwados para que _ ~igan 
animando ao .. .Celta con Galiza, 

·xa camiño ·de seu. ·. n 
C~SARPAZOS 

. ·(Vigo) 

A 

r 
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Seinpre 'XonxéJ. / 

un éxito en Gáliza á espera de pantalla 8n /Madrid 
Só en tres diaS ·p~aron pÓr taquilla 12.000 persoas . 

•x.c. 
"Sempre Xonxa", o filme 
de Chano Piñeiro, 
estreouse o pasado 19 de 
Xaneiro, conseguindo no 
primeiro fin de semana a 
afluéncia de máis de 
12.000 persoas , na onda 
dos mellares éxitos das . 
pantallas no noso país. A 
promoción entre os 
centros de ensino fai que 
pola metade de précio 
máis de 15.000 rapaces 
vaian tamén conterpplar 
a obra de Piñeiro nos 
próximos quince dias. 

- / 

drid, onde Piñ~irc;> ten interese 
eñ coidar esa primeíra proxec
Gión: 

,, Cine ás escalas · 
A preparación dun cuestionário 
con perguntas arredor da pelí- -
cula, e a promoción acordada 
coa empresa exibidora, permite 
que os escolares galegas podan 
ollar o filme a metade de précio 
na primeira sesión (17.30 h.) dos 
dias de seinana. A proposta foi 
enviada a 2.178 centros de toda 
Gciliza e a resposfa é entusiasta 

· segundo os dados que facilita 
Producións . Cinema~ográficas 
Piñeiro .. Recébese. a chamada, 

Os tres primeiros d1as de "Sem
pre Xonxa" nas pantallas das 
seta cidades galegas, referenda
ron co éxito de público as ex
pectativas cnadas en Novembro 
pasado durante o certame "Ci
negalicia" . As estirnacións dun
ha dúcia de miles de persoas 
contemplando esta segunda 
longametraxe galega -anterior
mente fora "Contmental". nal
guns cines na versión en caste
llano-- son a rúbrica do éxito e 
mesmo a garantia de que pode
rá haber roáis cine galega de 
longa duración 

Uxia Blanco, protagonista de Sempre Xonxa e Roberto Casteleiro, abaixo, na ~!sonaxe d~ Caladiño 

• 1 prepáranse ?S datas E;? SegUndO 
os casos ou son os próprios ra~ 
paces os que pagan a entrada 
ou os mesmos centros, procu7 · 
rándose no . caso . das vilas o 
transporte até a cidade· de exibi
ción máis próxima A iniciativa, 
que é a primeira vez que se rea
liza, e~tá conseguindo resulta
-dos incluso en coléxios privados 
e relixiosos, como é o caso da 

"Sempre Xonxa" está distri
buida na Galiza por Baños 
Films, que detenta a representa
ción de Esteban Alenda quen 
ten a exclusiva da distnbución. 
A distribmdora galega está sa
tisfeita do resultado da película 
na sua exib1c1ón comercial e 
confiase c:fue permeneza un mí
nimo de duas semanas en carte
leira e mesmo tres nos casos de 
Vigo, Santiago e A Coruña A 
exib1ción comercial nas vilas do 

pais dependerá da demanda dos 
empresários, ainda que xa exis
te confirmación da sua próxima 
exibición en Vilagarcia. En cal
quer caso". o aluguer por dia de 
exibición é de 50.000 pesetas e 
parece probábel que mesmo 
aquelas institucións e asocia
cións inteiresadas en levala ve
xan viábel facelo. Os encarrega
dos de Baños Filrns consideran 
que ainda que o nivel de exibi
ción nestes cines reduciuse aos 
fins de semana, a peculiaridade 
que está demostrando nestes 
primeiros dias _de- exibición 
apontan cara o optimismo. 

Por outra banda a estrea ·en 
Madrid está topando problemas 

Festa da -Palabra Silenciada 

de sá, pois a grande maioria te- 1· descartándose á posibilidade de 
ñen comprometidas as datas que se estree noutras éidades 
desde hai moitos meses,, non do Esfado denantes que en Ma-

. Compañia de Mariá de _Vigo , 
que leva a todas as alumnas de 
4° a 8° de EXB. 

O ."Cuestion.ário Sempie Xon
xa" que preparou Chano Piñeiro 
con perguiitas sér:ias e choca
lleiras, está senda. utilizado nos-

. centros· a xeito de unidade di
. dáctica, dándose consultas á 

.. . producto:i;a, sobre se vai haber 
un concurso coas respostas, ou 
se se vai public;ar un libro cos 
cotjtos que se ·escreban nos co
léxios sobre o personaxe do .Ca
ladiño. Sen haber nada concreto 
tampouco se desbota que al
~as das ideas que se sméi
ren podan facerse realidade no 
ºfuturo. D 

dedica o seu sexto número a Emilia Pardo Bazári 
A revista pretende abrir a análise feminista a todas. aS temáticas· 

.M.V. 

Nun panorama xeral onde 
a cultura caracterízase 
pola penúria, a revista 
Festa da Palabra 
Silenciada. nada hló polo 
1985, ven de dar a 
coñecer o seu sexto 
número adicado á figura 
contraditória de Emília 
Pardo Bazán. 

Tanto pala sua continuidade 
como polo seu rigor na análise 
e riqueza de contidos esta: revis
ta, feíta exclusivamente por mu
lleres, móstrase como unha ex
cepcióñ no languidecente mun-
do das publicacións. · . 

A Festa caracterízase ade~ 
mais polo seu enfoque monográ
fico que conxénia con seccións 
dedicadas á crítica e á ,actuali
dade. O número recén presenta
do ao público recolle· a;11álises 
plurais e minuciosos sobre · a fi
gura da Pardo:Bazán "figura ·ie
ticente no tocante á _língua e li- ' 
teratura galegas, mais de ·enor
'me alent_o feminista e capacida
de crítica ao longo da sua im-

portante obra" . 
Monogi-áficos anteriores tiñan 

sido dedicados a Rosalía, Fran
cisca Herrera Garrido -case 
unha completa descoñecida até 
daquela e á quen ao ano seguin
te se adicou o -Dia das Letras 
Galegas-, Xoana Torres e lite
ratura infan.til (publicación de 
z:ienas). Está prevista agora a' 
publicación dun número dedi
cado á muller nos meios de co
municación . 

'Todos os temas . están 
abertos para nós' 

Maria Xosé Oueizán, coordena
dora da publicación, recoñece 
que "nos están a sall: uns núme
ros démasiado académic;:os, ain
da que non é esa a nasa preten
sión". Destaca a progres1va en
trada da muller, reflexada na re
vista, en terreas de estudo tan 
importantes como a filosofía, 
pero lamenta que "ainda careza
mos de equipas de mulleres que 
poidan permitir a elaboración de 

·monográficos sobre economía, 
arquitectura ou inxeñeria xen~~ 
tica". 

"A nasa . proposta, sinala 

Queizán, é facer unha revista de 
cultura desde o noso ponto de 

· vista, trascendendo asi a idea 
cativa de que o feminismo ati
nxe aos órganos sexuais e a te
mas como o aborto, o divórcio." 
etc. Nós ternos unha idea do fe
minismo como transformación 
global da sociedade, por iso 
topo _aspecto da cultura debe 
ser revisto por nós. Desde Pla
tón, por exemplo, toda a filosofia 
esqueceu que a sociedade esta
ba formada no cincuenta por 
cento por mU:\,l.eres. A mulier, 
-como, ó es~lavo, ocupaba un es
pácio natural á marxe da cida
dania" . 

Carácter plur?I 
O pulo inicial da Festa propor
_cionoullo a FIGA {Feministas· In
dependentes de Galiza) ,. pero 
Maria Xosé Qeizán está orgullo
sa haxe, non· só da traxectória 
que xa cubriu a revista; senón 

. tamén · do seu carácter piural: 
"na revista colaboran todas as 
mulleres·. 1sen discrilninación de 
nenguli tipo e intj.ependente
mente de qu~ militen en· parti
dos ou nop e en cal o fagan . !so 

seria irnposíbel nunha publica
ción . masculina. Normalrnenté 
prepararnos monográficos , pero 
existen seccións libn~s para tra- -
tar o tema que se queira, o cu
rioso é que ainda asi a revista é 
Jem:illista, boa proba de que 
cando as mulleres din o que 
queren· son feministas". 

·· . O siléhcio 
Para a .. narradora e ensaista, 
amén de dinamizadora da publi
·cación que corrientámos. "resul
ta ilustrativo que tañamos publi
cado xa un bo feixe de sesudos 
artigas sobre diversas materias 
e iso non se refl~xe noutros mé-
dios e asi en Grial, pGr exemplo, 
ou neutras publicacións dase a 
impresión de que as mulleres 
son analfabetas ou non eXisten. 

Sucede o mesmo -cos libros de . 
mulleres·· que non se reseqan 
apena~ -causa que na nosa re
vista si tratamos de facer. O si
léncio abrangue tarnén á própria 
Festa qµe apenas resulta men
cionada en nengúnha ·parte , pe
sie á seriedade coa que está feí
ta . .Non creo que sexa un silén

-cio deliberado, PE?nso máis ben 
que na Galiza en xeral non exis-

. te a crítica e sí as amistades, o 
esquecemento é logo efecto de 
qÚe a muller apenas· forma parte 
dos circuitos de pc;:>der (político, 
culture.! etc.) e, polo tanto, resul
ta menos necesário que se nos 

· "pague . o favor" citándonos ou 
dándonos releve" . O 
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Daniel 
NaVarro 
(Eskizos) 
. 'Non hái 
unha cultura 

·de Iespeito' 

• M. CARBALLIDO/A CORU~A 

Daniel Navarro·é coñecido 
nos · ambientes inusicais 
de A Coruña, por Dany. 
Do seu currículo persoal· 
destaca a su.a ·xuventude . 
Vintetrés anós. E. qué se 
batizou no feíto musical 
cando só tiñ9 doce . A 
partir daí, pasou por~ 
diferentes form_acións. 
Talvez o grupo ·fiáis 
coñeCido e que o 
identifica máis t:un xeito 
determinado de· facer, 
sexa Viuva Gómez e 
Hijos, motivo. da 
realización do polémico 
v~deQ de Villaverde. 

Agora é eskizo. "Penso que non 
· .é un simples troco nen un pro
. · bl~ma de nome sinxeiamente' '. , 

explica mentres 'consume o seu 
café con leite. "É algo máis -
di- . . Los · Eskizos cOÍ1figuran 
unha ·das alternativas do feíto 
c_ultural nesta cidade no ~ocante 
á música. Levamos tempo tra-

ballando cun xéito determinado ,· 
Jacendo. causas, gravando, 
apren.dendo en . definitiva . Mais · 
é importante rncoñecer ·tamén 
que ainct'a ·non tirámos a ·toalla .. 

Que ainda estamos aí. · Habe[á 
que contar con nós, daquela. 
Porque con un ou outro nome, a . 
irnaxe e máis o feíto veñen sen
da de princípio" . 

Mamonéos . 
Certo. Tanfo. ten que se chamen 

· Eskizos, Viuda ou ~adío -Océa-

'0PIOR DE TODO 
SON OS 
MAMONEOS.CERTA 
xENTE ACHÉGASE 
PARA FARDAR DE 
QUE 'TE COÑECEN E 
DESPOIS .RINSE' DUN 

, E DO QUE FAI' 

no ... . É Dari.y : O de se_mf'Jre .. 

Máís , maduro. E aberto Batera 
ou' baixo. Élle o mesmo. Disfruta 
coa música, oo movimento . Ali 
onde se atopa, se hai ambiente, 
son, not~s coñecidas , participa. 

Move o seu carpo ao ritmo que 
el mesmo lle marca a invisíbel 
formación qu5l debuxa na sua 
imaxinación . 

-O pior de todo son os ma
moneos -sinala, en alusión ás 
dificPJdades que ten o mundo -
da arte--. Certa xente achégase 
a ti, e far que tala. Pero só é 
unha . posturá, para fardar de 
que· te coñecen e esas causas. 

Porque, logo , danse. a volta e -
·rinse dun , do que fai ou de · 
cómo · o fai, etcétera. Non hai 
unha cultura de respeito. É un 
problema porque hai que ·tragar 
~oito. O pior de to.do, os mamo
neos . 

Ten que gastar moito algo 
para que un lle dedique todo o 
seu esforzo. E Dany é tolo pola 
música. Un dos primeiros locais_ 
de ensaio achábase a carón do 

N·OVIDADE·S XERAIS 
. MERLÍN:·· Para· facer návos_· lectores -

- O ARMARIO NOVO Dt RUBÉN 
Xabier ~ - Docampo · 

· ' 

· CRÓNICAS DOS CATRO YIAXEIROS 
Xoán B_a,ba,rro González 

.',, 

A NENA DE AUGA 
Xabier. P. Docampo 

MONTES rE FONTES: Para -andar e viv}r o país 

J GUÍA DAS ARBORES ÓE GALICIA 
Castro - Freire - Prunell 

. . 

cárcere . "Ali fixen os primeiros 
piriitos coa bateria . Pasabárnolo 
ben. Ian , rapazas. E miraban. 
Sentiámonos. case, profisionais . 

E aproveitamos para compor na
vidades", di, men tres un sorriso 
xoga permfillentemente ' ilus
trando unha faciana xuvenil en
tre pícara e bondadosa. 

Tempos difíce1s 
Tempes difíceis para a música. 
Aqueles Recoñece . "Era unha 
época- complicada. O material 

'SE HAI QUE LEVAR 
A BANDEIRA DA 
GALEGUIDADE.FóAA 
DAS NOSAS 
FRONTEIRAS DE 
GALIZA PENSO QUE 
V AI PEGADA A NÓS 
MESMOS' 

· A FORMIGA COXA 
Marilar Aleixandre · 

-· 

costaba cartas . - E non habia 
moíto por onde saeá-los . Mais, 

. como case- sempre, tiven sorte. · 
. 'fopei cunha xente que me 
apoiou e conseguin sair adiante 
naqueles difíceis momentos'' . 

Agora mesmo as causas tor- , 
náronse máis calmas , máis so
segadas. A vida xa non se redu
ce a unha ratina diária de trán
sito nocturno. A realiqade im
pón' uns criterios i:iovos nos mo
mentos novas, a ' experiéncia . 
"Cóidomé. A saúde é moi im
portante . E hai que coidarse Ás 
veces nqn te decatas diso e se
gues até que non podes virar. ' 
Persoalmente, penso que .aque
les tempos. onde -canta- un 
ia para a ~asa ás catro ou ás 
cincQ da mañá un dia si e outro 
tamén, xa non existen. Ade
mais , non hai nengunl:l.a necesi
dade de estar nos bares toda a 
noite. O normal. é que chegues. 
fales un rato, tomas o café e 
vaste . Unha vida norm'al. Mais 
un dos costumes locais é o de 
facer garda até o peche , senón 
-subliña- non es progre" 

Nova maqueta 
Neste intres Los Eskizos prepa
rán unha nova maqueta- con te
mas orixinais , "aproximadamen-

/ te , cos contidos habituais que 
se, efectivamente. nunha pri
meira ollada pode parecer que 
non din nada, si hai unha cone
xión entre a temática e a músi
ca. Hai que facé-lo mellar , sem
pre. É certo. Pero tamén o é que 
podemos , sen néngun demérito 
para ninguén, estar ao nível de 
calquera dos grupos do estado 
neste xénero"_ 

Ao ·parecer non hai produto
res que se empecinen na Galiza, 
"sen segundas intencións, sen 
aprovertarse, vamos". di_ "Ainda 
non estamos á altura de Catalu
nya, por exemplo", considera 
Dany, "onde teñen discográficas 
próprias incluso capaces de 
competir internacionalmente. 
Por outro lado, tamén é certo 
que algo máis se está facendo 
en relación co ano oitenta . Gru
pos como Colorado, Alber, Pe
numbra, etc gravaron disco. 

Asi e todo, seria conertiente que 
houber unha preocupac1ón máis 
séóa de cara a aqueles que se 
están encarregando de levar 
adiante o feito musical en cal
quera das suas verten es Que 
se lle de continu1dade ás histó-
rias . Se se fai un festival de 
rock, por exemplo, e se lle deno
mina primeiro , que se faga o se
gundo e o terceiro, etc Máis, 
que non se engane o persoal . 
Ainda que tolos pala música 
non deixamos de pensar noutras 
causas". 

, -Caliza. E en galega. Din por 
aí. E quizá , cáseque todo o 
mundo sábeo. Que pensas , 
Dany? Paga ou non paga a pena 
o es forzó? 

Non lle dá moitas voltas . 

- Penso que non hai que to-
· ·mar as causas ·pala tremenda: 
Galiza , en galega, paréceme 
perfeito. Mais' hai un tempo. E 
nese tempo, se efectivamente 
hai. unha laboura de conxunto, 
será Galiza en galega. Sen em
bargo, coido que hai que ,ter en · 
canta, tamén o factor cultural 
destes an~s de atrás . En calquer 
caso, desde o meu ponto de vis
ta, non creo nos dramas . Ti me 
ente'ndes? Ben, pois, estupeii
·do . Que non , . pois . esfórzome. 
Pero máis nada. De feíto, se hai 
que levar a ban\ieira da galegui
dade fóra das frontelras da Gali
za pensó que · vaf pegada a nós 
mesmos. O 



Ramón Caamaño 1 

un mar de rostros na 
Costa da Marte 

Hai propostas que petan forte 
no labor de f azer conciéncia dun 
país porque recollen o mellor da 
nosa tradición Dun tempo a 
esta parte cada dia estamos 
mais perto de nos recoñecer na 
nosa própria história através aos 
textos recobrados , dos estudos 
críticos e das análises retros
pectivas. Pero a carón deste de.
senvolvirnento camiñan ausén
cias e vazios como a recupera
ción da imaxe, contodo nese de
serto hai iniciativas corno a que 
ven de pór en marcha o Centro 
de Estudos Fotográficos. con 
sede permanente na cidade de 
Vigof1l Estarnos a falar de Al
bum, a primeira colección de li
vros de fotografía que acolle a 
autores galegos. 

Da man realizadora de Ma
nuel Sendón e de X.L Suárez 
Canal 121 , chega~nos o "Alburn" 
do fotógrafo muxián Ramón 
Caamaño, nado na vtla costeira 
no ano de 1908 O hvro reprodu
ze ma1s dun cento de imaxes 
deste autor desde unha pnme1ra 
datación cronolóxica de 1924 
até rematar con fotos do ano 
1970, e son unha reduzida es
colma do arquivo que Caamaño 
posue en Corcubión e onde gar
da unhas 6.000 cópias e mais de 
vinte mil negativos 

Unha axeitada introdución 
leva-nos de seguida ao coñeci
mento persoal de Ramón Caa

. maño e dos seus prirneiros pa
. sos nesta arte, neste resumo fai
se-nos sabedores de corno che-
goµ a ter unha cámara Brownie
Kodak desbotando a · novidosa 
profisión de electricista poisque 
a nai tiña por perigoso "ter que 
andar ·subido ás escaleiras repa
rando os faróis" . Unha foto que 
se inclue nesta colectánea, inti- · 
tulada 'Amañando os faróis de 
carburo' mostra o risco, pero ta
rnén a curiosidade de poder 
contar con lámpadas ·de luz arti
ficial. 

A sua formación vai ser por 
inteiro auto-d~dacta, non · fixo . 
sequer unha aprendizaxe,básica 
nos estudios de fotografía e as 
dúvidas sérias eran-lle resoltas 
polo seu amigo Vida!, de Laxe 
d~ recone.cida .soná na época. ' 

- Corno calquer outro autor 
novo que c6meza, Caamaño ) 
procura un lanzarnento atravép 
dos cer~arnes, acadando p é-

mios nos concursos de Kodak. O 
cinema tarnén entra nos seus 
proxectos e xa nos anos 29 30 
e 31 trabaUa con Ksado en C~m
postela. Coa chamada é. fronte 
de Aragón en 1938 .remata un 
tempo prirneiro no seu fotogra
far, nese paréntese oerigado da 
guerra é Teresa Lauro, a sua 
compañeira, continuadÓra do 
seu traballo. De feíto. amais de 
ser a protagonista dalgunhas 
das imaxes compiladas, Teresa 
é a autora dunha fotografía do 
Pindo que se inclue na cataloga-

- ción. 
Caarnaño no seu quefazer de 

cronista gráfico publica en 
meios como ABC, Ahora. Célti
ga, Ideal Gallego, La Noche e 
Voz de Galicia, e tamén en re- · 
vistas nas que cómpre salientar 
Alborada, órgao de expresión 
dos emigrantes do partido xudi
cial de Corcubión na cidade de 
Buenos Aires. 

Eis alguns dos trazos da den
sa biografia do fotógrafo muxián 
que se testernuñan no liVro, un 
home que se perfila coas suas 
próprias palavras : "Eu cornenzei 
a fazer fotos porque vin impor
tante a idea de deixar recordo 
de todo canto vian os meus 
oUos"13

' . 

O llvro ven protexido dentro 
dunhas grasas e duras capas, 
de cartoné, e a coberta exterior 
de papel brillo reproduze unha 
fotografía que recoUe ao próprio 
Ramón Caarnaño, na pedra dos . 
cadris, con datación de 1926. e 
na Introdución as imaxes fan re
feréncia semente ao autor, á fa
rnília ou a tarifas de prezos (fo
tos e cinema) e colaboracións 
na revista Alborada. 

Un exernplo dq seu sistema -
de traballo e qa sinxeleza · de 
meios é o uso exclusivo da luz 
natural, as suas fotos constituen 
un corpus unitário de imaxes en 
branca 9 , negro na bu.sea do 
contraste ou na nitidez de som
brªs e luzes. Aborda a nasa tra
dición pretérita rnais imediata 
de xeito impresionista ria procu
ra de captar signos e formas de 
vida e transmitir suxeréncias e 
fai irnórtais cci~ imaxe os labo
res da descarga do sal , o amaño 
dos apareUos, o risco dos perce
beiros; · os secadeiros de cangro 
(actividad~ que ten plena viXért
cia en Mmda), e tamén outros 
moitos. oficios de terra con fotos 
de labregos mallando o trigo na · 
eira, zapateiros, toneleiros ese
rradores de piñeiros ou dos ar
bañis que traballan nas obras do 
faro e tamén: da . capela da Bar
ca. A ílaiKón relixiosa, tan forte 
na . vila matiñeira, mira-se na 
procesión rn·arítima de Camari~ 

-QuieirQ ·· 
' . ClJ I .' l ~lJHAL . . 

ñas a Múxia, nas peregrinaxes 
á virxe" da Barca. Elementos da 
vida que teñen a rneirande ex
presión nas actividades festei
ras: precedidas de sernpre ·polo 
dia da matanza, e que Ramón -
Caamaño entende de abrigada 
lembranza. yelaí os xigantes, os 
gaiteiros, a banda de música e 
a equip~ de fútbol, ás partidas 
no casino, o entroido muxián ou 
o teatro en Cee. Pero .tamén, en 
perfeita sirnbiose. elementos da 
marte con abundáncia dun sig
no que non deixa de evidenciar 
o sub-desenvolvimento da co
marca da Costa, os rostas dos 
nenos mortos que ocupan páxi
nas nesta .c6lectánea. Cabo de
les irnaxes de velórios coa . cons- ·· 
tatación de que · son un eixo 
mais no que xiran conversas de 
ser un factor social da rela~ión 
qumana _do pavo. Vodas e retrá
tos de interese como a moza de 
Merexo de longos €:abelos ne
gros du as vellas do lugar de Vi
larmide ou os dez tillos da dota
da familia Pardiñas, amias de 
auto-retrato~ onde sobrancea.o 
que se irititula Tres en un , tres · 
vezes o sorriso de Caarnaño na 
mesma fotogtafia, contribuen a 
encher esta suxerente colectá
nea dun autor que nen sequer 
se preocupou por saber de mo-
das e tendéncias. · 

Unha irnaxe corno Maremoto 
(Muxia 1934) onde se rniian 
chalanas, varadas terra adentro, 
nas ruas na vila rnariñeira, unha ·. 
irnaxe corno Sala de proxección 
(1931) .na que se apreza o espíri
tu aventureiro corno aquela da 
Caravana fascista entrando en 
Corcubión (1937} non fan senón 
que dar confirmación . ao ·di fo 
popular de-que "únha ima.Xe val 
mais ca mil palavtas". · 

Con Ramón Caainaño a foto
grafía sirve de aporte á recons-

- trución 'da nosa história porque 
corno .dixo o poeta mexicano. 
Octávio Paz: "Detrás dá lenteJo
tográfica hai un hoÍne, unha · 
sensibilidade e unha .fantasia. 
Un ponto de vist~"(41. · O 

· (1) Apartado 1264 (VIGO). Videm Guieiro 
Cultural ANT, nº 4.12_ · 
(2) Edición .de 1.000 exernplare~. cen asi · 
nados e acompañados de foto . · · 
(3) Dunha entrevista que publicou _"La 
Voz de Galicfa". da ¡\utoria de Manuel Vi-
/ar. · 
(4) Do livro "Instante e revelación" . 

MIROVIL~R 

it&m1i;r i~11,11,;~;m1i@mtfum11 
A toleria dos deuses 
Os deuses deben estar tolos 
cohtinjlacion da éxi.tosá e e sim-, 

pátic9 fita do mesmo título e 
numerado co I, carece da orix"i
rn~.lidade da propo~ta da ántece
sora. e o divertimento prodúceo .·. 

· ás veces algun que outro gag ai
llado. 
- O filme arrinca c"un ton doc~- 
mental .. ilustrando a .idea do ab
surdo da vida dos' homes ci~ili 
zados frenté á elemental e curio
sa .filosofía bosquimariá. Claro 
que para chegar a esa ih..istrado
ra contraposición -son necesá
cios unha . reiterativa voz -narra
dora e ·demasiados metros - de 
película até que as distintas his
tórias e persoax.es entran en 
confl1,léncia. É daquela ; xa ·aigo 
tarde, cando se lle pode tirar al
gun}1a miga a.o filme, se pomos 
un pouco de boa intencion e 
certa p · edisposición ao sorriso .
- . Poderr¡os atapar así alguns 
gags dunha •. grácia aceitábel, 
protagonizados pó~ animais. po
los· pintorescos "bosquimanos;,, 
~ratados sernpre cun paternali9-
rno indisirnulado, ou por un sol
dado cubano perdido no mato 
africano, - nunha paródia case 
amábel. ' · ·. 
~ Non é moita causa. O que ·se 
qferece nesta continuación non 
ten o chiste da anter-ior. na_ qu·e 
á. botella de· Coca~Cola, dádiva 
dos d.euses, daba non poucos 
quebradeiros de cabeza aos so
fridos habitant~s do Kalahari. 
Mais contado, contén un húrnor · · 
facilón pero non irritante. Esca
so · bagaxe .. iso si; para aéonse
llala. · 

A modo dé nota a pé de páxi- • 
na. e sen que teña nada a vei: 

· coa tita ,- resulta que para enten
-der algo dos diálogos case tive
mos que apelar ao Sonotone do 
avó, dadas ·as irlfirnas condi
cións de son na equipa .de pro
~ección. Resulta tamén que a sá 
onde se proxectaba era propÚe~ 
~ade da ·empresa Fraga: E resul
ta, finalmente, que Chano Piñei
ro. na apresentación de "Sem
pre Xonxa''., pqnderoí.l o .grande 
amor' polo cine demostrado por 
ciito ernpresário. O anterior· noñ 
nos _parece un exemylo rrioi ilus_
trativo de tal paixón, nen as 
condicións do proxector da sá 
santiaguesa onde se exibe o "fil
z:ne de Chano .. E de paso tampo
cuo nos convence ese carteliño 
que na porta do . cine anúncia- · 
nos que o que irnos ver é a .. 'ver
sión gallega" (sic). Ante ese avi
so, esperarnos impacientes ,a 
versión castellana, a que se de
beu _ rodar en Villaconejos de 
Abajo ou asi, eri lóxica corr"es
pondéncia. O 

GONZALO VILAS 

Galván en Saor ·e a 
b.teratura light 
Certo c.ítrico literário ·galego que 
firma sempre .COJ:l i_niciais pu_xo 
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de moda hai uns meses o terrr{o 
"light" aplicado ás obras dos 
que. escrebemos, . e a desgrá,cia 

. foi que o termo coallou sobreto
do entre os que moito falah e · 
pouco len, e facilitou conversas 
de sobremesa (e sobreviño) nas 
chamadas tertulias intelectuais. 

. Este adxectiv.o, "hght", segue 
a ser, un magnifico comodín 
para encobrer a ignoránéia ou o 
atrevimento dbs que opinan sen 
profundar . 
. Recentemente sostiv'en unha 
discusión cuns entrañábeis 
amigos que ñon lera "Galván en 

· Saor'' e sen embargo talaban de 
por .que 'non Hes gastara "Galván . 

~ en·saor", e eu que alín con inu
~itado inte1ese , como facia tem
po que nón me sucedera cunha . 
novela, ·deiles as .rniñas razóns 
polas . ·que consideraba que a 
obra de Dario era extraordinefl.ria, 
e enumereinas nesta arde de-· 
méritos subxectivos. 

1.- O ritmo ·:narrativo da no
vela. que é· o que primeiro eng~- . 
cha ou desenga.Ílcha ao leitor, 
están tan logradamente levado 
que non puden prescindir da 
sua leitura até rematala. Ainda · 
que sei que esta 'é unha das ca-

. racteristicas · cj.a9 novelas 
"lights" e a rnin gostanme · (ta
n:ién) as novelas "lights", non 

_ califico a de. Daría coma tal 
rnais lese duri tirón comá as no~ 
velas "lights" (É ''lights" ··Lolita" 
de ·Nabokov, sr: Cítrico? E na 
sua ép9ca .. "El .Quijote"?)· · 

2.~ O léxico empregado-polo 
autor n9n está aprendido dos di-

, cionários. e ainda que iso non 
sexa.un mérito del senón da sua 
sorte de vida é de nascimento 
non deixa de s~por unha raxad~ 
éie frescura -para este neo~galego 
naso tan .de manual, de televi
sión e de aqmtos de laboratorio. 

_ E para rnin é un pracer lelo: Xa 
digo que falo de. méritos sub
xéctivos ; sen coincidir para 
nada cos críticos que buscan os 
méritos obxectivos nen os dtri
cos que andan á procura dos 
deméritos subxectivos .· 

3º- O argumento é orixinal. 
Esta afirmaéión miña pr-<'.lvocou 
iras. E eu volvin ~epetir que o 
argumento era rnoi orixinal porc 
que a dificuldade de recriar te
mas tantas veces tratados coma 
o artúrico é enorme: o. normal 
seria cair· na estupidéz literana 
ou amolar ao leitor cunha sobre
dose de aborrimento. Polo tanto, 
xa que coa obra de Daría Xohán · 
Cabana non sucede tsto en ab
soluto: hai aqui un "máis dificil 
airlda", un. acto de orixinalidade 
da que os que no~ teñen mes·
tria poderán xarnais fachenpear 
e que consiste . en misturar os 
tempos dándolles voltas ~os per
sonaxes. , aos cabalas e ás moto
.cicletas, ás pc:msadas e a.os cas
teles, ' aos ananos e aos chóferes 
ás liortas de outrora é aos dese~ 

. xos de agora sen que o caleidos
cópio rache. E se iso non é orixi
.nahdade ._.. é orixinal "El Q{iijo-
te!'? · 

· 4.- Foi o derradeirn_ que e.m
preguei cando xa a rniña. pa-

-ciéncia .estaba a piques de es
gotarse-topejjando contra xente, 
amigos ; repito, . que dician que 
non leran "Galván en Saor'' pero 
que non lles gustara porque Da~ 
río · se . declarara "cla~icista" e -
eles son ''vangardistas": · é de 
Daría :-argumento sentimen- -
tal-... A min góstarne ... Era Pi
casso un clásico .cando estudou 
analisou·, interpretol.l e diversifi ~ 
cou "As Meninas"? 

Sen embargo; ainda que cala
ron, eu non queria gañar nen.! 

. gunha discusión, e quedoume 
un · mal. sabor Q.e boca. Comecei 
a pensar na erivexa e na intran
sixén_c;:ia , e a entender que exis
tan tamén. os cítricos literários 
galegas que se deixan levar pala 

(pasa á ~xlná segulnte) 
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visceralid9-de á hora de enx1,lizar 
as obras: Galiza é moi pequena; · 
é o bonsai do que tan intelixén- · 
temente fgla Manolo Rivas; so- · 
mos moitos a darlle á máquina 
de escreber e poucos a recebér' 
e ás veces receben alguns ... moi~ . 
tas veces seguidas -subven
cións, por suposto, para traba
llos que falen deles, db ben que · 
o tan- e outro por non recebar_ 
non receben nen unha cítrica li-. 
terária, . desás.que falan horrib~l-

, mente do que un · non sabe es- -
qreber. 

Mais ééhe asi : escritores ~ 
coma Cid Cabido; autor tjún 
magnífico libro de' relatos, "O In
tercepto" , .e de duas novelas 
inovácloras e rupturistas coa es
tética -convencional é . misterio
samente.silenciado, coma Antó
nia . Rodríguez Baixeras Go "O 
Rei dos Ameneiros": ou se lle· dá . 
p9uca irnport.áncia á obra de Ri
vas, 01:1 se ignora a de Quede ou 
~e · compara ,a ·abra de Méndez 
Ferríh coa obra dc;tlgun 100.ño de· 
tumo, ou se revirte· a· raiba· con
tra alguns .~mtores coma, Carmen 
Panero e contra . a toda a sua 
sinceridad e, a sua poesía e a 
sua vida, porque si, e. sen em
bargo, esquecese de .destripar 
tochos tan insoportábeis coma 

· "Ucronía" .. unha causa escrita 
con pselidónimo por alguén que 
até é posíbel que presuma de ·1er 
mbito ou pode que de facer crí-
tica literár.ia.. . 

Ao final, sen tristura e· sen ci
nismo. ·afirmo, amigos meus, 
que est.a vai ser _a derradeira vez 
que fale de po¡ que,..:me gosta . 
unha novela. Direi, como agora: 
gostarne "Galván en Sam" por- · 
que si, porque IlJff peta. O 

ALFONSO A. CÁCCAMO . 

Galván en Saór 
A - intimidade existente ·entre 
texto (o autor atrávés do que na-

. rra) e leitor posibelmente sexa a 
menos traumática de cantas có
ñecernos. Aséntase sobre unha 
fidelidade comp~ida, tQtal sin
ceridade. ·o· leitor entrará " en . 
tantos mundos, imaxinábeis e 

. inirria.Xinábeis, - ·como queira, 
coa única condición de que .os 
aceite corr;o son. Do co.ntrário, . 
ou ni1nca darán entrado ou .. ain
da que por capricho se queiran 
ver dentro, serán finalmente re
·xeitados, excluidos. Permítase-
. nos · unh? comparac10n. Se : 
aprendemos e aceitamos o códi-

. go O.e · circulación, tion taremos 
problemas; pero · se o q.prende
mos sen aceitalo, pronto chega
rán ás sancións. e mesmo .nos 
veremos sen peÍmisq de circula-
ción. · 

Aceitamos o .código, se é a .. 
nosa yontade·. e leamos . 

· . Recenternente sabemos que 
. Galván andou por aquí. As ncití-

- . ' ' 

cias chégannos agora mercé a · 
G&lván en Saor-;- iemos as ri0-
tícías agora, ainda' que: haxa xa 
un tempiño que pasou. E, como 
cabaleiro buscador de Grial que 
é' a sua persoa está ligada a 
Merlín . Ainda que o Merlín de ·_ 
ho)lle se:x;a un vello que se ,distar-· 
za de novo ·e anda por festas e 
rómarias facendo trucos de ini- ~· 
ciadp., .pois. os seus poderes case 
están esgotados. Pouco · p.ntes 
de marchar para o pazo de Mi
randa. Asi.- a obra de Cunqueiro · 
(talamos de. Merlin e Familia) é · 

. a única refeténcia temporal que 
nos petmite situar o desenvolvi-. 
mento da acción, referéncia im-

. precisa, vaga, -única nun relato 
nQ oal se . conxugan dous tem- . 
pos (a época actual é a · medie
val) dif~cilmente pode ter unha 
referén.cia clara e· precisa. · Acei-

.. tamos a · fantasía · de · mellar gana· 
no futuro (á ma1 chamada cién~ 
cía-ficción). o pasado coñecé
molo e (a menos que -sexa remo
to) fáisenos . -difícil aceitar nel 
algo · que sabemos ·non pasou, 
no p~esente a difículdade incre-· 

--méritase ainda rnáis; como é ób-
vio. É ese tamén o motivo . de 
que ·o fan_tástico aconte.Za no 
mundo medieval, e o fantástico 
do mundo actual non sexa máis ' 
ca · reflexo do medieval, mínimo 

- porque pouco indden un no ou
tro, agás ~o remate. Os dous 
mundos están unidos pala figu
ra protagonista dé Galvé.n, e a 
sua Silvánia; é todo o que acon
tece ·no mundo medieval apare- · 
ce como un d~~d~bramento do 
mundo real (Ou será ao revés?).' 
Desdobramento que _no casQ de 
.Sílvia-Silvánia é -menos verosí
mil que d de Galván. Explicámo
nos: cada vez .. que .Galván apa.:. 
rece no medioevo, ·:Xustifica a 
sua .aus$ncia do mundo actuii.I. 
pero .non é -ese o caso d~ Silvia 
(Silvállia na vida medieval) que 
só dá explicacións da ·sua derra-

. ·deira auséncia. Por que non o 
fixo antes.? -Só. no remate sabe- · 
mos que Silvia é Silvánia. (can- _ 
tiibue á intriga).,· pero se Gé;llván'. 
se xustifica parece pouco vero- . 
símil que ela non o Jaga. 

A acción trahscorre en ?aor 
(Roás ao reves , terra ' nativa de 
Daría Xoán Cabana) e cóntase
nos en quince breves capítulos. 
É a . típica acción, . é ó típico 
asunto da novela de cabalarías, 
con lides, castelos que defen
der. castelos ,que tomar, o Grial 
por mé.dio, serpes inoristruosas; 
animas "e princesa encantadora, 
de· inigualábél beleza, bondade · 
e discreción, e con problemas 
que o cabaleiro xenerosamente 
resolverá E;Jxpondo a sua vida (a 
novela de tabaJarias ás veces . 
está ben cerca do conto de . fa~ 
das) . 

Corno novela .de cá.balarias 
qu,e é, as suas peEsonaxes son 
monolíÚcas, planas, non evolu-

' ' 

rEiu~ral,. s.a. 
artes gráficas, 

deseño, ,c::omposición · el ·ectrónica, 
labor'atórlo; offset, . 

encadernación 
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cionan psicoloX:icamente, limí~ ' 1 

tanse a responder ao seu· pá
tróo. Pero tamén é ·unha · novela 
que acantee.e no século XX. e as 
personaxes exclusivas deste sé-

. culo, ainda que non tef.i.an exce
siva oportunidade porque apa-, 
recen menos. xa noI) son planas . 
e reaccionan ªº mesmo tempo · 
que pala s.ua vida vai pasando · 
Galván. Tain~n como n.ovela de 
cabalarias, e máis se está escri-

. · . ta no século XX. · representa un · 
1eábel exercício de língua. cun \ 
léxico rico a· ben seleccionado. 

· Lástima que non se puxese o 
mesmo coidado no estilo oracio
nal; cunha sintaxe (sobretodo no 
.inicio) ás veces pauto claras. 

En definitiva, esfa. primeira 
novela de ·Daría· Xohán Cabana 
(Prérnio Xerais .89) ten unha 

· agradábel leitura, . apropriada 
para calquer tipo de ·ictade: -ctes
de .cativos (toda a novela e máis 

: marq1damente ao . final , está 
terca da landa ·e mesmo do can
to de 'fadas) a vellos (nenas duas 
v~ces: a fantasía do nena é pro
duto do descoñecimento, a do 
vello nasce da experiéncia, xa 
mida o pode asombrar), nunca 
perde am~nidade« O 

' . XOSÉ ·M. EIRÉ 

Darío Xohán Cabana. Galvá,n en Saor. 
Edicións Xerais de Galicia. Vígo, 1989 . 

~ 135 páxinas 

A voz 'ctesg<?ITada 
dun exiliado 
Os principais protagonistas da 
Segunda República española 
(Aiaña, Largo Caballero, Gil Ro-. 
bles, etc.) deixáronnos relatos 
autobiográficos ·da sua, .partici
pación política no período, 
como t~stemuña da fidelidade á 
causa que defenderon ou como 
xustificación das atitudes toma
das posteriormente na guerra 
incivil que'_ deu remate á máis 
importante experiéncia demo
crática no Estado español até 
aquela épocq.. Tarnén os políti
cos gal~gos ou de orixe galega 
aportarón alguns textos con ca
rácter de memórias. es¡:;ritos no · 
exilio ou publiéados 'moi recen
temente; entre eles . hai que sa
lientar ó "Sernpre ~n Galiza" de 
Castelao e as edicións recentes 
das memórias do centrista Por
tela Valladares. do republicano · 
Emilio Gonz.ález Ló_pez ou do co
m\mista Santiago Alvarez . tódas 
elas aparecidas na· colección de 
doc1,1mentos históricos que des
de hai anos publica Edicións do 
Castro. 

Nesta corrente memorialística 
hai que encadrar tamén "Espa
ña en crisol". de Basilio Álva
rez : reeditada por Ed. do Castro, 
·coa supervisión e apresentación 
do .. historiador José A. Durán. 
Sería este último libro· do vello 
líder agrarista, publicado en , 

somos- .·coñecid os. 
na Gá.liza· iriteira, 
pola nosa 
especialización 
en lib_rc;>s 
galegas 
e portuguéses 

Praza do Libro 
.-Tel. 26 63 77 

A CORUÑA . 

República 
El Salvador, 9 
Tel. 56 58 12' 

SANTIAGO 
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Foto a~lcada por Basilio Álvarez a R. Cabanlllas en Malo do 1828 

1937 en Buenos Aires, cando 
Basilio Álvarez tiña parto dos 
sésenta anos e intentaba com
bater a angúria do exilio co9-S 
crónicas periodísticas no,diárío 
"Crítica". amargas crónicas das 
que posteriormente nasceria o 
libro citado. Eran artigas. ta
mén. de propaganda republica
na e de axita,ción antifascista, 
onde se manifestaba máis unha 
vez o verbo retórico, emotivo e 
desenfreado do político ouren
sán; a linguaxe vólvese , ás ve
ces, imaxinaria relixiosa e, des
de o exilio, _ España aparece 
"crucificada". rnentres os pro· 
motores da sublevación son ca
lificados corno o "Judas Aranda" 
ou "el presidente del Sanedrín 
que movilizó desde Burgos a la 
soldadesca romana, a las turbas 
teutonas y a las negradas africa
nas" . Linguaxe que non nos sur
prende nunha ~ persom1lidade 
que chegou a afirmar nas Cortes 
madrileñas que atentar contra a 
República. era como atentar con
tra Deus. 

España en crisol ten.- ade
maís-. ºun certo tono de autocon
fesión e incluso expresións de 
arrepentimento pola rnilitáncia 
lerrouxista do seu autor. corno é 
sabido, tras unha etapa como 
dirixente agrário, Basilio Álva-. 
~ez tivo unha activísima vida 
política nas filas· do Partido Ra 
dical, como dirixente do mesmo 
e como deputado por Ourense 
entre 1931 'e 1935: o seu afer
voado lerrouxisrno levouno a por 
"La Zarpa". diário ourensán por 
el fundado, ao servíciQ particu
lar do seu labor como depu tado 
e do Partido Radica!: Desta eta
pa política quedounos relato 
exaustivo nos dous volumes do 
seu libro "Dos años de agitación 
politica" (1933)' e nas próprias 
páxinas do xornal das Burgas; 
representou . . por outra parte, ta 
refas políticas de relevo a nivel 

· parlamentário. c9mo o des.em_-
peño d1,rnha vocélliél no Tribunal 

·de . Garantiél'S Constit.uci~mais . 
En Outubro de 1935, cundo o 
Partido Réldicéll xu · a trnvesma 
profundélS c ri ses. BasíÍio Álva;ez 
abandona a s ua milité'.i nciél nes tél 

'Org~ niz~ción de frnududo pola -

orientación direitista da mesma 
Fracasa . asimesmo. o seu últi
mo intento por ser eleito depu
tado nas filas centristas de Por· 
tela Valladares en Febreiro 
de 1936. o que afonda ainda 
rnáis a sua amargura pala evolu
ción política republicana . 

Desde a dura experiéncia do 
exilio americano , Basilio Álvarei 
relembra os .protagonistas doré
xime republicano e pasa revista 
a alQ1:1Us dos principais proble
mas do período. Comc1de con 
Castelao , con quen mantivo 
unha perdurábel am1zade. na 
consideración de que unha Re
pública Federal, frustrada pola 
intrasixéncia dos republicanos 
españ01s. evitaría a propna po
sibihdade d_e guerra c1vtl ; aban -· 
da nas louvanzas aos homes do 
Partido Galegu1sta, con Bóveda 
á cabeza, e insiste en desmentu 
a ameaza do comunismo e do 
separatismo como falsas coarta
das dos fascistas para desacre
ditar a República ante o mundo 
Todo isto é consecuénc1a da 
sua fe na causa repubhcana . de
fraudada pola poslción das cla
ses conservadoras ás que el 
apelou en máis dunha ocasión . 
por isa. os seus xuícios contra 
as mesmas e contra o clero que 
apmou a Franco ("sepulcros 

· blanqueados") rezuman especial 
viruléncia . A posición do vello . 
líder agrário msírese no fracaso 
das posicións centristas e popu
listas, desbordadas pola progre
siva radicalización da política 
republ.icana; as suas crónicas 
no bonaeren.se "Crítica" foron só 
a última contribución á causa 
republicana e~ democrática do 
que se definia. con éase sesenta 
anos. corno ",un modestísimo 
guerrillero por la causa de mi 

. pueblo", A sua pe rtpécia ¡vital 
posterior. invesUgada con rigor 
por J .A. Durán. leva consigo o 
signo da desgrácia , a incom
pre~sión e a cegoeira fanática 
dos novas governantes f ascis
LélS, que · o perseguir ia n ainda 
nos últimos anos· da sua vida. 
até él suél rnorte fí sica nun Hos
pital de Ta rnpa {f.lorida) o 15 de 
Novembro de 1943. O . 

h, MARCOS VALCÁRCEL 

~. ' 
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• -_ N Concurso de 
Teatro Infantil 

A Comisión Organizadora da 
Vn Mostra de Teatro Infantil 
Galega "Xeración Nós" convo
ca o N Concurso de teatro In- . 
fan,til; de acordo coas seguin
tes Bases: · 
1 ª. Podarán presentarse textos 
teatrais para nenos, os cales 
terán de ser orixinais, inéditos 
e escritos· en lfngua galega. 
Poderán acompañarse, se o 
autor o cre oportuno, de dese
ños orientativos para a monta
xe da obra, tales como figu
rins, cenografias, música, etc., 
extremo este que o Xurado 
terá en conta á hora de emitir 
o fallo. -
2ª: Os traballos poderán ser 
realizados por autores indivi
duais ou por grupos colecti" 
vos. 
3ª: A extensión núnima dos 
textos será de 20 fólios meca
nografados por unha só cara e 
a dobre espácio. Mandaranse 
por quintuplicado, sen remite 
e con plica con seudónimo ao 
seguinte enderezo: 
e .o . DA vn MOSTRA "XERA
CIÓN NÓS" 
(Ref: Concurso de Teatro In
fantil) 
CASA DA CULTURA 
15407 NARÓN (A Coruña) 
En sobre adxunto pechado, in
dicarase no exterior o seudó
nimo e no mterior os dados 
completos do autor/es. 
4ª · Haberá un único prémio de 
CINCOCENT AS MIL PE SE
TAS ademais da publicación 
da obra premiada. Na Colec
Clón Arlequín da Editorial So
telo Blanco 
5ª· Poderán concederse as 
mencións que se consideren 
oportunas, asi como deixar 
deserto o prénuo 
6ª· A Comisión Organizadora 
da Mostra resérvase o direito 
de publicar a obra premiada e 
os dous accésits, que se edita
rá en galega normativizado. 
Asimesmo, prévio acordo cos 
autores, poderá publicar os 
traballos que non acadaran 
nengun dos prémios e que se 
consideren de interese. 
?8: Os direitos de autor deriva
dos da primeira edición das 
obras premiadas serán propie-

EXPOSICIONS 

• Alberto L. 
Valcarcel 

Fotografías na . Galeria Abel 
Lepina de Vigo, Aberta .até. o 
5 de Febreiro. 

• Chefa Barrios . 

E?CPosición de pinturas na 
Asociación de Artistas de A 
Coruña. Até o 30 de Xaneiro. 

• Angel Arauja · 

Fotografías da Naturezá no 
Palacio Municipal de A Coru
ña .. 

• Cayetano Lledó 

Pinturas na Nova Sala qe Ex
posiciói:is. da Cá.ixavigo 

dad da Comisión ·organizado
ra da Mostra. 

. 8ª: O praio de adrñisión de 
orixinais rematará o 30 de 
Marzo do 1990, ás· 14 horas. 
ga: O fallo do · Xurado tarase 
público na xornad~ da clausu-

- ·ra da VII Mostra de Teatro In
fantil Galega. 
1ü8: O Xurado estará formado 
por un rnembro da Comisión 
Organizadora da Mostra, que 
o presidirá, un mernbro da Co
misión Técnica da VII Mostra-; 
un escritor en língua galega 
de recoñecido prestíxio, e 
duas personalidades da vida 
cultural galega vencelladas ao 
teatró, actuando como Secie
tário con voz e sen voto o da 
Coinisión Organizadora da 
Mostra. 
11 ª: O feíto de concoríer a 
este Concurso presupón que 
se aceitan as suas Bases, co
rrespondéndolle aó Xurado e á 
Comisión Organizadora da 
Mostra a interpretación das 
mesmas. 

• I Certame 
Literário Anti V 
Centenário 

O Colectivo de Estudantes 
Anti V Centenário de Com
postela convida-te a participar 
neste I Certame Litérário bai
xo o lema: "1492-1992. V Sé
culas de Conquista" baixo ..as 
seguintes bases: 
1-Poderán participar todos 
os interesados-as que utilicen 
a lingua galega. 
2--0s traballos terán que ser 
inéditos. 
3-Poderá usar-se a prosa e o 
verso. A extensión é livre. Ha
berá que presentar o orixinal 
e unha copia. 
4-0 traballo terá que vir per
feitamente identificado co 
nome do autor ou autora e o 
xeito de contactar co mesmo. 
5--0 prazo de admisión rema
tará o 30 de marzo. 
&-As obras enviaran-se ao 
apartado 502 de Compostela. 
7--0s traballos serán expostos 
no Claustro da Faculdade de 
Xeografia e Historia. 
8-{)s dous mellares serán 
premiados ·cun lote de livro~ 
Anti V Centenário. 

• Carmen 
Domínguez 

Exposición de pintura na Casa 
da Parra de Santiago. 

• Manuel Abelenda 

Exposición conmemorativa do 
centenério deste pintor na 
Caixa Galicia de Compostela. 

• Manuel Prego 

Exposición de pintura no Mu
séo do Pobo Galega . 

• Gonzalo V arela 

Exposición de pintura e debu; 
xos na sá de arte da Deputa
ción Provincial de Lugo. 

• Zyklus 

Concertos de jazz na sá Clavi
cémbalo de Lugo, coa presen
tación de Wadda MattheÜs, 
Niu Llorque, Baldo Martínez e 
Pedro Lópf!Z. 

• Xosé Lodeiro 

Na Sá Laxeim da Praza da 
Constitución de Vigo . 

• Isidoro Bracos 

Exposición de' esculturas, 
óleos, aguarelas e debuxos no 
75 aniversário da rn6rte de Isi
doro Bracos. Está aberta até o 
11 de Febreiro no E'dificio Sar

·miento do Museu de Pbftteve
dra. 
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Mlcky BartOjo,. coordenador 
da revista Artesán, áchase 
verdadeiramente . satisfeito, 
porque -afirma- "as previ
sións, desde que nos metimos 
nesta hiStória, estanse cobrin
do . En calquer caso", di, "xa 
era hora de que 'algun proxec
to saíse adiante. E, neste sen
sor a cousa é así, tanto qtre 
apenas teño tempo par.a as 
miñas abrigas persoais posto 
que é unha laboura que absor
be moitas horas'r. · · 

Asegurou, ademais, que "é 
fundamental. contar cunha pu
blicación na que teñan cabida 
todas as inqtiedanzas artesa-. -
naís'', ·significando - que a 
"coordenación é un ponto de 

- referéncia de cara a un rexur
dimento dos nosos quefacers 
manuais". . ' 

O número 3 de Arteián -
confirmou-nos-;;- _"sairá nos 

· próxiinos dia.S de Febreiro". 

Mancho Rama expón até o 
14 de Febreiro, no bar O Pata
cón. Trata-se dunha série foto
gráfica erótico-festivo-carna
valesca, baico o título de Wed-
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"Besos de cerveza" .é defi
flitivamente, o títUio xe~érico . 

A Coral da Asociación Espa- · -' 
ña-URSS de Vigo, que dirixe o 
profesor - Vicente Rodríguez 
Abeijón, desexaria incre
·mentar· a: mesma con máis 
V.oce!!I. Os lnteiresadós . en 
participar detien, cluqnar 
aó (986) 22 44 57, de Vigo. 

Distribución de f¡:µizines , ma
quetas, pegatas, camisetas, 
etc.. Bar Uf. Rua Pr.ácer 19, 
Vigo. 

. MerCo. núm~ros atr'asado1 

. da.s se~s revistas: NatUii 
· (N00 1, 2, ~ . 4 e 11). Periplo (N' 
. 1 ' ao 16 ou Tomos 1, ·2 e 3) 

Vida Silvestre (N05 1, 2, 5, E 
7, 8.-9. 10, 11, 12, 14, ·15, 16 ' 
30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40 
42; ou Tomos 1 ao 10). Cha 
mar ªº teléfono (986) 49 23' rn 
de Vigo.· ' · · 

I 

1 

- Véndese unidade de discos 
1541-11 para Commodora 64. 
Chamar· a Gerardo (986) 65 83 
72. 

do primeiro gié;Ulde disco de Poñemos no seú. coñecemento 
Colórado (Man, hatera. Luís · ·que 0 Grupo de Estúdios so
Cortés. bahco. José Ángel, voz • bre· a Condición da · Muller 
e composición. Gastan, guita~ "Alecrln" conta cunha Biblio-
rra, composición e arranxos). . teca-Centro de Documen-
"Son dez temas, todos eles ori-

táción a.berta ao público cori 
·hemeroteca, libros e ,_. dosiers 
relacionados co·a muller; a.Si
m~srno cont:amos ~unha per
soa que poderá orienta! aos 
alumnos que desexen facer al
gún traballo. 
As horas ·en que está· aberto 
ao púbfü;:o son de 10h: a 13.30 
h. e de 17 h. a 20 h. - · 
Lernbramos, que o video feito · 
por nós dentro da·campaña de · 
pr~visión do em,barazo na 
adolescéncia co título "Por 
unha nova sexualidade" e que 
foi · apresentado aos ·rnestres 
no auditório "Ciudad de Vigo". 
está a disposición de calquer 
centro que o· solicite. 
Sempre que ó desexen, tamén 
podarán contar cunha persoa 
para o debate ou apresenta
ción aos alumnos. 
Para máis información pode ' 
chamar á Biblioteca sita en 
Garcia Barbón, 30-5º. Tfno. 43 
·94 59. (Vigo) 

Colectivo EcoloxiSta Xevale .. 
distribue papel reciclado, 
art~sania µiaya, C!amise~as 
contra o V Centenário, ma-

- terial da campañ·a -Pro
Amazonia e Bicicl!!tas fei
tas· a man. Interesados porse 
en contacto co Apartádo 22 de 
Montarte de Lemos . .. ding day. "A prirneira ministro 

inglesa fúndese con Groucho 
Marx nunha onda de eexo até 
que, sen poder resistí-lo máis, 
o xenial cómico faise cunha 
macheta e déixaa sen cabe-

J¡cinais", _din, "que amosan 
unha idea da nosa maneira de 
facer. O country é a base -
afirman-. E. sobretodo, nóta- . 
se a nosa identificación con 
Creedence". 

PUBLICACIONS <i' 

1 · za" . 

ACTOS 

·• / Cuarteto Kynklovo 

Venres 26 ás 20.30 h _ concerto 
organizado pola Sociedad Fi
larmónica de Santiago no Au
ditorio de Galicia. 

• Cincuenta 
aniversário de 
Freud 

O Ateneo· de A Coruña e a 
Fundación Paídeia orgaizan co 
gallo do L Aniversário da mor
te de Freud, un ciclo sobre a 
psicanálise e ó seu criador. No 
programa a desenvolvér nas 
próximas semanas, estas son 

as conferéncias preyistas: · 
Dia 25 Mesa redonda, "A psi
canálisé fenómeno cultural eu -
ropeu ou universal". con David 
de Prado, Marcial Gondar e 
Valentin Corees, como ponen-
tes. .. 
Dia 31 Conferéncia de .ErniÍcé 
Dio Bleichmar, "Psicanálise e 
sexualidade hoxe" 
Dia 6 de Febreiro. "Psicaná
lise e pedagoxia". por Manuel 
Fernández· Blanco. · 
Dia ·s ;,Porvir da psicanálise". 
por Miguel Bassols. 
Todas as conferéncias son ás 
-20 h. no Centro Fonseca de A ·. 
Coruña.. · 

O fondo editori·a1 de Promocións Culturais Galegas en: 
A CORUÑA 
libraria Couceiro 
Praza do Libro 
Libraria Colón 
Rua Real, 24 
Librarla Lume 
Rua Femando Macias, 3 
Libraría Ayuntamiento 
Praza Pontevedra, 2 
Riego. de Agua, 16 
Libraiia Terra 
Praza do Conservatorio, 2 
Libraria Logos 
Ronda de Outeiro, 248 
Librarla Arco 
Rua do Arco, 5 
Libraria Martins's 
Rua Pedreira Rios, 2 
libraria Xiada 
Ávd. de Fisterra, 76-78 

SANTIAGO 

Librarla Couceiro 
Rua República de El Salvador, 9 
Libraria Abraxas 
Rua Montero Rios, 50 
Galerla Sargadelos 
Rua Nova, 16 
librarla Pedreira 
Rúa Home Santo, 55 
Libraria San Pedro 
Rua San Pedro, 61 · 
Libraria Aemo 
Rua República de El Salvador, 33 
Libraria Carballal 
Rua do Vilar, 68 

. Libraria González 
Ruado Vilar, 52 
Libraria Follas Novas 
Rua M_ontero Rios, 37 

- FERROL 

NOIA 

Libraria Sementeira 
Rua Mazacañamos, 15 
Libraria Blanco 
Rua Suárez Oviedo, 11 

CORCUBIÓN 

Libraria Neríus 
Praza Xosé Carreira, 29 

CARNOTA 

1,.ibraria Vázq11ez 
A beira Casa do · co~cello · 

CEE 

Libraria Trazos 
Rua da Pena, 12 

VILAGARCIA DE AROUSA 

Libraria Limiar 
Rua Cervantes, 5 

PONTEVEDRA 

· Libraria Michelena 
Rua Michelena, 22 
Librarja Cao 
Rua Padre Sarmiento, 12 
Libraria Seoane 
Rua Garcia Camba, B 

Libraria Vilafer 
Rua Real, 13 
Libraria Pro-Escola 
Rua Baiona, 15 

MOAÑA 

Libraría Maya 
Ruá Concepción Arenal, 142 
Libraría Alborada 
Rua poncepción Arenal, 112 

AGUARDA 

Libraria Atlántica 
Rua Concepción Arena1; 16 
Libraria Cervantes 
Aua Vicente Risco, 3 

PORRIÑO 

Libraria Paz' 
Rua Ramón González, _3 

MARÍN 

Librarla Breogán _ 
Rua Calvo Sotelo, 29 

ARCADE-SOUTOMAIOR 

Librarla Míguez · 
Avda. Xosé Solla, 115 

OURENSE 

Gatería Sargadelo 
Rua Habana, 20 

VIGO Libraria La Región 
Libraria Bertrand . Rua Calvo Sotelo, 15 

Libraria Stylo 
Rua Príncipe, 23 , Rua Capitán Eloy 
Libraria Ir· Indo Librarla Tanco . 
Rua Principe, 22 (Galerias; 2º Piso) Rua José Antonio, 20 
.Libraria Babel Librarla Ronsel 
· Rua Venezuela, 45. Rua Paz, 19 . 

Libraria Limiar 
Rua Venezuela, 33 
Libraria Helios 
Rua Real, 55 

Librarla Cérvantes Librarla Platero 
. · · Rua Policarpo SaAz, 27 Rua Bedoia, 22 

· · Libraria Cultural Libraria Meiga 

MUROS 

Libraria Prim 
Rua Ancha, g
Libraria Gaiarido 
A Xesta 
Libraria Kino 
Esteixo 

Rua de Don Sosco, 46. R p 
Lib . C itá T ua rogresq, 64 
. rar1a ap n rueno . . . Librana Malleira 
R.ua ~arqu~s de Valladares (Galenas) Rua Bedoia, 36 . 
L1brana Auna . · Libraria A Nova 
Rua Torrecede1ra, 102 . Rua Padre Féixoo 17 

CANGAS . 

Libraría Maraxe 
Avda. Méndez Núñez, 45 

Librarla Desea ' 
Avda. Ourense, 1 o 
Libraria Res Vie 
Praza Maior, 11 

• Ramón Cab~as 

A Agrupación Cultural "NÓs" 
de Moaña ven de editar con 
motivo do seu déciÍno 'aniver
sário unha publicación adica
da.,...-monografícamente a ~a
mán Cabanillas, incluindo a 

. sua estáncia como secretário 
no éoncello. -Fotografías, unha 
pequena biografía, antoloxia . 
de textos, documentación e · 
crónica do .seu paso por Moa
ña c9mpletéin o volume, eoida- : 

· closaínente editado. Os intei-: 
rasados en faGerse coa publi" 
cación poden dirixirse ao D~
partamento de Cultura do 
Concello de Mo'aña. 

RIBADAVIA . 

Libraiia Teima -
Rua CarbalÍiño, 56 

ALLARIZ 

Libraria Amodiño 
Ruá Emilia Pardo Bázán, 18 

CARBALLIÑO . 

· Libraria Correos 
Rua Resalía Castro,. 1 
Libraria Edi 

· Rua Mosquerá, 29 

CELANOVA 

Libraria · Abella 
Praza Maior, 1 o 
VERIN 

Libraria Das Airas 
Praza García Barbón . 

· O llARCO DE V ALDEORRAS 

Libraiia Murciego 
Rua Marcelino Suárez, 2~ 

XINZO DA LIMIA 

Libraria Galaica 
Avda. Ourense, 11 

·LUGO 

Libraria Aguirre 
Rua Bispo Aguirre, 8 
Libraría Biblos · . 
Rua Doufor Fleming, 1 
Libraría Alonso-
Praza do Campo, 2 

VI~IRO · 
_ Librari·a Porta da Vila 

Avda. Courdes, 38 

R~ADEO 

Libraria Vivín ' 
Rua San Roque, 7 

MADRID 

Sargadelos 
Zurbano, 46 

BARCE_LONA 

Sarga delas 
~rovenza, 27 4 

'< 
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TRES EN RAIA IDEAS 

CARTA AO" PRESIDENTE 
' ' . 

.. DA SALA 00 CONTENCIOSO . . . -

-oo TRrBUNAL·S·UPERIOR DE GALICIA 
'. ' ~ ~ 

xosF. GÓNZÁLEZ MARTlN~ 

S eñor: D: Ramón Ca.stor. Santiago 
Valenciá , 

As pasadas· semanas -os. medios 
de comunicación daban a ·información á 
opinión pública dunha senténcia redacta
da en galego reintegrado . .Esta non é a pri
meira vez, ainda que a pruder:icia . dalgún 
Concello evitou que fose recorrida por esa_ 
razón. Extraña moito qUe un tribunal de 
xustiza conculque o ordenamento xurídi
co. A imaxe da xustiza en España-está de-

. teriorada mesmo pola actuación dé .moi
tos xuices e maxistrados que prevarica-

-• ron .. Aplicaban a lei cando lles interesaba 
e, noutros casos; fácían deixáción das 

· súas abrigas e facian lnterpretacións per.:. 
soais cometendo os mái.s diversos delitos. 

f 

· O principio de legaUdade foi ignorado nase 
actuaacións xudiciais e, outravolta, coa 
sentencia da que estamos a falar, faise 
máis longo o ronsel de· despropósitos. . 
- De vello, e denunciamolo en varias oca

sións, a Xustiza impúxolle a este País un 
idioma extrano por m.or dunha lexislación 
uniformista. t:n castelán enxuizábase a un 
pobo que maioritariaménte-.ten por Íingua 
propia· a-- lingua galega}'!· Asi foi como o 

- · anecdotario xudicial arrequeceu o número 
de relatos que irtorman da'·dificultosa co- .· 
municación dos xuices . cos axusticiables 

· e testemuñas. . · 
Pasou, Sr. Presidente o· tempo e. por 

fin, os pobos .do Estado· español dotaron
se dunha constitución e duns estatutos de 
autonomía que recoñecian un réxime de 
·cooficialidade lingüística e uns dereitos Ó!? 
cidadáns para expresárense en lingua ga
lega coa Xustiza. O Estatuto de Autono
mía de Galicia ·no art. 25 dispón que "na 
resoludón dos concursos e oposicións 
para prove-los po~tos de Maxistrados,. 
Xuíces; Secretarios Xudiciais, Fiscais e tó- . 
dolos funcionarios ó Servicio da Adminis
traciól) de Xustiza, .será mérito preferente, · 
a especialización no dereito galego e o 
coñecemento dQ idioma do país". Maila· 
existir esta disposición séguens·e a cqnvo
car prazas xudiciais s~n ter en conta este 
requisito. Sen embargo, ¡paradoxa!, á Sala 
do Contencioso está atenta a calquera de
nuncia perante a "extralim_itación ~ · dos 
Concellos que esixén o coñecemento d~ 
lingua . galega nas Bases das convocato
rias para cubrir 'prazas. Aquí si que está -

· agudizado o sentido da Sala para abrigar 
ós poderes públicos a· acataren o dereito 
vixente. Sen embargo a Sala do Conten
cioso Admini~trativo do Tribunal Superior 

e de Xustiza que vostede~ preside conculca 
tódolos días o dereito vixerite·-¿ou aca
so non é dereito· a norma emanada · oos 
Parlamentos territoriais?-· ó utilizar unha 
deturpación aberrante da_ nasa toponímia 
nas sentendas e· demáis escritos emana-

, dos desa Sala. . _ 
·A nasa· Asociación : dirixíuse a moitísi

mos Concellos galegas para que ó abeiro 
,; • ·do -art. 7.2. da Lei 3/1983 de Normaliza

. ción Lin~ri.iística. rAs actuacions Xudiciais 
en 6alic1a serán :válidas calquera que sexa 

1'>-. . a lingua oficial empregada. En todo caso, 
a parte óu interesado terá dereito a que 
se lle enteire ou notifique na lingua oficial . 
qué elixa). Se les notificaron tódalas .sen-
tencias ~lilE8 n parte en ling1,.1a ga-
lega. so ch m ento respoñderon 
Dezao 'jjco e #os. §a p·etición fíxoselle 
ó Sr. f!fesj ente do~ ibunal; quen lago 
deu tr . ~do aflsa S de tales peticións. 

Sempre hai "razóns'' para adía-lo exer- casa e darlle· renda solta nos cafés ou 
cicio da· adecuación dos· servicios públi- onde mellor lle peta ó que adoeza del, 
·cos deste País ó réxime xurídico da coofi- pero xamais no uso dunha función públi-
cialidade: Nun primeiro momento diseque · ca. · , 
"todo llegará"; logo, "que no hay medios"; Precísase moíta ' vontade, Sr. Presiden-
máis tarde, "se necesita tiempo para ir uti- te. ·o exemplo louvable do maxistrado Sr. 
lizando el gallego", etc, etc. Asi se foron Garcia Ramos é único e debera.ser exem-
expresando moitos xuíces e maxistrados plo, ainda que só fose por amor propio, 
dende o ano 1978. de moitos maxistrado~ que viven nunha 

Houbo cursos de lingua galega, creouse Comunidade Autónoma con lingua propia 
- un Gabinete de Traducción, etc. etc. e e na que está en vígor 'unha Lei de Norma-
¿qu~ ocorreu? .Pois que o desprezo dos· lización Lingüística. 

·FRASCO 
·DE·SALES 
G. LUCA DE TENA 

D etrás dun borracho é fácil que 
haxa menos alegria que nun 
xulgado. Detras de vários pe

riodistas borrachos é fácil que haxa 
algúns galanos, atencións ou carida
des, depende como se mire. Refíro
me naturalmente a un pasado de foto 
sépia, ao que publicaban as primei
ras páxinas dos periódicos galegas 
de 1905 por estas datas da festivida
de de San Francisco de Sales, patro
no dos homes da pruma. O Faro des
tacaba unha longa lista de caixas de 
botellas que acreditadas casas da 
província entregaban para esta festa 
dos galeotes das redaccións. De par 
de cada cantidade, precisábase a 
marca, o~ anos de cava, a condición 
de tinto ou branca ou a gradación 
dos licores. Despois, o nome do re
presentante. Fixo que por esta publi
cidade gratuita, os sufridos xornalis
tas daban unha carreira en pé pola 
banda do limbo do alambique e dos 
vapores do alcol avellecipo en autén
tico bocoi de carballo. A viaxe cola
boraran magnánimos os ed~ores 
polo . procedemento combinado de 
ter aos pobriños dos polígrafos efí
meros malpagados e mortos de fame 
(e de sede) e de entregarlles de balde 
un espácio na primeira páxina co que 
por un dia ao ano contribuían á alie
nación profunda dos desta banda da 
letra impresa. 

Pasan os anm~ coma cabalos que 
ventan lobo, tallan as máquinas con 
raiba de soldado xaponés á baioneta 
nos montes de granito que foron 
peana de topónimos inesquecíbeis, e 
miren que a Asociación da Prensa de 
Vigo enlaza coa máis pura tradición 
para pedirlle a acreditadas firmas co
merciais que agasallen aos xornalis
tas no día do seu santo patrón con 
viaxes turísticos. Nada de espirituo .. 
sos porque hai que xugar nun torneo 
de fu/bito das tres pés (Periodistas, 
Publicistas e Policías). 

Por fin comprendo por que San 
Francisco se chamaba de Sales. O 

'VOLVER AO REGO . 

maxi$trados, xuíces e secretarios xudi- A Asociación de Funcionarios para a o diário El Pqís informaba que o 
ciais pola lingua galega fo"i ostensible. · normalización Lingüística de Galicia solici- tenista McEnroe se tiña dirixi-

Provócanos arroubo le.-las memorias da ta desá.Sala que no futuro a lingua utiliza- do aos árbitros "co maior ih-
antiga Audiencia Territorial: "La Adminis- - da nos escritos oficiais se~a a galéga, se- ·sulto da língua inglesa", o termo 
tración de Justicia en Galicia tramitó más gundo ·o decreto de normativización. O · fuck, que· en realídade non é un insul-
de .100.000 asuntos en 1 :988". Todos en mesmo tempo solicitamos tamén que se- to,. senón a expresión exclamativa fo-
castelán! A súa propia Sala, dende Xullo' xan requeridos ITlOito máis os servicios do. der. 
do. ano pasado só dictou catre sentencias . Gabinete de Traducción do Tribunal Supe- Durante a extensa campaña infor-
en lingu~ galega, cando estamos seguros · . rior. Agora xa h~i os medios solicitados e, . mativa ao redor de Nor.iega numero-

-que · despacharon máis de trescentos xa que lago, cómpre utiliza-los. sas publicacións recolleron a notícia 
_asuntos. ·¿U-la sensatez . e ecuanlmidade Xa que esa Sala non fixo caso da de- que implicaba ao xeneral en "desvia-
dos Tribunais de Xustiza, Sr. Presidente? manda presentada por DEZAOITO /CON- cións sexuais". Un dos dados apor-
Non abondan 12 anos para adecua-los CELLOS galegas para que se lles notifi- tados sinalab~ que gostaba dos cal-

. se·rvicios públicos ó réxime de cooficiali- · · que en lingua galega, a Asociación- de zoncillos amarillos. En . realidade o 
'·- dade lingüística? En Catalunya este asuh- . · Funcionarios fará unha campaña para que que si ·utilizaba . o militar ·panameño 

to resolvérono no ano 84, cando un anda-:- . outrávolta as C.orporacións .se manifesten era "uniforme d~ paracaidista amare-

¿Cat f i;,.ca .reacció otalas á papeleira. 
Asi se expfesqir~ gúns secretario~, con 
voz e mando oritario) ·nesa Sala. 

ÉJamentable que un TribUnal de Xustiza 
non respete o dereito dos cidadáns e ins
titucións cando o invocan, pero máis gra
ve aínda .é que non o apliquen. 

luz) Rodríguez Aguílera, asinara un conve- publicamente e denuncien a conculcación lo". .· 
nio coa Generalitat. Aquí houbo que tardr do dereito ·que lles . asiste, habida conta . Convma que ~ Embaixada ameri-
tempo para que o ano~ pasado se fixera que ríon existe disculpa ·para non facelo cana oferecera un servício en lingua 
algo semellante. Sell)pre sor}:lcr-los derra- por existir un Gabinete de Traduccións · española para evitar pespistes: O 
deiros. ' O autoodio hai qu_e garda-lo na con tres persoas. . ó ~-'--~---------------1 




