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O GOVERNQ QEDE, NA MÉSA.DE CONCERTACIÓN, 
PERO ARRISCA POUCO 

·_ O ·PSOE, -.· 
NA PROCURA 

DO_ ·coNSENso· PERDIDO 

· Nb 419 •APDO. 1371 (VIGO)• 100 PTA. . 

. ·Os manñeiros 
secuestrados 
pola _RENAMO 
poden ser. 

· . liberadós moi" · 
pro~to 
Os mariñeiros galegas Manuel 
Rivas Grandal, Xosé Luís · 

· _Pedrosa, Felipe Herma $eoane 
e Xosé Antónia Alonso Ortiz, de 
Raxó (Poio), Cangas, e os dous 
últimos· de Noia, . , · . 
respectivamente están ás pórtas 
de conquerir a liberdade. ·. 

· Segundo as últimas _ 
informacións, -ás que ANT tivo 
aceso, o Ministério de Asuntos 
Ext_eriores español está · 
ultimando as negociacións para 

. a posta en liberdade dos 
mariñeiros. (Páx. 9) · 

X.L. Facal: 
'O gran partido da 
esquerda _nacerá_ 
do acordp·. 
entr~ BN_G, . 
PSG-EG e PCG' 
Co-Jundador e membro do · 
· Consello Nacíonal· do PSG-EG , 
Xan López Facal aporta ao 
Parlamento unha longa 
experiéncia como militante · 
nacionalista desde a lonxana 

· criación de Galicia· Socialista, 
amais dun ·1abor de referéncia 
abrigada sobre a indústria e a 

· economía do país; López Facal 
é director finahcieiro de Sodiga, 
economista e enxeñeiro · 
industrial. . (Páx. 12 e 13) 

A toma de 
posesión 
mostrou os· 

·saetares 
contrapostos que. 
· apoian a. ·Fraga 
O baño· de multitudes, o sostén, 
da forza fáctica, o abenzoar do 
inerte espíritu g~laxiano, o viño 
do Ribeiro e a ·queimada, _ 
puderon facer esquecer, secadra 
por un dia, os problemas reais 
dun país, chamado Galiza, en 

~ demanda de apremiantes . 
~ Solucións _pedidas a coro tanto 
S2 polos presentes na Praza do 
~ Obradoiro como polos contrários 
~ á tole/orada. (PáX. 5) 
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Concertación 

O P$0E procura a recuperación db cpnsenso, 
sen ~nfrentárse ao sector priVado 

~ ~- . 
--

MANUEL VEIGA 

Os acordós ,,alcanzados até agora na mesa de concertación én Madrid .recoñecen a débeda social, 
· _ · . nomead_amente dos f_uncionádos, qúe estaban a perder poder adquisitivo no$ últimos anos. 

· .. 

Se ben non se consegue uh reequilíbrio, parece _máis grave a negativa a dignificar _o salá~io .base, o que afectaria 
· · directamente aos· beneficio~ _empresariai~. · 

' . 

. PARCHEO . 
E· BONAPARTISMO 

• " • 1 ' 

O primeiro qué hai _que-perguntarse é: po[ q·ue se -negocia? Se hai só 
. yns meses o ministro Solchaga culpaba ao volume salarial de ~ 
compon.ente destacado da inflación e impedimento para a 
competitividade das empresas frente ao exterior, a modificación · 
agora realizada ven demostr~r que a opinión dó responsabel '. . 
socialista non se apoi.aba sobre sólidas bases e quizá pretendía, máis 
ben, manter e mesmo if)crementar a'xa elevada nos últimos anos taxa . ' 
de beneficios empresariais a costa de presionar sobre os salários (ver 
cadros adxuntos). > . / . · 

O peso dos salários non é elevado na economia. O _aumento agora 
pactado suporá, tal e como est~ estimado, uns 300 mil millóns de 
pesetas, duns orzamentos estat~is que rondan os 11 bllións. O 
sintomá:tico é que Solchaga facilite un certo acordo cando a 
economia está claramente máis deteriorada" que hai :dous anos, data 
na que a prepoténcia era moito m·aior. Na actualidade está a medrar 
sen pausa o deficit na balanza comercial exterior, medra tamén a 
inflación, o aumento do Proc;Juto Interior Bruto en 1989 foi inferibr ao· 
do ano anterior e as previsións para 1990 son aindp inferiores (no 
1988 o PIB incrementouse nun 5,2%%, no 1989 m¿n 5% e para 1990 
o medre estimase nun 4, 1 %%). . . 
. _ A necesidade de consenso social ante a perda de credibilidade -
política· (temas como o de Juan Guerra. non son despreciábeis) e de 
votos (cunha ·ameaza de desvio en dire<;ción á esquer~fa), están ria 
base das escuetas modificacións realizadas até o momento, que non 
son un xiro social, · ainda que si son positivas. 

A. negoc_iación tiña qüe facerse ademais nunpa mesa cos sindicatos 
arredor. Na cqnci_éricia dos C;?strategas de imaxe socialista ainda petan 
as_ críticas á prepoténcia e a falta de diálogo realizadas por rñilleiros 
de-cidadáns o 14-D, . · · -

Por todo ·Íso parece Claro que; desta volta, cando CCOO, UGT e 
governo se decidiron ·a sentarse a negociar, algo ·consistente ia sair 
dalí. Mesmo non seria de estrañar, como sinalé;ln algunhas fontes · 

. oficiosas, que o governo e a UGT tivesen ·pactados xa -unha série de 
pontos prévios. . - . · · · . . ..: · 

Queda por saber se o a<;ordado sqbre pensións,' contratos de · 
traballo etc.,-se vai estender a outr~s temas como, poñamos por . 

. caso, a formación .ocupacional; ultiníamente retirada da competéncia 
. sindical e via pola que as centrais estatais recebiran· centos de 

millóns. Os célebres contratos do INEM tiñan funcionado como unha 
sorte de subvención indirecta a determinadas centrais: Non é de 
estrañar polo tanto que-este fose ultfmamente un dos maiores pontos 
de fricción entre esas. centrais e_o governo. · . · · 

A concertación. ven asi contrarrestar o desgaste socialista. Trátase, 
!3ntré outras cousas, de reducir o enfrontamento coa lJGT, cuxa 
leitu~a eleitoral non oferece dúbidas: Ainda que moi probabelmente 
permanezan as qistáncias, posta que parece difícil restituir a unidade 
partido-sindicato, máxi.me estando o prirñeiro no poder. Hai que 
contemplar tamén o feito de que a -división entre a familia socialista 
daba a CCOO como beneficiado. O governo está interesado en 
recolocar agora á UGT na parrilla de saídá cara ás próximas eleicións ~ 

. sindicais. De paso qúe_darán desprazados sindicatos de carácter 
amare/o como o CSIF, base léxica do PP. 

Pero o actual pro9eso de concertación oferece tanién unha leitura 
política nada despreciábel, sobre ·o modelo d~ sociedade que o 
govemo está a·pular. · · , . 
· A situación de moitos industriais e, por suposto, dos traballadores, 
dista de .ser óptima. O governo, pala sua banda, parece decidido a 
exercer un xeito de bonapartismo, cuxa base é a constituida polo 
sector· financeiro, altos ·executivos e traballadores especializados. 

Significatiyo é que o aumento se dirixa, sobretOdo, cara os_ 
funcionários e non respeito do sector privado. O _PSOE busca, sen · 
dúbida, un reforzamento da ·sua base social nos funcionários, pero 
non trocou significativamente o salário ·base. Ben é certo· que o 
incr~mento no séctor público pode servir de _referéncia.ao privado,· 
pero de ser esta a intención poderia ser atendidJYéHrectamente · 
in?r~menta~do de forma máis notória esez?<t . áido e fa mento salªrio 
m1mmo. - - · 

· . O PSOE preferiu, sen embargo, parch ar. á sua base soci.al; con . 
300 mil millóns; e· non expor ao secto( pr:ivado e financeiro a unha 
sequer leve merma de beneficios, o que si redundaria tiun reequilibrio 
das rendas. o -

J. BOU. TllB.I. 
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As duas grandes centrais 
estatais, CCOO e UGT, 
están a conseguir en 
Madrid, na mesa de 
negociación co governo 
mellaras económicas, 
consecuéncia, na sua 
opinión das movilizacións 
habidas - nomeadamente 
o 14-D- e do intento do 
governo por gañar 
credibilidade. Son moitos 
os pontos de dúbida que 
oferecen ainda os ·acordes, 
cuxo alcance, por outra 
parte, parece distanciarse 
do reclamado xiro social. 

'Q AUMENTO DAS 
PENSIÓNS DEBE 
CONSIDERARSE 
IMPORTANTE, PERO 
NON EVITA QUE 
VAIAN SEGUIR 
EXISTINDO PENSIÓNS 
INFERIORES ÁS 50 
MIL PESETAS' 

A negociación de aumentos sala
riais para os funci nários condi
cionará nunha medida significati
va os novos orzamentos do Es
tado. A decisión, de facelo pésie 
a todo, parece dar fe da imposi
bilidade de manter na mesma si
tuación unha débeda social que 
se viña acumulando nos últimos 
anos. Desde que en 1987 se ele
xiron representantes sindicais na 
función pública a capacidade or-: 
ganizativa, e polo tanto reivindi
cativa, do sector tiña medrado 
considerabelmente. En tales cir
cunstáncias a progresiva perda 
de poder adquisitivo estaba revi
rando éontra o governo unha das 
suas bases sociais. 

Convén ter en.conta, ainda asi, 
que os aumentos xa acordados 

.. enjre sindicatos estatais e gover
no central non com!)ensan abso
lutamente a débeda acumulada, 
se ben supoñen un factor positi
vo.:- As 55 mil pesetas que os fun-. 
cionários . recibirán · por xunto, 
con posterioridade á .aprobación 
da mesma na Mesa da Función 
Pública na cal teñen tamén pre
séncia patronal, CSIF e ElA
·STV, representa, xa que logo; un 
freo, máis que un cámbio de si'g
no na parda de poder .adquisitivo 
do sector. . . · 

TamJ)ouco Q. aumento pode _di-· 
cerse que afecte a todos os tra- . 
bailadores por igoal,_ dado que. o 

pla folga en 1985, .debe conside
rarse importante, pero non evita 
que vaian seguir existindé> P,en- : 
sións inferiores ás 50 mil pesetas 
(salário mínimo interprofisioñal · 
propo~to polo governol: O positi-

"VO aumento, con:io sucede· no 
caso dos funcionários; non satis-· 1 

.fárá a débeda social acumulada. -
.. o incremento do salário míni
mo, sobre o . que non houbo 
acorde, foi fixado ,pola adminis
tración nun 7% {inferior ao me- · 
dre do IPO no caso g~l.ego). O 
aumento é moi cativo se ternos 
en canta que provér:i dun escalón 
moi baixo: 46 mil pesetas ·en 
contraste con salários habituais 
que superan as 300 mil pesetas . 
e que redondean unha .situación 

~ de forte inxustícia sociál. 
5 Esta estreitez na proposta gu
~ vernamental evitalle o enfrentaº mento co sector privado. A situa
!C( ción é grave dado o elevado nú
~ mero de traballadores que reci--

PENSIONS .DA· SEGURANZA. SOCIAL 
. ·NA GALIZA EN XÜAO 1959:. . 
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~ ben o salário mínimo, cense-
~ cuéncia di~ta da expan~ón ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ · das contratacións eventuais. A IMPORtE ·MEÓIO DÁS.· PENSIONS I "·. 
~ petición de UGT e CCOO era de . 

63 mil pesetas de salário base EN GALIZA, EUSKADI E NO E$TA00 
que non cabe calificar de abulta- · -

'fí.. PROGRESIVA 
PERDA DE PODER 
ADQUISITIVO ESTABA 
REVIRANDO CONTRA 
O GOVERNO UNHA 
DAS SUAS BASES 
SOC~AIS' 

medre do IPC adoita a ser máis 
elevado ultimamente na Galiza a 
respeito doutras áreas do Esta
do. Neste senso, o incremento 
tampouco é, polo tanto, reequili
brador das desigualdades. 

Doutra banda o a·umento do 
1,2% sobre a masa sa'larial non 
se consolida ate 1991, co cal en 
1990 o incremento do 5% do 
que se tala será inferior ao se 
realizar sobre a masa salarial an
terior. (A proposta do 6% que far 
o govemo basease nun aumento 
do IPC de entre o 5,5% e o 6%, 
segundo o ministro Solchaga e 
do 5, 1, segundo a CEOE, atenta, 
coma sempre, a que as previ
sións á baixa impidan un.despe
gue excesivo dos salários. Pola 
sua parte a OCDE prevee un in
cremento do IPC para o Estado 
español do 6,5%). 

A notificación dos 

d~ e que o governo rexeitou. -

Subvencións aos 
tr~balladores agrários 
Ainda que non se chegou a .un 
acorde polo de ágora a subven
ción a establecer para os asala.; 
riadas do agro, fUndamental
mente xornaleiros, serve para · 
compensar unha grave inxustícia 
histórica. O problema- é que ·a 

. concepción estatal dos acordes 
· impide unha visión matizada. Asi 
a situación na Galiza é semellan,.. 
te pero maniféstase de maneira 
moi diferente, dadas as diferén
cias na estrutura económica. Os 

_ traballadores galegas do agro · 
sono, fundamentalmente, por 
conta própria, o que non resta 
que a suá condición de yida sexa . 
de miséria; pois ben, o carácter 
estatal da negociación impedeu 
que se puxerá sobre o ule maari
leño a proposta de redución da 
Cuota da Seguridade Socíal 
Agrária, amplamente sentida en 
Galiza. 

'Q INCREMENTO DO 
SALARIO MÍNIMO É
MOI CATIVO' 

contratos ás centrais Postura da patronal 
A obriga, segundo os acordes xa ' No actual proceso de concerta-
aprobados, de que as empresas ción, a diferéncia do" sucedido en 
notifiquen aos sindicatos o tipo procesos anteriores, . hoabo me-
de contrato realizado con cada ' sas bipartitas sindicatos/patronal 
traballador é unha prática xa ha- e administración/sindicatos. Nas 
bitual neutros paises europeus. mesas negociadoras entre traba-
A medida faciase necesária ante lladores e empresários non se 
o preocupante mar de irregulari- acadou nengun acorde. A patro-
daoes existentes nas contrata- nal partiu do intento de querer 
cións. Por outra parte trátase reducir as cuotas da seguridade 
dunha medida informativa para social, o que .significaria, dun 
as centrais e non dun requisito chimpo, un forte descenso sala-
legal ao que estaña condiciona- rial, dado que as cuotas á seguri-
da a firma. dade social non son máis que 

O novo requisito p0deria influir unha parte do salário do traballa-
tamén nunha maior aceitación in- dor extraído como imposto polo · 
directa da 'contratación temporal Estado para o mantenimento de 
por parte dos sindicatos firman- determinados servícios. O etn-
tes do acorde, até agora belixe- . presário ·non é, polo tanto: máis 
rantes co feito de que os contra- que o intermediário recaudador 
tos temporais estivesen a con- que elixe. o Estado, verdade que 
vertirse na nofma e non na ex- convén soster frente ás demagó-

. cepción xustificada pola necesá- . xicas bágoas-da CEOE. · 
ria criación de emprego. · A patronal está. tamén a esibi.r 
· . .( , . . · a s,u~ dur~~a _nC? ,tocante ao acor-
Pens1óns e saláno mm1mo do de not1f1cac1on dos contratos 
O aumento das pensións, cuxa á parte sindical. Significativa . ne-
situación motivara xa unha am"- . gativ~ á transparéncia que deixa · ªº descuberto o intencionado e 

masivo fraude contractual. 
~ ' .. Q AUMENTO NON . ·Será de interés, · observar por 

REEQUILIBRA .As 
último cal .é a posición do PP, até 
·agora situado á par dos sindica

DESIGUALDADES · · · tos nas suas reivindicacións, trás 
T=E=R.=R=-=. l=T=-=o=-=. R~IA,,....,l,...,,S_'"""",----"~-- o posicionamento. feito público 

pola pat~onal. -:. · o 

l!llLES ·PESETAS -

601 . 
40-f ·· .... .... .......... .. 

aó~ .... -~ .. 

~:j 
o 

1884 1986 . 1986 / 1987 • ; 1988 1989 

GAL.IZA 23.3 26.6 28 29.9 . 32 . 34.7 

ESTADO 26.3 28 31.1 33.6 36.1 39.6 , . 

EUSK.Mll 29.1 32.6 36.5 . 39.5 . 42.6 . 46.9 

ANO 

-GALIZA ~ESTADO IJTI EUSKADI . 

FONTE: BQ.LETIN ESTAOISTICAS LABORALES 

. AUMENTO SAU\BIOS FUNCIONARIOS 
COMPARACION. CO IPC EN GALIZA ·E NO ESTAD · ' . . 
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.. AUMENTO 

1988 1987 1988 1989 

ANO 

AUMENTO 

- ~ARIOS . ~ IPC GALIZA filB IPC ESTADO 

'/ 

GÁl\lANCIAS EMPRESAR1AIS 
% QO PIB DO ESTADO 

"' 
~ PARTICIPACION NO PIS 

1970 1974 '191e 19&~ . 1984 1987 

ANO . -ljl, 00.PIB : 
DlVIDENDOB.E INTERESE&, AFORRO BRUTO 

FO".'TE1 INFORME ECOll!OMICO 11,7 ,llBV -
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AS CENTRAIS · SINDICAIS CONSIDERAN PARCIALMENTE POSmVA Á NEGOCIACIÓN · 

As centrais sindicais valoran 
en termos positivos, ainda 
que parcialmente, os 
acordos alcanzados até 
agora na mesa .de Madrid . . 
De todos modos os pontos 

de vista contrastan entre si 
e duas delas ·-uGT e 
CXTG- preferiron agardar· 

. a qua o proce~o . estivera 
máis avañzado para . ·, 

· expresar ~ sµa opi_nión~ - Para 

·xesus Diaz· (Cco·o) -

·xesus Diaz, secretário xeral 
de Comlsións Obreiras de 

. Galiza_ "dos 720 pontos · 
contemplapos na Proposta . 
Sindical Prioritária, . 
elaboratja por CCOO e .. 

UGT, na ·actual negociacic)n·· · · 
conseguiu~e q!Je fo~en . . .' 
aprobados ·5". Xesus Sei.xo, 
membro do Secretariado 
Nacional da INTG, bota de 
menos que· "nunha .·- · 

negociación qoma este non 
se_ cuestione para nada o 
modelo de desenvolvimento 
económico, que para o caso 
de Galiza é un problema 
crucial". 

'Os acordos son positivos, ainda que non son o xiro Social' 
. , . .. 

• 

Xesus Diaz, secretário xeral des- -
.de hai moi poucos meses, lem- ·· 

· bra ·que a mesa 'estableéida en 
Madrid "flfoito da ampla mobili
zación do 14-0 e doutras realiza- · 
das polos traballadores". Tamén .· 

En cohxurito Xesús Diaz valor~ 
como "un xiro e ün reforzamento 
no sistema público de pensións'' 

-os acordos até agora alcanza-. 
dos. 

A notificación dos 
contratos laborais 

ter.án que oférecer aos sindicato~ 
· unha cópia dos contratos labo
rais asfnados, isto_ é valorado 

. como i"mportaote, poias centrais, 

conta que moitos . traballadores 
- firmaban o finiquito xunto co 

contrato temporal. · Agora o em
pres~rio que quer romper a rela

. ción laboral terá ~ue avisar con 
_ quince días de antelación, co cal 
·o traballador poderá consultar se · as eleicións-xerais, co xiro habi

do á esquerda, ~erian incidido 
neste cámbio de átitude guver- -Como é- sabido os _empresarios 

·. cara a contención do fraude, 
pero Di~ resalta ademais que 
isto · sex.a tamén obligatório para 
"as prórrogas dos con-tratos e 
pfira os finiquitos, teñamos en 

o finiquito é correcto e, en todo 
caso, poderá estar presente uo. 

namental. J 

- "O governo por fin · recoñece a 
· débeda social, tanto dos. funcio- -
nários .. coma dos pensionistas e 
istci é. mor positivo"' ~inala piai. 

· O perto de. millón é médlo de 
_ funcionários existentes no Esta-· 

do conseguen ta:mén, a partir .de 
. agora, o. 'direito á ·. negociación 
- qolectiva, feíto tamén altamente· 

valorado por q:;oo. 

A destacar tamén "a cláusuia 
de revisión salarial que campen- . : 
se as desviacións que poida ha.:. , 
ber no IPC". · -

. No tocaAte- ás pehsións asis
. tenciais Diaz resalta o . feito de 
. que vaian medrar das 20. mil pe~ 

setas do ano 89 ás 26 mil de 
agora. Estas pensións revaloriza
ranse en función · do IPC do ano 
anterior. 

Os p-onto$ por filio suporán, 
segundo o acordo·, tres mil pese
tas por cada un, para rendas in
feriores ªº millón de pesetas," o 
que, segundo Xe~ús Diaz ten. o 
valor de reflexar unha cantidade, 

-non simbólica" como viña senda 
· até agora, e que pode significar . 
o asentaménto dun critério de 
agora en diante; 

' .'Q ACORDADO SO . 
COBRE UNHA 
PEQUENA PARTE DO 
PREVISTO NA 
PROPOSTA SINDICAL 
PRIORITÁRIA (XESUS 
DIAZ-CCOO)~. _, __,____ 

A respeito das pensións con
tributivas, no segmento máis bai
xo, o dirixente de Comisi6ns sa
lienta o incremento cercano. ao 

. 10%%, "o máis alto d~sde que 
están .os $OCialistas no poder" .e 
"en negún caso a subida será 
por baixo do- IPC -e tamén hai 
que ter ·-en .conta que a revisión 
fárase en función do IPC do a:no 
ariter~or, cifra qué se coñece e 
que non está suxeita_ ás ' previ
sións á baixa que adoita a . reali-

-. zar_ o govem()". 

o Incremento das pensión• vi~ .s8n~o rec1am8do desde 1985,.. ~no ~ que se produclu unha amPtá moblllzaclón, como 
recolle a folografl~ · . · _ · . _ _ _ , _ · . 

-Xesµs -S~ixo (INTq) 

'Non ·s~ . está ·a -tr~tar o modelo 
de désenrolo . e . de criclci~n de ,emprego, 
a~pectos fund~mé_ntais para-Galiza' 

· ~esus Seixo, membro do se
cretariado nacional da INTG, 
cree, . pola sua parte, que "a 
negociación entre as e.entráis 
estatais e ;o governo qentral 
ten o aspecto positivo de que 
decidiran abandoar o tradicio
nal i:nétodo ·de pactos sociais 
nos calés se incluian.. un con
xunto .de matérias, das que era 
mql dífícil facer lago_ un seguí-·-

. mentq. De feíto estes pactos 
sociais non cumpliran . nunca 
0$ seus obxetivos, fundamen
talmente os de. críación de 

· postas de traballo:·. · 

A problemática diferenciada 
e acuciante que sinte Galiza 
neste intre deixase· notar na 
perspectiva do dir"ixente nacio
nalista q1,Jen ~firma que . "sen 

· un plan concreto-de industriali
zación· do país, onde se anali
ce que tipo de indústrias se 
pretenden ins.talar·- que com
pleten o ciclo produtivo, que · 

'SERIA PRECISO 
ABRIR .EN GALIZA 
VIAS DE ·. 
NEGOCIACIÓN· 
CUNHA 

Seixo prefire, de todós · mo
dos, agardar a que os acordos 
alcanzados se vexan reflexa- -
dos nun . documento -0nde se 
podan ver cales· son ~s. melio
ras e cales van ser' os métodos 
de control. : · ., 

PERSPEITIVA 
DISTINTA, ALÉN DE 

·._ QUE GRAN PARTE 
Plan de· med_idas polo 
-emprego ·. _ 
O dirixente da INTG valora, sen 

. émt::iargo, · negativamente, . 
"polo menos como traballado-

: res galegas", o feito de qué 
''non se éstéña a talar . do mo
delo de ·desenv.ólvimento ·eco-

-, oómico;e i.ndustrial; algo que si 
· está ··contemplado d.e . modo 

fundamental no conxunto de -
medidas polo emprego elabo
rado ,polas catro centrais . aqúi 
_na Galiza". . . · -

DO QUE . 
·coNTEMPlA A 
PLATAFORMA ' 

, SINDICAi, __ . --
PRIORITARIA 
POIDESE SER . 
ACEITADO POLAS· 
CENTRAIS .· . . -
NACIONALISTAS 
~ESUS SEIXO-INTG)_ · 

'•.J. ,,01 , , .• 

críen emprego ... - ·e que tipo 
de subvencións se lle conce
den, é dicer, cara a onde se 
orienta, en definitiva, o desen
rolo; resulta difícil afrontar o 
problema fundamental que 
mov.e hoxe ~os sindicatos que 
é a criación de emprego". "Ac-

- tualmeñte, sinala, se unimos a 
fálta de emprego a todas as 
modalidades existentes de 
contratos temporais encontrá
monos cun panorama precário 
en· toda a vida laboral. Este fei
to non se está a tratar na mesa 
de Madrid. tora ·do que é o 
control da contratación e q1:1e 
consideramos positivo". , 

"Seria precisq, xa que 'logo, . 
considera Xesus Seixo, abrir 
en Galiza -vías de negociación
punha perspectiva - distinta, 

· alén de que gran parte do que 
contempla a Plataforma Sindi- . 
cal Prioritária ·poidese ser acei

, tado polas centrais naeionalis
tas". 
- por-· Último, matiza, .-"fora de 
q~e sexa positivo 9 aumento 
aos funcionários, ·está aí o.cati

. vo salario mínimo que afecta a 
·moitos traballadores en Galiza, 
e non só aos que están .no 

~ paro, . .senón tamén a· moitos 
dos empregados, e ·astes sec

-tores non vari recuperar poder 
adquisitivo tal e como van as· 

· negociaciórts de Madrid". o 
~" ' . . ' .... -

representante sindical á 'hora de 
firmar". · 

Diaz recoñece que isto. non 
·serve para rematar co problema 
dos contratos temporais "pois 
iso depende xa da lei de contra
tos que actualmente permite 1-4 
modalidades de contratación 
temporal, pero en calquer caso 
elimínanse algunhas das posibili
dades de fraude". 

'XESUS DIAZ 
VALORA COMO UN 
"XIRO E UN 
REFORZAMENTO NO 
SISTEMA PÚBLICO DE 
PENSIÓNS" OS 
ACORDOS ATÉ--
AGORA 
ALCANZADOS' 

De observarse irregularidades 
os inspectores de traballo poda
rán ser acompañados polos re
presentant~ sindicais, sinala o 
sindicalista, o que impide que 
sexa o empresário o seu interlo
cutor exclusivo e os fertos que 
de iso normalmente se derivan. 

Para Xesus· Diaz, en todo caso, 
o actualmente acordado "só cu
bre unha pequena parte do pre
visto na Proposta Sindical Priori
tária. Queda ainda o sustancial e 
o que suporia o verdadeiro xiro 
social, refírome, por exemplo, á 
reforma fiscal, á construción de 
vivendas públicas, o estableci
mento dun salário social para 
persoas marxinadas do mercado 
de traballo e en condicións de 
pobreza, a potenciación da sani
dade pública, o ensino, a partici
pación dos traballadores nas 
empresas, a formación profisio
nal, a saude laboral, a resolución 
de conflitos, etc.". 

Resposta da patronal 
No tocante á mesa coa patronal, 
ate agora fracasada, Diaz ere 
que "a patronal púxose nerviosa 
ao ver os acordes coa adminis
tración. Tañamos en.'conta que o 
que eles tentan e manter unhas 
cativas pensións públicas que 
obiigueh aos traballadores a re
currir ás caixas aseguradoras 
privadas. O . cabreo ante o acor
qo de control dos contratos e, 
por: outra banda, máis próprio de 
tempos pasados". Xesús Diaz, 
~ugura xa, . vistas as posicións, 
unha negociación ·de convénios 
conflitiva. o 
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• Nais_ 9os Grapo: entre ~ firmeza e· a dor (Páx. 6) • Viabilidade da produ9~ón agrária na CEE_ (Páx. 7) 
. -A r:nobilización dos usuários conseguiµ manter os sen{ícjos de RENFE (Páx. 9) . · 

• O conflito dos. "irmáns Guerra provoca nov~~ · 
· alianzas no Congreso (Páx. 15}· 

~~~~~~--~~~~~~~~~~- ~~~~---,-~~~~----,-~-'--.--~ 

tOMA DE POSESIÓN DO PRESIDENTE DA.XUNTA _ 
. 

A defensa da Esp~ña índívisfbel conviveu cun· renascido s~ntimento galega 

O espectáculo da. toma de posesión m.osttou xa a contradíción 
, entre o~ · sectores-Sociais . que apoian a Frélgá 

• A. EIRÉ 

O acto multitudinário co 
que M. Fraga tomou 
posesión como Presidente 
do Governo Galego serviu 
para mostrar as 
contradicións da política 
que quer instaurar, pero 
tamén as suas persoais. 
Nos diferentes actos 
conviviron a máis resesa 
direita española, desexosa 
de revanchismo, co 
sentimento galego na sua 
etapa folclórica; os que 
vian ao novo Presidente 
como o campeón da 
España Jndivisíbel, cos que 
o aclamaban como o Roi 
Xordo que se enfrentará, 
vitorioso, a Madrid. 

As mulleres empirifolladas, con 
abrigo de bichos, aclamaban, his
tericamente a M. Fraga, a Alva
rez Cascos, a Isabel Tocino, a 
Aznar, un pouco por devoción, 
un pouco por facerse 11otar. Pe
dian autógrafos e procuraban fo
tografarse para a posteridade, 
orgullosas de que "por fin ga
ñouse a direita española, gañou 
D. Manuel"!; tal como repetian un 
fato delas mentres querían mar
car os pasos dunha muiñeira ao 
son da marcha "Gallaecia". As 
mulleres con toqullla e pano, as 
que chegaron en autobuses, 
mostrábanse tamén orgullosas e 
tremendamente dignas no seu 
ollar expectante. Para elas M. 
Fraga encarna a idea dun galego 
triunfador, con poder, que "vai a 
Madrid e é capaz de poñelos a 
todos firmes se fai falta". Elas 
non entendian como cando se 
invita a alguén a unha festa ten 

. que levar o papel da invitación, 
as outras como sendo militantes 
de Alianza Popular non podian 
pasar. 

Eran os dous mundos, en con
tradición; que forman os votan
tes do PP na Galiza e que Fraga 
pretendeu enbrear nun mesmo 
carpo nos actos do dia 5 .de. Fe
breiro con chamadas a "unha 

· Galiza con sítio para todos". 
Pero a dicotomia estaba evi-

dente. Habia labregos que· hai 
tres meses que non cobran o lei
te, emigrantes que arelan voltar, 
pequenos comerciantes en crise, 
armadores sen caladeiros e máis 
dun parado que soña con tem-

pos mellores. 'Uns-e qutros teñer:i 
-postas as esperanzas no Gover
no de M. Fraga, sentíndose fa
chendosos de que "dunha _vez 
Galiza saia nos telediários, de 
~ue nos fagan . caso como aos 

DELMI ALVAREZ · 

c~taláns e .os bascas". 
Na mistura estaba presente ta

mén a España intransixente, che
gada desde Madrid ou Mi~res; 
desde Alacant ou Toledo e, .rnes
mo, .desde Catalunya e Euskadi; 

UNHA NOVA .ETAPA· AUTONÓMICA -A. EIRÉ 

O 5 de Febreiro de 1990 comezou na Galiza unha autogoverno. 
nova etapa autonómica: a da autonomia consolida- Polo demais, ainda que ambos representan a 
da. Desde 1981 a 1990 o autogoverno facíase pa- unha direita, o presidente galego foi o adalide ·da 
tente nas campañas publicitárias, nos letreiros das direita española e, agora, encóntrase cunAa direita 
obras, nas inaguracións, primeiras pedras, feiras e económica galega, que-se asemella moi pouco a 
festas e nas orellas das vacas saneadas. Pero as catalana, obligado .a defender uns intereses contra-
institucións non estaban prestixiadas. Foi unha au- pastos: os da maioria dos s_eus votantes galegas e 
tonomia á imaxe dos anteriores presidentes da os da burguesía monopolista estatal. 
Xunta: apoucada, que se debatia entre o ser e ó O populismo co que quixo entronizarse Fraga é, 
non ser do nacionalismo español e do nacionalismo -á par que o seu sostén, tamén a seu calcañar de· 
galega, entre o .interese próprio e o mandato das Aquiles ao poc;1er converter, sen querelo, o senti-
ruas madrileñas Ferráz ou Génova; unha acomple- mento folclorizante _nunha percepción política dos 
xada autonomía de terceira, en suma. problemas. A resolución ou non das demandas po- · 

M. Fraga tomou o camiño pujolista do folclore, pulares vai deixar en evidéncia non só o que está 
mudando a sardana pola gaita, a Praza de Sa~t · disposto ou non a facer M. Fraga, senón que pro- . 
Jaume, polo Obradoiro. A diferéncia está no ponto blemas se popen resolver no marco autonómico e 
de partida. Os dirixentes cataláns apoiárons~ no cales escapan as . sµas competéncias. Pode ser a 
folclore partindo do próprio sentimento nacionalista desfeita do PP na Galiza e a chegada da bora na 
dun povo que, maioritariamente, se pronunciou que o nacionalismo se convirta.en verdadeira alter~ 
pala autonomia. Manuel Fraga procede do máis re- nativa, a non ser que alguén pen.se, como as forzas . 
calcitrante antinacionalismo, do· franquisrrio, e o da cultura ~ue M. fraga vai ser ao galeguismo o 
povo galega só votou nun 20 por cento a favor do . · 'que Saulo ao cristianjsmo. · - o 

1-

Represión policial duriha coin_parsa 

/ 

DELMI ALVÁREZ 
os vellos caciques, os empresá
rios afeifos ás quebras fraudu
lentas e os que deron "un -millón · 
para· a fésta, que non tardarei en 
recuperar" ... 

Xunto aos gaiteros, xa repolu-
. dos aos dez anos, representan
tes da tradición ,galega, envara
dos no seu pap.el, as madres es
pañolas escandalizadás cando 

· se · inteiran de que se está a can
tar o Himno Galego, e non o Hino 
de Santiago Patrón de -España, 
ao que_ o Presidente citou como 
tal na sua elocución. 

Supervisando todo ·os poderes 
fácticos, o Exército e a lgrexa 
que, ao contrario que noutras 
ocasións, deixaronse ver osten
síbelmente, e a Santa Compaña 
do Galeguismo, con Ramón Pi
ñeiro ·e Garcia Sabell á cabe;za. 
- o baño de multitudes, o sos
tén da forza fáctica, o abenzoar 
do ·inerte espíritu galaxiapo, o 
viña do · Ribeiro e a queimada, 
puderon facer ésquecer, sec~dra 
por un di.a, . os problemas reais 
dun país-i chama.do Galiza, en 
demanda de apr~miantes solu
cións pedidas a coro tanto polos 
presentes na Praza ·do Obradqiro 
como polos contrários á fo/e/ora
da". · · O 

pois se a nota oficial atribueuna nada n,lalleira, ante a salpresa-do 
• G_.VILAS as JUGAS, habia membros· dou- públ_ico que, en xeral, contem
Paralelamente a celebración ofi- . tras formacións d_e esquerdas, piara divertido a marcha da com-
9ial, 4:Jnha comparsa dúnhas vin- __ independentes. e os própric;>s fa- _ parsa. Houbo quince detidos, · 
'te persoas .disfarzadas, coman- randuleiros, que guiaban· a comi- logo ceibados, vários contusio-
dadas pm membros dun grupo · tiva. . · nados, alguns con fortes golpes 

· de teatro santiagués, montara un _ Esfa só pudo per.correr uns atendidos n9 hospital, e denún
desfile al!ernati_vo n.o que, dirixi- - cen metros antes · de. ser detida cias cruzadas . no xulgado, pois 
dos por un "axente · municipal", · poi~ policia,· a quen solicitaron segundo a versión oficial famén 
váríos .gaiteiros provistos d~ gai- logo un ·camino "autorizado". "Yo algun axente resultóu "fer.ido" de 
tas de xoguete eran seguidos OS marco el Cal'Jlino"· foi a res- resultas dalgun : tropezón, polo -
por "almas en pena" q~e . tenta- posta dun número, e vendo que que se viu. Foi o resultado dunha 
b~m recordar o pasado .luctuoso aquel era o c;ta com.isaría, os da intervención poltcial á antiga 
de Fraga. A farsa tiña un carácter charanga ·negáronse a seguilo.' · usanza, desmesurada e violenta 
eminentemente lúdico, e sen . Daquela a policía descargou resposta a unha· manifestación 

' identifi~a~ión pa.rtidária concreta, · unha contundente e indiscrimi- - pacífica e ben inócua. D 
( • - 1 
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$EGUE A FOLGA DOS GRAPO 
~ . . 

. Familiares dos presos do G_RAPO en folga ~e fame 

'Estáhnos matando tamén a· nós' 
·• - A. EIRÉ 

País, nais, irmáns e irmás, 
cuñados e outros · 

_familiares· dos. presos· do 
Grapo en folga qe _ farne· . 
levan pechados desde o 
22 de Decembrb na sede 
da Cruz Vermelta en Vigo, 
porque "só así ternos a 
conciéncia de que 
estamos facer'.ldó .algo por. 
eles". Eles sofren, -tamén, 
en . própria carne, ·L,mha 
situación que cada día se 
fai máis in.sostíbel. 

"Votei aos socialistas duas veces, pero están demostrando que non teñen corazón" 

fondo do peito de nai escapáse 
un aí! lastimeiro que non da con
tido .e un salouco entrecortado e 
apenas - perce.ptíbel: "eu · non 
qÚero que morra". 

vaian matando un a un", sentén
cian con asumida decisión de 
horas e horas de solilóquios e -
discusións cte gruRo. 

melancólicas cando recordan 
aos seus tillos, "eses socialistas · · 
de verdade-, ~ses homes que 
todo o merecen porque non te
ñen máis que corazón e tlonda
de". 

Pero fara daquela habitación 
da Rua Ecuador moi poucos son 
os que parecen. inteirarse da tra
xédia destas famílias. A solida
riedade ·non aparece por case 
nengunha parte, algo que non 
semella desanimalos, xa que re-

. cardan que "hai moito máis 
apoio que no ano 81 cando mo
rreu -Crespo Galende; ainda que 
a Ga1iza sempre vai moi atrasa
da". 

E queren denunciar como se 
cortan as mostras solidárias, 
pondo como exemplo o que lle 
pasou a Cela Seoane aos dous 
dias de sair da cadea: "collérono 
duas persoas .e metérono ·nun 
coche no que estivo todo o dia. 
Despois de ameazalo, soltárono. 
Fixéronno porque desde que sai
ra levantara xa un movimento so
lidário en A Coruña". 

E expresan a sua convicción 
de que o que está a facer o Go
verno "é provocar para que haxa 
martes" ao tempo que expresan 
a sua pena "polos policias, que 
son uns mandados, e palas suas 
famílias". 

"Para nós este Nada!· non foi Na
dal nen foi nada. Que festas pa
samos! Non corner;nos nen 
nada ... pero piar, ,moito pior ain
da, pasárono eles", .afirma a nai . 
de Fernando Collazo, un dos , 
membros do Grapó en .folga de
fame. Ela podia ser a xenuina re
·presentante . das famílias destes 
presos . que están ,a le.var a Sua 
loita até as últimas ·consecuén
cias, até unha marte que, cada 
dia, parecé mái$ perta. Pero ·es
tas persoas pechadas na Cruz 
Bermella viguesa desde o . 22 de 
Febreiro non fan distincións, for-· 
man · un grupo perfeitamente uni
do, pois, saben: que só así "po
demos resistir a tortura a qúe · · 
nós están somentendo". Non só 
son os presos en folga de fame · 
"que ainda que se salven xa qúe~ 
dan arruinados fisicamente para 
-toda a vida", os-que están a pa
decer, "nós ·tamén estamos en
fermos todos; mátannos a nos e 
aos nasos tillos". 

. Pero as qágoas dejxan paso, 
ao momento, ás reivindrcacións: 

·~ "os nasos tillos só peden · un_ 
agrupamento, unhas condicións 

Reclaman que ·"pare a tortura, 
que os deixen morrer", pero do 

- dignas" e xustifiéan a sua posi
ción, o ir a µn alá xa praticam~n:
te irreversíbel "porque estábanos 
matando pouco a pouco, exter
minando nesas cadeas e non lles 
quedou · outro remédio que loitar 
para acabar coa situación e, se 
é preciso morrer... é mellor mo
rrer xuntos, toitando, que que os -

AS palabras que se voltan du
ras contra o Governo, contra Mú
gica . sobretodo, recordando 

- como por "duas veces votei .aos 
soc;;ialistas", vóltanse doces e 

Recordan como viven os pre
sos de direitas "nas cadeas de 4 
estrelas", mentres que o Gover
no quer centrar a polémica en se 
se debe alimentar aos presos ou 
non. Eles teñen clara a sua opi
nión: "a alimentación forzosa é 
unha tortura. Nós non saimos 
daqui até que saian eles, só asi 
teño a conciéncia de que estou 
facendo algo". O 

NOVO COLECTIVO NACIONALISTA . --

. Afinnan .ós· rne~bros da su~ coordenadora despóis da 1 Asamblea do colectivo 

'Avante ·po.d~ convertirse nunha porta de entrada no BNG de .sectores independentes' 
· • E. SANFIZ/f;ERROL 

A· organización no próximo mes 
de Marzo dunhas Xornadas mu
nicipais e outras sobre o provir 
·da Universidade galega, xurto 
coa eteiCión -da nova coordena
dora nacional de· Avante, foron 
·algúns dos acordes máis satien'- . 
tábeis da t Asemblea Nacional 
que este colectivo -f orm~do no 
seo do BNG no pasado rnes de 
SetembrO- celebrou, o pasado 
sabado dia 3 na. Faculdade de 
Economía d~_·santiago. 

"Haf-.moito tempo que non 
saíamos tan satisfeitos de Con
gresos ou Asembteas deste tipo 
-afirman os membros ·da nova 
coordenadora de Avante- xa 
que ·se produdu un deb~te rico, 
aberto e . moi p~rticipativo que 
c~usou unha grata impresión en-

. tre todos os asistentes". A diver
sidade da procedéncia dos 
asambleístas- -concel.leiros .. do 
BNG, sindicalistas da INTG e da 
CXTG, profesores ·e estudantes 
universitarios, etcétera- é outro 

.. . dos dados que · sinalan ·os diri-

x~ntes . do colectivo, para· refór
zar· a sua valoración positiva da 
Asembtea de Económicas, resal
tando asimesmo as propostas .de 
actuaéión política que forori 
aprobadas e nos próximos me
ses serán planteadas no. seo do 
Bloque, pretendendo aprofunfar 

. na sua moderniz~ción. · . 
Atgunhas destas propóstas re

tírense á act~ación do grupo 
parlamentário na própria .Cámara 
e no· cpnxunto d~ · sociedad~. A 
criacjón dunha comisión de. im
plantáción que prepáre-. a~ elei-

cións municipais, ou a liña de ac
tuación en organizacións ecolo
xistas, feministas ou pedagóxi
cas, que segundo o colectivo na
cionalista debe fuxir do instru
mentalismo. Polo que se retire á 
política de/ alianzas, Avante de
cJara concordar co "proxecto co
mun" se ben matiza que debe ir 
acompañado · dunha relacións 
mais estreitas do BNG con Es
querda· Galega. · 

. A coordenadora do npvo co
lectivo ,preciso asime$mO a sua 

vontade de non converterse no 
"sector crítico" dentro do Blo
que, senón ao contrário contri
buir coas súas propostas e co 
resto dos colectivos ou tendén
cias organizadas e co conxunto 
dos militantes da organización, a 
afortalar a sua preséncia. "A van
te pode ser ademais unha porta 
de eotrada no Bloque de certos 
sectores que até o momento se 
amasaron reticentes a afiliarse e 
colaborar na construción dunha 
alternativa nacionalista de es
querdas". O 

pROPOSTA NO PARLAMl:NTO GALEGO 

·Afirm·á.que. o debate' é "oportuoo e necesário" 

O PSG~~G apresentou 
unha proposiCión de lel ·sobre a auto-detenninación 
O PSG-.EG ·apresentou o 
Martes dia ·s no 
Parlamento da Galiza unha 
proposición de Leí sobre o 
"desenvolvimento do 
autogoverno nacional da 
Galiza e o direito á · 
autodeterminaciór". 
No ponto primeiro da proposta a 
debate recóllese a "manifesta 
vontade de autogoverno da Gali
za como nación". 

No . segundo .ponto. reclama 
aas institucións do "Estado "'o de
senvotvfmento pleno do Estatuto . 

de Autonomia-, exixindo a urxen- · · pectiva confedera! penihsular. e a nación galega ten direito á au- ción", desenvolvendo o texto 
·te culminación das · transferén- - europea". · todeterminación. Que ese direito constitucional en sentido restriti-
cias, e aplic.ando o texto consti- reside no Parlamento da Galiza. · · vo. 
tucional·no ·sentido máis amplo e . TaJTién sé "insta ªº Governo como representación democráti- · Outra das x.ustificación dadas 
favorábel ao autogovemo das galega ª loitar contra a descrimi- ca do. povo galega". na exposición de mot~vos é que 
nacionalidades, con ·independén-· nación da Gal iza na ' éstratéxia O PSG-EG xustifica esta pro- " o autogovern~ n~cional precisa 
cia da cónveniente desenvolvi- político:-económica .:estatal, ne- posición, '"oportuna e necesária", do desenvolvimento do Estatuto-
mento de todas as aufonómias gociando co Governo central ª dada a "frustración existente nas de Autonomia, ·e mesmo dq sua· 
como sistema · pqlítico~ .adminis- aplicación de pmgramas econó- nacionalidades pota limitación· reforma e da da Con$tltución". 
tré!tivo". micos ·e de infraestruturás que si- sistemática dos E:statutos de Au-

tuen á curto prazo a·nosa nación tonomia. Esta seria, segundo 0 _ Afírmase tamén que o debate · 
En terceiro lugar recolle a "ma- en . igualdade sól_i~ária ·co . resto PSG-EG ". a orixe da reivindica- sobre o autogoverno está condi-

nifesta . necesidade da reforma . do Estado e permitan facer fron- - ción -actual . do autogóverno na- cionádo igualmen.te polos pro
do. Estatuto de Autonomia e da te ªº reto da Europa sen frontei- . cional e da autodeterminaeión". · btemas derivados da entrada na 

ras". " própria Cóhstitución comó c.on- Considera; ademais, que as insti- · CEE; coa desaparición de 1ron-
dicións pa~a lograr o ·autogover,. Por último pret~ndese que o tubións· centrais do Estado ~"non teiras, e palas "revo!ucións de-
no nacional da Galiza na pers- Parlamento galega declare que" · r~speitan a própria ·Constitü-.' mocrf:l!icas.na Europa.do Leste". 

-, 

- < 
1 
1 
1 



GALIZA E ,MUNDO 

CONCELLOS . 

-Ante un futuro económico incerto - r 

Cariño, segundo aniversário do concenO máis . nOvo · 
• .MANUEL ROSENDE/ORTEGAL 

·Desde princípios donoso 
século, os cariñeses 
viñeron reclamando a sua 
segregación .db Concello 
de Ortigueira, ao · 
considerárense 
desatendidos nas mais 
básicas das necesidades, 
mas tiveron que agardar 
até o vinteun de· Xaneiro 
do 1988 ·para veren 
cumprido o seu soño. 
Hoxe, as cinco parróquias 
que forman o Corwello de 
Cariño -o máis novo da 
Galiza~ ollan os seus 
problemas cara adentro e 
tentan afincar a sua 
identidade. 
A distribución das forzas políti
cas locais fixo necesário un pac
to entre os seis concelleiros do 
PSOE e o único do BNG ·para 
poñeren a andar o Concello cun 
governo maioritário. Na oposi
ción, quedaban os representan
tes do PP e do CDS. Mais esa 
coal ición, asentada na sinatura 
dos chamados "Pactos do For
nil", funcionou sempre con rB-

Q AGRO EA CEE 

ceas mútuos até que a finais do 
Decembro pasado o concelleiro 
nacionalista António Peña deci
diu porlle. remate tras acusar de 
repetidos incumprimentos do 
acordado aos representantes do 
PSOE, quen na actualidade es
tán a governar en minoría. 

O primeiro problema que se 
lles apresentaba aos novas rexe
dores era a posta en funciona
mento do aparello administrati
vo, pero todo-parece indicar que 

nón se tivo sorte cos x.a dous-se
cretários inexpertos que . teñen 
pasado por Cariño. Polo demais, 
o novo -Concello ainda carece 
dun edifíci'o de seu e as suas ofi
Cinas repártanse .entre un baixo · 
alugado e várias dependéncias 
propriedade · da Contraria de 
Pescadores. 

ER matéria de . infraestrutura, 
as moitas necesidades das cinc9 
parróquias 'só foron· cobertas en -
parte, e pode que as máis impar-

, tantes sexan as que están por 
acometer. Amplio use o alumea- · 
do público, levouse o servício_ de 
recollida do lixo todo o Concello, 
melloráronse alguns acesos -
como o. que vai ao Cabo Orte
ga!-, está para se ·inaugurar un 
Polideportlvo ... , pero parecen 
esquecic;tos o tan necesárió sa
neamento das praias, a realiza
ción dun paseo marítimo no re
cheo do porto cariñés e dar solu
ción ás paralizadas obras nas 
Casas dos Mariñeiros, entre ou-
tros. . 

En cultura, o Concello sumou
se aos Circuítos musicais, ·tea
trais e de títeres da Xunta e -da 
Deputación Provicial, e sempre 
promocionou a cultura galega, 
pero por carecer, carece .. até 
dunha bibliteca pública '? seu nú-

cleo maior de _povoamento, for
mado . por -Cariño e A Pedra -
practicamente uni9os- . cuns 
5.000 habitantes. 
' Até agora, os dirixentes locais 
do PSOE contaron con frecuen
tes subvencións da Xu_nta ·e ·da 
Deputacióh; que esta9an nas 
mans do mesmo partido político, 
pero a dúbida· está en se ·nos 
tempos que se aviciñan verán 
cortada unha .da~ duas billas: .. 

No amplo peirao de Cariño 
apenas se descarregá peixe, 

· pero · cáseque diariamente hai 
barcos carregando dunita que ·se 
leva a Bélxica e á Alemaña. A du
Qita extraise na _parróquia de 
Landoi, e para dar máis facilida
des á sua carga, o COTOP. está 
a acondicionar o espigón externo · 
do peirao cariñés. Pola sua ban
da, 'os goverriantes munjcipais 

Do estancamento 
~conómico 
Cariño 'vivéu sempre do ma_r e, 
hoxe máis ~que nunca, a produ
ción agropecuária .é secundária 

. tentan o cobramento dun impos
to por Tm. de mineral · extraída á 

· empresa éxplotadora, o que re- · · 
portaría un ingreso de corenta 
millóns de pesetas anuais nas ar..: 
· cas do Coricello. · 

- no nóvo Concello. · 
Outro dado positivo é que nos 

ultimos dous anos, o Porto de 
Cariño ·veu reforzando a sua con-" A outrora florecente indústria 

conserveira . ca'riñesa . foi substi
tu ída desde hai case dúas déca

.. dicjón- de cabeza dq · pequena 
comarca que forma o seu Con
cello, ao ampliar en grande me
'dida o seu sector de servícios. 

. das pala pesca de altYrá .espe- · 
dalizada no "pincho", de xeito· 
que sobrari os dedos dunha man _ 
para nomear as fábricas que se:
guen a funcionar con mínima re
gularidade. Pero a respeito da 
pesca, a maioria· dos barcos de 
Cariño vende as suas capturas 
lonxe do seu pórto, á _espera de 
que se solucione o grave desfal
co aparecido. na Conf~aria hai xa · 
uns anos, solución que parece 
non interesar a !linguéñ. , 

Xa que lago, os cariñenses de
bátanse entre un futuro económi
co incerto, que pasa por solucio~ 
nar o problema da Confraria, e ;;¡ 
procura da consolidación da sua 
'próprip identidade através do la
bor dun Concello a cuxos diri-
xentes váiselles esixir ·cada vez 
máis, unha vez rematado o tem
po da marxe · de confianza de 
dous anos. O 

.REUNIÓN EN HAMBURGO DE ORGANIZACiÓNS LABREGAS . 

A PRODUCIÓN AGRÁRIA E O SISTEMA DE PRÉCIOS NA CEE 

A Política Agrária Comun en matéria de 
précios supón que cada ano, cando se fi
xan os précios agrários, os labregos rece
ban menos diñeiro polos seus produtos. 

M. LIDIA SENRA 
- ' 

/ 

dun tecido i.ndu~trial capaz de tranformar 
e comercializar a sua produción : agrária. 
Podemos afirmar pois, e sen medo a equj
vocarnos, que se a ·sociedade galega non 

; .. 

Nesta situación, para poder manter o 
nível de renda, abriga aos labregos a te
ren que producir cada dia máis; nunha pa
labra, a iñtensificar a produción. E para lo
gralo, vense abrigados a utilizar abusiva
mente fertilizantes , hormonas, anabolizan
tes, etc. 

é capáz ·de asumir esta· situación e porlle 
freo ao rumo actual da PAC serán conta
das) 1s famílias_ que podan subsistir. o fu
turo tjue ten desigr)ado para nós a CEE é 
ceder as nasas producións basicas ao 
.centro capitalista e qu e as nasas terr~s · ~ 

Pero este sistema fai que cada dia de
saparezan moitas explotacións agrárias 
familiares en Europa que son incapaces 
de facerlle fronte a este situación, e pasan 
a ocupar o seu lugar na produción de ali
mentos explotacións de tipo industrial que 
son as que realmente poden producir nes
tas circunstáncias. Son estas últimas, en 
definitiva, as que poden garantir ás multi
nacionais unha matéria prima e moi baixo 
custe. 

Evidentemente, son as explotacións 
menos dimensionadas as que van desa
parecendo; pero o problema é que a me
dida que vai avanzando este proceso, ex- . 
plotacións que aguantaron o primeiro em
biste, entran na fase das menos dimensio
nadas e polo tanto corren a mesma sorte 
e asi sucesivamente até chegar a uns lími- · 
tes de concentración da produción incrí
beis. Como exemplo base citar que na 
República ·Federal da Alemaña, o 10% 
dos produtores de porcino teñen o 80% · 
da produción; ou que en Bélxica a povoa
ción agrária-ande polo 2:6%. 

Pode haber persoas que pensen que 
isto non vai con .elas, que se trata simples- · 
mente de problemas dos labregos; pero 
os que asi peflSen que teñan a seguridade 
que se trabucan por completo, porque a 
todos nos . toca pagar as consecuéncias 
desta desenfreada carreira das n:iultina-

- cionais por conseguiren productos máis 
baratos. Aféctaoos porque· dos nasos pe
tos saen os cartas para sosfer a actual 
PoHtica Agrícola Comun. Nós pagamos. o 
armacenamento de exce.c;lentes, nós pa
gamos as e~mólas que se lle dan aos la
bregos: a uns para· que abandonen a sua 
activtdade agrária e a outros para axudar-

. ne· ~ viver na agonia até que non podan 
aguantar máis .. Todos co~ecemos a filoso-

produzan os eucaliptos que preéisan para , 
abastecer a Eurppa de pasta ·de pape!. 

A reconversión para favorecer as ga
náncias das multinacionais se.guirá des
truindo inexorabelmehte ao conxunto da 
nasa povoación agrária e c9n ela moitos 
postas de traballo iñdirectos e tamén vai 
supor a ruina de moitas vilas galegas. Ao 

fia das primas de montaña, das vacas no
drizas ou similares. 

Pero ademais dos custes económicos, 
sofremos ou sofreremos uns costes que 
son incalculábeis; refírome á destrución 
das capas freáticas ou á contaminación 
das águas subterráneas a canta de tanto 
abuso de fertilizantes qu as consecuén
cias de consumir alimentos producidos 
con abuso de fitosanitários ou de hormo
nas por exemplo~ 

.,NEN A ADMINISTRACION 
GALEGA NEN A CENTRAL 

MOVEN UN SÓ DEDO PARA 
FACERLLE FRENTE Á
SITUACIÓN DA NOSA 

_ final quedarán imensas zonas, sobretodo 
no · interior, desertizadas e o país total
mente desfeito. · .. 

Estes son, en definitiva, alguns dos as .. . 
pectos que neis · preocupan nioi fonda
mente a 9iferentes organizacións agrárias 
que ter.nos como actuación fundamental a 
defensa das explotacións familiares. 

Hai xa moito tempo, que as organiza:.. 
cións deste ·tipo, que- formamos parte de 
Coord~nadóra Labrega .Europea, . vimos 
denunciando esta problemática ·e traba
llando por cambiar a Política Agrária Co
mun act.l)al. 

AGRICULTURA' 

no; mantense un alto núm~ro - de persoas 
na agricultura e non fomenta o produtivis
mo. 

O acordo que sacamos desta reunión· 
f~t facer unha proposta a· nível europeu 

. para que s_e adopte un sistema de précios 
diferenciados e que, por supó$to, habería 
que debater coas organizacións sindicais 
e sociais de cada país a forrria de aplica~ 
ción para adaptalo á ~ealide do mesmo. 

A SITUACIÓN DA AGRICULTURA 
GALEGA CO ACTUAL PAC 

Moitos de nós perguntá~onos cal v:ai .ser 
a sorte que vai correr Galiza neste conte_x-
to. > _ .· 

. Desde logo a resposta non é alientado
ra, to.dos s~bemos _que Galiza é. un país ~

. onde· case a metad_e da povoacióri vive do 
agro e que cqnta cunha maioria. esmag&-

. Para abordar o tema do actual sistema .. 
de précios, reunímonos en Hamburgo, · 
convocados pola Coordenadora, 18 orga..: 
nizacións agrárias. de Estados ele dentro e 
de ·fóra da CEE. Neste encontro, .tivemos· 
oportunidade .. de coñecer ·o sistema de · 
précios ·que funciona · nos paíse~ escandí- . 
navos que se basa no princípio· de précios 
diferenciados ligados a un volume de pro- . 
dución e puderilos comprobar como este 
sistema, ainda senpo explbtacións peque
nas, asegurá aqs labregos uns ingresos 

. · dora de pequenas expl'otacións, cunhas 
.aeficiéncias estruturais alarmantes e que 
por se isto fo·se pouco, tamén carecemos . que 11~ permite ter un nivel de renda dig- · 

Pero o mái$ t_riste de toda esta situación 
é que mentr.8.s os acontecimentos se van 
súcedendo,. nen a Administración Galega 
nen a. Central moven un . só dedo· para fa- · 
cerrfe fronte. Durante todo o período de 
adaptación á CEE, non foron capaces de 
elaborar nen unha só_medida encamiñada 
a salvar a agricultura g~lega, apesar de te
ren recoñecido xa cando a firma do trata-· 
do de adesión que Galiza ia ser especial-· 
mente perxud1cada. Como ben · i o título 
da película "estamos sos ante -0 perigo". · 

E como queira qu~ esta situación ternos · -
. que rompela . por algun ladq, a sociedade 
galega en xeral, ~ os labregos en particu-

. lar, · ternos que' ser capaces de forzar · o 
con;¡promiso e a·intf!rvención dos podere~ 
públicos para frear os desqúilíbrios que 
produce a economía de mercado. Ternos 

. que posicionarmos por unha notícia pro
teccionista para evitar que os mais feQles . 
sexa eliminados polo gran capital. · 

Neste sentido, un primeiÍ"o paso pode 
ser' a im.plantación a nível·europeo de pré.: 
ciós diferenciados .que nos garantan po
der viver con dignidape do naso traballo . 
A Admihistracióñ debe garantimos uns 
précios que cubran ós custes de produ

- ción e que nos propo_ícionen un salário 
para poder viver'. · O 

Maria Lidia Senra é Secretária Portavoz do Sindi- · 
cato Labrego Galega - _CC.LL, 
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FINANCIAR AOS· CONCELLOS 

A oposición critica o "endebedamento" e o "aL:Jmento déqmpostos"· 

O concello de Noia aproba un ambicioso plan de i·nvestimentos 
• • 1 • • . , ' • \ • 

• · XAN CARLOS VILLAR/NOIA . · . .· ' - sobre Facendas Locais; áde

b pasado día 24 de Xaneiro tivo 
·lugar no Salón . de Sesións dá 
Gasa Consistorial noiesa ·a cele
bración dun Pleno Ordinário no 
que, entre outros pontos, se 
apróbou o orzam€lnfo xeral para 
o exercício económico en curso, · 

, que acadarciri a histórica cifr~ · 
dos. 575 millóns de pesetas. Des
dá o ano 87" en qüe ó o.rzamento 

- do pavo de Noia rondaban os 
250 mill6ns de pesetas, produ-
· ciuse en . cada exercicío un au
mento do orzamento tan consi
deráb~I que os partidos da opo
sición política, PP e PSOE, criti
-caronos sernpre duramente por
que constituía un auténtic.ó de
safio por parte da' actual equipa 
de governo ás' anteriores confi
guracións que respondían máis a 
critérios de autofinanciamento, · 
que consolidan· o pago ~de bons 
soldas dos funcionários "bran
cas" €l pouco mais: Os Plans de 
lnvestimento ·estaoan ás expen
sas das migallas que caisen. dos 
Plans · Provinciais de obras, se 
ben nori despreciábeis: tampoÚ
co pa·recen resultar imprescindí
beis. 

O orzamento para 199Ó foi de
finidq pala equipa de governo 
como ·o_ rnáis investipor do povo 

· de Ne>ia, mais de médio centenar 
de Obras Públicas se van levé;lr a ·. 
cabo no transcurso deste ano, 
mentres que pala oposiCión criti
couse duramente a elevada can-

. tidade de diñeiro que s_e vai in
.gresar por distintos tipos de tra
bucos, asi como o volurne da dé-· 
beda do Conc~llo que segundo 
declaracións da oposición· acq.da 
a des.mesurada e, a toda$ -luces 
errónea cantidade de 400 rnillóns · 
de pesetas. 

- C.ONTAMINACIÓN __ DOS RIOS 

Casa do Concello de Noia 

Crítica~ da oposición 
Un dos. pontos onde rnais incidi
ron as críticas da oposición foi 

, no aumento dos impostes sobre 
Bens lmóbeis de natureza urba
na que pasqu de 29.200.000 pta. 
a 52. 700.000 pta. ,que segundo q 
informe de Intervención. feito pú
blico polo -Concello, non se debe 
a un aumento da cuota do im
posto senón ás 1.900 novas -al-. 
tas incluídas no 89. Todas· elas 
propriedades urbar-ias que~ esta-

, ban sen declarar e' qüe agora. tri-
butan ao igual que aqueles que 
regularmente xa o vi~an facendo. 
Segundo o citado jnforme de In
tervención' "é moi clarificador 
~ornprpbar corno o PSOE e o PP 
están · pola ev~sión de irnpo~tos 
e o fraude fiscal". . 

Polo que respeita ao aumento 

Culpan ao Concello. de -San Cibrán. de Viñas 

. " 

- sobre veículos de tracción rnecá- queza pelas transaccións de 
. nica débese a que a cuota· rníni- bens de natureza urbana. Só se 

ma, fixada polo Parlamento, au- trata de reconducir parte das ga-
. mentou considerabelmente, pero ñáncias orixinadas polo altisirno 

o Concello segue a manter a précio do chan urbano, revalori-
taxa mínima esixida por Lei. zado entre outras causas pola 

Outro dos pontos · onde houbo acción investidora desta Corpo
un considerábel incremento é no ración, cara as arcas municipais. 

· Imposto Sobre o_ Incremento ao É1Jolo· tanto un imposto progre
Valor de terreós de naturaleza ur- sivo que calquer cidadán cunha 
bana, que .pasa de 2.000.000 de mentalidade de defensa da po
pta. a 38.500.000 ·pta. Segundo, voación con menos recursos, 
Intervención, este imposto, co- - -deberia admitir, a excepción, cla
flecído popularmente corno · ro está, dos señores do PSOE e 
"pl.usvalia.s", ten un· incremento do PP, que prefiren que teñan 
importanle, pero non porque se máis os quemáis teñen". 
aplique unha cuota tributária ele- -. · 
vaQa sen.~n porque ~s anterfore~ Endebedamento 
-corporac1ons prefenron non co- - · 
bralo porque danaba os intere- Polo que se retire ao nivel de en-
ses dos especulad9res. Segundo debedamento, este atópase por 
o informe do Concello "as plus~ . debaixo da porcentaxe estabele
valias gravan a· xeración de ri- cida na Lei aprobad.a polp PSOE 

dos efeitos -c-0ntaminantes e -as. irregularidades _ urbanísticas 

mais, convén subliñar que o en
, débedamento, de 140 míllóris de 
pesetas, ven oqasionado por i.Jn 
ambicioso plan de investimento 
no que se recollen 32 obras de 
pavimentación e asfaltado de ca
miños ·e ruas, seis obras de 
abastecimento e sáneamento, 
seis alumeados públicos '(non 
convén esquecer que a· número 
de pontos de luz en Noia dupli
cous~ desde a chegada do BNG 

· ao Concello), adquisición de vá- .· 
· rios veículos. compra de locais, 

Casa da Cultura, Matadeiro, 
construcción de vários parques 
infantis. Asimesmo o informe .de 
Intervención resalta qúe os crédi
tos solidtanse á Banca Estatal, 
que cobra os intereses máis bai
xos do mercado, ao mesmo tem
po que impón uns controles moi 
ríxidos que impeden o uso dos 
préstamos para fins distintos dos 
que foron ~olicitados. 

Compre afirmar que o aumen
·to consignado en persoal débese 
á recriación de seis novas praza, 
duas de Policía Municipal, un en
carregado do centro de atención 
de minusvalías, asisténcia a dro
godependentes, un monitor de 
educación física e un encarrega
do da Rádio Municipal, todas 
e las necesárias para of arecer 
uns mellares servicios ao cida
dán. Ademais p~ute dos gastos 
de persoal laboral van ser finan
ciados mediante subvencións, 
co cal estamos ante un incre
mento orzamental que non é en 
realidade o incremento real. 

Por último hai que dicer que 
este concello recadará uns quin
ce millóns de pesetas por contri
bucións especiais pendentes de 
cobra da época do Sr. Díaz For
nas. Hoxe non está consignada 
nen unha peseta polo pago de 
contribucións especiais. O 

A-oposición quer pór fin á contaminación do Barbaña 
. • LOIS CASTAO/OÚRENSE 

' . 
· Concelleiros da oposición 
na Corporación rnuniCipat 
de San Cibrán das Viñas, 
no que se ubica o Polígono 
Industrial de Ourense, 
.solicitaroh das 
.Administracións Central, 
Autónoma e Local, asi · . 
coma da de Xustiza, a 

· urxente intervenc!ó¡l ·para , 
J!>Ór- remate á ~ 
contaminación do rio 
Bárbaña ao seu paso por 
aquel conéello, e ás _ .. ,. 
presuntas irregularidades · 
urbanísticas cometidas en 
várias z:onas da mesma 

' demarcación, e moi 
espedalmenté. na . . . 

·,chamada Zona Barreiros. 

Os concelleiros . denunciantes 
poñen de rnanifesto que o rio 
Barbaña está contaminado, e 
basean a SUa afirmación non SÓ 
nas suas próprias· verificación's, 
senón tarnén nas respostas/que 
recebaron por parte de diversos 
organismos públicos. Entre estas 
respostas figura a da própria 
Confederación HidrográfiGp do 
Norte de _España, .que confirma a 

existéncia no rio de vertidos non que de seu deberían ter xa, a~ra- seu informe advirte desas irregu-
autorizados,. fundamentalmente vés de vídeos realizados por ini- laridades ao Concello de San Ci-
águas residuais pro9edentes do ciativas do movirnen(o viciñal bráh, co fin de que adopte as 
colector. xeral do Polígono de .. con irnaxes .. referentes ·tarnén aq _ medidas correctoras. Sinala ta-
san Cibr(m de. Vi.ñas.. · rio Loña, do que se r:1Utre ¡;¡ capi- mén este informe que poderia 

· tal para o seu abastecimento de darse canta destas actuacións . 
Técnicos da.Confederación Hi- água potábel. ao Ministerio Fiscal. No Polígono 

. drogr~fica visitar9n a zona afee-. - Barreiros atópanse instaladas, 
.tada no pasado mes de Decern- · neste momento; un total de 22 

· _ bro e. puderon comprobar a: exis- Efeitos urbanísticos " ~, 
-edificacións destinadas a diver-

' téncia dos vertidos de águas re- -. A oposición dO concello de San sas actividades, entre elas res-
. siduais do. colector xeral do Poli-· Cibrán ter1 que loitar, simultanea-· taurántes , talleres, gasoliñeiras, • 
·. gono á é'auce do rio, á altura da mente noutra fronte para evitar 'chapistarias, fábricas de confec-

ponta Noalla, e confirman a forte os efeitos da irraciónal planificá- ' ción e rnóbeis, ademais de diver-
. contaminación do Barbaña. Fon- dón· industrial. Neste caso, a IQi"' sas naves en contrución e mes-
. tes · do mencionado· organismo ta díríxése a evitar os.efeitos ur.: ""- · , · d , · rno ün 1.,;em1ten.o e auto~ove1s. 

afir.man, -:ademais, que ~o.n cons- banísticos, presuntamente ile-
ta au.tonzado . nen sohc1t~do o . gais, corné~idos na zon~ Ba!'.fei- · Zona de alta velocidade 
verqu1do,_ polo (fue acorda 1~coar - ·ros, ao pé mesmo da ~..strada N- A zona do Polígono Barreiros su-
o . c.orrespondente expediente 525 e ~ po_ucos quilómetros de pón un evidente perigo para a 
sanc1onaqor. · Ourense, onde.....nos últimos anos .circulación . rodada, -·debido ao 

Da contaminación do rio Bar- consolidouse un pequeno polí- continuo fluxo de veículos, rnes-
baña fixéronse eco, tarnéri, os ·gano industrial. .Tárnén neste rno· pesados, que se dirixen ou . 
asistentes á úttima xuntanza caso canta a opo~ición con in- partefl da zona, .que se atopa ao -
rnantida nos últimos dias de Xa-· formes, corno o da Xefatura Pro- · pé · da estrada N-525 que non 
neiro - pola · -Coordenadora de . vincial de· Estradas, quen ~nforma dispón dun carril de desvio. ·En-
Asociacións de Viciños de ou: que non se poden levantar ·im- tre duas curvas, a redución da 
rense, que tomara a· resolución pugnernente zonas industriales · velocidade dos carnións que se 

. de dem.~nciar a situación perante rias marxes d~ estrada, aprovei- dirixen ás instalacións, ou a saí-
a Comisión Provicial de Meio tando a infraestrutura existente, . .d.a destas, pod~ provoc~r e11 cál-

. Ambiente de Ourénse. Sen em- facendo ·caso omiso das dificul- quer~ momento un acidente irn-
bargo, neste caso a Coordena- · tades que o acceso a estas zo- · portante. Sen embargo, a Direc-
dora culpa da contaminación aos nas causan aos usuários das . ción Xeral_ de Estradas non ten 
concellos por onde decorre o mesmas. e ao tránsito en xe.ral. ·previsto, polo menos ·polo de 
Ba(baña, como responsáb~ís, .Pola sua parte, a Xefatura Pto- agora, limitar a velocidade ·pota 
tentando que tomen medidas vincial de Urbanismo éonstata a . zona. Este organismo afirma ~ 
para evitar os vertidos e asuman existéncia de licéncias q.nulábeis nunha resposta á asociación de 
a sensibilidade meioambiental e obras ilegais neste Polígono. O proprietarios de parcela~ ria 

Zona Comercial Barreiros que se 
ben o tramo do ponto quilométri
co 530 da N-525 tense converti
do nunha zona conflictiva de aci
dentalidade, non ten pensado to
mar medidas de limitación de ve
locidade, amasándose máis par
tidária de que no seu dia o Mopu 
reordene os acesos existentes, 
tras a expropriación dos terreos 
necesarios. 

Responsabilidade dos 
alcaldes 
Das irregularidades rneio-arn
bientais e urbanísticas culpa a 
oposición á alcaldesa de San Ci
brán das Viñas, Elisa Nogüeira, 
do Partido Popular-·c~ntri.stas de 

· Galicia, á que solicitan a urxente 
intervención para que axuste as 
suas actuacións á estricta ·1egali
dade. A . oposición solicita ade
·mais da primeira rnandatária mu
nicipal que dé canta publicamen
te destas· irregularidades, que re
sumen en "unha desastrosa pla
nificación e xestión do noso go
verno municipal". A qposición 
insta á alcal9esa para que leve a 
cabo unha xestión encamiñada a · 
dotar aos viciños do Concello 

. dos 'serví9'ios in.dispensábeis, 
. instando á prirñeira autoridade 
municipal a un govemo "derrio- . 
crátiéo', transparente, eficaz e 
xusfo, a prol do interese xeral 

· que esixen os cida.dáns'". D 

' . 

'\ 
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M ARIÑEIROS ~N '.ERIGO 

Permaneeen retidos :desde o 27. de Seterilbro 
:/ . . ' 

-Os ~ariñeiros gal0gos ~·. 
seCue~tradO$ ~ póla ·RENAMO 
a · pontO de-seren liberados 
• XAN CARLOS YILLARlNOI~ 

Os mariñeiros galegos · 
Manuel Rivas Granda!, Xosé 
Luís Pedrosa, Felipe Hermo 
Seoane e Xosé Antónia 
Alonso Ortiz, de. Raxó (Poio), 
Canga~, e os dous últimos · 
de Noia,. respectivamente · · 
están ás portas de conquerir 
a liberdade. Segundo .as 
últlmas informacións, ás que 
ANT tivo aceso, o Ministério · 
de Asuntos Exteriores 
español está utlimando as . 
negoCiacións para a. posta 
en liberdade dos mariñeiros. 

' . 
balladores portugueses en Malá-
wi, que logo foron conducidos.a 
Maputo, capital de Mozambique, 
onde fo ron interrogados por -
membros da Frelimo, feíto que 

.. irritou sobremaneira aos dirixen~ . 
tes da ~enamo: As negociación$ . 
do Ministerio Español de Asun
tos Exteriores continuaron leván
dose a·cabo no maior sixilo. 

Pola sua banda o Concello de 
Noia enviou unha Delegación á 
capital portuguesa con fin de en
trevistarse cos dirixentes .da Re
sisténcia Nacional Mozambica
na, Manuel Frank e Ascéncio de 
Freitas, tentativa que resultou in
fructuosa. !mediatamente se le_: 
van a cabo contactos através de 

Debido a que o Governo español Fernando Maurício, da Sección 
non mantén contactos oficiais di- ' Internacional da C.G.T.P., con 

RED U C l Ó N DE TRENS 

. <. 

rectos coa "REt-IAMO", as nego- Augusto Macabo, Secretário Xe-
ciacións estanse a· levar a cabo ral da Organización de Traballa-
através doutros países, Quénia, dores de Mozambique,· e con 

A compañia propuña a privatización do tren-Vig9-0urense pala estrada · 
Portugal. e Maláw), país este últi- Honorário Reus, Primeiro Sec(e-
mo no que se especula que se tário da Embaixada de Mozambi-
producirá a pronta liberaCión dos que en Portugal, quen informan" 

Os usuário$ gañan a guerra . 
secuestrados. - da situación dos mariñeiros se-
o Concello de Noia, ten pensado . cuestrados. dos servícios de· RENFE· no Baixo Miño . .. . -
enviar en datas moi próximas Recábase información de des-
unha delegación a Baltyre capital tacados analistas do tema como • G.L. T. 
de Malawi, en caso de que se Manuela Fraga, da Axéncia Lusa 
confirmen os rumores sobre ali- de Noticias, Antunes Cegueira e Unha semana de 
beración dos mariñeiros. Eduardo Mascarenhas, do Diário protestas, con 

Os catro mariñeiros gal egos fa
ron secuestrados tras embarran- . 
car o "Cauderam", remolcador 
no que traballaban, o 25 de Se-

. -tembro, na desembocadura 9os 
rios Baraga_ e Mazemba, na cos
teira localidade mozambicana de 
Quelimane, perto de Maganja da 
Costa. Ali foron axudados por 
soldados da guvernamental 
Frente de Liberación de Mozam
bique, "Frelimo", a reparar o bar
co dañado. Unha vez que os 
membros da "Frelimo" tiveron 
que deixalos para continuar coas 
maniobras de acoso da guerrilla 
anti-guvemamental da uRena
mo", estas secuestraron aos en
tón seis mariñeiros do barco, os 
catro que ainda están apresados 
mais o cociñeiro de nacionalida
de mozambican, que foí liberado 
no momentoi do secuestro, e o 
capitán do barco Augusto García 
Núñez, que aqueixado dunha im
portante doenza que lle impedia 
camiñar foi posta en liberdade 
un ha vez que se inicia a marcha 
cara os campamentos da "Rena
mo", en Serra Goromgosa, pasto 
que tal marcha facíaselle imposí-
bel. · 

A compañía armadora 
desenténdese do 
problema 
A partir dese momento comezan 
os intentos de toma de contacto 
coa organización guerrilleira que 
levara a cabo , o secuestro. Por 
un lado o Ministério Español de 
Asuntos Exteriores, que se ve 
nun sério compromiso ao ter que· 
negociar cunha organización de 
tipo .pqlítico :que ·non recoñece, 
polo que ten que iniciar os con
tactos através doutros países 
como Quénia, Portugal ou Malá
wi. Leva adiante conversacións 
asímesmb coa Cruz Vermella In
ternacional .e a lgrexa Católica 
para que médie no conflito. Con
vén subliñar . que a ·Resisténcia 
Nacional Mozamoicana poderia 
rexeitar calquer tipo de contac;:to 
·coa Cruz Vermella, posto que· no 
ano 86; · mediando ·nuna Cí;lSO. si
milar! tras a liberación de 36 tra-

de Notícias de Lisboa, quen es- manifestacións diárias e 
peculan coa posíbel situación barricadas nas estacións 
dos seéuestrados e oferecen F"I · (C t ) 
unha valiosa información sobre · de ' gue_ira , r~cen e , 
as formas de actuar da Renamo · Arbo e R1badav1a, 
en .ocasións similares. Descarta~ disuadiron finalmente· á 
da toda posibilidade de contaé- RENFE do seu propá.sito 
tar directamente coa organiza- de retirar catre' liñas de . 
ción guerrilleira, . a Delegación do· horas de máximo fráns.ito 
Concello de No1a volta, non sen· , · .-... V' · . 
antes deixar uns contactos atra- no serv1c10 que Ur n:::: 1gq 
vés dos cates continua infonna- con Ourense, para ,. 
do da situación. trasladar as unidades ás 

A Renamo 
A Resisténcia Nacional Mozam
bicaña, Renamo, é unha organi
zación guerrilleira criada no ano 
1976 por exiliados portugueses, 
cuxas terras foron expropriadas 
polo govemo da Frente de Libe
ración Mozambicano, Frelimo. 
Desde entón conta cp apoio de 
Sudáfrica. Non ten, segundo fon
tes informadas, un mando unifi
cado e conta con várias frac
cións armadas autónomas. Ten 
representantes en Lisboa, Romá 
e Xenebra. Os seus representan
tes en Lisboa son Manuel Frank 
e Ascéncio de· Freitas, e teñen a 

· sua sede na R~a Pazos Manuel 
nº 12, 2° da capital portuguesa. 

Os guerrilleiros da Renamo, 
cantan cunha perfeita infraestru
tura para realizar ataques por 
mar. Neste caso, cómo neutros 
anteriores, conduciron aos se
cuestrados durante centos de 
quilómetros, até chega~en á 
unha base que dista 200 km. do 
Cuartel Xeral da Renamo en Se-
rra Goromgosa: · . 

O comandante Alfonso Dlak
hama é o auténtico representán
te político milit~u da citada.orga
nización e atópase en terras m·o-
·zambicanas. . 
. Cabe. sublfñar que o anterior 
repres~ntante da Renamo en Eu- , 
ropa, lvette Fernandes apareceu 

1 ·morto hai uns meses en Lisboa, 
. especulándose da posibilidade 

de que o asasiñato fose obra dos 
servicios . secretos mozambica
nos. 

Segundo fontes da Renamo os 
mariñeiros atópanse ben de .saú
de. · o 

cercanías de. Madrid. A 
direcdón dos ferrocarris 
públiyos volve considerar 
á Galiza, desde a sua 
delegación de León. coma 
un sistema marxinal do 

. que botan man para 
xubilar unidades ou _ 
trasladalas . segundo 
intereses alleos a outros · 
pontos da rede do Estado. 
Máis de cincuenta trens q4e cir
culan pola via Yigo-Ourense, 
unha das de frecuéncia máis alta 
da rede galega, . deixaron de 
prestar servicio desde que o pa
sado .Venres 2 de Febreiro anun- · 
ciara RENFE a supresión de ca
tro unidades diárias. Na estación 
de Filgueira, do conceHo de Cre
cente, un piquete de viciños 

· plantou lume a unha barricada 
formada por travesas e mantivo 
a fogueira acesa dia e noite. O 
Talgo que . une Vigo con Madrid 
quedou estacionado nunha via 
auxiliar. As interrupcións ·do trán
sito e os grupos .de garda duran
te as vintecatro horas, · mantivé
ronse tamén . nas estacións de 
Arbo e Ribadávia .. 

Contra o autobus 
A RENF,E respondeu primeiro 
con ameaza~ indirec,as de pro- · 
por que o problema fose tratado 
como cuestión de orde públiGa 
para of~re~er de seguida a solu~ 
ción de substituir os . servicios 
amortizados por· viaxes en auto
-bus. Esta fórmula a que ten reco-
rrido á dirección estatal do· fe.rro- · 
carril noutras estacióñs da rede; 
non é pr~ticá.bel no sistema de 
estradas do Baixo Miño. · Para 

zos de catre meses a calí_dade ·e 
frecuéncias · dos· servícios que 
agora se conveñen. ' 

No .século de tren 
A lntersindical Nacional de Tra.:. 
ba11adores ~alegos {INTG), Es
qµerda Unida (EU) e a UGT .fixe
ron pública a sua protesta polo 
intento· de RENFE de amortizar 
este servicio total . para o Miño. 
O grupo do -SNG · apresentou 
unha propósición non de lei ins
tando ao Governo a. protestar 
pe_rante o ministério de Transpor
te pola medida. A central nacio
nalista criticaba o argumento de 
baixa rentabilidade invocado 
pola dirección do ferrocarril para 
recortar frecuéncias. · Cómpre re
cordar que esta decisión frustra-

viaxar desde Fitgueira a Vigo no . 
autobus é preciso desviarse pri
meiro á · Cañiza nuha viaxe de 
·trinta a cuarenta minutos: O sis
tema de ·enlace opcional faria _ 
perder case tres horas aos via
xeiros habituais desta -comarca 
no · seu percorrido a Vigo. ·Diaria
mente· son moitos os usuários 
qüe deben oesprazarse· á ddade 
para seren atendidos polo medi
co especialista ou para acudir ao 
Coléxio Universitário. Os afecta
dos perceberon tamén que a 
substitución -do tren polo auto
bus era de feíto unha operáción 
de privatización dun servicio pú- · 
blico, no que o sistema de pré
cios revísase de acordo con ou
tras medidas. Na memória · de 
todo o baixo Miño consérvase o 

·non tan lonxano dia en que se 
lles pedira que sacrificasen as 
mellore5 terras de pasto e labra
dio no nome do interese comunal 
que supuña o ferrocarril. O tren 
chegaba cun retraso de oitenta 
anos, con relación ao resto da 
península e as esperanzas pos
tas neste novo meio de comuni
cación facian del un mito. Os vi,.. 

., da déi RENFE segue á supr;esión 

. ciños interceptaron os autobuses 
dispostos por 'RENFE para evita- · 
ren que as frecuéncia5 de utiliza
bión por forza maior durante os 
· dias de folga, convertesen este 
servicio por estrada nun feíto 
consumado.- . 
. O recorte de trecuéncias · non 
só afectaba a Filgueir~ do Miño 
senón á próxima Cortegada de 
Baños, con _ dous mil habitantes, · 
que tamén .carece de estación: 

O ··acordo imposto polos usuá
rios · á RENFE alcanza ao manti
mentó dos horários de alta fre
cuéncia · . Catro dos dez trens 
que unen Vigo .con Ourense se~ 

. rán suprimidos pero ·sobre horá
rios que non. afecten aos· estü
dantes ou a aquelas persoas que 
teñen que· utilizar diariamente o 
servício para iren ao traballo. De 
Ourense sairá un tren· ás sete e . 
cinco da mañá que chegará a 
Vigo ás nove e média; de Vigo o 
primeiro tren sairá ás seis e. cuar
to e chegará a Ourense ás nove 
menos vinte. Parte do trato con
siste ·en manter unha comisi,ón 

. formada por un iriterlOClJtor de 
RENFE, alcaldes e representan-_ 
1es viciñais para revisar en pra-

. de dous trens dos catro que dia
riamente cóbrian a liña Vigo-Por
to. Os comentários son , unáni
mes en considerar inadmisíbel o 

. xesto de RENFE de cara á Gali
za, que ten dentro do · Estado a 
máis baixa quilometraxe relativa 
de via férrea, as liñas menos re
novadas, a velocidade média ab
soluta máis baixa e o material ro
. dante de pior cualidade. 

Esta actuación do Estado ca
dra no mqmento en qu~ desde . 
as instáncias do Governo Central 
están a exaltar o ferro-carril 
como meio de transporte do fu
turo. A propaganda do tren de 
alta velocidade Barcelona-Ma
drid.:Sevilla contrasta cos árgu-
mentos de RENFE para privatizar 
de feito o transporte por fren do' · 
baixo Miño. Pero tampouco é 

. congr_uent.é co • resultado, reeén 
coñecido, do estudo- realizado 
por encarga da Consellaria de 
Ordenación do T erritório no que 

· se asegura ·que o tren de alta ve
locidade non se axeita ás necesi
dades da Gal iza.· Desc,ie a direc
ción de RENFE comezan a talar 
dun futuro a niédio prazo no que 
a rede estatal estará dividida 
nunha sección de·primeira cualt
dade que abranxerá o tren de . 
alta velocidade e os mellares 
servicios radiais, 'e outra de se

. gunda, transferida ·aos · governos 
autonómicos, deficitária, e cun 
nivel de atraso inducido que faci

. lite as fórmul~ de privatización 
coma a qu~ agora veñ_en de pro
por para o Batxo Miño. O 
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MPORTÁNTE A.NO DEREAFJRMACIÓN DA 
CAIXADEPONIEVEDRA Ó CONQUERIR . . . . 
2.000 MILLÓNS DE ·BEN_EFICIOS (CASH FLOW) -

• • . - • - . 1 

. • Mellora nuri 16°/o c)~ re~ultado do-ano anterjor. 
• .Cónsolidá o seu . bo maneen financeiro . 

.. ' · ... • Su~ra .. o co0ficient~ de ·garantía legal. ' 
• · Cubre .tódal8s dotacións esiXidas. 

P.ontevedra, celebrouse na Sala de Xuntas da Gaix~ de Aforros Provincial de Pontevedra, 'unha roda de prensa dirixida polo Titular do Consello 
de Administra~ión, D. Manuel Campos Villarino e .o.Director Xeral, D. Carlos Velasco Garripo, para dar contados resultados económicos- sociais da 
lnsti~ución, relativos ó pasado exerc_icio de 1989. 

RECURSOS ALLEOS 
(AFORRO DEPOSITADO P.OLOS CLIENTES) 

· · -CRECIMENTO: 6.600 MILLÓNS. DE PESETAS. 
... -SALDO: 83.300 MILLÓNS~DE PESETAS. 
-Nº CLIENTES: 335.000 ·, 

PRÉSTAMOS E"CRÉDITOS , 

· -CONCESIÓNS NO ANO: 18.000 MILLÓNS DE PESETAS · . .,_ -
EN 8.000 NOVOS -PRÉSTAMOS SALDO CARTEIRA: 48.200 
MILL. . . . 

- - CARTEIRA DE E:FECTOS: -
· ·. -{;.REGIMENTÓ NO ANO: 2.200 MILLÓNS: AUMENTO 

35% 
· -EFECTOS DESCONTADOS: .56.?00 MILLÓNS. _·. 

-SALDO CARTEIRA; 8.500 MILLQNS. 

:1:11=1: 

SERVICIOS FINANCEIROS: 

. EMISIÓN -DE 3.000 MILLÓNS EN CEDUlAS 

.HIPOTECARIAS 
CUBERTAS ANTES DO PECHE. 
OPERACIÓNS NO ANO: 13 MILLÓNS 
05.000 TARXETAS·DE CREDITO VISA E CAIXA AMIGA .. 
.UN MILLÓN DE OPERACIÓNS REALIZADAS "EN _.-
CAIXEIROS . 
871 DATÁFONOS EN COMERCIOS AFILIADÓS , 
42 CM<°EIROS AUTOMÁTICOS . . 

. OPERACIÓNS COA COMUNIDADE EUROPEA 
(SERVICIO DE ESTRANXEIRO) 

-1.000 MILLÓNS DE"FINANCIACIÓN ÉN 450 ·. 
.OPERACIÓNS DE IMPORTACIÓN E EXPORTACIÓN 
-3.000 MILLÓNS EN 15.900 REMESAS DE RESIDENTES · 
N.A CQMUNIDADE EUROPEA . - . , 
-1.600 MILLONS EN 18.900 EN ·oPERACIONS DE 
BILL~ES E DIVISAS (fRAVELL e.CHEQUE) 

EUROVALORES 

A LIBRETA EUROVALORES DA CAIXA MANTEN A SÚÁ . 
· ~IÑÁ DI; AFORRO EN DIVIS~S DA. C9MUNIDADE . , · . 

OUTROS SERVICIOS FINANCEIROS 

EXPANSIÓN 

-FINALIZOU O PLAN DE RENOVACIÓN E REMODELACIÓN 
DE OFICINAS 
FORON ABERTAS AUMENTANDO EN 4 MAIS A REDE EN 
SUCURSAIS, MEDIANTE A INAUGURACIÓN DE 1 CENTRO 

. COMERCIAL A BARCA-PONTEVEDRA, 2 EN VIGO -PRAZA 
. INDEPENDENCIA e TRAV. DE VIGO; E 1 URBÁN EN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

OBRA SOCIO-CULTURAL 

Cl)BRIRON NO EXERCICIO TODALAS COTAS DE ACTIVl
DADE OS NOSOS CENTROS CULTURAIS E ASISTEN
CIAIS: CLUB XUBILADOS DE MARIN; CLUB XUBILADOS 
DE SILLEDA; GARDERIA DE CAMPELO; CENTRO CUL TU
RAL O BURGO; RESIDENCIA DE ESTUDIANTES: AUDITO
RIO E . SALA DE ARTE. AS AULAS DE ESTUDOS PROFE
.SIONAIS DA OBRA SOCIAL REALIZARON UNHA AMPLA 
ACTIVIDADE DOCENTE NA QUE PARTICIPARON MAIS DE 
20.000 ALUMNOS 

AVANCE DAS ACCIÓNS 
MÁIS IMPORTANTES PARA O ANO 1990 

EXPANSiÓN: 
ABRIRANSE 18 SUCURSAIS NOS SEGUINTES PUNTOS: 

-4 NA CIDADE DE A CORUÑA 
-8 NA PROVINCIA DE A CORUÑA (PADRÓN, RIANXO, 
BOIRO, PUEBLA, RIVEIRA, NOIA, BETANZOS e CARBA
LLO) 
-3 NA CIDADE DE OURENSE· 
-2 NA CIDADE DE VIGO 
-1 EN PORTUGAL-CIDADE DE bPORTO 

füt~¡ 1 LiBRETA DE RENDIMENTO PROGRESIVO 

OUTRO FITO IMPORTANTE DE INMINENTE LANZAMENTO 
SERÁ b NOVO PLAN DE AFORRO DE "RENDIMENTO 
PROGRESIVO", SÉN DÚBIDA ALGUNHA, SEN PRECE-
DEN)ES NO MERCADO FINANCEIRO. ' 

Empresas participadas para 'dlveralflCacl~ de servicio• fÍMnc .. ro~ , 

. ADEM_AIS DE QEMOBISA (~c;>cied~de-Xestora de. !~versión CÓlecti~a) DINERFQNDO. (i=ondos de_ Activos do· Mercado M9netario) TINSA (Sociedade de Tasacións Inmobiliarias). 
LICO, S~ (Arrendamento Finance1ro) E CA$ER (Seguros). · _ .. ' · . _ · 
EN 1989, A_CAIXA TOMOU PARTICIPACIÓN EN INTERCAJA 16 (Sociedade de Axencia de Seguros) E EN AFORRO CORPORAClóN FINANCEIRA, CON REPRESENTACIÓN NAS 
SOCIEDADES DO ~BUPO: XESTIÓN MON~ARIA E DE ~EQIACIÓN, ·s.A. E .MERCADO A~OMÁTICO DE DEBEDA, S.A. . . - · 

Neste ano abriranse 4 sucursais na cidade de A Coruña e 8 máis na súa provincia. . 
Ademais, 3 na cidade de Ourense, 2 en Vigo e 1 en Portugal. · 
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VERTEDEIROS D~ LIXO . 
' . . ,/ . 

Aprobou a ubicación do polémico vertedE?,iro de Teixeiro 
. . . 

Califican de aberrante unha decisión do concello-de Lugo . 
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

O día tres pasado, o 
Cdncello .de Lugo, por 
unanimidade, apoióu a 
proposta do Alcalde de 
ubicar o Vertedeiro e 
Teixeiro. · Proposta que, 
segundo a Alc_aldía, conta
con tres informes técnicos 
e outro xurídico favorábels 
á instalación no lugar que 
xa ocupa. Curiosamente, 
o portavoz do PSOE, tora 
da Sesión, dixo "ser 
escéptico sobre a validez 
do acordo corporativo, 
inda que, como os 
informes técnicos eran tan 
clams, .non tiñan máis 
alternativa que apoialos". 

Os veciños sempre teñ~n toda .a ~ rreos do Vertedeiro senó~ a pro
razón legal, da SÚé.! parte, pára pía f9sa _do mesmo.: De feito., 
esixir danos e perxuicios polos este regato tiveron que entubalo, 
-dous anos que levan ocupadas ao facer as obras, por debaixo 
as súas. fincas. De feíto, o Proce- de dita fosa. 
so Administrativo, por nulidade Manténse a oposición 
de concesión esta a levalo o le-
trado coruñés Sr. Lois Fernán- ,.. veciñaj · 
dez. · Outro aspecto importante ~O temq crucial está, lago, aí. .A 
do mesmo tema é a qu~rell cri- _ loi~a consiste no agl:'ante veciñal. 
minal, por usúrpación de terreas, De feíto, en médios achegados 
que leva o abogado lugués Sr. . ~os etectados, insinuóuse que o . 

, Soto López, xuntameote co le- problema estaba perdido se se 
trado coruñés. As causas de P.a- · daba o aburrí mento entre. eles. 
lacio van despacio", dí o refrán Polo de pronto, o avogado córu
popular. Por eso, o · xuzgado nú- · ñés éonvocóunos o pasado día 
mero tres d.e Lugo, que tramita cinco para que_. lle · entregasen·. 
as dema11das, solicitou por me- unha copia da resolución c:fo .Ple
dio do Fiscal a Copia Auténtica no e todas as declaracións últi
da Sentencia do Supremo. que, mas de Vicente Quiroga, repolli- , 
como recordprán; estimaba as das na Prensa. 

ran para o paso dos camións, e 
quixo contemporizar. · "Pero, 
hombre, qué hapen uds. aquí, 
con la mañana tan· fría que hace? 
No. se preocupen que el Vertede
ro, por la fuerza no se les va a· 
poner". Tería .que ser, mais tar
de, cando os poderes fácticos 
locais, personificados ant~s en 
AP e agora no PP; apurasen a 
causa para forzar a clausura do -
Carqueixo. . · 

Pasan os meses e, apesar da 
Sentencia do Supremo, non se 
dá e>_<ecutado a resolución con
forme ás teses dos letrados e 

. dos veciños. Quiroga, agora coa . 
af,K)iatura da Corporación, cami
ña cara adiante nunhá.política de· 
feítos consumados. Mentres, a 
Xusticia, lenta, sigue o seu cami
ño dando curso a esas duas de'
mandas veciñais. Unha de carác-

Non opinan así os veciños. Dín 
que a xusticia váilles dando a ra
zón, pero con retraso. Que Vi
cente Quiroga vai con feitós con
sumados por diante. Fontes xurí
dicas, consultadas por A Nasa 
Terra sinalan que "o dita no Ple
no do dia tres foi unha aberra
ción". 

Moito despois de que os veci
ños interpuxeran duas querelas 
(Novembro do 87 e Novembro 
do 88~ é cando V. Quiroga (a pri
meiros do 89) intenta correxir 

erras de procedimento adminis
trativo. Amaña un proceso de ex
propriación de algo que xa fara 
invadido palas máquinas, coa 
axuda da numerosísima forza 
pública, na segunda intentona, e 
todo iso sen contar cun proxecto 
concreto de instalación de Verte
deíro. As mesmas fontes xurídi
cas afirmáron-nos que "se pode 
rectificar un erro, administrativa
mente, pero non penalmente". 

demandas á~ catro parróquias O Alcalde,. nestes momentos, 
afectadas polo , vertedeiro. O nqn quer declarar nada sobre o 
miolo da cuestión está, segundo tema. Inda estamos agardando 
fóntes xurídicas, en que se inva- - por un ha entrevista pedida saber. 
diron fincas particulares. De ca- eso. Meses atrás,· nuriha emisión 
tro ou cil').Co proprietários poderia da- -rádio lo.cal, V. Quiroga mani
estar non tan claro, pois xa· se festara que "o tema do Vertédei
sabe ·o que pasaba coas titi.llari- ro' non· era negociábef". ~De feíto, 
dades das fincas nas aldeas, non respondeú ás· perguntas -
pero en concreto, dunha das fin- que, a traveso do teléfono, lle fa
cas propriedade de Julio Lugilde cían os 6uvintes. Cando, no 82, 
Orden, hai non só constáncia do- Novo Freire, alcalde da "incipien
cumental, elevada a escritura pú- te democrácia", por UCD que 
blica, senón. que un _dos lindes non quería meter a pata, ache-_ · 
consta que é o -Regato de Penal-. gouse· ao lugar do Vertedeiro, 
ba que cruza, precisamente, de onde ·xa os veciños -araran pela 
x.eito transversal, non só os te- . noit,e o que as máqui.nas am~ña-

-ter · administrativo, por nulidade 
de concesión, 110 Proxecto do 
Vertedeiro, . e a querela criminal 
por usurpación de terreas:' Está 
taméi:i a demanda. que se pode
ría interpor, contra do Concello, 
por non responder ·a actual Ver
tedeiro a.o Proxecto, feíto a pos
teriqri, pero iso, segundo fontes 
veciñáis, viría lago xa que recia
malo agora, podía presupoñer, 
por parte da Corporación1 que os -
afectados estaban dacordo coa 

. ubicación en Teixeiro, causa to- --
talmente errónea. D 

DISCRIMINACIÓN SEXUAL 

. . 

En Carballeda o alcalde nega posta~ de traballo a rnuHeres "porque teñen que parir'' 
• X.L./VALDEORRAS 

- Luís Cuadrado Tato, alcalde de 
Carballeda e un dos homes de 
confianza do presidente do Par
lamento, Vrtorino Núñez, en Val
deorras, negou na última sensión 
plenária do concello a posibilida
de de que o posta de conserxe 
no centro de EXB de Sobradelo 
fose ocupado por unha muller, 
ao considerar que estas xa tiñan 
dabondo con "parir y criar a sus 

hijos". Os departamentos da mu
ller de CC.00, UGT e o Instituto 
da Muller, rexeitaron as declara
cións do alcalde, e nalgun easo 
pediron a sua dimisión. 

mulleres tiñan solicitado a praza 
"donde hay patrón no manda 
marinero": Mália a oposieión dos 
concelleiros socialistas e dalgun 
do seu próprio grupo, a praza 
quedou provisoriamente coberta 
por un home. 

frente da lista na próxima lexisla
tura. Para a UGT, Cuadrado Tato 
vai .en contra do direlto de toda 
mullera traballar libremente. 

. Por parte de CC.00., o alcalde 
de Carballeda - é un "incapaz 
mental" e destacou que se trata
ba dun atentado "contra calquer 
princípio minimo dgi dignidade: 
humana", aparte de remitir as 
declaracións do alcalde aos res
ponsábeis de Traballo. O último 

colectivo en respostar ás ·verbas 
do alcalde ourensan foi o Institu
to da M_t,iller,- para quenas razóns 
de Cuadrado Tato y~n en contra 
dos direitos fundamentais. 

A intervención do alcalde no 
pleno estivo moi perta do máis 
absoluto dos ridículos. Cuadrado 
Tato, un home de máis de oiten
ta e cinco anos, argumentou que 
"la plaza es de conse~e, no de 
conserja", e pésie a .que várias 

Facéndose ecos desta descri
minación, o departamento da 
Muller de UGT pediu a dimisión 
do alcalde carballedano, desta
cado militante· de Centristas de 
Galicia, e que poderia ... repetir á . 

Polo de agora, o. alcalde só ten . 
matizado as suas · declaracións, 
dicindo que el prefire un home 
para . o po~to, pero que non re
xeita ás mulleres. Os grupos po
líticos locais non se manifestaron 
publicamente sobre o tema. · · D 

TRIBUNA 

. O TRABALLO COTIÁN NO CONTRABANDO 

Cadroume, na noite de fin de ano, coñecer 
en Vigo uns rapaces novas e simpáticos 
cos que amistei; manexaban bons auto
móyeis e ben de cartas. En demorada 
conversa souben que os tres andaban tri:.. • 
pulando planeadoras e o cuarto viaxaba 
cada 111es, pois refugaran os catro do ma-. 
risqueo furtivo, de descarga ventureira no 
Berbés_, da vergonzante venta de carame
los nos semáforos, das inúteis cotas do 

· INEM. Era de Coia un, outro de Domai<;>, 
outro máis de Coruxo e o cuarto de Cha
pela, catro . vidas confluintes nunha c.erta 
marxinalidad~ ricaz e nun equívoco espiri
to de aventura.- Deles escoitei o canto que 
vou contar, unha história que pudo .suce
der en Carril; en Ribeira ou Noia, que está 
a comezar en A Coruña'-én Ares, en Narón 
e ao pé da miña casa, e que, en canto 
crónica de sucesos, non é máis que un 
dos níveis periféricos desa urdime podre
cida polo beneprácito do sistema; na con
versa reloucaron apelidos e alcumes de 
xefes, as chantaxes e complicidades de 
certos m.embros das for:zas armadas, as 
corruptelas 'de certos alcaldes, a corrup
Gión d~ éertos políticos e xornalistas; pero · 
.non vou descreber sobre iso pois só que- _ 
ro expor como foi e como está facéndos~ 
a. trama, como é a gr~n amóralidade que 

BERNARDO MAIZ 

ten no contrabando un dos seus hipócri
tas refugallos, todo unha narración que se 
non é literal poderia selo. · 

Que facer cando dous · cheg.an ao se
g u o do ciclo de FP e a COU e saben que 
non van dar con choio, cando pechou o 
taller no que o terceiro estaba de apren-· 
diz, cando· amarrou o conxelador no que 
pensaba embarcar o .cuarto? Querendo ir 
ás discotecas, ter unha chupa de coiro e · 
unha moto · grande para, contado, fuxir 
"do 6° C desde O que SÓ miraba a parede · 
d& enfrente", "do pai que volvia do bar · 
cunha trompa que neri diola", da nai que 
laretaba constatemente que "es un inútil 
que o. ·ún·ico que fai é papar televisión" 
cando 1,m non ten culpa de como ·están as 
.causas, de que ,en Príncipe·; na alameda 
de Bauzas ou ria de Cangas, onde mira
ras, dúcias coma ti. .. Vai para dous anos 
dun teu cuñado botou fora duas noites e 

· ·un día e para o outro aparcou en Palmá~ 
un Mercedes 190 e ti ' amarrácheste a el, 
ou cando engacha~hes G9 "jichiño aquel 
de Teis que nun me~ quitou pelas para 
montar un pub"; ou cando tiña xa catro 
cuños -no· carnet do paro·e chegou a opór
tunidade -da man dun compañeiro de San 
Paio de Navia. Choiq para todos", haino 

neses contratos para · a construcción de . outrbs tres compañeiros, pasan dun inter
vilas turísticas en Canárias, que uns van mediário a outro, e ti xa non sabes máis 
eslt>marse carretando cemento e outros que os billetes que 'recebes. Para estes 
van e veñen con mantelerías legais e pa- traballadores, case a· tempo 1ixo para os -. 
quetiños disimulados. Outros dous fixeron mesmos patróns, hai _dfñeira· m) mar co 
irmandande e navegan .xuntos sobre 500 que meterlle marcha ao Vectr~. ao Manta, 
litros de gasolina e meténdolle caña a vá- ao B~ 16v. no que arrea.ron na ll}adruga
rios motores de moitos cabalas, do nodri- da, pode ser que algo carraxentos polo 
za a terra, sernpre sen luces. · Ao 9uarto ·que estivéramos a talar, nor10 sei. 
presentáronlle a aquel que oferecia unha Asi é a montaxe, con inocentes meten~ 
embarcación gris de fibra cun . "Mercury" do niantelarias e tabaco para dar paso· ás : 
de 25 HP e un "ti olio e xa talaremos": foi . drogas, duras sempre. Desas redes estes 
canear á ·motora da Comandáncia e moi-· rapaces non son máis que as plomadas; 
tos cartas coa ameix·a de Outubro ao Na- e qs frqtadores son mafiosos ben respei-:· 
dai, cando aquel suxeriu sair máls aló de tados no.s eidos económicos e políticos; 
Cabo de- Home s.eguindo os siñais ·dun os protagonistas desta históri~ son os cu
aparatiño "made in Taiwan" no que unha rrantes do contrabando, rapaces de vinte 
luceciña vai collendo intermitente intensi- .anos, regulados de emprego, parados, 
dade segundo a ·pequena planeadora .se que, cada vez máis ao norte da Galiza, es
achega á lanzadeira, desde a que traspa- _tán a patronear grises embarcacións de fi
sar a terra os paquetes q~e, C<?mo os dos . bra · con potentes motores · ou viaxando 

con gastos pagos, .vítimas dunha socieda
de amoral que non lles aterece traballo le- . 
gal e si ·absurdos produtos de consümo , 
que SÓ poden. ser. adquiridps emrando ao 
servíci.o .dos poderosos ~ ben relaciona
dos, verdadeiros culpábeis que ·sempre 
quedan salvos; só dañ en pringadoss os 
de abaixo, os _ que traballan -a cotio no 
contrabando por non h~er outra causa. n 

-'~SI E A .MONTAXE. CON 
INOCENTES METENDO · 

MANTELARIAS:E TA~ACO 
PARA DAR PASO AS -

DROGAS, SEMPRE DURAS' 



1.2 AllOU.DUA 
Nº 419 : 8 DE FEBREIRO DO 1990 

GALIZA E.MUNDO. \ .· 
r 

( 

~· ~~~~~~~~~~~-

, Xan'. López· Facal 
. " 

. . 

-'O' grande part;idó da esquerda· poderia nacer 
_ .. ._ do que rieste momen~o é o. Bloque é do que é 
.. Esquerda Galega coa· suma· do ,PCG' 

. . 

• G. LUCA DE TENA 

Ca-fundador e membro do -
Consello Nacional de · · 
Esquerda· Galega; Xan López 
Facal aporta ao·· Parlamento 
-unha longa experiéncia 
·como militante nacionalista 
desde a lonxana criación de 
Galicia Socialista, amais dun 
labor de referéncia abrigada 
sobre a indústria e a r 

economia do país. López·. 
Facal é director finacieiro de 
Sodiga, economista e. 
enxeñeiro industrial. 

En 1993, galegas e portugueses 
van romper a fronteira. lsto~ é un 
feito que ·vai ter·ur-ihas consect,Jén
. cías dunha importáncia crucial: en
tramos . noutra fase. Outro que po
deria destacar é a problemática 
poi ítica. A -Gal iza é un ha nación 

- sen administración, unha nación 
cunha baixa vontade . de auto-de
t~rminarse, pero a Europa é t(.lmén 
un . mosaico de bloques e de ·pai
ses. E- agora, 9oa crisé do Leste 
(casos co'ma a dos países bálticos 
e caucasianos) todas: as minorias 
étniGas e 'nacionais que existen na 

me resaltar e que moitas veces se 
esquece. Que ·a protección _ ao 
campesino europeu significa a ex
clusión_ do campesino terceiro
mundista. Nós mantemos únha ba
rreira de priviléxios cuidando ao 
productor europeu a ~ase de ex
cluir a outros productores de carne 
(moitos deles en América) ou a 
manter tms précios artificiais de 
productos lácteos que seria consu
midos ·por cantidade de paises que 
teñen necesidad.e imperiosa e vital 
del. 

, Europa; revalorizan o papel das mi- 'CoA e· RISE DO LESTE 
norias nacionais que non teñen ad- - · ' 
ministraéión: Nest.e sentido, plante- TODAS AS .M-INORIAS -

·xar probl_e.mas como cons~ru~~if>n ÉTNICAS E NACIONAIS 
Nalgu~ lugar tense referido · ao· nacional, auto-determmac1on, 
Mercado Comun dándolle o nome construcción . auton6mica, admite . DE EUROPA 
de San Mercado Comun. Desde o · "un tipo de solución· que hai pouco . -REVALORIZAN O PAPEL 
86 até lloxe temas· xa elementos t~~po' seria tacha~o d~ . rornanti- DAS MI NORIAS 
para saber que tipo de efectos cismo ou de pµro idealismo. Pola :=:...:.....:..=:__:_::...:..:..:~- ;,_:. =....;......:..:, .:........;..:;;._ ___ _ 

.. está a producir sobre a econor:nia forza· dós feítos e· mirando cara o . NACIONAIS 
galega. · futuro Gaiiza só pode estar intégra- .:....;.;......:...:~;;__ ________ _ 

E t. · · h · d · da nun gran· espácio económico, 
u 1ven Sfi?n'lpre un .a at1tu e posi- , , d ~ f E do manter .fo' ra a un ga· nde1·ro · · , · b M d porque e a1 on e se xoga n uturo .... 

t1vamente critica so re o erca o . 1 · · periférico que ~ria 0 galega· . 
Comun. Penso que estamos ·é!bo.: universa· · ~ 
cadas a el porque a integración re- Si. Efectivamente. Porque riós es-

. solve cu~tións ,de carácter político, Priviléxio · europeu ·tamos ·no límite pero non podemos 
.. ,social e económico. Plantexa natu- Os problemas que-trae .a integra- . admit~r que . se n~s dis9rimine a 

ralmente outros·: problemas, ·pero ción son ·graves, especialmente . respeito. do g~cjeiro europeo .. En 
non podo compartir as posicións ·para ·o' sector primário. . · econ.0~1a estudase sempre ~ d1se 

· réducionistas qúe o · califican de - que incluso no pensai:nento liberal 
. ~erdugo ou de panacea. Hai que Claramente hai dou~ ·probJemas, .. admítese .un cer:to prot~cio!1isr:no . 
. tratalo nun plano' máis. amplo: ~º in- no ámbito estractiv..o :primário -e no para ~ que se ~haman mdustnas 
greso .resolve o problema máis gra- , de.servicios. No primário a estrutu- nace~tes. É. sab1~0 que se ~nha . 
ve que tivo que aturar a· Galiza '_ ra económica galega . está sendo rama m~ust.nal .e~ta a na~~ e ti non 

. ,, como foi o da sua excentricidade, agredida por un espácio económi- fas t,.in .ª~~'~?· de p~ot~c1~n so~~e 
a causa de que .se . nos amputoü o co que está moito máis avanzado, ela a 111v~s10!1 de industrias ma1s 

· noso espácio. económico e político en custións ·tan .sustanciais e abso- ~ í!'aduras .impt.d~n que r:ne~re. ls!o 
q\Je consiste n~. fronteira do Sut •. ~a lutamente innegociábeis como é .o . e pura ortodoxia academ1ca. Nos 
d~ Portugal. Nos tomo~ un Jemto- problema do leite. Ante · as instán- podemos-. tratar a gandeiria leit~ira 
rio marxinal, mal integrado: na eco- . cías comunit~rias, nós non pode- . e . cárnica galega como indústria 
.nomia ~sp~ñola, se!" pt>s!bilida~e-~ . mos permitir en nengun caso que · nacente: Podemos estar dacordo 
de comerciar ampliamente e 1sto· se conxele 0 nóso· nível de produ- ~n sometemos · -a unha diséiplina 
~e conserva ate o séc1,.1lo XX cand~ ciór:i-porque isto criaría uns proble- ·éomunitária non só porque ternos 
.empezamos vender carne e madet- mas sociais absolutaménte Jnma- que pactar unhas condicións ho
ra ao_ mesmo ritmo· en que come- nexábeis; mentres todo 0 noso sei- moxéneas senón tamén en favor 
zaba·a. urbani~aéión española. Coa _ tor· gané:teiro rion estexa a un nível dos ca'!'pe~iryo~ do térceiro m~rido 
entrada no MC, o que non con~e- de produtividade, . sanidad.e e cali- que te~en d1re1to a que os seus · 
guirpn por separadó o governo es- · dade como 0 europeu. Nós · non productos .s!3xan gonsumidos po-: 
pañol e portugués, que era superar . podemos ámpliar neste momento a . los europeus. . 
unha fronteira absurda, váino con- nasa capacidade dé producción. . -Sobre o mercado comun proxéec

- -. ·seguir o· MC ao borrar fronteiras. Hai un motivo· que a min interésa- . tase tamén agora a oferta dos 

. "",. 

'Pt GALIZA,_.;:;O~. --~ 
FEITO DE TER UNHA 
PENEIRA ENTRE 
EUROPA E OS SEUS 
INTERESES SUPONLLE 
UNS. cµ~s:;_;.T..;;;;;..ES~~-
ECONOMICOS MOi 
FORTES' - · 

te é relativamente frecuente pero é 
.moi incipiente a organización sec
torial. A min gostari~!lle ~aber que 
opinan os conxeladores de Vigo, a 
lndústria do tabqleiro galega, os 
pescadores . de baixura, os que se 
adican á confección. Ternos un sal
to desde a declaración da CEOE 
ou da CEG á falla de organizacións 
sectoriais activas. Para min isto 
chámase debilidade da sociedade 
civil no seu ámbito económico. 
E o problema de representación 
política? 
A Galiza polo feito de ter unha pe
neira entre Europa e os nosos inte
reses (como ternos visto pouco ar
ticulados), ten uns custes de tipo 
económico moi fortes. Hai unha 
vocación europea de que os fon

~ dos estruturais comunitários sexan 
~ ~adscritqs o máis direitamente posí
~ bel ao destinatário últ.imo porque 

as entidades comunitárias queren 
constituirse en govemo de Europa 
e as entidades estatais son unha 
distorsión. Pero os estados feco
llen estes fondos e os canalizan 
parcialmente através dos seus pro
gramas xenéricos para todo o Es
tado, pero esas cantidades van 
para facer · un ha autovía que xa es
taba prevista e despois danche un 
trinta por cento para repartir entre 
as comunidades autónomas. Outro 
exemplo: cando se tratou de for
mular a estratéxia trans-froriteiriza 
Galiza-PortugaJ foron encargadas 
as deputacions provinciais polo " 
Estado de plantexar o asunto. Tt 
me dirás Guiña ou Vitoriño Núñez 
que capacidacfie de representación 
teñen para propoñer actuacións 
conxuntas nun problema tan cru
cial como a desaparición dunha 
fronteira económica. Como militan
te nacionalista penso que non hai 
outra via que as próprias unidades 
naturais, as nacións, teñan unha 
representación direita na Europas. 
Non pretendo negar a existéncia 
do Estado, que se nos impón, ago
ra a nível de calquera tipo de pro
blema ternos que conseguir estar 
ca-representados. Hai actividades 
onde é simplenmente absurdo non 
estar como a Pesca onde fala o es
tado por boca de galegos. Ou no 

paises do Leste con mercados de 
traballo baratos e seitores primá
riQs rT'!Oi protexidos e desenvolvi
dos desde hai anos. Non é unha 
competéncia ·qye ven complicar 
ainda rñáis a integración galega? 
Eu non o vexo tanto asi. Realmente 
teria que analisar máis profunda
mente porque non teño cifras da 
capacidade de producción láctea 
do Leste de Europa. Pero hai evi
déncias de algo que ternos máis 
próximo: Portugal por exemplo é 

-deficitário en leite, mercado próxi
mo que nós ternos. Pero hai un feí
to· evidente: se consideramos o 
mundo como unha economia cada 
vez máis planetária e restrinxíndo
nos ao ámbito europeo, as grandes 
formacións sócio- políticas, como 
poder;i ser a Europa ampliada, son · 
deficitárias de productos lácteos. 
Por que? Porque criar gado vacu
.no é un · luxo en todo o mundo. 
Tanto o leite como a carne son 
proteinas de luxo. A nivel mundial, 
hai áreas nas que o cultivo é doa
do, pero outras· nas que non. Pai
ses imensos coma a China non se 
poden poñer a fabricar un produc
to de luxo como é a carne de vaca 
e o leite cando necesitan darlle 
gran e arroz a millqns de habitan- . 
tes. ' 
Debilidad e 
d~: sociédade civit 

leite, ou nos problemas trans- fron
teirizos. 
Pero poderemos coas institucións 
que ternos acadar outro nível de 
representación? Ou dito doutra 
maneira, é igual para un galego 
estar representado políticamente 
polas estruturas estatais e comu
nltárias de base democrática ca 
para un danés ou un belga? 

Aqui hai vários tipos de problemas. 
Coas institucións potrticas e o gra
do de desenvolvemento que tañen 
actualmente todos sabemos que · 
seria profundamente diferente que 
estivesen dirixidos por .forzas polí
ticas con auténtica vocación de 

Ante os problemas e as posibili- auto-govero e por outras que non. 
dades que abre Europa é suficien- González Laxe ou Fraga lribame 
te o nível de representació'1 que dunha banda e Camilo Nogueira ou 
ten hoxe Galiza a todos os níveis? Xosé Manuel Beiras pala outra íano 
_Eu aí hai dous tipos de causas que ·facer · de moi · distinta forma. lso é 
me gustaría- sinalar. A sociedade . evidente. A autonomía é inCipiente 
civil gale·ga é ·moi. débil, está moi e as competéncias non están ainda 
desarticulada. Galiza non tivo . un totalmente transferidas. E por últi
empresariado con memória de in:. mo; a custión da auto-detennina
tervención política como en cám- ción á que eu lle quitaría todo o 
bio si existiu en Catalunya e País · dramatismo porque o que me inte
Basco·. A desarticulación que se dá résa é sobre todo o movemento · 
a. nível sociolóxico e poJítico ·dase histórico de cara a capacidade pie
tamén a nível empresarial e· de re- na de auto-governo ·que un país 
presentación. Aqui ainda o em.pre- ·pode xenerar. 
sário trata de resolver mediante ca- · · · 
nales · individuais os . seus proble-. Si e ·non ~ auto-governo 
.mas. O lobby individual .entre esa . Pero é sUticente o auto-govemo · 
administración autonómica nacen- galego? 
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Eu teño que dar . duas respostas 
ábsoli.Jtamente contraditórias pero 

. as duas cartas: si ·e non. Si pórque 
a cada elei'ción constatamos que a · 
vontade de auto-govemo apenas 
supera as cuotas que o Estatuto si
nala. A proba témola na composi
ción do Parlamento galego desque 
nace1,.1 a autonomia! Pero ao tempo 
dicimos non. Por que? Se tivese 
conciencia e información superior, 
o povo dariase canta de que a sua 
capacidade para actuar en Madrid 
e perante instáncias intemacionais, 
esixe eliminar peneiras, erguer pro
gramas, plantexar cais son os retos 
e problemas fundamentais. lso sig
nifica auto-govemo, por iso digo si 
e non. 
Por que camiño se pode aumen
tar esa conciéncia de auto- gover-
ño? · ·' 

Ese é o problema. Como organizar 
á sociedade galega de cara a que 
a sua vontade de auto-governo au
mente en cuotas. lsto ten várias fa:
cetas. Unha de carácter voluhtaris
ta moi clara que fixo avanzar relati
vamente bastante a conciéncia na
cional. De non ser pola Xeneración 
Nós e a resisténcia anti- franquista 
de carácter nacionalista a autono
mía non seria o que seria hoxe. 
Pero hai un aspecto obxectivo que 
me parece importante resaltar: a 
vontade de auto-govemo estimúla
se coa práctica do auto-govemo. 
lsto é importante porque o povo 
galego perdeu a sua memória his
tórica hai moito anos ... 
Perdeu, ou lla perderon? 

A cousa é tan recuada que a astes 
efeitos ven senda o mesmo. Bas
cas e cataláns teñen unha memória 
histórica r0cente, pero nós cando 
nos remontamos no tempo (e o 
próprio libro Sempre en Ga/iza é 
unha boa guia), bordeamos perigo
samente á literatura. lsto é inope
rante políticamente, ainda que ser
ve para recoller o fio de este pro
ducto histórico que se chama na
ción galega. Nós non podemo~ por 
menos que xogar forte a baza da 
autonomia porque en última instán
cia a quen favorece é ao aumento 
da conciéncia nacionaJ. Ternos a 
experiéncia de tres lexislaturas 
para ·eorroboralo: con oda a lenti
tude ·-que se queira ternos dous 
grupos nacionalistas e antes ca
bían todos no grupo mixto. Coa ex
cepción de _Coalición Galega que 
estaba na fronteira do que enten
demos comunmente por naciona
lismo. 

Os outros nacionalistas 
En que medida seria xusto aplicar 
o adxectivo nacionalista a unha 
parte do Parlamento representada 
no Partido Popular? 
Plantexas un problema que para 
min é importante e penso que vai 
ter trascendéncia. Teño dito moitas 
veces que se houbese intelixéncia 
política na ·aireita galeg~. e non 
abunda como se sabe, a vocación 
que poderia ter o PP galega seria 
a de se converter nun PNV moi sui 
géneris. Seguramente a persoa 
que viu no seu momento esta 
oportunidade foi Barreiro, pero os 
avatares políticos conducírono ao 
fracaso. Neste momento esa posi
bilidade dun centro galeguista e~tá 
representada por Vitorino Núñez. 
lsto lévanos a considerar unha re
configuración do panorama n'a
cionalista. 
Pero é. -importante a clarificación 
ideolóxica de distintas opcións. 
Esa reconfiguración véxoa no na
cemento dun grande partido de es
querda nacionalista e outro granqe 
partido de centro nacionalista. Eu 
sei que comparto con moita xente 
do meu partido esta visión, algun-· 
con máis retiééncias ca outros, O 

. ·grande partido da esquerda pode
ria nacer do que neste m,Omento é 
o. Bloque e do que é Esq1,.1erda Ga
lega, qoa suma do · PC~ Nó.s so
mos un partido de esquerdas e sa-

. · >emos que o naso eleitórado é ta-
.· .. ~ 

. mén . inequívocamente de esquer
das. O Bloqt,1e sen embargo· é un 
conglorhe_r:.adó, un magm_a político 
difícil de cuaJificar onde coexiste 
un partido marxista-leninista ·e dis- · 
tintos colectivos non partidários de 
difícil adscripción. Se me permite~ 
a irania que non o é'. porque é cor
dial, Beiras·non deixa de ser a por
tada en ~cuatricrómia do Bloque. 
Ben. Eu penso que se a UPG, que 
realmente é a espiña vertebral dq · 
Bloque, tivese a intelixéncia de tirar . 
as consecuencias políticas do pa-. 
pel da autonomía galega .na cria- . 
ción dunha auto-conciéncia nacio.:. 
nal e da ·sua virtualidade como ca-· 
miño -para o pleno a1,.1to-governo e 
a plena auto-determinación, a 
construcción de Europa como es-

. pácio para o socialismo e os pro
ce_sos que está sofrindo a Europa 
do Leste e a Perestroika coma pro
funda reflexión sobre o modelo le
ninista clásico, de ai poderia· xurdir 
un partido socialista moi nítido nos 
seus plantexamentos e-moi amplo. 
Hai grandes partidos deste cort~ 
na Europa occidental: o SPD ale
mán ou o Partido Comunista Italia-.. 
no pode ser outro. · 

'NON PODEMOS POR 
MENOS QUE XOGAR 
FORTE A BAZA DA 
AUTONOMIA PORQUE 
ENÚLTIMA INSTÁNCIA 
A QUEN FAVORECE É
AO AUMENTO DA 
CONCIÉNCIA 
NACIONAL' 

Na campaña autonómica celebra
ra que por fin o Bloque baixara do 
monte. 
No mitin de Coruña dicia que nós 
faciámonos responsábeis de que o 
Bloque baixara do monte. Neste 
forma de falar que, é literária natu
raJmente, o quer se di é que o Blo
que reflexionou coa práctica que 
viu en Esquerda Galega. Nós acei
tamos a Autonomía porque crimos 
que ese era o carniño. Convertimos 
a necesidade en virtude e estive
mos no Parlamento desde primeira 
hora. O Bloque está hoxe no Parla
mento e deixou de ter batallas con
tra muiños de vento con custións 
de definieión política pero que na 
práctica política hai que resolver 
dunha ou doutra maneira. Todo o · 
misticismo do nacionalismo no · 
sentido de facer unha práctica po
lítica laica. Non me preocupa o 
santoral nacionalista senón a capa
cidade do meu povo para auto-go
vemarse. Se dentro da UPG hou
bese capacidade para extraer es
tas consecuéncias.,poderia facerse 

. un gran partido de esquerdas con 
todo o pluralismo que ten neste 
momento o Partido Comunista lta
lián no qu~ coexisten pre-gorba
chovianos eón libarais, por pór 
dous extremos simbólicos. lsto po- · 
deriao facer a UPG ou Beiras pero · 
eu teño dúbidas de que Beiras 
sexa capaz de propiciar dentro do 
Bloque unha reflexión en profundi- . 
dade. Fiaria máis dun partido orga
ni~do e displinado para extraer as 
consecuéncias do que viveu para· 
facelo. 
Esa atribución de patemidade da 
estratéxia política por parte do 
PSG-EG pódese tamén criticar á 
vista dos res.ult~dos que obteu 
nas eleicións. 
Os resultados nasos foron decep- · 
cionantes pero ás eces é máis di
fícil xestionar o éxito ca o fracaso .. 
O que é esencial é que non hai 
moito tempo nós fixemos un esfor
zo importante por tratar de atraer 
ao PCG ao ámbito · noso. A refle
xión é: a ver se sonios capaces de 
extraer primeiro ª!? leccións que a 
História nos deu é criar. un grande 
partido que non faga xogos de su
mar, ceros senón que dea as gran
des batallas que o país . necesita, 

· como plantarlle cara ao PSOE. O 
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A renovación demográfica á b'élixa 
do cafnpo galego . • · . , ~ 
É certo que estamos metidos activos económicamente moi po e neste momento o 40." 
nun espácio económico no que . pouco produtivos. Aportan pou- . Pero esa franxa de idade en cri-
.se protexen pequenos sectores, co. Ternos a imaxe dunha família ·se irreversíbel constitue un pro-
como a pesca artesanal ou es- .na que ~stán censados práctica- · blema gravísimo. Nen con -axu-
pácios agrícolas pequenos. As mente todos, pero hai unha señ·o- das s~ pode defender a eses nú-
anomalias dos demais son per-: ra tié\ e unha señora aboa que o cleos ·pequenos ·que dependen 

· mitidas pero non as nosas. Te- único que fan prácticamente é abso!utamente de que Ues reca-
mos un veciño que si pode ter debullar fabas ou sair cortar.unha llan o. leite ou non, como ternos 
sectore·s marxinais e anómalos pouca herba co fouciño, O\J levar visto últimamente.· 
pero non podemos telos nós. . únha va'ca ª pastar polos arredo~ ' Ese é outro problema, coxuntural, 

· Cos dados últimos que ternos se · .. ./ res. C~ndo marran, · n<;>n se var . de qué pasaría ~e se deixase de 
medimos a produtividade média · producir_ me~'!s-pero vai d~pare- recoller o leite. Pero de feito nun-

. de todos os sectores, a ind'Í6tria cer un ha actividad~ da agnc~ltura_ ca se produciu máis leite que . 
ten 170 por cento de prodtJtivida- galega que n_on vai ser ~enovada · agora e ten conciéncia de ·que 
de e a agricultura o 19 por· cento: / por outro ~?tiyo. Que v~ suc~~r nunca v.iviu mellar ca o de agora, 
-Mentres tanto, a indústria ten o 10Qº.~os P.r?x1':'1º~ a~os. Na mina_ que a sua oespensa é moito máis 

1 •• 

14 por cento do emprego pero a 0 P1.í!1ºn va~ 1~ disminuindo ª popu~ ~ariada, que ten coche, televisión 
agricultura ten o -39-40 por cento. .Jacion agr~na non poi~ qu~ s~ di; etc. En toda família ·galega, e es- -,. · 

. - . ., . de que a xente foxe as c1dades 
C~~parado con Esp~~.ª· a ind~~--' p· arque esta xente non foxe ás ci- tou disposto a facer as excep
tna ten unha rendab1hdade ma1s ·. . - . , · · cións que · fagan falla, hai unha 
baixa, máis próxima á média pero ~ades senon que f9,xen ?S s~~s conciéncia de memória íntroxec-
a agricultura ten unha productivi- tillos que marchan ª emigr~cion tada. O p~ema · do campo é 
dade case o doble que a galega. ~u se colocan nu~h_a gasolinera. que es~ .. 8Grnetido a este cám-
Nós ternos case un millóf'I de acti'- . As.· veces plantéxase unha ma!a ·. bio de"':có~untura en caída livre: 
vos. traballando dos que 400.000. pergunta. On_de empregamos os non hai u.nha planificación desde 
están flO campo:· Na pesca a pro- _ excedentes · agrários. galegas? institucións"·· económicas e moito 
ductividade é próxima á média, Non existen : tales .· excedentes. menos centrais para axudar a 
como consecuéncia de que . se Existe xente antropolóxicarnente _ esta xente a. se reconvertir na 

. promédien ás grandes empresas unida a unha ativid~de econór'!li- agricultura que fai falla: que pare-
coa artesanal. Cando plantexas o ca· que desaparecerá e que non llas-novas empecen a traballar no 
problema da agricultura e a pes.ca · v(li ter sustitución. Xunto con esta campo, unha · es·pecialización en 
e a agre~ión de estruturas máis renovación . demográfica á ba~a agricultura· de me~~ado e· isto uni-
fortes que van intentar recortar a dentro do 'Campo, as atividades.. do á aparición de duas ou tres 
tua capacidade de manobra, che- _: · agrárias van gañando en produ- ·grandes cooperativas de produ
gamos a un problema fundamen- .. · ció11 irievitabelmente. A princípios .ción como existen en Bretaña, 
tal. Entr.e estes 400.000 trabalJa:: . · de século o 80' por canto.de p9- ql.J°e ROden competir nos merca-
deres -qu~ hai na agricultura 'san· voación activa traballaba no ca,m- dos internacionais. · O 
. '• 11. • . 
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0LIMPIADAS EN .CATALUÑA -

Josep IVliró 
tAraeV01-

- . . . ' -presidente 
: . do·· Comité -OIImpicé> Catalán -

. . •. 

'A ,c~rta olímpica é clara: ~, 

nos Xogos Olímpicos -. 
rior:i coÍTipiten . 05tados' 

• JOAN RETAN~~CELONA 

Josep Miro i. Ardévol,, -
exconseller de Agricultura . 
da Generalitat, foi nomeado 
presidente do Comité · 
Olímpico Catalán(COC) en 
substitución de.· Miquel · 

· Arbós, presi9ente da 
Federación Catalana de 
Ciclismo. O seu 
nomeamento ·supón un · 
espaldarazo considerábel 
cara ao pendente 
reéoñecimento do QOC por 
parte do Comité .Olímpico 
Internacional (C.01). 

'fi. PARTIR DUN· ,~
. DETERMINADO.NIVEL 
O DEPORTE TEN UNHA -

-PROXECCIÓN .SOCIAL, . 
TEN PROBLEMAS E 
NECESIDADES QUE SE 
MOVEN NO .MARCO 
POOTICO, -------
SOBRETQDO 
PROBLEMAS DE 
RELACIÓN 

. INSTITUCIONAL' 

Miró i Ardevol, considerado como . pola·, actuación . discrecional 'do .. pecial releváncia pero que non te
un dos líderes de Converxéncia Comité Olímpico lntemaeional . ·a ñen necesariamente que ver direc-

. Democrática .de Catalunya, o par- . ~espeitO, do recoñegimento de Co-· ·tamente co deporte, ocupen luga
tido que lidera · pujol~ máis repre~ mités Olímpicos; avalaba a posibi- . res como o do presidente. E iso,é 
.sentativos da asa máis nacionalis- lidade de constitución do cae. Só consecuéncia dun nivel moi lóxi
ta, demitiu o pasado mes de De- quedaba a constitución do Comite co. A .partir·dun determinado nivel, 
cembro do cargo de conseller que Olír:npico de Catalunya a.cargo_ de o departe ten unhaproxec~ión so-

' . viña detentando desde 1984. No . v.árias . federacións deportivas, o cial, ten problemas e r:iecesidades . 
ámbito· político tíñase dístinguido reconecimento de cincó destas qlJe se moven no marco político, . 
pola reiterada petición de reforma polas suas . respectivas federa- sobretodo problemas de- relación 
do estatut, chegando a ·enfrentar- cións intemacionais e o reeoñeci- . 1nstitucidnal'. 
se . neste ponto ªº president da mento últim,o do CQC por parte do - Pero o COC ainda non está nor-_ 
Generalitat, -Jordi Pujol, no ·último COI. Neste último proceso foi elei- · · matizad_ o, nonsi.? _ · 
~ongreso_ ?e ·cDC. Apesar d8: ~a~ to Josep Miró t~rdevol c;:omo pre-
gaxe poht1ca que arra~ta, Miro 1 sidente do COC. · Fáltan~s un pequeno detalfe. 
Ardevol quer _separar, na nova eta- · ·, · Pode ente~derse a sua preséncia ·. 

... , -i>a que com~za como presidente S~pÓn q seu nomeamento como á fronte da presidéncia do COC 
d<? C~C, o ~eto olímpico'· do presidente do COC un reforzo da coma -un apoio explícito de CiU 
. ohmpico. . : I I : • • sua vertente política despois de ªº Comité Olímpico de Catalunya 

O . Comite Ol 1mp1co . Catalan . cumpridos os requisitos deporti- -
constitu1use como. tal o ,pasado · vos?. ' · · 
ano coa confluéncia de várias ·fe- . · : , 
deracións deportivas catalanas e Eu diría que en todo caso contri-
.p apoio. da Asamblea- de Federa-. bué a·darlle un certo relevo e pon- ~ DESPOIS DUN .:. 
cións Depórtivas-de Catalunya. A to. E ponto porque este relevo non ·. 

. idea surxira ·tempo atrás e c9me- ·. ten por que~ ter .unha leitura espe- PRONUNCIAMENTO 
zara !J· t~~guar n~ constitución .. ~ª · cificamente política, ai!1~ª q1:1e e~ CONGRESUAL 
As,oc1ac1on para a Delegac1on proceda do terreo poltt1co. E ev1- . ENTENDO QUE 
Ohmpica de . Catalunya (ADOC). A . dente que un ex-conseller da Ge-
ADOC dera :0 paso decisivo de neralitat ten tamér:i unha proxec- CONVERGENCIA ESTÁ

"· elaborar-un·ditame xurídico a 'car- ción cívica. Po·r outrá banda é-· EXPLICITAMENTE · 
godo avogadó·lgnasi Doñate 'so- . bastante comun ,n·os comités olím- . . 

·'brea viabilidade legal-da constitu- . picos normalizado·s, e o naso pre- . COMPROMETIDA A, __ .· 
ción do .COC, O ditanie ·que se.ba- tende -selo, que pérsoas que · pro- APOIAR AO: COMITE 
seaba na análise da Carta Olímpi- ced.E!n 'da empresa o~ dé _organi..: ~ OLÍMPICO CATALÁ~ 
ca e na "xurisprudéncia~ sentada zac1ons q_ue neste pa1s tenen es- _ _,_. ----------

·apesar das últimas declaracións 
de Jordi Pujol que dubidaban da 
viabilidade do proxecto antes de 
1992? 

r eño que dicer que estas. declara
cións se pecában dalgunha causa 
era de realismo. O meu obxectivo 
é que sexa antes do 1992, pero ao 
mesmo 1empo hai que j:ficer que 
este é un obxectivo dlfícil. Res
pondendo á pergunta: a miña de-

. cisión de aceitar a presidéncia do 
cae foi estrictamente persoal 

. ante unha demanda que me fixe
ron. Eu .sain do govemo, e· pedin 
ao presidente sair do govémo .ta
mén. por: unha decisión moi per
soal..' Por outra parte Convergen-

. cía xa se mostrou claramente; 
como organización política, sobre ' 
o C()C, ·no marco máis formal que · 
ten que ·é o congreso. Polo tanto 
o partido entando que está expli-

ANOSA TERRA 

de non misturar as cousas. Hoxe 
por hoxe a situación está así. A 
miña é unha decisión persoal que 
non ten outra leitura que esta e o 
compromiso e o apoio de CDC ao 
cae é anterior á miña decisión. 
Constituído o COC e eleito voste
de como o seu presidente. Que 
camiño lle queda por percorrer 
ao COC? 
Basicamente quedan duas condi
cións, digamos que a condición . 
necesária e a suficiente. Condi
ción necesária: Que cinco federa
cións intemacionais, das que tres 
necesariamente han ser de depor
tes olímpicos, recoñezan ás res
pectivas federacións catalanas, 
caso que, por exemplo, reconezan 
ás respeitivas federacións catala
nas, caso,que, por exemplo, xa se 
tiña dado coa· federación de atle
tismo, que. tivera relación directa 
coa intemacional bastante antes . cijamente co~rometido en ou

torgar o seu apoio ao COC. Existe · que ·a española. Con estas . cinco· 
· outro elemento demostrativo que 
é a moción do·Parlament de Cata
lunya de Maio dO. 1989 de · apoio 

' ªº cae ~ é evidente que a. maioria'. 
do 'Parlament determina o. resulta
do e polo tanto aqui hai unha deci
sión clara de CiU, non só de .Con
vergencia, de dar un apoio · Outra 
causa é que desde o govemó ~e . 

· manteña atitude_ de prudéncia e . 

· federacións, a condición suficiente 
é. que o COI, que en derradeiro 
termo é · o únic::o .que ten atribu
cións para · facelo, · recoñeza for
malmente ao COC con soberania 
.sobre Cataluñya. A Carta Olimpica · 
estabelece que o COI e s6 el, ade-
niais co seu ·próprio critério. & d!S
crecionalidade, é quen decide se· 
un determ.inado comité ol~!"pico 
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'NESTE MOMENTO 
· HAI CATORCE 
COMITÉSOlÍM-. -Pl_C_O_S_ 
QUE NON .SON 
ESTADOS. IRLANDA 
TIVO COMITÉ 
OLÍMPICO ANTES DE 
SER ESTADO' 

ten soberanía sobre, e a cita é tex
tual,- un país, un estado ou un te
rritório. lso fai que dentro do aba
no dos Comités Olímpicos, haxe 
desde estados até situacións difí-· 
ceis de calificar como é o caso de -
Puerto Rico. E digo isto porque 
unha das causas que se quer fa
cer crer é que o COC equival a es
tado e iso non é certo. Ademais 
hai unha longa tradición nese sen
so. Neste ·momento paréceme que 
hai catorce comités olímpicos que 
non son estados pero ademais, 
historicamente houbo 18 máis que 
no momento de ser constituido e 
recoñecido o comité olímpico res
pectivo nen de lonxe eran esta
dos. Eu lembro agora mesmo Ir
landa que tivo comité olímpico an
tes de ser estado. 

Cre vostede que o COC pode ser 
recoñecido polo COI antes do 
92? 
É difícil, pero este é o noso obxec
tivo. Hai que diferenciar entre o 
que son obxectivos, neste caso os 
prazos, e finalidade. O noso ob
xectivo é ter o recoñecimento an
tes do 92 pero a finalidade é ter 
ColTÜté Olímpico de Catalunya, 
antes ou despois. 
E se non fose recoñecido o COC 
e se celebrasen os Xogos Olímpi
cos de Verán do 92 sen deléga
ción olímpica catalana? 
É evidente que as olimpiadas, que 
constituirán unha plataf.orma infor
mativa de primeiro orde, serán un 
marco moi útil para explicar ao 
mundo a realidade nacional de 
Catalunya e o por que queremos 
un Comité Olímpico Catalán. lsto 
feito, naturalmente, dunha maneira 
civilizada e utilizando unicamente 
marcos infonnativos. Aí interviría
mos, claro. 
A díscrecionalidade da decisión 
do COI a respeito do recoñeci
mento de novos comités oUmpi
cos intemacionais pennite un 
xogo de presións nun senso ou 
noutro que se soen saldar co 
trunfo do máis forte. Por outra 
banda o secretário de estado 
para o deporte, señor Gómez Na
van:o, xa descalificou hai vários 

' meses ao COC tachándoo pouco 
menos que de banda armada. 
Contemplan vostedes a existén
cia de presións do Estado espa
ñol en contra do recoñecimento 
do COC? 
Si, si, ainda que non terian que 
existir. O estado teria que ser neu
tral. De feito o recoñecimento do 
COC cuestiona a sinceridade- da 
própria natureza do movimento 

. olímpico. o movimento olímpico . 
non cansa de dicer e está escrito, 
é a regra número un da carta olím
pica, que nos XXOO non éompiteri 
estados. Compiten.· persoas e 
equipas. Catalunya é o caso máis 
puro ·en que se pode plasmar iso. 

'Os ESTADOS NON 
DEBERAN INTERVIR EN 
TEMAS OLIMPICOS. 
POR DESGRÁCIA 
~ONSTÁTASE QUE 
· _ TERVIRON A MIUDO' 

Tamén dm1tro desta .perspectiv~ 
os estados non terían que inte.rvir 
nos témas olímpicos. Por desgrá
cia sabemos que interveñen e que 
teñen intervido:-E-si, si é· unha va
riábel que ternos que ter en conta 
ainda que me paréce que na me
dida en que se produza, tenderá a 
inclinar aindarnáis vontades .ao 
noso favor. Por exemplo, as desa
'tortunadas declaracións do Secre
·tário de . Estado para o deporte 
que vostede citaba, contribuiron a 
dar apGios ao COC canda daquela 
o COC era unha cousa moi peque
na, por iso, porque eran unhas de- .
claracións moi pouco afortunadas .. 
Eu tamén quero pensar, de todas 
as maneiras, que se manterá un 
certo critério de neutralidade por
que en definitiva desde un ponto 
de vista estrito, desde un ponto de 

· vista xurídico, o estado non ten 
nada a ver. O COC pode ser reco
ñecido mañán mesmo polo COI e 
iso pódese facer sen que sexa ne
cesário modificar nen unha coma 
de nengunha norma básica deste 
estado. En consecué·ncia desde 
esta perspectiva deberá existir 
unha certa" liña· de neutralidade. 
Non sei se ao dicer isto peco de 
inxénuo. 

Que relación mantén o COC co 
COOB 92 e co Comité Olímpico 
Español? 
O COOB en principio é un orga
nismo que só ten como misión or
ganizar os xogos olímpicos e des
de este ponto de vista paréceme 
que o realista, hoxe por hoxe, é di
cer que estamos á sua inteira dis
posición para calquer aspectq que 
contribua a asegurar un bqn de
senrolo dos XXOO. En relación ao 
COE~ unna das primeiras causas 
que realicei ao aceder á presidén
cia foi escreber unha carta ao seu 
presidente Carlos Ferrar Salat, a 
quen por outra parte coñezo des
de hai vários anos, pedíndolle 
unha entrevista e manifestándolle _ 
que esta entrevista como toda en
trevista; non presupón identidade 
de critérios senón un intercámbio ~ 
de pareceres desde a diferéncia. 
Eu coido que este é o camiño qoe 
hai que seguir e eu pola miña ban
da o que teño que facer é limitar
me a esperar a re$posta. 
A preséncia de dous cataláns, 
Ferrer Salat e Samaranch, á fron
te das presidéncias dos comités 
olímpicos español e internacio
nal, pode facilitar ou dificultar as 
aspiracións do- COC? 

~SESIÓN PÁRLAMENTÁRIA SOBA.E O TRÁFICO DE INFLUÉNCIAS -

CiU, PNV e CDS apoian ao PSOE á ~pera- dos r(3$qltadós eleitorais· :finai~ . -

O affaire dos irrrÍáns · Gú~rra m~Ca.novas 
correláción$ ·de fQi'zas no . eaflamento .. 
• TERESA TODA/MADR•D . _ 

Apesar de ·que, m_áis, unha . · 
vez~ 1VE derhostrciu a sua 
'~imparcia.lidade" non· _ · 
retrasmitindo en dirécto o. 
pleno parlamentário onde se 
discutiu sobre os -irmáns 
Guerra; .05 ecos e .as 
informacións parecen ter 
chégado a todas partes. Os 
primeiros inqüéritos indican 
que a xente seguiu máis este 
debate que outros; co cal se 
ve o fino olfato de "Luis __ 

. Solana, como conecta co .-
sentir sodal ... Ou quizais fof 
precisamente por isa polo 
que non se deu, pois se 
intuia· o enorme interese 
popular na cuestión. 

. . ~ / . - : . -
te os máis guerristas, serve ,tamén .· solidariedades -non ñacionalistas, . 
para intuir . q1.,Je, quen máis quen apoios de alcance -estatal para . o 
menos, todos teñen algun tráfico e que poic;ta vir. 
algunha cousiña qüe prefiren gar- - .- .Se Felipe G9nzále_z anieazou coa 
dar. . dimisión, 9 pp ariunciou q!Je rom-

Non cabe I xenerálizar afirmar ,·e pia as suas propbstas ,de. diálc)gó . - -
co PSOE sobré temas pendentes, 

asegurar que toda a clase política "entre eles 'º do retoque ªº-Estado 
está máis ou .menos pringada en das Autonomías. Quízais. isto leva 
asuntos pouco claros e recomen- _ aunha atividade p·arlamer:ttar algo 

. dacións cotidianas e constantes. · máis m~vida; aind.a que. tampouco 
Pero si é certor: e os debates de_s- b n d 
tes días recálcano, que hai dema- ca e es..,erar -gran es causas. 
siadas cousas túrbidas e un estilo· - Izquierda Unida é a formación 
Político nada transp.arente. . política que meJlor parada saiu do-

·./ debate. O discurso de Nicolás Sar- -
A atitude de- CiU e PNV . torius· foi coerente, · cenJrado e se_n 

_ · . _ - : apenas buratos -por onde meter . 
O ,~ellor ex~_!llplo, o máis par~dig- unha resposta mordaz de Alfqnso - -
matico da pma que _se tece por en- -Guerra. Alomenos de mom·ento IU 
rrjba das diferéncias políticas can- - é a menos afectada por pósíbeis 
d~ hai problemas s~mellantes, é a· escándalos, · e". n-esa medida pode ' 
.at1tude do PNV e CiU no debate.·· actuar ae conciéncia parlamentá-:-
As pal_abras de lñaki Anasagasti, ria. · -
do PNV; viñer9"n ser bálsamo para ' · . 
o doíd.o ánimo de Alfonso Guerra. - Maos tempos para a prensa 

O .caso dos Guerrá reun~ unha sé- E é que . na ment~ do "depUtado ·Por outra banda o debate tivo re.:. .. 
rie de condicións que o tan: espe- basco debían· tintineár airida os so- percusión$ colaterais.., Har algun -
cialmente ·atractivo para o persoal nidos, das · máquinas tragaperras xornali.sta que ·está preparando a· 
de a pé, e ven confirmar unha série .concedidas de extraña forma -en chichonera-para o dilúvio qu~::pqde 
de sospeitas que medraban desde Euskadi. Álgo parecido lle pas~ba vir. As 'ameaza~ de felip&González, 
hai meses. A ~or~upción -a_s có- . a_ Miquel Roe~. que Jembraria. os ·as adverténcias de Rosa Coñde, a 
rruptelas-:- estan a orde do d1a en- líos dos casinos cataláns e incluso · insisténcia desde o po~er de acha
tre a cfase política. Pero á xente aquel famoso asunto da Banca Ca- car .todo a campañas . de _ prensa, 
chégalle máis directamente iso de~ talana. _ · _ · · augurar-tempos pouco felic~s- pará 
que o irmán se faga rico de súpeto, · . . - os meios de comunicación. E para-
que unha complicada info_rmacion - A nece~idaéle de consen~os para -_. dóxico: "no" momento en -que hai" 
sobre información privilexiada para . }>8Car .adia~te f?rDXecto~ 'guverna- ·-cda vez máís o Governo, o Po
ª bolsa ou para outros negócios e men~s anima mtervencions, como -· der,prepárase para meter en cintu
se obteú a meio ·de "relacións-ilíci- as citadas. PSOE e PNV estan. ~ta- ra aos que "disintan. Périgoso para t 
tas" con políticos." O tráfico.:___d~ in- ~Qs P~lo p~cto de 9<?Verno er:t Vit9- · a liberdade de expresi<?n, de comü-
fluéncias é unha causa subtil, por-_ na-Gas~eiz,en Mad~id _o PS9E non nicación e de información: Perigo- · 

__ iso din que vai co_star tanto r~gula- sabe amda cal -sera 0 seu _ m~rxe so e triste para os que transm_iten 
lo, ainda que de cando en vez salla re~I -de mano,bra nesta Le~isl~tura noticias e para quen as transmiten. 
algunha -liebre gmade e _gorda. ate que o Tribunal Constitucional· . · _ -

Por iso 0 _debate parlamentário, decida ·que tai ·coas eleiéións sus- Ruido de -sables no PSO.E. 
. convocado con cert~ premura -á pendidas en Mur~ia, MeliJla e Pon-: Por outra banda no PSOE case se . 

vista da onda diária de novas sobre tevedra. Hai que · estar a" ben cos escolta o afiar das Qavallas. O es-
Juan Guerra e os seus negócios, que poidan axudar. E_se ti ~~:m - me - cándalo parece que-tacou bastan
atraeu tanto a- atención, e serviu metes o dedo _nu~ -ollo d~1xoche rté, alterou alguns plans e puxo ner-

- neste sentido para que quedase pas~r as turbulencia~ na t~a auto- vasas a moítas persoas. Se xa es-
patente que, como di o · ref_rán, en nom1a. - taba entrando o PS nunha fase difí..;. 
todas pa~es cocen fabas. _ CDS, pp e _IU posiciónan. se cil. debido á caída de votos e· cre-

Que Guerra- respondera ao PP - centés críticas, a· situación agudí- -
esgrimindo alguns papeis e cartas p~a a lexislatura . zase con - elementos sen aclarar 
de recomendación resulta bastante O CDS atópase -noutra situación. como o dos Guerl:a. 
infantil desde un ponto de vista po- Con problemas internos e falla, de lndubidabelmente as próximas 
lítico, pero é eficaz noutros dous rumo, -acércase outravolta · ao semanas van traer-movimentos po
aspectos: para un sector de xente PSOE, que é a única forma de pai- líticos interesantes; Cederán _ ou 
servirá para reafirmarlles en que par algo de poder. Por iso non en:- non publicamente nalguns casos, 
Guerra gañou a partida, pero para trou a fondo no debate. Ao PSOE _ pero eses ecos· prolongaranse _toda 
moitos máis, incluidos pósibelmén- tamén ·non lle ven mal ir amarrando a. lexislatura. O 

INTERVENCIÓN EUROPEA NA .INDOCHINA _ -_ 

As SAS británicas entrenan 
aos . khri1ers bermellos -_ 

En parte facilítao e en parte difi
cúltao. Facilítao desde un ponto 
de vista, diría a médio prazo, no 
sanso de que a vontade e o dese
xo de ter un Comité Olímpico en 
Catalunya sexa unha realidade 
moi sentida desde o ponto de vis
ta do mundo do deporte, pero ta
mén moi sentida polo que respeita 
ao conxunto da sociedade catala- • REPUBLICAN tilf:WS/MANUEL VILAR por desquitarse co aliado de'Viet- "Os británicos criaron desde -en'-

- nam, Margaret Th~tcher xuntouse · · tón- un "batallón de. sabotaxe" con 
. coa panda váriopint_a que .respal- 250. -homes; aparentemente co-

na e que neste senso exista unha As SAS Británicas (forzas de élite) 
presión social para a obtención do están entrena~do a unhq parte. das 
COC que se traduza a todos os ní- tropas dos Khemers Roxos cam-.. 

, veis. Desde esta-perspectiva é evi- _ bodianos -a forza máis sádica 
dente que duas persoas que viven desde os diás do 111 Reich. Esta.im-
e teñen. traballo aquí han ser moito plicación das SAS pode axudar a 
máis sensíbeis e moito máis re- regresar ao poder a-Poi Pot, cator-
ceptivas' ante esta situación do c~ ano~ despois de que· o seu .go-
país. Dificúltao no senso de que ·a verno de xenocidas criasen_ ós 
experiéncia' dinos -que cando os · "campos da marte" .. : · 
cataláns ocupan lugares interna- O obxectivo británico (o mesmo· 
ciqnais e están en xogo .~ousas .re-- que os dos USA e China, que sos-
feridas a Catalunya, ·posibelmente · teñen igualmente a Poi .Pot) é casti-
pola sua condición _de· catáláns gar a Vietnam por ter conquérido a 
tenden ·a ser moi estrictos. Unha sua. própriá liberación en 1975 e ter 
prática seguramente equivocad~ · derrotado fi nación máis-poderosa _ 
porque en definitiva o sénso da . do mund_o. O governo comunista 
equid_adé non quer dicer ser máis .- -,, de Vietnam invadeu :. Cambódia 
au ·menos estricto senón achar :-o xunto co anterior-líder.dos Khmers 
ponto xusto. Pero a realidade é. Heng Samrin, e ·derrocou a Poi Pot 
esta.- Polo tanto hai' un .elemento en _ 1978, · estabelecendo un gov~r.-
positivo. Que' pesará máis? lso di- - no máis amigábe(cqra_ o Vietnam. 
ránolo o tempo. Coido que pode _ Desde aquela O:s camboaianos 

· ter moita importáncia o que a bola ._ convertérons·e en vítimas das po-
de neve qüEt significa o COI au- ténCias ocidentais, alvo moito tnáis 
menté. . . _. . - . -. . O fácil que ós .vietnamitas, que· viñan 

de derrotar aos USA: Nun esfórzo 

dan aos :Khemers. _ mandádo polo príncipe Sihanouk e 
0 prínqipe títere . asForzas de Liberación Nacional 

do ~o,vo Kherner. Pero eses grupos 
Mentres, -Poi Pot estabeleceu unha cambodianos n·o exílio -:-os~ cha
alianza militar co antigc:i govemarite• - niados resisténcia non-comunis-

- de Cambódia, príncipe Sihanouk. . t~ están ~gora integrados nun · • 
As poténcias oddentais atopan as• '_'exercitó nacional" dominados po
un camiño· fácil para eyitar .cr_ític~s ·1os Khmers e comandados por Son -

- e axudar· mmtamiente a Sihanouk, Sen, coma-ndante en xefe de Poi 
áinda que '0 -príncipe :.cambodÍario - Pc;>t. · _ " 
sex.a ~ó un tít~re dos Khemers. _ Esta forza criminaf fjxo notábeis 
-O xornalista australiano John-Pil- progresos _no seu ·intento de reto"'" 

ger escrevendo no · xornal i~gl~s - m~r o poder. A finais do mes de 
The lndependent, dicia que, '-'o mi- Outubro· apoderáronse da cidade .. , 
nistro de defensa. aprobou ·º papel _ .de Pailin, e supo_[lse que o intenta-_ 
do$. SAS en 1985 e, de acordo con ron con Battambang, a segunda ci-
fontes fidedignas en Hong Koi:ig, o dade en importáncia de Cambódia. 
prjmeir9 ·grupp . dos SAS, todos Gran". Bretaña . apresenta agora 

-eles veteranos da guerra das Mal- . unha iniciativa na ONU que preten
vinas, chégaron.·a Thailandia ne~e - de que os khmers sexan incluidos 
mesmo ano e estabeleceron unha nun futuro ·govemo de Cambódia. 
base secreta cerca do -campo de A áXéncia de .-axuda irlandesa 
refuxiados coñeCido oom9 -Lugar. -Trócaire comparou o r~recimento . 
B, próxirno á fronteira qon Cam_bó- - das. fórzas de Poi Pot co rexurdir 
dia: dos neo.:.nazis. _ o 

--~ ~~-· ----·-~ . -~·.i....:..._. ____ _ . __ _ - .. - ___ .. _ .,.....;.. --- - .. : .. ; -- ____ ..__ .· -.--· .... _ ....... - ---·----- ... ----:--~· ..:...-

. i 
l 



-·¡ 

• L 

Empresa Xornallstica Editora: Promocións Culturais Galegas. 

Consello de Adminis~ración. Presidente: Franc_isco Carballo. Vic~ 
Presidente: Antón Femández Sánchez. Conselle1ro' Delé;ado: Xose 
Femández Puga. SecreUrio: Fernando ·Cuñarm. Vogals: R~mó~ 
Femández. Manuel Valga, Cesáreo Simchez .. Elo1 V1llada .. Xose ~ Dobarr.o. 
Xosé Mª Salgado. Carlos Xohán Diaz e Xoaquin Acosta. 

AIOS.A.tlBBA 
Desei\o Gnlfico e Montaxe: Xoselo Taboada, Guillermo Gómez, Cartas 
Soaxe. • -

Correcc:ión~Lingiilstlca: Femando C~rballa. · · . 

Publlcldade: Xosé Femández Puga· (Director), Juan Louzán (Madrid - Telt.: . 
91-467 31 33). . 

Director: Alfonso Eiré López. 

~cción: Gustavo_ Luc~ de Teña, Manuel Veiga, Xan Carballa. 

- ~apondentes: Antón Prieto (A Coruña), Lois Castro (Ourense), Xan 
Decampo. Carmen G. Ares (Compostela). Enriqúe Sanliz. Maria Xesús Arias 
(Ferrol), Francisco Arrizado (Lugo), Carlos Méndez (Vílagarcia). Xavier 
Canosa (Bergantiñosl. Antón Malde (As Mariñas), X.M. Suárez Estévez (O 
Condado Baixo). Thierry Lorenzo (O Condado Alto), Laxe Gran<ie (Baixo 
Miño) Hernán Naval (A Mariña), X. López Témez (O Bi011Q). Gustavo 
Docampo (Valdeorras), Pablo Naseiro (Te¡ra Cha), Xosé Carlos Villar •. 

.PERIODICO GALEGO SEMA~L . ,. -

ColaboradoreB: Manuel Hartas Vi lanova, Ant6n _Baamo,;-de, Manuel Rivas, 
Margarita ledo Andión, Xosé A. !3aciño, Xurxo ..Estévez, Xe~us Vega, César 
Vareta Xosé M. Salgado. Suso Piñeiro. Dom_j!Ígos Prieto , Alfonso R1vas, 

' v itar Vaqueiro , Antón Maséato. Manuel Luejro Rey, Francisco A Vida!, . 
Carlos Oliveira, M. Forcadela, X.L lglésias. Internacional: Xulio Rios, . 
Femando Carballa, Mariano Aguirre, Carlos Taibo, Manuel Vilar. Eric 
Duchete~u . Canos Duram, Xesus Camb[e Mariño, Begoña Moa. Juan Carlos 
M. éatelu. Ecoloxia: M.,Chouza, R. Cid, Chus Bello. De!>()rtes: Ricardo 
Rivera. Humor: Xesus Campos, X.X. Piñeiro Cochón. Ps1coloxla: M. 
Femández Blanco. Libros:l(esus González Gómez, Xosé M. Eiré, Miro Villar. 
Miguel Vázquez Freira, Xosé ·M . Millán, J.A.M., Xaquin Agulla, Bernardino 
Graña. Música: Xoán M . Estévez. Xico Peña, Xoán M. Carreira. Arle: . 
Femando Ferro. Femando M. Vilanova, Xavier Seoane . . L, Casado Ca~arso . 

Cine: Gonzalo Vilas, Celso López. Televisión: Alexandre BanhOs. 
Arquitectura: Placido Lizancos. História: Francisco Carballo, Anselmo L · 
Carreira, X~us T.~mes. 

• Fotograffa: Anxel Iglesias, Chus Garcia, lillorchO Rama, X. Marra, Che, X. 
M. Fonlán, X.L Diaz, Nelson Gómez, Moncho Iglesias, Alexandra DI~. Xosé 
luis Suárez Canal. Manuel Sendón. Tino Viz. Xosé M . Albán, Del/ni Alvarez, 
Tachi Castro, Voz Noticias. 

Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Cali , Calros Silvar, Ferreiro, Feto, 
· Xulio Gaios~ , ~nxo Baranga, Tokio , Hermida . .. 

. Allénclas: Novosti, ADN, Prensa .Latina. 

Suscripcl6ns: Blanca Cestas, 

Prornoci6!': César Pazos. 

Dirección a Administración: Rua Pontevedra, 4.5i (36201 Vigo) -
Apanádo de Correos 1371 (36280 Vigo) - Teléfonos: Administración, 

· Suscripcións e Publicidade (986) 43 38 30 Redacción (986i 43 38 86. Fax 
(986) 43 36 ·2~, ' 

Imprenta: E.C. C·3 1958. 

Depósito Legal: C-963-1S77. 

ISSN: 02-13-31Q5. 

A NOSA TERRÁ non se lclentffica n-rn.mant. coa artlgoa ele 
opinión pulillcado• nas - pblna rnpeltando a lncla1N11M1611Cia 
dos - autores; non se mantén corre~i. sobre 0~11lnals 

_ non solicibiclos. E~ pennltlda a reproduclón .sempre que ae cite a 

(Barbanza Norte). X. M. Santiago Cagigao (0 Barb'anza SuO. Xavier 
Castellanos (A Estrada), ·Pepe Rei, Joseba Macias (Euskadi), Teresa Toda 
(Madrid), Joan Retana (Barcelona), Maribel Lugilde (Astu~as), Gonc;al<i Nuno 
(Porto). Deportes: Víctor Migooz (Santiago). Rodolfo Dacuña (Vígo). Cultura:_ 
Manuel éarballido (A Ccruña) , Uno Braxe (Lugo) ,,Xavier Femandez Mateo 

-- · (Ouren~) . ~~~~~~~~~~~_:::_~~-Pf'OC~~-én_c_i._.~---,,--~~__,·~~~--.~~· -· ~-

CARTAS 

FRAGJ\ E O GALEGd 
Potas aparicións ·públicas ·de Ma
nuel Fraga pode-se sacar a con
clusión provisór.ia de que o presi-

X~SÉ LOlS 

mesmo que o feito que desde a 
Administración de Galiza non se 
fai nada real para que os incén:
dios forestais, o maior atentado · 
ecolóxico .que sofre q noso País, 
teñan o seu fin e que desde o 
Governo do Estado se intenta re
lativizar tanto ·a sua gravidade 
que, aparte de campañas publi
citarias que non respostan á pro
blemática dos incéndios eR Gali
za, semella que aqui .non se 
prende mpis que os mistos para 
fumar. 

destes lugares concretos. O , 
gram perigo que supom a arnea-
9a canguessa. Todas as manhás 
vemo-nos invadidos ·polos- mil
heiros de canguesses que cru-
9am a ria em barca9as de de
sembarco de Vapores de Passa
ge. Cabecilha destes é Marciano 
"Nápias'", perfeitamente recon
hecíver polas suas gafas de 
grande grossor (para intentar so
lucionar a miopia revolucionária) 
e por se um hon:ie a um nariz pe
gado. O oportunismo do C.D. im
pede-lhe descobrir esta contra
di9om principal. 

. dente da Xunta está disposto a · 
deixar o uso do noso idioma só 
a determipados ·actos especial
mente solemnes. Na última .rolda 
de prensa non o usou el") todo o 

· tempo que durou a sua explica- · 
·Ción. · . 

A ' MNL q'uere lembrar-lle- ao 
: señor. Fraga que o uso do galego 
·supóh .unha obriga iTI.oral pára o. 
presidente da: Xunta. A nosa lín-

. · gua ten qu~ ser potenciada des,.. 
de· as instáncias · autonómicas, 
c:febendo ser ademais. o presi
dente o principal abahdéir~dq 
· neste tema. 

Non é de recibo que o presi
dente dunha cornunidade a.utó
noma ·con ·idioma próprio, en si
tuación de inferiQridade "diante 
dun idioma alleo debido ás 
inxustizas do pasado e _do pre
sente, se adique a escribir arti-· 
gos para periódicos e revistas 
galegas en castellano.' ·$imple
mente está a esquecer únha das 
suas obrigas como presjdente, 
ao ;;er o idioma o principal si.na! 
de identidade desta naci<)n. 

Non é fácil descifrar os moti
vos para ~ses cámbios de idio
ma, pero é unha reivindic~ción 
firme da nasa asociación a cohe
réncia lingüística en aspeetos 
simbólicos como as cqmpare"' 
céncias públicas e L!nha política 
lingQística planificada, sen a cal 
será imposíbel nengún tipo de 
acordo, concórdia ou traballo en 
común. · 

A MNL esixe-lle en todo caso 
ao · presidente e. aos conselleiros 
que sexan coherentes co seu 
.próprio programa, que recoñece 
a "hexemoriia culturai-tradicionaJ. 
do castélán ou español, sobre as 
culturas minoritárias do Estado" . 
e "o déficit histórico xeral que é . 
preciso romper e que nos pon en 
relación con cuestións -como a 
língua ... ". ·É recomendábel por 
tanto que toque~ pola partitura, 
evitando improvisar e esquec;;er 
os compromisos- como fixerori 
deica agor~ todos. os gqveman
tes autonómicos. De momento 
hai nas comparecéncias públicas 
un retroceso. no uso do galego. 

E preciso facer -unha chamada· 
de · atención · ao novo governo 
para que o galeg<;> non se convir
ta nun instrumento de uso litúrxi
co exclusivo de actos solemnes .. 

_ e sesíóns de parlamento. A pos:... . 
. tura coher~nte ·ten que evitar' in
·cluso a farsa· teatral que deica 

seguinte comunicado: · 
1. ADEGA considera inadmisí

bel a postura ·do PSOE no Con
greso dos Deputados diante da 
resolución dunhas medidas . que 
resultan imprescindibeis para pa
liar os . efeitos negativos, por. 
unha banda, para a actividade 
ecopómica. e sociál, e,· por outra, 

. para .o equilibrio ecolóxico dos 
moñtes .. dos- concellos afectados -
polos incéndios· forestais .do ve
rán de 1989, e tamén aféctados · 
polas tormentas do presente m: . 
vemo · (inundacións, corrimentos 
de terras, etc ... ). Esta postura 
contrasta evidentemente co trato 
.deferente que, afortúnadamente, 
receben outros pavos do Estado 
diante de catástrofes· similares 
ou, se cadra, de menor gravida
de e menores .. consecuéncias 
económicas, sociais e· ecolóxi-. · 
cas, . 

2~ AÓEG.A. teri-se· qÚEfsolpren.; 
· der diante desta actitude tan cla..1. · agora viñeron ofrecendo todos 

os gov.ernos autonómicos, de re
servar, o uso do galego precisa
mente ás aparicións públicas.· 
Debería facer-se del un· uso glo-

. r~mente discrlmatóriá para Gali-

bal. . . · MESÁP~ 
A NORMALIZACIÓN 

· LINGOISTICA 
(santiago) 

o· PSOÉ E OS .INCÉNDIOS 

A "Asociación · Par,a a Defensa 
Ecolóxica de Galiza (ADEGA), . 
ante -cí decisión do grupo maiori- -

· tário no Congreso rdos Deputa
dos.-PSOE derexeitar unha pro- · 
posición d.a respeito de declarar . 
zonas catastróficas · os conc'ellos 
galegas mais' afectados -pólos in
céndios forestais no ano 1989, 
fai chegar'' áa opinión pública o 

. za, especialmente cando se in
tenta xustificar ·os supostos es
forzos da Administración e coa 
necesária solidariedade de todos 
para pór fin ~ este "tema": Con
trasta esta actitude coa celerida
de do Goverrio-PSOE ·para ·corl.
ceder subvencións a fundo per
dido, dé entre 50.000 a 75.QOO'· 
millóns de p·esetas, para ·a insta--

·lación·de· plantas de Celulos~ no.
noso País, indústrias e intereses 
claramente opostos a calquer 
desenvolvfrnento económico 
pensaao ·en Gaiiza e desde' Gali
za e que, por outra b.arida, van . 
condicionár negatiyámente..a pb-
1 ítica forestal qu~ se teria que 
poñer en práctica no noso País, 

tendo en conta tanto aspectos 
productivos .como conservacio
nalistas ·e de uso social. Des.de 
·1ogo que con cantidades meno
res os coricellos galegas afecta-
·dos poderían ver o seu futuro in
mediato con mellores perspecti
vas que as_ actuais. -

3. ADEGA ten que denunciar o 
feito de qué se pretenda clasifi
car o grave pr<;>blema dos incén
dios forestais da mesma maneira 
para todos os povC?s dd Estado 
·ou mesmo · incidindo especial
mente na maior gravidade en zo- · 
nas de maior interese económico 
·inmediato (turismo, Catalunya e 
zona Sul de España) a respeito· 
da situación donoso País. 

En Galiza veñen-se producin
do o 40% dos ·incéndios totais 
producidos no Estado, cunha 
perda anual média de 25.000 mi
llóns de ptas. (en valor de madei- · 

· ra, terra, fauna, . flora, etc.),' e isto 
de forma regular nos últimos 15 
anos, o que ten. provocado a 
queima d4nha superficie a toda 
a provincia de Pontevedra. · , 

lsto é un feito incuestionábel e 
non · visión's catastrofistas; o· 

·A VISO AOS LEITORES 

4. Finalmente, ADEGA entende 
_que urxe pór en m~rcha as medi
d.as preventivas necesárias (eco
nómicas, técnicas e humanas) 
para evitar ·a propagación dos in
céndios o vindeiro verán; a con
cesión de apoios económicos 
para os cqncellos galegas afec
tados polos incéndios no 1989, 
á fin de que podan iniciar labores 
de recuperación das zonas quei
madas e paliar os efeitos econó
micos negativos que .os seus vi
ciños teñen que soportar na ac
tualidade; a definición 'dunha po
lítica forestal baseada na. diversi
dade biolóxi ca e non nos mono
cultivos de piñeiros e eucaliptos; 

. ~ a oposición a instalación de . 
novas plantas de Celulosa en 
Galiza. Da vontade política da 
Xunta de Galiza e do Governo do 

. Estado, dos mejos que apliquen 
e dos intereses que sepretendan 
defender, depende que Galiza 
non sexa novamente pasto dos 
incéndios forestais que, parece · 
ser, non se producen en Galiza. 

o 
ASOCtACION P"ARA A 

DEFENSA ECOLOXICA 
DEGAUZA 
(A Corufta) 

AO COLECTIVO DANIEL 

Contra o perigo cangues co9a
. mos ao cangrexo!! Morte aos im
perial istas de Lavadores!! 

C.P.M 
Colectivo Lota F1orH 

(nome posto na t)onra de Ski Vlclous), 
O Cahnlirto 

(Vigo) • 

RARO R.A.R. 

Alto aí, Richi Álvarez Rodríguez, 
que diga A.A.A. ; já te pilhamos. 
Parece-che bonito; Um homem 
feito e direito como tu, com tao 
longa militan9a de cloaca na tua 
casa- cuartel, pregoando aos 
quatro ventos a resaca mental e 
ideológica que espelhas nos teus 
escritos. lsso foi tudo o que che 
ensinárom nos Jesuítas? 

Ti e o teu colega X.FA (Xú
lio ... , gastarla-che que seguisse, 
eh?) largando nonº 8 de Sabota
je que as/os militantes do PCE (r) 
e da Autonomia sao polícias ou 
justificando meses atrás em ANT 
a Seria, Stáline e as suas "depu
rac;oes" (já ves, por cérto, a que 
Estado de "pure9a" conduzírom), 
loando o cláo de Ceauscescu -
que deixa a Mussolini quase em 
simples anédota-, e tudo isto 
ocultando a tua identidade como 

Ante as numerosas inexactitudes um cobarde nessas siglas tao 
da carta do Colectivo Daniel apropriadas ao tau quadro psí-
(C.D.) vemo-nos na obriga de quico, raro A.A.A. 
aclarar as seguintes questons: , Merece a pena debater conti-

1° Os membros deste colect~- go, chegados a este ponto, so-
vo ocultan o seu pasado com bre as andanc;as do bom de Stá-
posterioridade ao fracaso do line, sobre quem sao os polícias 
PETA polo M.E.R.D.A. (lea-se infiltrados no MLNG, ou sobre 
me5vimento de esquerda revolu- qualquer causa qu~ for?: tenho 
cionário democrático antifascis- _ a certe9a de qu!3 nao. Por certo 
ta); despois devido á descom- -e da~o o me10 no que, e.sta-
possi9om da MEADA fundaron O mo- ~1zer~che que. ~omenia é 
MERQA-r (lea-se reconstituido). Rom~rna; s1m, Romema, chaval, 
Alguns deles nas últimas elec- nao e bom ai ulhar-se c~m tan~a 
9ons compartiron lista. com qua- propaganda panfletána v1a 
lificados imperialistas viguesses PCE(m-1) em espanhol , por st..¡-
e canguesses. Mostra isto o en- pasto .. , . 
treguismo do CD Por ultimo, sinalar que provoca 

2° o peta e ~ C.D. nom som ~utenti~o nojo º. grau de deso-
mais que orgánizac;ons imperia- , nen~a9a9 e despiste de urna or-
lis.tas que pretenden axioríar La- gamza9ao co~o o PCL~. ou 
vado res o bárrio de T eis territó- FPG s~ prefefr1s, que consinte a 
rio· este em eterna luita pola sua presen9a nas suas fil~s de do_us 
independencia. . pal~asos de pelame tao reacc10- . 

3° Amosa o ·seu entreguismo o nar~a co~o a _vossa. Contudo, 
C.D. ao nom reivindicar 0 idioma mais no1ento e que tamanhes 
própFio de Lavadores (ainda que aprendiza~~ da Gestapo ponham 
expertos no tema opinan que_ é nos seu labios o nome do nosso. 
um dialecto do Trr$abdqefghi ~ compatriota de honra Xosé Hum-
lea-se Trrsabdeqefgh!- idioma b~rto Bae;na ou .ª palavra cor~i~-
mundiaJmente utiliza90 polos pei- msmo;. so po.r 1sso merecer1a1s 
quenó-burgueses). - . u~~ bons a9c:>1te~ np cu -como 

4º . O Gram Líder lncógnitc;>, dina .º vosso mchto Grande Gagá 
também conhecido como Crus- Bautista. ' . 

· táceo, Qapara9om, Cangrexe... · O certo é que at1tudes co.rf!O a 
no.rn é mais qae. un universitario- . vo~sa •. raro RAR, só ben~f1c1am 
pequeno-burgues, que assiste o.l?Ject1var:ne.n_te o f0,rtal~c1mento 
diariamente a ·classe e trata com da maqumária (ontolo91cam.ente 
sumissom e jdolátria ao .senhor opressora) do Estado e · por su- · 
don professor. De gamberrismo pasto, ·como-bem che ~ixo Alfre-
revolucionário nada, todo conto. do. Santos, a carronhe1ros como 

5° Nom descobre o C.D. a tu. · O 

Prégase aqs leitores que as 
cartas enviadas npn superen 
as 30 liñas mecanogra~adas. · 
A redaci9n resérvase o direi
to a resumir. aquélas que sü
peren este espácio. As car
tas deberán ·incluir o no.me, 
enderezo é. c:i nº de D.I. do 
asinante. o contradi9om .priñcipal ·(lea-se a .JúLIO BEJAR 

. _Mao) . desta ·épóca concreta e · f~runMJ 

\ 
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Prográrnanse os segundos 
encontros· ... comarcais' :de asó.ciacións .culturais. 
A Federación de Asociacións Culturais cibriu sede na .Coruña 

A Federación de Asoclaclóns Culturais fol organizadora durante vários 
anos consecutivos da "Carrelra Popular polo Idioma" 

• H. NAVAL 

O pasado Sábado 3 de 
Febreiro tivo lugar na 
Coruña a inauguración da 
sede central da 
Federación de 
Asociacións Culturais 
galegas. O adto, sinxelo 
pero moi decoroso, con to u 
coa preséncia, en calidade · 
de convidados, de 
representantes da 
Deputación coruñesa, 
rriais non asido Concello, 
o que tampouco se podia 
prever perante a 
persistente disfunción do 
governo municipal 
herculino en relación coas 
entidades culturais de 
base da cidade. 
Precisamente do presidente da 
máis antiga, Xosé M Monterro
so Devesa, á fren~e de O Facho, 

asóciación que ten cumpridos 
os vintecinco anos, asi como de 
Pilar García Negro, que fora -pre
sidenta da outra agrupación ac
tiva da cidade, a Alexandre. Bó
veda (grupo que traballa arreo 
estes dias na organización dun
has magnas xomadas sobre a 
Perestroika, · que contarán coa 
preséncia de embruxadores e 
outras autoridades de países do 
Leste europeo), e qÚe hoxe é 
deputada nacionalista no Hó
rreo, léronse notas de adesión 
ao acto. 

Directivos federativos sinala
ron a ANT a tr~cendéncia de 
que a Federación de Asocia
cións Culturais cante cunha 
sede digna -desde o Sábado 
aberta ao servicio das entida
des, federadas ou non, en pleno 
corazón da Coruña, na rua Par
do Bazán- onde centralizar, 
através dun funcionário, o in
xente labor administrativo deri
vado de acoller sob p mesmo 
teito supra-asociativo ao perta 

... 
1 de meio cento das máis antigas 

e activas entidades do país. 

Encontros comaÍcais 

O mesmo dia."con .antyrióridade 
ao acto inaugural, a Xunta·· rn
rectiva da Federación trazou en 
reunión as liñas do que .será a 
segunda edición dos Encontros 
Corn·arcais de Asociacións . Es
tes terán lugar dúrante os me
ses de Marzo e Abril nas comar
cas de A Mariña luguesa, Fe
rrolterra, Vigo, Bergantiños. La
lin, Verin e Val de Lemos. 'Máis A 

unha vez, un programa de mi
cro- cursiños, espectáculos e 
actividades Q:ivlilgativas darán 
pé ao encentro de dirixentes 
asociativos e suscitarán entre 
eles o debate sobre a necesida
de de novos métodos de traballo 
cultural . Ao igúal que nos En
contros do pasado ano, procura-. 
rase implicar nas xomad¡;is ás 
distintas administracións (con
cellos, Deputacións e Consella
ria de CuJtura), para persuadilas , 
da perentoriedade do seu patro
cinio éconómico dos programas 
das asociacións, e aos colecti
vos culturais de todo xénero que 

. Perante a caracterización nos 
últimos anos dun novo marco -
administrativo e mesmo social 
en relación co labor d.as entida
dés culturais, a Federación de 
Asociacióris Culturais galegas 
perfilase cada vez rnáis como 
necesidade obxectiva do ,á.bano 
plural <lestes colectivos. Plural 
en todos os sentidos: hai aso
ciacións rurais cuxo labor, de 
corte eminentemente sociolóxi
co, dista nas formas do de gru
pos vilegos. ou de grwdes cida
des; hai agrupacións que, ca , 
tempo, derivan ao folclore exclu
sivamente · (e non falarnos en 
sentido pexorativo) e outras que 
sernellan mostrar ainda certo 
signo de resiténcia... Posible
mente acúrtanse d.istáncias en 

ainda . nori pertenzan á Feder.a
ción, no camiño de estender · a 
ideia de que e.sta é unha necesi
dade obxectiva do _amplísimo 
copxunto de · asociacións do 
país. 

Viveiro. e Coruxo 

Sementeira; de Viveiro , e o 
CRAC (Centro Recreativo Artí9-

. tico e Cultural) do Coruxo· 
(Vigo), . teñen xa perfilado ca- · 
danseu progíama de Encentro 

· Comarcal para a segunda qu_in
cena •de Marzo, qlJ-8 incluen cur
sos de baile de saló!). e de teatró, 
exposicións e charlas de directi
vos da Federación. 

Con ~oda . probablidade, Se
. menteira futegrará no programa 
o concerto dé música e poesía 
Abril no Pastor Díaz, criado o 

· pasado ano coa ..AELG como ce
lebración da conversió.n do stn
gular Teatro "Pastor Díaz" de Vi
veiro en espácio público, lago 
dunha campaña de . incidéncia 
nacional da asociación viveire
sa: Tanto 6 espectáculo Abril.'.. 
como o I Encentro intera-asocia
tivo de _A · Mariña despertaran 
expectación en sectores de pú-

_CASACOMUN 
exceso éqndo no Parlamento se 
menciona .. · ·á Federación de 
AA. CC. como sector con . refe
rente político pieferente no -
BNG. A expresión ao uso e á 
moda Casa com1:1p, cadra que 
nen p~da ad hoc para a Fede::. . 
ración. 

Estes non son os 70, claro é . 
Irnponse a necesidade dun novo 
estilo no labor cultural. Nas for
mas e mesmo no fondo . Difícil o 
teñen rnoitas asociacións de 
base cando no concello colocan 

· a un "animador sócio-cultural" 
que, millóns en ristre, fai boa · 
parte do que facian as asocia
cións e abondo máis a golpe de 
teléfono. Até cando han durar 
as conferéncias pala gasolina e 

blico de toda a comarca até en- . 
tón, inéditós. Seinenteira quer, 
ademais, que algunhas das acti
vidades do riovo . Encóntro per
corran yárias localida.des da zoa. 

Coordenadoras 
Preténdese constit1:1.ir --oficial 
ou oficiosamente. mais con pre
tensións de efectividad8--7: coor
denadoras comarcais de asocia
cións que programen activida
des conxun:tas e que interveñan 
colexiadamente perante as' ad
mini,stracións locais e provin
ciais cara lograr o finan.ciamen
to dos programas. De feíto, co 
gallo do I Encoñtro da Mariña, 
en ·xaneiro do 89, constituírase 
a. primeira · nesta comarca . . La- · 
mentabelmente, , unha das .aso
ciacións-integrantes. AndurÍña. 
d~ San Cibrán (Cervo), desapa
receu nos últimos meses ªº non 
se apresentar ninguén á sustitu
ción dunha Directiva _queirnada 
e demísionária. e outra, o Colec
tivo Cultural Buril, de Burela 
(Cervo). vive intres difíceis, ocu
pándose dela, desde hai pouccis 
dias, unha xestora ae catre per- . 
soas. O . 

a cea ou nen _sequ_er? E se che 
montan uns Circuitos Culturais 
botas· dous .meses a velas vir 
Pero hai un carniño neutro· ní
vel : o mundo afeizoado do es
pectáculo, exendra'do c precisa; 
mente no . seo das asociacións 
populares. Pero se ?-S. autorida
des non saltan un peso, nen asi . 

· Paco Salinas, esctitor e profesor, 
presidente da Federación, ina
gurando a· sede, recordóullelo. E 
ben sei 'que llo vai dicer ªº novo 
conselleiro na: entrevista que a 
Federación, corno representa
ción colectiva de· todas as aso
ciacións (cada unha, por si, 'a 

· estes níveis· turraría inutilmen
te), está xa a ·xestionar. Supoñe~ 
mos que Barata, fundador da 

· Auriense, ha tomar boa 'nota. D 

A Trabe de Ouro unha revista de p~nsamento, nacionafu?ta e de esquerda/ 
Diríxea Méndez Ferrin e edítaa Sotelo Blanco 

• x.c. 
"A Trabe de Ouro" é o 
título da pubiicac'ión 
trimestral que dirixida por . 
Méndez Ferrin, vai editar 
Olegario Sotelo Blanco. O 
proxecto no que .o editor 
ourensán presta toda a . 
infraestrutura de edición 
e distribución e o apoio 
económico, é -defitiido por_ 
Méndez Ferrin ·como · 
"unha revista de 

- · pensamento, unha 
.publicación de es_querda 
·nacionalista" .. O primeiro 
número estará á venda a 

~ pr4neiros .de ~arzo :. · 
~ Até agora eraH. "Luzes de Gali
za" e "Grial", apadriñadas ·por 
Ediciós 'do Castro e Galaxia res
peitivamente, as duas revistas 
que no edicto das publicacións 

culturais se editaban en Galiza: 
"A Trabe de buro" cobre · ullha 
parte valeira dentro desa cate
goría de revistas e tamén é 
apoiada por outro editor galego: 
Sqtelo Blanco, gue madurou a 
·idea de_ ter unha revista nas li
brarias desde hai anos, topou 

. neste .proxecto encabezado por 
Méndez Ferrin a - culminación 
desa aspiración. "Vai ser unha 
revista literária, : de opinión, en
marcada· na esqúerda naciona
lista e na . que colabora unha 
equipa, · coordenada por Ferrin, 
d,e case trinta intelectuais. · Eu 
como editor -comenta Olega
rio Sotelo- . garanto a _ediGión 
pero tamén a abs'oluta indepen
déncia dos que fagan a revista. 
É un proxecto que me ilusiona 

· · moito, e · non se trata de facer ' 
apostolado pois · aspiro a que ·a 
méio de "suscriptores a revista 
poda , auto financiarse . Como 
~ditor, en todo caso. si podo ga- .· 

rantir que .non vai ser unha ex
periéncia efímera, como' outras 
revistas que se editaron na Gali-
za" 

"A Trabe de.Ouro" vai ter.per
ta de 180 páxinas sen apenas 
ilustracións, nun · deseño criado 
por Francisco Mantecón. Para o 
prirneiro número comenta Mén
dez Ferrin "hai ·orixinais daban-
. do para r.ealizar xa tres distintas 
edicións. Agora estarnos defi- " 
nindo o- rriater1al que ·irnos · in
cluir nesa edi.ción pritneira. En
tre as persoas ·que forman o 

· Consello de Redacción, que é 
amplo, están persoas corno 
Francisco Fernández .Reí, Dario 

· Xohán C.abana e Rosa López, 
pero ainda non se completaron 
os contactos ·para: a sua forma
ción" 

O próprio F,errin confirmou
nos que no futuro se poderian 
elaborar números· monográfÍcos 
ge "A .Trabe de Ouro"-. O 

{ .. 
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·Anxeles Sales 
'Arniña non. é moda galega, porque non hai tal moda' 
..• M. CARBALLIDO/A CORUÑA 

Hai-$eres que viven o seu 
tempo Coa tranquilidade 
e sosego próprios dunba 
lucidez intuída. Son seres. 
cósmiGoS. · Globais: Mai~ 
perfeitamente -definidos· e 
diferenciados . nunha 

·.:, · unidade que os fai 
diferentes . Un ·deses 
h-.imanos, con identidade 
social, é Ánxeles Sª1es. 
Deseñadora. Curtida nese 
espazo físico e real ~ dos 
seus 34 ·anos. · 

. . 

Carido o deseño ainda non era 
deseño, nen sequer moda, · xa 
estaba ali, nese · labor. Nese 
ape_rfeizoamento diário tras a 
busca ·das córes. Do xeito . Das 
~ovas conceicións do cobrimen
to animál. "Levo nesta histór-ia 
alguns anos. Uns trece, se non . 
recordo mal", explica, mentre·s o 
terrier brinca ao n.oso redor, im
pondo a sua presenza coa vee
méncia e naturalidade próprios 
de:::¡tes c_as.e-que humanos. · "J:._o 
primeiro, facfao para min - pro
segue--. Gastaba-me. . Máis . 
adiante hÓubo· xente que se in
teresou polo meu traballo. E. 
concretamente, unha tenda da -
cidade fiXo~r:ne encargos.regula
res . E foi así como empécei a 
laboura de maneira máis· disc.i
plmada, por dici-lo · dalgunh<;i 
maneira" 

Matétia. prima 

"Todo é a base de algodón$ e 
lá. Lá mesturada con acrílico. E · 

' Já qento por cento: Pero, sobre
todo, o algodón . O algodón gas
ta-me", · sinala . ao . tempo · que 
descobre- non ter "un patrón 

. único á hora de ·elexer un deter
minado tipo de. deseño, Porqúe 
iso é 'moLdifícil .· Eu miro. Por al
gunha _tazón. vexo algo que me 
chama a atención . ·E pásoo ao 
pa:peL Á noite, por exemplo, pi- . 

llo uns ·fólios . ·En. princípio ·debú- . 
xoo. Sonche ideas que fican aí,' 
nos papeis. Se.h embargo,· esa 
idea que riun primeiro momento 
par.ecéu -me ben. ao ·cabo duns 
días engádo-lle, que se! eu, . 

- ¡:¡ojs , 011tra· causa ... Uns bbtóns 
rnáis ... --Todo iso pasa , logo, ao 
taller; que é ,· na realidade, ·onde 
fah a pat1onaxe, Eu. qedico-me. 
sinxelamente, a deseñar a pren
da . Alnda que estoy ali facendo. 
as probas ; penden te da tallaxe., . 
e tc . Incluso probo-me a m·i:~1 
mesma. E; segundo me vexa. · 
pois, poden-se facer as rectifica-

. cións que fagan falta. Ouer _di-
cer' eu cando fago uñ_ mostrário 
de venta estou part_icipando ne!. 
Despois vai todo de seguido." 

O deseño·, 
desde sempre 
. ' . 

Leva o dE?Seño consigo, desde 
sempre, "ainda que pareza unha 
parvada, xa me encantaba can- · 
do nena".' ri, xusto cartoo o café 
cai da mesiña por mor das tolc;:i~ 

' das do can querendó participar 
na conversa . '.'Está quie.tiño. 
Nun 'intre baixamos", di-lle Án
xeles, cunha papienc_ia infinda. 
"Desde meniña", continúa, logo. 
"E é;ilgo asi ·como despertar to
dos os días e ve-los diferetes . . · 
Un dia ,' id.axe.· Outro, vento. 
Aquel, ch.ove: O sol aureando as 
fi~stras, naque! outro. o ·deseño 
é · a vida · para iniÍl." ,. ptoclama
cunha singularidade maxica 
dentro dun xesto cavilado. -

'NÁMODAHAI 
XENTE QUE NOUTRO 

. PAÍS TERIA .OuE 
RESPONDER . 
PERANTE ps-

. TRIBUNAIS POR 
APROPRIACIÓ_;,,,,,_N_D_O_ 
SINAL, :OA ºMARCA' 

. ' . 

·. Acerico foi ·a pi-imeiro paso na 
sua indepencléncia como dese
'ñadora. Xunto a unha corripa
neira, investiron o dirieiro ilusio-· 

.. l~C.l•jl•J;J •li1 

nadas nun proxectQ que "ainda· 
que non durou , foron tres anos 

_moi cheos . Era unha tenda moi 
adiantada á época. Foi algo, sen 

OS ·: LIBROS tamén son noticia 
. ~ - "' - . 

' ., 

~oque ·Morteiro 
Seis cordal e un coraZón 

Premio "NOVE.LA NEGRA", 89 

.; · . . Paisaxe con 
·mullere barco 

· Manut1 Fo1e11ikla 

Mlluel Forcadelé) 
PaWlle con mu)Jer e barco 

· Premio M. GARCIA_ BARROS . 

- \ X ERAIS 
.~o 

O V 1 X Í A 
·NOCENTEO 

).D.~r 
O YiDa no centeo 

• ? 

O CARNAVAL 
EN GALICIA 

Federiéo Cocho 
O Carnaval en Gallcla 

~(- -- ~~~~~~~~~~~------~~----~ 

embargo, romántico, ainda que 
tivésemós que deixá-lo." 

Colaboracións 

Ademais dos traballos desenvol
vidos en diferentes eidos , sinte 
especial cariño polo seu contex
to irnaxinativo , por uns queface
res concretos . O vídeo, por 
exemplo, que rulou por aí e que 
chegou a apresentarse nun. cer
tame. alá , en Berlín , titulado Va 
lle de lágrimas, cuxa . dirección 
correu a cargo de Pgbellás , e 
onde houbo incluso o patrocínio 
da UIMP, "e a miña participa
ción - lembra- non foi só de
seño. Neste caso, si que cosin. 

- e dabondo. Todo o que signifi
cou o vestuário, un vestuário 
saído da imaxi,nación do realiza
dor. guionista e director. Pgbe
llás . Unha história que represen
taba algo asi como un soño, 
unha escuridade aberta, intrépi
da. chea de fórmulas. con~ei
cións. pensamentos surxidos da 
arnplitude ... Algo suxerinte, sen 
embargo. Foi unha linda expe
riéncia" . E La Naval. outro dos 
proxectos . Tamén hai referén
cias sobre o deseño que por 
aqueles tempos concebía Ánxe
les Sales. "Facíamos debuxos de 
roupa de tempada ao naso ar . 
Aquilo foi algo asi como o prin
cipiar dun soño. Unha aventura 
Tíñamos unha páxina co título 
de Pelos e señales onde xogába
mos coas formas misturando as 
sensacións." 

A moda/ A movida 

Con relación as montaxes que 
_ se veñen facendo na Galiza con 

certa regularidade e aos seus or
ganizadores, en xeral suxire so
bre estes últimos. que "son un
has pantasmas". Pero precisa 
gue, "certamente. cando se xe
raliza poden-se cometer erras 
Porque non cabe dúbida de que 
hai xente que actua de boa fé e 
que está metida ruso. e que 101-
ta por-sacar adiante unha moda 
criada persoalmente Sen ~m
bargo, tamén é certo que deter
minadas e concretas persoas 
non son legais e actuan de má 
fé . E iso é un feito É xente que 
con tal de manter ou superar o 
status non ten reparo en pisar a 
outra persoa que ven detrás." E 
engade , referíndose a un sector 
concreto do mundo do deseño, 
que "carecen· de elegáncia, con
~ideración e , respejto de cara ao 
conxunto dos profesionais " 

Na sua opinión , aponta, ta
mén, que son "uns aproveita
dos. Cousa do momento. Che
gou o· día . Chegou a moda. 
Coincidiron aJi. E instaláronse." 
Mais reitera que "desexo deixar 
ben cla ro que non se pode xera-. 
!izar , porque hai xente metida 
n-ese rebúmbio que non ten 
nada a ver cos aproveitados ." 
Non desexa citar nomes. Pero 
sábeos. E asegura que algunhas 
"persoaxes , talv.ez, se isto en lu
gar de ser Galiza fose EE. UU te
ria que responder diante dos tri
bunais por apropriación do si
nal, por exemplo." · 

Os· deseños de Ánxeles Sales 
aí están. No Centro Real. Aínda 
que como elél mesma recoñece, 

'_ "non é moda galega , p'orque i:ion 
a hai . A matéria prima ven de 
fóra. A Galiza , p9lo momento, 
non canta moito. En calquer 
caso -remata-. · a moda non . 
ten por que ser dull'só lugar. Pó-

·- des~ _ vestir: en éalquer síti9 do 
planeta . Se hai algo· diferente, · 
como cada un de nós, .é a iden~-:
tidade. O deseño. a desculpa." O 



Melville 
contra _Wyler · 

Apesar de que · .. Ben-Hur" é a 
película que vai pór máis xente 
diapte do televisor durante esta 
semana, hai outras que como 
"Namoreirne dunha bruxa", 
"Crime perfeito", ''As mans so
bre a cidde" e ' "O exército das 
sombras". merecen, polo seu in
terese e alta calidade, encher 
part~ do espácio. desta sección. 
"Namoreime dunha bmxa" é 
unha comédia rodada én 1958 
polo americano Richard Quin e, 
gran coñecedar do xénero que 
fai aqui un traballo de correcta 
factura. A cinta ten como valor 
máis·definido o seu indiscutíbel 
feitizo ensoñador provocadÓ, en 
grande parte. polo encentro en
tre unha xélida e fermosa Kim 
Novak e un excelente Jack Lem
mon que. sen acadar aquí os al
tos cumes interpretativos das 
suas películas posteriores, dá 
boa conta da sua facilidade de 
rexisto para a comédia. "Crime 
perfeito" (1953) é un filme co
rrecto na sua planificación, pre
ciso, coma un mecanismo de re
loxaria, na su aposta en cena .e 
no seu ritmo e cunha dirección 
e traballo de actores máis que 
aceitábel... Nembargantes< o 
tono trio do filme, e a excesiva 
carga de diálogo fuco que o seu 
éxito non fose absoluto .e hoxe 
estexa considerado como unha 
obra menor do seu autor, consi
deración esta que Hitchcock 
nunca desmintiu. Apesar disto. 
a fidelidade ao xenio abriga a 
todo cinéfilo ben nacido a non 
deixala pasar impunemente. 

"As mans na cidade" é a 
cuarta longametraxe de Fran
cesco R-Osi , lago de "La sfida". 
"I Maglori" e "Salvatore Guilia
no" . Foi rodada en 1963 seguin
do as pautas de denúncia social 
e comprorruso político tan catas 
ao autor de "Il delito Matteoti" 
Tal como fixera en "Giuliano'' e 
tal como ia seguir facendo na 
sua traxectória posterior. Rose 
emprega a técmca do reportaxe 
de investigación e os elementos 
do documento lustónco drama
tizando para abordar a anáhse 
sóc10- política da realidade ita
liana, sempre presentes na sua 
filmografía ("Cristo si a fermata 
a Eboli" ou "Cadaveri Eccellen
ti") . Pero para min o prato forte 
da semana é "O exército das 
sombras" película de 1969 na 
que Jean Pierre Melville aborda 
o tema da ocupación da Franza 
polos alemáns durante a II Gue
rra Mundial Cineasta funda
mental do cine francés de pos
guerra e dalgun xeito vencellado 
aos homs de "nouvelle-vague", 
Melville (1917-1973) xa tiña 
abordado o tema en "O siléncio 
do mar" (1948) e en ''Leon Mou
rin Fretre"(1961) . Pero, sen dúbi
da nengunha , "O exército das 
sombras" (L'armée des ombres") 
é o mellor e máis persoa dos fil 
mes de Melville e de todos os 
que se teñen fe.ito sobre a resis
ten cía e a ocupación. "Non exis
ten frases grandilocuentes, nen 
tampouco xestos heróicos no 
sentido· habitual do termo .' Re
sisten ao ocupante e morren 
con dignidade en nome da de
mocrácia , c'est tout" . · 

, 
Polo que ·atinxe a ese espec

táculo' maior que é "Ben-Hur'' , 
clieo de grandidsidade e sionis
mo panfletário, (o , capital_ da 
M.G.M. estaba ·en parte . en 
mans xudeas) cabe . dicir que 
máis alo dos seus -11 Osear -
ainda hoxe recor9 absoluto da 

.... 

história do cine-- ten duas ce
nas que mereceron sair en todas 
as aritol_oxias do cine: a carreira 
de cuadrigas e a batalla naval. 
Especial interese ten o duelo 
que enfronta ao "mao" Mesala 
(n~nguén soubo por qué non lle 
deron o Osear ao mellar papel 
seoundário a Sthepen Boyd que 
foi aqui un dos "maos" mellar 
interpretados da história do 
cine) cun Ben-Hur/Heston, aca
ramelado e - sentimentaloide . 
Ademais dos tintes ideolóxicos · 
de tal enfrontamento. albíscase 
tamén unha clara relación sado
masoquista de amor/ódio , ade
mais dun lixeiro compoñente 
homosexual. De Ben-Hur queda 
tarnén unha cantidade de dados 
para o éplecc:ionista: 15 millóns 
de dólares de · orzamento, 1 o. 
anos éle preparación e un de ro
daxe, 496 papeis talantes , 
100.000 figurantes, 300 cenário$ 
distintos, negativo suficiente 
para rodear o planeta... Como 
dixen máis enriba, a secuéncia 
da carreira de cuadrigas é o ma
men to estelar do filme e os da
dos falan por si. mesmos do es
tarzo de infraestrutura emprega
do para levala adiarrte: oito hec
táreas de terreo. catro estátuas 
de nove metros de alto, dezaoito 
cuadrigas para .o roda.Xe e 9 
máis para os ensaios, cinco pi
sos de graderíos e un campo de 
entrenamiento que servíu para 
preparar a secuéncia (foron ne
cesários 4 meses de ensaios e 
tres de rodaxe para rematala), 
falan por si mesmo da monu
mentalidade .e rigor con que foi 
realizado este momento estelar 
da história do cine como espec-

. táculo que , por certo, non foi di
rixida por Willian Wyler senón 
por Andrew Marton e Y akima 
Canitt, xefes da segunda unida.,
de e expertos én cenas de ac
ción . Se pensamos que todo isto 
se facia en 1959 e cas melas da 
época, non debe ser difícil ima
xinar o que pensará Steven 
Spielberg cada vez que olla este 
filme : manda carallo! ! · O 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Osoño 
do mono tolo 

Parece estar. gozando esta"obra 
"cosmopolita" · de Fernan·do 
Trueba de bastant~s. apoios crí
Ücos . Nofl . é novidade ~ especial
mente nos médios madrileños 
no's que canta . con máis. dun 
amigo qu i;:¡ o ten parangonéado . 
con John Ford (Mamma mía! ), O 

.-
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, . 
mesmo critico, por certo, qué ve 
a Almedovar coma sucesor na- · 
tural . de Buñuel e Fellihi ... Estrá
ñanos máis que outros .comj3n-~ 
taristas, que non toman as co
pas ca estrábico e ex-crítico di
rector. emparenten este filme co 

- "Blue Velvet" de Lynch per.o en
gadan ''.e!i superior este True

, ba''.. 

A comparanza coa fita do ca
nadiano non é. ociosa, porque a 
pelícala de .Trueb;:i pretende 
igualmente criar un arnbente de 
inquedanza , de inn:iér:sión nun 
infemo que nurn:;:a se sabe moi 
ben dende está ou -de qué se 
compón . Pero en "O soño ... " é 
un puro truco_ (aderezado, pois, 
de truculéncias) o que nos pre; 
tende guiar a seíriellantes ·sen
sacións de intranqu:ilidde'.- .. 

A superficialidade de~ perso
naxes e diálogos está rifado de 
base coa história que "deberá 
ser" este "Mono tolo" . 

O mundo do cine que se nos 
apresenta (pois os personaxes 
pertencen ·á profisión) semélla
nos irnaxinalo por un mal cinéfi
·Lo . Todos falan con .frases "pro
fundas" e -sentenciosas, e . as 
suas · accións parecen un tanto 
incomprensibeis , por non dlcer 
un tanto infantís, por pouco 
complexas: un productor que se 
aboca á ruina· palas habilidades 
sexo-bucáis dunha adolescente; 
un atiibuiaci.o guionista que lle 
acontece tres cuartos do mesmo 
sen que a fascinación da rapaza 
se nos acabe por facer moi con
vincente . 

O "desasosego" no que o di-_ 
rector pretende envolvemos 
está buscado c6 recurso a uns 
personaxes "raros pm que sí". a 
un decorrer arbitrárk> das situa
cións, ' e a im clima '(a persecu
ción polo protagonista <la habili
dosa mociña} certamente forza
do. 

Unha ·pretenciosa ilÓxica re
vestida· de . tebras e mistério, 
que así oferecido pode aihda 
dar o pego. Unha incursión na 
intianquilidade· que só s~ apóiq
nun xogo polo director · cunha 
baralla marcada, como no uso e 
abuso que fai dunha chfrrif:]rite 
banda sonora. cando o suspense ; .. 
debia dalo a história '-por si $Ó. 

Só ·a profesionalidade do ex
h-nme mosca. Jeff . ._ Goldb)um. 
presta un soporte consistente ao 
filme. ainda que non nos gasta 
especialmente : o actor america
no. Pero moito máis impresentá- _ 
beL aparece o mociño director. 1 

que ese si reporta intranquilida- · 
de, pero por. razóns que non nos 
parecen moi de ·alabar. · 

. ' 

O soñe .do mono tolO ·pode 
.funcionar coma Jita de terror ba
rato, apoiada nese .epilogo · tru
culento- do final coa visita á pis
cina-morgue. Pero que non n0la 
qúeiran pasar por outr'a cousa. 
O saña da seruazón produce bó- · 
drios, que. decía o outro . O · 

GONZALO VILAS 

.; 

Xogo de .gardas e 
ladrón8 

Antón Risco é un caso de escri
tor chegado serodiament~ á lite-. 

· ratura galega -logÓ de al)oan
doar (sic) a española- quepa
recería querer r.ecüperar o tem ·· 
po _perdido. E esa recupera.cion 
do tempo perdido levou-no a 
publicar no 1989 tres livros na

. nativos, ·duas novela~ ~ caso 
·e As metamorfoses de Pro
teo- e un de relatos, con mati
ces. ·que viu luz ªº rematar o 

· ano : ·xogo de gardas e · la
dr~ns.<11 

Xogo -de. gardas e ladróns 
quer ser unha. espécie de litera
tura- policial au"tóctona, daí o tF 
tulo, segundo nos di · o autor no 
prólogo . Pró1og~- discutível - en 
muitos pontQs, .e o menor non 
seria a confusión que leva. ªº 
aútor ao fundir as distintas e-di
versas clases" de literatura poli
cial nun só: o relato de e!'ligma. 
Non hai espazo para desenvol
ver teses, .maiS dígase . . de ma
neira sumárja, que a novela po
licial .dé enigma é aquela no que 
o -importante é o problema a re~ 
solver·,. tocio o demais --'-8mo
cións, paixons, sofrimentGs .. 
etc .- non existe. Daí que se 
·poda considerar un.ha literatura 
abstracta (Risco di no mesmo 

· senso que no que se fala de pin
tura abstrp.cta e no que ~e con
sideran ,abstractas a ·p intura e 
máis a arquitectura) . Otabén, 

'· 
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· pode-se pensa¡ . qúe literatura 
abstracta é . aquela perante a 
que todos os. leitores reaxen da 
ine~ma 'maneira (que, por ·autra 
parte, é ·o que busca-'a novela 
policial de enigma: autor e lei.:. 
tór, cos -mesmos ' dados, deben 
-teñen- que. chegar as mes
mas conclusións}. O que si é 
certo é . que a novefa enigrp.a . 
está. totalmente codificada -
non deixa tj.e ser ,un xogQ-;- e 
ªº transgredí-la, cómo en todo 
xogo, fan-se trampas.(2l A partir 
desa coaíficación pode-se xo-· 
gar, é muitos literatos o fixer.on.· _· 

· Antón Ris-c6 fai-no , m~ por 
sorte non segue regras ~ os rela-. 
tos que entrega aquí pouco te
ñen a ver co relato policial de 
énigma. 
. O ·valum~ consta ·d.e cinco re
latos , aindá qu!'l os dous últimos 
se podan considequ nóvelas . O · 
prirneiro, "A.Bruxa",, está prota
gonizado .polo pqdre Feijóo ,... gue 

· no mosteiro de Sarnas dá co 
asasino dun ·frade, 'que é outro 
frade . En ce itas momentos ---0 

· relato é demasiado curto-- hai 
eéoicos ecos, sobretodo por cer- ·· 
tas disquisicións que no escritor 
galega están fara de lugar -
qÚer dicer , que é difícil pensar 
que Feijóo dixese o que di, pois 
.son perglintas ·que se fixo a so- ' 
. Ciedade, liteiária, a posteriori ; e , 
apemais dificilmente o beqediti-

, no poderia falar d~ '.'hábito folle- , 
tinesco", pois a palavra nasceu 
anos despois .:.. Aparte destes· 
ecos · ecóicos, o relato non ·dá 
muito de -Si, pois a resolución ·é 
·simples ---0u simplona. 

· "O inspector Lance" é o . sé;. 
gundo relato. Muito non ten a 
\/.er co relato policial. É, en .certo 
modo, un rel~to sobre o rélato 
policiai e as teorías qué sobre 
tal ten o autor. Non séi se teori
camente é válido ou non mais 

.como rela.to é aburrido e. 
0

0 que .. 
. é _pior, ·confuso. O terceiro titula- · 
· se "O meu tío" , que é :un t;io do 
autor que a partir do cheira é . 
capaz de dilucidar causas várias 

. máis ou menos incríveis. Relato 
curto (fóijo ' e rn~io) que plasma 
todas as feblezas do relato ·enig
ma, no que o azar ou acaso nun
ca ?e introdu9é, pois neste rela-· 
to o !'dequctór'" cheira unha_ 
chaquetiña de dona; e a partir 
daí deduce. Pode o leitor xogar 
ca autor e pensar que se a cha..: 
quetifra de marras fose roqbada 
e perdida toda a dedución ia-se 
abaixo. · 

E veñen os dous relatos lon
gos: ."O hom~ do luar '! (o título é ~ 
erróneo). Aquí o autor , ben en-

. carregado de teoria literária e 
: . rn~smo sociolóxica , quer de

mostrar que o veidadeiro- autor 
do crime nas novelas poÍiciais é 
0 leitor ." Só existe · crirne porque 
o démanda o leitor. 8.uizá o lei·· 
tor piqa ltteraturn cri.Íninal , mais 
o crime está·ai, na rua. Polo de
rr:i.ais é un relato ben argallado. 
que vai e[!_chendo --con m.áis 
ou menos acerto, ás veces con- . 
fusarñente, ·por veces se perden · 
nornes de · protagonistas ·que · 
aparecen e desaparecen sen 
qviso e iilformacións de rec,hw 
que despistan ao leitor:_ espa
zo~ martas. O relato é circular ; 
comeza cunha conversa, Jogo de 
prolegómen.os. ·e remata coa 
convers? . enchendo no µiéd.io . 
coa naüación . Un relato do que 

. éon teorias; mais que· está oep .
feito. E" o que fecha o volume, o 
máis conseg.uido de todos~ titu
la-se "Obxectos antigos de' orixe 
ignora~:!.a''. Oue é unha verda
deira novela . - . 

Este relato é unha novela poli-
. cial cqraL Con diversas persóna
xes que se van entremesclando, 

_até o autor Aparecen organiza
cións . terroristas, grupos de in

(Pasa á páx.ina segulnte) 
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, (ven. da páxina anterior) 

formación, grupos ·názis, etc. 
· ·. hos : a historiografía medieval, 

que estudou . preferentemente 
nos aspectos lingüísticos e .. t_ex
tual (incluindo a edic;ao da GI{ó
nica Mor;araj:Je de 754.), e os au
tores laÚnos da área galaica. Ar
tigas seus apar;ec·eram nas re
vistas Agália e Grial, e em ou-· 

. Hai vário.s asasinatos, t0dos co
metidos en trehs. Non existe un 
heroi único. ainda·que, ao rema
te, será un único heroi -unha 
muller- quen dé coa resolución 
do· enigma. Existen,- é verdade 
alguns tempos mortós, o que é 
cáseque imperdoável nunha na--. · 
nación deste estilo, que o autor 

· pudo. elimiriar ( certas coñas 
poéticas e pictóricas sobre os 
pbxectos ignorados. :·.); · famén é 
cer~o que a "conspiración" que 
xirar árredor destes obxectos se
mella . un pouco infantil, pero 
Antón Risco· e.onece os resortes 
da novela policial. E non $Ó da 
novela enigma, P.Ois estes "Ob
xectos antigos de orixe ignora
da" achegañ-se máis a µnha no
vela policial de tipo trhiller do 

·, que a de enigma. bue por certo·, 
o autor: sabe manter (ó enigma). 
Non é unha boa novela policial, 
é, iso si, unha aproximación a 
un xénero que o autor non qliixo 

· t9mar a sério. Esperemos . que 
nún próximo achegamento esa 

·aproximación sexa máis-real. 
Para :acabar, seria bpn que 

' entre livro e livro o autor.botase ' 
man dunha gramática galega e 

· dun dicionário. Os fallos lingüís
ticos son estrepitosos , ~ muitas 
veces nota-se unha meta- tradu
ción (que diria Steiner) do cás
tellano ao galego. · Ouer diéer, 
frases en español traducidas li
teralnwnte ao galego. Dos fallos 
lingüísticos non queremos falar 
·pois encheria demasiado espa
zo. . -O 

XGG 

1) . Edicíós dÓ Castro. Sáda, 1989. 228 
_páx. 1.250 pta. (Sinálese que Antón Risco 
cita várias veces o nome Antoine Dupin; 
cando se sabe que .o cavaleiro Dupin cha
maba-se Auguste}. 
· 2) Un dos · perscinaxes dun dos relatos 

· di : '"O mundo todo obedece a un meca- · 
nismo rixido (dentro ·do relato policial) .· O 
escritor de novelas non ten máis ca en-
fi,arse nel" páx. 49. · · 

!4teratura galega 
dbs séclilqs N e V 

A Universidade de Santiago iní
cia a edi<;:ao de urna nova colec-
9ao, de iridole divulgativa ("Bi
l;>lioteca de Divulgación"), com. o . 
livro de José Eduardo López Pe-

. reira o primeiro espertar cUJtú- . 
ral_de Dalicia: Cultura e literatu
ra· nos seculos W e V. 

·. · López . Pereüa é profesor de 
Filología Latina na Universidade · 
de Santiago, especializado ·no 
estudo e edi9ao de textos em la
tim· seródio (isto é, do Baixo lm
pério Romano e de Alta Idade 
Média) Nessé- amplo campo, 
dois parecem ter sido até agora 
os pontos fqcais dos seus trabal-

tras publica96es dí versas: 
Anuncia-se-a edi9ao da sua ver~ 
sao do itinerário de Eg\§Iia, que 
deste modo se traduz pela ·pri
meira vez para . po_rtugués· na 
GaliZ9--

O livró 
Nesta obra estudam-se os escri~ 
tares galaicos dos séculas N e 
V; todos eles escreveram, claro 
·está, em latirÍl, pois . B. sabido 
que na Galiza nao ·conservamos 

-nei:ihum escrito em língua pré
romana. 

.· O · capítul~ primeiro (pp. 21-
38) apreseiita um panorama. in
trodutório da situa9ao gebgr;afí
ca em que nos moveremos ao 

. longo da obra. Em -primeiro lu
gar, a delimitac;ao da área·terri
torial que aquí se · incluí.: a da 
província roma,_na de Gallaecia, 

· estabelecida como entidade dis:. 
tinta pelo imperador._ Dioclecia
no no ·ano ?98. Desgra9adamen
te, as referéncias em .que ho]e · 
podemos basear tal delimitac;ao 
nao _sao muito abundantes nem 
sempre. unívoca$; <;le ·qualquer · 
modo, ·o mais prováveté que a 
. Gallecia romana ·do século VI 
abrangesse nao só até o rio 
:Oouro pelo Sul, onqe comec;?va' . 
a Lusitánia, rn.as pelo Leste até 
perta do ná.scimento do rio 
Ebro, englobando pertanto cíen- . 
tro de · si os _astures e/ os cánta
bros e urna boa parte da iona 
mesetário iriteriqr que séculas· . 
mais tarde constitui..ria a Castela 
inicia).-

Apresenttam~se tarnbém de 
forma resumida a .situa9ao só
cio- econórnic'a e o processo de 
cristianizac;ao, que no século N 
oferece. urna slirpreendente ex
p16sao, e o panorama cultui:al. 

A literatura latino-galaica 
emerge do silencio na segunda 
metade do século N . por_ meio 
de Ptj.sciliano: a ele dedica-se 
jnt~gramén.te o capítulo segun
do (pp. 39-76)' . López Perei-ra 
esboc;a um quadro da sua perso
n8,lidade, desenha a sua trajee-

. tória . histórica, passa revista a 
obra escrita qué se lhe atribuí e· 
aos problemas· qu~ ·en cerra, . e 
descreve as perviv_éncias da co
rrente _de ideias que Priscil,iano 
conformou e, ainda, . as reac;oes. ' 
e recria96es literária~ : que a sq.a 
figura suscitou na Galiza nos 
tempos modernos. 

Ponto de espeéial . intén~sse é 
o das relac;óes e~tre o priscilia-

r U i [} !J raí ,_s_._·a ~ 
arles . gráficas 

deseño, ·composición eleciro_nica, 
_ laboratório, offs·et, -" . · 

encader:naciónr. 

MONUMENro, 16-B-15960-RNEIRA-TEL.·87 32 01-

/. 

·Quie'irQ 
CULTURAL 

nismo.e o problema jacobeu. Sa
bemos que ó cadáver de Prisci- ' 
liana, executado em 385 ou 386 · 
em Tréve~. na actual Alernan
ha _Federal, foi logo trazido "a 
Hispania" pelos seus discípulos , 

· ~ venerado. como mártir. Podem · 
ser de Prisciliano ·os restos cor
porais que desde o século XI se 

- veneram em Compostela como 
:pertencentes ao apóstolo San-

. tfago o Maior? Por suposto, a 
questao . rnao é simples, e de 
nai;Ia servem as respostas preci
pitdas e carentes de rigor; mas ~ 
eremos que . merecería mais _ 

_atern;ao que·a que habitualmen
te lhe prestam os estudiosos da 
problemática jacob~ia. López 

· Pereira exi)oe tarnbém este as-
suto (pp. 49-52) enumeram-se 
os escritores galaico-latinos que 
tomaram parte na polémica 
priscinialista. De alguns nao 

. conservamos nenhuma obra: 
uns pertern;em ao círculo pnsci
Jianista (os paetaS Latroiano e 
Argírio; Dictipió, bisp,o de As-

somos .. coñecidos 
na Galíz.a~ inteira, . ~ 
p·ola ~osá 
-es pecializaéión 
en libros' 
gal egos 
e portugueses 
· · República 
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torga; Agréstio, bispo de Lugo; 
além _de alguns escritos anóni
mo~); . outros sao de tendéncia 
anti-priscinialista (o bispo e 
poeUt Cepónio; os Avitos; os 
bispos·de Lugo Pastor e Siágrio; 
obispo de Astorga Toríbio). De 
vários deles pouco . mais sabe
mos que os seus nemes. 

A literatura galaieo-latina que 
conservamos pode distribuir- se 
em trés apartados: escritos anti
prisci4anistas, liteqitura de via
gens, a historiografía. Entre os 
autores anti- priscilianistas so
bressaem Baqi.I.iário e Paulo 
Osório; mas este segundo é 
mais famoso --e muito justa
ment~ pela sua obra histórica 

O itinerário de Egéria merece 
Um capítulo a parte ; é o quinto 
da obra (pp~ 107-134). López Pe
reira faz ressaltar alguns aspec
tós do texto e!¡Jeriano que pare
cem reflectir como fundo vital .' 
da autora um ambiente prisci-

1 nialista. 

Finalment~. o capítulo sexto, 
e derradeiro .. (pp: 135-164) ,- estu
da os dois históriadores. Orósio· 
e Hidácio, bispo de Cha ves . Em 
Hidácio salienta López Pereira 

, um nascente sentimeito galai
co. 

Nao será proceso adverttr que 
este resumo, nao pode sequer 
dar notícia ·da quantidade de 
que$t6es que o livio expoe. 

Valora<;ao 
Os autores estudados envolvem, 
todos eles, problemas de diversa 
índole, come9ando pela in$egu
ran9a da sua pátria. ·Mas já se 
sabe que em Historia nao se 
pode alcan9ar sempre urna cer
teza matemática : mui"tas vezes 
ternos que conformar-nos com 
umn razoável grau de probabili
dade . Com a fon;:ada brevidade 
imposta pelo tipo de livro, López 
Pereira consegue apresentar 
com claridade tanto esses pro ~ 
blemas como as respostas que 
a investigac;ao lhes leva dado. A 

,este respeito, há ainda outra fa-
ceta do livro que resulta espe
cialmente valiosa : a informai;:ao 
bibUográfica, em cada um dos 
c~pítulos . 

Destarte. a obra consegue sa
tisfazer as duas possíveis cate
gorías de leitores: o leitor co
mun encontra urna exposic;ao 
sintética mas suficinte do as
sunto; e o desejoso de mais in
forma9ao dispoe de uma biblio
grafía, necessariamente restrin
gida ao essencial mas ainda as
sim generosa, para empreender 
pela sua canta ulteriores estu
dos. Oxalá o livro seja capaz de 
suscitar vocac;6es a investiga
c;ao nesse terreno, onde fica ain
da tanto por estudar. 

Em conclusao, o professor Ló
pez Pereira deu-nos urna obra 
excelente, da qual nao parece 
exagerado, por urna vez, dizer 
que vem encher um vazio da bi
bliografía galega. De resto, o li
vro fortalece a nossa seguran<;:a 
de que o autor nos brindará no 
futuro outros frutos da sua in
vestigac;ao nestes temas, já sem 
as limitac;oes impostas pelo edi
tor. 

Merecem, pois, os nossos sin
ceros parabéns nao só o autor 
mas também a Universidade de 
Santiago, que com tam bom pé 
iniciou a sua colecc;ao divulgati
va . O 

(1) José Eduardo López Pere1ra, O prl· 
melro eapertar cultural de Galicla: 
Cultura e llwratura no• akuloa IV i 
V, Servicio de Publicaci6ns e Intercambio 
Científico. Universidade de Santiago de 
Compostela. 1989 (Col. "Biblioteca de 01~ 
vu)gación, Seri.e Oalicia", núm. 1) 181 
pp.: 19 cm., 7CXJ Ptas. 
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SHOAH:-· A · MEMÓRIA DO EXIERJVIÍNÍO 
EMITi:oo POR 1ELEVIsróN o PoLElVIlco no~NTAL DE CLAUDE LANZMANN · 

Durante o mes de Xaneiro a primeira cadea dé TVE 
emitiu, dividida en catró partes, o documental do francés 

Claude Lanzmann "Shoah" : A obra causou únha gran 
conmoción durante o seu estreno na Franza, estando 

proibida en Polonia ~nde foi filmada a inaiqr paf1'.e-
até a sua .emisión por indicación do xeneral ~aruzelski.· 

Vai xa para médio século que os 
nazis decretaron a "solución fi
nal'' .' Porén, o magnífico traballo 
ddocumental de Claude Lanz
mann sobre os campos de aniqui
lamento · produce unha rarísima 
sensación de actualidade . Non 
só parece que sucedeu onte, se
nón que a espantosa posibilida
de da repetición non está pe
chada. O filme é consciente
mente a-histórico, como preten
dendo amasar o modelo da bár
bárie en s1. a sua forma. a sua 
"lóxica" Parece como se Lanz
mann seguíse ao pé da letra a 
directiva daquela insigne xudeu 
que f01 o filósofo Edmund Hus
serl: "ás cousas mesmas!" 

En efe1to, non . hai en 
"Sboah" interpretación algun
ha do holocausto, exposición da 
sua causalidade, nen conclusión 
moral algunha . A sua mesma 
sintaxe non recorre ao tempo 
h1stónco. Nen unha só irnaxe de 
arquívo, nen un fragmento de 
música. Só as testemuñas; das 
vítimas e dos verdugos (as me
nos) Nove horas e média via
xando en plena década dos oi
tenta . Algunha vez en Basilea. 
algunha máis en Tel Aviv e en 
Alemaña Federal. e a rnaioria en 
Auschwitz, Treblinka, Soibor, 
etc .. 

O que verdadeirarnente inspi
ra o filme de Lanzmann -quen 
vai fiando o proceso en base a 
cuestións de pequeno detalle, 
atendendo minuciosamente á 
vida cotiá, perguntando causas 

· aparentemente insignifican-
tes- é a certeza da irracionali
dadé pura . De tal xeito que, tan
to na palabra como na irnaxe, 
indúcese que o termo ''final" 
non era nengunha metáfora. 
Raul Hllberg di que a persecu
ción dos xudeus en Europa t1ve
ra tres etapas. consecuentes a 
tres formas de exclusión: a pri
meua, na que cond1c1ona a con
vivéncia á conversión ("se que
ras ser entre nós. has de te con
verter") ; a segunda. a das expul
sións ("non podes ser entre 
nós"); a terceira, a da aniquila
ción názi ("non podes máis ser) . 
Efectivamente, o xudeu é elimi
nado polo feíto de se-lo. como 

. di Adorno. "ontolóxica e .natura
listicamente" . Abofé que a xer
ga "socialista" das S.A.· fíxose 
realidade nos campos: non máis 
clases: burgueses e obreiros 
eran gaseados por igual; non 
máis sexos: a única diferéncia 
entre homes e mulleres consis
tia no tempo que tardaban en 
morrer, estas eran rnáis despre
ciábeis como man qe obra; nen 
sequer máis xeracións: vellos e 
nenos fundíal'\se na macabra 
operación. A tlnica diferéncia 

somos coñecídos 
na Galiza inteira, 
pola nosa · 
especialización 
.en libros 
galegos . 

. ~- portugµeses 

semellaba estar á hora d~ se 
despedir do mundo : uns·, o si- -
léncio. outros, berros de deses
peración. Os rpenos elixian en
tre' cantos a Yahvé e o hino na
cional checo. 

Doutro lado , os ríázis. Shoah 
amosa nas testemuñas dos anti
gos verdugos a falta total de cal
quer cuestionamento ou arre
pendimento sobre o pasado. o 
desagradábel para eles consis
tia, somente, no feíto de viver 
entre cadáveres, no mal. olos, na 
obsesión pola falta de eficácia 
das fábricas de destrución . Con
vencidos de estaren chamados 
a unha misión, o único impera
tivo era o da presa por varrer 
toda proba do xenocídio. Mes
mo os letóns e ucrania:rlos enca
rregábanse da maioria dos tra
ballos máis suxos: lincharnen
tos, humillacións_ .. , coma se 
eles se recoñecesen tamén na 
estirpe elixida. É de lembrar o 
informe Kogon ao respeito de 
que as piares crueldades eran 
efectuadas por xóvenes 'carnpe
siños, é esa a natureza da au
tenticidade heideggeriana? No
varnente · Adorno nos ilustra 
cando en A xerga da autentici
dade fala da escuro- parentesco 
do recolli.mento labrego en Hei- 
degger. 

Por último, unha pergunta 
percorre Shoah de princípio a 
fin. Á vista de nove horas e mé
dia de declaracións, un non 
pode deixar de pensar na au
séncia de resisténcia por parte 
dos hebreos. Hai unha sensa
ción molesta de asistir a un sa
crificio, do que os suxeitos pare
cían presentir o seu advenimen
to. Nos vinte foi o rexurdir do 
anti-semitismo, nos . trinta as 
Jels anti-xudeas, e na ,guerra, os 
transportes cara á morte. Sen 
embargo, só no ghetto de Var: 
sóvia (e ao final de todo) a resis
téncia xudea organizada (unha 
sionista e outra non) comezou a 
se levantar. Senda certo que o 
fascismo ten como intención 
proxectar as suas alucinac;iones 
na realidade. só nos queda con
cluir de "Shoah" que a materiali
zación do delirio é directamente 
proporcional á supradita falta de 
resisténcia . O "nunca xamáis" 
non deixa de ser unha frase (os 
militares arxentinos e tantos ou
trqs tiveron boa conta do maxis- . 
tério nazi-fascista, adaptado -ª... 
tempo, lugar, posibilidades, e, 
por suposto, obxecto de exter
mínio) . As palabras e o siléncio 
de Shoah apontan 'á posibilida
de formal e histórica dun retor
no. Non outra coüsa tiña- na ca
beza- Brecht. cando dic;fa que· o 
ventre do mónstruo- está ainda 
fértil. · · , O 
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" 1-:Íai uns ciric~ anos; xuntei, _con 
destino ás páxinas culturais dun 
diário galega, un' feixe de ~scri- .· 
tos que todos· ·eles xiraban arre
dor da obra· de quen non dubido 
en calificar como o máis impar-.. 
~ante pensador · géll~go actual: · 
Felipe Martínez Marzoa. Daque
la · Marzoa, . despois de . anos ig
norado pala Universidade (}ale
ga, case exiliado ñun pasto su-

. .balterno da Escoia Universitária 
de Vigo, alleo á Faculdade de 
Filosofia, viña de gañar a Cáte
dra de. História da Filosofia que 
o levaría lonxe · da daliza, pri
meito a Córdoba. lago a Barcelo-:, 
na. 
_ Aínda é hoxe o dia en que 
non seí que aconteceu · con 
aqueles papeis, entre os que se 
encontraba unha entrevista (da 
'que,. sen embargo, non mé en~ . 
centraba i:noi feliz) e vários arti
gas, asinados por xóvenes licen
ciados en Filosofía. todos eles .
coincidentes na· alta valoración 
concedida á obra de Marzoa, 
que preferentemente dialoga
ban eriticamente co seu por en- · 
tón· máis recente traballo: La fi
·losofia de _ "El c;apital" de Marx. 

· An0s antes· eu tiña· publicado, 
neste .. mesmo periódico, unha 
reseña que crin louvante dÜ seu 
pequeno ensaio (Re) introdución 
ó marxismo. Foi grande a miña 

' surpresa cando descubrin. que o . 
. feíto de dedicar a meirande par

te da reseña á disqusión dalgun
ha das máis persoais teses de -
Marzoa, foi interpr.etado por al
gÚns case como unha descalifi
cación do seu traballo. Sosteño, 
pala contra, que ese breve texto · 
non só é a mellar introdución 
que coñezo á ·1eitura de O Capi
tal (a anos luz, tanto en rigor 
como en eficácia pedagóxica, 
doutros de máis sana, cómo o 
esquemático e dipcutíbel · de 

·Marta Harnecker) .. senón quizá 
o mellar exemplo de ensaística 
filosófica · que se ten escrito na 
nósa língua. . · 

O equívoco acorrido por mor 
daquela reseña non é r_aro que 
se suscite con calquér outro 
achegar:nento reflexivo á obra de 

iyrARZOA: MARXISMO.E.ES1ÉTICA ·•· 
MIGUEL VÁZQ,..EZ FREIRE . 

Marzoa. Porqlie nos seus traba
·nos tenden a confluir liñas .fil.o
sóficas que os esquemáticos de 
toda caste quererian solidamen
te incompatíbeis. Profundo ·co
ñecedor dos textos maixianos, 
militante el mesmo no activis:r;no · 
político ma'Dd~ta dos·anos da di-
tadura, sostén unha interpreta
ción do pensamento de Marx 
que difícilmente coinpracerá a · 
nengunh¡¡i das "escolas'.' mancis
tas ao uso. Políglota e dorio dun-

. ha: formación filolóXica de ·indis
cu!íbel rigor .. . non admite outra 

relación cos clásicos , que non 
sexa a do diálogo directo cos 
-seus textos, coque ás veces se 

-pode interpretar 'que reduce a fi-
losofia a unha operación de in
cesante e minuciosa hermenéu
tica . Se non fose abando con 
este para ·tantos insólito casa
mento de rnancista e hermeneu
ta, o escándalo complétase co 
nome dos outros· autores que 
constituen as referéncias explí
citas . e básicas do· seu pensa
rnento : Kant e Heidegger .. 

Pódese ser -á : vez marXista, 

Medallón ·co rostro 
de Mari, autor 
extensamente 
estudado por 

Ma'rzoa · 

kantiano e ·heideggeriano? Para 
moitós, sen· dúbida, a resposta 

, -só poderla ser non. Probabel
mente _parf?. Marzoa unha per
gunta _tal ten tanto senso como 
perguntar: pódese facer filosofía 

. á altura do derradeiro cuarto de 
·século XX? Pero, ' en calquer 
caso, o éontacto e a reflexión 
sobre a obra de Marzoa difícil
mente pode tomar a forma do 
asentimento simples. É semp{e 
.obra que se abra ao diálogb 
existente cos textos clásicos 
nada respeituoso para os dog-

1•wrm:i!It1ttm11m 

·O prime:i+o .veícU.lo· 
autopropulsado 

Neste espáCio que -iniciamos fa-
landa do mundo do autqmóvil, 
que cada dia que pa·sa vesé an
ticuado ao . anterior debido ao 
avance das nóvas -tecnoloxias. 
non poderíarnos deixar dun lado 
a sua histÓria e evolución atra
vés do paso dos 'anos. ,, 

O prirrieiro veículo auto-pro
pulsado con máquina de vapor, 
experimentado en estrada, co
rresponde ao francés Joseph1 

Gugnot no ano 1769 . . A coflti~ 
miación houbo modificacións 
en qanto a estruturas, até que 
no ano 1860 butro francés cha
mado Joseph Etienne Í.enoir iri
ventou o priµieiro motor de 
mescla ar-gas de .a!uirieado ,. cun 
ciclo de tres;tempos e con duas · 
carreiras de .. pistón. · , 

Irnos explicar este detalle: "na · 
primeira carreira o pistón des
cende aspirando a. mistura (pri~ 
meiro tempo); esta mistura sen 
comprimir é. detonada ou. infla
Tnad.a _por unha rnuxica de bu
xja. produ~indo unha explosión, 
isto sucede antes de que o pis
tón empece a ascender (segun

. do tempo); na segunda carreira 

. o pistón ·sube e realízasé a des-. 
. carga da . cprnbustíón (terceiro 

tempo) . · ' 
Non cesaron en experimentar 

no motor· de Gornbustión interna 
en diferentes. -países, sen obter 
gran Jogro até qÚe no ano 1862 
se introduciu o · ciclo de. catro 
tempos patentado polo francés 
Alphonse Beau de Rochas. 

O austriaco Siegfried .Markus 
s;onstruía en . 1874 o primeiro 

. veículo equipado . con motor de ' 
· catro tempo (Beau -de Rochas). 

Quizá o mérito principal ---e 
o tempo derriostrouno- poda 
atribuirse ·ao · Conde Nicholas 
Otto, enxeñeiro alemán que no 
1876 ·preparou tarnén un motor 
de catm t~rnpos que xa funóo
naba a gasolina . . 

Foi no 1886 cando Daimler ·e 
.. Benz, p'or coincidéncia, produ

ciron un veícÚlo de tres ·rodas , 
. impulsado por motor de ·com
bustión, con bon§ resultados, 
chegando a esta meta por é:ami-· 
ños diferehtes. 

En· Fráncia Panhard e ·L,evas
sor construian no 1891 un veí
culo. con motor na -parte diantei
ra .' o cal comezou a configurar a . 
técnica que se mantén ho~e en · . 
dia (motor na párte. dianteira) . 
· Ainda que non mencionamos 

os sistemas ·de transmisión até 
estas datas, que podiamós resu
mir en engranaxes, cadeas; co-

rreas , piñóns e poleas. o que se 
estaba empregando, foi tB]Ilén 
nesta mesma data cando Levas
sor evoluiu con éxito o embra
gue · de fricción , caixa de cárn
bios e tracsión nas rodas trasei
ras . 

Pero isto ainda non quedará 
aí, posta que no ano 1894 De 
Dion- Bouton patentaba a trans
misión traseira articulada por 
xuntas cardán. · 
· En canto- aos neumáticos in
chábeis. que se aplicaron a bici-

cletas e au tomóveis , o primeiro 
invento corresponde · ao escocés 
John Boyd Dunlop. Pero no ano 
1895, os irmáns André e 
Edouard Michelín criaron na 
Fráncia o primeiro neumático 
inchábel e des rnontábel que se 
aplicou ªº automóvil cunha 
gran difusión e aceitación e con 
algunhas modificacións e aper
feiZGamentos se continua na ac
tualidade comercializando.-

No ano 1898, Lois Reanult 
qpresentaba un pequeno auto
móvil provisto de cámbio de 
marchas e dinamo. Pero un ano 
despois , no 1899, o francés Je-

Coche a motor 
con patente 
Benz C1888) 

e modelo 
· actual. 

rnatisrnos por consolid§ldos que 
estexan pola tradición académi
ca , como tell'probado na súa es· 
pléndida Historia de la Filosofia . 
É obra, pois, que invita .a cues
tionar rnoitos lugares c;;omuns e 
que, polo rr,iesmo, decote provo
ca a dis.crepáncia tanto . corno 
sempre a admiración. Un pode 
non concordar con tal ou cal po
stcionarnento d8' Marzoa ao 
.tempo que, sen embargo , non 
poderá deixar de lle recoñecer a 
forza e a produtiva tensión do 
seu pensamento. 

Todo isto podería ser replan
'texado á luz do seu traballo 
máis recente : Desconocida raíz 
común (Visor , 1987) . Nela pole
miza co alemán Gadamar a res
peito da interpretación da dis
tinción kantiana entre "beleza li
bre" a "beleza ·aderente" , e a 
contraposición entre "natureza" 
e "arte". A obra constitue unha 
breve pero exacta introdución á 
estética kantiana. hoxe ou tra 
volta de actualidade, despois de 
que moitos autores (en España, 
por exernplo , Simón Marchán en 
La Estética en Ja cultura moder
na, ou E_ugenio Trias en Lo bello 
y lo siniestro) teñen evidenciado 
até que punto nela se atopa o 
xérmolo non só do pensamento 
estético contemporáneo, senón 
no naso próprio desconcerto 
diante do errático carniñar das 
artes nestes anos de avangardas 
e eclecticismos . 

Mágoa que o traballo de Mar
zoa se deteña xusto ~tes da 
confrontación coa noción kan
tiana do "s ublime", que tán su
xerente se . está a mostrar na 
obra de autores tan "actuais" 
corno Lyotard ou o propio Trías. 
Quédanos agardar que esta pri
meira incursión no campo da 
estética - un eiqo no que Mar
zoa a penas tiña traballado
poda ser continuada máis 
adiante. Á marxe de sempre 
cuestionábeis "actualidades", as 
aportacións de Marzoa traeran
nos con seguridade o rigor do 
mái.u.auténtico pensamento. O 

natzy e cun veículo eléctrico, -
batía o record do mundo coa ve
locidade de 105,904 Kms/h ., 
polo que foi o prirneiro automó
vil para o que se estudou unha 
liña aerodinámica - un pouco 
rudimentária- para velocida
des elevadas. 

A partir deste mómento todos 
os demais elementos como alu
meado, encendido, neumáticos , 
s'uspens10n, freos. materiais , 
etc ... tiveron que aperfeizoarse 
e evoluir debido aos grandes 
adiantos e á utilización de no
vas tecnqloxias na indústria do 
automóvil . . A partir desta data 
podemos dar por concluida a 
fase .de "invención" do automó
vil, pasto que poucas innova
cións houbo, senón -pequenos 
complementos das mesmas 
mateas automovilísticas para ' 
competir en vendas nos merca
dos. Por poñer un exemplo po
díamos citar a introdución do 
sincronismo na caixa de cám
bios mi motor dianteiío e trac
·ción dianteira ... . 

·Con este " artigo tratamos de 
introducir o automóvil nos seus 
ptjncípios e no sucesivo tratare
mos temas máis concretos para 
ver é .analisar. o. avance tecnoló
X.ico de todós os élementos Q1.JM · 
configuran o aútornóyii_ a~uru. O 

' . 
X.M. PEREIJWX.L. OO~EZ 
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CONVOCATORIAS · 

• I Certame · 
Literário da 
Comisión CUltural 
de Filoloxia. · 

A CQmisión Cultural (organi
zación que engloba os mes
mos colectivos políticos e cul
turais dos Grupos pala Norma
lización Lingüística -Grupos 
teatrais: flevista Olisbos. Gru
pos de Mulleres. Equipas de
portivas, ágora. C.A.F .... os re
cén constituidos, ·Comisión 
Anti -V Centenário, e outros 
alunas) anúncia a convocató
ria deste Certame, coque ven 
continuar o labor desenvolvido · 
nos ámbitos lingüísticos e lite
rár:io polos devanditos Grupos 
pala Normalización : o "I Certa
me de Narrativa Curta" é o 
máis claro precedente . O con
curso constará de tres modali 
dades - Narrativa curta, Poe
sia e Teatro--, cuxas bases 
son as segumtes· 

1 Poderá concorrer a este 
certame calquer obra narrativa 
curta. poes1a ou teatro escrita 
en galega e médita ; a exten
sión dos traballos non supera
rá os qumce fóhos en narrati
va. non será inferior a trinta 
versos nen superior a cen en 
poesia, e non excederá os vm
te e cmco fól!os no que respei-

Castelao na URSS 
(ven da páxlna 24) 

ta a teatro. Os orixinais apre- . 
sentarán-se por tr.iphcado, me

- canografados a dobre' espazo e 
pcir unha só cara. . ' 

2. Os traballos deberán en
viar -se baixo lema ou pseudó
nirrio. adxuntand9 nlin sobre 
pechado o nome. enderezo e 
teléfono do autor. Este. poderá 
remeter ca~tos orixinais dese
xe. 
· 3. Admite-se calquer nor
mativa . 

4 . Outorgarán-se dous pré
mios en cada· modalidade, 
consiste11tes nun 'lote de li ~ 
bros, por valor de 12.000 pese
tas o primerro, e de 8.000 pe-

. setas o segundo. asi como a 
publicación das obras premia
das. 

5. Haberá tres xurados com
postos por membros de reco
ñ~cido prestíxio en cada unha 
das modalidades literárias ; os 
respectivos secretários actua
rán como representantes da 
Comisión Cul tural. con voz e· 
só voto de cal1dade. 

6. O prazo de admisión re
matará ó dezasete de Abril . 
Os orixinais remeteran-se ao' 
seguinte enderezo: 

"! Certame Literário da Co
misión Cultural de Filosofía" 

Faculdade de Filoloxia. 
Praza de Mazarelos. 

15703 Santiago de Compostela 

senvolvemeoto cultural au
tóctono : "As nacionalidades 
son independen~ para as· 
suas creacións culturais e 
gobérnanse con arreglo a 
Const.Jtución". 

·axendA· 
.a;C.ULTURAL;n. 

NOVAS SENSUAIS 

• MC/A CORUÑA 

Miguel Anxo· Fernán-VelÍo . 
é, sen lugar a dúbidas. un dos 
escritors máis prolíficos da 
nova literatura galega. Proxi
mamente·. parte da sua obra 
poética poderá ser !ida en eus
kara e catalán. Mais non qué
da ai a cousa. Segundo el 
mesmo confirmou, a peza tea
tral A casa dos alagados {Arle
quín) vai ser pubicada en bre-

· non deben de namoraise. 
E, por suposto , tanto en 

carta a Rodolfo Prada como 
nas stias a notacións; Caste
Jao aborda .o problema Lin
güístico e escolar: "No Aser
baihan, fálanse catro lin
guas: o aserbaihan, o tárta
ro , o armenio e o ruso. Pois 
as escalas 'c9mpóñense :de 
catro grupos, un por cada. 

ve. "Hai, _tamén. reedicións. 
como Conversas con Beiras. 
en colaboura .con Pillado, e a 
piques de sair Memorial áe 

\ brancuréJ. que tora Esquio no 
seu dia · 

Fidel Goas, traballa nestes· 
dia's ~o que vai ser a a . sua 
próxima exposición no Pazo 
Municfpal-. "Se~a na primave
ra. Son pezas de madeira e pé
dré) . · Símbolos saídos do sub-

. consciente: Imaxes para cami
ñantes", di. O escultor nóma
da, fabricante de soños . "aquí 1 

ou . en calquera parte ·onde . 
poda desenvolverse a imaxi
nación", asegura- que '"o nivel 

·da plástica na Galiza. nestes 
.·intre_s . é . bon. Sen embargo, 
convén fortalecer as experi§n
cias viaxando polo mundo 
adiante, ainda qu~ · ás veces .. 
haxa que pasar ce~s apuros:· 

Luísa Veiras. que participa 
no reparto dunha série pp.ra a 
Televisión española dirixida 

, por .Femando Colomo, tivo uns 
dias de descanso que pasou 

·na Coruña. Contou que "aqui
lo é esgotador ainda que non 
me queixo." O seu desexo, 
nembargantes, é que se fagan 
"causas neste país. Seria moi 
bonito ter·o traballo a carón da 
casa.". 
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• 
ANUNCIOS DE BALDE . 

·As · Juntas Galegas pola Am
-nistia acabam de imprimir re
centerpente 10.000 exempla
res d9m c;alendário pm:a o 
ano Í990. confeccionado com 
láminas desenhac;las por sete 
conhecic;los· humoristas gráfi
cos galegas. Estes calendários 
acham-se a venda em bvrarias 
e outros estabeleciri1entos. O 
dinheiro arrecadado pola sua 
venda será destinado a · suster 
em p'arte os gastos derivados 
da defensa dos· presos inde-

, pendentistas galegas. Por este 
motiva as · JUGA querem ·ta
mem fazer público o seu agra
dec;:imento a . Goñzalo Vílas , 
p(lpe Carreiro, M. -Fragoso, 

.Xosé Lois , X.M. Forxán; Xá
. quin Marin e I. Hartas, artistas 
que participaron desinteresa
damente na cÓmIJ<?siyom des
te almanaque com a sua sim
patía e talento criador. 

A Asociación España-URSS 
ultim¡;¡. nestes días unha_ nova 
clase de idioma ruso. Intere
sados c:tiamar ao :32 44 57 de 
Vigo. 

Venden-se 2 encerados es
colares µe 2.50 II:! de -longo 
por 1.20 de alto. Interesados 
ch~en ao (981) 59 1f) 52 dé 1 
a 3 d_ó serán. 

Rádio Tirana, a voz do so~ia
lismo en portugués para os 
ouvintes de Galiza. Horário de 
21 .. 30 a 22.30 / 24.00 a 01 .00 e 
8.00 a -9 .00 hora de Galiza. 
Frecuéncias 15405, 9500 e 
7300 KHz, en Onda curta. En-

. derezo: Rádio Tirana . Tirana 
(Albania) · 

PUBLICACIONS 

11 . Ólisbos 

A Coral da Asociación Espa
ña-URSS ·de Vigo, qÚe dirixe o 
profesor Vicente Rodríguez 
Abeijón, .. desexaria · incre
mentar :a mesma con IÍiáia 
voces. Os inteiresados en· 
participar deben chamar 
ao (986) 22 44 57, de Vigo. 

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

Distribución .de fanzines, ma
. quetas, pegatas, camisetas , 

etc .. Bar Uf. Rua Pracer' · 19 
Vigo. ' 

PoñenÍos no seu coñecernento 
qlie o ' Grupo de Es tú dios so- · 

. bre a · Gondíción · da Muller 
· "Alecrín" conta cunha Biblio
teca-Centro de Documen
tación a.berta ªº público . con 
hemeroteca, libros e dosiers . 
relacio~ados -eoa rnuller; asi 
mesrno contamos cunha per 
soa que poderá orientar aos 

· alumnos que ,desexen facer al
gún traballo. 
As horas en que . está aberto 

, ao público son de 10h. a 13.30 
h . e de 17 h . a 20 h. · 
Para 'rnáis infor~ación pode 
chamar á Biblioteca sita. en 
Garcia Barbón, 30-5º. Tfno. 43 
94 59. (Vigo) 

Colectivo Ecoloxista Xevale 
distribue papel reciclado, 
artesanía maya, camisetas 
contra o V Centenário. ma
terial da campaña Pro-

. Amazonia e Bicicletas feí
tas a man. Interesados porse 
en contacto co Apartado 22.de 
Monforte de Lemos. 

EXPOSICIONS 

· • Seis artistas 
de Cracóvia 

Desde o 30 ·de Xaneuo está 

,. 

Agora ben . unha grande 
parte destas anotacións, 
como tarnén da correspon
dencia a Rodolfo Prada, está 
ocupada pala "previa solu
c1ón do problema nacional". 
que Castelao considera ben 
resalto na URSS : "Axeitouse 
ás realidades vivas e perma
nentes e con esto se pudo 
consolidar un sistema eco
nómico e social avanzado. A 
hbertade das nac1onal.!dades 
e a sua autonomía fi:xeron 
posible a coordmac1ón dos 
intereses morales e mateda
les dos carpos drlerencia
dos" Para Castelao. esta su
posta harmonía ennquece 
espmtoalmente o conxunto 
da U R S S e permite o de-

Boa parte das súas refle
xións veñen motivadas pala 
súa visita a Azerbaigjan e , 
concretamente, polo impac
to que lle causou a ópera na= 
cional azerí "O filio do cego", 
presenciada err Bakú: "Esta 
obra -xurdida poi-o desen
rolo da cultura aserbaihan
endquece o acervo espiritoal 
da U.R.S.S.", dado ademais 
que, nela, se combman os 
"instrumentos nacionales" 
cos "mstrurnentos euro
peos". producindo asi un 
"sabor novo para nos" . Ma
nuel Lourenzo, Ramón Mar
tínez López e Ricardo Carba
llo Calero teñen tratado o 
problema da posible influen
cia des'ta peza en Os vellos 

Os nenos reciben a sua ins
trucción primaria na mat er
na , e somente despois de 
dous anos de escala lle ense
ñan a segunda Lingua como 
asigriatura". E non esquece 
o ámbito universitario : UNa 
TJniversidade dase o ensino 
en tres Linguas: a da nacio
nalidade. o armenio e o 
ruso". 

retomando aos poucos días 
a Barcelona para instalarse 
na casa de Marcial Femán- -
dez en Sant Cugat del Va
llés . Ao pouco tempo, Caste
lao. foi agas.allaqo cun ban
qUete-homenaxe na embai
xada soviética en Barcelona, 
onde pronunciou un .discur
so en galega. Asirnesmo, o 
comunista galega Luis · Soto 
fi:xolle unha entrevista para 
Nueva Galicía o 10 dé xuño, 
publicándose en castelán 
dous días-despois baixo _o tí
tulo de "Impresiones .de un 
viaje a la U.R. S_S." e a xeito 
de panexírico da sociedade 
soviética en todos os te- · 
rreos. Nela. Castelao chega 
a dicir: "Se respetan extraor
dinariamente las culturas y 
tradiciones nacionales". Fal
taba medio século para que
estalara violenta . e xeraliza
damente a desunión soviéti
ca. O 

A revista dos amantes da pa-. 
labra . como se subtitula, ve
ñen de editar xa o seu séptime 
número. conseguindo uhba 
rnáais que aceitábel calidade, 
sen ter máis apoio que b pro
porcionado pola Faculdade de 

. aberta Iia Galería Trinta de 
Santiago unha exposición da 1 
.obra de seµ, polacos realizxa- _ 

. da entre o 1983 e 1989. Obras 
en papel. tintas, gouaches, 
ffi1Xtas e augafortes. Até o 24 
de Febrerro. 

O matrimonio Castelao re
gresou no mesmo barco des
de Leningrado a El Havre, 
desde onde ·viax.ou a París , 

CASTELAO 
DOCUMENTACIÓN E FOTOGRAFIA 

A 1I08A TBBll 

. 
"&cribirei un 
segundo. tomo do. 
Sempre en Galiza, 
coa crónica .exacta 
.e documentada de 
todo canto 

· aconteceu desde 
q1:1e a miña terra 
perdeu a sua 
li~rdade, e Se non 
chego a ver ao poVo. 
galego cos puñós 
apretado8~ . agardo 
que o vexan 0s 
m.eus descendentes. 
políticos" 

A NOSA CULTURA 12 

A VENDA EN FEBREIRO • 

Distribuidor para_ 
a Galiza -

(986) 36 00 39 

CHAMEAO. 

TLF. (986) 43 36 24. 
E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 
PUB:LIÓT ÁR~AS 

·ª ·9 -. ---A BOBA DIULI. · · : 
PSUODtco GALEGO SE~AL : .. 

' . -••••••••••••••••••••••••••• 

•, 

· Filolox:ia. Ctiticas e criación li
terárias -ao longo de 64 páxi
nas , incluindose neste número 
unha sep!llata cos premiados 
no certame de narración curta 
que realizaron o pasado ano os 
Grupos pola Normaliiación 
Lingüistica. . 
Pódese . pedir a "Ólisbos" na 
Faculdade de Filoloxia. Praza 
de Mazarelos sin. Compostela. 

DELEGADO 

• -Ricardo Segura 

Antolóxica na Sá de .Exposi
cións O.a Caixavigo dentro da 

·série de Grandes Artistas Ga- -
légos .. Desde o 9 de Febreiro . 

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

CON ESTES PRECIOS ASEGURE CONXUNTAMENTE 
O SEU VEHICULO E A SUA VIVENDA 

, ~....-.-. ........... ~ 
SEAT-VW . FORO 
Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda, 124, 131.. 38.490 Fiesta·1.1 .. ................................... ......... 35.210 
VW Golf ..................... :., ...................... .. 44.757 / Fiesta 1.3,' Escort, Taunus-1600 .......... 38.400 
VW Polo ............. ..... ...... ..................... .. 38.490 Escort-1600, Orión-diesel, Sierra .... : ... 44.757 

CITROEN , PEUGEOT-TALBOT 
AX TRE, BX-14, GS, Visa U-Super ...... 38.490 · Peugeot-205, 404 , Talbot-150 ...... ...... . 38.490 
·ex. sx~19, Visa diesel ............ , .. -. ......... 44.757 Peugeot-309 ....... ... .... ............. : ............. 44.757 

Peugeot-305 ....... , ... _ ........ : .. ... : ..... .... .... 38.49Ó 
RENAULT . , . , . 
Super 5 .............. ...... .. .. ......................... 35.21 O 
R-9, R-11 ......... ......... .' .. .. .' ..... ....... : .... ... .. 38.490 

OPEL-
Corsa-TR, Kadett 1.3, Record 1.5 ....... 38.490 

R-21, R-11 GTD, R-18 ........................ . 44.757 · Corsa-p. _Kadett-D ..... ....................... ... 44.757 

. E ADEMAIS COÑEZA A NOSA NOVA.POLIZA 
DE ASISTENCIA EN VIAXE POR SOIQ 2.11 O PTA. ANUAIS 

PRESTAMOS SERVICIO EN 'TODA-GALIZA 

tenda, material fotográfico, 
estudo, reproducións, 
diapositivas de textos 

· rev~laxe, cibachrome. 
r/ coruña, 19-baixo, telf. 986/ 23 31 05 viga 

• 

f 

..... 



CASTELAO NA· URSS 
CLAUDIO RODRÍGUEZ FER 

A. recente e~plosión . de na~ionalis
mós na Unión Soviética fixo a moi.,. 

.~ tos valer os ellos sobre a intere-
sante producción testemuñal de cantos 
visitantes da mesma escribiron as súas 
impresións en libros ás veces tan célebres 
como polémicos. Néste sentido, merece a 
pena lembrar as impresións deixadas ao 
respecto por Alfonso Rodríguez Gastelao, 
un dos -póucos galegos que deixaron 
constancia m;;crita das súas. experiencias 

"" soviéticas, aíñda· que aquela pernianeza 
parcialmente inédita. 

O único contacto directo de Castelao 
coa U.R.S.S. produciuse durante a guerra 
civil, con motivo da viaxe e>ficial efectuada . 

-a dito esta.do acompañado pola súa mu
ller, Virxinia Pereirµ Renda, así co·mo por 
un matrimonio de -deputados socialistas. 

'7 En efecto, Castelao recibiu o encargo ante 
a Sociedade de Nacións, de visitar a 
U.R.S.S. en misión intelectual e artística 
durante un mes da primavera de 1938. 
Segundo o libro Castelaco na luz e na 
sombra de Valentín Paz-Andrade~ a ronda 

' durou, máis ou menos, "do vinte de abril 
ao_ vinte de maio de 1938". . 

Abandonando a súa hospedáXe:nunha -
pensión barcelonesa sit~ado no número 
·28 da Rambla de Catalunya; á que"xa non _ 

, . regresarían, o matrimonio Castelao_ saiu a. 
-Francia por Port Bou, dirixíndose a París 
e a Calais, desde _onde -navegaron a Lon- . 
dres. Alí embarcaron na nao soviética Ko-

~ peratzia, que fixo · escada en -numerosas 
capitais ata arribar ao pórto dé Leningra- · 
-do. Nesas escadas, Castelao enviou arti-

-,. gos para Nova Galiza, que seguía impren-
tándose en Barcelona ao cuidado _ de Ra
fael Dieste, así como tamén cartas para 
algún amigo, como Rodolfo Prada, afinca
do en Buenos Aires. Ademais, -rematou a 
bordo a prim~ira versión dd acto segundo ü. R.S.S. durante a contenda. Indo máis_ 
de Os vellos non deben de. namorarse: alá Valentín P~-Andrade apunta a posibi-
"Escrebín a escea dÓ pranto no vapor Ko- _ lidade de ·que as dez estampas de. Milicia
peratzía .cando ía camiño de Leningrado, nos, daquela inéditas, foran . imprentadas. 
navegando polo Bálticp;. _pero ~saíume mal _ por vez·_ prif!1eira -en Mo~cú, dad~ . que 

-e non me sirveu". · - "Castelao autorizou a: toma de .placas f.o-
Xa_ na U.R.S.S., visitaror:i Leningradó, tográficas a editorial Voc.5,-con aquele ob-

desde onde · viaxélron a Moscú, presen- xecto", meritres que Luls Soto dá por se-
-ciando o impresionante desfile do primeiro guró que "as édicións (:te arte · /skowstvo 
de· maio nunha tribuna oficial da Praza publicaron ós .·seus debuxos, algúns deles 
Vermella .e senda recibidos polo' daquela . inéditos, encol da guerra" ~ . 
ministro · Kalinin e .polo secretario xer~I da . As téstemuñas e observacións sobre a 

_J,.¡ confederación sindical Svering . .Pero ade- ~ida na U.R.S.S. ·escritas po_r Castelao na 
mais ·de Rusia, visitaron . dúas· repúblicas súa viaxe foro"n escritas en galega, con- . 
s?viétiéas máis: Uc_rania e Azerbaidjan_. _ · téndose fundamentalmente en senllas car-

_. A primeiros " de m·aio, Castelao . expuso · tas a Rodolfo Prada (unha desde .f3akú do 
no Museu de Arte Occldental Moderno.de 14-5-1938 e outra desde a canle de Kiel 
Moscú trinta debuxos orixinais, corres- · · · d9 ·27-5-1938) e unhas anotacións, hoxe 
ponden~es aos ~eus álbuíf!es Galiza már- gardadas no· Museu" de Pontevedra, que 

· tir, Atila en Galíza e Milicianos, que se exi- foron parcialmente exhumadas e11 1982 
bían en sáa por primeira vez. Os trinta·ma-_ por Valentin 'f>ai:..Andrade na súa bipgrafia 

• nuscritos que Cástelao puxo como pés Castelao na luz e na sombra. _ 
dos correspondentes debuxos son a única- · , Na primeira carta citada -constata a ~n
testemuña do uso público do galego na ver~adura xeogfáfica ·da viaxe: "Desde Le-

°VbLVER AO REGO 

_,, A lguns ex-~ltos cargos e me~mo 
· ex-conselleiros . están a ter pro

blemas para reincorpor~e aos 
seu~ emprego!? anteriores. En tal situa-., 
ción encóntranse, por exemplp, Mariñas 
e Olivés. Que dura é a democrácia, se
ñor! 

• . Fraga anda últimamente posuido dun 
loábel furor galeguista. Alguns xornalis
tas, curi gran sentido da medida sen em-

_ .bargo, obstínanse en f~cerlle ·as suas_ 
perguntas has 'rodas de prensa en cas

descendentes por família máis;frecuente 
é de- dous. Ante o ceo ·os conselleiros 

-cumpren mellor_ ca o~ cidadás, e que _as 

GALIZA: NUMERO DE -'FILLOS 
MULLERES NON SpLTEIRAS, 15 OÚ MAIS ANOS 

350 { 
300 

telán: Hai que ir p,ouco a pouco, Do .... ntfll!!.~~ 
Manuel. · 

. • Seguindo cos nosos governaf! 
conselleiro tipo-ten 3,6 fillos. No c 
to de Galiza. en cámbio o. núm 

. ningrado atravesamos grande parte da 
U.R:s.s., deica chegar á vejra do mar 
Caspio", mentres que na segunda xa se 
centrá na problemática multinacional do 
estado soviético: "A libertada das nacio
naÍidades acrecentóu o acervo cultural e 

' a su_a autono_mia vitaliza o reximen- local". 

As impresións sobre a socíe,dade sovié
tica anotada$ por Castelao inciden sobre 
a _ desmesura ("Carencia do sentido das_ 
proporcións"), a especulación ("Aptitudes 
xudeas"), a ~itificación ("Sentido relixioscr 
.predomiñando"), ·o cultivo de élites ("forta-
· 1ecer. aos fortes"), o estímulo individual 
("Un stajanovista pode gañar catro ou cin
co veces mais que un obreiro ordinario"), 
o servicio público ("Unha visita ao metro 
de Moscow descobre a intelixente orienta
ción. do progreso soviétioo:') e o desenvol
vemehto da arte ("Predomiñ.o da danza e 
do canto sabor das demais artes, que es-
tán retrasadas") · 

(pasa á páxina 23) 

rendas llo permitan! 

• O B~mco de- Crédito Agricolá abriu . 
uriha liña de crédito de 4. mil millóns de 
pesetas para á construción de campos-

. de golf. Os intereses, que se anuncian . 
como os máis baixos do mercado, serán 
de ate doce anos e con dous de cadén
cia. Tome nota" o sector "lácteo, as pra
deirias :xa valen. · 

• Reéoltido .de La Voz de Gal/cia, refe:
ríndose a Sempre_ Xonxa: ."Produciuse o 
mjlagre de que unha tita galega e en ga-
lego aparecese nas pantallas dos cines 
de· Gal iza". E é verdade~ A lóxica-e o sen-. 

_ 1ido comun neste pt;iís-é un milagre. · 

• Nesa.her:norraxia de literatura, . ~F)Ca-
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'l'REs EN RAIA 

AUTO .\ 
DETERMINACIÓN 
MARGARITA LEDO ANDIÓN . s ó por ver como se perderon to

dos os estribos nesta galopada 
..- e porque recuperamos a impor-
tánéia de lle chamar ás cousas polo seu 
próprio nome (libertade á libertada; a 
Galiza, nación) é polo que resulta opor
tuno clarexar que a vontade de sobera
nia- se chama auto-determinación. E 
que sen ela, pódese esvaer a conscién
cia de colectividade. Sábeo mesmo o 
--doctor Garcia Sabell que non ousou se 
pronuciar en contra cando f oi senador 
real, quizaves porque era de mal gusto 
faceto asi desde o galeguismo. E non 
sabemos, agora, até onde o progresis
mo español é racista. Porque racismo 
éo tamén non dar encaixado que as na-
cións son, de direito, iguais. 1 

A primeira editorial sobre o tema que 
verqueu "El país", dirixido polo ex-PT 
Estefania, referia o feito de que o Parla

-mento catalán non renúncia ao direito 
á auto-determinación como "declara-

. ción. por sorpresa, vergonzante". Dous 
dias despois a singularísima portavoz 
do Govemo ameaza. Síguense actos 
de fe dos Curiel , dos Sole Tura, ex-co
munistas, tal se as Constitucións non 
foran transformábeis. Por fin , desde 
Madrid, a cordura anti-dogmática de 
Sádaba púxoos no seu sitio ao denun
ciar como avanza o autoritarismo, 
como a auto-determinación nalgunhas 
situacións poderia traer consigo a paz. 
- Continuando cos pools de opinión, 
entre cen persoeiros que expoñen a 
sua razón nun semanário catalán , hai a 
de tres galegos: para Diaz Pardo "é un 
ideal para reconstruir a antiga federa
ción española nun contexto europeu de 
culturas diferenciadas"; Carlos Casares 
sáese pola via africana; e Don Ramón 
Piñeiro construe a sua resposta en con-

. dicional: "se a auto-determinación é o 
direito á independéncia atopámonos 
diante dun direito distinto ao da auto
nomía. Se se tratar, nembargantes, dun 
degrau maior ou menor de autonomía 
poderiamos entender que se talase 
dela no conxunto europeu". A verdade 
que coido que Piñeiro quer dicer non. 

Cando Castelao obrigou a que o Es
tatuto de Galiza adquirise en Montse
rrat estado parlamentar era o 1937 e 
tampouco eran tempos favorábeis. 
Pero aquela decisión de institucionali
zar o estatuto serviu para que, anos 
despois, Galiza fara formalmente consi
derada "nacionalidade histórica" igual 
que agora a iniciativa popular a prol da 
auto-determinación situa esta cuestión 
nun ponto· de expectativa que é todo 
un luxo tentar, entre nós, neutralizar. O 

drábel quizá dentro do realismo máxico 
ou da saga fantásfica, a ·que están dan
do lugar os cámbios ou os non cámbios 

. nos paises socialistás, tomamos nota·de 
que "moitos (eh Cuba) suben a un inde
fenso neumático de camión e cunha pre-. 
sada de boliñas de alcanfor que din que 
espaverita . aos t~beiróns lógrano (fuxir, 
da illa) ou morren no intento" (Diario 16J. 
Un perguntase se serán Jealmente moi
tos e se a costa que afásta Cuba de Mia
nii 'terá un tráfago tan especial e aventu-: 
reiro. 

• Ün lecté>r envianos copia dun aviso 
dé Coffeos onde figura o selo: "Agencia 
Postal Urbana Agro del Rolo: A axéncia · 

· e.stá situaqa na luguesa . rua da, Pintaré 
Xúlia Mingu_illón. · - . O · 




