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.. 
'SEÑORES QUE GOZAN DE PRESTÍXIO SOCIAL E PODERIO ECONÓMICO SON UNS PODEROSOS DELINCUE ~ 

. . \. ' . , "'~ d 

~ · o·s. CONTRA-NARCO .. ~- ~.~ [) ·. 
q ..::.. / 

As asociacións de axuda ao toxicómano~ de viciños,-as xunta~rde bairró, pasaron ·á· ofensiva . · "mn,s ~ 
contra os narco-traficantes. As manifestacións de Vilagarcia ou de ·caranza, os incidentes do Porriño 

ou Pontevedra, ~os qüe se intentan agredir ~os presuntos contrabandistas, só son unha móstra da reacción 
dunha socie.dade que, segundo os inquéritos, considera o d~ droga o problema · principal .e ao Goverr)o· _ -. 

como indirectamente responsábel da situación po( non pór os meios··necesários-para reprimir o n=arco~ .tráfico. 
Aumenta a conciéncia social porque· aumenta ·o número de afectados. 

I • 

A campaña 
contra o cancro 
x·inecolóxico saca 
á luz· a caréncia 
de médios 

Inserida na necesidade da toma 
de conciéncia da revisión 
xinecolóxica anual, unha campaña 
do qoncello de Vigo criticada · · 
nalguns aspectos profisionais: 
privatización das análises, falta , 
d~ experiéncia do.s ~ncarregados · 

- da exploración e impos.ibilidade 
de seguimento coa_ actual 
estrutura sanitária. · 

. (PéX. 11) 

Garcia Ramos: 
'Non· ~e . ppde 
administrar a · . 
xustícia nunha 
língua allea' 

Oito páxinas l)lloa .:vence~ 
. especi~is de ·candidato -de 
Comic (Os crimes _ Cachario para . 
da rua dos viñas· ·suceder _a · - _ 
e Bu/e-Bu/e) Quirog~ en Lugo 

. " PILAR Y AR.ZA 

· 'Xa .mé dixo teu 
·pai .. / poderiase 
adaptar ao rap, · 
~undo os disk~ 
-jockeys 

Cada vez -hai mais concentración Celébrouse o 'W Campionato 
de poder en rnans de xente do · Galego de. Disck-JQCkeys", 

. PP. O feito .de que Ulloa Ven'ce, organizado por un grupo de 
hai pouco, lle pedise ao diário profisionais do sector, ,que temen 
"El Progreso" que renovase o · fundar nun futuro próxi1'Tl9 unha 
repertório de fqtos da sua persoa · Asociación que defenda os seus 

· axuda nas especulacións sobre intereses _·profisionais, actuálmente 
o .seu posíbel nomearnento, · - · pouco clarificados no aspecto 
como Alcalde, nun futuro rnáis laboral, e tamén na procura dun -
ou menos irnediato. sonido díscotca galego 

(Páx. 6) (Páx. 17) 
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.'Señores gue gozan de_ Rrestíxi_o s~ial e P2derjo.· eeonómico son · Úns Qengosos delinc_uentes ... ' . 

os··cidadáns· toman á · iniciativa 
,, . . . . . ': . ' - . . . . 

contra •os -na.reo-traficantes·. 
A. ~RÉ-E. SANFIZ 

Os vicifios mobilízánse e denúndan a impunidade con · que· operan os narco- traficantes;. as asociacións 
de axuda aos toxicómana.s·non só se mániféstari, senóri -que incrépan e atacan aos traficantes; denunciando 

· . o papel da Xustiza. Desde ó servizo de.vi.xiáncia adu~neira, Ceferino ·Trillo afirma que non canta 
con meios para r~primira e.rit~ad!l·da droga e con~idera que o _grar1 perigo é que as ~bandas da. 

· se fritroduzan ná tecido ~qcial. · O _90 ·por cento dos delitos contra a propriedade 
· són cometidos por persoas drogadictas. 

Familiares de presuntas traficantes de droga protexldo~ pota Garda Clvll no Porrlfio 

A PASJVIDADE . DO ESTADO EN EVIDÉNCIA 

Que a iniciativa da loita e concienciación Os cidadáns saen cada vez Ínáis á rua · Unha delincuéncia que, cada dia, se 
contr~· a qroga estexa, nos últimos tempos, . ·para protestar contra á impunidade con que . despraza máis ás zona§ suburbanas ou 
en mans de partiéulares, ben sexan · op_J:)ran as redes dos narco-traficantes, · - rur~is escapa~do da represión policial. 
_asociacións de viciños, xunt~s de bairros · · contra a desigualdade de trato ,que receben Pero -para a maioria. dos poderes públicos 
ou directamente de axuda ao toxicómano, por.parte da xústiza o drogadicto ou· talar da "legalización da droga" é anatema. 
está a deixar a vista unha descarnada e - vendedor eh pequená escala, co gran · Mentres tanto os narcóticos seguen a ser 
dobre evidénpia: pésie a que: todos enchen · camello ou capo, pois mentres o primeiro ~n fabuloso negócio que posibilita que, aqui 
a boca talando dos desastres da droga e as se pudre dúcias de anos nunha cadea, · os ao lado noso, haxa persoas qué non teñen .. 
institucións montan campañas .máis . segundos saen rapidámente en liberdade; reparo en presumir de mover 200 millóns de. 
propagandísticas que efectivas, só os · · pero tamén contra á .i'nseguridade ci<;jadá pesétas ·ao mes. Os seus negócios de 
-éidadáns parecen dispostos, na prática, a · Os dados son elocuentes ao relacionar a branquear diijeiro, coa complicidade de 
porlle remédio, indo a-sua concienciación ·droga eoa delincuéncia, senlleiramente cos . certos estamentos bancários, están, 
en .relación directa ao aumento de iriéidéncia deHtos contra a propriedade. Que 0 90 por · . ademais, arruinando a outros moitos . 
do narco-trafico. , cento dos 18 mil xóvenes pechados detrás empresários que non poden competir 
. Á prática demostr~:r que o aumento do · das r~ixas est&t~is estexan relacionados ·coa cunha~ empresas cuxo ánimo. de lucro non 
consumo da droga e, por conseguinte, do · droga, que ·en Vigo só 2 dos .. 80 atracadores e5tá no negócib escriturado en si. . 
seu comércio, ven determinado pola apreendidos non fosen drogadictos, son, Só a presión cidadá vai ser capaz de que 
c~réncia dunha política adécL,Jáda por parte de por si, significativamente esclarecedores. se adopte unha política realista, ql:Je fuxa· 
dos poderes públicQs, tanto para darlle Como tamén 0 é que .na zona de Ferrolterra da represión ás vítimas, do previléxio dos 
unhas éxpectativas aos xóvenes das clases · os atentados contra a propriedade privada .negociantes.-delincuentes, e da droga como 
menos privil.exiadas, nascidos para evadirse descendan sensibelmente cando comeza a aliviadoiro dos problemas e· a conflitividade 
da sua lamentábel situación, como para pór campaña marisqaeira; o que demostra o social. · · · D 
en marcha as medidas precisas para acabar . estado de necesiéiade dos droga~icto$, en 
cos fab'ulosos n~gócios montados ao redor _ relación directa coa sua ~xtracción social e 
do consumo das ·drogas non legais. co tempo que leven enganchados. A llOSA TIBIA 

Familiares de drogadictos 
da comarca de Vigo 
intentaron agredir o 19 de · 
Febreiro a dous presuntos 
narco-traficantes e aos 
seus parentes, detidos no 
Porriño. Unha semana 
antes manifestáranse en 
Vilagarcia máis de 2.000 
persoas contra "señores 
que gozan dun gran 
prestíxi_o social e 
económico dentro da nasa 
sociedade, pero que non 
son máis que perigosos 
delincuentes, pois 
intoxican, envenenan e 
matan sen sentir o máis 
mínimo remordimento de 
conciéncia .. ", segundo 
rezaba a convocatória. Os 
viciños do bairro de 
Caranza do Ferrol hai 
tempo que levan unha 
f orte loita contra os 
traficantes de droga que 
mudaron a faciana da zona 
máis combativa da cidade 
departamental. As xentes 
do Vioño coruñés 
reclaman solución e en 
Compostela denúncian, 
con nomes e apelidos, aos 
vendedores da Porta do 
Camiño. Son só unhas 
mostras da reacción dunha 
sociedade contra os que 
considera que1 
impunemente, estana 
destruindo. 

Xosé Maria, de 68 anos de idade, 
pediu un crédito de 500 mil pe
setas para pagarlle a un portu
guéspara que matase ao seu 
neto drogadicto. Cando foi deti
do pala policía viguesa declarou, 
entre saloucos e emotivas confe
sións de amor paternal, que to
mara a decisión porque o seu 
neto estaba destruindo á familia; 
fara ·a causa da separación dos 
pais e agora estábaos arruinando 
economicamente á par que me
tera a sua saúde non calexón 
cunha única saída, o cemitério. 

A _desesperaGión deste avó vi
gués é a qué embarga a centos 
de famílias de drogadictos. To
das,· dunha forma ou doütra, 
buscan unha salda; a maioria 
das veces inexistente, para os 

. seus tillos, pero sen éhegar a tan 
drástico final. 

''ANTE A NEGAnVA A 
ACTUAR. PRESIÓN 
. SOCIAL. AFIRMAN OS 
.MEMBROS-DE 

· ERGUErE' 



As xentes mái·s lúcidas e com
bativas decidlrori organizarse en 

· asociacións de axuda ao ·toxicó
mano, agrupadas hoxe na Fede
ración Pontevedresa de Axuda 
ao toxicómano, que agrupa a 1 O 
asociacións de Vigo, .. Porriño, 
Pontevedra, Vilagarcia, Cangas; 
Bueu, Moaña, O Grove, Marín e 
Baiona. 

Maria do Carmo Avendaño, 
portavoz da asociación viguesa 
"Érguete", afirma que, "ao princí
pio, a verdade, é que esta aso
ciación foi criada un pouco para 
consolarnos mutuamente". Nas
cia pola "inquietude dun · grupo 
de pais ante o feíto de que non 
se tomaba nengun tipo de medi
das para deter a dinámica da 
drogadición". 
. Os obxectivos que defenden 
.estas asociación básansé en tres 
pontos: " prevención, curación e 
reinserción" . 

'P._ DROGA E A 
PRIMEIRA 
PREOCUPACIÓN 
TANTO DOS PAJS 
COMO DOS XÓ_VE_N-ES-, 
SEGUNDO UN 
INQUÉRITO' 

A prevención centraríase nun 
programa dirixido aos educado
res, a policía e aos país, xunto 
cunha política de tempo libre 
para os xóvenes. Para os engan
chados as alternativas serian a 
desintoxicación e un tratamento 
continuado, pois "o problema é 
máis psíquico que físico", para 
iso reclaman comunidades tera
péuticas. A partir 'Ciaí reclaman 
que se den- facilidades para a 
formación profisional e posterior 
aceso a un posto de traballo 
como xeito de reinserción. 

As prote~tas na rua 
Hai máis de tres anos quixeron
levar a suas reivindicacións ás 
ruas concentrándose todos os 
Luns, ás oito da tarde, diante do 
palácio de xustiza vigués. Des-

pois viñeron _as manitest~cións 
·en ·cangas e ~s protestas nos· 
xulgasmentos contrá os contra
bandistas na audiénCia ponteve
dr:_esa, con intento de agresións 
aos implicados. 

-Estas asociacións "de axuda, 
non .de loita", como declara X.L. 
tylillán Torrado, representante de 
Erguete-Vilagarcia, decidiron de
nunciar a "eses señores que· go
zan de prestíxio social e poderío · 
económico dentro da nosa so
ciedade, pero que son máis ·que 
perigosos delincuentes, pois in
toxican, envenenan e matan sen 
sentir o !'Tláis mínimo remordí~ 
mento de conciéncia", éomp se 
afirmaba na convocatória feíta da 
manifestación de Vilagarcia, na 
que engadian que "estes indiví
duos non · consumen drogas, 
véndenas, explotan e arruinan · a 
saúde dos afectados, destruen 
social e económicamente a unha 
chea de famílias, corrompen a 
sociedade que estamos todos a 
construir, e o pior de todo é que 
andan soltos, pasean polas ruas 
nos seus luxosos coches e diri
xen mareas de empresas, men
tres os drogo-dependentes pú
drense nas cadeas, destrozan as 
suas vidas e o seu futuro e 
aprenden a delinquir mellar". 

Tomaron a decisión "ante as 
contínuas denÚncias contra os 
narco-traficantes, sen que se to
men medidas por parte dos esta
mentos que teñen que actuar 
contra a droga; ante a negativa 
a actuar, presión social". O deto
nante foi a posta en liberdade de 
Laure_ano Oubina, presunto nar
co-traficante arousán, .deposi
tando tan só unha\tianza de un 
millóri de pesetas. Os membros 
de "Erguete", afirman que a ma
nifestación non ia dirixida contra 
ninguén en particular, pero Oubi- -
ña mandouUe grabar a manifes- · 
tación a unha empresa de video 
de Caldas. Segundo declarou o 
proprietário, Carmelo Goldar, a 
directriz de Oubiña foi que filma
se todas e cada unha das fileiras, 
pondo especial énfase nos xor
nalistas. As copias foron recolli
das por Alícia Gómez Martínez. 

Xoán Luís Millán Torrado con
sidera que a grabación foi unha 

~DE a0 ATRACOS 
R~ZADOS O ANO 
PASADO EN VIGO SÓ-
OOUS NON FORON 
COMETIDOS POR · 
DROGADICTOS'. 

forrrÍa de coaccionar, oonside
rando cor:nó un . grande éxito o ' 
congregar a máis de dua5 mil 
peroas, resaltando o ·feíto de que · 
mentres acudiu ·xente de todo o 
concello. e doutros limítrofes os . 
habitantes .de. Világarcia capital 
estiveron remisos na participar. 

Mentres discorria a manifesta-
. ción, q alcalde Rivera Mallo (PP) · 

é o con~lleiro encarregado <.ta 
área social, . Garrido Torrado, 
xantaban co Comandante de 
Marina nun coñecido restaurante 
das aforas da vila. · 

Os componentes das asocia
cións de axuda ao toxicómano 
son especialmente críticos co 
poder xudicia1 pois "aos nasos ti
llos, por unha papela, métenlles 
dúcias de anos de cadea, men
tres que aos traficant~ só~os 
ao dia seguinte, pagando · unha 
módica cahtidade. 

Os viciños protestan 
A droga é o que r,náis preocupa 
tanto aos pais como ao xóvenes, 
segundo recentes inquéritos rea- , 
!izados por Rexer na provincia 
de Pontevedra, situándoo por 
ripa do paro, primeira preocupa- . . 
ción até agora. 

Esta preoeupación v~n dada 
por dous motivos: o aumento do 
número de consumidores e da 
delincuéncia. 

Segundo afinna X. L . Millán, 
"xente que leva. toda a vida ao 
teu ladó e que nunca pensaras 
que podían ser consu!flidores, 
encóntraste, agora, que· están 
enganchados". · 

A preocupación pola delin-~ 
cuéncia leva a que os viciños se 
mobilicen e reclamen wlucións. 

. Os dados semellan · claros, 
dunha média de 80 atr~cos que 

Campaña contra a inseguridade cidad~ en Ferrol-~ 

X. Luk Mlllán representante de ~rguete-Vllagarcla 

'ATE_ AGORA SO 
.ATRACABAN OS DAS 
CLASES BAIXAS. 
AGORA ESTANO 
FACENOO OS DAS . 
CLASES MÉDIAS' 

se dan por ano efl Vigo, só dous 
non estáA relacionado coa dro
ga. O 90 . por cento dos 18 mil 
xovenes internados nos cárceres 

· do Estado español estano por 
motivo de delitos relacionados 

. coa droga. · 
Cada dia aumentan os delitos · 

contra a propriedade por causa 
da droga en proporción directa . 
noñ só ao número de consumi
dores senón ·tamén ao das dose5 
que estes . necesitan.~ Hoxe har 
moitos atracadores que dan . un 
golpe de seis millóns ~ o pulen 
nun mes. 

Os especialistas afirman que é 
fajso que O$ consumidores da 
cocaína, . que éstán a aumentar 
en detrimento· do cabalo sexari 

. menos agresivos que-ps -da he
roína, pondo de manifesto como 
até de agora os delincuentes re~ 
lacionados · coa droga proviñan 
das clases baixas, ou rñédias
baixas·~ pois as suas familias r:ion 
poden costearlles as suas · nece
sidades oe droga, pero que, a 
partir de a~tóra, moitos que co
mezarori ·coa cocaína (agora en 
grandes cantidades están a dar 
2 por unha), van ter que buscar -. 
diñeiro para pagala pois xa non 

· Hes chega o seu soltfo, dándose _ 
· o caso de que moitas . familias 
das clases altas estanse a arrui
nar por pagar a raía dos seus fi
lias. 

Pero agqr~ pretenden encarar 
o' problema -de fionte· e lograr, 
con presión social; que a admi

. nistración acabe coa situación 
antes qe que· . sexa demasiado 
tarde. · O · 

'Cando abre .a veda do marisqueo, disffiinue 'a: · delincuénci~' 
O incremento da 
delincuéncia, en particular 
dos delitos contra a 
propriedade, tamén se 
deixa sentir nos últimos 
meses na comarca de 
Ferrol. As mobilizacións 
protagonizadas contra os 
viciños de Caranza ou 
Neda contra a delincuéncia 
e ó tráfico de drogas son 
só a ponta dun iceberg 
que en forma de malestar 
e crecente conciéncia de 
inseguridade e 
desproteción se extende 
por toda a ria ferrolana. As· 
denúncias pota · 
denominada uinseguranza 
cidadán" foron sempre 
património ·das forzas 
políticas . GOnservadoras, 
pero agora as autoridad~s 
·municipais dunha comarca -
na sua prá~tica totalidade 
de esquerdas, deben 
abordar un problema que 
medra diariamente· en 
níveis d~. preoc~pación .· 
cidadán. 

Todas as fontes parecen cóiAci
. dir na directa relación entre a 

onda de delincuéncia e o incre
mento no consumo de drogas 
como a heroina. A imensa maio
ria dos delitos son cometidos por 
xoves que percuran a cantidade 
precisa de cartas para mercar a 
sua dose de "cabalo". Nun prin
cípio entraban en estabeleci
mentos de hostelaria e coa reca
dación da máquina tragaperras 
xa se 11~ daba para unha "pape
lina". Pero agora os bares e as 
empresas de xogo reforzaron as 
medidas de seguridade, co que 
a actividade delictiva enfócase 
cada vez máis tamén contra as 
vivendas e individuos particula
res. 

"A min detivéronme hai uns 
dous anos por roubar un coche. 
Fumáramos uns canutos e que-

- riamos tomar unhas copas en· 
Mugardos, e para iso collimos un 
coche ·pero cazounos a pasma: 
Eu daquela non me pinchaba 
pero todos os meus colegas si. . 
Como era a primeira vez que me 
pillaron non- me me_teron no tru
llo, meu pai buscoume un chollo 
e. deixei ?<ª todo. aquel ambente. 

· Agora privo como un animal os . 
venres·e os'sábados,'collo unhas 
lonas terríbeis pero non pasa 
nada", afirma F.P., un xoven da 
comarca ferrolán que estivo a pi
ques de entrar· na interna! rolda 
da delincu~ncia e da que se sal-

vov pol(')S pelos. Este xoven, po
rén, continua nas beiras da mar- . 
xinación, apesar de que o encon-
. tro cun pasto de traballo mudou 
totalmente a sua viqa, ~toda a 
bronca que montan agora polo 
da delincuénda e a droga é po'lo 
asunto do paro. A proba é que 
todo o ·mundo· sabe que cando 
se levantou a veda do marisco, 
e se montaron as escalas ocupa
cionais en Fene, disminuiu de 
golp~ o número de _roubos"indi
ca, recóñecendo asimesmo a 
culpabilidade da droga no . au
mento da delincuérJcia, "está 
claro que tot;tos os que se dedi
can a entrar nos bares e nas ca..: 
sas son colgados _que -buscan 
pasta para os chutes, pero can
do hai o marisco na Ria esa xen
te anda á. ameiXa, gañ~n os car
tc;>s e ao mellor adírumos igúal ao· 
~c~balo" per9. sen roubalos. Ou 
cando se montaron a5 Escalas 
de Fene boa part~ dos quinquis 
estaban ali ocupados todo o dia 
e cesaron radicalmente os rou-
bos'; _ · 

Di.screpan os . 
comerciantes 

· Distinto é . o ponto de 'yista dun 
comerciante · cúxo · estabeleci~ 
mento foi ainda a5altado a sema
na pasada, "eu xa non sei o que 

· hai que facer. Puxen unha rella 
no crim~rcio qüe me · va!eu 

150.000 pesetas, pero fun xantaf iso as soluciqns teñen que. arbi- . 
. e non a baixei. Ao volver topeime trarse en conxunto e terán que ir 
coa fechadura rebentada e falta- por reclamar unha meirande vi-
ban 80.0QO pesetas da caixa re';.. xiáncia por parte das far.zas da 
cadadora. Fixérono ás duas da .. orde. pública para atallar o clima 
tarde como se tal cousa. A ou~ro de insegi.Jranza, e tamén por me- . 
comerciante do lado entráronlre - didas preventivas ·buscanqo pos-
igualmente, de noite, e como es- tos de traballo para a xuventu~ 
coitoü o ruido porque vivía no de", afirma o primeira maridatá-
primeiro asomouse á xanela e ri9 de , Neda qi.Je foi escollido 
berroulles aos cacos. Non só nunha c~ndidatura independente-

. non escaparon senón que o de esql!erdas. . . . 
acantazaron a el mesmo. Non sel Tamér no balrro ferrolano de 
cal é a solución pero buscar h~i . Caranza a· preocupación "chega a 
que buscala". Esta é opinión ex- · · límites ir'lsospeitados, xa que 
tendi~a entre todos.os propiietá- ademais dos frecuentes ro.ubos -
rios de· comércios da comarca ou atracos frolece na barriada un 
de Ferro!. ·próspero negócio d~ tráñcq de 

drogas que parece desenvolver-
Non obstante a conciéncia de se con total pasividade, ''ternos 

inseguridade vaise· extendendo denunciado un feixe de veces a 
ªº conxunto da povoación ªº unha das traficantes coñecidas 
medrar tamén os ·roubos a vian.:. como· "Toñita", o seu nome .sa
dantes · ou en dornicílios particu... · bemos que ·figura en expédentes 
lares, "Neda era antes un canee- policiais acusada · de vender he
.Ha t.ranquilo, pero agora tlai unna . roina en toda España. Pero cóll~ 
média de dous ro1,Jbos · ou · atra- · na un dia e regresa ao .seú .domi
cos diários, . ainda que moitos cilio antes que os se;us denun
non se denúncian poi~ increduli- ciantes", suliñan exasperados os . 
dade. da xente nos resultados dirixentes viciñais de Caranza, 
prácticos das demandas", maní- uríha barriada cun forte movi
festa Carlos. Pita, alcalde . da vila m~nto asociativo que intenta por 
nedense cuxo concello . vai pro- · to<;fós os médios ~uplir as carén
por á ·mancomunidade de conce- ci2ls dun meio ur,bano ánárquico, 

.- llos da· ria fertolana accións con- . formado e crecido ao.amparo do 
xuntas - contra a delincuéncia. desenrolismo dos anos 10, ·o que 

. "Non é só un probl~ma de Neda, o configura coma un médio hostil 
. senón de toda a comarca, .e por · . para a J)éraoa humana. . O 
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Ceferino Trillo, .. secretário xérai do S~SMA ; . . . ·'<.· . . 

.'.O verdadeiro problema 'nori está na entrada de <;iroga,_ senón_nas· organizacións. que se crian' 
.. .... ' lo! . (,. 

O Sindicato Español do , .. 
Servicio Marítimo· 
Aduaneiro (SESMA) . 

. destinguiuse· nos últimos· 
tempos pola denúncía · 
constante da impunidade 

- ·-./~·.r~ --~~-. . t~ ' 

con que trabaU~m os · . 
contrabandistas pola falta . 

.; . de meios para reprim.ilos, 
da sua introdución · no 
tecido social. Para os 
aduaneiros o verdadeiro 
perigo é o da ínter-relación 
entre o contrábando do 
tabaco ·e ctda droga.' .. 
Ceferino Trillo, Secretario · 
-xeral do SESMA, abordá. 
nesta entrevista alguns . 

, dos aspectos reseñados. 
Por que o &_ESMA se decidiu ·a . , 
·facer un ha denúncia· pública do 
contrabando da droga hai un 
ano? Non ·existia este contra
bando· con anteriorid_ade? 

. Cando IJÓS dixemos que xa esta
ba o contrabando nunha segun
da fase, o hachis, e que se esta
ba pasan.do a unha terceira, que · 
seria a c'ocaíria e outra clase de 
droga dura, chamóusenos alar- · 
mistas e tomábasenos como un 
pouco de broma. todo . aquilo 
que viñamos dicindo, hoxe está 
a . vista de todos e denunciado'' 
por organizacións internacionais, . 
·entre etas -a DEA. Pero aqui can-
do comezaron a facer caso .foi 
caodo empezaron as denúricias 
na imprensa internacional, so
branceirainente a inglesa. 

. '~QUI COMEZARON . 
A FACER CASO 
CANDO AS 
DENÚNCIAS 
APARECERON NA 
.IMPRENSA EUROPEA' 

das .. Os daqui non sori donos do 
seu país, senón que depeñden 
.dos que lle suministran o tabaco. 
Son subsidiários das máfias 'in:. 
ternaCionais e os seus pactos 
abrigan, mesm·o, a meterse nou
tr'os negocios. 

Tense dlto . que. a represión do 
tat>a~o foi o que os obng·ou ~ . 
meterse no mu_ndo da droga ... 

Pero por que o . sindicato asu- É totalmente falso. Non se fixo 
. miu o cc;>mpromiso da de,núncia tant~ represión ·do tabaco como 

-~~~ 
. ~ \ ~ .·. 

'Q PASO DE 
CONTRABANDEAR . 
CON TABACO A 
FACELO CON DROGA 
ENTRA DENTRO DA 
LÓXICA 
. EMPRESARIAL' 

'pública?· para que non pLi.desen viver. Hai 
Antes ·estábam.os desorganiza- >Cerite interesada en difundir esa- -sula e ten máis de 7 mil quilóme-
do's. As orgariizacións clásicas, · i~ea para ql;!e se. deixe aos-con- tíos de costa, dé·fronteira maríti-
cc 00 UGT · t d trabandistas en paz. Non saben ma, 'sempre vive u ·de espaldas 

· · · e • como con ° ª ao . mar. Están· alá ·en Madrid e cousa que ,ven -do mar, nunca, se ·qúe, mesmo dentro das caixas 
preocuparon por este tema: Nos : qo tabaco pode vir a drogá. Se. d~nlle máis importáncia a · un 
comezos :do noso sindicato tive- non se mira o xénero que trans- pato do Manzanares, mesmo os 
mos que organizarnos, logo re- ·1 porta a lancha, nunca se poqerá meios : de comunicación, que a 
solver os problemas labt>rSiiS e, sab~r. _o que realmente leva. . , . todo 0 que ocorr~ no litoral. Que 

· , pasa? Pois que, ademais, hai 
hai dous anos, coas apr:ensions · · É posíbel calcul~ o mos;atante -unha, éantidade de ministérios 
espectaculares de droga, come- · d d G 1· 
_zamos a investigar pota nosa a ' roga que entra na a iza _ que teñen case duplicadas as 

. Polo .mar? Até que _ponto o tráfi- · compet'e' nc1·as· a Armada o M1· conta para saber ao que nos en,. · ' -
frentábanios e démonos canta, éo foi ~n aumento? . nistério do Interior, Transportes, 

· · · Facenqa ... Este Governo prome- · realmente, onde ~stábamos me- Saber carita .entra é moi difícH. 
S te reorganizar o mar suprimindo 

tidos, ·o risco qúe conleva a. nosa . ó se pode calcular polo apreen.- as cornandáncias, ·que serian ad-
profisión. ' . . dido e. collelos e moi . difícil pota 

ministradas por civis, e criando . . Daquelas estaban comezando _. cantidade d~ meios que posuen h · , · H h 
a alugar as suas redes como , estas· redes; infraestrutura. con- un ª policia mantima. oxe ai 

· a Armada que é o que sé poderia 
transportistas_, · pagándolles por seguida g'rácias ao contrabando . . chamar' a . poliáa . máritftima e, 
este servizo; pasando 'a meter.se do tabaco~ - · 1. _ lego, 0 Serviw de Vixiáncia 
de cheo no negócio com.o .ínter- . Q. que podo dicer á que cando Aduaneira que só está para a re"" , 
medi~rios e tjistribuidor'es~. · · s~ calle Ur) disco cheo de droga,· presión fiscal, dependendo do 
Por que pensa que deron -esté dentro dunh.a maleta is~ no~ é Ministério de 'Facenda. Convo-
paso? . . nada, _calquer . se p0de .1maxmar . can un ha comisión,' COMIMAR, e 
É ·algo nórma[ Son empresários. · . ª cant~,Qade de droga qu~ P?d~n deciden ·que · se debe· criar un 

· e.1$<* •• 

~- -

mesmo tempo, paralisan a evolu
ción do SVA, levando tres anos 
sén darnos persoal. Ternos que · 
ir a . un ha folga para sacarlle ese 

, engadido de que o Ministério do 
Interior non deixaba medrar o 
servizo. Chegou un ·mci1J1ento no 
que xente chegou a denunciar a 
comisióQ de servi~o ·para vir co-

, brir u.nha z-0na, por exemplo a de 
Vilagarcia. 

Estamos sen meios,cando so
mos un organismo que nos auto
financiamos, non lle costamos 
nada aos contribuintes. Pero 
como a Guarda Civil non vai ser 
operativa até dentro de 1 O anos, 
polo menos, e Europa presiona. 
para que se poña coto á fronteira 
Su/, algo van ter que facer. 

Cos quilómetros de costa que 
ten Europa por que, precisa
mente, veñen desembarcar a 
droga ás costas galegas? . . 
A droga entra por todas as fron
teiras, pero a explicación é que 
eles teñen uns meios eficaces e 
nós non os ternos, por iso a 

· maior parte entra por ~qui: Pero 
a gravidade do problema non es
triba ~n qu~ entre a droga, senón 
•nas organizacións que se crian: 
Nb se pode permitir que se fagan 
cada vez máis potentes, que s~ 
introduzan no tecido· sociát... lso · 
é perigosísimo para a sociedade .. 
Aí está o noso caso que, cando 

· Poña.mos _un·exemplq: $e a un lle mete:r Pº; mar dada ª vixianc•.~ · servizo que englobe aos existen-
. vai mal o negócio ten que pecha- q1Je ha~· . ara q~e .se .van, comph . tes agora no litoral. Segundo ~o . ~ HAI XENTE 

· ló, pero se lle vai .. ben durante. . car ª·vid~ nu_n. aerof?orto con 5~ · Min~stério de Facenda ·debería INTERESADA EN 
uris anos facendo unha cantida- · . ou mil quilos, 180 méteno por mar facerse através :d9 Servizo de Vi-
de de difteiro, chega un momen- nu~ mom~nto porque faltan xiáncia Aduaneira. O Ministério DIFUNDIR QUE SE 
to én que, para el, iso xa ·no_n é meios e falta persoaJ . . : do . Interior fai uriha. proposta: a NON SE REPRIMISE O 

. tanto negócio, polo que decide Vost~des sempre. est1v~ron de-. . criación da Guarda Civil do Mar. CONTRABANDO oo· . 
niontar outro co que lle poda sa- nunc1ando a falta de me1os para O Governo, que parece que está 

. car moito máis rendimento a ese poder facerfle fronte ªº contra- . namorado da Benemérita, cria, . T ASACO NON SE_ -
capital: É a dinámica empresa-· bando.. P·or que pensa que ·o ·en papel, a Garda Civil do Mar. METERIAN ESTAS 
rial. · . ·. Governo non ataca o problema . , .Promulga un decreto, xa que ou-

. Se isto tora pouco, hai que ter decididamente? . · tra cousa · é formar ·os -profisio- .. REDES NA. DROGA. 
en tonta que as máfias que-mo- · Pai:a comprender a situación hai nais, .darlles meios e instrüilos .. 'ALGO TOTALMENTI!: 
ven o contrabando do tabaco e·· que referirse á história do Estado onde van·traballar. ·A GYarda Ci- · .FALSO' 
d~ dróga están inter-relaciona- .. español: 'a.inda que é unha penín- · vil queda p~ral.isada, pero, · ao 

·. .• ~ 

quixemos coller algunha ·íancha, 
sairon centos de viciños a impe
·dímolo. 
- Non se dan conta de que o 
.contrabando é perxudicial para a 
economía da maioria. Están a 
.tundir a outras empresas pois 
eles· só quereh. blanquear diñeiro; 
os postas de traballo que crían 
son eventuais e que, chegado o 
momento, a ninguén se lle ocorré! 
reclamar polas suas atitudes ma
fiosas. 

'ti.. DROOA 
DESCARRÉ..:..._GA_S_E_NA __ 
GALIZA PORQUE HAI 
MOITA MENOS 

. VIXIÁNCIA QUE 
NOUTRAS COSTAS 
EUROPEAS' 

Ponse na sua boca a afirmación 
de que na Galiza hai un dos 
maiores· capos. Non ere que 
onde están estes é nos centros 
de poder económico e político, 
algo que non ten precisamente 
Gal iza. 
Nunca dixen iso, o que pasa é 
que hai algun xornal que, sempre 
cando falo, intenta buscarme as 
cóxegas. Non sei por que, por
que eu son un . sindicalista ... O 
que dixen, era nunha charla pú
blica, foi que aqui pode haber un 
dos maiores transportistas de 
Europa, segundo afirmaron orga
nizacións totalmente fiábeis. lsto 
non quer dicer .que sexa o maior 
capo, que se entenda ben. 
Pero non toda a droga que che
ga é transportada a outros luga
res, aqui tamén quedará algun
ha, non? 
Galiza non ten capacidade para 
consumir a droga que entra por 
aqui, iso está claro; pero cada 
vez hai maior consumo de droga, 
sobretodo de cocaina, sen pasar 
sequer polo hachís. A droga para 
o consumo xa queda aquí, cada 

· vez máis. O perigo é a capacida
de operativa e os meios econó
micos que posuen esta organiza
ción. lso hai que paral9 e paralo 
xa. 

lsto non quer dicer que no res
to do Estado non entre droga; 
entra e moita, secadra tanto 
como na Galiza. Unha proba é 
que, agora mesmo, cando me le
vantei, me acaban de comunicar 
que tirotearon a un cornpañeiro 
noso en Xibraltar . 
Hai que botarlle a culpa ao Go
vemo l~o? 

Cando éritico que o Estado 
non está facendo todo o que po
deria non é con ánimo de criticar 
a un partido político, neste caso 
o PSOE, pois todos os partidos 
estatais, antes e agora, tan o 
mesmo. Xa antes vian como es
taba a droga entrandG e non qui
'xeron paralo. 

Para que sacasen o decreto 
regulador das lanchas tivemos 
que suar sangue. É un exemplo 
·de como o governo podía afron:
tar o problema,· mudando a lexis
lación; a lei non pode quedar es
tancada, o Estado.ten qúe ser di-· 
námico e menos ourócrata. 

Nós nos acusamos ao governo 
actual, senón a todos os Gover
rios, pois na história de España 
nunca se preocuparon pqlos te-
.mas marítimos. · 

Estou completamente seguro 
de que se isto, en vez de acorrer 

.na· Galiza, ocorrese na Catalun
ya, xa estaria completamente so-. 
lucionado. , O : 
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RECURSOS ELEITORAIS ' . 
/t •• 

O tribunal favorece reiteradamente ao PSOE - ' . 

As senténcias do ·Constitucional -teñen un único nexo ;político · ·· 
.A.E. 

As tres senténdas 
dictadas polo Tribunal 
Constitucional sobre os 
recursos-eleitor'ais 
apresentados en 
Pontevedra, Múrcia e 
Melilla, non gardan 
nengunha. coeréncia 
xurídica ou lexislativa entre 
elas; o único néxo 
conductor que se pode 
apreciar é o político: 
beneficiar ao PSOE. 
Seguindo esta lóxica o 
recurso interposto en 
Ourense polo BNG seria 
fallado, neste mes, a favor 
do PSOE. 

eleitor que votante, pÓlo que o 
simples feíto de que haxa máis 
votos que votantes non é sufi-

. ciente para a(lular unhas elei
ciQns cando os votos de máis· 
non alterarían o resultado, sobre 
todo cando as sumas se tan a 
comenéncia. Revoca a decisión 
do Tribunai Superior da G~liza. 

En Melilla, con moitas menos 
irregularidades que en Ponteve.:. 
dra, deciden repetir as eleicións 

, amparándose en irregularidades 
difusas "en todo o proceso". 
Dase a circunstáncia de que o 
PSOE, onde se xogan un único 
deputado, consegue oito pontos 
máis que o PP, polo que é case 
imposíbel que perda o escano. 

En Múrcia o TC, facendo unha 
leitura restrictiva, non lle pudo 
dar a razón nen á· Xunta Eleitoral 
nen ao Tribunal Superior; nun 

Nos ambientes políticos consi- caso o escano seria de IU, no 
derábase que o Tribunal Consti- outro haberia que repetir integra-
tucional aplicaria un razonamen- mente os comicios. Postos a 
to análogo para os tres recursos buscarJle unha saida decidiron 
eleitorais, pero a senténcia fixou ·que as votacións repitiríanse en 
medidas distintas para feítos si- duas mesas sempre que non 
milares. En Pontevedra aplicou a aparecesen as actas. Oeste xeito 
literalidade da lei, considerando aseguran o escano para o PSOE 
que non é o mesmo o concepto - ou que, uns poucos eleitores de-

Q S CAMIÑOS DO CENTRISMO 

L6pez Guerra e Jesus leguina, p0nentes das. senténcias 

_ cidan por unha_ maioria, pois sa
ben 1xa, de antemán o valor do 
seu voto, descoñecendo que a 
lei di que a repeticíón se debe 
de facer en toda a circunscrición. 

Por se .isto fose pouco, como 
puxeron de manifesto sobretodo 
os membros de_ IU, o TC non fa.:. 
llou sobre a constitucionaltdade 
Óu non da senténcia diétada po
los respectivos tribunais süperio
res, senón que entrou na cues
tión como se fose uri tribunal. su-~ 

perior máis, cando . o. ló~ico era 
que de anular unha as anulase 
todas as votacióhs. ~ 

/Un pr~cedénte para 
-Ourense 

Ollándo as anteriores senténcias 
non se pode conéluir cal pode 
ser o fallo do Tecurso apresenta~ 
do polo -SNG no caso das .aúto
nómicas de Ourens.e. A falla de 
liña ~ o/guméntal- qoerente tanto 

no xurídico como no lexislativo · 
impide calquer extrapolación ·que 
non sex.a o afirmar que ~neficia
rán ao PSOE. Neste senso iail as 

. afi.rmacións do como o BNG afir- · 
· maba xa antes -.de coñecerse as 
recentés ·senténcias, alcumándo 
ao T~ de ,¡tribunal _QQlítico". ;. · 

T endo en conta estes cond1-. 
ciooantes, · o. ex-depu~do do 
BNG, AlfredQ Suárez Canal, afir
ma que non é "nada optimista~ 
eri poder ecuperar b seu ~º· 

Ainda asi ha! que ter en canta 
que _en Ourense non só hai 5-ac-· · 
tas con rnáis votos que votantes, 
e que 6 escano está.pendenté de 
33 votos, senón que hai outras 7 
rnesas .con act~. contradiét:órias; 
irregularidades nioito máis mani
festas que as· de Melilla onde as 
actas só estaban tachadas, pero 

. cos· result¡ados correctos . .. 

Segundo Alfredo· Suárez · Ca-
. - . nal, que fai fincapé· en que X.a -

anunciaran antes do fallo como -
.ia ser. iste; "criouse uf) preceden-
te alucinante qtJe se~á gravíSiino · 

- se reforman a leí eleitoral neste 
senso, con pers9as que voten, 
condicionadas, ~óndicionando o 
yoto do resto". - -O 

Catro situacións drrerentes marcan as distintas dinámicas provin~iais . 

A recomposición centrista non rematou .. · _, · • Seri acordo en ·. Can-
. gas. Os partidos da ópOsicióri 

de' Cangas seguen _contrários á 
'saida buscada polo PSOE.par:a o 
governo do concello. Mentres os 
soc!alistas reiteran, segundo· 
acordaron nunha reunión dá exe
cutiva _coa dirección do part!do 
no. Morrazo, que a única saida é 

• LUIS MÉNDEZ/A CORUÑA 

O Comité Nacioonal do 
PSOE decide a pasada 
semana "planificar 
estratéxias" cara a 
conseguir votos centristas 
e galeguistas para as 
eleicións municipais. Que 
é o que vai pasar co 
centro, pergúotan-se ainda 
moitos, cando tan pouco 
falta para a próxima 
consulta. 

. Sen dec;laracións prévias, con 
maior contundéncia e demostra
ción de eficácia, o PP plantexa
rá-se o mesmo obxectivo en an
teriores comicios. Era ese un 
facto~ importante para que a ter
ceira lexislatura elexise a Fraga 
oomo presidente qo governo, 
como asi foi. 

A "conqui~ta do centro" é ba-
, talla xa médio librada. Pero, fican 

moitos flecos saltos· da vella 
UCD. Flecos · consjderábeis, 
cheos de homes co seu peculiar 
xeito de estar eh política: indefi- · 
nición idelóxica, certo localismo 
e necesidade de sitUaren-se per
ta do poder. O proceso está ser
vido. A pergunta dos socialistas 
é oportuna: ·aonde irán ~es vo
tos nas vindeiras 'municipais? .. 

Atacados directa ou sublimi
nalmente polos conservadores e 
pretendidos ·desde ·a prensa por 
un PSOE con exceso de denian•: 
da de poder, postrados antes as 
tr~ss grandes alternativas políti-: 
cás, obedentes a uns ritmos pro
vinciais variábeis e .vítimas da 
graciosa intelixéncia estratéxica 

da CG e o PNG, os c~ntristas ru
rais cabalgan heteroxéneos. cun 
só denominador comun; o seu 
eficaz discurso pre-político, xe
rador de votos. 

Con Coalición Galega e o Par
tido Nacionalista fracasadps, foi 
Vitorino Núñez quen se conver
teu na avanzada estratéxicamen
te mais posibilista. Os obxecti
vos políticos sempre pasaban 
palas deputacións. Etas tderon
lles acougo e argumentos. Pero 
hoxe as Deputacións perden 
competéncias, forza orzamental 
e carga simbólica en benefíqio 
da Xunta, q4e canta con subs
tanciosos fondos para a coope
ración local. · As Oeputacións co
mezan a se revelaren un estorbo. 
Os resortes da poi ítica de pe-:. 
quenas cousas están cambiando 
e os líderes locais sábeno. 

Alguén rádio-grafou. a Manuel 
Fraga como un océano cheo de 
submarinos perigosos. Que o · 
tempo lle conceda razón depen-

. de de. que os centristas átopen 
líderes que xogLien dentr:o do PP 
coa intelixéncia necesária para 
consolidárense, sen presas e sen 
pausas, como forza de poder. Aí 
acochado pode estar o renasci
mento da simbólica piña coaga 
coalición ben aprendida e hoxe . 
sen . .refe'rente. A . tan laiada bur
guesía nacion~I --dicía · unha 
cruel 'irania pre-eleitoral- -de
mostrou unha vez máis até onde 
é éapaz de levar a. !iberdade de 
mercado. . 

O mercado libre florece nas mil 
estáncias do centrismo, e. o mer
cado de moda chámase casa 
Núñez, Pero· CdG non é a úni'ca 
fronteira. A fórmula do alcalde de 
Lalín d.eixou nun K.O. nunca defi-

nitivo a Xosé Luís Barreiro, de: 
sesperado pola compaña opor
tunista do alcalde Rivas. O PP de 
Pontevedra chama-se Pepe Gui
ña e ostenta na Xunta o departa
mento máis parecido a unha De
putación._ Ademais, o bienhabla
do Rajoy Brey é un espectro/re
curso de crise, pode que cunha 
segunda ec:fiC?ión na reserva. 

da, anúncia, como é costume, 
"calquer posibilidade, . incluída 
CdG na Coruña". 

A terceira vía é o proxecto co
mun tillo do Bloque. Certos sec
tores destes centristas confor
man un referente obxectivo da 
formulación berieguista, : se ben 
hoxe nengun deles se plante~ tal · 
posibilidade. Pero o BNG . ser~
algo máis que unha testemuña . 

Lugo na dúbida, A Coruña nos vindeiros toncellos e depu- . 
tacións: os novos planteamentos 

. unida institucionais oos nacionalistas 
Vicente Ouiroga baila na al<::aldia ~ poden· funcionar de mecanismo 
da capital, co vaqueiro Cacharro de sedución para ampliar a base 
Pardo mirando con irónica e pe- social e tamén o apoio eleitoral. · 
tulante curiosldade a un govemo .Asi as causas; con Barreiro e 
no que está ·pero non está Un Mariñas no conxelador, o temP0 
governo que lle gasta pero que dirá se os centristas aín'c:la exis
non lle gosta. Un governo que tentes, _homes .de monte, baixi
mantén ben ocupado a .Pbrtome- ños e de mirar nobróte, van-se 
ñe. E un governo que preside un integrárldo no · pp, , asócianse 

. deputado pola Coruña. En Quiro~ ..como indépendentes, ou ·artellan · 
ga está a clave. Recuperatá a unha estrutura nacional' que con
rosa no seu puño? Recuperará a. dicione un governo de cabeza ' 
independencia? ,Recuperará a consétv~dora, sempre coa man
comodidade na alcaldía? Esferas · ga preparada para xogar coas 
administrativas máis fortes que o cartas marcadas na mesa do 
concello e· restar concorréncia ao concello de Raxoi. 
palácio municipal son obxectivos Son p9síbeis tódas as b?ZaS. 

· estratéxicos do pouco co.nvend- · Incluido o regreso- de_ Manuel 
do· coaga. . . · Fraga ao despacho da rúa Geno"" 

O que uniu Fraga foi A Coruña. va, localizado o seu "aznariño" ~ 
Forte na capit~I de ·Francisco - Para os inter¡)retarítes; o ex-pr~
V~quez e en plena recuperación sidente de Castela-León -está-lle . 
do rural marfanista, Fraga aca- roubando argumentos a Fragá, e 
bou nas últimas eleicións coa a intelix~nte propaganda wpular 
·maldición coruñesa do seu parti- das gaitas do Obradoiro, o Pan-
do, pero non · parece que vaia teón de Bonaval e os relóxios de 
conseguir as alcaldias da capital, San Gaetano, · ~stári facendo ·do 
i=errol e Santiago. A -balanza· presidente algo incluso galeguis
.pode ser, unha outra vez, a CPG ta. Mentres, o PSOE, desmelena- . 
que ainda persiste. ·xosé Manuél · · do e -simbolicamente bicéfalo, 
Arufe, que abandonou a Xose pedindo a rnelo da prensa que se 

, Manuel · Romay p.ara apoiar na · · lle unan os·· que sempre van cos 
: Deputación ~ªº $OCialista More- " vencedores. . · o 

l 

· a criación dunha comisión xesto
ra, . a oposición solicita que se 

· adianten_ as el~icións. 

O PSOE propón a dimisión.de · 
Lois Pena e ·dos concelleiros ·$o
Gialistas máis significado$, así 
como dos c6ncelleiros da Qposi- . 

. ción, é diC,er, unha terceira parte, • 
segundo. se contempla na lei de 
Bases de Réxime ·Locat. Os cá
rregos vacante~ sérian cubertos 

· por persoas nom_eadas pota 'Di
putación en proporción aos es
canos conseguidos . .. 

. O PSOE. -afirma que "se non 
. hai acorde á m.enor brevedade", . 
resérvase "as iniciativas precisas 
para des.bloquear a situacK>.!1". 

A oposición é contrária a ista 
medida, solicitando corno única 
saida , o - acüanto das · eleicións 
municipais. 

Esta alternativa · encóntrase 
con un problema: a convocatória 
das eleicións non pode realizarse 
a menos ·di.m ano dos novos co-

. mícios municipais. Ao estar pen
dente da decisión do Senado, e 
ainda que a Xunta solicitase for
malmente a disolución, esta via 
sempre estaria a · _expensas dos 

. socialistas. 

. Pota · sua parte o portávoz .do 
.·pp ~n ·. Cangas e parlamen~o 
autonómico, XoSé Manuel Cha
pela, desmentiu o seu desmar-

" que do resto da oposición. O 
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c o N F Ll TOS NOS CóNCELLOS · 

O· PP. con.centra-~ájs p_oder nas suas mans · 

UHoaVence, próximo alcalde-de Lugo? 
. · • FRANCISCO ARRmuOO/LUGO

Vicente · Quiroga · ~nunciou 
que·faria, en po'uco tempo; 
unha Auditoria das contas 
doConcello, entre os anos · 
76 ~ 77, decisión que 

· acordara xa; hai meses, o 
· Pleno. Áuditoria que sé 
ampliaria áos dous últimos 
anos de xestión do próprio 
Quiroga. Oeste aspectos e 
da situación do Concello, · a n ível económico e . . 
poi íctico (pactos qe 
Governo incluidos) ·· . · 
infó'rmou Quiroga a · Fraga 
na visita que lle fixQ a 

- · meados deste mes. Cada 
vez hai mais concentración 
de poder en maf"'!S de 
xénte do PP. O .feíto. de 

· q~e . Uiloa V~nce, hai 
·pouco, lle pedise ao diário .. 
"El Progreso" que , 
renováse o repertório de · 
fotos :da sua persoa axuda 
nas especulacións sobre .o 
seu posíbel nomeamento, 
como Alcalde, nun futuro·· 
máis ou menos imeaiato. 
Argumentaba Ulloa Vence 
que, nestes tempo!;) 
.'rcómpre· dar unha .imaxe 
de xuventude e 
dinamismo" na loita .. 
poiítica. 

En ambientes :de Lugo xa se em
peza a reclamar que dé a cara o 
Aicalde real do Concello. · Sexa 
Mauriéio Posada (Preside.nte da 
Cámara de Comércio), Abelleiro 
(da GEL) ou o próprio ·Cacharro~ 

Ultimamente, houbo polémica, 
na prensa de Lugo, sobre o 
PXOU entre Maurício Posada e 
Vítor Pérez, e concellal de Urba-

·MARISQUEO 

· nismo. Cando Quiroga· foi a Ma- · .a baza dun candidato con máis 
drid a xestionar b retomado gancho. Quizá, dos qúe hai · na 
PXOU ·do 85, acompafiouno ÁI-· actuaf Corporación, non .lle debe 

gundo un pro~ecto que se anun- Xunta confirmáronse logo. Quiro-
ciara, .e algo diso pode repetirse ga estaba en minoria co apoio do 
co Políg~:mo Industrial de Nadela. . PSOE. Inda asi (primeiros de De-

varez Paredes, portavóz d.o PP. · . valer nengun . .. · · Nestas especulacións urbanísti- cembro) quirogq afirma "no~ re-
Hai poucos dias, visitaron- ao 
Bispo, tamén polq tema de cons
trución do Seminário .Menor, Qui
roga e Cacharro. Todo isto ama
sa .a concentración · de poder. no · 
PP. O próprio Cacharro, desde 
atrás, é qúen move todos os fios 
e fai de enlace"entre os distintos 
estamentos e organismos. So-

Globos sonda 
.cas estarían, tamén, favores polí- · tomar nunc o Pl~m do 85. Que se 
ticos que- se concretatian, nalgun o seu grupo non o ve asi, el, co 
caso, co nomeamento, dentro de PSOE, iríase para a casa", Hai un 
pouco, , dun político de Lugo . , xantar de negócios. Quiroga e 

: O . poder real do Córícello -eStá . 
fóra do Palácio da Praza Maior. 
,.sto . constát~o· todo ·o .mundo. 
Deputación, .CEL e Cámara su
plantan, como lugar de _disc1:1si0n 

como membro . do Consello da, Cacharro non chegan a un acor-
CRTVG. , do. ·os construtores forzan unha 

. bretodo co sector da construc- -
qipn,' no que-o próprio político. e 

.Alvarez. Paredes teñen importan
tes' intereses imobiliários. Conta
do, o PP non dá para ~diante á, . 
Moción de Censura na espera de . 

.. que sexa o· próprio Qüiroga que 
se queime co Plan ~eral pois, en 
calquer caso, vai ter moitos pro
blemas. Terá, ademais, de facer 
unl:la .. Política '.de recomposic.ión. 
económica e cando sexa das 
Municipais, . ou un· pouco · antes 

política, . municipal, ªº . próprio Ácomodos de escanos e 
Concello. Aos Plenos van ~a. so- 'palabras . · 
bretodo a nivel urbanístico,. cou- Vicente Quiroga, alcalde .xa con 
sas amañadas previamente . . No AP no anó a3, veu dar no- 90 co 
Pleno · do pasado dia 23, tratá- · 
ronse o Plan Parcial da Aceña de. PP, grupo ideolóxico do que se 
Oiga e- a ampliación da Rua Mari.:: arredara por liortas e P,rotagonis-
ña Española, que contaron. coa · mos ·con Cacharro _e Alvarez Pa
única oposición do. PSOE. Alega redes. En médio disto, ocasio

nando uriha 'débeda de case tres que ambas operacións, asi como 
- millóns ao Concello, Quiroga fai 

a criaciort dun Polígono lndus- unha campaña "per.soalista", con 
trial en Nadela, son "pagos de 
favores políticos". Xa na tramita- fondos públicos~ ao dicer do 

· PSOE, e ocasionando unha dé-
ci©n do PXOU.do 89, 0 PSOE via beda que· inda hoxe se sinte. Nas 

. de facer o relevo. · "un interese desmesurado da 
, CPG pola ampliación de) chan in- · eleicións do 87 o PSOE, inda 

Con este panorama e despois dustrial". Habendo, xa, un Polí- vendo que tan direitas eran Ca-
de declaracións· suas, ·no senso· · ganó no Ceao, carente de.moitas charro coma Quiroga, coalígase 
de que estaba anoxaoo ds intri- dotacións, e un remedo de Polí- con el "polo ben de Lugo 9 para 
gas do ·concello. e oe . como al- - gano na Louzaneta ... A explica- evitar un Concello ingovemábe!. 
guns foran alí para. arriqueeer~e, . ción está en que, . na localidade Cousa que ao mellor, non atina-
co~sa que diria cando abando- . de Nadela, a 6 Km. da capital, - ron a explicar ou a cidadania non 
nara o cargo., non se entende Pena Souto, do ·PP, un dos "reis chegou ª entendelo." 
. como segue aí. Só se ficaria polo .das Salas de Xogos~ da Galiza, . Ao comezo do 89 hai xa unha 
intento de amañar a sua saída ·é proprietário, xunto con doµs ou , fricción que aflorou pouco á luz 
persoal. tn Lugo', coménta~e tres sóci9s rñáis, de fincas gran- pública. Falárase de ·que fora 
que terian ·para Quiroga un pos• des. Hai causa de poucos dias · untia llorta por ver quen se leva-
to, na Administración autonómi- aumentóu a. febre especuladora, · ba máis_ asignación orzamental. 
ca, rnentres completa, no tempo pondo en xogo unha cantidade Na realidade non fora esa. Den-
que ·precisá, ese traballo si.Jxo · grande de millóns. O próprio tro da CPG había ·xa movimentos. 
que él chamou "institucional". PSOE alerta aos viciños no sen- - de achegamentos a outras forzas 

. Pode ser, tamén, ql,le o PP. non - : so de qye "non malvengan'', que polítics. Querer- . colocarse, no 
teña unha alternativa_ clara para se trata_dun movemento especu- "escaparate político'', de cara as 
coller o Govemo MuniciRal. Po- lativo. Outras forzas políticas xerais e municipais. No ve_rán do 
deria ser unha alternativa, transi- (BNG e Comisión Cidadana) fa- 89 empezan as chatas habidas e 
tória, a!gunha persoa como Ulloa. tan de que pode tratarse de glo- por haber, contra o PXOU. Con-

. Vence. De cara ás MuniCipais te- - bos.:.sonda. Este tipo de h_ovas cellais .como Núñez Carreíra, es-
rian .de buscar a alguén con máis favorecen a ~~peculación co pecialmente, Ulloa Vence e Tere-
gancho xa que alguns ven-no chan, péro non-están nada cla- sa Daviña, buscando unha saída 

~ queimado tamén. Trátase dun ras. 'Aigo diso paspu co Compe- política, comezan a incordiar. O 
tránsfuga, . cousa ·non ben vista._ · lxo do Miño.. Non estaba nada PXOU non camiña. As posibilida-

. Pénsase que Cacharro vai xogar clar-0, por f!n non se vai facer, se-. des que Fraga tiña de cara á 

nova reunión. Dela sai todo ata
. do e ben atado. Como primeira 
- medida césanse, nas Delega-

. cións, aos do· PSOE. O partido 
do Alcalde (CG) sofre na, provín
cia, µn descalabro eleitoral. Xosé 
Manuel Castro, que xa abandoa
ra a Quiroga, traballa nas campa
ñas do PP e, h'oxe, está xa no 
partido. Ferreiro Díaz, no 81, era 
concellal da AP. Tivera proble
mas. Antes de que o botasen 
deixa o posto. Ingresa no CDS, 
e sai concellal por ese partido. 
Outravolta ten problemas e, an
tes de que o boten, intégrase, 
como lndependente, no Grupo 
Mixto. Hai pouéos días, ingresou 
nas filas de Cacharro. Núñez Ca
rreira, Ulloa Vence e Teresa Davi
ñá, do Grupo Mixto, van na mes
ma liña. 

Quiroga institucional 
Mentres todo isto pasa, Quiroga 
afrontan o tema vertedeiro, 
PXOU e agora a polémica sobre 
as vivendas sociais pola adxudi
cación: Quiroga, en Rolda de 
Prensa, def ende use con que, no 
año 83, un concellal do PSOE 
solicitara unha vivencia social. O 
BNG recorda que non tora un só 
do PSOE.Tamén un do PP, Xosé 
Torres Pacios, que se permitía o 
luxo de ir ás reunións nun Merce
des . 

Que a cidadania de Lugo non 
diga nada, por todo isto, porque 
semella moi dada a aturar todo é 
posibel. Agora que, a imaxe con
xunta da actual Corporación está J 

moi deteriorada. O 

o ·GARDA-·QUED.OU ESPETADO NA LAMA DA RIBEIRA 

Quero reflexionar nesta entrega sobre 
- utih~ g~erra péquena' no 'marisqueo dé a 

·, pé, ese que é ir cun sachico á ribeira, tra- .. 
bailo que só ten o horário das marés e que_ 

· -significé¡l mallarse duas veces várias horas : 
cada vintecatro, esgarabeflar n.a area ou 
na lama á prócura de a,meixas oi.J berbere- . 
chos, ir enchendo a rede ou .o balde, apa
ñar uns quilos e ir .vendérllelos a 'un maio
rista que paga duas pesetas cando el vaL 
quitar oito .. E un traballo honesto, escravo 
e digno, tapadeira a miúdo do ·páro .enco
berto, remendo 'para o paro real e activi-

. dade regulamentada pola Xunta ea :canto 
a tamaños., cantidades e dias. . 

A Guarda Civil está, nos pavos da beira
·mar, -para garantir o cümpr.imento dfl lei 
na baixamar e _hai vixiantes do marisqueo, 
d~ "abordo" e de a pé, fi?.COS e con contra
tos de tres me-ses: os de "abordo" van en. 
embarcación!? motoras e con uniforme, os 
de a pé adoitan a seren viciños dos maris-· 
cadores e tamén marisquean cando non 
teñen contrato, incluídos sábados e do- · 
mingo&, días proibidos. sen que saiba eu 
porqué. · 

·A ·segunda semana deste mes de Fe.,. · 
breiro, Cé!mbiando a lua ·houbo marés for- . 
tes, boas para o marisqueo de ·raño ou ra
'ñoa na épo9a do · ano na que os bivalvps 
teñen pouco précio na lonxa:e, polo mes
mo, tanto ten q'üe o caléndário . indique 

. f1ue é Sábado ou non, maríscase sempre 
_ .. para gañar a· vida. Cadraba o Sábado . 

maré· baixa sobre as once da mañá e a 
e5a hora a ribeira feivia ·de xente cando o .. 
cocbe· da G. Civil derrapou . na rampa coas 
presas e del saltou moi disposto un gard~ 
calzado con botas altas de-goma; brincou 

BERNARDO MA1Z 

ás pedras, berrou un· estenróeo "¡Alto a la 
Guardia Civil!" e ... . o seu ouleo provocou 
unha · es~ampida, cortadé;l c~ndo o garda, . 
que avanzaba pala 'ribeira a grandes alan
cadas, quedo.u espetado até má.is arriba 
dos xeorillos nunha poza lamacenta das 
que hai por ali; berrou de novo e os furti- · 
vos detiveron a sua fuxida para n:iiralo, ~a.:. 
mén .ao outro garda que, amodiño, descia 
da rampa ao lonxe. ·o primeiro darda qui
xo librar as· suas pernas ·e· caiu de-fronte 
na lama, e ós furtivos, desde A Barrosa e 
desde a Ponta de Pena, ·riron algo mQito, 
coUeron raños,. redes e baldes~ esparexé-
ronse. . 

Acábou ·o conro; pero :Yeñen unhas po 

'14. GARDA CIVIL.TEN oLÍrRA . 
MISION QUE.REPRIMIR A 

QUEN ·GANA O PAN. PERO 
TAMPOUCO TEN XEITO QUE 
. 'AS COMANDÁNCIAS DE -

MARIÑA E AXUDANTIAS. 
ANDEN AVIXIAR A PESCA E 
,Q MARISQUEO, SENÓN UN 

CORPO ESPECIAL' 

cas reflexións: 
-AG. Civil ten outras misións que re

primir a quen anda a gañar o pan, pero se 
neste conto o protagonismo é da G. Civil . 
tampouco ten xeito que as Comandáncias · 
e Axudantias da Mariña de Guerra anden 
a vixiar a pesca e o marisqueo, senón un 
corpo especial. 

......:.As Contrarias, fóra de tres ou catro, 
só serven no marisqueo para "pintar a 
moncf. 

-A Consellaria de Pesca é unha "ceña 
marinera" (nunca mellor aplicado) con 
ventureiros vixiantes poucn ou nada moti
vados, e como institución ainda non está 
moi segura de se a icticultura abranxe ás 
ameixas ou non. · · 
. -Os mariscadores non respeitan as ve
das e, polo mesmo, comen hoxe para. 
traer fame mañá, son inconscientes. 

-Unha dás máis grandes riquezas na
turais da-Galiza está no mar, que debe ser 
éxplotado racionálmente, tanto na pes~ 
de altura como na ribeira. 

En resume: escrebendo informes en 
Santiago, comendo as autoridades maris
co en tempo de veda, mandando aos gar
das facer o pa:rvo, lixanda.o mar por non 
pór depuradoras; trincanado aos peque
nos furtivos e deixando engordar aos dis
tribuidores, tolerando pequenos e grandes · 
éhanchullos nas CoA·frarias, no · terceiro
mundismo da pic'aresca, etc., estam.os xo- . 

· · gando co futuro m,arisqueiro da ·Galiza. 
'Na-miña terra mugardesa usarnos gale

go mariñeiro con · "geada" suave e seseo 
implosivo: . eon eles. na tala eu 'só viñen 
descrebe ·unha "gherra" qu~ afectou a 
·"des" pero que é.simbólica •. Ou noA? O 
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OEBAT~ SOBRE A AUTO-DETERMINACIÓN 
I' . 

··En contra .do previsíbel a cániara galegá _aceita o pase ao· pleno 

O BNG eñmé'1dará · á totalidade 
' ·; . 

O-texto dO PSG-EG ' 
Sobre -a · auto·-determinaclón 
.M.V. 

Non sen·certa ·surpresa a 
Mesa da Cámara 
autonómica decidia -o 
pasado mérco·res o pase 
non só a comisión, senón 
tamén a pleho, da 
iniciativa apresentada 
polo PSG-:EG sobre o 
direito ·de , 
autodeterminación, dada · -
a coñecer xa por este 
periódico. O BNG ten, 
pola sua parte, previsto . 
elaborar un texto 
alternativo. 

Tanto o Partido Popular como o 
PSOE amasaron a sua boa dis- · 

. posición á celebración dun de
bate que xa se tiña prooucjdo 

- nas cámaras basca e catalana. 
Pesie á "confianza" mostrada 
por Camilo Nogueira sobre o re-: 
sultado do debate, a evidéncia 

· indica que os resultados do 
mesmo serán moi outros. O in
terese radicará en coñecer os 
matices de cada posicionamen
to. 

O B-NG emendará_ á 
totalictade 
O BNG foi a prim~ira forza en 
reaccionar felicitándose "pala 

· decisión da Mesa de non impe- · ~ Non fai tampouco o BNG do 
~ dir a celebración do debate", aQtual niarco eµropeo, como 

pP.sie a considerar que "nor:1 é o non o fai do estatal, "ainda g~e - , 
momento oportuno".· loxicamente a nasa actuac1on 

· política móvese dent_r.o del, pois 
O BNG, que dará a coñecer· esa é·a realidade". "Nós canee

.un texfo alternativo. proxima- bimos, sin~lou Rodriguez, unha 
mente, sinalou a A Nosa Terra, · Europa unida; pero.na que Gali
por boca-. do seu coordinador .za non esteña subordinada, e 
parlamentário, Francisco· Rodrí- ese non é o modelo que existe 
guez, que a organización fre.ritis- hoxe". . 
ta non· se identifica "nen coa -O portav'oz nacionalista sina
xustificadón de motivos; nen lou_por últimq que o BNG cons1-
coas propostas" da iniciativa do dera o direito de autodeterniina
PSG-EG. Criticou Francisco Ró- ción "non como un direito supe
drígu~z a "atribución, que a pro- restrutural, senón como· algo 
posición fai; do direito de auto- moi real que teria efectos moi 
detern~inac1ón á .actual cámara positivos sobre a economia do 

. autonómica, esqueéendo a ·so- noso pais ~ a vida dos galegas". 
berania'cio pavo galega, o mar- O BNG anur.iciou tamén que o 
co xurídico político no que esta texto que presente fundamenta
cárnara se move e mesmo a sua rase no· pensamento ·de Caste-
composjción actual". lao ' 

Para o coordenador parla- Campaña_ da FPG 
mentário Clo BNG estase ope- . A Frente Popular Galega ven 
rando "para valeirar de contido 
o termo autoderminación, como realizando tamén, desde hai vá

rios dias, 'diversos · actos nas 
se devaluoü no seu dia o de so- prinéipais _ cidades galegas en 
cialísmo" · defensa do direito de autodeter-

A proposición do BNG terá minación. · 
como liñas directrices o feito de Na mesa redonda celebrada 
que "o direito de autodetermina- en Vigo participaron represen~ 
ción é inerente ao poyo galega tantes de HB e MDT de·Catalun
e este exercerao cando teña ca.: ya.-En Santiago participaron nun 
pacidade para facelo, en forma debate, có mesmo mótivo, Mén
de federación, confederación ou dez Ferrin,' Marcial Gondar e 
separa~ióñ total". .. Margarita Ledo entre oütros. o 

Un membro da Executiva de EE pásase ao PSOE, mentres se sinala urí medre da expecta~ivas dE? HB 

A auto-determi_nación segue-a ser o tema estr~1a· en ·Euskadi 
movido agora por outros ventas 
tras os últimos ac;;ontecimentos 
no Leste de Europa, as declara
cións de Felipe Gonzál~z na Ale
mánia ou, incluso, a polémica 
decisión dunha comisión do 
Parlament de Cataluña. 

. . 
"Por que non retirades a emen
da?" e se lles ·pedía votar ponto 
por ponto a emenda tripartita.· 
Un exemplo máis dun trasfondo 
npn tan ,claro. 

O debate serviu sobretodo 
para unha cousa: a comproba
ción en vivo e en directo dos 

• JOSEBA MACIAS/DONOSTIA 

Alea jacta est? 
Desactivado o exercício 
da auto-determinación en 
Euskadi tras o seu 
tratamento institucional? 
A reacción por parte do 
Parlamento autonómico 
de Gasteiz (1 /3 do 
território basco) dunha 
proposta sobre este 
díreito na que non se 
recolleu a posibilídade do 
seu libre exercício, parece 
pechar a polémica na 
cámara. Pésia a iso a 
auto-determinación segue 
a ser o tema estrela na 
sociedade basca tras do 
tenso debate dos últimos 
meses. 

A configuración das .duas pro- ¡ , · cámbios, voltas e revoltas da
postas definitivas era clarifica~,. dos desde o início da transición 
dora neste sentido. Mentres a política, candó . mantiñañ intac-
emenda aprobada declara, '10 tos os bdos 'da clandestiriidade 
povo basca ten direito á auto- e por ende a reivÍ1;1dicación da 
determinación" , pero non fai auto- determinacLcJ!l .. 
nengunha reivindicación do . -. .• · ·. :. ' i. . 

mesmo ante as instáncias que ·A cámara de Gasteiz láva 
non recoñecen tal direito e que ... as m_ans 
os seus próprios firmantes si
tuan no límite do Estatuto de 
Gernika e as institucións del 
emanadas, a defendida por HB 
require "á comunidade interna
cional e .en particular á Comisión 
Europea e aos Estados español 
e francés o retoñecimento do 
direito á unidade político-territo
!Jal e a auto- determinación". A enmenda consensuada por 

PNV ,'EE e EA contaba cos votos 
favorábeis de 38 parlamentá- Sen dúbida, á manee dos con
ríos. o anúncio de HB de se su- tidos concretos e a anális.e dos 
mar á primeira parte da propos- textos, a atención xornalística 
ta levou a estes partidos a rom- centrouse nas 

/ 
declaracións e 

per un hábito da cámara de atitudes que rodearon ao. Parla~ 
Ga~teiz, como é acceder a que mento autonómic.0 que nunca, 
a votación fose ponto por ponto.· como nesta ocasión, tora ·ob
Estam9s seh púbida ante a gran · xecto de tal atención informati
clave política que sustenta o va. E entre os dados dunha se
"calexón sen saida" que propri- sión calificada de histórica, un 
ciaría o tratamento institucional que non pasoci .desapercibi.do: a 
dun dos temas quentes para falta de vontade unitária da pro
calquer sensibilidade nacionalis- posta consensuada por EE, EA 
ta: a própria deixación dos partí- e PNV. A continuación desta re
das . do. autodenominado "blo- · feréncia viria por unha nota pa
que democrático'.' desta reivinc:fj- - sada eri pleno debate por un de
cación, deixa ·nas mans da es- · putado pé EA a un de FiB-na 
querda abertzale unha bandeira qu~ se lles indic~ba en euskera · 

Porque pese á atitude belixe
.rante mostrada na cámara polo 
PSOE co seu voto contrário, no 
ánimo. de todbs estaba que o 
gran trunfador neste pleno des
.cafeinado tora Ramón Jáuregui, 
o delegado do governo en Eus
kadi. As supostas discrepáncias · · 
no tandem de poder PNV
PSOE, tras a certa radicalidade 
de pose dos homes de Arzallus 
-unha ·pose que levaba a que 
a intervención do portavoz· ná:. 
cionalista Luis Maria Bandrés, 
fose· pr~cticamente íntegra en 
euskera, unha excepción nas 
suas intervencións ria cámara-

. · quedaban difuminadas de forma 
explícita coa preséncia qo PNV 
no d~nominado "bloque consti
tucional" no . Congreso dos De
puta~os. 

Estamos ante unha xogada a 
várias bandas. U.n exemplo: Es
teban Eguren. un home forte na 
Executiva de t;:E, que nos últi
mos días decidía abandonar o . 

partido e engrosar as filas do l;xpectativas de HB 
PSÓE, atitude que causou con- Pero o problema segue aL ós 
moción no seo da "alta política" ''últimos dados dunha revista 
deste pequeno país, éhegaba ª , nada sospeitosa de abertzalis-
afirmar que o problema funda- mo como "Tiempo", · falan dun 
mental, o do tratamento · da aumento do prestíxio de HB en-
auto-determinación, e as suspi- . tr-e o eleitorado basca. Un au-
cácias ·sobre el, básanse en que mento baseado en·. tres dados 
ninguéri coñece o contido final fundamentais: o asesinato de 
con exactitude. Un claro guiño Muguruza -a tres meses do 

, á atitude socialista que anuncia mesmo e. sen avance nas inves-
a preséncia .dun lobo sen colmi.:. tigacións-, o brusco endureci-
llos para provocar determinadas , 
declaracións dos fácticos como mento das posicions de Felipe 
as que nestes días chegaban· de González, o -PSOE e o Governo 

español, e finalmente a atitude 
Pon~evedra. ·. . mantida pola formación abertza-

A Cámara de Gasteiz lavouse le na polémica sobre a autode.-
as ma.ns ante a história. Os· li- ·' lerminación. · · 
bros reflexarán qué un direito ~ ' Un último dado para comple
histórico para as nación·s sen. tar o cadró . . A liberación de 
estado era tratado de forma ins- Adolfgo .Villoslada por parte de 
titucional en Euskadi un flaman- ETA .podía propiciar o rernício 
te 15 de Febreiro do ·1990, a moi dunha rolda de conversas entre 
poucas horas do dia .dos namo- a organización armada basca_ e 

- rados. E agora .que? S~. como o Governo. Se en Alxer o analise 
alguns ~nalistas sinalan, o cám- do exercício do direito" de auto-
bio de atitude final de EA estaba determinación ocupou boa parte 

_motivado ·pala eno~e débe<:fa do proceso negociador, o trata
económica que arrastra o parti- mento institucional do mesmo 
do ae Garaikoetxea (débeda · en Gasteiz -e a aprobadón do 
contraída na _ sua maior parte texto tripartito que non contem
con Caixas de Aforras controla- -pla o exercício pode , significar 

· das polo PNV), poúcas atitudes un ponto de enfrentamento en
belil~erantes se podian esperar tre ambas partes. 
dun partido condenado á sua Algun malintencionado analis
desaparición física· é>tJ á sua asi- ta político chegou a sinalar que 
milación. EE ·tratará, pola sya o trasfondo real deste globo de
parte, de prolongar o princípio sinflado na cámara autonómica 
de acorde pontual cara unhá ·non seria outro que privar de ar
posíbel ali.anza de gavemo qu~ gumentos a un proceso nego
lle posibilite determinadas labo- . ciador ETA- Estado español, li
res de xestión, e o PNV deberá mitando así o c6ntido do mes
firmar moito& acordos consti- mo a unha série de "resolucións 
cuionais · para· paliar a sua. su~ técnicas" como a excarceración 
posta deixación da caus~ ca- . dos presos ou a entrega das ar-: 

· mun da Madre Patria. mas. O tema segue na rua. O 
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DISCR1MNACIÓN LABORAL DOS XÓVENES 

Os colectivos da Mócidade da CXTG .. aprese'.ltél!l 
. ;J 

. un_ program~ labor~ para os menores ~e. 18 an~~ 

. Os menor~S: -paro óu traballo a destall<? 
Traballan a destallo as 40 
horas semanais, ás veces 
ameazádos de despido 
polo empresário, , · 
ácreceritan - · 
considerabetmente á. 

• .. xornada laboral, s~mpre a 
cámbio dun mísero . . 
incremento salarial que qe 
nengunha man·eira vai vir 
especificado na nómina ao 
remate do mes, segundo 
valoran os colectivos· da 
.Mocidade da CXTG. - . 
A discriminación chego.u a ta! 
.ponto, segundo os xóvenes des- ·de _atopar traballd no mesmo 5° .Incremento cando menos 
ta - centr~I. que o salário decrecía sector. dun 50 da O.P. E. (Oferta Pública 
en progresión a respeitO. da_ ida- A descriniinación da mocidade . , de Emprego). Criación de Cen-
de .. De tal forma qu~ segundo os non remata aos 18 anos. Os mo- . tros de Práticas e Aprendizaxe, 
.incrementos salariais aprobados zas/as traballadores galegas. · asi como praz~s para a amplia-

- .en Xaneiro do_pasado ano 1.989, ocupan nunha alta porcentaxe as ción e cobertura en todas as in-
e publicados no BOE, os meno- categorias' inferiores tales como dústrias públicas. 
res eón · idades c.omp~endidas . peóns ou pinches, con contratos 6~ Defensa do carácter público 
entre os 16 e · 17. anos, recibían de. seis meses -renovflbeis pté do INEM. Tranferéncia imediata 
un soldo non superior ás 190000 cumprir os 3 anos ·de traballo, · deste servício á Galiza, Control 
pta., os· que tiñan énfre 17 e· 18, que con case . toda seguridade, sindical da contratación. Criación 

. non sobrepasaban as _29.000 , pasaráfl . a formar parte da longa dun censo de de~emprego, acti-
Pt:a., de tal xe.ito que os empre- lista de perceptores do ·subsidio vidades e ocupación. . 
sários, aproveitando moitas ve-:- . de desemprego. Paradoxica- 7° Práticas remureradas en · 
ces o descoñecimento por parte mente rnoitos destes traballado- · empresas para os/as estudantes 
dos- empregados, pagábanlle res/as pérceben. rnáis do subsí:;- dos diversos níveis de FP, en 
dous anos como menores, con dio que- do~ salário. Por que? E programas anuais de acorde cos 

. idades entre. 16 e 17 anos; · dita . algo que tiñamos que perguntar plans académicos e técniéo:-pe-
doutro · xeito, non habia menor ·ou ben. a eles ou be·n á patronal dagóxicos'. 
que cumprise os 17 años, pasa- ou ben ao Ministério de Traba- 8° Salário mínimo interprofisio-
ban directamente, despois de .. llo". · ' nal ímko para todas as idades, 
dous anos; dos 1°6 aos 18. - Tómando como· base todo o na cuantía de 55~0'10 Pta., Subsí-

Este ano esta d_iferéncia ~ala- anteriormente exposto, os Co- dio· de desemprego indefinido 
r:ial entre menores desaparece, lectivos da Mociáade Traballa- equivalente ao SMI. · 
quedando fixado en l.100 Pta. . dora Galega (CMTG-CXTG), rei- 9° 100% por IL T .no caso de 
·dia ou 33.000 Pta. mensuais, vindican . un programa . laboral acidente ou el'lfermidade. 
pero si existe diferéncia a respei- para , os . xóvenes traballadores ·1 Oº . Pala defensa da saúde, a 
to dos outros traballadores, can.:. coricretado nos seguintes pon- integridade e a vida dos traballa-
do ,non, debería $er, pois realizan tos: dores e O· pavo. Incremento das 
o mesmo· traballo e ·as mesmas 1° Contratación fixa ou indefi- sancións á patronal infractora en 
horas. nida. Derogación· dos -· decretós · tema de· Seguridade e Hixiene no 

Por se fose pouco os empre- reguladores das chamadas "me- trat;>allo e saúde pública. 
sários do pe.quena e mediano did~s qe fomento del empleo". 11 º Retirada dos pluses nas 
comércio e servícios (hosteleria,· 2° Supresión ·de categorías ·negociacións colectivas. 
pelucaría,. libraria .. :.) basándose · descriminatórias para a mecida-. 1-2º Pago antecipado das die-
na legalidade q1:1e lles ven ot0r- ·de. A igual traballo igual salário. tas ou gastos adicionais. 
gada pala LAS. agrúpanse en 3º lnvestimento público na xe- 13º Xornada laboral de 35 ho-

. organizacións de einpresários, ración de emprego. ·Defensa da ras semanais. Non ás horas ex-
. onde a modo de cotillas talan en- nosa · economia nacional. Apoio tras nen ao traballo en Domingos 
tre. eles dos traballadores e do financeiro os sectores básicos e e Festivos no Comércio e outros 
seu tabor, entrando xa nun capí- · criación de infraestrutura indos- ·· sectores. Turnos e ritmo de tra-
tulo mafioso onde uns e outros trial, comunicacións, servícios ballo axeitados, adecuar os des-
róubanse os traballadores· ou e_n . sociais basados n9s nasos pró- cansos e vácacións ás condi-
caso de que algun empregado prios recursos materiais. cións do trabaílador. Por un plan 
reclame os· seus direitos, verase. .4º Polo control dos nosos re- gálego".de emprego, por un mar-
ria rua, sen posibilidade algunha . · cursos enerxéticos e financeiros. co galego de Relacióris Laborais. 

CONCERTACIÓN 

. 01A DA CLASE OBREIRA.GALEGA 

Unidade nacionalista~ 
0 ·10 -de Marzo 

. . 

CXTG e INTG celebrarán conxunta
mente ó Día da Clase Obreira Gale-

.. · ga, o 1 O de Marzo, cunha mpnifes-: 
tación unitária en Santiago. A mes
ma está preyisto que se unan vá
rios colectiYos de traballadores que 
poderian participar no pro6eso de 
unificación sindi~. 

As centrais nacionalistas realizan 
a ·convocatória de maneira aberta 
tamén a UGT e CCOO. 

Conferéncia sindical da . 
CXTG 
O próprio 1 O de Marzo polo serán 
a CXTG celebrará unha Conferén
cia Sindical, Ja~ en Santiago\ na 
que se decidirá a coalición eleitoral 
Coa _INT.G, e á que asistirán os 

REPRESIÓN ~BORAL 

membros do Consello Confedera!, 
·dos ·eonse11os Comarcais e das di
re¡cións dos oito sindicatos de 
rama. 

Na Conferéncia e::,1:á previsto 
aprobar o programa eleitoral, regu
lamento e estaMos da nova coali
ción. 

IV Congreso da INTG 
Pola sua parte a INTG anunciou xa 
a celebración Qü ·seu N Congresa 
os dias 21. e 22°de Abril en PontS-: 
vedra, ao que está prevista a asis
téncia ~ 260 delegados. 

Na actualidade estanse a cele
brar nas distintas zonas as asam
bleas previstas para o debate de 
ponéncias e eleición de delegados. 

A empr~~ pi~eira 
"_Proinor'' denunciada por 
as agresións· aun empregado 
• X.LNALDEORRAS 

O sindicato Comisións Obreiras 
ven de denunciar a agresión físi
ca da que foi obxecto o traballa
dor Carlos Alberto Teixeira, em
pregado n~ louseira valdeorresa 
·"PROINOR". A raís das agre
sións, o traballador _ tivo de ser 

_atendido nó Hospital Comarcal 
de O Barco, e. esta de baixa na 

· . sua empresa. Os sindicatos pe-
-diron unha entrevista co · Gover
nador Civil de Ourense e co dele
gado de Traballo, para e:xporll~ 
a situación que se. vive no sector, 
onde se veñen repetindo diver-

. sos incumprimentos no convenio 
colectivo, asinado · hai pouco 
máis de seis meses. 

Segundo CC.00., a empresá
ria de "PROINOR", Florinda Fi
dalgo, tilla de Baltas.ar Fiqalgo, 
proprietário, entre-outras, da em
presa CUFICA e candidato nas 
recentes eleicións galegas polo 
PNG, está a implantar "o terror 
*ªmpresarial, empregando como 
sicário e elemento ameazador ao · 
seu capataz, personaxe que nes
tes intres está facendo un come-
. tido verdadeiramente sinistro na 
empresa". 

Carlos Alberto Teixeira xa tiña 
sido perseguido neutras oca-

sións, como xa foi denunciado 
no seu dia, e chegou a ser des
pedido ainda que Maxistratura 
obrigou á súa readmisión, senda 
obxecto entón "de vexacións, in
sultos e castigos, desde endirrar
lle un can, até os insultos máis 
vexatorios facendo referencia á 
súa familia, muller incluída", di o 
secretario de Comisións en Val
deorras, Carlos Bias. A empresa 
está nestes intres a recabar fir
mas entre os compañeiros do 
agredido, no que rexeitan a posi
ción deste. 

Nesta semana celebrarase a 
xulgamento contra a empresa pi
zarreira "PEBOSA" polo despido 
dun traballador afiliado á INTG, e 
que o sindicato nacionalista en
tande coma unha persecución 
dos direitos laborais dos traballa
dores das louseiras. A situación 
no sector da pizarra agrávase 
despojs de que o recurso contra 
o Tribunal do Social sobre a in
clusiónda pizarra na minaría, 
apresentado pola UXT, fose re
seitado ao ser interposto fora de 
prazo. Os incumprimentos do 
convénio, firmado hai pouco 
máis de seis meses, teñen sido 
denunciados polos sindictos nos 
últimos tempos. O 

REFLEXIÓN ·SOBRE. OS PACTOS NA-FUNCIÓN. PÚBLICA 
XOSÉ M. MÉNDEZ DIAZ 

O a:cordo asinado eh Madrid entre o go- sen compromiso unificador algun a res- da média estatal. . 
verno e unha representación ·dos sindica- peito da Regociación no marco local, que · "A introdución ·da cláusula de rev1s1on 
tos estatais, estabelece, a respeitd do ám- acumula asi ·o seu retraso a respeito dos salarial constitue. sen dúbida ó máis positi-
9ito das Admiñistracións Públicas e · do demais sectores das administracións pú- vo aspecto do acordo na medida en que. 

. persóal ao seu servizo importantes novi-· · blicas. · . · garante o· freo da perda do hO$O poder 
. dades, algunhas positivas, ·pero con ta-. . Por outra banda .a ·cuantía. prevista nó ad_quisitivo, e o recoñecimento explícito 

goas e- mesryio renúr'lcias que merece'} ser "sobre" apresenta dous · ~spectos negati- da corrección desta reivindicación ampla-
destacadas. . · · '· vos: . - . mente respaldada-pala totalidadé do naso 
· En primeiro lugar, é positivo o estabele- -Non é consolidabel neste ario e polo. colectivo. · 

· · cimento dunha cuantía única e non dife- ~smo non.será computábel a efeitos de . · Desde· o noso ponto de vista e sen en-
renciada por grupo~ como aGont~ce co aplicarlle o jncremento porcentual que de-. trar a. valorar a aúséncia de algo importan-
decreto de m~didas sociais do pasado finitivamente se estabeleza. Preve a con- ·te nos acordos (a di8crir:ninación ·de qúe 

· ano~ Sen embargo no ámbito dos ben~fi- solida~ión do ·1,2% na . masa salarial . de somos qbxecto ao non perceber ·as pagas 
ciários, contrariamente ao ·previsto na nor- 1991. . - extras completas, ou a que ten por prota-· 

· ma citada, non fai mención expresa a co- . -Amplia o ~aldo . da débeda existente a 
lectivos de ell)pregados públicos moi im- - respeito · dá parda do poder a.dquisitivo 

: portantes: · admihistraGión local e autóno- que o noso colectivo ven acumulando · 
n:ia. Espe_cialrnente grave é .o suposto pri- desde hai vários anos. O acordo fai neste 
meiro polás características que a nég.ocia- . s~ntido "borrón e conta nova" a respeito 
ción.reviste neste ámhito (Concello a Gon- · · dos mais de vinte pontos de perda acu-· 
cella, Deputación a Deputación). mulada sen estabelecer mecanismos· de 

Idéntico· esquecimenfo de$te cole~tivo · ... recuperación progresiva.· e ·programada 
se_produce no acordo relativo ao estabe- dos mesmos. 

· . leciinento duriha mesa sectorial para a ad- Na· Galiza este aspecto é ainda máis 
.ministración· central -e. institucional e das grave se. vemos a táboa comparativa da 
entidades xestoras da seguridade social, evolución-do IPC no noso país a respeito 

I . 

.,Q ACORDO FAI "BORAON 
ECONTA NOVA" A RESPEITO 
DOS MÁIS DE VINTE PONTOS 

DE PERDA ACUMULADA' . 

. / 

gonistas funcionários interinos que segui- · 
rán sen perceber a totalidade das suas re-

. tribucións) consideramos importante des
tacar a auséncia dun compromiso no sen
tido de abordar a reforma do sistema ac
tual de· retribucións dos erripregados pú
blicos. ·Somos · testigos diariamente por 
exemplo dos abusos e arbitrariedades 
que se están a realizar através dos com
plementos de produtividade, e sen ·embar
go tampouco neste caso se reflexa men
ció,n algunha. 

E importante e positivo receber 52.525 
pesetas pero de pouco serven se~ non· van 
acompañadas do compromiso de estabe
lecer un sistema 'retributivo máis xusto ·e 
equitativo que na sua estrutura actual está 
moi lonxe de conquerir.' 

A relativa satisfacción do momentó 
P?is, non det;>e obnubil~r un futuro, que 
ainda se nos apresenta como escasamen:-= 
te doa:do para que a · polític~ retributiva 
sexa un instrumento como desexam.os 
·serviio dunha maior profisionalidade da 
nosa funCión pública,. o 

· Xosé M.Méndez Diaz é membro do UT.EG/INTG 
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LIMITACIÓNS ÓE MERCADO PARA os PROOUTORES AGRÁRIOS_ 

•Protesta pola clausura 
dunha emisora. A A.S-P .G. 
mosfrou a sua protesta pola de
cisión da Dirección Xeral de Te-

. lecomunicácións do Ministério · 
de Transportes de clausurar a 
emisora _ escolar RADIO· BACH 
que viña funcionando como ex
periéncia pedagóxica desde o 
curso 1986...,87 no . Instituto de 
Bacharelato Xosé Neira Vilas de 
Perillo (Oleiros~ A Corufíaf · 

-"Non comprendemos, sinala a· 
citada asociación, como os res.:. 
ponsábeis do Miriistério de 
Transportes .ppden fechar unha 
emisora escolar que poñia aos 

· alunos en contacto coa rádlo- di- · 
fusión-a través da elaboración de 

- programas -educativos de tres 
horas s~manais de emisión de -
contido formativo e cultural e 
sempre dentro dÚn carácter ex-
perimental". -

"Parece.:.nos, engacen; cando 
menos imprudente . dificultar e 

-m~smo 1mposibilitar labores de 
inovación educativa nun país 
que está tan carente e tan nece-

ÜS comerciantes poderian solidarizarse COS produtor~ de leite e carne sitado de experiéncias deste 
tipo. Ademais estamos ante o . 

O · b• 1 • 1 d Ab .1 · , ' - · absµrdo que supón esta clai:Jsura agro mo_ . 11zarase 9 e r1 contra. a - cando_ as actividades desta 'emi-1 1 
_ sota fa,r~ri recoñecidas tanto 

mal·or ~econvers1·0,·n que afe-,ct~ra' · : - , ~~~º ~~76e~~~~t0~~ ~~u~~~~~~ 
1' . . QI 

1 ªº no~o pa,s ~\~-d~~~~n~:~~~~=r~o~~~ª~r~~c~ 
,_ experiéncia dé Rádio Bach como 

un contrato do leite". Lembrou un- "programa de desenvolve-
a~ vaioracións sobre a entrada mento da investigación e innova
na CEE_, afirmando que "a entra- ción E'.ducativa" (Orde do 25 de 
da-fíxose cónscentemente". Para. novembro de 1987)". O- Ministé
Emílio López, -quen dirtxiu aos ria concede aos prqfesores que . 
presentes na asamblea de Sille~ dirixian esta actividade un accé
da o nome de-"señores diputa- - sit no ':VI ~rémio Francisco Gine~ · 
dos", "posto que estes_ son o_s de los rios a ' la innovación edu-

.M.VEIGA 

Unha gran mobili~ación do 
sector agrário terá lugar en 
Santiago o próximo día 1 
de Abril, tal e como 
acordaron o pasado 
domingo 18 perta d~ tres 
mil produtores de leite de 
toda Galiza reunidos na 
Feira de Silleda, en 
convocatória do Sindicato 
Labrego Galega 
(Comisións Labregas), e 
que sobardou as 
previsións realizadas. 

A magna asamblea que foi apre
sentada por Xosé Ramón Cen
dán (un dos promotores no seu 
día da Plataforma en defensa do 
sector lácteo) é a mostrada am
pla inquietude que existe no 
ramo, asi como da vontade mo
vilizadora xa demostrada nos úl
timo anos co gallo das cuotas do 
leite. Os asistentes aprobaron a 
táboa reivindicativa apresentada 
polo SLG, afirmando o seu áni
mo unitário a respeito das de
mais organizacións agrárias. 

Á mobilización do primeiro de 
Abril, que se prevee masiva, con
t~rá coa preséncia de produtores 
de carne, actualmente afectados 
tamén por unha crise de merca
do e baixa de préciós. Fontes 
sindicais criticaron, neste senti
do, a importación de carne forá
nea. 

Desaparición das 
pequenas explotacións 
No mesmo acto Lídia Senra, por
tavoz do SLG, sinalou que se es
taba a provocar en toda Europa 
Ocidental ua desaparición das 
pequenas explotacións familia
res" . Criticou, na mesma liña a 
política "produtivista" que ·se 
está a facer patente, por exem
plo, coa introdución de hormo
nas, como a norteamericana 
BST, polo momento proibida en 
Europa. Lídia Senra criticou o 
mito desenrolista e o da moder
nización, perguntándose ante os 
asistentes que era "modernizar, 
se o que estamos é ante un pro
blema de mercados" . Categori-

O cadavre minte? 
Cantan que un médico dixo 
en certa ocasión q1,.1e cun 
diagnóstico axeitado e co 
tratamento apropriado, se o 
pacente marre, o cadavre 
minte. 

A anécdota lembrouna un 
produtor de leite presente na 

-asamblea de Sillada: cumpli
mos o que a administración 
nos dixo tocante a produtivi
dade e calidade, moderniza
mos as explotacións, pedi
mos crédites como se nos 
aconsellou, · traballamos 

- coma burros, pero non ternos 
a quen ve11der e as -explota
cións desaparecen. Será que 
os labregos mentimos? o 

Unha ·granxa. de Puleva para Granada 
. e outra de Nestle para o Lev~te 

,. ' 

Na reunión de Silleda fontes 
do SLG informaron da previ
sión de instalar en Granada, 
por parte da empresa Puleva, 
unha granxa con capacidade 
para ~5 mil vacas. Otra em
presa, esta vez de Nestle, ten 
previsto tamén instalarse en 
Levante. 
- Un portavoz do citado. sin

dicato sinalaba, neste sentido, 
-que as cuotas ou límite á pro
duGión parecera af~ctar uni
camente a Galiza. 

"O . protecionismo existe, 
declaraba a este periódico, · 
Emílio López,_ e mal nos ian 
permitir a nós montar inverna
deiros de caraveis en Holan
da Porque Puleva ou Nestle 

-veñen a instalarse ao Estado 
español e non_ o fari en Frán
cié;i? Somos os galegas os 
únicos que estamos desprote
xidos e aos únicos que selles 
impide vender- e posuir .un 
mercado, através de· directi
vas netamen_te-políticas" .- O 

zou a situación de "problema so
cial", "que irnos facer agora os 
que non ternos futuro?", pergun-

. touse. 

_ Retrasos e pago por baixó 
do estipulado 

/ 

Producíronse intervericións ta
mén doutros labregos asistentes, 
preocupados polos pagos retra-

-sados do leite, sinalándose que · 
había casos de falta -de cobro 
desde o mes de Agosto. Á marxe 
do retraso houbo críticas á bai
xada de précios por parte dal~ 
gunhas empresas, en concreto, 
díxose, "hai empresas que están 
a pagar o litro a 30 e 32 pesetas, 
cando a administración ten fixa
do o précio base de 42, feito re--

' coñecido pelas próprias empre
sas". Neutros casos a baixa rea
lízase através do non recoñéce- . 
mento do plus de calidade que 
as empresas adoitan _ a pagar 
pala cantidade de .grasa, estrato 
seco magro, bacterioloxia etc.; . 
mesmo en ocasións, sinalaron 
vários produtores, "as empresas 
realizc;¡n penalizacións improce
dentes no tocante á calidade, 
como forma indirecta de- reducir 
o pago". Os presentes criticaron~ 
o feíto de que a -administración 

. esteña a facer a vista gorda ante 
o incumplimento da normativa 
por parte das empresas. 

Posteriormente o dirixente· la
brego, Emilio López Pérez, lem
brou que a actual situación "viña 
sendo anunéiada po!o· naso sin
dic~to ~esde hai 15 anos e a pri- . 
me1ros do ano 78 defendérase 

Calendário 

nosos ·escanos e aqui estamos cativa" : _ O 
en sesión extraordinária _ para •O . 1 t · .. ti-
aprobar as nasas próprias leis"' - par amen o sov1_e 
as solucións "hai pouco tempo . co aprobou o pasado d1~ ~ ~ 
tan anunciádas do kiwi e 0 vjsón un ~roxec:t,o de let q~e perm1~1ra 
demostráronse inoperantes e a separac1on das. republ_1cas stm
-cuns mercados tan apretados ou · plesmente atraves dun referen: 
máis que os de producións tradl- do. : • . . 
cionais" - · A separac1on podera realizarse 

· prévia celebración duri r~ferendo 

Unha reconversión máis 
grave que a do naval , _ 
Na sua opinión o problema do 
leite é_ a maior reconversión que 
vai afectar a Galiza, un problema 
moito máis grande que o do na
val. "A crise, dix0 tamén, está a 
afectar xa ªº pequeno c.omércio 
que vive das compras provintes 
do rural e neste sentido xa se te
ñen deixado · ouvir algunhas opi
nións de solidaridade cara a mo
bilización do 1 de Abril. 
- Emílio López rematou a sua in
tervención reclamando medidas 
políticas e_facendo publicamente 
várias perguntas: "por que ternos 
que reducir a produción cando 

~ as tres cuartas partes-do mundo
"pasan fame? Como se defende 
o' direito a traballar en Galiza? E 
que irnos facer a fin de mes c~n~ 
-do toque pagar os abonos, os 
·gástos dos nenas ou o veteriná~ 
rio?". Q 

_ decidido polo Sovíet Supremo 
(parlamento) dunha república ou 
por un tércio da povóación maior 
de 1-8 anos. ' 
. Por outra parte, o pleno do 
Comité Central do Partido Co
munista de Lituania; organiza- -
ción de enorme prestíxio 11esta -
nación, reafirmou no mesmo dia 
a decisión de .se af astar do 
PCUS, fixándose como obxecti.! 
vo o .establecimento dunha Li
tuánia independente e abriu a 
posibilidade de trocar · o seu 
nome. - - D 

~ 

•As empresas eléctri
cas ·poderán . ser sancio
n·adas ate 1-cun -80% sobre a· · 
Sl:la facturación por má calidade 
do servício, de-acorde cun de
creto sobre calidade que apro
bará proximamente o governo do_ 
Estado. · 

Pérez_ Pita, secretário xeral da 
. enerxia, sinalou xa que o decreto __ 

vai dirixido a menorar o servicio· 
no que respeita a mentenimento 
e xestión el"} certas zonas. -

dé reunións e mobilizacions 
_ -A partir de agora .. canto pior -
sexan as prestacións menor será o custo para o usuário, o q·ue in
cidirá, tal como se pretende, en 
·que as compañias mellaren o 
control sobre o produto.' 

O pasad~ -15 . de Febreiro 
acordábase a criación ·da In-· · 

- terprofisional -Leiteira, organi:.. 
.z.ación . de todas - as partes 
·-afectadas · ~administración, 
empresas e· produtores
para negociar · as cendicións 
de venda. · - · 

O dia 28 realizárase unha 
'reunión a tres bandas entre as 
partes mencionada~. 

. As organizacións agrárias 
da cornisa cantábrica. deci-

dian o pasado 19 de Febreiro ' 
realizar mobilizacións o 15 dé 
Mario a prol dunha táboa rei
vindicativa ~ comun do sector 
leiteiro. 

O primeiro de Abril terá- lu
gar unha gran mobilización_ en 
Santiago; na que se espera 
participen tamén outros sec
tores' con problemas de mer
cado, como o da 'carne, e 
para a que se solicita o apoio . 
de todos os sindicatos agrá- ·_ 

- rios e cidadáns. O 

- O ministério favorecerá, por . 
outra parte) a concentración de 
empresas. 

Como lembrará o lector, este 
periódico ·informaba no pasado 
·número do desmantelamento de. 
vários centros de Unión Eléctri-

- · ca- FenoSa. en cidades galegas, _ 
con . motivo do l'.lOVO mapa eléc
trico e insistia nas escándalosas 
deficiencias de servíclo ryun país 
exportador de enerxia. · O 
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·, FÉIRA DO COCIDO 

Cuiñ_a· nego.use a s_ustitu,ir· · 
. . . . 

·a ~Marta Sánchez 
··como ·pregoeira. · 
.• . DESIDERIO MARTINEZ'ILALIN 

Celeprouse este. pasado Domin
go a XXII edición _da Feirado Co- · · 
-cido en Lalín. Coma sempre, a 
data deta coincidiu coa dunha 
semana antes dos · carnavais. 
Aceitada ·a teoria cristianizada de 
que esta última festa · supón a 
c;Jespedida da época de chea 
proteica e a·entrada na abstémia 

·. da carne, podemos afjrr:nar q~e 
no Deza a carne, especialmente 
a de porco, é tan apreciada que , 
merece uns festexos fóra db co
mun. E en efeito, a Feira empe:. 
zou á funcionar coa intención de 
venerar ·xovialmente un produto 
que tiña a ·sua base no cocho: o 
cocido. Oeste xeito eñtregouna o 
pasado día . dezaoito unha · tradi
ción de vintedous anos que nun
ca sofreu in.ovacións demasiado 
drásticas. · 

Non obstante · si ·. se poden 
·apreciar li?<eiros trocos · que. su-

selleiros da COTOP .. En homena
xe póstumo ao. seu labor. tanto · 
en Lalin como na província, apa
recía nos folletos anunciadores 

· como prégoeiro desta edición. 
Xunguíano · asi a personaxes 
como Otero . Pedraio ou Celso 
Em'ftio, que hai anb~ pronur)cia
ran tanién o pre.gón. 

Pero segundo ·parecía ao prin
cipio non era intención da· comi-. 
sión argalladora que. o e alcalde 
realizase tal -misión, -senón que 
as posíbeis escollida's eran ou 
Marta Sánchez ou Luz Casal. Foi 
a negativa por parte destas a 
que motivou que os folletos saí
sen do · .prelo con Cuíña como 
pregoeiro. A continuación pasa
ron . duas cousas: a primeira foi . 
que a oposición manifestou . a 

ESTRADAS. 

Viialba .. necesita urxentement~ unha variante' 
.• PA_BLO NASEIRO!YILALBA 

Vilalba é, pola sua situación, un 
-importante cruce de camiños. Na 
vila chairega. confluen as estra-· 
das N-634 e C-64'1, ademais de 
váíias vias locais, que canalizan 

·todo -o tráfego ~ntre ó interior da 
província e ·a Mariña lugue_sa, por . 
unha banda, e entre Galiza e As-
Júfi.as ·pola outra. · · 
. ·Toda esta circulación ten a sua 
encruCillada nunha Vilalba quxo : 
tráfego é caótico, . 

FrecuE3ntes atascos, grand.es 
camións que realizan tarefas de 

. carga e' descarga a calquer hora, 
contínuos estacionamentos en 

· . dobre fila e unha insuficiente rEr -
.gulación conve~en á vila nun 
- ponto negro·da circulación,-temi
dó especialmente polos profisio-

-. nais . do _ transporte, que deben 
armarse de boas doses de pa- -
ciéncia .antes ' de aventurarse na 
fauna circulatória vilalbesa. 
· Por se fose pouco, a plantilla 
de Policias Municipaís é suma
mente escasa -unha decena de 
axentes..:_ e o funcionamentó 
dos semáforos deficiente. · 

A --posíbel solución . ao proble
ma ven da man dunha traída e 

, ~ poñen un chisco de.. ar fresco; ou 
un obx~cto recorrente. · de co
mentário, que ven ser o mesmo, 
tan · necesários. para que estas 
"tradicións novas" gocen dunha 
certa vivacidade. Este ano· tal 
animación estaba asegurada 
polo relevo na alcaJdia debido ao
ascenso de Cuíña.' Este, que diri
xira o Concello e polo tanto a 
Feira na , década pasada, pa
seouse nesta ocasión acompa
ñado do novo alcalde, Crespo 
Iglesias, e seguido· a pouca dis
táncia por dous membros oa Po-; 

· suá contrariedade por tal nomea
niento, no· que apreciaban · unha 
soterrada intención · propagan
dística e unha ·ruptura coa tradi
ción ao introducir a un .personaxe 
da política n.un nutrido rol de no
tábeis figuras da nosa cultura. 
Tamén Cuíña se amosou resenti
do pala sua ·util.ización .como su
plente e como resultado destes 
dous factores xurdiu o troco nos 
pl~ns dos organizadores, que ti- · 
veron que recorrer· no último ins
tante a Luís Álvarez Pousa que 
si ten algo. a ver coa cultura e aó 
que non lle importou ser unha 
terceira figura. Aparte desta lixei
ra polémica transccirreu esta edi
ción con tal no'rmalidade e coas 
mesmas brasileiras do .ano pasa
do. . D 

· 1evada Variante de Vilalba, que 
uniría todas as estradas que 
cohvE3rxen na capital' chairega 
fóra do centro urbano, desco
nxestionando as ruas da vil.a. 

Ao anunciarse o proxecto des"' 
ta variante, non tardou en mani
festarse a oposición dos comer

. · ciantes vilalbeses, que conside-

- Poslbel traxecto da variante 

supón para a vila o tránsito diário 
de centós de camións, alguns 
deles transportes de mercado
rias perigosas, e consideran que 
a variante non-suporia nengunha 
merma para o comércio, estrutu
rado fundamentalmente para 
atender a unha povoacíón, maio
ritariamente rural, de máis de de
zaseis mil persoas, e só unha mí
nima parte dedicado ao turismo. 

Hai tamén quen aporta outra 
posíbel solúción, que consiste na 
construción dunt:ia avenida que 
arrodease a vila, pero dentro do 
casco urbano, evitando o tránsi
to polo centro. 

mente, nas horas ponta, o paso 
de máis de dous mil veículos á 
hora, que atopan inumerábeis 
atrancos dada a nefasta organi
zación do tráfego, e que están a , 
causar o deterioro desta avenida, 
construida hai unha década polo 
governo da' UCD, e que rexista 
socavóns de case un metro de 
diámetro en boa parte da sua su
pertície. 

De seguir a este ritmo, nuns 
anos será imposíbel circular por 
Vilalba, motivo polo cal urxe a 
construción esta circunvalación, 
sexa cal sexa a sua ubicación, e 
que isto dubide, só ten que vir 
comprobar como se tarda case 
média hora en percorer os esca
sos dbus quilómetros da trave
sía. D 

.. licia Muniqipal, rodeado dese ca
racterístico resplandor dos con-

APONTAMENTOS DO MOVIMENTO ALTERNATIVO 

INFOR.ME -GLOBAL 2ooó 
CHUS BELLO 

O estudo denominado "lntorrne"'Global 2000", realizado ·paio' Departa
mento de Estado e o· Congreso sobre calidade meio- ambiental dos · 
EE.UU., a1 instáncias do presidente Cªrter en Maio de 1977,, sobre os 
"Cambios· probábeis que acaecerian a finais deste Ambiente", no que 

.se anticipan infinidade de dados avisándonos sobrE3 o futuro escuro 
que nos espera, podémol0 resumir nos seguintes pontos: _ 

a) No ano 2000 seremos case 6.5000 millóns de habitantes no Pla
neta ·(o que representa un aumento do 50 en 18 ános e o. 90 nos . 
p~íses pobres). Ainda supon.do unha duplicación 'da produción de ali
mentos, aumentarán as zonas de fame. -Actualmente. rriorren de 'fame 
100.000 persoas ao dia; as martes pola desnutrición de alimentos 
case se duplicaran. · . · 

b) A contaminación de ríos e litoral será de alta p.erigosidade e se 
tirarán ao ar centos de mi11óhs de toneladas de fumes, pó e gases de : 
todo tipo. Todo xunto provocará_ a morte de 50.000 a-2.000.000 de 

· espécies vexetais e animais, que representan o 20%' de ·entre todas 
as coñecidas. 

c).A água-será ei;>casa e contaminada (desde as augas·subterráneás · 
ate as choivas ácidas). Non o!:>stante as necesidades de água serán 

·o dobre das actuais, co agravamento de des~rtii:ación e desforesta-
ción masivas, que pol!=i acción humana o ·po"r incéndios, pasarán d.os 

· actuais a millóns de Km2 aos 24 n:iillóns (as nosas terras están xa de . 
cheo nese proceso de desertización). Todo isto alonxará .as choivas, · 
provocará ·saliniz;;ición .das costas, cámbios ciimáticos e ao loriga, fal
ta .de osixeno e exceso de anídrido ca~bónico. As_espécies máis. deli
cadas_, como o fitoplancton, básico para a reprodución de osíxeno (o 
mar é a fonte do 70% de osíxeno atmosférico), tenderán a desapare-

. cer pola confaminación e os cámbios climáticos. · · . · 
e) A causa da contaminación dos avións, ares condicionados, ne~ 

veras. e aresoles, a capa de ozono (que nos protexe contra os -raios 
ultravioleta) perdeu xa é;lgora un 5% _da sua m?sa. No ano 2·.000 t.erá 
perdido polb menos un 12%, de inaneira que chegarán á Terra un 

. 20-25% máis ·de. raios ultravioleta e o cáncer de pel ·provocado por 
estes aumentará poló menos nuri 50%: 
· · f) Os res.íduos nucleares vertiaos nas fosas marin'as, van envoltos 

en COfJfainers {btdóns de formigón) que non poden aguantar a presión 
das enormes cantidades' qe água que suportan, só poden resistir du-:

- rante pOl,icos anos. Segundo o oceanógrafo é oceanólogo Jacques 
Cqusteau, ·e1 rnesn:10 ·ten visto, co seu batisc~fo de grandes profundi
dades, moitos contedores de resíduos abertos "bostezando como os

. ' tras"' o que significa contamir:iación das cadeas tróficas (alimentícias) 
do mar e o océano. · · · 

A idade média destes resíduos tóxicos, acumulativ.os e1no'n eliminá-
beis, é de 25.óoo anos. · o 

. ran que co desvío do tráfego 
mermarían sensibelmente os 
seus ingresos, levándoos á cre-
ba. · . 

Fronte a eles, os partidários da 
medi~a alegan o· transtorno que 

Mentres tanto, segue sen deci
dirse o traxecto da variante, e a 

_ travesiá de Vilalba soporta diaria-

TRIBUNA 

O.DEPORTE É UN TEATRO 
PUCHEIRO 

rnse xerqlmente que o deporte destaca polo seu 
cru realismo. Ne111bargantes, é pouqo probábel 
que na vida real alguén asuma poses, figuras e 
comportamer:itos que lle sQn próprios nas práti-
cas deportivas. · 

9 deporte, como o teé;itro, posue numerosos 
elementos conven.cionais, atrav~ dos cales cada 
un interpreta o seu papel, un.has veces imposto e 
outras escollido segundo a sua persoalidade. 

. -Por exemplo, son convencionais as dimensíóns 
das canchas ou tapices, as regras dos distintos 
deportes ... so"n tantos os C<?nvencionalismos que 
para un inexperto é imposíbel diferenciar a loita 
clásica da libre, o iudo do samba. 

Hoxe, calquer espectáculo ~eportivo asemélla
se cada vez máis a unt:ia representación teatral, 
con componentes de representación, cac.1a vez 
mais acusados, para poder conectar co público. 
A prática deportiva vai, ·r.láis a niáis, íntimamente 
.unida ao espectáculo. Vestuários, regras e com
portamentos dos prqtagonis~as están en función 
da posta en cena, deseñado$ para agradar aos 
espectadores. - · 

A própria modalidade deportiva forma o carác-: · 
ter do deportista e o seu pasto no entramado da 
obra confírelle unha espécie de papel que o vai 
marcar, sen -ter que recorrer á loita americaoa 
onde os bons e os maos xa están prefixados. 

Os . deportistas xa están penden~es tanto do 
seu papel, da impresión que causarán nos es
pectadores que ria concentración de todos os 
seus pensamentos hai un só obxectivo deportivo: 
a vitória, contra o cóntrário ou contra as suas 
próprias limitacións ~ conduta no espectáculo de- . 
portivo reflexa o seu .carácter. En .Nalguns coléri
co, noutros coneentrad~>, peé,hado, descarado, . 
introvertido, expans,vQ ... ·o importante- é que se 
mar:iifesta precisamente ~ando o deportista sé!Pe 
que todo o público está pendente do que el fai.· 
Un provérbio di: o carácter é .o destino. Podería
se engadir: o carácter do aeportista é o seu pa
pel. Hai que ter en conta que, como no teatro, 
existe un director de cena, da obra, -os treinado-

' ,, 

fes, · que son os que reparten · as persoaxes, os 
papeles estelares; os comparsas ou o extras. 

O treinador monta o espectáculo guiándose 
palas coalidádes dos .seus intérpretes. Poñendo 
comó exemplo o fú~bol: o porteiro debe ser áxil e 
bon t:je reflexos; o defen~a forte, rápido·e contun
dente; no cehtro do campo hai os obreiivs corre
dores e o que leva a batuta, e na dianteira os · 
rápidos e habilidosos ..•. gúiase potas cualidades 
físicas, velocidade, regate, salto ... O mesmo trei
nador, como un director teatr:al, ensaia múltiples 
interpretacións', da mesma cena, dándolle voltas, 
mentalmente, cen veces durante todtl unha noite, 
cqmo se fose, cada partido; unha estreia. 

Non se 'rata de igualar ao deportista c9 act.or, 
.e tanto máis ao teatro co deporte; senón de mos
trar a eséncia teatral que encerra o deporte, os 
elementos que o converten nun espectáculo non 
ixsento de verdadeira arte. A parte de espectácu
lo imponse á deportiva na directa medida que 
vaia dirixic.ja a máis. público. O 

.I 

,· f 
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pHOGRAMA PUBLICITÁRIO DO tONCELLÓ DE VIGO 

· ~ (IALIZA E. MUNDO· 
~ 

As .análise~ faranse nun laboratório· priVado e con -dubidosa.Cqpacidade· para o traballo . pre~sto 

A ·campaña e.entra .O· cancro xinecOIÓxico pon en .· evidéncia 
. . .. . . . - . 

a falta · de íneios asistenéiais 
•x.cAR~ 
O Concello de Vigo, co 
lnsalud e a Cruz Vermella, 
ten iniciado unha 
campaña, que se 
prolongará até Maio para · 
a prevención do cancro 
xinecolóxic.o na muller. 
Inserida na necesidade da 

. toma de conciéncia da 
revisión xinecolóxica anual 
das mulleres, a campaña 
é criticada nalguns 
aspectos profisionais: 
·privatización das análises, 
falta de experiéncia dos 
médicos encarregados da 
~xploración e 
imposibilidade de 
seguimento coa actual 
estrutura da sanidade 
pública. 

Setenta e cinco millóns inviste 
neste "f>rograma de Prevención 
do Cancro na Muller" o concello 
de Vigo en colaboración co lnsa
lud -que cede a intraestrutura 
dos Centros de Saude- e a 
Cruz Vermella, dos cales vinte
cinco corresponden a publicida
de e o resto aos gasto~ próprios 
de persoal e análises. E precisa
mente nestes dous aspectos 
onde se centran as críticas dal-

gun~ sector~s profisionais que 
ven positiva a iniciativa pública 
na prevención dos cancros xine
colóxicos da muller, especial
mente aqueles que pola sua gran 
incidén'cia esta.dística e pala fácil 
detección precoz, poden campa
ñas semellantes áxl:.ldar a . redu
cir . 

-tos en. funcionamento, para unha 
povoación .de 600.000 habitan
tes. Un deles está no centro pri.-

. vado POVÍSA, e arrasta un· retra
so de tres meses nas citas, ·e o 
outro no Hospital Xeral é de re-
cente instalación. · 

Se ben a técnica de· apalp~
ción é suficiente nunha aproxi
mación que debera ser de case 

Os cancros de mama, aos que rutina; no caso dos cancros. de 
se dirixe a campaña, son os de · mamá as mufleres que entran 
maior incidéncia na muller, pero · nos considerados grupos de ris-
non así o cérvico-uterino que é co (antecedentes de can<;:ro de 
antecedido polo de útero (espe- 'mama en familiares, mulleres con 
cialmente do endométrio) que mastopatia tibroqüística, anteca- . 
non é chequeado neste Progra- dentes doutros cancros xineco-
ma pero que tamén precisa se- lóxicos, mulleres con menopáu-
guimento anual. sia tardía, sen tillos, menárquia

precoz e noqieadatnente niulle-
0 cancro de mama detéctase res maiores de cincuenta anos) 

inicialmente por palpación do débeselle realizar sen' 'máis unhá 
médico e por auto-palpación da mamografia co que, á vista dos 
própria muller, que é quen mellar médios cos que se conta, o 
pode decatarse da preséncia asunto vai para largo e está cha-
dalgunha anomalía -comenen- mando a algo máis que unha 
temente ensinada a facer a ex- campaña. 
ploración do seu próprio corpo. 
No caso do médico precísase 
moita experiéncia en palpación 
para poder descobrer bultos ex
tranos. O paso imediato a seguir 
unha vez detectado algun indício 
anómalo é a mamografia e· pos
teriormente a citoloxia, estando 
en desuso as técnicas termográ
ficas. A ese respeito a realidade 
é que no Sul da provincia de 
Pontevedra hai dous mamógra-

Analíticas en laboratório 
privado · 
A proba que se realiza para a de
tección do cancro cérvico--uteri
no é coñecida como Técnica de 
Papanicolau e esixe, para a sua 
realización -que non . para -a 
toma de mostras-, a imprescin
díbel preséncia dun anatomo
patólogo. A campañá, ~ unha 

gran parte dos s.eus tondos, de- ''sos positivos na proba de -Papa-
ban cobrit os-tustes desta analí- nicolau. · · 
tica, que actualmente·ven saindo 

· ·entre as· 3 e as. 5,000 pesetas. O 
Laboratório Pereiro · de Vigo é. 
quen vai correr en exclusiva coa 
análise destes dados~ . o que 
pode dar; ao ·termo da campaña, 
unhas 6.000 análises. 1 A cifra é · 
enorme se ternos . en. COflta que 
no Hospital Xeral o departamen
to correspondente analisa ·practi
camente a mesma cifra de citolo- · 
xias durante un ano, e conta con 

· dous anatómo-patólogos e dous 
. Cito-tecnólogos, mentres o Lá
boratório· Pereiro só ten un: ana
tomo-patólogo, ainda que adver
tiu de novas contratacíóns, nun
ha especialidade sen . practica
mente paro, -e· para unha técnica 
na que se precisa, se se quer se
gurid~de, experiénci:a. 

Para a realización da .proba té
manse tres mostras celulares no 
cuello (exocervis), dentro do cue
llo (endocervis) e no fondo da va
xina, para o que é tactíbel instruir 
·aos médic9s, ainda que· se re
querirla, para ben ser, máis ex
periéncia que o curso de quinc.e 
días ~ue deron diferentes -xine- . 
cólogos no Hospital do Meixuei
ro aos que van· atender esta 
campaña. SeguQdo o informe 

· Task Force son precisamente os -
erros na toma de mostras os ql,le. 
provocan maiores índic~s de tal-

Erradicación do cancro .. 
xinecolóxico . 
·Os aspectós 'positivo.s da cam~ 
· paña básanse en qu~ é unha ma
neira máis de estimular ás mulle
res a facer unha revisión xineco-: 
lóxica anual e súmase a campa
ñas. · anteriores contra · o cancro 

. de mama -o de maior incidén
cia na muller:- da. Xunta de Gali-

. cia . . Sen embargo ·pr.ecisarlase 

. que ~s campañas fosen dirixidas 
a ·dotar aos centros de· saude de 
persoal para a exploración anual, 
de ·máis sistemas de control nos 
Hospitais da zona -tanto anal íti
cos como técnicos; léase mamó
grafos por. exemplo-, e dunha 
política da sanidade pública que 
permita un- maior control dos in-. . 
ve~timentos e unha maior garan
tía da utilidade dos mesmos. 

. ·como Goiriciden todos os xine
cóiogos: "os .cancros -de mama 
poderian reducir a sua incidéhéia 
cunha detección precoz, aumen
tando as posibilidades de cura-:
ción, e podiase. chégar á práctica . 
·extinción do que-afecta ao cuello 
do útero se se se'guise unha sin
xela poljtica de detección pre
coz. Esa · temprana detección, 
ainda sendo máis difícil, tamén 
ten gran i~portáncia . nos que 
afectan ao endométrio e -aos 
ovários". D 

OOUS MESES DO ACCIDENTE DO VELASCO 11 

Os Tiiio~ dos mariñeiros gardeses néganse a crer q~e os· seus país morreron 

"Meu pai non ven" 
Portugal e/ou Azores a realizar. o 

- resgate e desta forma eles non 
mallaban o ·cu? . . 

Por.·que non hai coordenación · 
enlre a Marina . Mercante, Forza 
Aérea e Mariña de Guerra, 

Se os vosos tillos estivesen 
nesa situación, actuáriades de 
igual -forma que o fixéstedes cos 
homes do Vel(lsco? Non! 

Dígannos, por que a Adminis- · 
tración se para a pensar e a dis- · 
cutir un salvamento? Se se.para:.. _ 
ran a pensalo un minuto sairian 
xa, rapidamente e ... señores, se 
chega haber vida, que?!'~ ' 

.MONTSERRAT ÁJ..VAREZJA GUARDA 

"Meu pai non ven". Esta é 
a frase que repite un dos 
fillos dos mariñeiros do 
Velascoll. Eles, ao igual 
que as suas nais e o resto 
dos familiares néganse a 
creer que teñan morto. 
Ainda lles queda unha 
·esperanza, pero paraece 
que xa moi vaga. O 
pasado dia 16 de Marzo 
cumprianse dous meses 
do tristeiro accidente, no 
que perderon a vida 11 
marlñeiros da Guarda. Seis 
mulleres representáronos 
nesta entrevista. 
manifestaron a sua 
angúria, a sua dór e as 
suas críticas. Non queren 
mágoa nen compaixón de 
ninguén, só esixen 
respo~tas. 

O povo da Guarda solldério cós damnificados do tlelasco 11 

Mentres ·Emília · 1e este aÍ1.9co 
da sua carta outra das viuvas, Mª 
Isabel, pensativa, formula unha 
outra ºpergunta, "~ quen nos di 

14 de Febreiro. O naso único 
consolo, os tillos e a familia". · 

Os ánimos están baixos, e ven 
o futuro demasiado lonxe e moi· 
negro. Teñen tillos que educar e 
alimentar, e a sua própria vida 
persoal para levar adiante. 

Fixéronlles moitas promesas, 
unha delas era a de oferec,erlle 
un posto de traballo, ainda contJ
nuan á espera... As suas pagas 
como viuvas non apareceron ain
da. Ata dentro de dous anos non 
constarán os seus homes como 
d~sap~recidos. # 

Viuvas histéricas 

un soldo". 
Non aceitan as acusacións de 

irresponsabilidade. e non o fan 
porque saben que once 

1 
homes· 

·non poden . ser acusados é:le 
irresponsábeis a un tempo. So
bre a visita·de Manuel Fraga din
me, "papel mollado": E cando fa.:. 
lan de Fraga din referirse a todos 
os poi íticos, "xa que puderon 
gastarse 10.000.000 .na investi- · 
dura de. presidente da Xunta 
como é que non hai.diñeiro para 
unha equipa de resgate? Non hai 
vergonza?". · · 

que nestes mom!=3ntos ainda· non 
a habia?" 

"Respóndan_me a· esta Pergun
ta! -continua a ·carta- se algun -
dGs tripulantes se enterou desta 
situac.ión, tivo que ser ... Ben, 
páren_se a pensar porque a miña 
cabeza ·non dá para niáis. 

Por t1¡ue '. non hai unha equipa 
de resgate rápidá e eficaz? 

Oigan.. quen di que na Galiza · 
non existe unha equipa de résga-· 
te; se teñen o "Alonso de Ctia
ves"' que é máis lento que unha 
game'la a motor ... E teñen. os bu
ques ".Bias de· Lezo" e "Méndez 

- Núñez" que saen de porto sen 
combustíbel e a metade de ca-

·númro de teléfono n.on empezan 
á mobilizar Terra, Mar e Ar? 

Terra si que se moven; os da 
Cruz Verniella . . Mar, quen? Ar?, 
quen. Uns he!icópteros que non 
teñen-. autonomía e aderhais ... 
Telefónica está cara e o teléfono. 
para esta. xente só sirve para ,en
carregar boas com1das e ceas· ou 
un grari baile. · . · - · 
· Por que ríon se lles comunica 
nada aes familiares? 
. LemQremos que estes se ente
raroñ do desastre através dos · . 
meios informativos, a televisión, 
o dia 17 ás nove da noite. E ·re-

. centemente cando· deron a notí
cia dos restos dun nautráxio 
anunciando que podian s~r os 
do Ve/asco Yolveli acorrer o 
mesmo. 

Onde estábades? Seguro que 
nas vosas casas, na cama. Hai 
que ser un pouco máis· humanos, 
ainda que coido que para ·a Ad
ministración esa ·palabra carece 

-de senso e xa está . pasada .de 
moda. · 

Onde estaba o Presidente do 
Govemo e o Rei? Nen mandaron. 
un telex de condoléncia". · 

Aquí e5taban ai? crítieas de Mª 
Emília, palabras das que todas 
se tan portavoces. . 

Queren manifestar tamén o 
. · seu. agradecirilerito ao povo .9a-

Cando. !les perguntei sobre como 
quedaran as cousas despois -
destes longos meses, rapida
mente comentan · por xunta, . 
"igual que ao princípio". Ninguén 
se moveu para dar unha respos
ta para as · moitas perguntas 
qwue o náufráxio deixa atr~s. 
Seguen día a dia tentando es
quecer aquelo que é difícil dejxar 
agachado nalgun· IL!gar .das s.uas 
mentes. . 

Dinme que a loita non é un asun
to dunhas cantas viuvas histéri
cas. "irnos . loitar até conseguir o 
qué .nos ternos propostó, ·as res
postas. lsto non .é un capricho!". 
Por que· e~ta loita?, perguntaran
se alguns xa que agora non hai 
cousa que facer. A sua resposta, 
"os nosos maridos loitaron par~ 
darnos durante todos o~ meses 

A carta dé Mª ·Emília 
Martínez miño son abrigados a voltar. · ·. 

lego, pero en especial ao da · 
Guarda. Ao armador, que lle axu
dou en canto fói posíbel, aos 
mariñeiros dos · tres _barcos que 

"É mof difícil plantarlle cara a 
un nov.o día", dime Xosefina Váz

. quez. "Supéranse. estes momen
tos de vagar,. peró · sempre hai 
algo que te volv~ traer a angustia 

.. e a soedade, sempre hai algo 
novo a ser lem~rado, como o dia 

A continuación presentámoslles 
alguns treitos da carta pública de 
Mª Emília Martínez. 

"Por que cando O··SOS 'toi en-
viado non fixeron caso? · 

Que lles . importa a v1da de
onoe mariñeiros! Por. que fi~eron 
ouvidos xordos? Pqis porque es

. taban agardan~o a que sairan 

Isa é unha vergonza! 
Porque están ocupando pas

tos que non saben . defender. 
Porque traballar é duro, e como · 
todo o mundo sabe pudendo es
tar sentados. esperando un sim
ples papel para firmarse .. e até 
isto Hes dá traballo. 

P~r .que cando ~e marca un 

aturaron durante catre dia$ a que 
_vjñesen resgatar o barco onde 
estaban aqueles que foran · os 

. ·seus. ~Qmpañeiros, á alcaldesa, a 
Bertin o do Contr:aria de Pesca
dores e a Antonino .T.orrón .Que 
desde un . comezo manifestou . 
unha .preocupación sinc~ra. -O 
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Daniel Garcia Ramos,. 
pr~idente· da Sala do-Civil e do ~· Pe11al do Trib~nal ·Superior-de Xustícia 

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

'É inconcebíbel ·que se .poda·admlnistrar xustícia nunha língua 
.. , j 

'·. tju~ non é á que. comparten os cid~dáns'' · ·· 
• G. LUCA DE TENA . 

,Antes de ser · Presidénte da 
Sala do ·Civil e do' Penal do' 
iribunal Superior de '" . 
Xustícia, Daniel Garcia 
Ramos é o primeiro · 
maxistrado que. interpretou . 
a cooficialidade. lingüística a 
pro.Ido galego. Presidindo 

un-histórico xúício. na \ieiga, 
invitaba aos declarantes a 

.. facelo na lingu·a do país.- A 
adver:téncia cortés de qúe 
·serian comprendidos nii . 
outra língua, cam.bia por·_ 

·. primeira yez de1.lugar nunt;lé;i 
sala de .xu ício. Agora aporta 
a Tribunal Superior a-. 

experiéncia duñha carreira 
xudicial én diário contacto · 

. coa socioloxia e. o idioma · 
dun país en crise. Garda 

· Ramos é tamén profesor 
cofaborador de Direito 
Procesal e portavoz de 
Xuices para a Democráda ·· 
na Galiza. 

Parece obviedade co"'.'ezar polas quil. Como se pode na sua opi
. disparidades das senténcias do nión tratar esa intermediación da 

Constitucional sobre os casos de · xustícia e das liberdades que é o 
Murcia, Pontevedra e Melilla, e a caciquismo. _ · 
influéncia que necesariamente . 
terá este · feíto na confianza do No meu caso a natureza dos xulga-
xusticiábel. dos nos que exercin a miña carrei-
. -. . ,· . . ra puxéronme en contacto coa rea-

A. conf1~urac1on <:Jo Estado ~e, d1~e1- lidade galega. Ainda estamos 
to .supon. que existe: ~~ha p1ram1de abrindo camiños, abrindo eidos de 

_de orgarnsmos-. xud1c1a1s que le~an liberdade. A maior é a que procede 
ª.cabo de~t~~ ~~s sua~ ~ompeten~ da asunción desa liberdade por 

. c1as a def1mc1on do Dire1to. ~en e cada un dos cidadáns galegos. 
certo que a natureza do poder xu- , 
risdicional é distinta e o Tribunal 
Constitucional ten unhas compe-
téncias específicas, mentres que o 'Q 
ámbíto da xurisdicionalidade ca- TRIBUNAL 
rr~sponde ao poder propriamente CONSTtTI 'CIONAL 
d1to. Descendendo ao caso destas ' ' ' ' u 

. senténcias, -~oncretamente nos de' PRONUNCIOUSE, NON 
. Murcia, Pontevedra e Melilla, des- SÓ EN SITUACIÓNS 
concerta un pouco que sobre su-
ppstos similares se podan obter APARENTEMENTE 
solucións distintas. Pero o desean- SIMILARES CON 
cert~ pode éhegar a ser máis wan- ·RESOLUCIÓ_N_S ____ _ 
de ainda se como parece o Tnbu- ,_ 
nal Constitucional pronunciouse, DISCREPANTES, SENON 

· n~ri. s~ en ·situacións ap.~ente:men- QUE INCLUSO HAJ 
· = te s1m1lares 9on res_oluc1ons ~1scre- UNHA ANAU' SE SOBRE 

pantes, senon que incluso ha1 unha ,_ 
análise sobre unha interpretación UNHA INTERPRET ACION 
de 1~9?-!idade que era c<?m~e:téncia DE LEGAUDADE QUE 
espec1f1?a do poder _xunsd1c1onal e ERA COMPETE, NCIA 
que dalgunha mane1ra rebasa, ex- , _______ _ 
cede e amplia o ámbito competen- ESPECIFICA DO PODER 
cial ,do Tribunal Constituci91]~1. - XURISDICIONAL' 

_ Non e bon para o Estado de d1re1to 
que o Tribunal Constitucional faga 
un ha ·declaración de direito que re- .. De~graciadamente ainda temo_s 
base a sua própria cornpeténcia. moit~s esforzos que facer n~sa d1-
lsto poderia criar unha situación de recc1on. Desde o ponto de vista da 
distorsión altamente transcendente patoloxia do que está a pasar, isto 
porque dalgun xeito ven alterar as sin~nifica que ainda existen en 
asignacións de competéncias esta- mo1tos pontos da Galiza unhas es
belecidás na Constitución. Real- truturas de poder local caciquil. O 
mente se o problema que se deba- caso de Vei~a lémbrame que moi-

. te é un problema da interpretación tas veces teno pensado que as re
da lei eleitoral, o que habia que fa- feré~cias ao caciquismo que facia 
cer é modificar esa lei eleitoral. Se Daniel Castelao estanse a. viver, 
esta . é un ha legalidade ordinária non como reminiscéncia descen
esta declaraéión ten que facel~ dente senón en toda a sua intensi
única e exclusivamente o poder dade. A medida que vaia habendo 
xudicial através das salas ou das unha conformación cultural profun
xurisdicións específicas que son da ~o povo_galego loxicame~te ~a
neste caso da contencioso-admi- bera capac1dade de superación in
.n¡sfrativa. De tal xeito que se real- dividua! fronte a estes artellamen
mente . existe un forzamento da tos caciquis. Pero é que o xuíz non 
competéncia por ampliación do pode estar coma un árbitro neutral, 
Tribunal Constitucional, non só coma un mero espectador, cando 
pode existir o perigo dunha interfe- están a conculcarse precisamente 
r~Jlcia das 'funcións do poder xudi- e~te~ direitos de liberdade e de 

_ cial, senón neste caso incluso unha d1grndade. Penso que no entrama
corr:ección de lei que incide na do · destas estruturas deformadas 

. competéncia da capacidade lexis- de poder, que son estruturas pato
·lativa, que única e exclusivamente !óxicas das nosas vivéncias,. o xuíz 
radica no Parlamento. ten sempre que aqoptar a postura 

e . . , . da defensa da liberdade que é a 
ac1qu1s ... mo e xust1Clf:l postura da defensa da persoa. No 

Vostede in~ervira como xuíz no caso que está a lembrarrne, ainda 
caso da Ve1ga, unha situación tí- qüe a senténcia foi absolutória o 
pica de delito eleitoral realizado · tribunal fixo unhas consideraciÓns 
con instrumento~- da cultura ~ci- que eran coma unha manifestación 

'Q , DIREITO CIVIL 
ESPECIAL DE GALIZA 
SERIAN NON SÓ AS · . 
INSTITUCIÓNS . 
SECULARES, SENÓ_N_· -
SOBRETODO DO 
DIREITO·. QUE EMANA 

~·.DO PARLAMENTQ __ 
~ GALEGO,_C_O_A ___ _ 
~ CAPACIDADE . _ . · 
-~ .NORMATIVA QUE TEN' 

de desacoúgo do próprio tribunal 
perante unha realidade que esjivo 
a viver e que era sangrante. Situa
cións que afectaban a 180 persoas 
qu.e via.n que a sua decisión dé su
fráxio, o primeiro acto político (je 
liberdade· da persoa, estaba condi
cionada por actuacións que eran 
aµténticas manipulacións. Case to
das esas perso·as eran de situación 
económica mói deficiente e cunha 
cultura extraor-dinariamente baixa. · 
Das . 180 persoas, cen non sabían 
ler ·.nen escreber e tiñan que asinar 

, coas suas pegadas manuais. 

Terceira instáncia 
Os· maxistrados do Tribunal Cons.
titucional téñense laiado publicr 
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mente de seren tratados como 
unha terceira. insténcia, pero en 

· ~éncias como a que comen
tou, asumen plen~nte esa con
'dición e mesmo. a utilizan. para im- . 
partiren ·maxistério. 
Nunha situacién un pouco procelo-

. sa da nonnativa, de elaboración da 
própria legalidade e do .ordena
mehto xuridico, · sempre se vai pro:
ducir este perigo de indefinicións 
de barreiras, onde pode suceder 
que o poder xudicial por unha par- · 
te e o Tribunal Constitucional pota 
outra podan incidir1 Certamenté 
todo o que afecta aos direitos fun
damentais da persoa e aos-yalores 
de carácter constitucional en si 
mesmo son· matéria de coñecimen
to do Tribunal Constitucional. Ago
ra, pode ser que o Tribunal Consti
tucional se deixe levar por unhas 
definicións que non lle competen. 

· O problema pode estar en que a 
Lei Eleitoral ten que ser modificada 
porque talvez fixo un conceito de 
circunscrición eleitoral extraordina
riamente amplo. De~de a realidade 
galega, o conceito de província 
para a determinación territorial non 
se axeita á nosa realidade social. 
En segundo lugar, ºse se estima 
que esa consecuéncia é extraordi
nariamente grave, hai unha correc
ción de matiz ou incluso dun novo 
enfoque da Lei Eleitoral, pero nun
ca o Tribunal Constitucional· pode 
determinar unha corrección da le
galidade ordinária. 

Na competéncia das autonomias 
para desenvolver o direito foral, 
recoñecida no artigo 149 da 
Constitución, hai un previsión 
concreta da competéncia para le
xislar. 
A definición a que se retire este ar
tigo que vostede cita da Constitu
ción presupón unha análise esen
cialmente vencellada. Por unha 

.parte a constitución dos tribunais 
superiores de xustícia de todas as 
comunidades autónomas e pola 
outra aqueles territórios que tiñan 
o que se chamaba direíto foral. A 
própria conformación do Estado 
das autonomias parece que ven 
restar forza dalgunha maneira a 
aquelas comunidades territoriais 
que por razóns históricas secular
mente recoñecidas con base na 
sua cultura, na sua língua e incluso 
na conformación xeográfica e na 
cultura en xeral, tiñan que ter un 
trato de maior inte·nsidade desde o 
ponto de vista do recoñecimento 
da sua personalidade histórica. Ao 
se estabelecer un sistema de auto
nomias extraordinariamente am
pliado como se fai na Constitución, 

·parece que existe unha desintonia 
entre a regulación · normativa e a 
realidade territorial do Estado. Polo 
que a Galiza atinxe, este Tribunal 
ten na primeira das salas (a do Civil 
e do Penal) unha competéncia es
pecífica no direito civil que é o civil 
especial. E nesa competéncia ou
tórgaselle ao Tribunal Superior de 
Xustícia a posibilidade última de 
definir o direito porque se lle con
cede o recurso ce casación, que 
cerra toda a capacidade procesual 
e é o último órgao xurisdicional que 
define ou declara o direito. Pero o 
contido desde direito é o que tiña 
que ter ao meu xuício unha defini
ción máis· clara e talvez unha in.ter
pretación non expansiva _senón en
tendida no sentido dun direlto civií 
vivo, non nun direito foral petrifica
do. Eu teño unha interpretación ex
trao.rdin.ariamente ampla, eu diria 
que expansiv.a, do direito civil es-

, pecial da Galiza. Para min o direito 
_civil-da Galiza é o direito civil para , 
a Galiza. Se as circunstancias dos 
últimos anos cambiaron radical
mente unhas estruturas sociolóxi
cas, ·económicas, é necesária unha 
:ldaptación deste direito. Esta defi- .· 
nición e declaración do 1 direifo só 
pode ser dada polo Parlamento ga-

, '~_-"J. De tal mal"!eira -~ue o dimitá 

/' 
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'S'WllÍI. ---------··· • . Se repasamos todo o~que hai na mente ten que haber unha unifor- civil da Galiza. E hai cabida para 
E UNHA NORMA DE . compilación observamos que hai -· midade ao· ordeñamento xurídiéo isto sen que poda-haber en absolu-

CA'RÁCTER ESTATAL 'SE institucións cómo ·ó Muiijo de Her- :· pero este coriceito . non pode se; to unha .confrontación constituciO-
_, deiros,_ a Servidume de Agra, . a . dogmático senón.que teri ·un .con- . nal, porquese,lledáacompeténcia 
QPON RADICALMENTE Compafiia Familiar, os F-Oros ... De ceito esencial que é o .gue hai que do recurso de casación. Por onde · 
A REAUDADE SOCIAL O · todas estas figuras, algunhas' xa · .estar. sempre ollando. E· unha uni- ··poden ·vir os problemas 'é porque· · 
·QUE PENSO QUE HAI · desaparecéron e /ege ·coma' os' fo- formidade candó exista unha reali- .haxa· 'unha ' visión excesivamente 

QUE F.
'A,CER ·E, . ros e outras sofreron unha modifi- dade sociál uniforme. Se existen . restrictiva do cohtido destErdireito 
n .cación substan~ial, de forma que . matices de diferenCif.,lción, · loxica- . -civil especial. · · 

ARTELLALA A TRAVÉS- quedaron non folclorismo xurídico, mente non· se poden aplicar con- E neste momento transicional se 
cd máximo respeito de referéncia. ceitos que se pretenden carregar se dá ó-caso de duas norm~ en 

DO PARLAMENTO · A mesma Socíeda<;te Familiar Gafe- de uniformidade cando son distor- , fitbdo cal delas se debe escollar? 
GALEGO'· ga ternos que enchela dun 9ontido sionantes incluso da espontaneida- ' · · 

completamente distinto. P,ola con- de vivencia!. lsto é o -que está oco- Se o probLema se move no ámbito 
tra, existen unha . série de institu- . rrer na Galiza. Este Tribunal Supe- da lexislación ordinária, o que hai 

civil especial da Galiza serian non 
só as institucións seculares, vixen
tes algunhas e ·outras praticamente 
modificadas polo cámbio de- estru
turas, senón sobretodo do direito 
que emana, coa capacidade nor
mativa que ten, do Parlamento ga
lega. 

cións xurídicaS' que están emanan- rior non só debe ser considerado que escollar· é ª norma ql)e· máis · 
do; que están ·na dinámica social. . como a culmin-ación da administra~ se adecue. · Uo critério restrictivo 

· neste sentido seria negar esa base. · 
Esa capac.idade criativa que para -ci9n da xustíci~ na ~aliza, senón de -real.idade, de identificación do 

min ten plena. óase desde· o ponto que . d~b~ ~sumir en -~·- m_esmo ese . ámbitd· territorial da Galiza. Se 
de vista _constitucional, correspon- _ba!'zo '!lax1mo e_eu dina ql:'~ dem~- unha norma d~ ·cará<(ter estatal de
de plenamente ao Parlamento da de1ro, para definir as cuest1ons que _termina unha sítuación que se 
Galiza. ~e:><an especificamente · do direito opón radicalmente a un critério de 

Esta capacidade de desenvolver 
un dire!to civil próprio poderia es
tenderse até a autonomia xudicial, 
tanto no senso· de ter un Tribunal 
Superior próprio como no de ad
ministrar desde acó os nomea- · 
mentas 

.,, vivéncia· de realidade social o que · 
,.Q penso que hai que facer é artellar 

DIREITO DE lexislativamente-esa norma através 
EXPRESIÓN 9o Parl~mento galego .que ten 

UNGU .. l,STICA -E' UN compet~ncias para iso. Se no_n, se 
, 1 1 existe un ha· base de carácter con-

DIREITO DE-OPCIÓN suetudinário ou foral que dalgu_nha 

FUNDAM. E11.. rr_AL, E O _ maneira matice esa relación xurídi-

Duas formas de direito foral 
Duas formas de interpretar o cü
reito foral, aparecen cada vez 
máis identificadas con senllas po
sicións política&: como algo cris
talizado ou como algo criativo que 
respostaria a esa capacidade de 
desenvolver un direito próprio. 

Os 1ribunais ·superiores de xustícia '" 1 , ca, o Tribunal Superior de Xustícia· 
representan a cu.lminación de toda SEU DESCONECIMENTO pqde desenvolver toda a capac~da- ~ 

.. a organización xudiciaL O que . PODERIA DETERMINAR de criativa que emana di~to para _ ~ 
·A compilación vixente de direito fó
ral galega recoñece unhas figuras 
que é o que podía ser o desenvol
vimento da sociedade galega que 
daquela era esencialmente rural. 

acontece é que secularmente 0 x1·s- -_ d d · -... CO a ecu.ar a maneira mais proce-
tiu ese centralismo que estivo a so- UN NCULCAMENTQ_ dente esa norma xurídica que dis-
frer durante ~~cul?s a Galiza, p~ro PENALMENTE torsiona a realidade do noso terri-
qu_~ na xust1c1a, t1vo tormas morto PROTEXIDO' tór~o . e facé1a coincidir coas pecu-
ma1s acentuadas se cabe. Certa- liaridades. Unha das cous~s piares 

,, que pode ter un xuíz, é non.asumir 
a responsabilidade de ter que defi
nirse de ·maneira clara en ·momen
tos d~ indefínicíón que pode deter
minar unha atítude máis cómoda 
que é adaptarse a un critério de . 
imposición dunhá norma estatal. 
Eu per:iso que o .xuíz ten· que ter a 
forza_ para se definir dunha maneira 
clara, incluso forzando a interpreta-· 

. ción para facer unha adecuada asi
. milación qa nasa realidade~ 
Se o direito á expresión na .língua 
própria é fundamental, . pódese 
exercefxustícia sen que o tribunal 
utilice.o galego? . · 

· o Es.tatuto e Lei de -Normalización 
matizan ·a· cooficialidade da língua 
galega cun adxectivo esencial: o 
galego é a língua própria. O direito 
de expresión lingüística é un direito· 

. de opción fundamental, e o · seu 
descoñecimento poderia . determi- , 
nar ·un conculcamento penalmente· 
protexido da privación dun -direito 
fundqmental. Pero a língua vai 
máis alá. A língua proxécfase cun- ·: 
ha dimensión supra-persoal ·até . o 
ponto. que conforma a identidac;te 
dun -povo. O galego . viveu unha 

. opresión terríbel desde o século XV 
e isto determinou ·imha -situación 
de auto-ódio. O que creo é que 
boubo · un de\moronamento da 

· própria conciéncia individual · que 
determinou despois unha situación
de inversión, ou case de ·ódio tie 
carác~er colectivo~ Polo hai queJoi
tar é''por un proceso de normaliza
.ción que non e só de. dádiva, de 
aceitación · senón de cumprimento 
abrigado p·orque . legalmente está 
estabelecido. · 
A · introdución do xuradQ poc,teria 
ser un elemento de noimalización 
lingüísti~. · - . · 

jf .. 

_.i . 

Claro que ··si. o x·urado abrigaría- ·:.,. 
. nos a facer unha espécie de psico
drama real. Estadísticamente está 
constatado que o 97 por cento dos 
cidadans da Galiza falan ot.1 enten-

. den o · galeg9. Pero incluso haberá 
óutros que só talan galego. Ent_ón 
era necesário que existise esa .ex
presión lingüjstica ·no idioma gale-
go. Porque o que é inconcebíbel, 

, incluso inadmísibel, e compren_der 
que se poda administra~ xustícla 
nunha língua que non é a que se 

~ comparte cos cidadáns ~. 1 neste 
~ caso, cos cidadáns que compoñen 
ffi o xurado. o xurado teria tamén a 
~ -importáncia de desaeralizar situa-
~ cións autenticamente rotinárias na 
~ .administración da 'xustícia. o 
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· Resposta ás premonicións conseNadoraS de Francis H..11:<uyama 

A história nen sequer comezou 
•• FRANK RICHARDS 

Ben raro é ver a · história 
. convertida en centro dun . 
debate de longo aicance,. 

. pero ainda resulta máfs 
estráño que seni~llante 
motivo de discusión · 
apareza n~ primeira .liña da · 
actualidade nun ·país · e.orna · 
Estadós Unidos, que sé ten. 
distinguido p9r estar na~ 

dente, . a histÓria chega á súa ·esta
ción derradeira. Fukuyarna advirte 
que non se trata do remate da 
guerra ,fria ou dunha páxina mái~ · 
do período da pos-guerra, senón · 

· do final da história como tal, do fi- . 
· · nal da evolución ideolóxlca e da 
universalización da democrácia li
beral ocidental. ' - · · 

A destemida afirmación de que 
a· loita ldeolóxita e a própria histq
ria estan a viver o seu momento 
cforradeiro, levantpu un rebúmbio · 
considerábel. Fukuyama re~pósta 
aos seus · Gríticos . dicindo- que a 
sua . tése · é parte · dunha anterga 
tradición iritelectual que o· remite á 
'obra dé Hegel, no século dezano
ve. Pois que o seu obxectivo é de
sacreditar ao mar.xis1l-lo, o irónico' 
é que Fukuyama chegue a invocar 
a Carlqs Mqrx a prol da ·sua exp_li
cación: '.'A idea do ·fin da história -
non é nova. Quen fixo dela un. mo
tivo principal foi o. própr,io Marx 

. antípodas da c_ultura do . 
debate intelectual público. 
Pero asi foi o que _aconteceu 
ca artigo de Francis 
Fukuyama que co título de 
O Fin da História publicou o. 
bimensual -qe Washington 
National lntetest. A regueifa 
que. se houberá de armar · 
polo mundo adiante e entre 
os conservadores norte- · 
americanos poío que sé di 
nese texto, non foi das 
pequenas. En causa de 
semanas o artigo xa estaba 

. traducido a vá_rias línguas. 
En Londres publicoun·o 

- que consideraba que o desenvol- . 
vimento históriqo era algo s.uscep
tíbel de-ser modificado en combi- . 
nación coas forzas matériais. Marx 
pensaba que o final chegaria-can
do se. acadase a utopía comunista 
que habia resolver as contradi-

-completo o lndependent. 
Se.ria interesante poder . 
aclarar aqui por que .fixo 
tanto tu íd9." 

Fr.ancis Fukuyama é director ·ad- · 
xunto da oficina de an¡í'lise e plani
ficación poi ítica ido Depart~mento 
de Estado norte-americano. Con 
anterioridade traballara para a 
Rand Corporation, sociedade de 
iniciativas culturais e propagan
dísticas apadriñada polo Pentágo:
no. O _seu artigo procura sobre 
.todo construir un marco intelec
tual aceitábel para ~ Institución 
imperial que lle . dá Traballo. Sori 

. cláras coma a luz as .suas argu
mentacións. A partir do esfarela
niento das burocrácias stalinistas 
de Chin~.- ·Europa e a Unión Sovié-

. tica, Fukuyama ti.ta a conclusión · 
de qt,Je, o marxismo está a dár as 
boqueadas. : · 

'Po1s QUE .. O SEU 
OBXECTIVO É 

'. DESACREDITAR AO~--
ty1ARXISM0, O IRÓNICO 
E QUE FUKUY AMA 

. CHEGUE A INVOCAR A 
CARLOS MARX A PROL 
DA SUA EXPLICACION' 

· cións todas". · - · 
. Para Fukuyama, Marx.levaba ra
·zón cando qwerla que ·a histór:ia
estaba a ctiegar ao final pero trq
bucábase cando aseguraba que o 
final da história ~seria o comunis
mo. Pola contra, o final está no . 
·igualitarismo da.Norte-américa ac
tual que representa o trunfo fun
damental da sociedade sen .clases · 
de que talaba Marx. · 

Un canto ao capitalismo 
Non ~ difícil comprender por que 
ao artigo de Fukuyama ten prendi

. do de tal maneira a imaxinación 
do conservadurismo. Basicamente 
é un canto' ao caP.italisino en xeral . 
como: conquista derradeira (:la his

. tória e descrebe en concreto a so- . 
ciedade estadounidense como a· 
realización da eséncia humana. O 
máis duro e experimentadq capi
talista debería sentirse cheo- de ra

. zón ao esc~itar · gabanzas i coma .·. 
estas. Pero antes de comentar os 

· razoamentos · de Fükuyama será 
útil precisar .alguns extremos so.: SEBASTIAO SALGADO 
bre Marx e as razóns que expón particular rebatía a tese·de Hegel das as potencialidades humanas material da explotación e do impe-
0 fin da história. · de que a história constituía a reali- por razón dos intereses de clase. rialismó o que detén o desenvolvi-

Son moito$- os autore"s désta zación dun ideal" prévio: "A histó- Precisamente, esta .insisténcia de mento da humanidade, senón a 
hor~ que andan-coa léria. de des- ria . -afirma en A ideoloxia Alemá Marx na continuidade da história auséncia de ideas capitalistas. Os 
carregar sobre Marx os seus pr.ó- non se ~esolye na auto-conciéncia . provoca unha grande hostilidade países ricos apresentan unha cul-
prios . prexuícios. fukuyama non c9mo sublimación do espírito; se- nos ideólogos .capitalistas. A sua tura capitalista e pratican o libre 

. ~abia ser unha excepción. Jsto é· - nón que continua na interacción forma de vida depende da conser- mercado. Os países pobres, non. 
comprerisíbel, poisque é bén máis. da humanidad~ co ~eu entórrío" . . ·· vación da propriedade privada Fukuyama salva as sociedades 
doado atacar a Mané por opinións ·. Exi~téncia de vexetais . Hegel interpretado do OrJente que non coñ'ecen a tra-
:que n.unca dera . que enxuiciar as A h h" t · · 1 h d. ·o· l'b 1 e pero q e ca'-lara a 1s ona a gun a vez, A ,·dea.de. Fukuyama de que a 50_ 1c1 n 1 era uropea u que realmente deu. Ap~sar das h 'd d d · · d · e' t" d t b 11 T o e a umarn a e que aria priva a ciedade capitalista e os valores li- eren na 1ca o ra a o. amp u-

A . . .1 protestas .de. Fukuyama, . M?rx de tealizar o seu potencial. Na dia- berais renresentan a realización · co o lslám se vai salvar porque 
creba do stalinismo equ1va e nunca chegóu a dicer ·tal cousa . · léctica entre 0 ser humano e a na- ,.... non ere nas virtudes do aforro. Asi 

para o autor á consagración pal- como q'ufi haberia un fin · da histó.: da história non é orixinal. O pensa- . é d t d b 
- . · tureza é onde $e pode realizar o mento· capi'tali·sta fo· rmulara con ql!e a riqueza pro u o as oas mária dos valores do capitalismo ria, nen sequer cand_ o se tivese t d · d d u ·h ·h- 'd t a da e plotac·ón e 

· conxun ° ª socie ª e. n ª is- anterioridade o pensamento liberal 1 eas, an es c x 1 · 
ocidental; · Celebra con 9rgullo ·a chegado á utopiá comunista. Oúe tória sen cámbios seria · tanto e os valores do mercado como do saqueo .colonial.. O empobreci-
inobxectabel vitória do Oeste, das . unha atribución desta natureza como-concebir unha "humanidade ob activos finais da história. 

0
. ment? d.o Terceiro Mu~do é con

ideas do Oeste, do liberalismo póda · circular · sen réplica non é estática na que mulleres e homes x . . . . . r . secuencia . .do seu sistema de 
económico e político. Este trunfo · mais que outra proba da onda de · ficarian ·reducidos á éxisténcia físi- . ~ue fai Fukl!yama e .actualiza esta créncias antes ca da dominación 
manifésta_s. e sobre- todo. no esgo- · ·m·1se' r1·a ,·.,.tele.ctual que nos ·invade · · M idea. Para 1sto retoma o pensa- . . · . 1.·· 0 

'd á . l'be 
1 ,-, · ca de vexetais. arx nunca dixo · mento heg~liano. Hegel pensaba · 1mpena 1sta. . . 1 e no 1 r'.l 

tamen';o das. vias políticas ·qu_e se_· De feíto o pensamento de Marx que a história remataría no comu- que a hi"sto'ri·a representaba ama- agrama nas cond1c16ns .de cámb1~ 
Poden apoñer ao sistema capita- b rt 1· · · N t t d h · t · d 1 d 1 
lista ocidentál. procura. a en pa e ' rep 1car aos r)1smo. on se ra a un a in er- . terialización dun ideal previamente que. eran- u~a~ ao. esenvo v1-

que aseguraban que a história es- . pretación. "O· comunismo --dei~ estabelecido. Ft:Jkuyama proclama mento do cap1talism<;>. Neste ~on-
A _pedr_a filosofal taba nas últimas. A identificación xou escrito na ·1deoloxia Alemá- que .as. ideas tan a .história· e dan texto, cobra forza a idea ~e hber-

- da. sociedade burguesa como ob- non é·para nós Ún estado da ·cues- significado ávida. A sua tese des- dade, e conc~etamente ~ idea d!3 
. . ~ara Fukuyama, o . feito de que xectivo final da história · foi un ar- .. tión a éstabeleg_er, un ideal aoque cansa sobre unha aplicación práti- e~pregar capital e tr~ballo sen h-

non se dé atoj:>ado en todo 9 mtln- gumento recorrente dos pensado- . acomodar a realidade. Cha·mamos . ca do idealismo, entendendo este r:n1te nen regu~~mento .. A _palabra 
do , outra saída que o capitalismo, res do capitalismo en, ascenso. comunismo ao movimento · rea~ como a . noción de que son as hbre queda as1. e~parellada a ou-
ten fontja significación histórica: o Hegel mesmo -estaba cenvencidó qué. supera o presente estado de · ideas e non· a real ida de material ás tras coma · propn~ade, mercad? 
·liberalismo . ocidental é . ·o fito da · de q'ue a aparición .da economia causas." A paradoxa é. pois que a _ f . d . . 

1 
. t' -. ou empresa. Moitos destes pn- · 

humanidade toda, a sua .pedra fi- de mercado· sobrt:;? a base da pro- história non~ remata senón que co- ~ue con orman ° esenvo vimen ° meiros capitalistas foro.n ardentes 
' losofal. Ternos a proba na adop-. prjedade privada en · Prúsia equi- meza co c6munismo. Marx foi ben . da humanidad~. evanxeíistas das liberdades. Pero 
· ciÓn de valores coma b pluralismo valia ao fin da história. Marx con- concreto · neste extremo. Na sua No seu idealismo extremo, Fu- un século antes, en condicións di-
ou os princípios· do mercado na · testaba que a teoria da história de ahálise, o ·capitalismo seria· a de- kuyama construe unha apoloxia · ferente~. os seus antergos defen
Unión Soviética. Co recoñecimen- · Hegel non era outra causa ·que a rradeira forma de organización da _ total dC> capitalismo. Desde o seu · deran. xa a ·Hberdade con cota, só 
to u11iversa! c:Jo liberalismo de Oci- exaltación da arde capitalista. -. En ·sociedade na que estarían couta- ponto de vista, non é a realidade ~ Ql.Je .esta vez er:a a liberdade de 

- - ', ,· .... . . . 
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posuir escravos. A escravitude Reino Únido, .por ex~mplo, a co
non. morreu porque os proprietá- roa resérvase certos poderes es
rios. cámbiaran a su~ idea· intelec- peciais, entre eres . o de imp'or o 
tual daJiberdade. · · estado de excepción. Fukuyama. 

• .1 · • recoñece contado que o mundo li-
Unha lo1ta ganada beral' non é todo. o perfeito que 
O autor entande :a história como poderia ser. Pero atribue os defei
unha loita ideciió)<.ica <!lUe a equipa tos d~ funcionamento e desigual
do Oeste gañou por direito. · Pero dades do sistema ao herdo duo 
o caso é que a posición dominan- pasado pre-liberal. Asi que o pa
te das nacións ocidentais non .se sado é responsábel da ,.éalidade 
pode explicar como o resultado de política do presente e só será cou
argumentos trunfantes. O presi- sa de tempo a evanescéncia 'des-
dente Reagan non se habia permi- tes males. . 
tir ·o luxo de cambiar a sua inter- co trunfo do liberalismo capita
vención contra Libia por un deba- lista, toda oútra ideoloxia está de 
te ideolóxico. Tampouco escolleu loito, segundo Fukuyama. Asi, tan.
a discusión intelectual para liqui- to 0 imperiálismo como o expan
dar as suas diferéncias con Gra- sionismo nacionalista son ideas en 
nada senón que preferiu a ·forza. decadéncia no mundo contempo
Nen o liberalismo ocidental derro- ·ráneo. O optimismo de cara o fu
tou, como pretende, ao stalinismo. turo, que sempre predicou o ma
Máis ben, a burocrácia stalinista . rxismo, non é outra cousa que 
criou unha· sociedade sen saída. O apoloxia da situación cando o úni
stalinismo acabou con si próprio. co que quer é toldar a realidade 

'DESDE O SEU PONTO 
DE VISTA, NON É A 
REALIDADE MATERIAL 
DA EXPLOTACIÓN E DO 
IMPERIALISMO O QUE 
DETÉN O 
DESENVOLVIMENTO DA 
HU~IDADE. SENÓN 
A AUSENCIA DE IDEAS 
CAPrT ALISTAS' 

O argumento de que o.bloco so
cialista vai atrás das solucións do 
liberalismo ocidental está no cerne 
do artigo de Fukuyama. Pero o 
diagnóstico da democrácia liberal 
non é tan espléndido como pre
tente o autor. O egalitarismo da 
moderna Norte-américa deixa ben 
que desexar. A sociedade esta
dounidense segue a ser profunda
mente desigual e moitas vilas do 
interior son comparábeis ao Ter
ceiro Mundo. Para alguén que tra
balla en Washington como Fuku
yama, non pode ser novidade o 
feito da ocupación permanente de 
Washington por un exército de es
molantes e por outro de pol icias. 
Ao pé dos edifícios do Departa
mento do Estado hai un Ghetto 
negro. O funcionamento da demo
crácia norte-americana depende 
da exclusión de millóns de per
soas do sistema político. Os Esta
dos Unidos apresentan os índices 
de abstención máis altos de todos 
os sistemas de voto coñecidos. E 
isto é válido no só para hoxe se
nón en todq o que levamos anda
do deste século. 

Pero cando menos o ideólogo 
do Pentágono e autor de O fin da 
História está en condicións de afir
mar que a democrácia ten unha 
existéncia formal nos Estados Uni
dos, porque non poderia afirmar o 
mesmo para a meirande parte do 
mundo. O Pacífico, alcumado polo 
de hoxe sala de máquinas ou lo
comotora do capitalismo, non 
quer saber nada nen da democrá
cia formal. Para cáse todos os 
países desta área, a apariéncia de 
eleicións libres non é algo que pa
reza tirarlles o sono. Poñamos por 
exemplo os casos de Hongkong; 
Singapur, Corea do Sul ou Taiwan. 
O farturento Xapón non ten sequer 
un sistema de dous partidos, se
nón ·que se governa por un ha es
pécie de PAi mexicano, o Partido 
Liberal Democrático. · · 

Democrácia formal para 
poucos .. 
Só nun cativo grupo de países con 
anos .de exercício do capitalismo , 
ten a democrácia formal un cer:to 
viso de realidade. Pero tampouco 
_nestes casos se permite· aos prin
, cípios democráticos cruzarse no 
camiño dos i'n.tereses de clase: No 

actual. Non sabemos ben en que 
mundo vive Fukuyama porque as 
democrácias liberais están meti
das até o van no armamentismo e 
non se pode asegurar que na his
tória recente lles dese repulgo em
pregalas. Escadróns da morte e 
exércitos mercenários pagados 
polos Estados Unidos son proba 
de que o imperialismo non é cau
sa do,pasado. 

Np que se retire ao fin do nacio
nalismo, compre lembrarlle a Fu
kuyama q1,1e facer campar a ban
deira das barras e estrelas é a co
mida de todos os dias para os po-
lít icos norte-americanos. Nos Es
tados Unidos non deixan pasar 
oportunidade de facer unha festa 
patriótica. O chauvinismo está na 
orde do dia de tOdo o capitalismo 
ocidental. 

Un ha aberración 
E tocante · ao racismo, outra idea 
anti-liberal que Fukuyama non 
aborda, é ben claro que nas socie
dades capitalistas é unha aberra
ción cada dia máis extendida. No 
centro de case todos os debates 
públicos dos Estados-Unidos está 
a cuestión racial. Os partidos ra
cistas e raciais dos Estados Uni
dos tense beneficiado ultiman
mente do clima chauvinista da Eu
ropa. No liberal Reino Unido, de
senvolveuse en pouco tempo 
unha cultura racista que afecta 'a 
todos os aspectos da vida diária. 

'So NUN CATJV~O-=---
GRUPO DE PAISES 
CON AN..;._;;O;__;:S'--D--'-E __ _ 
EXERCÍCIO DO 
CAPITAU~MO, TEN A 
DEMOCRACIA FORMAL 
UN CERTO VISO DE 
REALIDADE' 

O Estado que o autor do artigo 
considera trurifante, entra a cada 
paso máis na vida privada. O aba
no de direitos civis que mostraron 
sempre os británicos como em
blema de democrácia está hoxe 
recortado por censuras temáticas, 
a Lei de Segredos Oficiais, etc. A 
liberdade. de investir capitais e. de 
explotar a man de obra ·considera 
que a liberdade de folga é un 
atranco. E mentres a sociedade se 
góverne polo sistema capitalista é . 
evidente cal das liberdades vai 
prevalecer. Cada dia mais o con
ceito de liberdade está máis priva- -
do de senso. O liberalismó consis
te segundo esta proposta do capi -:
t?I en que q rico e o pob~e. o po-: 
deroso ,e o . desvalido están en 
igualdade : de condicións para 
competiren. O liberalismo · de Fu
·kuyama non é outra cóu$a que a 
XU$tificación do libre mercádo." O 

Living Ma0ism 

ELEICIÓNS EN NICARÁGUA . . '. 

UNHA NOVA.GU.ERRA DE·IMAXES· E PALABRAS. 
ANA MARIA VILA MONTERO 

Nesta guerra de todo o pavo de Nicarágua contra o 
imperialismo atopámonos nun dqs -momentos decisi
vos que só pode compararse en importáncia á insu
rre~ción popular do 1979. · 

E unha guerra total onde interve.ñen todos os aspee:. 
tos de maneira moi complexa pero tremendamente ar
ticulada. O imperialismo combina º' af~gamento da 
-economia coa agresión militar, ~fronte política inter
na, as presións diplomáticas, a d~sinformación, ama-
nipulación- relixiosa, etc... · - ~ 

Actualmente atopámonos cunha situación económi
ca que raia coa desarticulación completa da econo
mia. Recesión acumulada de vários anos, inflación ga
lloupante, falta: de recursos externos, caída da produ,. 
ción agrícola e industrial, os· efeitos . do _desastre do 
furacán e dun ano climático totalmente desastroso: As 
masas populares están famentás e a meirande preo
cupación é sobreviver, lograr a comida diária 

A agresión militar continua e está daro que só de
rrotando políticamente ao Imperialismo poderá lograr
se o término da agresión. A revoJución· convocou ·a 
eleicións porque a meirande xustificación internacio
nal da agresión-é a "falta de democrácia". Gañar abru
madoramente as eleicfóns significa que ó povo decide 
'.'democraticamente" pola Revolución e USA quedaria 
sen argumento para continuar a guerra. Lograriase 
unha estabilidade social e política ·que permitiria a · 
consecución de axuda económica internacional e o 
comezo da reconstrucción do paí$. 

O imperialismo aceitou este reto e logrou a meio da 
CIA criar a Fronte política interna que non consegµiu 
durante 1 O ános. A UNO (Unión Nacional Opositora) é 
a agrupación criada pola CIA para derrotar politica
mente á ~evolución. Está conformada por unha ágrü
pación de partidos. Sen base real no povo pero que 
están ben financiados e coflxuntados na loita contra a 
revolución . Na UNO están os que dirixiron a Contra
revolución armada até 1988, os "comunistas", os ex
gardas somocistas, os grandes empresários, etc ... Fi
nanciados, asesorados e dirixidos pola CIA e a Embai
xada americana son outra peza do rompecabezas 
contra-revolucionário. Combinado na sua loita con or
ganizacións sindicais, grupos xuvenís e de mulleres, 
asociacións polos "direitos human9s'' , centros de "in-. 
vestigación eleitoral", etc ... todos eles dirixido,s pala 
CIA. Cantan co xornal "La Prensa"·para.difundir ague
rra ideolóxica e psicolóxica e a partieipación qun sec- · 
tor impo~ante da lgrexa Católica: parte da xe~arquia, 
rádio "Católica", a pastoral xuvenil da arquidiócese, 

.grupos carismáticos, Cáritas Nacional,_ etc.:. Todas 
elas coordenadas e articuladas desde a Embaix?da 
americana para gañar esta batalla. 

Os sectores sociais nos que teñen máis incidéncia 
son as clases médias urbanas (comerciantes, m~dios 
proprietários, ... ) e alguns sectores ·atras~dos principat-
-mente entre o canipesiñado pobre e sectores urbanos 
desempregados ou -sub..:empregados (pequenos co
merciantes, albañís, ... ). A sua campaña básase na difí
éil situación económica que a~raveséli o país •. na fame 
do povo e a utilización de mecanismos de guerra psi-· 
colóxica tremendamente eficaces. A imaxe que se 
proxecta da candidata da UNO, Violeta Chamorro, 
está tomada na sua parte fundamental, da visita reali
zada polo P~pa Xoán Pablo- 11 a Nicarágua -vestida 
de branca, cos bra?'.OS en posición sacerdotal, levada 
ntÚ1 "papa- _móvil"~ non ten que dicer máis: ela é a_ 
pureza. neste mundo .corrupto que remata, a salvación 
en médio desta guerra .. 
. A GUERRA CON ROSTO .CIVIL -

1 íticas e diplomáticas que parecen inc1uso un cuestio
namento ao abandono dos .principios da revoJución 
(ex.: condena do FMLN na reunión de presidenteS
centroamericanos,(1 O- XIJ-89), devolución dalgunhas 
terras .. confiscadas "por erro", etc .. ). Cada sector so
cial, . cada .persoa, recebe un ·tratamento diferente se
gundo sexa a su~ situación ' os 'seus probl_emas, e a 
su~ posición política. 

!; importante destacar que grande parte da Jaita po-
1 ítico- ideolóxica des~nrólase nos dous bandos atra
vés de organizacións democráticas da vida civil. A 
toma de- posición de grupos da igrexa católica e evan- · 
xélicos, · de organizacións d~ artistas, profisionais, 
·etc... de grupos de direitos hu!mmos, de centros de . 
investigacións, sondeos é inquéritos e[eitorais, de gru
pos de á.vogados., de asociacións de xornalistas, etc .. :_: _ 
lsto dá á guerra unha característica extremadamente 
.complexa pois se require articular o traballo de cada 
grupo e definir claral}lente a tarea" de cada quen e 6 
momento oportuno. E a guerra maquillada de humani-=-
dade, a política con rosto civil. .. 

Unha das grar:ides dificuldades da revolución é que 
pasamos sen solución de continuidade dunha güerra 
fundamentalmente militar a unha guerra político-ideo-

- léxica na que predomina a imaxe, a habelenza na lin
guaxe, a intelixéncia verbal, o paso da forza á capaci
dade de manobra. Os ·cadros políticos da revolución 
son m~ · sua maioria obreiros e campesiñ9s pobres, 
semi-analfabteos con pouca formación intelectual e 
cultural. · Non hai moito tempo para preparalos neste 
-no~o estilo de guerra fronte a un adyersário con moi_
tos ·a.nos de experiéncia na loita eleitoral, dirixidos pala 
CIA, experta en guerras deste tipo e c1,.m sector forte 
da contra- revolución tremendamente experimentada > 
na loita política (m{-ÜNO existén cadros políticos e 
ifltelectuais con anos de _experiéncia na loita- partldá
ria) e ideolóxica (as igrexas católica e evanxélic~. teñén 

· séculas de coñecimentos acumulados e cadros· ben 
formados). 

· .. O segundo ·desafio é a difícil situación económiga 
que atravesa o país. A ,UNO está levando millóns de 
dólares recebidos do govemo 'USA para o traballo 
máis' sinxelo de aproveitar o descontento do pavo coa 
situación económica. Tanto o govemo como o FSLN 
carecen de fundos eco11ómicos até .para o máis -ele
mental. A revolución só ·pode aterecer. ao povo unha 
loita xusta contrá o imperialismo e a e.speranza ·de que · 
coa paz chegará a prosperidade. Pero o · pavo ~stá 
urxido 'pola comida diária e aqueles ideo.lo~icamente -
tjébeis, dubidan e vacilan ante este-problema. · 

'UNHA DAS GRANDES ,_· ,_ 
DIFICULDADES DA REVOLUCJON E 
QUE PASAMOS SEN SOLUCION DE 
CONTINUIDADE DUNHA GUERRA 
FUNDAMENTALMENTE· ry11LITAR A 

. UNHA GUERRA POLITICO-
~ID_E_O-=-LÓXICA NA -QUE PREDOMINA A 
IMAXE, A HABELENZA NA LINGUAXE' 

buen v~ncerá a quea~ A revolución demostrará o 
25 de Febreiro que o ·pov0 ~ revolucionário apesar de 
todos os pr-oblemas. E posibelmente se demostre ao 
mundo a importáncia da loita político-ideolóxica para 
vencer a agresión do imperialismo norte-americano. 

Entretanto a tarea -de todos está en facer fronte ás 
A resposta· da Revolución intenta seguir ás leis desta · ·diferentes manobras do imperialismo ·en contra da re
guerra org~ni~ando ao povo, móbilii:ando, explicando· volución· tanto a nível. interno (provocación de distúr
par¡;¡ gañar a batalla. A pri9ridade da revolución é ga- . . bios, . difusión de mentiras, manobras "democráticas") 
ñár as e!éicións, defender o poder revolucionário e su- como a nível internacional (campañ.as de desinforma-
peditar todo a.esta lóita totaJ. Para isto tómanse medi- ción para desacreditar a revolución · e presións ·diplo-
déls diferentes que incluen ·en ocasións maniobras po- máticas). · . D 
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OVACIÓN PARA 
UN VELLO LOITADOR • 

"Ells són aquí entre_ nosaltres" xosd LOts · 

que houbese un _ traballo prévio 
-de documentación· e un rigor lé:
xico que sen· dúbida, non se lle 
nega ao español? A continuación 
adxunto os nomes galegas .tal 
como deberon ser e$Critos1 .van 
entre parénteses, xunto cos que 
figuran no citac;to artigo. 

(l:lu!s Llach) 

Espécies extintas. -

A ·eles góstalle que os aclamen. 
Desfanse · en emotivas bágoas · 
tendo ao povo na rua a loubalos. 
Claro está que tanto ter:i que ese 
povo, esa xente, pase fame m<J
_rrendo incluso delas· n~s cadeas, 
·que as ·causas, todas as causas, 
anden -a funcionar mal (óu sim.,. 
pJesménte non funcionen), · que 
as escalas non sexan lugares 
onde se,poda traballar,-exemplos 
eternos de deixadeza, que os · 
hospitais sexan vertedeiros in
controlados de enfermos, que 
nalguns lug~res a sanidade sexa. 
ainda un luxo por acadar.· O di
ñeiro teri que correr por cutres 

. fÓÑAtv\t HO\TA OQELLA_, 
HOlTO~MoRRo E MO\

TO ct\oue\=lo • · 

Balea Basca; Grulla damisela 
· (Grou doncela}; Tarabilla de Lan
zaróte (Chasca de Lanzarote); 

En perigo de extinción: -
- Esturión (Sollo rei); Fartet; S~-

. ... .. marugo; Cavilat; Fraile (?). Entre 
os peixes. 

regos. _ 
Nada importa. · Só ten interese 

que o vello líder se emocione, 
que as suas rechonchas fazulas 
en~úbien, que o rubor faga que ·a 
boca l!e babee. de ledícia. Probe 
vello: emocionouse! 

Ai da Praza de Oriente! Non 
era ali acaso "onde outro vello 
coa. sua forza de convocatória 
(dáme a risa) fretaba buses e 

· máis buses ateigados de adep
tos para desde a. baldonada vo
mitar o seu delírio? 

En cantos lugares oeste mun
do outros vellos empodrecen de 

. emocións artificialmente fondas· 
ao reuniren xentes e máis xentes 

· nun alarde de amosár que os 
séus países, ruas, habitantes, 
todo, son seus e de ninguén 
máis que .seus? 

Góstalles ese pavo que vito
rea, :aclama, aplaude ... Para que, 
se non, é o povo? Para que ser
ve? que marren mariñeiros no 
mar? Que os trens non · chegan · 
nunca á sua hora? Que os labre
gos se parten o lombo nas eiras? 
Que os parados venden paaiñós 
de papel para subsistiren? Que 
máis ten t<;>do o que non funcio.: 
na? Q irnteresante é que .a vítima 
aclame ao verdugo, que se en
chan as J)razas de ignoráncia 
para aplaudir ·o s~u último triun
fo. O demais non ~ nada. Os que 
non ovacionan- non interesa. E 
que máis ten q motivo polo que 
protestan. · 

· Eles, os ovacionados, n9rmal- -
mente babean, choran, emoció
nanse ... Xusto antes do banque
te de camaradaxe .onde brindan 

. e .rin arredor de produlos do 
país. O país, o país, o país ante 
todo. Pero no peto, no bandullo, 
na canta bancária, rio -talonário 
de cheques. lstO é o que real
n:'ente importa. : · 

_ O pulso móveselles en oscila
cións Q.ursátis. Son' tan fríos, tan 

AAPU? 
Camaradas: Hai poucq celebrou
se nalgun ponto i·nóspito, ines
crutável, incógnito e re9óndíto 
da nossa xeografia o·-11 Congreso ·-

. · da nossa -organissaQom na que 
após durriha exaustiva .fi· comple
xa análise da realidade .sócio
económica chegamos á evidente 
conc;:lu9om de que só· con xénte 
coma vós acadara Galiza a lnde
penden9a e 6 Comunismo como 
Mínimo. Nao . nos enganemos, 
hoje por hoje todo_ o mundo já 
sabe que a politica Beir'ista-Ese
rísta do BNX e Marianista Estali
nista da FPX. só nos conducen á 
trai9ao e posterior liquida9om da 
Rev.olu9áo:- Que operário_ ou 

· camponés náo-sabé já que so
mos umha · nac;om colonizada? _ 
O!J~n nao sabe qué xunto a Por
tugal somos un mesmo povo cu 
Na9on? Quem_ · nao sabe que 
AGAL máximo é o mínimo que -
se pode pedir na .escri~a? 

A resposta e erara: os fnirriigos 

· fríos, que precisan de autobuses 
de xente que os acl~me (loor de 
multitudes), que lles .aclame, que 
berre o seu neme: Presidente! 
Presidente! Presidenté! Ese -dia 
dl.irmen sen· teren que tomar a 
píldora, sen · taren que _beber a 
tila; lonxanos e afastados des in
sónio que Hes produce a ausén- -

do· povo!!! · . . .-

Camarada: As organiza9oms 
que ternos isto moito mais claro 
deven:ios xuhguir-monos ja. que 
praticamos o enfrentamen'to co 
sistema en todos os terre<;>s; esta -
uniao, na nosa correcta opiniom 
tara que basearse nos seguintes 
pontos: · · 

1., Recoñecimento de Lavado-· 
res coma cidade, e pol9 -tanto o 
seu direito a secec;om. 

ci~ de· clamor. - _ 
Ai, amigos _queridos, o outro 

día ·as pedras <;i~ Cqmpostela· be-
- miran e clamaron áo son acom
pasado de milleiros de gaiteiros. 
Os autobuses eran tantos que, fi
xádevos, non coman casé nos· 
aparcam.entos. .o 

XESUS CONSTELA -DOCE 
(Santiago) 

2. Apoiar o enfrontamento 'cc:i 
Estado nos terrees: ideolóxico, 
políticos, económico, militar e 

·sexual. _ 

Celebrac;oin dumha gránd~ 
assssembleia de nós ca APU? na 
que seria elexi.do por ampla 

Ferretet (Ferreret ou _ Sapiño · 
mallorquina); Lagarto xigante de 
Hierr?. Entre os anfibios e reptís. 

Avetouro (GaíZa boi); Garceta· 
(Garzota}; Cigoña (Cegoña); Mo
rito (Mazarico negro); Tarro Ca
nelo (Gansa ferruxenta); Garceta 
parda (sic), Cerceta parda (Cer
ceta pinta); Porrón pardo (Parrulo 
ferruxento); Malvasía (Parrulo ra
biteso); falcón tagarote ou pe
queno; Aguia imperial; Quebran
taosos {Cascaosos); Gr~evol 
(Grévol); Aguia pescadora (Aguia 
.peixeira); Ostreiro unicor canário 
(Gavita unicor canária); Focha 

~ cornuda (Deme- negro critado); 
Torillo (Cogorniza a[1daluza); Hu
bara canaria; Fumare! - comun 

- (Garavita maura); Zarapito real 

maioria o Gran líder Comandante 
en chef e camarada Torrebruno. _ 

4._ Trocar-o nome ·da APU? Xa 
que pode ser confundido ·polo 
noso povo coa (Asociación de· 1a 
Policía Uniformada)~ 

5. Nomear encarregado en 
matéria de orqe pública e pureza 
id~olóxica e as!-Jntos p9liciais ao 
camarada Xúlio Bexar-alias Alto 
aí j~ te pijamas vale chavalin.-

6. · Nomear encarregado de 
asuntos relacionados coa tercei
.ra . idade ao camarada: C. Pas-

- (Mazarico curli); Arao comun 
(Arao dos cons); Pico pic?pinos 
de Tenerife (Peto real tinerfeño); 

· Gaivota. picofina (Gaivóta biquis
treita). Entre as ayes. 

Osó pardo; Garduña de Ibiza 
(Fuíña ibicenca); Licen (Gato cer
val); Foca mom<e (Lobo mariño); 
Bucardo ou, Hirc,o pirenaico; Xi-

. barte. Entre os mamíferos. 
E espécies vulnerábeis: 
Anguia ou Eiroa; Salmón; Sá

balo (Za1]1borca); Saboga; Espi
noso (Espiñento?). Entre os pei
xes.· 

Lagartixa lisa maioreira; Tarta
. ruga boba (T artaruga mariña co
m un); Tartaruga lauc:t (Tartaruga 
mariña real); Tartaruga verde 
(Tartaruga mariña verde); Tarta
ruga careia (Tartaruga mariña ca
rei); Tartaruga mediterránea; Tar
tarug~ moura. Entre os reptis. 

cüalin Miniosin. Cúidanosla pcirfi Garza imperial; Oigoñ-a branca 
que-va viejita. - - (cegoña comun); Alimoche (Voi-

7. Nomear ao _camarada Chiqui fre branco); Abutre negro (Voitre 
encarregado de Asuntos - das .cincento); Urogalo - ou Pita do 
firovíncias. (Anjola, Mojambike, monte; Pamba turquesa; Pomba 
Portu~al, Bras_il) rabiche; Paiche comun (Paí~o do 

8. nomear ao camarada Coñag mal tempo); Espátula; Ansar 
Magno, engarregado éle Asunto8 campestre (Ganso bravo); Aguiu
Exteriores (Cali, Medillin, Marrue- cho laguneiro (Rapina arpella); 
ces, Tahilandia). Aguiucho cincento (Rapina cin-
-Unha perta. centa); Cernícalo primilla (Penei-

reiro do verán óu Buxarelo); Ca
P.D. Chavalotes._. . a JUGAr O lamón (Piadeira real); Avutarda 

RICARDO ÁLVAREZ AODRIOUEZ . (Avetarda);· Corredor canário; Ca
_Xl;JL:> ==~~= -: ñasteira (Perdiz do mar); Gaívota 

- _ - OLIVERA cc,u.,- de Audouin; Pagaza piconegra 
. --'1go) : (Garavita biconegra); Charrán pa-
. · tinegro (Carrán cristado); · Cha-

NOMENCLATURA 
DE ESPÉCIES 

1 rrán comun, (Carrán carrán); Fu-

Coa presente só quero chamar a 
. atención sobre a nomenclatura . 

galega utilizada no artigo: "A hi- · 
_pótese Gaia", n·º ,417- páx. ·a'. do 
seu semanário. E abando peno
so que estexa case na sua totali
dade en ·castellano ou castrapo. 
E o pior é que hai ben de traba
llos ~obre o tema, asi comó di
cionário~ recel)tes que recollen 
os nemes máis comuns das es
pécies il?éricas. Seria moito pedir 

mare! cariblanco (Garavita care- · 
ta);. Ortega; Ganga; Rola común; 
Vencello · cafre (Vencello gog); 
Pico mediano (Peto mediano); 
·Pico dorsi.branco (Peto monta
ñés); Alcaudón - chico (Picanzo 
pequeno); Camachuelo trompe
teiro (China rubia). Entre as aves. 

Desmán (Furapreseiras); Mor-
_cego das covas; Lirón careto 
(Leirón careto);' Toupiño de Ca
brera {Corta de Cabrera); Lobo; 
Lontra; Morcego pequeno (M. de 
ferradura pequeno); M. de ferra-. 

dura - mediterráneo; M. grande 
(M. de ferradura grande); M. rato
nero . grande (M: rateiro grande); 
M. mediano (M. de ferradura me
diano); Morcego · orelludo seten
trional; Gato monté~ (Gato bra
vo); Orca (Candorca).; e Rorcual 
comun (Balea fina). Entre .os ma
míferos. 
- Por último, quera amoestar ao 
corrector lingüistico do semaná
rio; pois considero abondosos os 
erros que de contínuo inzan as 
páxinas. lmaxinan vdes. un diário 
en castellano con ese número de 
faltas? Por· que lle negamos ao 
galega un mínimo de corrección 
se ternos os úteis necesários 

· para isto. Unha proposta: non 
seria mellar que houbese unha 
corrección segundo a normativa 
utilizada (isolacionista ou oficial, 
reintegracionista de mínimos, e 
reintegracionista de máximos) xa 
que hai manuais para as tres? 
Está ben que o autor elixa nor
ma, mais non que cada cal in
vente a sua. 

Receban un cordial saúdo dun 
vello leitor. O 

LOIS DE LA CALLE CARBALLAL 
•(Madrid) 

AO GOVERNAOOR 
DE A CORUÑA 

Como -suposto governado seu, 
natural e viciño que son de A Co
ruña, e como asoballado que me 
sinto nas suas dependéncias 
desta cidade, eu, Manuel Riveiro 
Loureiro, DNI 32.131 .161 , mani
féstolle a miña repulsa polo feito 
de ~ue no trámite da renova
ción do DNI- na comisaria de 
Monelos, néganse a admitir o 
nome de A Coruña. Lémbrolle, 
Señor Governador, que A Coruña 
é o único nome legal desta cida
de. Xa que lego, inconcebibel
mente, estase impoñendo a ile
galidade mesmo nas dependén
cias gubernativas. 

-Que quen chega f alando ga
lega á 1al comisaria é tratado sen 
máis coma un delincuente, ba
tendo xa de entrada co desafora
do autoritarismo dun energúme
no de paisano, tan sobrado de 
anos como falto de educación, 
quen con disposicións ridiculas 
trata ao cidadán de agora como 
o~ sarxentos de antes aes solda-
dos de antes. · 

-Que na comisaria de Mone
los se burian de quen insiste no 
lexítimo direito de dar vixéncia 
ao nome legal da cidade. Ali pre
tenden intimidar ao reclamante 
con frases pexorativas do xeito 
de "a este ya lo conocemos, que 
siempre viene así", tentando 
desa maneira descalificalo diante 
da xente: · 

-Que todo un Señor Gover
nador consinta as ·irnposicións 
cqntralegais, facéndose ~ompra
cente cos máis finchados per
soeiros do señoritismo coruñés. 

-Que. un funcionário poi ítico 
con responsabilid~des guvernati
vas na· i=;µa próp~a terra, estexa 
coma' están cutres a ~guir a · 
norma nugalleira de "el mejor go
bernador es el que no gobierna", 
mantendo asi o estigma das na
sas vellas govenaéións, onde as · 
leis se entanden de abrigado 
cumprimento cando son do -
agrado dos grupos ·reaccioná
ri9s, e cando non, non. · o 

MAJtUEL RIVEIRO 
. (A CorulW) 
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Campionato galega de· disck-jockeys 

il, XOÁN M. ESTÉVEZ 

Xosé Oliveira, locutor de 
"Rádio Vigó-FM", foi ó 
gañador do "N 
Campionato Galega de 
Disck-Jockeys", celebrado 
a pasada s~mana nunha 
sala viguesa, e organizado 
por un reducido grupo ct,e 
profisionais do sector, que 
tenten fundar nun futuro 
próximo unha Asociación 
que defenda os seus 
intereses profisionais, 
actualmente pouco 
clarificados no aspecto 
laboral. 
O ambiente que se respira o dia 
da competición era máis próprio 
de grémio profesional que dis
cotequeiro ; a curiosidade e o 
exibic1onismo que · a ocasión 
propiciaba substituiu ao bailo
teo que. de seu, reclama a profi
sión. 

A incipiente especialización 
que comeza a procurar aos "pin
chadiscos" arrasta ás salas de 
baile galegas á cola dun circµito 
que, tendo os seus focos en 
Nova York e Londres, chega á 
Galiza via Madrid. Aqui non só 
chegan tarde as modas. senón 
que, sobretodó, os animadores 
profisionais a duras penas pa 
san de seren suxeitos funcio
naís , que lon.xe de criaren unha 
técnica e estilo próprios, están 
sometidos a unha titánica dita
dura da diversión . E o que resul
ta máis lamentábel, a existéncia 
dun "son discoteca" galega frús
trase por mor durt inexistente 
mercado autóctono que o sus
tente 

Mália todo , os "disck-jockeys" 
galegas disfroitan facendo este 
traballo vocacional, satisfacto
riamente remunerado. 

Técnicos cr~adores 
Para premiar ao gañador deste 
ano. o xurado calificador do 
"Campionato" valorou, ademais 
da receptividade do público pre
sente na sala, outros comple
mentos visuais, tais como a ma
nipulación dos "pratos" cos olla~ 
vendados, a non excesiva de
pendéncia , dos auriculares. o 
movimento de brazos, ou a xa 
habitual gorra adornando a ca
beza. 

A consecución de algo tan 
elemental como é manter chea 
a pista de baile, é obxecto de 
moitas cornaduras de coco para 
os "pinchas", e o coñecimento 
de determinados compases mu
siaais resulta imprescindíbel 
para unha boa sesión de disco
teca. A <loada combinación en
tre os discos, especialmente nos 
estribillos das cancións, son a 
base do éxito. 

Sen embargo, . rloutros países 
con máis anos de rodaxe, a figu-

. ra do · "disck-jockey", lomee . de 
dirixirse a esta función de ani
mador, cobra tal protagonismo, 
que , moitos deles son · a própria 
atracción · da sala, chegando a 
desempeñar o ·papel de artista 

·-criador de sons próprios, que 
eles mesmos van producindo na 
sua casa, coa axuda dun progra
mador, para logo aterecer a un 
.público que dem~da esta outra 
especialización. 

Precisamente na última edi-

ción do "Campionato" galega, a 
valoració'!i deste aspecto criador 
foi tan decisiva, que os seus ba
remos apenas tiveron a ver coa 
convencional imaxe· que da pro
fisión ten o habitual público así
duo· deste tipo de locais. O reto 
para os dez participantes era 
demostrar durarite cinco minu
tos as suas habilidades na ma
nipulación sonora, detectándose 
no ambiente unha saria camara
daria, dentro da léxica rivalida-
de. . 

Xa que logo, o planteamento 
profisional diverxe do empresa
rial, ao ser aquel exercer o con
trol sobre os discos, mentres 
este non busca roáis que garan
tiJ: a diversión ós ·clientes: 

A de.streza no uso dos discos 
producia nos espectadores asis
tentes á competición unha cu
riosidade, verbo do estado ·pqs
térior dos discos. Efectivamen
te, alguris deles, xa manosea
dos , están abocados a seren pe-. 
zas de museo. Un observador 
agudo comentaba qúe i~to ta
tnén é . habitual nos grupos de 
"rock", que unha vez a baqueta 
da batería é substituída por ou
tra nova, perde -a sua fu~cionali1.. 
dade. É algo consubstancial . a 
un mundo no que predomina o 
conceito efiinero a todos os ni
veis; o :iinportante, máis qu_e ~ 
pr9prio disco, é o . uso que se 

faga del; "unhayez cumprida a 
sua función, xa non -ten valor 
nengun", comentaba un mem
bro do xurado. 

As modas 
Cando a comezos do verá{l che
gaba .á Galiza o '.'acid- house" , · 
en Inglaterra xa levaba algun 
tempo en desuso. Fenómenos 
como este son . observados por 
público, fundamentalmente · 
noctámbulo, que milita nesta di~ · 
versión .con decibélios. En Ma
drid están - saboreando actual
mente modas e tendéncias. que 
seguramente causarán furor no 
naso País dentro dalguns me
ses ... Existe un circuí to, que im- -
portador.es de disc.os especiali
zados centran en. Londres a ni
vel europeo", chegando_ con con-

. sid~rábel retraso á- Galiza · des
pois de animar as _salas madrile
ñas. 

Estar "a la page" é fundamen
tal P,ara. este sector da ho_stela
ria, xa que os gastos son cam
biantes; o público incondicional 
está permanentemente ávido de 
-novas ·seri.sacións, e o que "tno- ; 

, laba." hai doús arios hoxe pode f 
non ser ·. nen sequer recordado . . 
A dependéncia das emisoras de 
rádio FM é moi graride, e hai lo
cais que ·colleron por ratina pro
gramar deterrnináda canción a 

' . 

unha hora concreta; disco que 
con frecuéncia soa asiduamente 
nos "40 principais" ponto de re-

. feréncia habitual nos "pinchas". · 
Alguns, en 'cámbio, · pre'ocúpan- · 
se por adiántá_re@e ás modas, 
e eles .mesmos procurari discos: 
inéditos _ polos condutos h8.bi
tuais dos circuítos de importa-

. ción. 
Nas grandes salas, a presión 

do empresário copdiciona a se
lección musical do "disck-joc
key". A proliferación de· locais 
por toda ~ xeografia galega ape
nas manifesta diferéneias · ní;l. · 
forma de diversión segundo dis
tintos ámbitos soCiolóxicos. As 
características son praticanien
te. comuns neste ámbito homo
xéneo e o único critério variá
bel é .. o. que es~eleza o "pin-

. cha': de tumo. ( · . 

O Ambiente 
O ·efímero ven senda a. pauta a 
todos os níveis, e a relación per
so"al qu_Ei se estabelece n9s lo-

. cais tamén acusa esta trarisito-
riedade. . 

O império dos decibélios pro.-
, duce, segundo estadísticas, en

Úe un 1 O e un 20 de xordeira, : 
xa que o progresivo aumento .do 
volume, demanda unha · rnaior 
intensidade no son. Asi e·todo, 

· alguns "disck-Jqckeys" lamen-

tari que, . roáis que a perda de 
audición, o que acusan é a falta 
de concentración: "se estás · 
pe~dente dun: disco determina
do, prestas rñ.áis ·atención á mú
sica que · á conv~rsa" , comenta 
Manuel · Rodríguez, "pincha" 
dunha sala de Tui. 

o diálogo resulta praticamen
te imposíbei·; _e a incomumca- -
ción -verbal é substituída pola 
"corporal". s .e duas persoas des
coñecidas entre si confluen na 
pista de baile.. estabelécese · 
unha _ complicidade, que . pode 
continuar durante a noite", . fóra 
xa da sala, ou quedar tan só nun· 
"ligoteo" ócasional . 

Fenómenos corno o "hip-hop''. . 
ou o "acid-house'' atraen a co-

, lectivos rnarxinalizados, co.r;no 
os .hornosexuais, que. en cám
bio, refugan ·en rnaior medida o 
"rock", Existe . pois, unha socio-

. loxia·rnusical , que sen embargo, 
ven senda "staridard" a respeito 
da-internacionalización do fenó
meno. Ouér dicer , un pode ato~ 
par en .Barcelona salas especiali
zadas· de música negra, "disco" 
ou· ritmos étnicos, pero, en cám
bio, obseIVar unhas mesmas 
modas ou hábitos, con rnaior·ou 

- menor pontualidade· no ·calendá-
. · río. eri ~tintos locaís, sexa in-~· _ 

.distintamente de Catalunya, 
Madrid oú Gahza. 

Ágás Andalucía, onde as "se
villanas" si soan nas salas. a im-. 
pos:i.ción, en certo m,ado impe-

. . rialista, que exercén os países . 
norneadamente anglosaxóns, 
apenas deixa escoitar no naso 
PaíS alguns ternas de "Os Re-' 

· sentidos", que si -Oesempeñan . 
ocasionalmente está función de . 
musica de baile. Sen .embargo, 
segundo comenta o mentado 
Manuel Rodríguez, na medida 
en que os "pinchas" sexan al
gun dia no noso País produtores 
de discos especializados, "as 
posibilidades de criar l.).Il son 
galega · para discotecas son · 

·.-enormes: Pezas -como "~a me 
dixo teu pai I que te saque a 
bailár ... ", debidamente mahipu
lads e . adaptadas instrumental
mente, a ritmo de. "rap", dariari~ 

moito xogo"; a rnágoa é da sua 
pouca rentabiliade comercial. A 
lición poderian dárnola os portu
gueses, onde unha canteira de 
grupos de "rock", si conseguiron 
un estilo própr_io. 

Situación laboral 
Loruce de alcanzar· esta función . 
de ariunadpr estelar, que xa está 
estendlda en paises como Ingla:
terra, os profisionais gal egos. fi
gurari a efeitos legais como 

- "axudantes . de carnareiro". A 
sua . · situación laboríil mello ro u 
durante a pasada década dos 
80, e act\lalmente o habitual -é 
que estexan asegurados. A falta 
dun reguJamento aXeitado á rea
lidade das·salas de baile, fai que 
. dispoñan dun horário legal dif~-
rente do habitual do público 
noctámbulo : de 11,30" a 3 da 
madrugada no inverno, e até as 

· 3,30 no verán, razón pala cal a 
entrega .Profisional dos "disck
jockeys", própria dun tr8Pallo 
Vocacional, lévaos a traballar 
máis horas ·dQ estipq.lado legal
mente. Parellamente, e como 

, por casüa.lidade, o soldo que 
perceben supera con frecuéncia 

· o V1Xente - · O 

·,., .) 
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'O Antroido . 
invaden as cidades desde. a ··rural' 
Federico.Cocho autor do libro 'O carriaval en Galicja'. 

• XAN CARBAL.LA 

O Antroido' invade 
. cidades, v:ilas e aldeas do 
· país. U pha festa case· 

perdida ·durante o 
... franqui'smo récuperou 
toda a sua vitalídade 
crítica e catártica, da man 
. da espontaneidacle. 
Federico Cocho ven de 
publicar en Edtcións 
X erais "O Carnaval en 
Galicia", unha sorte de 
antoioxia sobre a história 
e a .. actualidade do 

· Antroido no noso país, e, 
·analisa nesta conversa 
alguns dos ·aspectos· máis 

. s~alados deste fenómeno. 

É indubidá'bel que a festa do 
arfo que rp.áis guinda á xente ás 
ruas .é o Ant'roido . Desde. hai 
unha dúcia de anos unha festa 
que permanecen agachada du
rante o franquismo, nas suas 
formas. máis antergas. no áinbi- · 
to rural, invadiu todas ·as cida-

. des gale'gas . · '!No caso galega 
s.ucedeu o que neutros países 
que ~st8.bán privados de liber
da.de, porque o Antroido $ unha 
festa de liberdade, de· sátira e 
cdtica de todo pero especial- . 
mente do poder' e esa compo
ñénte séguea mantendo, qui
zais algo deturpada nalguns ca
so~. Hoxe'.non ten? matiz anti-

. clerical que puxo á lgrexa sern
pre en garda, de aí un certo si-· 
léncio da xerarquia,. pero sobre
todo nas cidades é case unha 
terápia contra o stress urbano. 
Ese é 1-!n contraste (rural-urba
no) moi curioso. Nas aldeas a 

·. xente· nova tende a ir _para a 
vila, para a discoteca, e son os 
vellos os que . tiran deles para 
que fiquen. Como me dician en 
Maceda, falan<:lo dos felós: saen 
un dia co traxe, pero callen o e~-

. che e vanse para Oure:i::i.se''.. 

Décadas de · '-'baile de 
trajes" 
A proibición que pesou no fran
quismo está ligada especial
mente á presión da . Igrexa, 
"pE;!ro tamén ·a motivos políticos 
porque a festa do Antroido é es- . 
peciarnente de bulra e crítica . 

Apesar· diso en rnoitas. vilas e al
deas . resistiu: L?za, A Límia: 
Manzaneda, Maceda, .... Nesa 

·época · refuxioüse nos saló ns, 
nos casinos, onde a xente de 

. postin celebraba os bailes de 
trajes que nen ·de máscaras se 
lle chamaba" 
. No. resurxir do Antroido to
rnou unha especial sana o cele- . 

. · brado en '-Laza e en xeral todos 
os de Ourense "e viviuse un fe
nómeno de turismo interno que 
ºduiante alguns anos desvirtuou 
algo eses Antroidos. Estarnos a · 

·· talar dunha · festa de part;icipa~ -
ción, non ,dun · espectác;:ulo a 
contemplar pasivamente. Agora 
xa ciisrninuiu ese turismo e or
ganízase no próprio ·lugar onde. 
cada quen ·vive. Lernbro que en · 

· Xinzo as pantállas tiñan dificul
da_des para correr, e aquelo pa- . 
recia unha troula rnáis ca un 
Antroido. Ali as pantállas con
trola_ri aos viciños ~a vila que 
pon vaian disfarz9dos, córrenos 
e obríganos a convidar nos 'ta
res, con tanta xente- mírando fa
ciase itnposíbel. Ouizais eri mo
mentos , por ese mesmo motivo, 
se correu o risco de ".esaxerar a 
agresividade, pero o Antroido é 
unha fe~ta de convivéncia- e 
cantos menos rniróns · e máis· 
disféfrzado_s ha.Xa, mellar" . 

Institucionalización 

O labor dos concello$ nos pri
meiros -anos de recuperación 
desta festa popular foi moi im
portante. Ainda hoxe segúen a 
ser os que pagan a orquestra, 
montan o palco e pagan a im
presión de coplas. -caro ¡laroja, 
e tarrién o naso Xaquin Louren
zo, dician que o Ántroido morie · 
cando é organizado, que debe 
s·er unha testa espontánea. Ain
da non hai dous anos censurá
banse copfas porque criticaban 
o labor dun concello, e este xus
tificábase dicindo : non lles vou 
pagar porque.me critiquen. "Ese 
foi ·un perigo que existiu p~ro
coido que vai a menos. De feito 
xa non -se pecten tantas subven
cións e os concellos limítanse a 
facilitar infraestrutura sen rnáis. 
A min non me gasta nada ver o 

· Antroido mercantilizado -con 
. "concursos de comparsas" ou de 
coplas. teñen que ser uns dias 

·de espontaneidade, de Sfl"Car ás 

'F Al.AMOS DUNHA 
FESTA DE 
PARTICIPACIÓN,. NON 
DUN ESPECTÁCULO 
A CONTElvfPLAR 
PASN AfAENIE. 
CANTOS MÁIS __ .;._ 

DISF ARZADOS E 
:rv1ENOS MIRÓ_N_S --
:rv1EILOR' 

xentes das suas casas e nese 
aspecto debe ser unha festa sen 
controis nen censuras" . 

Qrixes_· paleocristianos 
· Os estudos globais sobre o An
troid0 .na Galiza rernítense ao la
bor dos etnógrafos da Xenera
, ción Nós, ''eles foron quen rnáis 
traballaron ña recollida e na in
teq)retación. · Hoxe sen embar
go, ·e quizais isa sucede sempre 
que se rnanifesta unha tradi-

., ·"· 

ción, a xente non é conscente 
dese valor "subversivo" dos dias 
de Antroido. A significación 
anti-clerical, o ser actor dunha 
festa secular, está presente no 
subconsciente colectivo, pero 
non nos indivíduos .. Asi as inter
preta<::ióris remóntanse nos tem
pos e eu ainda vin como nos 
Aneares seguian un costume de 
prender uns banastos con Jume 
e botalos polo monte abaixo. A 
interpretación, por comparación 
con costumes doutros pavos, 
fincase en costumes paleocris
tiáns, en ritos de fertilidade da 
terra .- Pero hoxe, en xeral, o íma
xinário das cidades, que se in
nova ano a ano, fai moi seme
llante o entroido entre os dife
rentes sítios, e iso é porque é 
un irnaxinário alimentado, espe
cialmente pala televisión". 

"Tai é a inconsciéncia -co
me_nta Federico Cocho- que 
·nunha cidade corno._ Vigo,, un 
ano enterraron a sarcliña e quei
·maron o Meco para pór' fin ao 
Antroido: e se se fai unha causa 
non se fai a outra." O 

CASTELAO 
AS CARTAS DE. AMÉRICA 

AllÓBATIBlA 

_o Antroido no Val 
de Monterrei, 
novidade editorial 

Monterrei e a sua comarca son 
un caso excepcionaí de concen
tración de manifestacións de 
antroido, que teñefl mantido a 
sua existéncia desde antigo por 
riba· de tempos de represión . 
:Xerardo Dasairas ensaia en O 
Entroido en Terras de Moriterrei 
(Edicións do Curnio, série de Et
nografia), unha catalogación et
nográfica da diversidade de ma
tices da. festa . Para isto segue 
os- pasos de Taboada Chivite e 
Risco, outros dous investigado
res fascinados pala riqueza do 
ciclo nesta terra. Dasairas adica 
un capítulo . central aos ciga
rróns ou peliqueiros pero inclue 
unha ficha de cadansua outra 
marµfestación do antroido con 
descripción de disfraces, ritos e 
xogos . O estudo complétase cun 
apéndice sobre o entroido en 
Viana , Castro Caldelas, a Mez
quita e o Norde de Portugal que 
Dasairas, relaciona a partir da 
influéncia das comunicacións 
co do val de Monterrei. 

Para explicar a fusión entre 
cristianismo e rito pagano, Da
sairas indica que o feito de ser 
a cultura popular poderosa leva
ra a lgrexa a facer cadrar áS 
suas festas coas tradicionais ca 
único fin de tentar cnstianiza
las . Despois, "as festas popula 
res nas que a risa, a burla e a 
pantomirnaeran elementos 
esenciais, foron consideradas 
corno causa demoniaca, ema· 
nante do interno" . Se se permiti
ron durante un tempo do ano, 
era con intención de ilas erradi
cando da c~tura popular. O 

Inclu~ esta ~ición . unha granqe parte da ·correspóndéncia que<;> ·políti~o nacionalista esc~béu. desde distintas cidades 
amencan~s até a sua morte. O 1!1aterial, de case exclusivo contido político, é parte do legado da sua obra que 
pem;~ecia se? exumar ~ e aporta réf~réncias decisivas para contextualizar o devir do galeguismo na postguerra . . 
I~clue~se !'1n:ten fotografias descoñectdas e reproouccións de primeira nia.i _ de outras xa-publicada8, 1_1un récorrido 
foto-b1ografico completo. · · 
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EXcalibilr ·entre nós 
Cando a ódmezos da década 
dos sesenta o pulo imparábel c;l.a 
televisión ·e da chegada de no
vas cineastas (Peckinpah, Pee, 
Cassavettes ... ) colocaba a al
guns vellos realizadores nos lin
des do siléncio ou da esterilida
de criativa (Preminger, Zinne
man, Wyler), o talento do vienés 
Billy Wilder ia ser capaz de 
construir unha das comédias 
mais lúcidas, máis corrosTvas e 
máis satíricas que desde a pers
pectiva da crítica social e de de
núncia do "american way of life" 
se teñen feito xamais desde as . 
estruturas do aparello cinemato
gráfico hollywoodiense. Estou
me a referir a .. O Apartamen
to", película que se proxecta o 
luns 26 por: TVE-2. Confirmada 
no guión por I.A.L. Diarnond e 
interpretada por un Jack Lem
mon no cima do seu talento, "O 
Apartamento" exemplifica ' de 
xeito perfeito o talante estético
ético deste cineasta xenial . Cer
tamente Wilder representa un 
dos raros exemplos de cineasta 
que partindo dos mecanismos 
industriais e as producións de 
prestíkio tan caras a Hollywood 
teña ernpregado con tanta mes
tria e lucidez eses mesmos me
canismos para levar adiante -
sempre nas fronteiras do permi
tidcr- unha das radiografías 
mais demoledoras da sociedade 
norte-americana. Certo é que "O 
Apartamento" queda neses lími
tes (sobretodo no final onde os 
protagonistas rematan xogando 
ás cartas sen plantearse · nen
gunha saída laboral ou de futu
ro) pero, do que non caba dúbi
da, é que se Wilder non os so
brepasou foi porque o cine de 
Hollywood non podia ir rnáis alá 
e o cineasta chegou até onde 
pudo e lle deixaron chegar. 

Excalibur 
Desde que por primeira vez apa
recera o seu nome citado nunha 
"Historia Britonum" do século 
VIII até que. entre nós, Ramón 
Cabanillas e X.L Mendez Ferrin 
o converteran en obxecto poéti
co e motivo narrativo en "Na 
noite estrelec1da" e "O amor de 
Artur" respectivamente, o mito 
do Reí Artur ten sido explorado 
por tres culturas: a xermana co 
poema "Persifal" de Wolfram 
von Eschembach; a francesa co 
poema de Chrétien de Troyes 
"Les Chevaliers de la Charrete"; 
e a bntánica, fundamentalmen
te en "Le marte de Artur" de Sir 
Thomas Malory que é xusto na 
que se inspira "Excalibur'', pelí
cula rodad~ en 1981 polo britá
nico John Boorman. 

T.S. Elliot, J .R.R. ToJkien, 
John $teinbeck ou mesmo 
Emma Jung, desde unba pers
pectiva psic~malitica, teñen fei
to invasións no tema. Natural
mente o cine non quedou fóra 
da tentación. Deixando durmir 

!lo máis profundo dos esqueci
mentos os intentos hollywo9-
dienses (Tay Gamett con ''Un 
ianki na corte do Rei Arturo"· 
(1949), Richar Thorpe con "Os 
cabaleiros do Rei Arturo" (1954), 
Henry Hathaway con "O princi
pe valente" (1956). . pódénse 
lembrar aqui outras aportacións. 
Dende unha perspectiva de co
média ·e ·da irreverente desmiti
ficación temos·aos '.'Monthy Pyt
hon" con "Os cabaleiros da 
mesa redonda e os seus· tolos 
servidores". (1974); Robert Bres-.' 
son, o xénio galo~ inovaba o . 
asunto desde o horizonte da 
posta en irnaxes coa excepcio
nal "Lancelot du Lac" (1973) e 
pola sua banda o· .seu paisanC! 
Eric Rohmei facia con "Percebal · l 

le Gallois" unha adaptación in
sólita pero exacta dos -· 10.000 
versos do poema de Chrétien de 
Troyes. 

Pero vexarnos que ternos na 
adaptación que Boorman fai do 
mito. E.xcalibur é, antes que 
nada, unha película alegórica 
que discorre segundo unha es
tru tura cíclica. Existe nela un 
complexo xogo de metáforas de 
visualización perfeita -tanto no 
texto como nas formas- co ob
xecto de acadar un discurso glo
bal onde cada un dos elementos 
do discurso fílmico/simbólico 
amosa un significado de grande 
nitidez e claridade. O filme co
meza ente as sombras da noite, 
entre un ambiente e unha atmÓ
fera presididas pola presénqia 
do lume e o barro. Con este de
corado corno fondo. presencia
mos a pantasmal batalla que li
bran as hostes de Uther Pendra
gon e o duque de Cornualles. Xa 
desde este arranque atopámo
nos cos tres elementos primá
rios, lurne/barro/água; (o "arxe'1 

grego) que servirán de saída a 
todo o discurso do filme e que 
se vai repetir ao longo de toda· a 
película; repetición, que, por 
outra banda, vai estar en fun
ción dos avances e retrocesos 
do relato (carácter cíclico). Estes 
elementos citados teñen para 
Boorma'n vários significados. 

A água representa o incos
ciente (na lagoa) ; representa ta
mén a vida cando o cabaleiro 
Perceval emei:xe dela á búsque
da do Santo Grial (no ria) ; por · 
último simboliza a eternidade 

· cando Artur, morto, é velado por· 
tres damas nunha balsa (no _ 
mar) . O Jume atópase vencella
do á figura de "Merlín" -autén
tico personaxe "demiurgo" que 
transita ao longo da película ~ 
qu~. dalgun xeito, pred_etermina 
a acción coral dos personaxes-
e xurd:i:rá como telón de fondo -
en vários momentos clavesº (na 
encarnación violenta de Artur. 
na xuntanza onde se decide 
criar a famosa táboa redonda .. ~ ) 
Por outra banda, "Excalibur" vai 
evolucionando esteticamente ao 
mesmo tempo. e de xeito sincró
nico coa traxectória temática 
que dá vida -ao· bloco e aos com.
portarnentos individualizados. 
Asi, o filme que en realidade ten 
tres protagonistas -Artur, Lan-
. celot e Perceval- vai tranfor-
. rnándose, desoe o pon.to de vis- . 
ta estético e figurativo, en fun
ción das mutacións que subs-

. tantivan ó mito. Velai-. corno se 
producen estes cámbios ~ u:iu
·tacións. A p~iroeira parte. da pe-

GuieirQ · 
CULTURAL 

lícula é escura, chea de- tonos 
apagados e pres.idida palas bré
temas e a violéncia (violación de 
Igreed, a batalla,- a morte de 
Pendragón . e. Comualles); con 
Artur adulto e unha vez que se 
recupera a espada "---Símbolo do 
poder, da . unidad e e do t?en
aparece a luz, a claridade e -
logo superados os conflictos en 
torno ao poder de A!tur- a te- · 
rra até entonces estéril, ofrece
rá froitos (a· construción ~e. "Ca-

' rnelot", castelo do Rei, repres~n
ta precisamente a chegada desa_ 
felicidade e tranquiliqadé colec
tivas). Ao mesmo tempo a pose
sión da espada, símbolo do po
der e da unidade, fará que a te
rra debce de estar dividida -
unha espada, un reí- xa que 
esa espada representa e comp
nica a virtude, a bondaóe, a 
prosperidade da terra, xa que 
lago, a harmonía total ... A paz e 
a orde percorren o mundo. 
Nernbargantes: a partir do adul
tério de Xenebra e ·da perda da 
espada (falo) , todo queda violen
tado: A terra é estéril, fea , suxa 
e preta; a escuridade invádeo 
todo e o pecado/culpa (adúlte
rio-caos) reinará sobre o.mundo. 
Xa non existe a rnocéncia primi
xénia e os cabaleiros da táboa 
redonda sepáranse co obxecto 
de acadar o Santo Grial : só ato
pándoo poderase restituir a feli
cidade, a beleza, a unidade e a 
paz (µiterior e colectiva). s~
mente Perceval, o máis. puro de 
todos os cabaleiros/homes {aquí 
xurde de novo o símbolo da 
água, cando sumerxido _nela 
desfaise da armadura/pecadQ) 

- poderá conquei;ir. o preciado qá
liz (outra vez tonos refulxentes, 
cheos de clartdade e · .vida) . 
Unha vez que o Grial está nas 
mans ·dos xustos e limpos, a 
unid de, o amor e a paz reinarán 
no mundo (antes haberá que de- _ 
rrotar o maligno/Modred, s~
bolo do caos e da desorden). · · 

Certarnente, "Excaliblir" é 
unha fita ·que funciona· coma un · 
bloca. "orgánico" e milimetrica
merite articulado,. onde se con
xugan de. ºxeito perfeito o po~tl
co e o mítico. a lenda e a histó
ria. Para que isto sexa asi é pre
ciso que os ·elementos especifi-. 
carnente cinematográficos se
xan, estética e -lingüísticamen
te, os ·má~s aP,.ropriados. Des.de 

-.esta perspectiva, a · luz, a foto
grafía. ·e ·cenário (ben pode ria . 
set a ·Galiza) , a cor, a ambienta
ción_ e mesmo a múslca -Wag- _ 
ner e os "Carmine Burana" de 
Carl Orff- riústúranse · nÚnha . 
sirnbio.se 'perfeita para acadaren 

U:n discurso cinematográfico ex
cepcionalemente rico. 
· "Excalibur '. ' emítese · o v~nres 
23 ~s 22.00 h. na TVG. D 

CELS() LÓPEZ PAZOS 

Amália Rodrígue~,
con éxito ante un 
público frío -e 9ori 
ánim9 de escaparate 

· Amalia Rodrígúes, no que p9~e 
·· -ser _uil' dos seus últimos re<;::itais , 

·encheu · 0 Auditório compqste
lán, ~te un público · entregado 
xa de antemán,· que fuco o posí.
bel, cos seus · longos aplausos. 
para que a grande cantante tar
dara o seu en abandonar o ce
nário. Moifos incondicionais fon 
cun cérto temor ante o qlie poi: 
dera dar. (e no.n da,r) de .sí a voz 
de quen está perto xa do.s se
tenta. 

Apesar de que houbo quen, 
con estrano patemalismo, dicta
minou o ocaso da diva, o certo 
é que Arnália segue emocionan
do, nalgun tema de maneira es- . 
peciaJ, coa sua irrepetíbel voz. 
Que ,xa non é a dos trinta nen. a 
dos cincoenta anos; e ·que· non 
signilica que lle falle. Necesita 

.faceÍ · máis pausas, especial- , 
mente nalguns temas ·rápidos, 
nos que entre unha e outra es
trofa; apelo u á ·colaboración do 

' pllblico. Deséortj.enóuse dos 
músicos nun terna tran trillado · 
Goma "Havemo.s de · ir a Viana", 
nunha das moitas peticións 
atendidas, entre as que "Pavo 
que lavas o. rio" ou "Barco _~e
gro" volveron a pór os pelos ·de 
pqnta nos espectadores . . 

Referírnonos aos natrn:ais 
apéndices capilares de boa par
te do público. Porque aó 'resto 
ac~o se lle erizaran .só os dous 
maior ou menos luxosos pelexos 
que vestian na sua vertente fe
rninina para tan mq.gna ocasión. 

· Quérese dicer, que o Auditprio 
de Galicia, na súa curta singla-. 
dura, estase convertendo en ce
nário dun· ridiculo desfile de per
soalidades do cativo spleen polí
tico capitalino, acompañados 
das suas correspondentes seño
ras emperifolladas. Arroupados 
esta vez pola pre~éncia da . pri
meira dama galega e d.o seu 
consorte, e unha boa cohorte d~ 
xunteiros. 

A boa de Arnalia asi, apenas 
· topou.quorum para ~o tararéo de 

"éomibra" ou "Lisboa Antiga". 
A marchosa fadista pedía co

laboración unha e outra vez, e 
nn -~to perplexa, a un enrnu-

Armilla Rodrigues 
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decido auditório. Sa)vo uns. 'can
tos inteirado~. o público real
mente "~P,rin '! nqn estaba párn 
esas, informalidades, faltaria 
máis'. 

·Mentras, móitos adrriiradores .· 
da lisboeta quedaban sen entra
da mercede a un escuro reparto 
das mesmas, e a un presumí.bel 
tráfico de "influencias" mqito 
máis de índole socíal que musí:- . 
cal. O . que· ffca claro . é que o 

· pomposo A\,l.ditori~ de Galicia, 
cunhas 1.100 localidades: é in
suficiente para un acontecirnen
to de categoría; e por riba, boa 
parte · do , aforo é copado por 
quen descubf4ón ai un escapa
rate social, a falla doutr?. 

Pero Amalia, l;>en, que deso 
quedarnos falár. D 

I • • 

G. Vlf:.AS 

Papel da rnuller. na. 
banda deseñada 

Tivemos a oportunidade de visi
tar ·unha estupenda exposición 
na . Casa . dá Cultura qe Vigo 
onde banda oeseñada e muller 
uníanse nun· só papel, esta mos
tia levou · o títtilo de "Papel de 
Muller" . Trátase dunha exposi
ción .itinerante de concello en 
concello, procedente d~. Madrid 
e cainiño de Barcelona. 

A ·exposioión consist~ · nuilha 
série de orixinais, exclusi\Tq
mente debuxados por mulleres. 

· A visita· foi satisfactória . por 
- dolis motivos, por uilha parte, 

polo feíto de ·ser de banda ·dese-
. ñada, xa que non todos os dias 

se vei.:1 exposicións deste tipo. 
Se m·al non recordo, debe ser a 
terceira ex¡)osición de historie-· . 
tas que se fai nesta cidade nos · 
·últimos seis anos, e hai · que ' 
agradecer tamén que sexan ori-

- xinais, xa -que· se pode apreciar 
o trabalio realizado sopre a mes~ 
ma pl!fficha, Por outra banda o 
estar feíto por mulleres, e non é 
que este feito teña máis . m.i rile
nps mérito, pero é que .non 
abonda, e menos por estes la
res. 

Ao longo da mostra pod~mos 
ver traballo de todo típo, alguns 
moi interesantes e de moi ·boa 
calidade: respeitábél incl~o a 
nível internacional, destacando 
autores coma Mariel, que publi
ca actualmente en "El Jueves", 

. ou coma Ana Juan e Ana Mir
lles, que son · duas excelente~ . 
debuxantes catapultadas pola 
revista "Madrii" nos. tempos do · 
vello profesor, e outras · menos 
interesarites, ,aó m~u ver, pró
prias de revistas xuvenís femini
nas ou de.revistas de -costura" 

Laméntabelmente o humor e 
a b'anda deseñada rion son cam
pos que se caractencen pola 
.preséncia de -debuxantes fe~i
. runas ·e menos na nosa terra, xa 

- que, · 
1

ainda qu~ hai ·un tempo 
\ríanse causas- publicadas nos 
xomais e fanzines realizadas por 
mulleres ,(Dolores Torres. Yolan
da) ,' hoxe a ausénda é total. Eu 

-mesmo ti'(en hai tempo_ unha 
. presunta aluna· interesada nos 
s~gr~dos db tebeo, pero ficou en 
proxecto, non seise por falta qe 
per~everáncia ou de segredos 
que_ contar. 

Finalmente, é máis unha vez , 
a caréncia de canles que afecta 
aos debuxantes en x·eral, non 
propí.cia preoisamente a entrada 

· da muller coma realizadora de 
B.D. . D 
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Viaxe através da 
.pren8á culturál 
·galega . 
A ausencia dunha Facultade de 
Cien'cias da Información radie.a- . · 
da en Ga)icía explic?- o_ valejro - . 
existente nos estudios sobre .-<';! 
pr?pia prensa galega e mesmo -
a . e_scasa . considera_ción que· a 

· mesma tivo ata agora, agás n.ás 
péseudas de investigadores e 
eruditos · amantes da realidáde 

· ·cultliral do - país. Este valeiro 
·empeza a enchers~ nos últimos 
_ anos coa publicación: · de estu
dios aillados sobre aspectos par
ticulares do xorn!ilism9 galega, 
corno traballos de Gústavo Luca 
de Tena, Margarita Ledo ou Ma- · 
ría do Carme1 Pérez Pais, entre 

·a~ros; chÉmanos agora, un vo
luminoso e interesante achega- . · 

' mento de César Antonio Malina 
sobre a Prensa literaria en-· 
Galicia (Xer-ais·, 1989), que en 
dous volumes e-u:q, total superior 
ás mil páxinas analisa o perio
dismo literario e cultural galega 
desde' os seus inicios (1809) ata 
a década de 1960. · 

Convén .suliñ.ar, en primeiro 
lugar, o espírito ,"staxanovista" 
do empeño de G~A. Malina: nos 
libros que comentamos, que ti
veron a súa orixe como tese 
doutoral do autor, inténtase 
analisar arredor de cen p{iblica
cións, moitas del9s írnportantes 

. e algunhas definitivas na ·histo
ria literaria e cuitural do naso 
país. o responsable des~e em
peño ten xa unha dilatada tra
xectoria de estudios sobre.a lite
ratura galega contemporánea: 
unha antoloxía . de poesía galega 
cont_emporánea (1984), sendas 
antoloxías de-Manuel Antonio e 
Cunqueiro (1983) e un estudio, 
avance.do que oomentamos, so
bre· a revista Alfar no contexto , 
da prensa literaria, da súa, época · 
(1984), ó que aínda' hai que en- _ 
gadir, !)Un plano diferente, a súa 
fq.ceta .comó poeta en castelán 
e o séu labor como crítico litera
rio . e · editor dós suplementos 
culturais de Diario 16 · 

No primeirb volume, C. A 
Malina precisa os conceptos de 
prensa cultural ·e prensa literaria 
a un nivel xeral e no contexto 
peninsular. 'Parte dun . crit~rio de 

· ;¡ · selección particularmente -aber-
to a nada restrictivo, e iso expli
ca a presencia de xornais e re
vistas difícilinente encadrables 

·nos ·marcos da prensa literaÍia, · 
-:- como as republicanas Lagos e 

Ser, por exemplo. O primeiro 
· ·ac13rto O.as obras que . comete
. mos é a recollida dun inmenso 
caudal de documentación arre-

- dor dás revi~tas culturais gale
gas no período 1809-1960. Estú~ 
danse os datos fundamentais de · 
cada publicación, os' seus cola~ . 
boradores e as· ausertc:ias -te-

. máticas fundamentalmente-
riláis significativas. ó . car.Ón . ds . 
revistas· duiturais fáise· unha 
anális-e detallada de aspectos 
secundarios, como . a participa-

-ciqn de escritores galegas en re
vistas culturais non. galegas ou 
as coleccións de novela cuÍta en . 

· .galega, tan frecuentes flos anos 
·vinte e trinta do naso século· 
estes ~studios revisten gr@' in~ 
terés, empezando polo novedo
so dos mesmos, e con~titúen 

_realmente pequenas monogra
fías insertas no tr~balfo global. 

Panl o lectqr menos hqbitua
do á historia do xornalismo gale
ga soprendéralle enc;;ontrarse 
-cun número salientable de pu
blicacións fuscritas nos dif ererí
tes . mávementos galeguistas 
aparecidos desde .1840 'ata os 
nasos días; a his.toria do xoma-

li~md cultural. galega confirma 
algo que molesta sobremaneira . 
a ~gún dos cronistas políticos 
que se álarman a éotío do peso 
do nacionalismo no mundo cul
tural do país: efectivamente, xa 
desde o século· XIX foron inte-

' lectuais provincialistas, rexiona-. 
listas, foderais ou nacionalistas 
os princípais impulsbres das re
vistas · galegas, monoli.Q.ffii.es ou
bilingües. Entre · as primeiras, 
publicacións coino O -Tío Mar
cos da Portela (1876), A Montei
ra (1889) ou ·a primeira A Nasa 
Terra (1907} non se podep exp)i
car . sen a participación decisivá -
dos e.13critores gáleguistas de 
cada época. · 

. Outra aportación do estudiQ 
de C~A. ·Malina é .enfrentar -o es
tudio da prensa cultural galega 
no contexto xeográfico eµropeo 
e mesmo mundial en ocasións. · 
Un dos obxectivos .deste traballo 
é mostrar as relacióris cúlturais 
~da iritelectualidade galega co 
m_undo cultural catalán, caste-

. lán, portugués, etc,, así como · 
reflexar a preseñcia dm.itras lite
raturas nas revistas mtlegas e' 
particularmente, a recepción e a 

. gran influencia.-~e .tive,ron al
. gunhas delas en Galicia, como 
. a literatura tran'cesa ou portu-

guesa .. Os escritores lu_sos, por 
exemplo, serán· referencia cons
tante e colaboradores habiru"ais 
en public:acións . separadas . no 
tempo histórico como a Revista 

'Gallega (1895, A Nosa Terra 
(1917), Nós 1920, Alfar (1923 e 

·tantas outras .. Non falta, asimes
mo, a referencia á poléinica or
tográfica e o·debáte sobre a nor: 
iñativa do galega literario, ·con- · 
flictQ vello nas . páxÍnas das re~ 
vistas, que mereceu artigas alu
sivos xa· ·desde a época do .re-

. xj.irdirnento literai:io. Nas follas 
· amarelas dos. xornéiis e reVistas -
galegas decitrionónicas fica ta
méff a longa historia das polé
rriicas dos escrttores galegas 

' con autores foráneos caracteri
. zadamente · · anti-galeguistas, 

desde Juan Valera (1888) a don 
. Miguel de Unamuno. 

Outro. foco O.e interés de Pren
sa literaria eh Galicia é o resga- . 
te de poemas e coláboracións li~ 
terarias pouco coñecidas ou íné-· 
ditas de diferentes autores gale
gas: C.A. Malina presta unha 
especial atenCión ó riquís:Írno 
período que vai entre 1920 ·a 
1939, qlie concentra o niellor da 
pemsa cultural · galega, · desde 
Bós ·ata Nova Galiza, pasando 
. por Alfar, Ronsel, Resol, Yunque 
e tantas outras iniciativas que 
xa pertencen á historia destaca
da das le~ras galegás. Resgátan- · 
se, así, colaborá.cións de E]lge
niq Montes, Álvaro Cebreiro, 
Xavir Bóveda .. Luis Amádo Car
ballo, '-Alvaro Cunqueiro · ou a 

1 
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poesía futurista de Vicente Ris
co en;A Nasa Terra, relembran
do ·un clima cultural de extrema -
libertade · e creatividade, que· 
fixo compatible ttafüción e mo
dernidade, galegúisrno e \u;üver- · 

· sa¡idade, avangardismo e litera
tura ·popular. 

, Finalmente, queda só lamen
tar a ·decisión de non incluir no
ticias sobre a· localización dos 

·, -fóndos de cada publicación, o 
que facilitaría a investigación 
sobre os mesmos . ós interesa
dos, asf como a escasa calidade 
das panorámicas históricas (¡ue 
introducen cada capítulo. Por 

-outra parte, un traballo deste 
carácter non se:- pode , esixir 
unha -exhaustividade .imposible, 
de certo na obra que comenta
mos r~fléxanse ausencias, _por 
falar só da prensa . ourensá. 
como as revistas Galicia Litera
ria (1883), El Eco de/ Liceo 
(1870), Ci-ónica Literaria {1903), 
a segunda etapa de O Tío Mar
cos .... (1917) ou a esquecida Mi 
Tierra (1911), citada en ocasións 
como precedente dé La Centu
ria risquiana. Futuras edicións 
deberian correxir algúns erras, 
quizais de impre.nta, especial~ 

· mente no que se i;efire ás datas· 
de publicación: ÁlburÍJ Literá
rio, por exemplo, - cítase. entre 
1889 e 1890, cando no comenta
rio posterior se alude a números 
de 1891 (de ·certb, esta publica
ción existe, Cfil!do menos, ata 
1893). De tódólos xeitos, Prensa 
litera_ria ... é xá unha apqrtación 
fundamental á historia da pren
sa galega e cita obrigaqa para 
tódol9s estudiosos das nasas le-

tras · e da nasa evolución cultu
ral. O 

MARCOS VALCÁRCEL 

Unha nova novela 
policial, Seis cordas 
e zm corazón 
Edicións Xerais de Galicia tira 
do prelo unha nova colección : ~ 
"Negra", que é unha colección. · 
de novela policial. O primeiro ti
tulo é Seis cordas e un cora
zónº>. de Roque Morteiro, per-

- sonaxe literária criada por Xelís 
-de To¡o. A presente novela foi 
gañadora do prémio "Semana 
Negra" de novela curta, na sua 
primeira edición, préciio que 
concede Compostela Cultural. 

- Un dos prérnios Cunha ideia 
fixa : criar novela policial en ga
lega:_ só ten un _defeito: que 
pecte que as narracións se de
senvolvan en Santiago en parte. 
, Un rapaz -Lufil- que traba

lla de periodista é o protagonis
ta. Todo comeza cando a sua ex 
--que vive no mesmo piso ca 
el- deixa a guitarra proprieda
de de Luki a un amigo del, ion
qui. O protagonista vai buscar 
á guitarra e cando topa ao seu 
amigo, esta xa está en man dos 
fornecedores do ionqui . Lu.ki 
non quer perder a guitarra e vai 
buscar a quen a levou. Entra 
nun bar, alá hai unha moza -
Princesa- que fala con dous ti
pos que a maltratan. Luki berra 
que a deixen en paz. Un deles, 
Tomás, fai~lle fronte e dá-lle un 
par de patadas nas partes no~ 

/ 

.,,. 
bres (sic). Queda derrengado, 
v_ai a casa. Chámano .do xomal, 
ten que cobrir unha exposición 
de pintura; lago a . unha poite, 
alá ve a un amigo da nenez, Xu
lián , que ten tratos con Tomás 

: e Lukí quei: saóer algo. Xulián 
di que é un tipo bon, que el lle 
debe cartas e asi , e todo ainda 

. lle pasa papelas. E ali mesmo 
pica~se e . marre. Luki agacha ó 
cadáver e foxe . E ven a outra 
parte da novela, narrada en ter
ceira persoa (a parte de Luki é 
en primeira) . Nesta parte trata 
do governador e un comisário 
de pólicia que intentan atrapar 
aos guerr~eüos . O governador 
ten unha "criada" que resulta 
que é axente. secreta.· Luki é bo
tado do traballo . .Vai facer lábo
res a unha axéneia de detecti
ves. Tira unha1 fotos e entrega
as a quen as pediu. Tamén se-

. gue a un traballador que está de 
baixa pero que traballa e a unha 
muller que ten un filio e o que 
!lo fixo quer implicá-la- para non 
.pagar. Coñece á Princesa e vai 
con ela á cama. Pergunta-IJe 
pala guitarra e quen é Tomas 
e ... non seguimos por medo a 
descobrir máis do que se debe. 

A novela de Roque Morteiro 
--ou Xelís de Toro-- entra den
tro do que poderia chamarse pa
ródia da novela negra. Paródia, 
sobretodo, pala línguaxe, xa que 
as situacións converten-se en 
cómicas non por elas mesmas, 
senón palas digresións de Luki 
(máis "cómicas" son as que pro
tpgonizan o señor govemador). 
O autor non tomou a sério o ob
xecto da sua escrita. Intu1u que 
o carniño do humor era o máis 
verosímil para a sua história e 
por ese carreiro botou. E neste 
carreiro tropezou con vários 
achados, mais demasiadas ve
ces quer dicer-lle ao leitor que 
está a ler unha paródia, algo 
qµe compre non tomar en sério; 
como, por exemplo, o final do 
capítulo 2 no que -propón várias 
frases ao leitor. 

A novela le-se con facilidade, 
é lixeira, demasiado complicada 
-na trama, entende-se- ás ve
ces, demasiadas casualidades 
entre os personaxes. Un é filio 
do outro, ett: . O autor quixo dar 
--e deu- unha novela fácil, 
que divertise ao leitor, sobreto
do ao leitor galega -daí unha 
série de chiscas que chimpa Ro
que Morteiro-Xelis de Toro-
tan habituado á literatura "sé
ria" . Seis cordas e un corazón é 
unha novela feita demasiado de
presa e con demasiadas receitas 
(linguaxe mn.xela, ironía, chis
cas, história "divertida", lugares 
comuns) e na que o autor tivo 
que acabar botando man de ar
gumentos cinematográficos · (o 
final parece tírado do filme Fe
bre, no carpo, de Lawrence·Kas
dan) ou diálogos de filmes (o 
diálogo final é unha paródia do 
famoso diálogo entre Joan 
Crawford e Sterling Hayden en 
Johnny Guitar de Nicholas Ray) . 

· Xelís ·de Toro intentou un dos 
camiños que ten perante sua 
unha posível novela· negra en 
galega: a paródia, o humor. Non 
conseguiu unha obra que arrin
c'ase a gargallada, pero si algun 
que outro sorriso, e, sobretodo, 
é unha boa cura en humildade 
para aque!es· que pensan que 
escrever unha novela negra "sé
ria" é fácil .' Diante da invasión 
de -novelas poliéiais que -pare
ce- se aproxima, .o recurso ao 
humor quiz~ seria o maior acer
~ D 

X.O.O. ' 
-1) Vigo, 1989. Col. "Negra" nº 2. 112 

páx. 1.100 pta. (A segunda colección de 
novel_é policial en galega, haberá merca
do ou morreran as coleccións ao pouco 
de nascer , . nutrirán-se de traducións ou 
criará-se unha novela policial en galega? 
a respoSta a estas pergunt;ls pode ser 
.rnáis interesante do que a trama da maio- · 
ria délS novelas policiais galegas,) 

. ' 
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Extramundi . . .. 
'.O Conserv~tório é útil pero sena ~eÍlor trnha ~versidade onde tamén ~nsirÍasen . ja.Zz,·· ~úsica ~Iectróníca, ... ·' 

• xoÁÑ M. ESñvEz 
Asumen que nisto da 
musica popular xa está 
todo praticamente 
inventado, pero son 
actuéilmente a gmade 
esperanza "folk". gale~o. 
Tan incipiente é a cousa 
que o próprio nome é · 
provisório : "Extramundi", 
unha parróquía do 
Concello de Padrón. Como 
xóvenes que son, dan pgr 
cátedra o eclecticismo 
musi'cal , que fai do seli 
son algo novedoso. O 
"currículum" dos cinco 
músicos confirma as boas 
espectativas que . 
albiscamos neles. 
"Tres de nós comezárnos no 
Obradoiro de Instrumentos Tra
dicionais da Unversidade Popu
lar de Vigo, que dirixe Antón 
Corral; participamos na grava
ción do triple álbum. e logo o 
Grupo Didáctico desfaise. co
rnezando os ~seus integrantes 
carniños diversos. Santi e Anxo 
fucemos a composición e direc
ción musical na obra. O mozo 
que ch ego u de lom<e, para o 
Centro Dramático Galega" . 

A formación musical que to
dos eles receben no Conservató
rio non lles ata a uns esquemas 
prefixados, que pala contra refu
gan 

·A música pode facetse des
de pontos de vista moi diversos: 
tradicionalista.. mái.s clásica ou 
moderna ... nós; o que tentamos 
facer é misturar todo tipo de es
tilos. non encasillarnos. Pensa
mos que na época ·que vivemos' 
non se pode facer un "folk" á an
tiga usanza; compre universali
zar a música, incorporar ele
mentos para que a xente faga 
do que escoita algo próprio. 

"En canto ao Conservatório, a 
sua influénc1a resúltanos nega
tiva; o ambiente que ali se res- , 
pua é alleo a todo'º que non 
sexa música elitista. PrecIBa
rnente para facer o que face
rnos, ternos que romper cos 
moldes do Conservatóno· o esti
lo clásico non serve para este 
tipo de música, has procurar 
unha aprend1zaxe autodidacta 
para dar saída aoque pretendes 
tocar. O Conservatório é útil 
para. aperfeizoar unha técnica 
musical . O rneUor seria unha 
universidade da música, onde 
ensinasen jazz, música electró
nica, etc ." 

E vendo o panorama da mú
sica popular gale9a, con al
gun nomes xa consolida
dos, non vos preocupa o es: 
pácio que ocuparedes dentro 
do co~texto? · 

Nós fixernos primeiro un plante
xarnento teórico do camiño a 
seguir ; entón, o que sa ia méijs 

· adiante xa conlevará ese ele
mento diferenciador ; por exem
plo, na forma de tocar os instru
mentos, rnáis rítmica ... De todas 
formas , tarnpouco nos preocupa · 
rnoito ser diferentes; tentamos 
procurar máis ben a alito-satis
fación, a realización corno músi
cos . 

As influéncias, hoxe en dia, 
son inevitáoeis, por inconscien
tes, e non só da música. senón . 
tamén do "'rock". ·do "jazz", da · 

. "new age ''. . da música brasilei-

. ·ra ... polo menos no plantearn~n
to teórico ; os resultados poden 
variar, porque tamén nos · sur
prepdernos nos · ensaios; algo · 

· previamente elaborado, ~xperi-

menta a miúdo cámbiós en fun-
. ción das. distintas opinións qu~ 

van xurdindo. Comezámos tra
Qallando nun prinéípio en, base. 
a partituras, búscando· harmo
nias, e acabámos concluindo 
que o resultado era-frío, que non 

. te di nada á hora dé tocar : non 
estás quente na reláción co ins
trumento. 
E o rep~rtório, d~ que cons
ta? 

·Praticamente ·fodo el é música 
tradici9nal ; traballamós con 
Cancioneiros : e reciclamos as 
pezas. -imprimímolles un pouco 
de "swing". Esa pode ser a nasa · 
aportación ; _porque. habitual
mente na música galega víñase 
traballando con compases cua
driculados, nós - procurarnos 
acentuar unahs notas rnáis que 
outtas . 

O panorama galega 
E o seguinte paso, a edición 
de todo isto? 
Nós, o primeiro que taremos é 
gravar unha maqueta, para es
pallala, e cara finais de ano, 
pensamos gravar un disco. Ta
mén participaremos, a nível es
tatal, no "Festival de Xóvenes 
Intérpretes de Música Folk". , 

Como afeizoados, como ve
des o panorama galego? 

· Home, talando con colegas de 
Madrid, eles din que alá están 
corno aquí hai seté ºanos, ou 
sexa que menos mal; orabén, se 
a comparanza é con outros paí
ses europeus. a situación xa 
non é tan alentadora. En Ingla
terra, os discos "folk" véndense 
corno rosquillas, e en' Irlanda os 
canais son os mesmos no "folk" 
que no "rock"; non hai tal dife
réncia: -podes ver un "tío" cunha 
cresta na cabeza nun concerto 
mesmo barroco, e iso aquí non 
pasa: ou es dun bando ou ben 
do outro; se te ven nUnha ac
tuación musical que non res
ponde á tua "onda" es mal visto. 
De feito, o naso é un dos xéne
ros máis abertos; a rniúdo son 
pezas tradicionais cociñadas, e 
nesa elaboración caben rnoitas 
cousas. 

Pen sades que n isto tamén 
hai vangardas? 
Máis ben parece que todo está" 
xa inventado. Desde o .século 
XIX a criación musical foi de
caindo; harmonicamente xa 
todo está descoberto" : 

Gaita. · flauta, teclados. acor
deón, saxó. guitarra, violiño. 
zanfona e voz son os ingreden
tes do grupo. No próximp verán . 
cornezarán a sua rota· polos ce
nários ; de momento, aos· leitores 
desta información cábelles o ho
nor de asistir á súa aprese~ta

ción case clandestina. Ouiza o 
menor aval sexa o seu gaiteiro. 
Carlos Núñez, cuxa categoría 
corno instrumentista ninguén 
discute nos círculos especializa
dos ; Car.los viveu recenternente 
unha e:Xperiéncia inesquencíbel 
en Irlanda cos fníticos "C:hief- · 

· tains" . -

"Son un grupo que- improvisa 
rnojto no seu traballo. No último 

• "Festival Intercéltico do Morra
zo" dixéronrne de· véspera se 
queria tocar c'on eles, e aceitei. 
Con anterioridade. o seu líder , 
Paddy Maloney, xa coninc;:idira 
cornigo na Franza, nun d.ir$o de· 
gaita escoces~. Un ·bon , dí<;i. , 
chámame. pata tocar na banda 
sonora de "A illa .de tesauro" .. . 
'nun _princípio, pensaban levar 
pandeireitas . rnáis' gaiteiros ... 
toda unha embmxada' folclórica 
daqui, pero houbo un recorte no 

orzarnento. . de millóns qúé cobra todo o pr9- • 
xec;;o: é rriói' ambicioso, inclue 

.. espectácllio, . xíra mtemacio
nal ... , 

de .Manuel Fraga? 
-"Actualmente están tentan

do gravar un disco .de música 
galega; o traballo xa está .con
cluído, pero necesitán un mece
nas que· aporte unha boa dose _Qué pensad•& da .98:iteirada 

Iso é folcorismo puro. Como Lola· 
Flores; pero na Galiza. Nen ten 
nada a ver coa pretendida dig
rillicación do gaiteiro que argu- ·-
.men~ o~ · organizadores. O 
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figura 1 

, . ·l\llatorés ·· 

con 16 V_, 
a· boga· 
destes tempos 

· Como se pode obs_e~var .en caJ
quer revista ou meto publicjtário · 
relac:loriado co a~tumóvil, apa
recen . anagrámas que indican 
. "16V. " .. polo que ás veces pode 
producir.un certo . confusionismo . 
por parte do consumfüor. · 

-Esta ·denominación plantexa . 
duas posibilidades. A primeira 
seria · ·un automóvil . e~ipado 
cün motor d,e 4 cilindros e catro 
.válvulas por ·cilindro (16V.), ou~ 
tra seria de oito cilindros con 
duas válvulas por cilindro (l~V.). 
Os fabr-icarttes adoptaron a pri-

. me ira posibilidade, qomo algo 
novidoso, pe,ro non é asi. Facen
do un pouco história do automó
viJ atbpámorios que no ·ano 
1909, Mercedes-Benz introduce 
as catro válvulas por cilindro, 
nun motor de sete cilindros, e 
máis adiante, no 1916, ·introd6-
ceas Opel, pero xa en , ca~ro ci
lindros. 

Inicialmente . informaremos 
que calquer motor de-catrci tem- . 
·pos precl.sa para o seu fundona-· 
mento, corno mínimo duas vál
Vlilas-, unhá denominada. de ad
misión.-· cúxa misión é cteixar 
entrar a mistura a queimar no 
interior do cilindro (tempo de 
admisión) e retela até que se 
queirne, unha seglinda denorni
nadá válvula de escape: a cal 
deixaria sair os gases que se 
produciron na combustión (t~rn
po· de escape), deixando o cilio~ 
dro limpo pf)ra unha 'nova entra
da da mistura. Resumindo, pó
dese dicer ~que agás un breve 
tempo, chamado "solape ou cru- . 
ce de vál\Tulas"' no cal se atopan . 
as duas abertq.s, dependen do 
das características do. · motor, 

· cando unha está éiberta a outra 
tópase_ pechada e o tempo' res
tante as duas pechada¡;¡. 

Cola 

1 · ·;ástago 

1- ou cana 

;1 Fenda para J 

L .o. esmerilado o 

o . O 

;--o, 
·-: '-_, 
1 \ 
1 1 

. I 
'1 

Q/ 1 
1 
!._ ... __ ,, 

Figura 2. Disposición das rilvulaa en función do tipo de dmara cte combustión 

· As válV).llas empregadas nos 
· automóveís de turismo, son as 
cha~adas de "fung°o ou prato", 
cuxas partes son: a cola, o vas
tago ou cana e· a cabeza, tamén . 

·chamada copa ou prato, na cal 

1 

fu~c;_ionamei:ito é elevada,, no in
. tenor do vastago das válvulas 

de ,escape levan sódio-metal 
· para . un mellar arrefecimento 

das mesmas. , 

se a topa unha . superficie de- ' 
aserito cónica (fenda para o .es- ' 
merilado). [Fig. 1]_ 

Daquela diremps CilJe do diá
metro, precisión e- tempo de 
aberturá das válvulas; entre ou
tr.os mecanismos, depende o 
bon rendimerito do motor. 

As de adrriisión están cohs
truídas de ·aceiró ªº carbonó ou 
aleadasªº cromo-níquel en bai
xas propordóns, e as de escape 
de cromo-níquel austénicos. 
Nalguns modelos_ de alta cóm
pet'.ición, cuxa · temper~tura de 

_ Antigamente os rnotor~s ti
ñan · unha carreira de cilindro 
moi grande con relación ao diá
metro e d~ste xeito as válvulas 
tendian a ser en moi peque chas. 
Ao· decatarse os fabricantes fi-

··• l~(•l•J lthlO ~1 
.': - - . 

' ' \ 

OJ 
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I 
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Gula 

~~ 
. ~ Válvula 
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, 

Asento de 
' 'válvula 

of 0 
\ 

· xeron o contrário: rneirande diá
metro que carreira (percorrido 
do pistón desde a parte inferior 
do. cilindro á superior e vicever
sa), o que se denoinina motor 
con cilindros supercadrados, 
podendo dar deste modo maior 
diámetro ás válvulas, pero cun 
certo .limite, sobretodo nas de 
escape que ao estar baixo a ac
ción dos gases residuais poden 
chegar a temperaturas de 
1.200ºC correndo risco de defor
mación. 

Un bon método estriba, ao es
tar limitado o diámetro, en pór 
duas válvulas de admisión e 
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duas de··escape; por conseguin- · 
te os esforzos son menores por 
ter menos· peso e a altura de le
vantamento · é menor -sendo 

· como norma xeral a cuarta parte 
·'ao diámetro da cabeza da válvu
la-, é:o que os efeitos de cho

. que contra o seu aloxamento é 
de-_ menor intebsida'de, factor 
que intlue na vida da válvula. 

Non debemos esquecer' que a 
disposición e tamaño definitivo 
das válvulas, sexan duas ou ca
tre, depende e_ri último extremo 
do tipo de culata empregada, 
tendo en .canta as dimensión's 
máximas das válvulas e separa
cións minimas entre elas, para 
evitar · distorsións de gases e 
fendas térmicas . 

Por conseguinte case todos os 
motores de automoción -a ga
solina- levan válvulas en cabe
za (culata), con cámara de com
bustión cilíndrica, hemi-esférica 
e en forma de cuña.[Fig. 2] ' 

Sacando conclusións ternos 
que a forma xeométrica de cá
mara apropdada por ter unha 
maior superficie de válvulas é a 
herni-esférica, que é a que 
adoptan os fabricantes ao poñer 
catro válvulas por cilindro. 

O accionamento das válvulas 
agrupa a todos os 'elementos 
mecánicos que provocan a aber
tura e o peche destas no mo
mento oportuno. Estes elemen
to$ son : unha árbore de levas 
que xira a metade de voltas do 
cigoñal (que é de quen recebe o 
movimento). os taqués ou vasos 
e as varillas ernpurradoras. que 
converten o movimento rotativo 
da árbore nun movimento de 
traslación, e finalmente os ba
lancins e as válvulas cos seus 

' muelles (sistema de distribución 
OHV). O modelo máis actual é 
que a árbore de levas vai na cu
lata e acciona directamente o 
balancin ou o- taqué (vaso) in
vertido que están en contacto 
directo co vástago da vá1vula 
(sistema OHC} [Fig. 3] 

Tamén mencionaremos o 
xogo de taqués, que é unha pe
quena folgura entre o extremo 
do vástago da válvula e o balan
cin ou entre o vaso invertido e 
a leva da árbore , dependendo 
do sistema que sexa . Esta re
graxe faise manual ou automáti
camente cando os taqués sexan 
hidráulicos, como son os empre
gados actualmente. Unha vez 
que os elementos obteñan a 
temperatura de funcionamento 
este xogo anúlase debido ás di 
latacións destes. 

Debemos ter en canta u'nha 
atención especial, dado que na 
maioria dos motores. actuais o 
accionarneto das árbores de le
vas realizase através dunha co- ' 
uea dentada, a cal debe substi
tuirse, segundo as indicacións 
do fabricante, entre os 50 e 

0

60.000 Kms . A posíbel rotura 
deste compone:r;ite pode levar á 
destruCión de vários elementos 
do motor,. o que _se traduce nun
ha reparación moi custosa se
nón tacemos a substitución re
comendada. 

Este sistema de 'árbore de le
vas en cabeza ·(culata) e c9tro 
válvulas por cilindro .é pon, pero . 
non debemos esquecer qué os 
elementos multiplicanse por 
dous co cionseguinte custe ini
cial do veículo equipado con 
este sistema e posteriormente 
nás reparacións, 'que e quizá 
cando máis .se note. o 
Xosé MANUEL PEREI~ M9LLARES 

xosé LU1$ GONZAL.Ez E~ . 
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CONVOCATORIAS 

• II Certame de 
Relato Curto 
"Malo Literário'1 

Poderán apresentarse a · este· 
certame todos os autores que 
o desexen, sen importar a sua 
residéncia ou nacionalidad e, 
con traballo inéditos e orixi
nais- ql.le estean escrtios en 
língua gáJega . 
Os traballos apresentados con 
léma ou pseudónimo, baixo 
plica e por cuadruplicado, de
berán entregarse antes do dia 
10 de Maio en caJquer .pub da 
Cidade Vella cmnpostelana ou 
remitidos por corre10 co se
guinte enderezo: , 
II'Certame Maio Literário 
Rua San paío de Antealtares , 
12 
Santiago de Compostela 
Os relatos terán unha exten
sión máxima de 20 fóllos me
canografados a dous espacios 

· por unha só cara. O prazo de 
entrega rematará o vmdeuo 
10 de Maio · 
O Xurado estará composto pQr 
tres persoas relacionadas co 
mundo da crítica e a críac1ón 
hterán a . 

· O seu tauo sera feíto público o 
. 24 de Maio , non podendo que

dar desertó o przmio. · 
O prémio consistirá na publi 
cación do volume cos tres re
latos gañadores·. tarase unha 
edición de 1000 exemplares 
dos cales recibirán cada un 
dos premiados 10. Con igual 
nÚI,Ilero de exemplares queda 
rá a Asociació'n . Os restantes 
distribuiranse palas librar'ias 
para a sua venda pública.· 
A participación no presente 
certame presupón a aceita - · 
ción de , todas as condicións 
éxpostas . os orixinais . serán 
devoltos aos seus -respectivos 
autores se estes o solicitan e 
unha vez ·se:ican publicadas as 

' obras gañadoras . 

• Certame 
"ÓlisbÓs" de 
crítica literária 

A Revist-a Ólisbos convoca o 
3° Certame de Crítica Lite rá
ria-1990 coa finahdde de con
tribuir á consolidación' de 
unha crítica· literária en gale
ga , ao tempo que á divulga
ción e estudo das nasas letras . 

.. AxendA -· 
.a;CULTURAL;n. 

A convocatória rex-er~ - se polas 
seguintes Bases: 

Primeira . Só ·serán susceptí 
beis de concorreren ao 'pre · 
sente Certame -aqueles traba · 

. llos ou artigas, inéditos, en lín 
gua galega, que se centren no 
estudo de calquer libro de na 
n a tiva ou de poesía~ gálego, 
publicado na. sua primeira edi · 
ción despois do primeiro de 
xaneiro de 1980. 

Segunda. Establece-se un 
úmco prémio de 15.000 pese, 
tas en libros mms 10.000 
en metálico, e a publicación 
na revista Ólisbos do traballo 
premiado . Asi mesmo, .pode
rán s er publicado na mesma' 
ri:vista- aquéles tFaballos que o 
xurado estime oportuno. O 
prémio poderá fiGar deserto, 
nese- caso . a . cantidade do 
mesmo acumuláriase coa se
gumte convocatória. 
. Terceira . A . extensión dos 
traballos non serár inferior a 
dez fólios nen superior a vinte . · 
·o s · orixinais apresentarán-se 
por triplicado, mecanografa- -
dos a dobre espazo e por unha 
soa cara. Cada ·concursante 
poderá enviar cantos orixinais 
desexe . 

Cuartu . U !·; m1 xm afs c 11 v 1u 
rán-se· baixo lemá ou pseudó-· 

imo, e contendo ·nun sobre 
cerrado o ·norne .. teléfono e en· 
derezo, do autor . 

Quinta . O xurado estará for 
mado"por .persoas de recoñeci
do prestixio na literatura e a 
crítica literária. Tamén forma
rá parte do xurado urí membro 
da revista ÓUsbos, que actu-a
rá de secretário , con voz· pero · 
sen voto: A composición do 
xurado e a data do fallo farán -
se públicas unha vez pechado 
o prazo de· admisióR. · 

Sexta . Os onxinais serán re
mitidos a este endérezo : 

Para o certame de critica*! 
Revista :·ólisbos , os amant-es 
da palabra" 

Facultade de Filoloxiá 
Praza de Mazarelo~ 
(15703) Santiago de Com
postela · 
O prazo de admisión rema

tará o día 29 de Maio do fallo . · 
Os qi.ré non sexan rec!ama:dos 
seráñ destiuidoi'Í'e non se ma-· 
térá corresp.ondencra . ·sobre · 
eles.· 

01tava". O feito de concorrer 
ao presente Certume presupón · 
a aceitazón das bases. · 

NOVAS SENSUAIS . 

• MC/A CORUÑA 

Peteiro, o grande amigo de 
Toro Sentado. fidel xerador do 
atávico, prepara xa a nova ex
posición que terá como cená
no o marco mconfundíbel de 
Ob1eto-A (R1azor) "Sonche 
causas, cous1ñas Pero hai que 
mua-las Ademais , que mellar 
que mentres disfrutas do café 
podas d1straer a ollada cunhas 
cores ' a mostra poderá ver ·se 
a partir do pnme1ro de Marzo 
"E non quera que falte nin 
guén. Vou pór un relóxio eléc
mco de control de smais E o 
que non estexa que se vaia 
preparando" 

Rodolfo González de Bart
helemy, hlstonador. a pique 
de pór na plancha da imprenta 
o seu Libro sobre a figura do 
xeneral Portier . va1-se agora 
cara Astunas E má.ls concre
tamen~ ao Centro Cultural 
de Oviedo O motivo, part1c1-
par nun ciclo de conferénc1as 

sobre a hístória da fábrica de 
cañóns de Trub1a. 

Amadeus. de Sada, ven de· 
consuma1 a nchaxe para a 
conduc1ón desta banda . Trata 
se dó pollfacético Willy Éter 

"A partir de agora traballare
mos arreo para que a nosa 
ta", confesaron alguns dos 
componentes do grupo pop
rock. 

!!rea Critica, compaxina as 

PUBLICACIONS ~. 

• Video Arte 
Románica 

A ASPG acaba de elaborar un 
vid o que leva por título "A 
Arte Romáruca n Caliza" de 
27 minutos d duración e dm 
>0do ao ensrno méd10 
O video organizase en s cuén 
c1as temáticas que xuan sobre 
a s ituación lus tón ca de Gahza 
na etapa da apnción da arte 
románica a través do Cami.ño 
de Santiago, a catedrál de 
Santiago como modelo dou 
tras igrexas de pe regnnac16n , 

a arte romaruca na segunda 
metade do xn. o cisterc1ente 
e os grandes mosterros gale
gas e a arquitectura civll 
O guión correu a cargo de pro
fesores de distintos institutos 
e os mteuesados poden con
segu1lo contra-reembolso de 
6 000 pesetas dmxíndose áa 
AS-PG (Rua EladJo Rodríguez. 
15 ba ixo A Coruña). 
Esta é a terceua producción 
v1deográfica da _ASPO. Ante
riormente producira duas ou
tras sobre Otero Pedrayo e 
Celso Emilio Ferreiro en cola
boración co Concello de Fene. 

• Renova9ao 

Segundo número _ da revista 
desta asociación , denominada 
tamén Ernbaixada galega da 
cultura . Dirixida por José Ra 
món Rodrigues Fernándes, e 
editada en máximos reintegra
c1onista , colabOian con este 
segundo número, Martinho 
Montero, Crisantq Veiguela, 
Amado L. Caeiro, Carmen 
Ares , M. Rabunhal, Jesus Ló
pes , J.L. Valinha, Joao R. do 
Padrao e Roi da Bolandeira. 
Os inteire.sados poden dirixir-

o 
'i 
.e o 
Cll 
'a 
o 
e 
Cll 
11) 

g 
música se faga rnáis compac-

\ 

suas actividades musicais glo
bais con · sesións de música 
celta, "todos os Xoves a· partir 
das déz e trirlta da noite" . . o· 
bar áchase ubicado na rua do 
Orzán. 

se ao Apartado de Correios 
24:034 ou ao 40047 de Madrid. 

• O Cadaleito 

Revista editada por un fato de 
xente nova de Foz , íntegra
mente en galega, e que xa vai 
polo número catro. Comics, 
artigas , información · maibr
mente dirixida á mocedade e 
QVe se constiue na única' pe~ 
riódica editada na vila, Ouen 
queira conseguila debe escre
ber a O Ca.daleito . Rua Cándi
do Fernández. 10. 27780 Foz · 
(Lugo) . 
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ANUNCIOS DE BALDE . · 

As Juntns Galngns pola Am
rnstía acabilrn rk imprimir re
ccntem u11t.c: 10 (]()() nxmnpla 
res du.m calendário (>ara' o 
ano 1990, conff: f:<;1 rrn<Jdo com 

' láminas rÍ<:sf:11l1;Jd u!; pqr sAte 

• 
A Asociación. España URSS 

. l':l]tima nestes d1as unha nova 
. clase de idioma ruso . Intere

sados chamar ao· ?.2 44 57 de 
Viga . 

conhecidos humor 1:-;1.<ir; qráh 
cos ga legas E s tf:!; c<ilf:r ; ~J;Jríos 
ach'am S() ¡j vonrfo <:Tfl l1vr;nias Venden-se 2 encerados es-
e outros c:stélbc: lc:c1rn<:ntor>·. O cola.tes · de. 2,50 m de longo 
diñheiro arrecadado pola s ua por 1 20 ·de alto. Interesados 
venda será dcstinwJo rJ suster chamen ao (981 ) 59 10 52 de 1 
em parte os gastos dn~1vados - r.i 3 do .ser~n . · .· 
da defensa ·dos presos _ inde , 
pendei;itistas ga legas . Por este 
motivo as JUGA querem ta - - . 
_m¡:\m fazer púbhco o seu agra · 

- decirnento a Gonzalo Vilas , 
pepe Carreiro, M . · Fragoso. 
Xosé Lois, X.M . Porxán, Xa · 
quin Marin e I. Hartas , artistas. 
que participaron desinteresa· 
damepte na composi9orn des 
te almanaque com a s-µa sim: 
patia e talento cría~or . 

Rfldio Tirana, a voz do socia
lism9 en portugués para os 
ouvintes de Galiza. Horário de 
21 :30 a 22.;30 I 24.00 a 01 .00 e 
8 00 a 9.00 hora de Galiza .' 
Frecuéncias 15405, 950Q e 
7300 KHz, en Onda curta . En
derezo: Rádio · Tirana . Tirana 
(Albania) · 

ACTOS . "' . 

• Comedia 
cinematográfica 

No cine Club de Carballo o · 
venres ás 22.30 proxec;tarase 
O ciia 23 René Clair 
"Un sombrero de pajas ·· 

• Faba na Ola 

Actuacións coa obra A illa 

das Sorpresas. O sábado 24 
no Sar (Compostela), orgarüza
do pola Asoc . de 'liciños. 
Domir1go 25. na Praza das Ca- · 
sas Ramírez, organizado pola · 
AAW Novo Ensarn;:he. Ás 17 
h . 
Luns 26, ña Rua do Príncipe 
en Vigo, en frente do aht~go 
Palácio de Xustícia ás 17 h . 
Organiza o Concello de.VÍgo . 
Domingo dia 3, en Vista Ale
gre (Compostela).· 

EXPOSICIONS .. . 

• ·Xosé Antón 
Castaño 

Exposición de pinturas e de
bux6s na Galeria Androx (Via 
Norte 22-galerias) en Vígo. 
_Até o 5 de Marzo . 

• Ron Arad 

Exposición ns Casa da Conga 
de Compostela aberta até o 9 
de Marzo. 

• Alberto -Lóp.ez
ValcarceL 

Mostra de fotogiafias na Gale
ría Sargadelos de Compostela 
(Rua Nova 16) . .Até o 3 de 
Marzo . , · 

. - Mercedes Veg?-

Fotografías no pub "Modus Vk 
vendí" de Compostela. 

• Fe:r:.nando Savater 

- Conieréncia sopre "La plurali-

dad moral" no Ateneo de Fe
rrol. X oves· 22 .ás 20 ,h. 

· • Os cámb1os 
ná· Ei.iropa do 
Leste 

Mesa redonda no Ateneo de 
Ferro] ás 20 horas o venres 23, 
coa intervencións dos ernbai-: 
xadores de Bulgária e Hungría 
e Miguel ·Angel Martinez, da 
Asamblea Parlatnentário do 
Con.sello de Europa . 

• Xurxo Oro Claro 

•Mostra na Galeria Expresión 
de Ourense até fin d.e mes . 

• Xosé Lodeiro 

Exposición pendurada · na Sá 
Laxe4o de Vigo (haza da 
Constitució11) . 

• Deseño industrial 

·No Ouiosque Alfonso de A Co
ruña exposición de maquetas, 
planos e · obxectos realizadós 
no estudo de N . Nizzoli des
pois da II Guerra Mtindial. Até 
o dia 25 de Febreiro. 

I . 

• _ Gallego y Rey 
\ 

Exposición de debuxos de 
dous dos máis popUlares de
hqxantes qa pren.sa española. 
~a Casa de CVJtura de Fei:ie. 
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EN PREPARACION 

• Memória do Património Arquitéctonico 
desaparecido. . . 

• Perestroika. ·o s<:icialismo do ano 2.000. 

• Cine nas nacionalidades. · 

·DE NICARAGUA 

Il\1POH~.l"'.A .. DO 

i·•.l)·r~~=n VN ~:.:.~!l!\;;.:~,~.,~ 

(;eNlJSN~Nt.CN1T: ~WK.i~~j 

Di~tribui_dor para 
aGaliza · 

(986) 3.6 00 .39 

TENDA OBÁADÓIRO 

dllfusión · 
. Cllrtesana 

CERÁMICA 
C:ARTÓN PEORA 

VID RO 
MADEÍRA 

Temosa tua máscara, antifaz, cabezudo ••• 

MURAIS . CARROZAS. FALLAS . PEZAS CONMEMORATIVAS 

TAM~N PA~ COL~C~OS, CONCELLOS ETC. 

' R/ Couto, 23 (Ao lado da Praza de España) Vigo, 36203 
Tlfnos (986) 42.0163-415121 (part.) 
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A RESOLUCIÓN SOBRE AAUTO~ 
DETERMINACIÓN DO PARLAMENTO DE VITÓRIA: 
ESTRATÉXIAS ·posíBEIS 
FRANCISCO LETAMENDIA . 

O s conceitos de auto-determinación 
· e de so.berania do povo nascen 
· xuntos · na Revolución Francesa, · 
. serido ideas matrices do mundo dos-Esta
.dos-Nacións que se·_ abren con aqúela; . o 
direito á auto- determioaciqn surxe ·cando 
.se produce un desfase entre o povo-. na
ción e o Estado, e é a.expresión do direito 
colectivo que ten unrpovo-nación $ sob~
raoia, exclusiva ou compartida. 

No que respeita á situación na que. se 
atopa Euskadi a partir dos anos 1978-79, 

· pode dicerse que: 
1.- A Constitución .proclama unha única · 

soberanía, a dun suposto p.ovo-nación es
pañol, negando a soberania dos demais 
povos que contén o Estado, e construe o 
edificio do Estado das.Autonomías -cuxa 
·expresión territorial -sons os Estatutos das 
Comunidades Autónomas- .sobre a base 
desa única soberania.· ·(Debe engadirse · 
que no proceso cons.tituinte: todas as for
zas de ámbito basco rexeitaron explícita
mente esa única soberanía q9· povo espa-
ñoO. . 
· 2.- A auto-determinación, pois, como· 

expresión da soberanía do povo basco, é · 
incompatíbel tanto cóa Constitución como 
éo Estatuto dé Aútonomia; e calquer .reca
lificación que inter:itase facer . partir esta 
noción do proceso estatuário desnaturali
zaría irremediabelmente o direito._ .. 

3.- Tanto a opción da soberanía com
partida, en · forma · de Estado federal ou 
confedera!, como a da soberania exclusi
va, en forma de aceso a un Estado inde- . 
pendente, abrigan · a pór en marcha 1;.Jn 
proceso plébiscitário. Asi pois, a separa
ción entre recoñecim{3nto do direito e 
exercício da auto-determinación entrana o A póltela cargaba'contra os manifestantes 
mantimento do statu-quo, e portante, a eñtanto no Pariamento basco se debatla 
continuid;3.de da única soberanía do·povo sobre o dlrelto á auto-determinación. 
español e· da non auto-determinación do 
povo basco. Con razón de máis supón 
unha auséncia · de auto- .determinación 
concebida coma un proceso gradual e· di:. 
námico a partir do actual Estatuto que ex-
clua expresamente. lln. plebiscito para de-
rogalo . ou modifícalo. . 

4.".' O Povo· Basc9 comprende auas Co-
munidades Autónomas no Estado espa- presións de EA sobre as outras duas for-
ñol, e par:te dun Departamento no Estado zas propoñentes, sumadas á inelasticida-
francés . . E nese senso no que cabe talar de dun termo técnico do Direito Interna- · 
da autodeterminación política ~fo Povo cional que . por máis voltas ·que se lle dé 
.BasC:o como proceso aberto, pois é de será sempr~ sinónimo de soqerania, con-
supor que tanto a maduración.da concién- duciu a un texto ambíguo pero non morto 
cia nacional como a posibilidade de que a ao .1 oo por .100, que tras a definición co-
relación de.forzas permita ·iniciar procesos rrecta do conceito no ·seu ponto primeiro 
de auto-determinación coñecerán ritmos tala de "construción nadonal~' e de posí-: 

. históricos distintos nos diferent~s territó- · beis "decisións de carácter plebiscitário" 
rios bascos. no' ponto· segundo, e·no seu ponto cuarto 

Orabén: iso non debe levar a rexeitar a· non limita o marco das institucións repre
via iñstitúcional e democrático-formal para , séntativas ao do parlamento de Vitória. 
reclamar o início do exercício 9e autp- de- · Por iso . se ben a estratéxia de belixe-
terminación. Entre outras razóns, porqu~ ráncia ca;a HB quedou manifesta no Ple-
-Cando menos .. na Europa non h~i a~tual- · no ,.:.as declaracións dos portavoces dos. 
men!e. outra v.1a, com<? a experiencia. re- grupos propoñtmtes non se dirixian contra 
cent1s1ma dos acontec1mentos dos paises _os partidos de ámbito estatal que afirma
do Leste acaba de. demostrar. ban a soberania e~clusiva do povo espa

nol, senón contra HB; e ademais, opuxé
rónse a que .a proposición pudese votarse 
ponto por: · ponto do texto-,. o texto auto
riza unha estratexia da esquerda abertzale 
condu9ente a esixir · dos tres partidos a 

· posta en marcha do exercício. do direito 
cuxo recoñecimento foi proclamado na re-
solución aprobada. . 

Con tanta máis razón que as duas alter
nativas complementárias anunciadas no 
Ple.no polo portavoz de HB para conseguir 
o exercício da autodeterminación -a sua 
esixéncia na rua :e a negociación desfa rei
vindicación entre ET A e o Estado- caen 
no terreno do imaxinário. As mobílizacións 
de rua son as mobilizacións de HB na rua, 
do que os partidos do Pacto de Ajuria
Enea, que desehrolan actívamente unha 

·política de impavidez ante as mobiliza
cións desta forza, son moi conscientes. 
No que respeita á negociación, pensar 
que o partido -no Governo poda verse 
arrast&do a conceder, nunhas conversas 
ci.mha forza que non dubida en chamar te
rrorista . -co visto bon dos demais Esta
dos comunitários.- o que rexeitou osten
tosamente nün marco político resultado 
do desenrolo do previsto na Constitución, 

· o Parlamento de Vitc;>ria, expre~a~o nunha 
fórmula ambígua e moderada, rexeitándoa 
alá en contra .dunha maioria numérica dos 
membros deste Parlamento, é da orde do 
onírico. 

lso en canto aos aspectos ·políticos da · 
auto-determinación. Pero esta ten unha 
expresión social. A auto-determinación 
ten unhas orixes doutrinais· contemporá
n·eas á Revolución Francesa, que son os 
desenr61os de Kant sobre a autonomia da 
vontade, a auto- determinación do indiví
duo · humano como ser capaz de se dar 
normas a si próprio. ·Levado este-princípio 
ao terreo social, proclama a .· necesidade 
da sociedade auto-realizada, a necesida·.; 
de de· alentar a auto .. normación e auto-or
gaflización dos organismos que a forman. 
Se a auto-determinación política non se 
·acompaña, e non é o reflexo da auto-de
terminación dos múltiples órganos e insti
tucións que compoñen ,.a so,ciedade,. o 
novo Estado, ou o novo ente q~e compar
tiría a ·soberanía estatal, teríase autodeter
minado, si, do. Estado que o oprimia, pero 
a. sociedade nacional non se teria aut<;>qe
termina~o a ·respeito do novo Estado. D 

ANTROIDO 
xosd A. GACIÑO 

M esmo en tempos tan tenebro
sos como á ldade Media con
ced íase ao pobo ese breve 

periodo de desafogo e liberdade no 
que consiste o Antroido. Con máis ou 
menos receos, con máis ou menos 
control, o poder tivo sempre que 
consentir esa válvula de escape, dis
frazada de xogo de disfraces, pero 
que leva ·no seu fondo o xerme da 
rebeldía libertaria, a arcadia feliz da 
anarquía (palabra maldita, condena
-da polos poderosos a ser sinónima 
do caos, cando a súa literalidade et1-
molóxica significa algo tan apetecible 
como a falta de xerarquias). Por enri
ba de dictaduras e proibicións, o in
xenio popular sempre atopou fórmu
las para dar saída a canta frustración 
almacena o resto do ano. 

Para algúns, pode tratarse só dun 
mecanismo de compensación, que 
permite soportar a dinámica compe
titiva e explotadora do sistema glo
bal. Eu prefiro interpretar o antroido 
con un sinal de advertencia perma
nente, como un ensaio lúdico da fu
tura sociedade liberada e creativa, 
onde .o pobo sexa quen máis ordene 
(permanentemente, non cada catro 
anos). Por iso, non me gusta nada 
cando se emprega a palabra antroi
do, dándose a entender que é un es
pectáculo pouco serio e edificante. 
Para os que pensamos que a serle
dade non está rifada co humor e a 
diversión, esa comparación resulta 
odiosa. O serio é precisamente esa 
raigame de inxenio e creatividade da 
que nace o antroido. O outro, o es
pectáculo nada edificante dalgúns 
políticos, é simple frivolidade incom
·petente, cando non algo máis grave: 
corrupción. D 

VbLVER AO REGO 

A bílio Bernaldo de Quirós, di
rector da Compañia da RlVG' 
ate onte mesmo, tora o pri

meiro en rirse das películas d<;>bradas 
ao galego. . 

Ao tal Abílio Bernaldo nomeárao o 
governo de AP e a sua · dimisión 
anunciada viña a ser ·como .o conto 
do lobo ou a trécola dos xornalistas 
santiagueses. En realidade nunca di
mitiu e. seguiu no· cargo co PSOE no 
poder e pésie a todas as treboadas · 
e á sua obscen·a e exibicionista in-
competéncia.. . · 

Hoxe ten que deixar o posto, agora 
que está no governo o seu .líder máis 
admirado. D 




