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O PSG-EG · 
preconiza un -· 
acordo eleitoral 
para as municjpai~ .. 
con EU e BNG 
A Executiva do PSG-EG decidiu 
proporlle a Esquerda Unida e ao 
Bloque Nacionalista Galega; asi 
cqmo a outros colectivos, 
concorrer conxuntamente .ás · 

· eleicións municipais, ainda ·que - · 
o concelleiro vigués. Xesus 
Costas ao-dar a coñecer a · 
decis_ión do PSG-EG, precí$ase . 
que consideraban que o pacto é 
moito máis factíbel con EU que 
co Bloque_. (Páx. 5) . 

Xesus. Arrizado: 
~CCOO e UGT · -~· 
queren facer. de 
nós sindicatos 
subalternos' 
A celebración do Dia da Clase 
Obreira-Galega apreséntase este 

,,. ano baixo duas coordenadas: o 
,proceso·de unidade das centrais 

- nacionalistas e a perda de 
unidade de acción coas centrais 
estatajs. Xesus Arrizado, . 
membro do Secretariado 
Confedera! da CXTG, analisa 
nesta . entrevista eses aspectos, 
adentrándose tamén no 
.momento político actual. 

(Páx. 10-11) -

_Un informe 
empresarial 
afirnia que ·vigo 
sairá peíxudicado_ 
co Mercado -
Único . 
A cidade de Vigo entrou en 
decl~ve económico na década 
dos 80; o que aumentou as 
condicións negativas do seu 
caráctér periférico. e deixou en 
evidéncia a febleza do seu 
sistema de comunicacións e 
servícios. (Páx~ 7) 

Qs EEUU · 
incapaces de 
cumprir as suas -_ 
promesas de 
axuda económica 
O tránsito do capitalismo- ao 
socialismo de Pólónia e Hungría 
significará unha nova redución 
de axudas e créditos para o 

. Te~Geir:o Mundo. As poténcias 
capitalistas, cos Estados~ Unidos 
á frente, tiñan asumido os máis 
diferentes compromisos. Sen 
embargo, os recursos 
económiéos que serian 
colocados ao servício de tantas 
ambicións noA destacan pola 
sµa éantidade. (Páx. 14-15) 
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.A UNHAS CONDICIÓNS lABORAIS DISCRIMINATÓRIAS, A MULLER SUMA 
-O TRABALLO DOMÉSTICO AINDA HOXE NON RECOÑECIDO COMO TAL 

-SER MULLER É DU:RO 
Ás· condicións laborais discriminatórias -menor salário que o varón, Impedimentos 

para o ascenso, abusos_ sexuais- á muller debe unir á xornada doméstica, 
· labor que interesadamente a culturá masculina ben considerando 

"natural". O 8 de Marzo, Diada Muller Traballadora, 
celebra os direitos e a situación de inxustícia 
na que viven o 50°/o das· persoas, sometidas 

en tantos terreas pala outra metade. 
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. _ . DELMI ÁLVAAEZ 

Ás portas do fin do séCulo, rio fogar .e nos gentros de traballo, a muller concentra un alto número 
·· · · de reivindicacións humanitárias incumplidas 

A muUer realiza ·unha doble xornada laboral, 
.dura e· non recoñecida 

/ 
. I 

) . 
MANUEL VEIGA 

Galiza canta ca ínc)ice máis alto_ do Estado _de povoación feminina ocupada -e isa pésie a que so o 27,8º/o 
das mulleres traballan. A razón é a elevada ocupación no agro, en condicións moi duras, e consideradas 

oficialmente como simples "axuda familiar". ·As discriminacións !abarais, en todos os terreas, 
./ 

son cada vez máis postas en evidéncia polos sindicatos. A rnaiores, en moitas ocasións, 
á mufler esb~eselle facer patentes os seus·~v~l_ores - feminínos, como a beleza, dozura etc. 

SER . MULl-ER 
NON É CALQUER.A COUSA 

Cando o home, ao remate da xornada, no fogar, 
senta, estende as pernas e fai ver o seu . 
cansáncio, non é extrano que ·unha muller 
surria, coma case sempre para os seus 
adentros. Para ela, eñ cámbio, a xornada ainda 
·non rematou: ten que fregar a louza da cea, 
bañar aos nenos, planchar ás camisas do seu 
home para mañá e colocar a sua roupa, a que 
levará ao choio, porque ao_ mellar, ela tamén 
traballa fora da casa. Se é no agro ou en 
traballos relacionados co mar, onde· se asenta 
o 50% da pbvoación feminina galega ocupada, 
cargará con tarefas duras, tanto ou máis que 
eles. Por iso surri, porque sabe que a sua 
xornada_ ·é máis longa e quei?<ase menos~. 

, . 
. Pala contra a idelpxia patriarcal dominante 

· construirá ,e difundirá, como acostuma desde 
hai séculas, un discurso onde é o home o 
·protagonista ca.se· exclusivo-da acción. Para a 
muller ainda lle queda Unha reserva de 
calificativos inferiorizantes, obxetualizadores ou 
psicoloxicamente despectivos. · 

Ese discurso' parece vir establecendo que 
tan "natural" como que as mulleres realicen os 

. labores domésticos é que tefü~n un escaso _ 
acceso a un posta. de traballo remunerado · 
-que entre outras eousa~ lles garanta unha 
certa independéncia económica-, que no caso 
de poseelo cobre menos por un valor proqucido 
igoal ao ·do varón, e que, por riba de todo, ·11e 
resulte moi ·difícil ascender nas cuotas dé 
poder, independentemerite das suas '" 
cualidades. Ou pode considerarse froito da 
casualidade ou dunha . menor capacidade 
craneal o feito de que sex~n _contadísimas as 

mulleres que optan a postas . de 
responsabilidade? 

Existen trabas, moitas e moi contundentes, 
·.disfarzadas de siléncios, de pasividade, de 
con~enso entre ·os que hoxe detentan o poder, 
de argumentos ímplicitos como o -que nada 
xustifica- "é que sempre foi así", de leis, de 
convénibs laborais, que ndn minusvaloran 
explicitamente á m!Jller, pero que priman 
unicamente caract~rísticas xeralmente 
masculinas. 

A maiores a muller debe ser "mona", ·estar 
"presentabel", "ser agraciada", "resultar 

· agradabel" e como din literalmente, en ·privado, 
moitos dos nasos actuai~ mandatários, "ter un 
bon cú". 

Ter traballo, ·tora do fogar, non garante o 
. poder ~acial para a muller, como certifica o feito 
· de qu~ a muller cargue con tarefas pesadas no 

agro, pero non firme contratos de propriedade 
e nen· sequer poida votar; as máis das veces, _ 
nas eleicións as ·Cámaras Agrárias. Ter traballo 
non é condición suficiente, pero si necesária, 
para elevar ·as· cotas de dignidade femenina a 
níveis que d~berán estar máis acórdes ca 
cerc~no século XXI que cos anos escuros da 

. escravitude. · . O 

· ASOll TIBllA 

"Case por norma, e ás 
veces como o único xeito 
de valorar a nosa 
cap~cidade para o posta 
de traballo, hai que pasar 
unha entrevista que 
debendo ser profision~I, 
cando é unha muller a 
entrevistada, convértese 
en persoal, sobre a nosa 
vida privada e mesmo 
sobre a nosa vida íntima: 
Estás casada? Tes tillos 
ou pensas telas? Tes 
noivo? Tes alguén ao teu 
cargo? ... Chegando 
incluso a abrigarte ao 
compromiso de non ter 
tillos durante un tempo se 
deciden que é apta para 
ese pasto. En cámbio,. 
para o home que opta a 
ese mesmo traballo, a 
entrevista céntrase sobre 
cuestjóns de aptitudes 

..- profisionais". Tales · 
afirmacións, expresadas· 
por unha portavoz da 
secretaria da muller de 
CCOO, serven para 
desérebir a dura e 
especia{ísima proba de 
entrada ao pasto de 
traballo da muller. 

A INTG de Ferrol recollia pela 
sua parte unha denúncia, do 
centro Alcampo, que serve como 
botón. de mostra: "As rapazas · 
que entran a traballar en Alcam
po teñen que ser mo_i noviñas, 
non hai nef'1gunha que teña mái~ 
de 25 anos e desde logo teñen 

que dar unha imaxe moi femeni
na. Os homes son outra causa, 
eles, ademais de poder chegar a 
encarregados, poden cumprir 
anos. Habitual tamén é a prática 
de sancións por causas de pou
ca importáncia, como supostas 
faltas de amabilidade co clíente, 
un tipo de sancións que case 
r:iunca recaen nos traballadores 
varóns" . 

A secretaria da muller da INTG 
lembraba tamén, co gallo deste 
8 de Marzo, como "o salário glo
bal das mulleres situase arredor 
de 18 ou 19 pontos por baixo 
dos homes". Un exemplo é o de 
Copo Ibérica, onde as mulleres 
continuan a cobrar salários infe
riores aos dos seus compañei
ros, pesie a realizar labores coa 
mesma cualificación e pesie a le
var dous anos exercendo a pro
testa por este motivo. 

Pior ainda é pa.ra as que non 
teñen fraballo. SegCJndo o INEM, 
en Abril de 1989 o número de 
mulleres paradas superaba, por 
primeira vez, en Galiza ao de ho
mes parados . , . 
Profisións femininas 
As centrais sindicais, máis sensí
beis nos últimos tempos á situa
ción da muller, non cesan de 

'fi.s RAPAZAS QUE 
ENTRAN A TRABALLAR 
EN ALCAMPO TEÑEN 

. QUE SER MOi 
NOVIÑA_S_E_DE_S_D_E _ 
LOGO TEÑEN QUE ·. 
DAR UNHA IMAXE MOi 
FEMININA 
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OCUPADOS ·POR SECTORE;S 
DISTRIBUCION PORCENTUAL (XANEIRO 1990) 

CONTRUCION 
ll4QOO 

HOMES 
(645800) 

.. 

SERVIZOS 
240400 

tNOUSTRIA 
32000 

AGRO - PESCA 
194100 

SERVIZO:S 
170700 

MULLERES 
(398200) 
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FONTE. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

'EN COPO IBERICA 
AS MULLERES 
CONTINUAN A 
COBRAR SALÁ-R-10-=--s-
INFERIORES AOS DOS 
SEUS COMPAÑEIROS, 
PÉSIE A REALIZAR -
LABORES COA 
MESMA 
CUALIFICACIÓN' 

constatar unha clara situación de 
discriminación. 

Nos convénios perviven "clasi
ficacións sexuadas": "limpadora, 
camareira de piso, govemanta" , 
etc., menos valoradas economi
camente que outras categorias 
semellantes. A discriminación ta
mén se produce á inversa, deste 
este mesmo periódico informá
base, hai escasas semanas, do 
caso dun alcalde ourensán que 
afirmaba ter solicitado "un con
serxe, non unha conserxa", evi
denciando que o posta de traba
llo debería ser para un varón. A 
escola de capataces de Lourizán 
proibe que se matriculen mulle
res e no Casino da Toxa realí
zanse cursiños de formación 
para ''croupiers" impedindo o ac
ceso ao persoal femenino. E a 
empresa adxudicatária do Servi
cio de Limpeza do Concello de 
Vigo, Construccións e Contratas, 
financiada polo tanto con fondos 
públicos, non admite a incorpo
ración á sua plantilla de persoal 
femenino. 

Son frecuentes, igoalmente, 
práticas discriminatórias como 
as de abonar complementos a 
traballos penosos ou insalubres, 
non considerándose, sen embar
go, como tales, traballos que de
sempeñan maioritariamente mu
lleres e que abrigan a posturas 
incorrectas para o aparato óseo
muscular, caso do textil e da 
conserva. 

As mulleres son tamén a vítima 
propicia dos despidos. Na em
presa Trevinca de Vigo presióna
se ás traballadoras, baixo amea
zas ·con cámbios de pasto de 
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traballo e sancións por baixo 
rendemento, coa finalidade de 
que se acollan ás baixas incenti
vadas. 

Galiza: a taxa máis alta de 
actividade feminina 
Galiza apr.esenta a tasa máis alta 
do Estado de actividade femini
na, pésie a estar ocupadas só o 
27 ,87% das mulleres, frente ao 
44,74% dos homes. Sen embar
go, convén matizar que o 50% 
das mulleres ocupadas estano 
no agro e na pesca (ver cadro), 
sectores de escaso rendemento 
ou temporeiros como o maris
queo. De feito ·das 408 mil mulle
res ocupadas só 134 mil estano 
baixo o réxime de asalariadas, o 
que supon unha tasa de ásalari
zación do 32,8% (58,42% nos 
homes) que é, con moito, a máis 
baixa do Estado. Das asalariadas 
a maioria concéntrase non servi
cios e moi poucas na indústria. 

As condicións· para a muller no 
agro son tan duras como o é a 
sua intensa e moitas veces pesa
da actividade. Lídia Senra, se
cretária portavoz do Sindicato 
Labrego Galega, anota significa
tivamente que "nos procesos 
eleitorais ás Cámaras Agrárias, 
es íxese para poder elexer ou se
ren eleitas a cotización á Seguri
dade Social Agrária, e como na 
maioria das explotacións as con
dicións económicas non permi
ten que coticen os dous, é a mu
ller a que non cotiza; polo tanto 
quédase a muller ~n poder 
exercer ese direito. E dicer, na 
prática somos traballadoras 
agrárias, pero oficialmente so
mos axuda familiar'. 

Tarefas máis 
duras cas deles 
Un estudo encarregado pala 
Xunta de Galiza, e no cal foron 
interrogadas 2 mil mulleres, con
cluia que un 36% das traballado
ras agrárias pensa que as faenas 
que elas desenvolven. son máis 
duras que as dos homes. 

Un 44,5% pensa, por outra 
parte, que os homes teñen máis 
facilidades para acceder ao 
mundo laboral.. Das que viven 
nas áreas urbanas ou semi-urba
nas, o 71 % cree _que os seus 
empregos son menos estábeis· e 
están piar remunerados que os 
dos varóns, mália traballar máis 
horas. 

Un 70% declararon sofrer re
xeitamento laboral por estar ca
sadas e o 71 % por ter tillos. O 

,., 
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'NA PRATICA 
SOMOS 
TRABALLADORAS 
AGRÁRIAS, PERO 
OFICIALMENTE 
SOMOSAXUDA 
FAMILIAR . 

A NOSA TERRA -

O traballo doméstico oü a escravitude 

Mª Xosé Queizán 
'Se as mulleres realizásemos un dia 
un paro, dun traballo que non se r~ft_ece, 
o mundo vinase ab~o' 

"As mulleres, praticamente to
das, realizan un traballo espe-- -
cífico como mulleres -parece 
que xa nacen aprendidas-, si
nala Maria Xosé Queizán, es
critora e autora de váríos en
saios sobre a· muller. Realizan 
traballo para os homes que vi
ven con elas, país, irmáns, ti
llos e, ao mesmo tempo, tan o 
traballo doméstico, cuidan aos 
enfermos, tan traballos afecti
vos, amorosos, sexuais, etc. É. 
dicer que todo o noso mundo 
xira ao redor do traballo das 
mulleres, pero ese tral;>allo non 
está recoñecido como tal, no 
mercado laboral". 

"O capitalismo, sinala ta
mén, somentes contabiliza o 

traballo asalariado· !3 o traballo 
da muller rion o é. Pero nen se
quer ter:i valor · como próprio 
traballo, porque· é algo que non 
posue, que non pode inter
cambiar. Trátase dunha forma 
de traballo esclava que reali- . 
zan todas as mulleres. Parale
lamente ademais, inoitas mu
lleres realizan o que se chama 
traballo pr'odutivo, no mundo 
capitalista e, entón, prodúcese 
a doble xomada, de forma que 
sae moi rentábel, pois non só 
é explotada polo capital, senón 
que é explotada en todos os 
servicios que realiza no deno
minado mundo privado ou fa
m ília, pero servicios sen os ca
les a sociedade-non poderia vi
vir de nengunha maneira". 

PEPE CARAEIRO 

'SEOS 
ECONOMISTAS 
TIVERAN,QUE 
CONTAR OS MILES 

. DE MILLÓNS DE 
HORASQUEAS 

. MULLERES · '.-=--=---
REALIZAN FORA 
DESE MERCADO 
LABORAL 
RESULTARIA QUE 
NON PODERIAN 
PAGALAS E A _. 
ECONOMIA FARIA 
CRACK 

"Economicamente as cantas 
non saen, sinala Queizán. Este 
traballo da muller considérase 
natúral, pero se · os economis
tas tiveran que contar os miles 
de millóns de horas que as · 
mulleres realizan fóra dese 
mercado laboral, pois r:éstJlta-:
ria que non poderian .pagalas, 
e a economía faria crack. lma
xinemos que todas as mulleres · 
realizásemos un día un pa,ro: o 
mundo viriase abaixo''.. 

Os estudos económicos 
·· son falsos 
"A soci~dade capitalista non 
ten isto en canta, indica, por
que isto facilítalle moito o pro
blema. Lago esta -so_ciedad~ 
está baseada nunha escravitu
de, como na Grécia a escravi
tude era consustancial coa so
ciedade. Os cidadans e a de
mocrácia estaban por riba, 
como está agora, por riba das 
mulleres, por riba da realidade, 
que é a enorme masa escrava 
de traballo que mencionamo~". 

"Os estudos económicos 
son, neste sentido, falsos, con
clue. EL.i non . podo entender 
como os economistas poden 
considerarse lúcidos esque
cendo todo isto, do mesmo 
modo que costa entender que 
Aristóteles fose un gran filóso
fo, sen ter en canta para nada 
a escravitude. Aceitábana 
como algo natural, de igoaf for-

.ma que agora os hor:nes acei
tan como natural o, traballo das 
mulleres, sen telo eri conta". 

Entre o dez e o \linte por 
cento do PIB 
Un estudo dirixido por Maria 
Angeles Duran recolle algun-

-has cifras evaluativas sobre· o 
· traballo feminino non recoñeci
do. "Ainda que resulte comple
xo evaluar a produción domés
tica con instrumentos estadís
ticos que non foron elaborados 
para tal propósito, unha esti- · 
mación faise posíbel", segun
do .esta autora. 

"Nas estimacións máis razo
nábeis, a· produción desenvol
vida polas amas de casa no 
Estado español acada entre 
3.231 e 5.070 miles de millóns 
de pesetas de 1984, ·e de un 
11,4% a un, 20,2% do Produto 
Interior Bruto". "Frente. a unha \ 
actividade que involucra a-per-
ta de 11 millóns de mulleres 
con xornada completa ou se
gunda xornada e que repre
senta ao redor de 34 millóns 
de horas . de traballo ao ano, 
resulta erróneo e sen rigor al
gun, coñclue o estudo, seguir 
ignorand0 o papel produtivo 
-Oa ama de casa e o seu aporte 
decisivo á economía". O 



A situación legal 

_ .. Teresa Conde· Pumpido, 
'Os baremos de primas teñen en conta as c~alidaqes 
rriaSculinas, pero ·non as femininas' 
"A innegabel discriminación por · 
sexo existente no campo laboral 
non encontra, na prática xudicial 
habitual, unha disposición sufi
<?ientemente activa", tal é a opi
nión de Begoña San José, estu
diosa da. situacfón legal da muller .¡; 

no mundo do traballo. 

Neste sentido, sinala, "as reso
lucións xudiciais ao respeito te:.. 
· ñen en xeral un contido progre
sista,. pero o seu número é ainda 
escaso". "As inibicións son tan
tas!", exclama. 

San José destaca, por outra 
parte,' que ·a xurisdición laboral 
incidiu principalmente ·"nas di~:. , 
criminacións -máis flagrantes xe
radas pola disQriminación fran
quista, como é;i excedéncia forzo
sa oµ a dote pbr matriniónio". 

O Es ~-tuto dos· 
Traballadores é 
discriniinatório 
Para Teresa,. Conde Pumpido, 
abogada laboralista, "o Estatuto ller para dicer que está discrimi-
dos Traballadores é unha lei dis- nada. se ten que ser un hom~ 
criminatória porque a definición cun traballo semellante, se ten 
de a igoal traba/Jo, igoal salário é -- que ser dentro da mesma em-
discriminatória, segundo o Tribu- presa, no mesmo ámbito xeográ-
nal de Xustícia das Comunlda- fico etc.". 
des Europeas. E isto porque "Por outra banda, sinala Con-

. consideran que o xusto é esta- de Pumpido, non . hós podemos 
b_elecer que a trabal/o de igoal referir só ao salário, senon a to-
va/ar, igoal salário. Non ·só se dos aqueles beneficios en salário 
discrimina cando nun traballo ou ~n espécies que pode recebir 
igoal se clasifica de distinto o . traballador, como poden ser 
modo a homes de mulleres, .se- becas para os tillos, prestacións 
nón que haberia que concretar a d~ s~guridad~ social etc. Tamén 
igoaldade entre. competéncias son importantes as clasificacións 
parecidas, semell<~.ntes respon- · profisionais e os sistemas de pri
sabilidades ou parecidos coñe- mas que sempre son o vieira 

. cementos. 0 estatuto do traba- · máis fácil para discriminar ás 
llador non define así con . que mulleres. A valoración das tare-
home se ten que ·comparar a mu- fas para as primas terian que ter 

• 

ANXO IGLÉSIAS 
en conta as cualidades que poi
dan aportar as mulleres, igoal 
que aquelas que poidan ter os 
homes como pode ser a forza fí
sica. Poño un caso moi concreto: 
cosendo redes dáselle maior cla
sificación aos homes, porque de
cian que levan mellor os ralos, ao 
ter máis forza; sen embargo os 
traballos de cosido delicado dá~ 
banselle ás mulleres porque pa
rece ·que o faCian mellar; pero 
isto último non prima, nen se ten 
en .conta na clasificación. Todo 
isto o Estatuto dos Traballadores 
non o ten en conta. Na práfica 
os que asceriden son os homes 
e non as mulleres, sen que apa
reza como o resultado dunha 
discriminación". 

DEL.MI ÁLVAREZ 

Atractivo e acoso 

A muller floreiro 
"As chamadas virtudes feme
ninas, que se desenvolven nas 
mulleres através da edu<;:ación, 
como son a delicadeza, abne
gación, paciéncia, surriso, 
douzura, son logo utilizadas no 
mercado de -traballo", sinala 
Maria Xosé Queizán. "Unha 
muller implícase, por exemplo, 
dunha forma persoal, máis que 

un traballador varón". 
"O carpo da muller é tamén 

explotado no mercado de tra
ballo dunha maneira distinta, 
sinala Queizán. Aparte dos 
abusos sexuais, existe unha 
utilización do corpo da muller 
como beleza, obxeto presenta
bel ou floreiro . Nun comércio 
ou nunha secretaria de calquer 
empresário debe resultar agra
dabel". 

O ambiente de traballo 
Un estudo recente sobre o am
biente de traballo da muller, 
elaborado a nível estatal, reco
llia o feíto de que as máis des
contentas resultaban ser as 
traballadoras do metal, quími
ca e hostelería. A discrimina
ción sexista realizariase con 
máis forza no sector privado e, 
en especial, entre as traballa
doras manuais. 

O perfil básico da traballa
dora que vive negativamente o 
seu ambiente de traballo com
pletase sinalando que son 
aquelas que levan máis de ~a
tro anos no mesmo pasto, te
ñen máis de coarenta anos de 
idade, o seu estado civil é de 
separada/divorciada/viuva e a 
sua afiliación relixiosa é non 
creente. 

O grado de acoso sexual re
lacionase co aspecto físico e a 
idade e as profesións que máis 
o sofren serian, seguno este 
estudo, azafatas e xornalistas. 

O perfil do suxeito acosador 
é o seguinte: idade entre 31 e 
45 anos, aspecto físico nor
mal, nível de estudos similar 
aos da muller que aco$an, es
tado civil casado e máis de · 
dez anos de antiguedade na 
empresa. 

Dous tércios das traballado
ras ante a conduta de acoso · 
sinalan ter reacións de rexeita
mento, indiferéncia, agresivi
dade e repugnáncia, feito que 
repercute en forma de: ansie
dade, estrés, depresión, parda 
de autoestima, absentismo la
boral, disminución do r~ndi
mento, etc. o 
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ALIZA. E M N·D 
• Os viciños de· cangas mo.t?ilízanse para .conseguir o adianto. dos comícios. (Pax. 7)" 

• O PSOE fai cortinas de fum~ para non deixar ver a crisé do Celta (Páx. 1 O) .• A r·econversión 
mine ira en Asturies (Páx~ .11) m ·O déficit comercial marca a pálítica exterior americana_ (Páx. 14 e 15) 
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M OBILIZACIÓNS AGRÁRIAS 

Con conceptracións en Lugo, Ourense, A Coruña e Pb_ntevedra 

. O sector lácteo ·protagonizará o. próximo dia: .1~· unha gran - mobilizaci~n 
O próximo día 15 voltarase 
a mobilizar o sector lácteo 
para reclamar solución á 
crises que está a padecer, 
realizando concentracións 
nas catro capitais de · 
província ante as 
Delegacións de Agricultura 
do Ministério e da Xunta. 
Despois da magna 
asamblea celebrada o 
pasado dia 18 en Silleda 
prevéese que estas 
manifestacións 
promovidas polo Sindicato 
Labrego Galega sexan as 
meirandes ,celebradas 
nunca na Galiza. 

Ao longo deste mes celebráron
se máis de 150 asembleas, pro
movidas polo Sindicato Labrego 
Galega- Comisións Labregas 
para tratar da situación de crise 
que vive o sector lácteo galega. 
Estas reunións serviron de 
preámbulo á mobilización que 
vai ter lugar o próximo dia 15, 
con concentración nas catro ca- · 
pitais provinciais ante as Delega
cións de Agricultura da Xunta e 
do Ministério. 

Os labregos esixirán a táboa 

ELEICIÓNS MUNICIPAIS 

reivindicativa aprobada na asem-. 
blea celebrada o pasado dia 18 
de Febreiro en Silleda: cobro 
imediato das débedas, que non 
sexan os agricultores quen finán
cien ás empresas; garantías de 

X. MARRA 

cobro e de . recollida, asi como 
outras medidas como a electrifi
cación rural, comunicacións, te- . 
léfonos e medidas complemen
tárias comb a criación dunha in
dústria galega competitiva e a di-

Consideran o acordo máis factíbel cos seguidores de Guerreiro 

versificaéión da produción agrí
cola. Peden, finalmente _que se 
cumpra a arbitraxe do Ministério 
en canta aq 'précio, pero con ca
rácter retroactivo, pois as empre
sas xa veñen incumprindo, des
de hai tempo o précio pac~ado. 

Nego_ciación seh acordo 
Mentres se prepara seta mobili
zación seguen en Compostela as 
reunións entre as empresas lác
teas, sindicatos e Adminístra
cións, sen que se chegase ainda 
a nengun acorde.· A próxima 
xuntanza terá iugar o 12 de Mar
zo. 

As empresas non queren ga
rantir nen a ·recollida nen o pré
cio, dando Gomo aval unicamen
te a sua palabra, algo moi pouco 
fiábel para as ·cc.LL., sobretodo 
se · .ternos en conta que nen se
quer cumpren o pactado con an
terioridade e néganse a curhprir 
o laudo 

A Administración Central está 
de acordo coa constitución· da 
Mesa lnterpr0f)siqnal, que garan
tiria a recollida e o précio, atra
vés dun marco· xurídico que. faria 
cumprir os compromisos; pero . 
non quer participar.como árbitro, 
realizando unhéi resposta escla
recedora" "nen si, nen non". -

Pala sua banda a Xunta acer
tou as pro postas do CC. Ll. de 
facer unha mesa para tratar da 
electrificación e outr~ para esta
belecer o marco xurídico que ga
ranta a contratación do leite. 

Para os sindicatos Unións 
· Agrárias, XÓvenes Agricultores e 

Asociación Galega de Cooperati
vas o importante é o précio que 
se fixe nesa negociación, sen 
pretender entrar neutras garan
tías, consumindo a negociación 
a debater a calidade, sobretodo 
o índice bacteriolóxico, e ·onde 
se celebrarían as reunións da 
Mesa lnterprofislonal. 

. As empresas lácteas propoñen 
un précio de 36,50 pesetas litro, · 
que subiria ou baixaria segundo 
o mercado, e os sindicatos, ·agás · 
CC.LL., 37 pesetas. 

Polo demais Remy. Picot xa 
anunciou publicamente que non 
garanté a recollida, pésie a ser a 
empresa que está comprando o 
leite que outras deixan e xa hai a 
cooperativas ·como a de Porto
marín á que lle adebedan duas 
empresas: cambiáronse de Larsá 
porque non lié pagaba. ·e agora 
tampouco lles. paga Val do Ta
muxe. O 

O PSG-EG proporalle a EU ~ ao BNG concorrer xuntos ás ele~cións rnuni~ipais 
.A.E. 

A Executiva do PSG-EG decidiu 
proporlle a Esquerda Unida e ao 
Bloque Nacionalista Galega, asi 
como a outros colectivos, con
correr conxuntamente ás elei
cións municipais, ainda que o 
concelleiro vigués Xesus Costas 
ao dar a coñecer a decisión do 
PSG-EG, precísase que com~ide
raban que o pacto é moito máis 
factíbel con EU que co Bloque. 

te avanzadas en Vigo, participan
do o PSG-EG, EU e persoas sen 
adscripción partidária concreta 
como González Amadiós, segun
do recoñeceu X. Costas. O BNG, 
pota sua banda, manifestou non 
ser "consultado para nada". 

Neste senso, Xan L. Facal, uñ 
dos principais líderes do partido, 
afirmaba nunha recente entrevis
ta realizada nestas mesmas páxi
nas que do PSG-EG, EU e BNG 
"nascerá o gran partido da es-

rece unba confederación de per
soas, na que cada indivíduo...pen
sa dunha forma diferente", afir
mando que existe, adem·ais, un 

- factor engadido, "como é a bo
rracheira dp BNG de.spois dos 
últimos' resultados eleitorais", 
considerando que se o BNG non 
obtivese tantos deputados o 

P
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SG-EG, BNG e EU para conco
rrer conxuntamente aos ·comí
cios európeus, xerais e autonó
micos; algo que, daquela, rexei
taron ambos partidos nacionalis
tas. 

As conversas xa están bastan-

Esta estratéxia, segundo o 
novo portavoz vigués, despois 
da dimisión de Camilo Nogueira, 
emárcase dentro "dunha estraté
xia de facer avanzar o proceso 
de unificación das forzas nacio
nalistas". 

querda". · 

Xesus Costas afirmou, para re
marcar o pesimismo con que no 
PSG-EG vian a posibilidade de 
que o BNG aceitase a sua pro
posta; que a frente nacionalista, 
"máis que un partido político pa-

· acorde seria máis fácil · 

Os líderes de EU, especial
ménte Anxo (3uerre~ro, xa viñan 
propendo un acordo entre ·a 

PSG-EG e PCG xa viñeran 
mantendo durante os últimos 
anos várias conversas cara a sua 
unifjcación, por máis que, ao fi
nal, non prosperasen ao diverxer 
no tipo de relacións con organi
zacións de ámbito estatal. · O 

p üLÉM ICA POLA CAPITALIDADE ENTRE VIGO E PONTEVEDRA 

A liorta declarada entre representantes vi
gueses e pontevedreses ao redor da capi
talidade oferece duas vertentes cartas ain
da que escurecidas polas característieas 
do debate. 

O~ feitos comezaron ante unha propos
ta do pintoresco concellal socialista vi
gués Leri, e que contou coa aprobación 
de alcalde, grupo popular e representante 
nacio~ialista, Xesús 8ostas, de que de~er
minados servícios administrativos prq
prios da capital tivesen tamén unha dele
gación en Vigo, dadas as características 
de volume urbano que concurren. · 

A proposta incorrectamente difundida
pola pren'sa, en for"m.a de reivindicación da 
capitalidade, deu lugar a unha pronta res..: 
posta do concello de Pontevedra e da Di
putación. que convocaron plenos inmedia
tos para debater o tema. A afrenta e a po-

. , 

UN DEBATE E ·D-UAS INTENCIONS· 
-M.V. 

lémica estaban servidas. 
PINTORESCO LERl?. 

Pero de que se discute en realidade? 
Dase o .caso de que o novo governo de 
Fraga ten previstas inici~tivas sobre a tan 
necesária-ordeación territorial de Gal iza. A 
·descentralización de servícios da Xunta 
poderia dar lugar ao surximento de cabe
ceiras provinciais e tamén comarcais. As 
voces máis sensatas deste país veñen · 
clamando periodicamente pola ·supresión 
paulatina dunha improcedente -por máis 
instaurada que esteña na a<;tualidade
dívisión provincial, a pral da comarcaliza-

. ción, sobradamente máis lóxica, de Gali
za. 

Ao .mellar o pintoresco Leri sabe máis 
ao que xoga do que parece. A sua excen
tricidade ben poderia servir de ariete ·a ou
tras máis premeditadas estratéxias socia-

listas. Elevar ás primarias páxinas dos diá- ses máis avisados no intre da polémiéa 
rios un tema tan peregrino como o da ca- sobre a capitalidade da Coruña (ver infor-
pitalidade -e máxime a partir dunha con- · me de eritrada deste mesmo núm~ro). 
fu?a disculpa- serve para sesgar de an- Falar da ·capitalidade é cómo utilizar a 
teman-o debate territorial. rivalidade futbolística-de cortina de fume 

Neste senso, e no meio xa ··do debate, de temas máis graves, por xogarse neles 
conviria aproveitar algunhas propostas, -cantos de millóns de pesetas e a calidade 
como a dos pontevedreses que solicitan de vida · dos cidadans. · 
a gratuidade deses poucos quilómetrns 
de auto-estrada estatal que comunica - Qu non era máis importante que . o da 
Vigo con Pontevedra. o aforro das 560 capitalidade, un debate sobre política ur-
pesetas que custa a viaxe de ida e volta banística, especulación, intereses das 
aproximaría . ben máis ás duas cidades construtoras e concomitáncias con alguns 
que certas liortas esteris. · polí.!fcos. 

Convén tamén perguntarse a quen b~- Esta democrácia parece caracterizarse, 
nefician estas polémicas tan • visearais a xulgar polos debates que entre si ofere,.. 
como faltas de contido -prefabricadas cen os políticos estatais, autonómicos e 
paradoxicamente por xentes que sen em- municipais, pala sua función de criadora 
bargo engulipan cando ouven denominar . de pseudo-polémicas, a modo de som-
nación a unha nación como· Galiza-? Por bras chinescas, que rezuman de totalita-
igoal motivo s~ interrogarán xa os coruñé- rismo e de expólio á cidadania. O 
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·cASTELAO 
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Inclu~ esta edición ~nha grande_ parte da corresPo~déncia que o político nac~onalista 
escrebetí desde distintas cidades americanas até a_ sua morte. O material, . de case exclusivo 

contido político, é_ ·parte d9 legado da sua obra que.permanecia sen exumar, e aporta 
. _referéneias decisivas para. contextualizar o devir· do gal~guismo na postguerra,. 

. _ Inclúense- tamén fotografías descoñecidas. e _réproducciórts de. priméira man _de outras -xa 
publicadas, nun. recorrido foto-biográfico completo. 
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QECAÓÉNCIA ECONÓMICA DUNHA COMARCA 

Todos os indicativos dun estudo encarregado polos empr~rios 
contradin o optimismo da AlcaJdia 

O Mercado Único agravará 
a decadéncia económica da comarca de ·Vigo · 
.GLT 

A cidade de Vigo entrou 
en declive económico na 
década dos 80, o que 
aumentou as condicións 
negativas do seu carácter 
periférico e deixou en 
evidéncia a febleza do seu 
sistema de comunicacións 
e servícios. Para que a 
Rexión Urbana Funcional 
da cidade do Sul recupere 
o seu papel relevante no 
sistema urban europeu, 
cómpre que complete a 
sua reestructuración 
produtiva e transforme o 
seus sistemas de 
transporte. Esta é a 
conclusión do diagnóstico 
sobre a situación e 
funcionamento do sistema 
produtivo urbano de Vigo 
pedido pola Confederación 
Provincial de Empresários 
de Pontevedra a unha 
equipa de economistas. As 
primeiras conclusións do 
estudo, que importou 30 
millóns de pesetas, foron 
contestadas con acritude 
polo Concello de Vigo que 
· entende que a cidade vive 
o mellor momento 
económico da sua história. 

A análise considera de partida a 
Vigo como o núcleo dunha co
marca de 404.00 .habitantes dos 
que 270.000 . se conce.ntran no 
municipio. A Rexión Ur.bana Fun
cional de Vigo (conceito que en
globa todos os concellos de 
Pontevedra, agás os da Terra de 
Montes), tiña no ano 1981 unhc¡i 
poboación de 777.500 habitan
tes o que a situaba no pasto 81 · 
da távoa europea de rexións. No 
ano 1986, a rexión de Vigo tiña 
802.138 habitantes, e o seu nú
cleo 334.236. A comarca repre
senta hoxe o 50 por cento apro-

. ximadamente do valor engadido 
bruto (VEB) da provincia de Pon
tevedra e o 13 por cento da da 
Gal iza. b sector 1 ndustrial xerou 
no an.o 1988 o 48,4 por cento do 
VEB da Comarca, superando en 

máis de 18 pontos a média rexio
nal e incluso en 16 pontos a con
tribución sectorial no conxunto 
do Estado. 

·Viyer pio~ 

Para a equipa contratada pola 
Confederación Provincial de Em
presários e dirixida por Antonio 
Vázquez Barquero, economista 
consultor da OCDE, a economia 
de Vigo funcionou con dificulda
des na última década e o seu ní
vel de vida reduciuse, sobretodo 
no período 198·1-1986, o paro 
acadou níveis críticos e os servi
cios públicos perderon calidade. 
A Renda Familiar Disponíbel 
(RFD) creceu levemente na déca
da dos 80 pero a un ritmo inferior 
ao da província de Pontevedra e . 
a Galiza. A participación da co
marca de Vigo na RFD da provin
cia de Pontevedra e da Galiza 
disminuiu entre 1982 e 1986. 
Respectivamente esta rendas 
evoluiron de 51 ,9 por cento ao 
17,1% e de 50,9% a 16,9%. 

Entre os anos 75 e 86, a maio- · 
ria dos municípios da rexión eco
nómica contemplada experimen
fou un descenso na sua renda 
per cápita e só Cangas, Moaña, 
Nigrán e Redondela matveron os 
níveis de 1975. No municipio de 
Vigo, a renda que no periodo 75-
81 era superior á da media esta
tal, no ano 86 situouse por baixo 
desta. 

A taxa de paro foi tamén en 
aumento na comarca de Vigo na 
década· dos oitenta. O estudo· 
considera qué isto foi asi polo 
crecemento progresivo da man· 
de obra xunto con unha · baixa 
oferta de emprego dp sistema 
productivo. No ano 86, a taxa de 
paro oficial chegou a superar o 
22 por cento da poboación acti
va, .prácticamente o mesmo que 
o promédio estatal cando no ano 
1981. estaba a máis dun ponto 
por baixo (:15 por cento). En Vigo 
esta taxa.chegou ao 23 por cen
to, ·en Mos e Moaña superou o 
26% e en Redondeta o 24%:Se-

. gundo o INEM, en 1986 a taxa 
de paro no conxunto do ámbito 
do estudo teria chegado a 25,3 

·. por cento da poboación activa 
co 26,5% para Vigo, o 24,6%~ 

para Redondela e o 31 ,3% para.., 
O Porriño. 

O descenso recente dos valo
res absolutos de paro entre 1988 
e 1989 foi máis acentuado no 
conxunto do Estado ca na co
marca de Vigo e ainda máis a 
respeito da provincia de Ponte
vedra: no ano 1988, eran 41~373 
e no" 1989, 38.380 mentres que 
na província só se reducian 
1 .148 e no cor:ixunto do Estado 
pasaban de 2.995.692 a 
2.697.535. 

Da análise comparativa das ci
fras de paro, os autores con
cluen que no funcionamento 
económico da comarca de Vigo · 
están a darse dificuldades de im
portáncia asi como _unha dinámi
ca diferente de axuste. A dismi
nución do ritmo· de crecemento 
da RFD e o aumento do paro, in
dicarian que o benestar da po
voación da Rexión Urbana Fun
cional de Vigo teria descendido 
relativamente durante os 80. "E 
a isto ternos que engadir -sinala 
o informe- que nos municípios 
da cpmarca de Vigoa dotación 
de infraestructuras é insuficiente· 
para atender as necesidades das 
empresas e da povoación en xe
ral. Non existen as facilidades 
necesárias que permitan o des
prazamento de persoas e merca
dorias e progresivamente é máis 
difícil atapar un espácio que teña 
o nível de calidade medioam-

. biental que a sociedade deman
da". 

Reconversión dramática 
A crise do sistema pesqueiro es
tractivo e das fábricas de con
servas, que formaban a trama· 
económica .central da comarca 
de Vigo, agravada pala reconver- . 
sión naval, ten unha proxección · 

. dramática no marco dun médio 
urbano insuficientemente desen- · 
volvido. Os autores de Diagnósti
cp e Perspectiva_ de· Vigo e a Sua 
Area de lnfluéncia entenden que 
o deterioro e disfuncionalidade 
da cidade obedecen no.n só aos 

. probl~mas ocasionados pola rá
pida transformación da sua eco
né>mia senon a unha xestión pú
blica deficiente. lsto explicaria a 
incorporación tardia da cidade 
ao proceso de ~yburbanizadón e 
as ' limitadas posibilidades de re-

ducir as diféréncias acumuladas 
durante décadas. 

A distorsión da CEE 
A integración na CEE é outro ele
mento que ven distorsior)ar o de
senvolvimento industrial e urba
no de Vigo xa que altera as con
dicións baixo as que funcionaba 
o seu modelo. O traballo · enca
rregado pola Confederación de 
Empresários de Pontevedra lem
bra un feitó óbvio: as. cidades e 
rexións económicas máis alon
xadas do centro da economia 
comunitária vense na obriga de 
competir en condicións de cus
tes desfavorábeis. Se esta eco
nomias atravesal'1 o que os eco
nomistas autores do diagnóstico 
chaman "un proceso de rees
tructuración produtiva", o feito 
periférico dificulta o axuste das 
empresas das actividades e· do 
sistema todo. Esta realidadé está 
avaliada pola esperiéncia de 
Grécia e o Mezzogiorno italián. 
S~guhdo recoñece _a própria 

. CEE, certas rexións económicas 
terán que pagar un précio impor- . 
tante pola criación do mercado 
único e entre elas a reducción de 
emprego. 

A equipa de governo do Con-· 
cello .de Vigo descalificou as · 
conclusións adiantadas pola pri
meira parte do informe aqui resu
mido, ao que n·on tivo acceso, e 
calificou ·de erro grave non tomar 
en consideración ao próprio con
cello ·para un traballo desta natu
reza. O que Antonio Vazquez 
Barquero, Ricardo Cappelín, 
Paul Cheshire, Rafael Izquierdo, 
Ricardo Gómez Muñoi, .Romero 
Cotorruelo e Jorge González Gu
rriarán; autores do diagnóstico . 
éncar:regado pola CEP, poñen en 
evidéncia é-" que non son: certas 
nenguntla das. afirmacións sobre · 
a situación da comarca económi
ca de Vigo emanadas do Conce
llo, en en particular as que se re
tiren a unha pretendida recupe
raciéin económica. Vigo e a sua 
comarca non só están a desin
dustrializarse senón qÜe encaran 
o Mercado Único con estruturas 
de servícios mal xestionadas e 
pior dotadas. No seu apoio, . a al
caldia de Vigo cita o último ba-

- lanzo de resultados da Caixa de 
Aforros Municipal. o 

• 9angas mobilizarase pa
ra consegµir o adianto das 
eleicións. Despois de suspen ... 
derse o pleno convocado · para o 
7 de Marzq a oposioión cangue
sa · acordou voltar ás mobili:;;a
cións para conseguir que se di
solva a corporación e se convo
quen novas eleicións con preste-
za. · 

O alcalde Lois Pena desconvo
cou o pleno ·remitíndolles aos 
edís notificación da suspensión · 

_ás 9 da hoite do.dia seis, despois 
de concluir a asamblea vedñal, 
precisamente - para adoitar as 
medidas oportunas no caso _de 
que fose desconvocado o pleno. 

Ainda asi na mañanciña do dia 
7 os viciños congregáronse ante 
o concello, celebrándose unha 

: nova asamblea. 
A mesina compañia da Garda 

Civil, que interviñera nos tristes 
sucesos de hai un ano; acanto
nouse nas irnediacións da vila, 
mentres un ·helic6ptero sobre
voaba a povoación nun clima de 
ameazas e tensión, ainda que, 
afirial, non se producise .nengun 
altercado. 

Pola sua banda o Ministro Al
múnia fixo un chamamento ao 
PP e PSOE para qúe fagan un 
pacto político co fin de pór fin a 
situación reinante na vila do Mo
rrazo. Afirmando que, deste xei
to, encontrarian unlia solución 
moito antes que se se agardaba 
que o Ministério concluise o ex
pediente ,que está a elaborar...: 

A oposición canguesa tam
pouco quer agardar a que só 
quede un ano para que se cele
bren as eleicións municipais 
pois, deste xeito, non poderia ter 
lugar o adianto dos comícios. 
Coas mobilizacións tentarán 
conseguir o que non lograron no , 
pleno desconvocado por Lois' 
Pena. O 

•Moción de censura en 
Ourense. A moción de censura 
que ian apresentar contra o al
calde de Oürense Veiga Pombo, 
foi aprazada, mália que tiñan 
anunciado que a tramitarian- o dia 
6 de Marzo. 

A moción, de prosperar, posi
bilitará o acceso a alcaldia de 
Xosé Luis Mondelo, concelleiro 
non asdcrito a nengun partido, 
que, até agora, apoiou ao PSOE. 

A coalición PP-Centristas, que 
foi quen decidiµ apresentar a 
moción, tivo que agardar a que 
voltase a Ourense o portavoz do 
CDS, Mosquera Bacariza, para 
concretar alguns extremos da 
moción, sendo tamén imprescin
díbel que canten con outro con.,. 
celleiro do CDS, Xosé Sueiro, in
ternado nunha cl.ínca ·madrileña, 
pois só teñen un voto · máis que 
os socialistas e os seus aliados.O 

• A Mesa coa Directora 
Xeral de Cultura. Membros 
da mesa de Normalización Lin-

-güística entrevistáronse coa Di
rectora Xeral de Cultura, Paz 4-
mela, pla-ntexándolle a oecesida
de que wmto desde Cultura 
como desde outros departamen
tos se ·distinga entre o que é un 
labor propriamente cultural e . o 
que é o txaballo normalizador, 
que precisa romper c~ modo de 
traballo viciado-e que confunde 
unha causa con outra. 

A MNL considera.que ·alarman
te que a estas alturas unha boa 
parte das dependéncias que fo~-
man a Consellaria da Cultura si
gan sen usar o idioma galega 
nos seus escritos e estexan sen 

. normalizar unha gran cantidade 
de formulários administrativos . 

·Paz Lamelas respostoulle que 
faria o posíbel por que-mudasen 
estas cousas e en breve dirixiria 
circulares · a diversos departa-
mentos da sua competéncia. O 
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APLICACIÓN DO CONVÉNIO 

Centrais nacionalistas e estatais enfréntanse 
palas fórmulas de .. rep~rto salarial do Incremento 

A .estrutura salarial · 
a debate na emPresa Bazan 
. ,E.SANFIZ/FERROL 

A .Plantilla da factoría ferrolana 
de Bazán vive nestes ·días -ao 
igwal que as fábricas que a mes
ma. empresa ten en San Feman-,, 
do (Cádiz) e Cartaxena.:._ unha 
considerábel polémica por mor 
·da fórmula de reparto dunha de
terminada porcentaxe do incre::
mento salarial fixado no convé
nio colectivo bianual que se asi
nou o pasado ano. No proceso 
da negociación do, convénio a re-· 
presentación sindical lograra in-

, traducir a . reivindicación dun 
1,25% da masa salarial que sería 
repartido de acordo c·os critérios 
~do comité· de empresa. Preten
díase con esta medida avanzar 
na reforma da estn:.itura salarial 
actualmente vlxente en· Bazán, 
camiñando cara a equiparación 
das percepcións da. man de obra 
e dos . empregados de . oficinas 
que actualmente, posuen, , nas 
mesmas. categorías, salários di
ferentes. 

O repafto désa cantida.de no 
primeiro ano do ~om/énio, trou
xera xa unha considerábel polé
mica, e por este motivo a maioria 
da reJ?resentación sindical deci
diu deixar para comezos <;fo 90 a 
fórmula de distribución dos polé
micos cartas no segundo af}O de 
vixéncia do convénio colectivo. · 
Asi os representantes sindicais 
na comisión negociadora chega
ban finalmente á pasada semana 
ao acordo de distribuir esas can
tidades trasvasando o 43 o/o do 
plus de transporte a conceitos fi
xos, incrementando o 6%_ sobré 
todos os conceitos . salariai:>, e 
aplicando o resto do 1,25% da 
masa salarial na reforma do ma
nual de postos de traballo e no 
fortalecimento das pagas ex
traordinárias e de producción. 

ANXO IGLÉSIAS 

Oposición de , 
nacionalistas e 
traballadores de Cádiz 
Esta alternativa contou coa opo
sición dos representantes · :- da 
INTG- CSA -central sindical an
daluza con importante preséncia : 
na factoría gaditana- e dos 
membros de Comisións Obreiras 

de traballo e ao fortalecimento 
das pagas extras. ou produtivas, 
se estaba a realizar un reparto 
proporcional beneficiando con 
iso a aqueles traballadores que 
cantan actualmente cun salário 
máis elevado. 

O pasado Martes o comité de 
empresa de Bazán-Ferrol refren
daba ...--cos catro votos en contra 
da INT~ a fórmula de reparto 
aprobada, pero o mesmo. día os 
traballadores da factoría de San 
Fernando manifestaban en refe
rendo a sua oposición e a negati
va a cobrar o incremento tal e 
como fora distribuido é anúncian 
a sua vontade ·de levar adiante 
todas as accións legais que po
dan impedir que se lle aplique a 
esta factoría un método de re
parto co que. a maioria da planti
lla es~á en desacordo. 

Agora a pelota está no tellado 
e de todos os xeitos os repre
sentantes da INTG denúncian 
que a fórmula aprobada polo co
mité non responde exactamente 
ao acordado nunha asemblea 
xeral semanas atrás. Segundo os 
nacíonalistas, agora, en lugar de 
pasar a conceitos fixos o 50% 

- do plus de transporte, pásaae 
tan só o 43% e ademais discri-

e UXT da fábrica de San Fernan
do. Estes sindicaiistas estiman 
que a cantidade de diñeiro ac
tualmente no candeleiro se debía 
repartir de forma que beneficiase 
ás categorías salaríais menos fa
vorecidas até o momento· para 
continuar camiñando cara a 
equiparación. Os representantes _ 
destas centrais entendían que ao 
destinar a maior parte dos cartas 

. mínase. a aqueles empregados 
que non son "maestros" nen en
carregados, ao non aplicárselle 
os pluses de produción. A INTG 

. - afjrma que estas irregularidade~ 
veñen provocadas pola atitude 
da maioria do comité de Ferrol, 
"que realizou un reparte irreal, in
flando as cantidades de diñeiro 
globais para gañar a asamblea 

á reforma do. manual de postqs 

xeral na que se votou esa pro
posta, ·motivo polo cal agora a 
empresa resta eses cartos dou.:. 
tros conceitos para que cadren · 
os números".· O 

OECLARACIÓNS POLÉMICAS DUN TE~ENTE-CORONEL 
, 

-LABORAL 

O Xulgado do_ ·social .de ~ugo 
obrig~ á readmisión ~ 

durr traballador. da pizarra 
• X.L.T./O BARCO -

O Xulgado do Social número 2 
de Lugo, ven de facer pública á 
senténcia pola que abriga á em-· 
presa louseira "Ferlosa11 á read
misión do traballador Carlos Igle
sias Seara, afiliado á INTG, des
pedido no pasaqo mes de De
cernbro. Segundo a empresa o 
despido, debeuse a "faltas inxus
tificadas de pontualidade ao tra
b.allo", mentres que na senténcia 
se considera probado que o tra
ballador acude ao seu posta nun 
véículo da empresa condenada. 

Segundo consta na senténcia .. 
o motivo real do despido de Car
los Seara estaría na sua activida
de sindical e reivindicativa de 
cara ao cumprimento por "Ferlo
sa" do convénio colectivo firma
do no sector o pasado ano. Se
gundo o testemuño de secretário 

· da INTG en Valdeorras, Anxo Pé
rez Carballo, o xerente da em
presa comunicoulle o despido 
deste xeito: "fai moitas reclama-

QRDÉNACIÓN URBANA 

cións á empresa" . 
Esta atitude, segundo o maxis

trado Ricardo Ron Curiel, é un 
acto laboral ilícito, polo que de
clara a nulidade radical do despi
do, condenando á empresa á 
imediata readmisión do traballa
dor no seu mismo p.osto de tra
ballo, no que levaba nove anos, 
e ·sen posibilidade de substituir a 
readmisión por unha indeniza
ción e abonando os salários que 
tiña deixado de perceber desde 
a data do despido. 

De acordo con fontes sindi
cais. a senténcia supón un apoio 
de cara as accións que se están 
dando para conseguir que a pa
tronal pizarreira, unha das máis 
duras e menos modernizadas do 
país galego, de cumprimento ao 
asinado no convénio colectivo 
do sector polas duas partes, e 
sen que se produzan represálias 
aos traballadores que solicitan 
nas empresas as melloras pre
vistas. O 

A !{unta poderia dar o visto bon 
ao Polígono de A Raña 
• X.L. T JO BARCO 

A nova equipa da Xunta da Gali
za poderia dar o vistq bon á 
construción dun polígono Indus
trial na zona de A Raña, segundo 
se desprende das conversas que 
altos c~rgos do govemo autonó
mo teñen mantido con concellei
ros do PP de O Barco a instáncia 
destes últimos. A paraxe de A 
Raña está considerada como 
zona natural protexida, polo que 
calquer actuación sobre ela teria 
unha chea de complicacións 
para o peculiar ecosistema ribei-

reño agora existente. 
Os contactos do concello ini

ciáronse á iniciativa do grupo do 
PP no concello de O Barco, que 
provocou que o resto de grupos 
representados apresentasen no
v as alegacións contra a ~ativa 
do govemo autonómico de auto
rizar a instalación do pol ígono. 
Lembremos que a COTOP infor
mou negativamente o uso que -se 
lle· pretendia dar á zona de A 
Raña, ao tempo que rexeitou as 
alegacións apresentadas no seu 
día polo grupo de govemo bar
quense. o 

-. Nu·M.ERO PRIMO· 
CLÁUDIO LÓPEZ GARRIDO 

A precisa definic;óm de Espanha como lativos, aos que se atribui origem galega, dos números primos nom seguía nem-
"Una, Grande y Libre" acaba de ser altera- naturais ou ecológrcos, racionais, irracio- gumha lei·, que éstes pareciam dispostos 
da po'r um tenente:..coronel na jura de ban- nais, imaginários e complexos. para goc;:o ao azar como se umha inteligencia ines-
deira do campamento de Figueirido. No de psiquiatras, maS" hengúm disfruta do crutável os espalhara sabiamente. Aquelo 

, paroxismo da sua arenga aos noves sol- carácter exclusivo, mágico, dos húmeros foi como se um abismo insondável se 
dados, ~olicitou á tropa derramar até a primos. abrira _aos n:ieus pés. Perdim o apetito e a 

· úlitma gota do seu sangue em defesa de Os números prirJlc;>S som únicos, divisí- minha saúde comec;:ou a deteriorar-se. 
Espanha, indivisível número primo. . veis só por eles mesmos e pola unidade. ·ó conhecemento do sistema binário .viu 

Um calofrio percorre a coluna vertebral O resto nom é mais que um produto. empeorar as cousas. Todo podía ser 
da· pátria. Espanha ja nqm é umha, senón ' A peneira de Erastótenes Joi um dos abranguido por aquela maravilhosa duali-
um número primo máis. Pero qual? O ma- - meus primeiros vícios solitários. Na minha dade primigérua de o a 1. o um era 0 
chadiano dous? O dezasete das Comuni- infancia, passei mu.itas tardes dos chuvio- todo, era o que era, o único, 0 só, o igual ~ -
dades Autónomas? Afortunadamente o 69 sos domingos de inverno, construindo 0 princípio, a perfeic;:om, a c;jivinidade. 
non é primo. enormes tábuas de números, nas que tra- Umha vertiginosa éspiral matem~tica su-

~stá . nova conceic;:om suscita muitas 9áva linhas verticais paralelas e outras miu-me num profundo misticismo. 
. perguntas. Era Espanha un número primo diagonais para ir eliminando múltiplos e se daquel~ houvera psicólogos 1nfantís, 
antes de se pór o sol en Flandes? Foi a dar caga aos números primos. Mas como · 0 problema teria umha rápida solw;:om. 
emancipac;:om das colónias americanas éstes som infinitos, o seguinte passo foi · Umhas quantas sessons na poltrona até 
umha extracc;:om de números primos? buscar um algoritmo que me perrhitise. a achar a relac;om entre o número primo e 0 
Quanao se entregue C--euta e Melilha sé- sua imediata localizac;om. complexo de Edipo, e saria· feliz, diposto 
guirá sendo indivísivel? Está Gibraltar Aquel absurdo intento converteú-se a criar um 9·rupo musical e actuar no "hit-
compreendido ·no número primo? É a numha obsesom. Em vao intentaron os parade" a- minha- composición "Prime 
NATO outro número primo?· maristas que desistira ·do empenho. Tildá- number and rock a roll, baby", e asunto 
' As c.onsequencias ~o trunfo de esta vam a minha actitude de sobérbia e pun- concluido. No meu caso, recorreu-se á re-
tese seriam irreparáveis. Nos quarteis da. ham-me como exemplo a Sam Agustim, ceta tradicional.. Mandaron-me para a al-
Guarda Civil haveria que sostituir .o actual um maniqueu africano de passado bas- deia, onde os grelos, 0 pam de broa e 0 
lema polo de "Todo por el numero primo". tante. túrbio que vagabtuideava polas · toucinho realizarom o milagre de devolver-
Em tais condi9ons, seria cap~ o número . praias matinanao no. dogma da- Santíssi- me a "joie de vivre". 
que estivera de plantom na porta de man- : ma Trinidade. Um bom dia, aquel hippy . Disculpem esta disgressom. Por razóns 
ter a trad.icional seriedade da .Benemérita? . topou um nena que intentava meter, com 

Ai.nda que tais qúestons som ir)quietan- · um caldeirinho, o oceáno numha po9a 
tes, o .meu interesse polo_ tema é de outra que fi~era na area. O rapaz, que nom era 
natureza. tomo pitagórico, entando que . tal senom um anjo disfar9ado ~e enano, 
todo é número e nom me importa fai:er: o dixo-lhe que era mais doado o seu intento 
-primo, nem que n~ngúm primo m<?nte o que compreender os mistérios ém .que 
número. aquel santo varo1t1 perdía o tempo. Mas 

o mundo dos números é apaixoante. esta história e outras similares consegui-
Hai-nos énteiros como o lei.te pasteuriza- rom o contrário do que pretendiani. 
do, fraccionários, positivos, negativos, re- Descobrim, por fim, qu,e a distribu9om 

. 
-~No_S_Q-UAR-TE-IS_D_A __ 

. GUARDIA CIVIL HAVERIA · 
QUE SUSTITUIR O ACTUAL 

LEMA POLO DE "TODO POR 
EL NÚMERO PRIMO 

que nom venhem ao caso, sempre me vim 
abrigado a talar de banalidades como os 
desequilfbrios económicos interregionais, 
a CEE ou a regressom da agricultura no 
Capitalismo avanc;:ado; mas nunca tíve a 
oportunidade de expór os temas que real
mente me preocupam e domino, como a 
distribuii;;om dos números primos, os bu
ratos negros do espai;;o espiritual, o aban
dono da desodorante no interno existen
cial ou o linchamer;ito moral da chistorra. 

Confesso, sem vergoña, que tenho in
veja de esses oficiais da cavalaria rustica
na que podem exortar ao martírio em 
nome do número primo. Ja me gastaría a 
mim, poder dirigir-me a umha tropa perfei
'tamente ordenada, como umha matriz, e 
transmitir, lhe todo o que os números pri
mos me fam sentir. No médio do sermom, 
comeyaria ~ levitar lentamente, quase im
perceptivelmente, até situar-me a um pal
mo por cima das suas cabec;as. Desde ali, 
tra9aria imaginárias linhas, como no meu 
caderno escolar, e iria sinalando como ín
dice:. Capitam Borbom, primo! Teriente 

. Gonzalez, primo! Sub-tenente Guerra, pri
mo! Recluta Sahagun, múltiplo de dous! 
Sargento, Manolom, primo! Corneta Bene
gas, múltiplo de tres! -até completar o 
quadro. 

Logo descenderia pouco a pouco, sua-
· vemente, até pausar ·os pés na tarima. 
Descrebería um amplo círculo coma go

. · rra na mao, faria umha reverencia e dirigi
. ria-me · a umha das fermosas damas que 
· . spem presidir estes ·actos, e á que lhe te- , 

ria botado o olho previamente, com um 
galhardo: ¿España y yo so.mas asi, seño
ra! O 
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E LB C l Ó NS NA UNIVERSIDADE· . . . 

Ainda ·non existen candidaturas firmes para. as eleicións do .25 · qe Abril 

Conversas para a criación dunha alternativa á direita 
no élaustro compostelán 
O retraso da data de 
celebración das eleicións 
ao Claustro da 
Universidade, ·agora de , 
Santiago, para o vindeiro 
25 de Abril, está tamén a 
alongar as conversas 
entre os distintos sectores 
universitários cara a 
formación de 
candidaturas. 

outras máis cercanas á idea de 
conformar unha candidatura cos 
poderes clásicos da Universida
de, con referente na direita. 

Algunhas das persoas que se 
barallan precisamente para a 
candidatura máis á ·direita están 
pendentes das alianzas finais e 
das posibilidades á que darían 
lugar, dada a sua intención de 
aceitar a sua nominacióri só no 
caso de que existan posibilida
des de formar equipa reitoral. 

Tras as elt:!icions ao claustro 
haberia ainda un per~odo de tres. 

· meses para a eleición polo mes
mo do próximo rector . . 

Os CAF por unha "nova. 
maioria" 

na universidade, en base a sec- · 
tores progresistas ·e nacionalis
tas: 

Para un portavoz dos CAF 
"isto non supón nengun cámbio 
sustancial na nasa liña, pero si 
a intención de promover todos 
0s acordos posíbeis para qué se 
dea - un cámbio cualitativo na 
universidade". 
' A "riova maioria" suporia unha 
ampliación da Alternativa para 
unha Universidade Galega apre
sent&da anos atrás, co obxecti
vo de "impedir q1,1e a direita se 
faga co control da ur;iiversida-
-de". -

cadas da anterior equipa". 

Programa de mínimos 
"O modelo propostó polos CAF 
par;a b acordo, non é o nos.o 
modelo, pero si é un de mínimos 
realizábeis e baseariase en pon
tos concretos. 

"Algunhas destas bases se
rian as de servicios estudantis 
(elevar a porcentaxe de prazas 
de residéncia, comedor e biblio
tecas ate o 25% da matrícula), 
modificación do regulamento do 
ciaustro (ampliación da repre-

. sentación estudantil dado ·que a 
leí permite alcanzar o 30% ·e 
hoxe non alcanza o 25%%), 
control da calidade da. docéncia 

Á marxe dos numerosos rumo
res que circulan sobre as posí
beis alternativas, só parece se
gura a celebración de conversas 
entre representantes da CXTG, 
BNG, PSG-EG e independentes 
cara á concreción dunha ampla 
candidatura que trataria de levar 
o cariz de progresista e nacio
nalista. 

Os sectores até agora vincu
lados ao rectorado, co nome de 
Renovación, parecen ainda in-

decisos e con diferentes postu
ras entre si, unhas máis próxi
mas a confluir cos sectores pro
gresistas antes mencionados, e 

Os . Comités Abertos de Facul
dade, organización maioritária 
entfe ·o estudantado, mostraba 
na sua última Asamblea Nacio
nal a sua disposición favorabel 
á criación dunha !'nova maioria" 

Nestá alternativa, proposta 
polos CAF, participarían. tamén 
ASDUGA, a CXTG, sectores de 
CCOO que abadonarian 6 seu 
apoio a Renovación, sen renun
ciar á negociación con grupos· 
da ' própria Renovación, ainda 
que, referente a este último sec-· 
tor, "si poñeriamos pegas a de
terminadas persoas moi ~ignifi-

. (como xa existe noutras univer
sidades) e táboa de direitos dos 
estudantes, normalización lin
guística (criación dun servício 
dinamizador que comprenda 
non só a · parte administrativa 
senón tamén .a de docéncia e 
alumnado) ~te." O 

CRÍTICAS Á LOSE 

A nova lei de ordeación do sistema éducativo será respostada cunha_ folga o próximo dia ~~ 
Os Comités Abertos de Estudantes 
constitúense en toda Galiza para actuar no ensino médio 

versitário. Colectivos de estudantes, pro
vintes de centros de ensino mé
dio de toda Galiza, teñen xa 
avanzada a constitución dunha 
nova organización que actuará 
neste nível do ensino. 

llante ao que defenden os CAF 
no nível universitário. 

Os CAE, que se organizarán 
como confederación, basearan
se nuns critérios, ainda a debate, 
alguns dos cales serian a defen
sa dunha "rede única de ensino 
público, gratuito e·obligatório ate 
os 18 anos, adecuado á realida
de nacional de Galiza", o exercí
cio "das liberdades democráti-

cas, participación e direitos dos 
estudantes", pola "reforma gale
ga do ensino médio", pola "su
presión da selectividade"; etc. 

Folga contra a LOSE 

U_nha plataforma de organiza
cións- de ámbito estatal, catala
nas e galegas (os CAF) ·apoian a 
movilización. 

a proposta a realizar, · sirialan a . 
sua opción por unha "descentra
lización da Reforma e o traspaso 
pleno de competéncias a Gali
za", por unha "maior participa,.. 
ción no debate de toda a comu
nidade escolar", e por un ha "lei 
de finahciamento da Reform~ -
que eleve o actual teito orzamen:.. 
tário e permita satisfacer os ob
xectivos marcados". O 

A plataforma ainda en periodo 
de xestación está aberta a secto
res independentes, progresistas 
e próximos ao nacionalismo e 
dotarase dun programa seme-

Cando xa pasaron tres anos desde aque
tas xorn~das históricas nas que os estu
dantes amosamos non estar "dormidos" 
como o poder pretende facer creer a boa 
parte da Sociedade, ser capaces de ela
borar unha alternativa conxunta á proble
mática que padecíamos, e defendé-la mo
bilizando-nos en todos os Institutos de 
BUP e centros de FP do País, coidamos 
que é preciso reflexionar sobre a situación 
do Movimiento Estudiantil hoxe, diante da 
Reforma do MEC para o Ensino non uni
versitário que arestora se anúncia. Refor
ma que en absoluto se cuestiona a actual 
orientación do Ensino, a sua estruturación 
e adecuacióon ao contexto sócio-econó
mico, sócio-cultural e nacional da Galiza, 
supoñendo tan só retoque de matices 
centralistas polo MEC, que no noso País 
necesita unha Alternativa Galega, que, 
ampliamente, recolla o principal das liñas 
que posibiliten un auténtico cámbio do 
Sistema Educativo. 

Diante deste proces'o de Reforma xa 
aberto, a actual situación do estudantado 
organizado non oferece confianza para 
promover o protagonismo, a participación 
activa e a elaboración dunha alternativa 
colectiva e r~presentativa da maioria estu
diantil. Non nos merecen confianza as ac
tuais organizacións estudantis de Ensino 
Médio, pois tanto a FAXEG como o Sindi
cato de Estudantes carecen de implanta
ción de base nos centros necesária e da 
estrutura suficiente para dirixir tal proce
so, e ademais porque teñen hipotecada a. 
sua estratéxia xuvenil ás decisións que se 
tomen ~n Madrid no seo da CEAE óu do 
SE · e ás influéncias políticas xurdidas da 
órbita do partido que governa e propón o 
Proxecto de Reforma. 

O anteproxecto de Leí -de Ordea
ción Xeral do Sistema Educativo 
será respostado o próximo día 
22 cunha folga que afectará aos 
centros de ensino médio e uni-

Os CAE, en camiño de implan
tación, manifestaron xa a necesi
dade de elaborar unha "Alternati
va Galega á Reforma do Ensino · 
Médio". Os CAE, que se· mani
festan abertos á discusión sobre 

NON TAN DORMIDOS 
A NECESÁRIA AUTO-ORGANIZACIÓN 

XOSÉ R. HERMIDA MEILÁN 

Neste Proxecto de Reforma, que non 
conta para nada coa participación do es
tudantado, o elemento máis importante do 
proceso educativo, deixa sen tocar temas 
tan importantes como a supresión da se
lectividade. Tamén se deixa de lado a re
novación dos métodos de avaliación e pe
dagóxicos, facendo uso de sistema anti
cuados e caducos, relegando a preséncia 
do estudante na sua formación á pasivida
de (frente á participación activa) e fomenta 
unha conciéncia sumisa e acrítica. Se
guen, ademais, a manter-se a actuais dife
réncias entre BUP e a FP, -por moito que 
se lles cámbie de nome-, coa conseguin- · 
te discriminación de esta última, perpe
tuando o seu papel de irmá pobre ·do En-
sino Médio. ·· 

Outra das cuestións que no actual Pro
xecto de Reforma de MEC evidéncia a fa
lla de intención de cámbio real manifest~ 
se na auséncia dunha Leí de Financiamen
to que recolla un aumento nos orzamen-' 
tos para Educación que, se é necesária na 
actualidade, mais o será se se pretende 
aumentar a idade obrigatória de escolari
dade. Unh.a Le.i de Financiamento que 
ademais recolla as iniciativas precisas de 
apoio e aplicación da Reforma Educativa. 

Segue sen definir-se a catalogación do 
Ensino non universitário como un . ciclo 
único educativo de caracter público e gra
tu íto, onde os obxectivos básicos sexan: · 
a) dotar ao estudante dúns .coijecimentos 
básicos que o formen a partir do seu con
torno, oferecendo uns coñecimentos axei- · 

. tados á .realidade galega, para progresiva
mente universalizar a sua formación. 

b) Permitir, · a partir dun determinado 
momento, unha especialización relativa en · 
áreas de cóñecimento. teórico/prácticas 

que capaciten e posibiliten a entrada do 
estudante na Universidade ou no mundo 
laboral. , · 

Creemos que é necesária a normaliz~
ción do idioma galego como veículo nor
mal de expresión e -relación na vida do
cente. 

Somos pois dos que pensamos que se 
necesita elaborar uns critérlos galegos al- · 
temativos a esta Reforma do Ministério, 
que sexan asumidos por todo o estudan
tado. Mais somo conscientes que para 
vertebrar calquera inidativa neste sentido 
se necesita dunh¡;i organización estudantil 
progresista e ámplia nos seus postulados, · 
aberta ao estudantado e ·a sociedade, vin
culac;ja á realidade galega, sen que hipote
que a sua estratéxia a polític~s e deci
sións alleas á nos·a Nación. Unha organi-

. zación que recolla o positivo da estrutúra 
que posibilitou no seu momento as m~io
res mobilizacións e abandeirou a defensa 
irrenunciábel dos direitos e reivindicacións 
estudiantís, a Plataforma Aberta de Estu-
dantes de Galiza (P.A.E.G.). _ 

Nestes momentos unha-série de asocia
cións e ·individuos de toda Galiza anda
mos a. artellar este proxecto, que xa ten 

' 
- NoN· Nos MERECEN · 
. CONFIANZA AS ACTUAIS 

ORGANIZACIÓNS 
ESTUDANTÍS DE ENSINO 

MÉDIO, POIS 9ARECEN DE 
IMPLANTACION DE BA$E' 

nome próprio, C.A.E. (Comités Abertos. de 
. Estudantes). Organización que _considera

mos única via de afrontar abertamente 
este proceso de Reforma e de defender ~ 
os intereses e reivindicacións estudiantis. 

·- .Organización estudia.ntil que teria a sua 
referéncia universitária nos CAF, encadra
da no Movimento Xuvenil Organizado e 
ben relacionada co Sindicalismo Naciona- · 
lista. Organización a construir sen precon
ceitos, dogmatismos ou sectarismos, de 
carácter asambleário, democrático, plura
lista ·e apartidário; formada e basada nas 
asociacións de estudantes dos centros de · 
ensino. Uns Comites Abertos de Estudañ- · 

·· tes ·(C.A.E.) que propugnen a consecución · 
dunha única rede de. En~ino Público, gra
tu íto e ·obrigatório até os 18 anos, adecua
do á realidade nacional, sócio..:económica 
e sócio-:-cultural da Galiza; que propugne 
a democratización do governo e xestión 
educativa,. requerindo o incremento da re
presentación estudiantil nos órganos -de 

. participación, que prom·ova a normaliza- .. 
ción do idioma galego e a adecuación dos 
contidos do ensino á nosa · · tealidade. 

: Un ha organización . que loite pola supre
sión da selectividade e por · un Plan . de 
Emprego que dea s.aida laboral áos estu
dantes. Unha organización encadrada no 
Movimento Xuvenil Galego e que loite pota 
supresión da opresióri nacional que sofre 
Galiza. . . · 

lnyitamos desde e'sta· tribuna a todas as 
asociacións de. estudantes, colectivos e 
individuos que participen das nosas in
quedanzas a tomar parte da construción 
de esta e.strutura tan necesária para o es ... 
tudahtado galego. O 

X.R. Hermida f~rma parte da Xunta ~estora dos CAE. 
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Q TERCEIRO REGRESO DE MAGUREGUI 

Acusan ao PP de utilizar o clube 

A marcha do Celtá trastOca os plans .·eleitorais do PSOE 
.PUCHEIRO 

O Celta está nunha estraña 
situación: non gaña 
partido; as fichaxes . 
múltiples están no . 
banquiño; o crego di unha 
misa ~ convídaos a xantar; , 
cesan a Novoa e traen a 
Delfín Álvarez aoque 

· despiden para cóntratar a 
un Maguregui que os 
deixou na estacada para 
marcharse con Jesús Gil; 
o presidente Rivadulla 
enferma; o vice-presidente 
Pernas dimite e o PSOE 
acusa ao ·pp de 
desestabili;zar ao clube. 

O comunicado de prensa realiza
do polo PSOE de Vigo, acusando 
ao PP de realizar manobras "de
sestabilizadoras" do Celta, hai 
que encadralo na . perspectiva 
das, cada vez máis próximas, 

. eleicións municipais. 

O Partido Socialista Obreiro 
Español e o ~lcalde vigués, Ma
nuel Soto, viñéronse servindo da 
equipa celeste para permanece
ren á fronte da alcaldia olívica. 
Eran tempos nos que· o· Celta co
lleitaba bons resultados, con as
censos e até aspiracións euro
peas. Esta( ao lado da equipa 
era popular, ~inda que se qilapi
dasen .nunha sociedade privada 
centos de millóns de todos os 
contribuintes. 

DEPORTES CON TRADICIÓN DE TRUNFOS GALEGOS . 

Pero a inminéncia dun descen
so de categoria bota por terra a 
estrataxema tecida por M. Soto 
desde que decidiu recuncar á al
caldia. O mandatário vigués con
taba coa plataforma do Celfa 
para recadar votos, co actual 
presidente como membro da sua 
éandidatura. ou ben dalgunha 
das outras duas que está a aus
piciar cdn i'ndependentes. 

Pero os frouxos resultados in
terfiren as liñas marcadas desde 
a Praza do Rei. O Celta cada vez 
concita menos entusiasmo, en 
relación directa aos resultados, e 
Rivadulla é contestado por un 
.amplo sector de afeizoados, así 
que o PSOE quer correr unha tu
pida cortina de fume que escon
·da a realidade actual e a desas-

. trosa e incoerente actuación da 
· directiva, .sobretodo cando Euxé

nio Pernas decide dimitir, sabe
dores d.e que PP arela a poltrona 
futboleira. 

· Pero as aspiracións dos popu
lares non son o causante da in
coeréncia nos traspasos e unhas 
fichaxes sen tino . . 

O PSOE quer pr-eservar ao en
fermo imaxinário Rivadulla, pre
cisamente con esta enfermidade, 
·que, por certo, veuse dando 
cada vez que hai maruxia en Ba
laídos e aupar a presidéncia ao 
indiano amjgo · personal de M. 
Sóto, X. L. Alvarez, que obtivo as 
denunciadas concesións de 
Emorvisa e Surgasa, eritre outros 
negócios municipais privatiza
dos. O 

,.Antes yários clubes galegas éramos poténcias no estado e h~xe ·padecemos as consecuéncias 
dun presidente incompetente na. federación gaJega' 

Arturo·. Abruñedo, entrenador da selección de remo 

• RODOLFO DA CUÑA 

Entrenador da selección 
~spañoia de remo, o 
galega Arturo Abruñ~oo é 
home dunha dilatada 
carreira deportiva nun dos· 
deportes con máis arraigo 
no naso país nas suas 
diferentes disciplinas, 
asentándose ano tras ano 
nas finais das principais 
competicións. 
Como foron os seus comezos? 
Eu empecei remando aos 15 · 
anos na sección de cadetes do · 
Náutico de Vigo, e como me 
gostaba moito fun ao campiona- · · 
to de España, facendo bote con 
quen nestes momentos compar-
to a responsabilidade de dirixir . 
tecnicamente os entrenamenos e 

·toda a preparación de tempora
da. Exercin de monitor por unha 
coincidéncia, poi's fallara o entre
nador que tíñainos daquela, e eu · 
entrei a facer ás veces de substi
tuto. Xa · sendo xuvenil decidin 
cambiar de clube e marchei para 
o Liceo Marítimo de Bauzas a 
ocupar, no 73, a praza vancante 
de entón. Anos máis tarde voltei 
para o Náutico de Vigo, non só 
polas miñas co.ndició~s e expe- -
riéncia, senón polo apoio grande 
a este deporte de parte do del
gado Franco Covas, e do entón 
presidente Fernando Amat; vol":' 
vin ao clube que me mira nascer 
ao deporte, pero esta v.ez nunhas 
condicións. laborais dignas, e 
aqui fun-me realizando até o mo-
mento presente·. · 

O ser entrenador é unha conse
cuéncia lóxica da própria práti..: 
ca, ou máis ben unha vocación 
persoal? , · 
Dediqu~ime ao entrenamento, 
entre outras · cousas, porque 
tampouco tiña grandes aspira":' 
ció ns cómo remeiro pois non ·son 
mui alto de· estatura, nen tiña da
quela o peso idóneo para a alta 
competición. Un. bon director 
técnico ten que ter ganas de en- . 
sinar aos rapaces," paciéncia con 
eles, e estudar para ser un tipo 
competente; ·desde esta pers
pectiva tes que ter unha certa 
vocación, non hai dúvida. No 
meu caso fun faoendo a carreira 
de enxeñeiro técnico, á vez que 
vários cursos sobre sistemas de 
entrenamento, princípios mé'di-,, 

co-dep9rtivos e . mantimento e 
reparición de embarcacións. 
Fale-nos ~e como chega a ser 

. entrenador da selección espa-
ñola. • · 
Todo xurdiu a partir dos resulta
dos na miña segunda etapa. no 
Náutico na que habia unhá boa 
base qe remeiros; metemos nova 

. xente, obtivemos medallas a ní
vel galega e gañamos · vários · . 
campeonatos de España, espe
cialmente en xuvenís. Foi neses 
momento's cando o novo entre
nador da selección, o francés · 
Grazzini, propúxome formar par
te do trio de · dirección técnica, 
de tal maneira que ·empecei a. 
participar na confección dos co
nxuntos de xuvenís· e seniors; e 
a seleccionár aos mellares de- · 

.. portistas de entre as distintas fe- . 
deracións e clubes do Estado. 

Estiven duas temporadas, '84-
86; cos xuvenís fun ao Mundial 

· de Brandenburgo na R.D.A., e 
sairrfos subcampeóns do Mun
do. Despois encarguei.me da se-

. lección española sénior-8, á ·vez 
que continuaba entrenando no 
Náutico, e1 funme con eles ao 
campeonato de Europa en Ham
burgo, aí fumos a segunda po
téncia do remo continental. 
Aquela foi unha época exitosa, . 
pois habia boa compenetración e 
xente moi preparada. Logo hou-

. ,~ MIN PAGARONME 
POLO TRABALLO DUN. 
ANO 200.000 . 
PESETAS, 
DlCÉNDOM~E=--=-au ___ E __ 
NON HABIA 
RECURSOS.· AO ANO 
SEGUINTE 
TROUXERON UN. 
CANADIANO QUE 
NON FIXO NADA E 
LEVOUSE 7 MILLÓN$' 

bo cámbio de presidente na fe
deración española, fórase o di
rector técnico Benvenido Front e 
deixeino ... , non estaba de acor
do coas novas directrices, tiña 
os meus próprios critérios e non 
me interesou seguir a colaborar. 
O quemáis me molestou, e é un 
mal recordo, foi o feito de que a 
min me pagaron polo traballo 
dün ano 200.000 pesetas, dicén
dome que non había máis recur
sos e que debíamos aproveitar 
·ao máximo· todos os meios ao 
noso alcance. E resulta que ao 
ano seguinte trouxeron a un ca
nadiano que non fixo nada pola 
selección neri polo remo de 
base, e afinal levouse 7.000.000, 
coma quen di "por facer turis
mo"; como ben podes compren
der, a partir daí non quixen saber 
máis nada do tema. 
Actualmente no Estado espa
ñol, cales son os mellares clu
bes? 
Despois de dous ou tres anos de 
estancamento e renovación po
demos constatar un rexurdir do 
remo en banco móvil, outra cou
sa seria falarmos da especialida
de de banco fixo (bateis e traiñei
ras). Na primeira das especiali
dades hai unha supremacia com
partida entre o Náutico de Sevi
lla, Banyoles, Amposta e Maríti
mo de Barcelona; pero sobreto
do as equipas do País Basco, 
que nos últimos anos veñen do
minando os campeonatos esta
tais. Ainda eu coido que este do
m ínio tamén se dá por razóns de 
tipo político: o actual presidente 
da federación, Baqueriza, é natu
ral de ali, e isto repercute nas re
lacións cos .clubes; sobretodo dá 
que pensar cando constatas que 
a maioria dos componentes da 
selección senior e xuvenil proce
den tamén de Euskadi, algo que 

. non se pode xustificar habida 
conta desa supremacia compar
tida Se ben non se pode negar 
que· contan cun enorme poten
cial derivado· do gran arraigo po
pular, dos miles de federados 

· que teñen e, sobretodo, o ápoio 
e coordenación por parte dos 
distintos clubes aos seus remei
ros e entrenadores. Non cabe 
dúbida que o traballo trai resulta
dos efectivos, para as equipas 
séniors principalmente. 
E a situación do remo na Galiza 
como anda en relaci~n cos clu-

. bes, asociacións deportivas e 

coas federacións antes mencio
nadas? 
Coido que dunha banda mello
rou, e que por outra retrocedeu 
e mesmo se ten estancado. Por 

. exemplo, en bateis e traiñeiriñas 
apareceron novos clubes que te
ñen acadado primeiros postas 
en todas as competicións ofi
ciais, ainda por diante dos bas
cos, e falo das categorias. dos 
menores. A nível sénior estamos 
estancados, sen chegarmos a 
ser os campeóns absolutos ain
da que, iso si, superamos desde 
hai vários anos ás outras duas 
federacións do Norte (Astúrias e 
Cantábria). O que non academos 
cotas máis elevadas, debe-se 
claramente, ao meu entender, 
porque non se coida a canteira 
nen se traballa o banco móvil 
olímpico con vistas a formar 
boas seccións de traíñas. De fei
to a modalidade olímpica éo en 
razón da técnica que demanda 
do praticante; esta é portanto a 
mellor das escotas para a inicia
cións dun nano ou dun cadete. 
Antes, hai tres ou catro anos, o 
Liceo de Bouzas, o Remo do 
Miño e nós, éramos poténcias 
dentro do Estado. E agora pade
cemos as consecuéncias de ter, 
na federación autónoma, un pre
sidente incompetente; escollido 
tras dunhas eleicións pouco lim
pas, que xa foron denunciadas 
pública e xudicialmente segundo 
teño entendido. E aí segue o 
home; e os clubes cada un polo 
seu lado, mirando exclusivamen
te polos seus intereses e sen a 
debida representación institucio
nal no concerto inter-federativo. 
Con esta situación estamos per
dendo todos. 
Entón, as subvencións publici
tárias son necesárias? 
Desde logo. Para deportes cqmo 
o atletismo ou o fútbol só necesi
tas un chandal, zapatillas e ba
lóns. Mais no remo as embarca
cións e o material cÓmplementá
rio son caros, e nestes momen-

. tos sen te poderes valer das sub
vencións que a federación espa
ñola daba aos clubes por cada 
bote comprado, ainda máis. A 
verdade é que ternos sorte de 
·que o noso patrocinador actual
mente nos apoie nas duas mo
dalidades. Outros non poden ter 
ó mesmo. núme.ro de embarca
cións nen as modalidades · que 
nós agora ternos. o 



r 

-~~~~~~~~~~__:_~-GALIZAE~UNDO_ .-~~~~~~~~~A-~-ª-º-BllA~1j 
1 1 

Nº 423-8 DE MARZO DO 1990 

.. / I • 

CARRILLO ACHEGASE AO, PSOE .. 

Celebrouse ó Congreso _do PTE 

A longa traxectória dun eurocorTiunista 
• TERESA TODA/MADRID 

Parece como se a história 
de Santiago Carrillo tora 
pechando círculos: 
empezou a sua andaina 
política nas Xuventudes 
Socialistas, hai máis de 55 
anos, e está voltando ás 
fileiras do PSOE. Só que o 
PSOE ·de hoxe nori é aquel 
de Largo Caballero, e 
Carrillo deixou polo 
camiño moitos farrapos de 
dignidade, á vez que se 
cargaba de · 
responsabilidade no 
desmembramento de · 
organizadóns políticas. 

· Á vez que este vello tránsfuga 
pretende colarse no PSOE, Enri
que Curiel vai queimando etapas 
na sua integración no universo 
socialista. O seu é un caso de 
deriva á direita, de progresivo 
escoramento, ainda que levado 
con meirande dignidade e limpe
za que o de Carrillo. 

Permaneceu uns meses á 
sombra, asomándose só a un 
meio . de _comunicación estatal, 
onde é comentarista de asuntos 
de actualidade todas as noites
ao pé de Emilio Romero. ·Por: bai
xo, coa Fl_!ndación Europa, co
mezou a. sua participacitm no 
Programa 2.000 que o PSOE 
está empregantto como campo 
de xogo e esponxa, tanto para 
recoller disidéncias internas 
como para absorber militáncias 
interesantes (e interesadas). 

Desde aquela, a escalada de 
Curiel é máis rápida e asumiu a 

·dirección do "Club 2000", novo 
· instrumento socialista para o dé
bate. O seu horizonte persoal si
túase no PSOE e non o oculta. 

A traxectória de Carrillo foi 
bastante máis "cutre" en xeral. 
Acabou de redondeala coas suas 
afirmacións ao final do Congreso 
do seu partido os días 3 e 4 de 

t1:l • Marzo, onde empregou unha lin
~ guaxe. mor semellante á dos diri

-~ xentes e altos cargos socialistas 
~ para descalificar ao PCE e a IU 
g relacionándoos co PP. O des-

Non é raro que ambos ex-diri
xentes do PCE confluan no tem
po nestas últimas manobras de 
acercamento ao cómodo ascen
sor do partido no poder. Durante 
as múltiples crises que o PCE 
sofreu nos primeiros anos 80, di
-ciase con frecuéncia que Curiel 
era o "submarino" de Carrillo nas 
fileiras lideradas entón por Ge
rardo Iglesias. 

Santiago Carrillo blca a un neno na cabecelra dunha manif~ción de traballadores en Vigo. 
prestíxio persoal de Carrillo en 
determinados meios é tan gran·
de ·que lle resultará difícil conse-

Unha ollada atrás 

Carrillo saiu "tarifando" do Parti
do Comunista alá polo 1982. O 
PCE padecía unha durísima crise 
que estaba levando, por unha 
parte, ao abandono da sua mili
táncia a centos de persoas que 
non entendían nada do que oco
rria e só veían a pugna de diver
sas camarillas. Por outra banda, 
esas correntes que efectivamen
te existían enfrentábanse produ
cindo rupturas insoldábeis. No 
1981 foran expulsados polo pró-

prio Carrillo, os chamados "reno
vadores" , alguns dos que, como 
Cristina Almeida, hoxe se reinte
graron á vida política en Izquier
da Unida. O secretário xeral, ain
da coa aureola do seu pasado 
antifranquista e o seu carisma 
persoal, parecía un "duro". Pero 
o esquema do "eurocomunis
mo", tan gabado por Carrillo e o 
seu entorno, estaba perdendo -
perfís nítidos e aparecía como 
unna referéhcia un tanto confusa 
e sen futuro. 

As eleicións do 82 foron un ba
tacazo para o PCE. Como se 
todo cristalizase de súpeto, Ca
rrillo saiu, en médio de srtuacións 
políticas e personais duras, e 
con el foise unha parte do parti
do, fundamentalmente dirixentes 
sindicais. 

Habia outr~ fractura aberta, 
que deu orixe a unha nova for-

COMEZAN AS PROTESTAS EN ASTURIAS 

mación políti9a comunista no 
1984: o Partido Comunista-dos 
Pavos de España, os chamados 
"prosoviéticos". E érano e, ade
mais, contaban ccr aberto apoio 
mesmo financeiro da Unión So.:
viética pre-GorbaGhov. 

Houbo vários intentos de facer 
unha "unidade comunista"' cha
mamentos de uns a outros, to
dos eles sen efecto. Habla, iso si, 
algo que animaba a boa parte da 
militáncia de - ambos partidos, · 
PCE e PCPE: unha animadver
sión sen disimulos cara Santiago 
Car:rillo. 

Este fixo alguns "pinitos" 
como xornalista no Congreso 
para pasar finalmente a dedicar
se ao seu partido, ao Partidos 
dos Traballadores de-España. 

Enrique Curiel, no entanto, 
continuaba no PCE de Gerardo 
Iglesias, desenrolando o seu la
bor parlamentár_io e expando no 

seo dos - órganos dirixentes as guir o ingreso no PSOE.. Porque 
suas diferéncias coa liña maiori- el, ademqis, tamén non se con-
tária. · · tentaria con ser militante de 

base. 

Polo PSOE 

Nas convocatórias eleitorais -a 
partír do 1986 apareceu _ o PTE 
cunha forza de imaxe superior á -
que -cabia esperar do número. 
dos seus militantes e· a cantidade 
de fondos que podia ter. Daque
la, o PCPE estaba en IU, asi que 
a candidatura de Carrillo era a 
que -podía ·restar votos á coali
ción, como ocorreu de feito, fa-

._ vorecendo ao PSOE. 

Un pouco máis ·tarde, Curiel - · 
abandonabq o PCE. En honor á 
verdade, hai que dicer que o fixo 
con cerla elegáncia, sen dema
siados aspaventos e renuncian
do ao seu escano, algo que, nes
tes tempos, chama a atención. 

lso si, ·se entran con-el os sin- · 
dicalistas que lle acompañaron 
na aventural a rendabilidade 
para o PSOE pode ser máis ape-
tecíbel. 

Confluen, pois, duas correntes 
que, se ben non son mói nume- 1 

rosas, si "sanan" bastante. Ao 
PSOE non lle veñen mal inxec· 
cións desde fóra das suas filei
ras, precisamente cando empe
zan a verse as fisuras dentro. O 
·reforzo poderia ser máis psicoló-
xico que outra causa, permitindo 
ad,emais á dirección socialista 
apresentarse como único PQlo 
de atracción da esquerda: Ainda 
que posibe_lmente_ o persoal sus
ceptíbel de c~erse algo asi teña 
xa demasiadas dúbidas e desen
ganos enrriba. O 

Recén entrada a multinacional norteamericana Du Pont no sector 

A reconversión da mineria comezará no · 1993 
• MARIBEL LUGILDE/XIXÓN 

Ameazan tempos de 
reconversión no sector 
mineiro asturiano. Coa 
·convicción, por parte dos 
sindicatos, de que a 
Comunidade Económica 
Europea, mantén posturas 
menos ríxidas que a 
própria administración 
española. Esta ha 
presentar ante a Comisión 
Europea antes do 30 de 
Xuño un plan de 
disminución das axudas 
estatais á mineiria, acollida 
ao Novo Sistema de 
Contratos de Carbón 
(NSCCT). 

Ne~~e paql!ete de medidas ex
clúese á maioria das compañias 
ast.urianas, que se atopan acolli- · 
das a contratos-programa. Os 
longos prazos que manexan es
tes últimos retrasaron,, segundo 1 · 

os sindicatos, a decisión comu
nitária que non se fará esperar: a · 
de reclamar do governo español 
un plan qe redución de axudas 
tamén para esta outra espécie 
mineir~. 

Daquela, 30.00Q traballadores 
asturianos comezarán a · temer 
unha reconversión cuxa data cla
ve é o dia 1 de Xaheiro do 1993, 
momento no que as axudas es
tatais deben estar eliminadas. 
Cos sindicatos reclamando ne
gociación tripartita e global; con 
administración e empresas, .e ra
cionando unhas medidas de pre
sión que han recrudecerse, a fol
ga _xeral da mineira enerxética, · 
levada a cabo o pasado 1 de 
Marzo, traduciuse en Asturies 
nunha cifra: 87% de participa
ción. 

A CEE ao fondo 
Antracitas de Gillón ·e outras em
presas asturianas que iniciaron 
unha red1.:.1ción de atividade e de 
recepción de S?Cudas estatais, 
son as afectétdas por este pri..: 
meiro paso de reconversión. As 

§randes do _ sector, HUNOSA, 
Minas Figaredo e La Camocha, 
entre outras, quedaron fóra, polo -
momento. "Trátase de que as· 
empress cuxo xacimento se teña 
esgotado se amolden ao peche,·· 
pero no caso das que podan en
contrar viabilidade através duns 
límites tolerábeis de· custes, as 
axúdas deberían existir até que 
fosen precisas. Este é o auténti
co senso da circular europea". 
Segundo Antonio Glez. Hevia, . 
secretário da Mineria de CCOO, 
·a CEE non mantén posturas ríxi
das nen estáticas. 

sector mineiro asturiano que, "no 
mercado interior de enerxia non 
supón perigo algun. Non ternos 
capacidade carbonífera superior 
á que precisamos para consumo. · 
Importamos. Nunca entraríamos 
no mercado europeu con carbó'n 
subvencionado, porque non nolo 
permitiran. As causas non van 
por aí. ~O que tamén non seria 
xusto con,' por exerhplo, unha hi
potética entrada de Pólónia na 
CEE é que estivésemos cerrando 
pozos en Asturias para que Polo
nia invadise o mercatto cun car-

' bon con. précios políticos". 

factbria, que unha boa fall.ada de 
iras ecoloxistas e viciñais cobrou 
xa sen que ninguén atisbase a 
primeira pedra, cunha presunta 
reconversión de HUNOSA-

Neste ·sentido, 6 Ministro de 
Industria e Enerxia, Claudio 
Aranzadi, afirmou que a chegada 
de Du Pont non ten nada a ver 
coa enipresa carbonífera estatal, 
que mantén 16.500 pastos de 
traballo dos 30.000 do sector mi
neiro asturiano. 

"A Du Pont --{jix~ non influi7 
rá na estratéxia que o Ministerio 
de lndústria deseña en relación 

,¡lso demóstrase co recente · o -papel de Du Pont _co sector min~iro asturiano~. 
caso de Mir.ia La Camocha, cuxo _ Non obstante, s1 apuntou o m1-
custe· de produción fixouse en 88 _ Ao tempo que se xestaba e l~v~- , - nistro a importáncia do investi
ecus e foi es~abeleéido despois ba. ª cabo ª folga xeral ~a minei- . mento americano nunha rexión, a 
polos próprio governo no contra- ra que, no caso de Astunes, e no asturiana, cuxos sectores econó- · 
to-programa en case 30 ecus de HUNOSA, en. concreto, pro- micos viven unha crise aguda e 
máis. Manter un meirande nível v~caba unha i:>articular guerra d~ oriéntanse á empresa pública. 
de custes de extracción permite cifras, o presidente da multina- -
xustificar unha subvendón. Foi · cional quími~a estadounidense En · calquer caso, a reeonver-
admitidio pola CEE". Du Pont, De Nemours,. asinaba o sión mineira asturiana comezou. 

convénio de investimento que a Unha reconversión cuxos prazos 
. Entende Antonio González He- empresa comprmeteu ca gover- e términos escurecen o futuro do 

via que foron as· próprias previ- . ·no español. sector tanto como a perspectiva 
sións do governo español ante a Desde certas ópticas, preten- que se contempla dentro da 
comunidade o que condenou ao deuse asociar a inst'alacióh da mina. O 
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10 DE MARZO 

CCOOeUGT 
inaugurarán un monumento nas · Pias 

. -

As centrais nacionalistas 
pretenden "relanzár o 
"Dia da Clase Obreira -Galega" -
Os actos máis import~ntes 
da comemoración do 1 O de 
Marzo, "Dia da Clase 
Qbreira Galega"~ son. unha 
manifestación a celebrar en 
Compostela palas centrais 
nacionalistas e a inaguración 
dun monumento nas Pias, 
onde cairon ·abatido& poi a 
policia Amador e Daniel,-por · 
parte de CC.00. e UGT. 
A INTG e CXTG celebrarán o 1 O de 
Marzo baixo o lema próprio da ce
lebración: "Día da Clase Obreira 
Galega". Pretenden desta forma 
rel~nzar esta ·data que, segundo 
estas centrais, "por unha ou outra 
causa foi perdendo algo de forza", 
sobretodo pala atitúde das centrais 
estatais cada ano máis remisas a 

· darlle a iesta aata un contido de 
reivindicación xeral. -

Para as centrais nacionalistas,· 
que celebrarán unha manifestación 
que sairá as 12 do meiodia do dia · 
1 O da Praza Roxa de Compostela, 

Un monumento nas Pias 
Comisíóns Obreiras e UGT .inagu
rarán un monumento na-Ponte das 
Pias, lugar no que caeron abatidos 
palas balas da .policia Amado~ e · 
Daniel. O acto terá lugar as ·12 do _ 
medidodia do dia 1 O, para a conti
nuación partir en manifestación até 
a Ptaza de Armas do Ferrol. Unha 
vez rematada esta marcha, na pró
pria casa consistorial, tarase entre
ga . dunhas miniaturas do monu
mento tanto ás viúvas dos obreiros 
falecidos · como _ao - concello. e 
aquelas institucións que colabora
ron no levantamento do ·monumen-
to. 
Á~ 10,30 da mañáh do . mesmo 

dia realizarán tamén un ha ·oferenda 
floral no cemitério de Catabais. 

CC.00., pala sua parte, convo- · 
9ou un acto interno o dia 9 ao que 
están convidados os delegados da 
central e persoas que foron repre
saliadas naquelas datas.· 
lsta conmemoración realízasé can
do na Gal iza están texistados máis . 
de 180 mil parados, contando, 
ademais, cun excedente de man 
de obra no agro próximo as 250 mil 
persoas; un 97 por cento dos no
vas contratos son · eventuais, a 
maioria dos xóvenes non atopan o 
primeiro emprego, a discrimina_ción 
da muller é un feito cotían, medrou · 

o 1 O de .Marzo resume duas posi
cións contrapostas: " a represión
inxustícia e liberdade-xustiza so
cial, pero tamén "é unha etapa na 
que se inícia un pulo .importante· na 
conciéncia de seu do noso pavo, 
na confianza das nasas forzas pró
prias, na loita contra a dependen-

. éia e a marxinación e na necesida
de da soberania nacional e o derei-

. to de autodeterminación". 

. .a ·estratiticación social e a banca 
gañou 600 mil millóns de pesetas, 
aumentando nuri 25 por cento os -
beneficios. o 

Será aprobaqo pbla CXTG o 1 O de Marzo 

O progra~a da Conven{éncia 
Xesus ·Arrizado 

. -

lntersindical Galega_ asume 
'CCOQ -e UGT queren facer 

os eixos básicos· do nacionalismo 
dos· sindicatos nacionalistas os seus subalternos' 

"Partindo da premisa de que só o 
lib.re exercício do direito de auto
determinación permitirá ao povo 
galega superar a situación de de
pendéncia política, económica e 
cultural que hoxe impide o desén
rolo integral das nasas capacida- . 
des, ·a ninguen se lle escapa que 

. sistematicarnente,-e alegando moi
tas veces. a falta de competéncias, 
furtansenos posibilidades de avan
ce para conseguir a mellara da ac
tual situación sócio-laboral". Tal 
afi~macion ~ecó!lese no marco pro
gramático da Converxéncia lnter
sindica/ . Galega que' a CXTG ten 
apreséntado para a sua ratific~ción 
á 1 Conferéncia Sindical Nacional 
que esta central celebrará no serán 

. do 10 d~ Mal'Zo en Santiago. . · 
· · "Nos últimos anos; sinala tamén 
o texto que· rexirá a futura coali- . 

· ción, e debi.do a-decisións políticas 
do Governo Central e a CEE, coa 
complicidade e pasividade das au;_ 
·toridades autonómicas, Galiza so
freu un duro castigo que se tradu
ciu na perda de milleiros de pastos 
de ttaballo". · Alén da análise desta 
situación a CIG · pulará polo esta-

. blecimento de medidas a prol ."do
emprego e o desenvolvimento eco
nómico" e pola"' construción· "dun 

· Espácio Socia:I Galega". 

Ampla base de acordo . · 
A CXTG considera -que "existe xa 
un ha ampla base de acordo · coa 
INTG e máis con outros colectivos 
e sindicatos diversos, para confi-

gurar- a CIG como unha alternativa 
que competirá nas eleicións de fi-. · 
nais de ano por acadar o primeiro 
lugar entre as centrais sindicais re-
presentativas de Galiza". · 

A CIG, que se organizará legal
mente a modo de confederáción
sindical e cúxa preséncia .permitirá 
a presentación de cañdidaturas na
cionalistas únicas en todas as em
presas, recolle tamén no seu pro
grama outros pontos como ª' 
"transformación do · INEM, _a cria
ción dun Sector Público Galega e 
un Instituto Galega c:Je Crédit~" · 

Diferéncias cos sindicatos· 
estatais . · 
q ambiente de unidade que atinxe 
aos nacionalistas· non se. extende 

.A. EIRÉ 

A celebración do Dia da 
Clase Obreira Galega 
apreséntase este ano baixo -
duas coordenadas: o 
proceso de unidade das 
centrais nacionalistas e a 
perda de unidade de acción 
coas centrais estatais. Xesus 
Arrizado., membro do 
Secretariado· Confedera! da 
CXTG, analisa nesta 
·entre.vista eses aspeGtos·, 
adentrándose tamén no 
momento., poHtico actual. 

neste momento aos sindicatos es- Como se apresenta a celebración 
tatais que hai poucos dias desean-' do Di~ d~ Clase Obreira Galega 
vacaron unilateralmente unha reu- deste ano? 
nión das catro centrais "ante as Hai un aspecto positivo na medida 
descalificacións realizadas . polos en que se está a producir unha 

. nacionalistas ante a prensa". _ nova situación nas relacións 
Oeste modo os acordes cara a CXTff-INTG; remafouse un período 

negociación colectiva e para a ne- · de claro distanciamento, ai~da que 
gociación coa Xunta de Gali~a -- habia conincidéncias en aspectos 
que tiñan froitificado o' pasado ano, concretos, ·estabelecéndose ·un 
ben é verdade que con escasos re- novo marco de acercamento que, 
sultados práticos- parecen máis agardo, desemboque na reunifica-

. lo.nxanos nesta ocasión. CXTG e oión. Unha. reunificación nun novo 
INTG acusan a CCOO e UGT de li- marco no que tamén se incorporen 
mitarse a "importar esquemas . es- · outros colectivo~ de trabálladores 
tatais, sen ter en canta a realidade que non están en nengunha de ani
galega e esquecendo a· dinámica bas centrais. 
de unidade que se estaba ·a levar a ' Pero tamén un aspecto negativo, 
cabo". o · xa tradicional, que é o que' siga o 

1 O de Marzo sen ter un recoñeci
mento oficial, desbotando a reivin
dicación do sindicalismo naciona
lista, apoiada tamén, nalguns mo
mentos, por CC.00.: a de institu
cionalizar a data como dia feirado 
oficial. 

'Cc.oo. MANTIVO 
HISTORICAMENTE A 
f ÁCTICA DO PÉNDULO' 

Cales· son ás coordenadas reivin
dicativas baixo as que se cele
bra? · 
Hai que destacar a ruptura dun 
planteamento unitário que tiña de
sembo.cado o · ano . pasado nun -

gos uns sindicatos subalternos. 
Algo que nós non podemos aceitar 
nen é obxectivamente real, pois a 
representatividade real dos sindi
catos nacionalistas no seu conxun
to é similar a calquer das forzas 
que integran a Plataforma Sindical 
Prioritária. 

Ademais, hai que partir doutra 
cuestión clave: é difícil que teña 
moito xogo ainda que haxa unha 
negociación efectiva, atendendo 
un pouco ao que é o talante de 
Fraga e o seu Governo; no senso 
de confiarse no autobombo e de 
non facer concesións sindicais cla
ras. Aí está o pronunciamento so
bre o salário social, cunha resposta 
cpntundente e n·egativa do conse-
lleiro Pérez.. · 

acorde sindical polo emprego na 'u::' 
Galiza, que tentaba significar unha · - nuXE A PATRONAL 
atitude unitária conxunta de todos ESTÁ MOITO MELLOR 
os sindicatos ·representativos da' ORGANIZADA' 
Galiza a prol de alternativas ·;pro-
prias· de illdustrialización e outras 
medidas que supran a falta de em
prego. Non tivo xogo en función da 
atitude de non negociación que 
mantivQ o Governo tripartito. Este 
ano, en función, novamente, da di
námica estatal que sempre evidén
cian CC.00. e UGT., produciuse a 
rotura, por cuestións ·formais como 

. era a denomrnación, pero, sobreto
do, por unha cuestión de fondo: 
querer ·facer · dos sin~icatos gale-

Pero nestes anos foron continuos 
· os achegamentos ás centrais es
tatais, sobretodo a cq.oo .... 
Comisión$ Obreiras, na táctica his
tórica de péndulo, dependendo de 
que estivese na dinámica de pacto 
so_cial ou non, acercábase a unha 
atitude reivindicativa que sempre 
sostivo o sindicalismo: nacionaliste . 
,no seu conxunto. ' 
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Este ano estase a dar unha non 
aceitación do pacto social polas 
centrais estatais que hai que valo
rar como positiva no seu xusto 
ponto; pero, pésie ao gran eco 
acadado palas negociacións, anali
sados os pontos polo miudo, des
míntese .claramente o seu alcance. 
Mesmamente Solchaga afirmou 
que non van ter incidéncia no orza
mento. 
Como ve as relacións UGT-PSOE 
e a sua incidéncia no sindicalismo 
galega? 
Nos aspectos formais de decisión 
si que houbo un distanciamento 
entre o PSOE e· UGT, pero os ca
dros son coincidentes en ambas 
organizacións e, mesmo, nas di
reccións; a ruptura non se deu de 
forma efectiva. No momento no 
que ' o enfreotamento semellaba 
real, ese distanciamento partido
sindicato, encandilou a moitos sec
tores. sobretodo a aqueles mello
rados economicamente como o 
funcionarado ou a banca. Pera· a 
vocación do sindicalismo naciona
lista ten que ser o de extenderse a 
todo o conxunto de traballadores 

·e, en función de que vaiamos ten
do presénc.ia naqueles organismos 
onde se discuten as pr.opostas-que 
lle interesan aos traballadores, o 
!)é,=lCionalismo nacionalista vai gañar 
auxe. Un exemplo foL o comiénio· 
da banca de 1986, onde o sindica
.li~mo nacionalista tivo un forte pro-

CENSURA NA lVG 

tagonismo para mediar en certa Falaba anterionnente dos cinco , 
· medida o cambalache da UGT, anos de impasse pola división do 

CC.00. ~ a patronal tiñan rrionta- sindicálisrno nacionalista, ·como 
do. Daquelas mostramos que po- olla a constitución da Converxén
diamos ser referente mesmo para cia tnter.sindical Galega? . 
os traballadores. de fóra da Galiza Creo . que con esta converxéncia 
que recorrían a ,nós. chégase no proceso .da unidade 
Vostede comezou no sindicalismo até onde é posíbel hoxe para dar 
moi novo e _batendo o cobre na -pa$os adiante. Loxicamente para 
Alúmina; qué diferéncia har entre moitos sectores da afiliación de . 
o sindicalismo que se fai hoxe e o ambas centrais o desexábel seria 
que se facia daquelas? que seguísemos como estábamos: 
A primeira grande diferéncia e que seguir cada un o seu camiño, coas 
hoxe existe unha meirande expe- coincidéncias pontuais posíbéis. 
riéncia, o que . implica que a máis Pero hai · outros afiliados que xa 
capacidade para darlle resposta quererian que estivese realizada a 
aos problemas dos traballadores. unidade orgánica. Para compaxi-

Hai, nembargantes, un menor in- nar, sen que calquer paso sexa 
terese dos traballadores en partici- p~ra .tras, co!da~os q~e a Oonver
par nos conflitos: antes había moi- xenqa lntersind1cal va1 ser un cam
ta mellar predisposición á mobiliza·- - po ?e proba para ver ser. r~lí!le~te 
cJón. Outro dos aspectos que hai esta madurada a c0tn91denc1a. 
que relatar e que hoxe a patronal Nese s~nso creo que. va.1 ser u,n 
está moito mellor organizada. An- paso ad1ante e, ademais, 1rrevers1- . 
tes a patronal non tiña resposta e bel. Esta.mas enfocando o tem~ ~e 
gañábanse coi:iflictos pala man. t~I, mane1ra que os sectores ~fa f1ha-

Tamén mudou a conceición c1on que pudese haber reticentes 
bastante romántica de como debí~ a unha confluéncia orgánica vexan 
de ser o traballo 'sindical. Agora q~e a u~i~ade non-só é posíbel se
procurase máis estruturar mellar a non pos1t1ya. 
implantación das centrais no ánimo 
de que a actividade sindical sexa 
unha actividade permanente e se 
acumulen todas as experiéncias e 
información acumulada ao longo 
dos anos. 

O traballo desenrolado non se 
rentabilizou ao cen por canto en 
función dos pasos adiante e atrás 
que se deron; se non houbese o 
paréntese destes cinco últimos 
anos de división, seguramente, o 
sindicalismo estatal non se teria 
implantado tanto; e teríamos máis 
meios para afrontar unha asignatu:.. 
ra pendente: a formación dos dele
gados e dos cadros sindicais para 
que non estexa moi personalizado 
o labor sindical. 
Pero o sindicalismo nacionalista 
non perdeu tamén ao longo des
tes anos boa parte da sua inci- · 
déncia como motor político? 

Efectivamente púdose dar unha 
certa estratificación dos sindicatos 
en política, pero seguen a ter un 
certo papel importante na toma de 
decisións políticas 'das formacións 
máis coincidentes ideoloxicamen
te. Pero o afán dos sindicatos de 
garantir a sua própria indepandén
cia fixo diferenciar a actividade sin
dical e o campo da decisión políti
ca. Nese distanciamento ao me
llar ... 
Os afiliados parecen menos politi
zados ... 
Para criar opinión política entre os 
traballadores fai faJta dedicar 
meios humanos e materiais a esa 
función. Poda que non traballáse
mos todo o que deberiamos e que 
moitos afiliados, convencidos, das 
centrais nacionalistas porque lle re
solven ·os problemas, á hora de 
exercer en política, de votar ou ter 
unha opinión, desviase cara forzas 
estatais, o que resulta unha contra
dición. Pero tampouco é moi claro· 
que sucedese anteriormente e que 
agora non suceda. Máis ou menos 
estamos na mesma situación e, 

· ademais, hai máis afiliados, o que · 
resulta que s~xa moifü máis difícil 
incidir dunha forma sistemática. 

'Qs· NACIONALISTAS 
DE ESQUERDA TEÑ~ 
QUE PLANTEXARSE O 
CONFIGURAR 
OANDIDATURAS . 
CONXUNTAS CARA As· 
MUNICIPAIS, POLO 
MENOS NAQUELES 
CONCELLOS ONDE 
NON TEÑEN 
PRESÉ-NC_l_A,-_---

'/S.. CONSTITUCION DA 
CONVERXÉNCIA 
INTERSINDICAL VAi SER 
UN PASO IRREVERSÍBEC 
CARA A UNIDADE' . 

O PSG anunciara a sua candida
tura para as eleicións autonómi
cas. Logo vostede negouse a 
concorrer como candidato. Como 
ve hoxe o panorama político na
cionalista? 
Desde hai bastantes aaos defen
din, conxuntamente con outros 
compañeiros, a necesidade de 
chegar a un entendimento inicial
mente eleitorál, pero incluso orgá- -
nica, de todo o nacionalismo de 
esquerdas para concluir nunha for
za política unitária. Vexo que cada 
día se evidéncian os mesmós pro
blemas: todo o mundo o demanda 
desde unha atitude· da necesidade 
real, pero aí está a conceición do 
frentisl')1o ·ou dunha participación 
política nunha sociedade perfeita
mente normalizada. Eu sempre 
avoguei pala unidade e fixen o. xes
to político de abandonar a militán
cia partidista. Penso que se fixo 
evidente a necesidade de partici
pación neste sistema dem.ocrático, 
por suposto que hai que mellorar ~ 
cambiar no tema constitucional e 
da estruturación do Estado, pero 
hai que facelo unitariamente e non 
só nas posturas práticas senón ta
mén dentro dunha mesma direc
ción política. Non sei baixo que 
forma... Penso qu_e é ,difícil ainda 
que ultimamente removéronse bas
tantes obstáculos para conseguir 
unha postura unitária; hoxe hai 
unha coincidéncia a _ respeito do 
marco constitucional. Tamén hai 
unha coincidéncia de como se 
plantean os temas e tamén da ar:iá
lise da realidade do Estado e da · 
Galiza, así como da defensa da so
beranía nacional. O único que falta 
é a vontade dalgunhas persoas das 
direcións desas fof'Zas. · 

Penso que seria ilusionante para 
. moita xente que segue a ser nacio
nalista pero que non ten militáncia 
partidária, chegando a incorporar- · · 
se plenamente. · 

Agardo que cara as eleicións 
municipais se considere esta pos-
tura. Hai moitas formülas para re:
solvelo. As for:zas nacional!stas de 
esquerda non teñen preséncia en 
moitos concellos, polo que seria 
factíbel argallar unha · candidatura 
de unidade. Onde hai implantación 
seria máis difícil, pero naqueles 
concellos onde non hai preséncia 
deberia·n plantearse un programa 
unitário e unhas ·candidaturas uni
tárias. ·- O 

R~il Lombardia, director da TVG 

O director da lVG próvocou coa.sua 
intervención a dimisión de X. Mª Palmeiro 

A presión política do PP 
cámbia a dirección ·de·· 
-Contrafio por segunda vez 
.GLT 

O recén nomeado director 
da tVG considera que 
todo debate no medio 
público debe se. producir 
despois . que se manifesten 
os poi íticc;>s e as 
institucións, "por Onha 
razón de elegáncia'". Este .. 
novedoso concepto, que 
n~ga o valor do diálogo de 
posicións como veículo de 
contraste e información 
política en toda emisora 
pública, provocou a 
djmisión do director do 

· programa Contrafio,. Xosé 
rvtaria Palméiro, que en 
Decembro de 1987 
sustituira a Amelia Garcia 
despois dunha crise de 
idénticas características 
provocada polo PSOE. _ 
A piques de celebrar o . seu pro
grama número 9f, Xosé Maria 
Palmeiro recusou como falsa a 
nota da direcció,n da TVG na que 
se aducían razóns de elegáncia 
e respeto para adiar o debate e 
se argumentaba que os· pa'rtidos 
políticos centralistas . non esta- · 
ban suficientemente representa
dos. · "Sinto moito ter. que des
mentir públicamente á casa para 
que hai pouco traballara sen· pro
blemas -comentou Xosé Maira -
Palmeir<;>-, pero non .se pode ar
gumentar que non se lograba re
presentación. O que me importa
ba eran que estivesen . como 
pouco einco opinións represen-. 
·tadas. Confirmaran a su asi.stén
cia Puy Muñoz, Rodríguez Par-

. do. Camilo Nogueira, Xosé Ma
nuel Beiras e Xosé Luis Barreiro 
Rivas. Pode.rian vir con que ·o 
programa era ·correcto, incorrec
to ou désequilibrado pero non 
argumentar que fallaba represen
tación porque ·estaba concertada 
por min ·personalmente desde 
había unha semana." 

O recé_n nomeado director de 
TVG fixo alusión a· un propósito 
da equipa directiva da RTVG 
"para non sustituirmos ao Parla
mento por unha custión de ele
gáncia e respeito". Rod.il indicou 

que propuxera a Venres 2 de Fe~ 
breiro on cámbio de tema para 
Cof}frafío. ''Cando me dixo que 
habia que adiar o programa por 
respeito á Cámara, non puiden 
menos que botarme a rir. A TVG · 
non pode suplantar nen inxerir os 
debates do Parlamento porque o 
niesmo poderian argumentar 
cando queramos debatir do leite, 
os sindicatos, a contaminación 
ou os conflitos colectivos". O di
rector de TVG tamén pretendía 

_ na sua explicación pública da 
suspensiQn do debate, que un 
Contrafio sen . portavoces das 
forzas maioritárias quedaba de
valuado e manipulado, ao tempo 
que se extrañaba da inclusión c;fe 
Xosé Luis Barreiro. Xosé Maria 
Palméiro .. calificou de ridícula 
esta forma de entender un deba
te. "Cando chegaron a. poñer 
como excusa que un debate so
bre a auto-determinación non 
tiña interés para a TVG, eu teño 
que pensar que querían deixar -á 
porta o interese periodístico polo 
custe e proxección política que 
o debat~ podia ter';. O director 
de Contrafio, - qu'e presentou 
Mércores a sua dimisión, desca
íificou o intento de aprazar o pro
grama para despois ·do debate 
como un · pretexto para lograr a 
suspensión. "O interesante des-_ 
de debate na TVG reside en que 
era inédito, ·pero tratar de facelo 
despois ·de que pase pola Cáma
ra é como pretemnder atraer 
atención para algo sobre o que 
xa todos opinaron". 

"Dame pena pensar que todo 
é XUStificábel Gando lle pasa a un 
mesmo" ·comentou Amélia Gar
cía despois de notar que a coin.: 
cidéncia entre a actual interme
diación de Rodil Lómbardia en 
nome do PP e a de Xerardo Ro
driguez por boca do PSOE , o 27 
·de Novembro de 1987, é total. 
Daquela, o director de TVG 
anunciou a Améli;:i Garcia que te
ria que renunciar a dirixir o pro
grama Contrafio como conse
cuéncia das presións que estaba 
a exercer sobre el o PSOE. A po
bre imaxe que oferecera o porta
voz do PSOE Antonio Carro no 
balance do debate 'cara unha 
Galiza nova, decidiu ao socialis-: 
tas sustituir a Amelía Garcia por 
Xosé Maria Palmeiro. O 



A CF{ISE ECONÓMICA 

A depresión económica do Tercelro Mundo poderla agravarse 

O forte déficit comercial impide aos norteamericanos· atender as petícións de Hungria e Pqlónia 
e abriga· a retirar _a axuda ao Terceiro ·Mundo , 

Os· Estados Unidos: incapaces de cumplir 
"aS promesas.·de axuda económica 

• PABLO PIACENTINI xa que as ventaxas e estímulos 
oferecidos a 'eses paises diríxen
se, indirectamente, á Unión Sovié
tica e a todas as nacións que po
suen un sistema .socialista: · 

Polo tanto, -cabe supor que, 
para se librar do ·pesadelo do ·co
munismo, ou polo menos intenta
lo, os grandes expoñentes do ca
pitalismo in.clinarianse, benevola
mente, cara _unha xenerosa dota-

. O tránsito do capitalismo ao 
-socialismo de Polónia e 
Hungría significará unha 
nova redución de axudas e 
créditos para o Terceiro 
Mundo. As poténcias
capitalistas, · cos Estados 
Unidos á frente, tiñan. 
asumido os máis diferentes . 
compromisos: desde a 
cooperación para · aliviar a ~Os BANQUEIROS 
débeda do Terceiro Mundo- DIXERON QUE A 
e encamiñalo ao 
desenvolvimento, até o EXPERIÉNCIA 
financiamento do oneroso -- MEXICANA TÍÑALLES 
retorno ao capitalismo por GUSTADO MOi CARO: 
parte dos·"anéis fráxe·is" da BANCOS COMO O 
área socialista. Sen - ·CHASE MANHATTAN. O 
. embargó, os recursos .· crnrQRP. E O 
económicos que serian '-'1 

colocados ao servício de MANUFACTURERS 
tantas ambicións non HANNOVER TIVERON 
destacan pola sua QUE CONTABILIZAR . 
cantid.ade. COMO PERDAS-O 45o/o 
O convite a paises como Hungría DOS SEUS CRÉDITOS E 
e Polónia para acelerar a transi- DIXERON QUE NON 
ción dún -sistema a ·outro é a últi-
ma misión universal que asumiron PENSABAN NA 
o presidente Bush, os seus cole- POSIBILl.DAOE DE 
gas da CEE e o Xapón. Trátase , ___ _ 
dunha manobra do máis alto nível, NOVOS EMPRESTIMOS' 

ción de fondos especiais, destina
do~ a un xigantesco programa de 
"_tentacións" para provocar a re
forma do socialismo real. 

No entanto, cando se pasa das 
declaracións aos números, os fon
dos adicionais non aparecen e 
cáese na sospeita c;le que novas 
compromisos sérian custeados, ti
rando recursos destinados aos 
compromisos precedentes. Algo 
asi como comprar duas mercan
cías· polo précio dunha. 

Esa económica atitude foise de
lineando · no deéorrer da asambleia 
anual do Fondo Monetário lnterna
c.iona( (FMI) e do .Banco Mundial, 
realizada en Washington, a fins de 
Setembro · pasado. A magnitude 
real dos fondos ainda non é coñe
CÍda, pero, desde agora, pódese 
prever que estará moi lonxe do. · 
necesario para satisfacer os múlti
ples, simultáneos e universais 
compromisos asumidos pQlo co
mando superior do capitalismo. 

Aspecos positivos e 
insuficientes 
A solución dó problema da débe
da externa . foi unha taréfa que o 
governo , de George Bush se pro
puxo ao ocupar a Casa Branca, en 
Xaneiro do ano pasado. O secre
tário do Tesauro, Nicholas Brady, 
delineou ·un plan que leva ·o seu 

nome e implica o recoñecimento termos xerais, sen deixar de subli
do fracaso do seu antecesor, o ñar as suas insuficiéncias. No to
Plan Baker. cante á fórmula proposta para Mé-

0 Plan Brady cantiña navidades xico, que foi sinalado como país 
importantes, xa que postulaba a pilotp do plan, observaron que a 
redución do montante dos débi- redución da carga equivalería a 
tos, xunto coa disminución das perto dun tércio do total e que 
débedas e a aplicación de políti- para disminuir o montant~ a un ní
cas de axuste. Recoñecia, tamén, vel compatíbel co crecimento eco
que as débedas eran un fardo in- · nómico seria necesário eliminar a 
tolerábel para os paises afecta- metade ou máis. Mesmo asi, reali
dos. záronse as negociacións entre os 

Segundo o plan, o novo fluxo de representantes de México, dos 
. créditos bancários aos paises be- banqueiros e do governo nortea
neficiados facilitaría a saida da cri- merican_o. 
se e a consecuente transición cara O 23 de Xullo acendeuse a luz 
un desenvolvimento económico ' verde. Despois de soportar fortes 
sólido. . , · presións por parte 'de Brady, -os 

Os governos dos paises ende- banqueiros tiñan aceitado prazos 
bedados recoñeceron as novida-: que, segundo ~les, foran máis 
des ~ -os aspectos positivos, en onerosos que os propostos ao ini-

'ft:tNDA HABENDO 
Ut>JHA REDUCIÓ-N-,-. --
PARCIAL DA DÉBEDA, 
NO CASO DE QUE O 
FLUXO DE CRÉDITOS 
NON SE RENOVASE, A 
CRISE CONTINUARIA 
POR FALTA DE -
CAPITAIS' 

ciar as discusións. A fórmula can
tiña tres opcións, que se definirían 
nunha segunda etapa: a redución 
do principal da débeda nun 35%, 
a- disminución dos intereses de 
forma ·equivalente oll a abertura 
de novas liñas de créditos. 

Pésie aos banqueiros. teren afir
mado que aceitaran estas condi
cións só no -caso mexicano, e que 

-as mesmas non se estenderian a 
. outros páises, os analistas incliná
ronse a pensar que o precedente 
criado rematariase impoñeric;lo. 
Confiaban en que. as presións po-
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líticas de Washington inducirian 
· aos banqueiros a aplicar o Plan 
Brady, con variantes, nos demais 
paises. · 

Voltemos, agora, á asambleia 
do , Fondo . e do Banco Mundial, 
palco onde .ocorreu a axitada reu
nión entre Brady e un grupo de 
preminentes banqueiros nortea
mericanos. Ali,· os banqueiros di
xeron en voz alta que a experién
cia mexicana tíñalles 'custado moi 
caro (bancos como o Chase Man
hattan, o Citicorp e o Manufactu
rers Hannover tiveron que contabi
lizar como pardas o 45 o/o dos seus 
créditos) e que non pensaban· na 
posibilidade de novas empr~sti
mos. 

lso significaría, en primeiro lu
gar, que para os bancos privados 
o caso mexicano comenzaba e re
mataba nas fronteiras daquel país; 
en segu11do, que os bancos prefe
rirían perder a ter que outorgar 
máis créditos. Seria o fin do Plan 
Brady, dado que sen inxeccións 
de capitais a fonda crise das eco
nomías endebedadas non obterá 
alívio. 

Entre os diferentes fatores desa 
crise, destacan o enorme custo do 
servício da débeda e o paralelo 
corte de créditos. Como os paises 
pagan moito e reciben pouco, ve
rificase unha drenaxe de recursos . 
dos paises do Terceiro Múndo. 

'Q FMI ESTA -
PRECISANDO 
RECURSOS E VEN 
SOLICITANDO UNHA 
REVISIÓN DAS SUAS 
RESERVAS QUE TE~ 
EN CONTA AS SUAS 
NECESIDADES' 

Isa quer dicer que, ainda haben
do unha redución parcial da débe
da, no caso de que o flux.o de cré
ditos non se renovase, a crise 
continuaría por falta de capitais. 
Non parece fácil que o govemo 
Bush poida persuadir aos ban
queiros para que muden a sua 
postura. Con impecábel lóxica 
bancária, eles din que non se 
pode pedir que absorban sós as . 
perdas e, ao mesmo tempo, con
cedan novos empréstimos que 
poden rematar significando novas 
pardas. 

Aqui surxe unha incógnita, que 
poderia mostrar un ponto fraco, 
fatal para o Plan Brady. Ao apre
sentar a sua política sobre a débe
da, tanto o presidente norteameri
cano canto os seus colegas da 
Gran Bretaña e da Alemaña Fede
ral dixeron que a solución non po
deria encontrarse con diñeiro dos 

Os banquelros non quer8" arriscar máls 
créditos que ·os seus receptores non 
. podan devolver. Bush non poderé ser 
xenoreso coa seus amigos 

contribuintes. Quer dicer, exclui
ron a participación de fondos ofi
ciais. 

Cabe aqui lembrar que os go
vernos-de Fráncia e España estu
da:ron variantes que incluian ga
rantias para os bancos que·outor
gan · créditos. E§aS, obviqmente, 
consistiriari en respaldos oficiais 

·e, sobre esa base, os bancos es
tarían dlspostos a dialogar. 

-, 
· 'E-.F3-/ID_E_NTE--Q-U .. E~O-
GOVERNO NORTE-
AMERICANO QUER 
CONCEDER POUCOS 
FONDOS E QUE SE TAL 
ATITUDE PODE SER 
COERENTE COAS 
DIFICULDADES FISCAIS 
POLAS QUE ATRAVESA 
A SUPERPOTÉNCIA, 
NON SUCEDE O 
MESMO COS SEUS 
PROPALADOS 
OBXECTIVOS DE 
AFORTALAR O FMI' 

Sen embargo, o governo nor
teamericano excluiu a posibilidade 
de dar garantias. O que equivale a 
ser parsimonioso cos seus pró
príos cartas e xeneroso co diñeiro 
dos bancos. T endo en canta que 
os bancos non se destacan pola 
sua xenerosidade, o Plan Brady 
está paralizado. Alguns din que 
está morto. 

Preocupación nos meios 
financeiros 
O afán de economizar do governo 
Bush tamén preocupa ao FMI e ao 
Banco Mundial. Coñecido é o pa
pel do FMI no sistema financeiro 
internacional e, en particular, nas 
situacións de emerxéncia provo
cadas polas crises debedoras. 

Teoricamente, o governo Bush 
propicia o fortalecimento do FMI. 
Na prática, sen embargo, non é 
tan así. O FMI está precisando re
cursos e ven solicitante unha re
posición das suas reservas que 
teña en canta as suas necesida
des e o feíto de que desde a últi
ma fixación das suas cuotas, en 
1983, o crecimento da economía 
mundial atinxiu un 58%. Por- isa, 
apoiado polos paises subdesen
volvidos, o Fondo pediu unha du
plicación das suas cuotas. 

No entanto, o governo nortea
mericano, respaldado por Gran 
Bretaña e Arábia Saudí, rexeita 
esa posibilidade e propón un pe
queno aumento. Esa cuantía ainda 
non foi fixada, pésie a se talar de 
perta dun 35%. Abofé, é evidente 
que o governo norteamericano 
quer conceder poucos fondos e 
que se tal actitude pode ser coe
rente coas dificuldades fiscais pa
las que atravesa a superpoténcia, 
non sucede o mesmo cos seus 
propalados obxectivos de af orta-
lar o FMI. · 

Por se iso fose pouco, os gover-
. nos dos ~stados Unidos, do X.a
pón e a CEE rafirmaron o seu 
compromiso de facilitar o tránsito 
de Polónia e de Hungria cara a 
unha economía de mercado. 

A vocación occidental. de refor
mar, ou ·se é posibel eliminar, o 
socialismo non é n,ova, pero esa 
rnisioneira actitude recebeu agora 
un gran pulo coa recente forma
ción do primeiro governo non co
munista en Polónia, presidido por 
Tadeusz Masokiewicz, .. e coas 
perspectivas eleitorais. da oposi
ción en Hungría. 

Pola sua banda, o ministro de 
·Economía polaco está pedindo ás 
poténcias occidentais unha axuda 

de 25 mil miilóns de dólares, só 
para -utilizar a curto prazo: A. débe
da. externa polaQa é de 400 .. mil mi
llóos de dólares. Estas sumas po
den dar:unha idea·do que custaria . 
o carniño· da transición "dun siste-
ma a outro. ~ · 

Mesmo esperándose, que por 
motivos "de veciñanza xeográfica, 
os paises da CE~ participen de 
maneira importante nesas oper'a
cións. os Estados Unidos tamén 
deberían conseguir fondos abulta
dos, ·entre outras razóns •. porque 
se colocarían · como líder deses 
cámbios. 
· Despois da sua espectacular vi
sita a Hungria e a Polóriia, o presi- · 
dente Bush pediu ao Corigreso 
que aprobase unha do_tación de · 
120 rriillóns de dólares para este . 
último ·país. Non só os · .polacos 
consideraron ínfima·a cuantia, se
nón t~qién o próprio Cómité ~:ie 
Relaci~s Exteriores do Senado, 
que propuxo a suma de 425 mi
llóns de dólares. Sofocado polo 
enorme deficit orzamentário da 
superpoténcia e pola urxéncia de 
cortar gastos, Bush reniato!J ne
gociando co Congreso unha. axu.,. 
da de 200 mmóns de dólares para 
Polónia. 

Este episódio serve para ilu~trar 
cuán poucos recursos as grandes 
poténcias destinan á cooperación 
económica. En relación cos paises 
socialistas este problema só está 
a comenzar. Sábese que as po
téncias ocidentais condicionan os 
créditos e os investimentos en 
gran escala en Polónia e en Hun
gría á garantia de que se poñan en 
marcha fondos programas de re
forma económica. Cando chegue 
ese momento, os Estados Unidos 
e os seus aliados veranse obriga
dos a cumplir as suas promesas. 

De onde sairán os recursos? Os 
representantes do Terceiro Mundo 
preven que . non haberá dotación 
de 'recursos adicionais en níveis 
significativos e, polo tanto, conxe- · 
larase ou reducirá o montante de 
cooperación cos paises subde
senvolvidos. 

'DESPOIS DA SUA .• 
ESPECTACULAR VISITA 
A POLÓNIA, O 
PRESIDENTE BUSH , 
PEDIU AO CONGRESO 
QUE APROBASE UNHA 
DOTACIÓN DE 120 
MiIIÓNS DE DÓ_LA_R-ES-
PARA ESTE PAÍS NON 
SO OS POLACOS 
CONSIDERARON jN-F-IM-...-A 
A CUANTIA, SJ=NON 
TAMEN ·O PROPRIO 
SENADO. SOFOCADO 
POLA URXÉNCIA DE 
CORTAR GASTOS. 
BUSH REMATOU 
NEGOCIANDO UNHA 
AXUDA DE 200 MILLÓNS 
DE DÓLARES' 

-Ainda que isa non sucedese, 
parece pouco doad,o imaxinar que 
Bush e os seus aliados modifiqueh· 
a sua política de non oferecer ga
rantias aos bancos. E en conse
cuéncia, non · se albisca como po
deria persuadirse aos banqueiros 
a extender a aplicación do Plan 
Brady. Se se esvaisen as ilusións 

· que suscitou o Plan Brady, a Fren
te dos paises debedor~s axitariase 
e de . novo proporá a moratória 
como resposta. O .presidente 
Bush foi .un pouco lonxe de máis 
á hora de facer promesas. - D 

Ca~e.mos do Terceiro Mundo 

·AMERICÁRIO 

OSVOADORES 
DE PAPANTUA 

XOSE GUILLERMO 

Despois de correr, máis que nada de subir e bai1xar, Teotihuacán, ·a capi
tal dos aztecas que tanto suspendera o ánimo de Cortés e os seus ho
m~s por ser a cidade máis grandiosa do seu. tempo; o viaxeiro atopa por 
fóra do recinto histórico un esteo de case 20 metros de alto. Non lonxe 
desta pírtiga, á soma dun-souto, estaba a descansar "unha punta de ho
mes vestidos de core~ rechamantes, tocados con panos amarelos, azuis 

..... 

e bermellos e cubertos por sombreiros ·de espel!os e cor carmin, con ... 
rosas de plástico e unha .crista pintada de arco da vella. Son os voadores 
de Paplanta. · 

Catro homes soben' espilidamente polo mastro coa única axuda dun 
zuncho de cáñamo cada trinta centímetros. Asi chegan á plantilla forma
da por catro ponlas de" madeira. Sentados nelas comezan a recollida das 
cordas contra o esteo e despois amárranas ria cintura. O Caporal, xefe e 
director· da ceremónia; ponse de pé -no remate do rnastro que ten un 
diámetro de 25 cms. e encarando o sol comeza a tocar minha frauta e a 
bater nun t~mbor que sostén con dedo maimiño. • 

. .. . . 

A estructura toda comeza a· virar ·de esquerda a direita é ao mesmo 
tempo a n:iüsica faise riláis rápida. O caporal salta ao compás e cada 
volta aúmenta o seu ritmo. Os catro discípulos pendurados das cordas 
debrúzanse cara o chan. Cando a música alcanza o ritmo maximo os 
. homes voadores recuperan a flexibilidade do corpo e cos brazos en cruz 
chegan ao di(lmetro máximo da corda a rentes .da terra. Os discípulos, 
ao tocar as sua cristas q chan, dan un pir)cha carneiro e ·qu~dan en pé. . .-
0 caporal dá a nota máis alta e fica estantío. Támén o público aterra e 
rompe a aplaudir. · · 

· O Caporal T eodoro Licona comenta que a· ceremónia é anterior á che
gada dos españois. Non é azteca senón da tribo Totonaca de Veracruz, 
en Papantea. Antre eles, os homes voadores talan o totomaco. 

T eodoro· fai as veces de vigario do sol e con el se comunica para lle 
pedir saúde e boas colleitas. Os discípulos representan os c~tro pontos 
carqinais e os xiros son trece por cada e corresponden ás 52 semanas 
d<? calendário e ao movemento do planeta. 

O Caporal leva quince· anos a realizar a ceremónia. En orde de antigue
d~de seguelle u~ f?iscípulo con 12 anos. O máis novo leva s? tres "!le~es. 
Nm todos os CJSp1rantes dan chegado a Caporal, responsabel pnnc1pal 
dos homes voadores que actua sen corda e enfrentado á vértixe, que 
non perdoa. D 
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.CARTAS 

NICARÁGUA 
"No me seas gachupino 

gachupino huevón, que en 
tu tierra te llama la 

· revolución" 
(Kortatu) 

Dame noxo. lntéirome de que a 
U.N.O. gañou as eleicións en Ni
carágua. Fixádevos que causas. 
Que é iso da U.N.O.? Ternos que 
chamarlles eleicións ou referen.., 
do? Por que os U.S.A. non se 
aforraron toda a brincadeira in
terf!acional que se montaron con 
iso dos observadores e todas 
esas cousas e fixeron aos nicara
guanos. unha pergunta tan sinxe
la e directa coma "prefire voste-
9e a nosa guerra 'ou a nosa 
paz?" -

Uns eran a U.N.0. Quen anda 
· detrás desa LJ.N.O.? Que doado 
. é para o gringo cambiar cqmo 
cambiou a face dun estado pe-
'querrecho. Porque ... De onde vi
ñerón os cartos para a sua cam
paña eleitoral? Pensan Bush e os 
seus senadores que non enten
demos de financiamentos? 

Os outros eran os Sandinistas, 
governarites dunha Nicarágua 
pobre e endebedada, abrigada a 
· soster apesar da sua escasez de 
meios o exercito máis grañde de 
Centroamérica. Non habia esco
las porque (increíbel) non había 
lápices! O diñeiro gastábase en 
armamento. Que facer se non? 
Non defenderse? · 

Os labregos máis que ades
trarse nos labores do agro hou
beron de facelo na defensa das 
suas cooper.ativas. Que facer se 
non? Devolverlle ao terratenente 
o que tanto sangue lles custou? 
lsto era o que queria o gringo e 
é o que agora vai pasar. 

Quen vai apoiar á Chamorro? 
Quen senón a. Contra? Quen se
nón os poderosos exiliados en 
Florida, que voltarán repugnante
mente vitoriosos cos bandullos. 
. vermeHos d~ sol de · Miami? Non 

· están xa na U.N.O. persoeiros 
comó Jaime Morales, e voceiro 
da Contra, ou o comandante 
Frank.lin, u'n dos seus actuais di- . 
rixentes? · 

Agora todos eles pasearan fa
chendosos polas ruas de Maná
gua e "Perdoarán" cun aquel de 
humildade ao povo contra o que 
loitaron e subiranse ao pódio que 
lles deseñará o amigo 'gringo. 

Sábese xa que ~se amigo grin
go vai levantar o embargo e_co
nómico imposto ao governo de 
Daniel Ortega desde 1985. lso si, 
coa condición de que todos se
xan niansos e dóceis e entre-· 
guen o poder sen -rechistaren, 
caladiños, vencidos. 

Cando leo os xomais que moi
tos senadores e congresistas 
made in U.S.A. celebraban que 
"o fin do sandinismo se decidise 
nas urnas e non no campo_ de 
batalla" revólvenseme as tripas 
·de noxa. Entón pergúntome: 
. quén gañou realmente as elei-
cións en Nicarágua? O 

XESUS CONSTELA DOCE 
(Santiago) 

O BNG E O GALEGO · 
O luns de ·Antroido, X.L. Méndez 
Ferr~ pregoneava no Faro de 
Vigo cun artigo titulado: O BNG 
contra o galego. Agora que xa 
pasaron as festas das carautas, 
gastaría-me respostar ás opi
nións que se vertían en tal artigo. 

s u· s e R" É H A s E 
.A lfOSA. f l:BB A 

A 

PERIÓDfCQ GALEGO SEMANAL 

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

NOME .. -···:· ···· ··· ·:· ·············· .... ................... .. .. ..... ....... :. , ___ ..... .. . : .......... _. 
APELIDOS .... .. .. -..... ....... .... ; ...... .. .. .... ... .. : ___ .. ........ __ .. ..... ....... ...... _._ ....... .. _ 

Descoñezo os termos concre
tos nos que está ·formulada a 
Proposición non de Lei apresen
tada polo BNG n,a Mesa do Par
lamento, pero si sei os motivos 

· que poden impulsar a esta orga
nización a leyar tal proposta ao 
Pa·rlamento. A manee de estar to-

. talmente de acordo co BNG no 
rexeitamento á Normativa oficial, 
pontualizarei algunhas acusa
·cións que fai Ferrín. 

Tratar a proposta do BNG 
como "pretender reioar o caos", 
"o desenfreno libertario" ou "o 
retroceso aes dominios da anar
quía", son descalificaGións pró
prias dunha época xa pasada na 
que quizá Méndez Ferrín fose 
obxecto dalgúns destes califica
tivos. O que non ten muilo muito 
creto é que esta sexa ou poda 
ser a finalidade da proposta do 
BNG, simplesmente por razóns 
exclusivamente politicas, dada a 
actual liña do BNG. 

Manifesta vostede que se esta 
proposta fora da AGLI coruñesa 
"montaríamos en cólera e res
ponderíamos coa contundéncia 
que for precisa". Non estará con
fundindo a AGLI coa AGAL? Que 
é o que o fai retraer-se nesa res
posta contundente? Ou non será 
que se non a hai é porque pode 
ser máis ·feble do que vostede 
pensa? 

Estraña-se vostede de que 
sexa esta organización a que 
perpetre "este plan de disoluzón 
do noso idioma". Por favor, un 
pouco de memória histórica, Sr. 
Ferrín. Dicer ·iso do BNG é cando 
menos irrisórió. Dese "plan" de 
disoluzón talvez teñan moito 
máis que dicer os do Instituto da 
Língua ou algun dos membros 
da Real Academia Galega, que 
participaron na elaboración das 
Normas, auténticos executores 
dos "plans" esnaquizadores da 
Xunta de Alianza Popular que se 
aprovou no 83. Para vostede "o 

~~~~~E~g ~: ::::::::: :::: ::::::: : ::::::::'.::: : ::::::::: : :: : :. :::::::::::::::::;::::::::::::: : ::::::: 
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O Cheque bpncório odxunto. · 

O Xiro l nternaci o no l _a n?me de A Naso Terra . Apartodo 1371 - Viga. 
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- __ .....,,.,.. ARROLLA TRAS AS .. .. .. . 

A información que paga -a pena ter. 

· acto máis importante da sua his
toria". 

Tamén di que a oficialización 
das Normas fixo posível a Rádio 
e a TV galegas, ademais da intro
dución do galego no ensino e 
nas administrazóns. Que todo 
isto fose produto de impor unhas 
Normas, parece cando menos 
hiperbólico. Pode-se ver isto na 
calidade lingüística que lle deron 
á ·Radio e Televisión. O que pare
ce esquecer o Sr. Ferrín, é a re
presión que se exerceu e se 
exerce, con aqueles que noh em
pregaron nen empregan a de
vandita Normativa. Represón 
muitas veces desproporcionada 
e que intentou coutar a libertade 
criadora de importantes escrito
res e pensadores que se expre
san en galego (non en "castra
po"). E nisto terian que explicar
se editoriais galegas que aplica
ron dun xeito inquisidor a Nor
mativa. (Claro está, as excep
zóns están aQ. 

Non entande tampouco voste
de que esas Normas sexan ex
presón de determinadas opzóns 
ideolóxicas. Se hai algo no que 
as críticas ás Normas coincidiron 
foi na "españolización" que estas 
supuñan, nun intento de .conver
ter ao Galega en simples dialecto 
do castellano. Se fósemos inxé
nuos, non veríamos detrás disto 
á ideoloxía promotora. A inxenui
dáde é algo que non se pode 
atribuir aos nazonalistas. Supoño 
que isto axudaria á máis doada 
aprendizaxe que repentinamente 
tiveron que facer os membros da 
Xu~ta daquel entón. _ 

E nesas Normas, onde se nos 
recomenda entre outras causas, 
o emprego da segunda forma do 
artigo (Come-lo caldo), de "ata" 
por até ou da forma "Galicia" por 
Galiza. Estas son algunhas das 
formas "xenuínas" que se tratan 
de impor. Segundo vostede, as 
Normas "non poden ser modifi
cadas", quer dicer, devemos 
agardar a consolidar este "virus" 
para que o enfermo remate de 
apodrecer. O enterro están-no 
preparando mui ben. 

Que nestas Normas non parti
cipou o BNG nen "os seus ami
gos" iso é evidente: simplemente 
non os deixaronl Pero é que non 
só participou o BNG nen "os 
seus amigos" senón que tam
pouco o fixeron os membros da 
Real Academia Galega que non 
concordavan. Tampouco se con
tou coao ASPG nen coa AGAL, 
asociazóns que tiñan tanto que 
dícer como o ILG. E vostede 
sabe que alguns dos mellares 
lingüístas deste país non partici
paron nen aceitan esas Normas. 

Por todo isto é polo que non 
podo consentir que yostede saia 
en defensa dunhas Normas re
xeitadas por amplos sectores re
lacionados co idioma. Por outra 
banda, o que tampouco é admi
sível é que se discrimine econo
micamente á criazón en galegÓ 
por culpa de non axustar-se á 
Normativa, mentres ·se financian 
obras escritas en casteilano. 

Por certo, o MCG e a Asocia
z?rí 'de Profesores de Língua e' 
Literatura Galegas veñen de 
mostrar o seu apoio á Pro.posta 

·do BNG. 
PD: O título "SEGUNDA FEIRA" 
para un livro non seria financiado· 
pola xunta, 

Un nacionalista irldependiente. 
SANTIAGO VELOSO TAONCOSÓ 

(Pontea reas) 
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Miguel_ Castelo dirixirá a mediametraxe Macana de dote, che 

'Non é imprescinqíbel ·a criación dunha estrutura industrial de cine-. en Gali.za" · 

• XAN CARBALLA 

Miguel Castelo foi un dos 
·· pioneiros -do cine galegó 
nos anos setenta, cando o 
seu "O pai de Migueliño" , 
merecente do 
recoñecirnento ·dun bon 
número de festivais 
cinematográficos , 
moveuse polos circuitos 
marxinais pero 
entusiastas, que 
perrnitiron alimentar con 
vontade aqueles gromos 
que hoxe viñeron dar en 
tres longa-metraxes, e 
outras várias producións, 
e foron axuda 
fundamental no longo 
proceso de equimento 
dunha cinematografia 
própria. Agora , despois 
dun tempo alonxado das 
tarefas de realizador, 
Miguel Castelo vai 
abordar a posta en pé 
dunha película de média
metraxe : "Macana de 
dote, che''. 
Despois do éxito de "Cinegali
cia" con Continental e Sempre 
Xonxa de estrelas, o ano 1990 
vai ver a culminación de diver
sos proxectos aprobados polos 
anteriores responsábeis da área 
na Xunta, á espera da nova polí
tica que as autoridades autonó
micas entrantes plantexen. Mi
guel Castelo apresentara dous 
proxectos para ser subvenciona
dos, dos que lle foi aprobado un. 
A adxudicación viu-se envolta 
nunha "rebaixa", pois despois 
de saber-se que eran sete os mi
llóns aportados, finalmente a do
tación iristitucional quedou en 
cinco. No meio desa rebaixa 
fala -se de pago de favores a 
"Sancho Gracia Producciones 
Cinematográficas de Galicia 
S.A. ", con dito titular á cabeza. 
Eses dous millóns sumados aos 
oito tirados do proxecto de Jai
me Fernández Cid, "Martes de 
Carnaval", foron parar ao pro
xecto "Os fuxidos " da mencio
nada productora . Sancho Gra
cia, ben relacionado en Cuba, 
facilitara no seu dia os contac
tos para a entrevista que o da
quela Conselleiro de Cultura, Al-

, fredo Conde, realizou a Fidel 
Castro para TVG e que, poste
riormente, deu lugar a un libro. 

«Descoñezo as motivacións 
que levaron ao Sr. Conde a pro
ceder dese xeito, a todas luces 
desaxeitado. A ninguén lle pode 
facer grácia que, despois de que 
a Comisión de Selección estime 
o seu proxecto e o valore nunha 

·determinada cantidade, .veña o 
Conselleiro', arbitrariamente, di
cer "diego" onde uns ·señores 
cualificados dixeron "digo". E 
todo para favorecer a un proxec
to non estimado, supoño que 
por falta de calidad e ' pola citada 
Comisión de Selección, no~ea
da --€ iinportánte precisa-lo-
polo correspondente Director 
X eral de Cultura. Q . asunto pode 
ser ' polít icamente legal, mais de 
ético non ten nada. Ademais 
esta interesada intervención é
me máis perxudicial do que a 
simples vista pu dese parecer, 
porque entrando no -convénio 
coa· TVG, esta entrega, en tro
queti dos direitos de. antena, o 

50% da subvención da Consella
ría. Dito doutra maneira: a arbi
trária rebaixa do Sr. Conde mm 
foi de dous, senón de tres mi-
llóns de pesetas. · 

Por outro lado, os oito millóns 
restados ao proxecto de longa
metrqxe xa foron "negociados" e 
restiiuídos extra-oficialmente . 
Así as cousas, talvez non teña 
sentido talar aqui da necesidade 
de protección e axuda ao movi
mento áudio-visual autóctono, 
sen esquecer, claro está, os as
pectos cualitativos, fronte a pro
xectos foráneos . Está claro que 
segue a interesar máis a renta
bilidade política do que o rendi
mento cultural e social» . 

A necesidade 
dunha lei audiovisual 
Todo isto acontece dentro dun 
marco no que a falta dunha polí
tic{l áudio-visual Gonsolidada 
orixina a dependéncia perma
nente dos avatares do poder po
lítico. 

«Non se pode continuar así . É 
preciso promover urxentemente 
a criazón dunha leí que regule a 
actividade áudio-visual e, ade
mais, vix:ilar que as concesións 
das axuda~ estexan sustentadas 
en critérios profisionais, de cara 
a eliminar toda posíbel discre
cionalidade . 

No presente. momento só é 
posibel facer cine na Galiza coa 
total dependén.cia da axuda ins
titucional. As esc~sísimas apor
tacións de capital privado leva
das a cabo son a excepción que 
confirma esta afirmación . A 
contemplación de medidas, 
dentro desa necesária lei áudio
visual , de isención fiscal que es
timulen á iniciativa privada .e un 
maior compromiso e implica
ción da TV pública, a TVG, con
tribuirían grandemente a acele
rar· o proceso de desenvolvimen
to do movimento · áudio-visual · 
-non qu!;}ro falar só de cine
autó.ctono. Lembre-se que o 
chamado "novo cine alemán" ou 
o rexurdimento do cinema · ita
liano, no seu. momento, foron 
posíbeis grácias- ás axudas das 
respectivas · televisións. ·'sen ·i¡ 

. máis !ornee, TVE tiiou tamén de- , 
ses modelos». · 

Cine e televisión 
No caso das médias e as cur
ta-metraxes, a preséncia nos 
circuítos segue a estar veda-

. da. Se xa no campo da pro
dución é ·cada vez m~s pre
cisa a intervención das ca
deas de televisión, para es
tas realizacións a Tv é 'case 
o único meio de exibición. 
Calquer filme que non se axuste 
á metraxe "stañ.dard'', equiva
lente a un tempo aproximado de 
90' , non te:q cabida pos circuí
tos de explotación comercial . 
Fora d.e vixéncia a obriga dos 
exibidores· de proxectar con 
cada película longa unha de 
curta-metraxe, estas, ao igual 
que as de média-metraxe , non 
teñen hoxe valor de cámbio no 
ámbito industrial e a sua circu
lación fica limitada ás televi
sións e ao circuíto do~ festivais . 
É factibel a criación dunha 
estnitura industrial de cine 
na Galiza? 
Mesmo considero que non é 
preciso, cande5 menos polo mo
mento. É moito máis urxente a 
formación de persoal nos distin
tos oficios que compoñen a pro
fisión cinematográfica. 

0

Rodar na 
Galiza hoxe supón ter que con
tar necesariamente con. xente 
de fóra . Como mínimo, haberá 
que traer ao xefe de produción 
e ao diréctor de fotográfia/2º 
operador. E non nos metamos 
xa en problemas de caracteriza
ción de actores/actrices ou re
construción de épocas que pre- . 
cisen de autorizadas direccións 
artísticas .. . A ver que pasa logo 
coa oficialmente proxectada 
"Escala de Imaxe e Son da Gali
za", polo visto, xa aprobada. 

E que dicer sobre a interpre-
tación? · 

Este aspecto é especialmente 
complicado. Compor un elenco 
en -cine supón face-lo co m'esmo 
rigor que no teatro .. Pero entanto 
na "escena" importa moito a voz 
e cis tipos tísicos poden ser rela
tivamente modificados através 
da caracterización, no· cine o · 
roáis importante é o rosto; as 
marxes de caracterización son 
sempre máis limitadas e os ac-

TAL VEZ NON TENA 
SENTIDO F ALAR 
AQUIDA-
NECESIDADE DE ------
PROTECCIÓN E 
AXUDAAO 
MOVThAENTO AUDIO
VISUAL AUTÓCTONO. 

-ESTÁ CLARO QUE 
SEGUE A INTERESAR 
MÁIS A -
RENTABILIDAD E 
POLÍTICA DO QUE O 
RENDEl\1.ENfO , 

. CULTURAL E soCfAL· 
tores e as actrices teñen que ter 
a idade das suas personaxes. 
Na Galiza non ahondan os cha
mados actores de carácter. Por 
outro lado, _ haberá casos nos 
que convén ter en conta. que a 
popu1aridade dun rosto , sempre 
que a sua presenza non lesione 
os auténticos ·intereses da histó
rla , axuda a vender o filme ... 
Cada guión, cada película ten 
as su as esixéncias . 
Distribución e exibición 
O grande problema dos cines 
non producidos desde os. gran
des centros é a dificuldade de 
abrir-se paso nun mercado no 
que campa pol~s s~us respeitos 
a produción norte-americana. 
As esixéncias legais abrigan a 
incluir nas programacións co
merciais unha proporción míni
ma de películas españolas fronte 
ás estranxeiras . ' 

«Resulta alarmante o-feito da · 
irnposibilidade de estrea dun 
bon número de pelícUlas espa-

. · ñolas das. que se producen cada 
ano. Segundo a lei vixente · o 

·cine español serve, na maioria 
dos casos, para que os distribuí

, dores e os exibidores:- através 
. dos aspectos legais denomina
dos "canon de dobraxe" e "cuo-:.
ta de pantalla", podan importar, 
distribuir · e explotar cine norte
americano. Moitos productores
r~alizadores non están dispostos 
a aceitar estas servi<!i.umes e de 
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. rion ier garantías dunha comer
cialización digna do seu traba
llo .. preferen que este permaneza 
inédito . De non mudar , esta si
tuación, absolutamente catas
trófica P<?-ra a indústria cinema
tográfica española, é coa que 
vai topar o cine que na . Galiza 
se produza». 

Convertida na Galiza nunha 
poderosa e influinte indústr ia, a 
dobraxe sonora de películas é 
para Miguel Castel o "como un 
coitelo de dobre gurne". 

«Dobrar unha película é , dun _ 
lado, unha das dezasete manei
ras que hai de derramá-la e , 
doutro , un xeito de contribuir a 
normalizar un determinado idio-

. ma en estado de inf erioridade, 
o galego no naso caso , caso de 
que se faga ben. Pero, da dobra
:x:e galega non quero nen talar; 
.xa o deixei ben claro por escrito 
neste me.smo periódic0 t1J_ No 
ámbito concreto do cine , do
brar, poñq por caso , unha pelí
cula norte-americana é facer-lle 
un fraco favor ao cine español , 
·pola situación de competéncia 
desleal que se promove. Neste 
sentido, a pro posta que o naso 
paisano , o productor e distribui
dor Ismael Gonzáléz facia o pa
sado mes ·de Decembro, no mar
co de "Cinegalicia", de que 
cumpria primar institucional
mente aos distribuidores e exi
bidores que comercializasen na 
Galiza cine extranxeiro en gale
ga, semella moi fermosa , pero 
encerra o citado.perigo . Un peri
go felizmente inócuo pola sua 
condición de formulación utópi
ca . Pero, xa de se pór nunha liña 
romántica. e utópica, propoña
mos que, en vez de se dobrar, 
se subtitulen nun bon galego». 

. Unha com$dia 
con final feliz 
Afastado do aspecto concreto 
da realización, Miguel Castelo 

. ven-se dedicando a dive¡ sas ac
tivid~des relacionadas co mun
do da imaxe e os meios de co
municacióp: informacióp., análi
se, crítica, guións -a sua etapa 
de ernpresário videográfico pre
tere non tocá-lá : "certas persoas 
públicas quedarían co cu, ou 
coa cara, que no seu caso é o 
mesmo, ao descoberto"-, e 
agora, despois dun tempo con
siderábel, retoma a sua faceta 
de director. . 

«Macana de dote, che é unha 
comédia da autoria de Eulóxio 
R. Ruibal, un magnífico guión 
que tirou dunha peza . teatral 
sua. Nel , a filia duns ricos india
nos é pretendida, contra dá von
tada dos acaudalados proxenlto
res , por un desocupado sen por-

. vir; a história remata , tras dun
·ha cheia de avatares , nun iróni
co "happy end". Dita doutra ma
neira, ainda máis breve , é ·a his-· 
tória dun singular braguetazo. 

. Un traballo difícil porque .a sua 
condición de éomédia, cheia de 
equívocos . de situacións diver
tidas converte o . proxecto nun 
reto complicado e , por tal, apai
xo11ante . E é ben sabido ·que. 
non hai nada máis patético que 
unha ·sala onde se proxecta 

u nha comédia <liante dun públi
co que non ri. Patético para o 
autor da pelíc:;ula, claro está. És
pero non estar eu no pelexo 
d~se señor». - O 

(1).-Referecse o antrevistado ao seu traº 
ballo "A dobraxe: unt¡.a Jéria, unha léria"/ 

. ANT. Ano IX. Nº 295. 18 Xuño do 1986) 
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.Cincuenta anos despois, 
a conmemoración dun 
f efto político tan 
importante como 
o exilio 
galega pasou -_ 
practicamente · 
inadvertido. Ningunha , 
institución pública nin 
privada, nin política nin 

cultural, adicou a 
mer~Cida atención a un 
suceso que conmocionou 
a realidade poljtica, social 
e cultural de España en 
1939; para Galicia, as 
consecuencias foron se 

1 cadra aínda máis graves_. 
· 1 A guerra civil- e o exilio 

posterior coutaron a 

.ftuieirQ U' CUL TUR~L . 

posible continuidade do 
nacionalismo 
derpocrático, ignoraron 
case totalmente a 
tradición dq galeguism,o 
republicano e abrigaron 

. as novas xeracións a 
cometer algúns erras 

. innecesarios na súa loita 
en pro dos dereitos · 

democráticos e nacionais 
·de ·Galicia. As liñas . que 
seg1=1en :queren ser só 
unha pequena homenaxe 

, " a todos aqueles que,' 
coñecidos na súa 
proxección. pública ou 
non, se .viran forzados a 
deixar a súa tena hai 
cincuenta anos. 

O ·exilio .Qalego:Hnha pátria ·dívidida 
• MARCOS VALCÁRCEL · 

- Entre febreiro e maio do ano 
1939. miles de 'ta:qiilias españolas 
e milicianos republicanos cruza
ban a fronteira francesa. cámiño 
dun !Ongo exilio que, para moi
tos deles, xa sería definTtivo. 
Non era a primeira vez que gru
pos de persoas, por diferentes 
razóns, eran abrigadas a deixar 
a súa. terra de or;ixe: en busca 
dunha r.ava patria adoptiva; 
desde os inicios da Idade _Mo
derna diferentes grupos sociais,' 
ré;ciais e . políticos seguiron o 
mesmo destino. Primeiro _ xu
deps, moriscos, heterodoxos de 
diferente con_dición; logo , en 
tempos.roáis recentes , as expul
sións de afrancesados e liberais, 
serían só algúns dos anteceden
tes posibles. A diáspora de 
1939, con todo, ten característi
cas 'moi peculiares. En primeiro 
lugar, foi unha emigración ni
diamente política, provocada 
polo resultado da guerra civil . .. 
Foi, ademáis, a emigrad.ón máis 
numerosa das abrigadas por 
causas políticas ou rélixiosas, 
pois nunca antes se produciu 
.un éxodo _de tales proporcións 
nin de tal natureza. Entre os 
exiliados, que algúns cálculos 
cifran arredor do medio millón 
de españois, figuraba un impor
tante continxente de profesio
nais, artistas, int~lectuais e polí
ticos (en cifras próximas ás cin
co mil persoas, entre· elas qous 
Premios Nobel). Finalmente, f.o( 
para a maioría unha saída sen 

. retorno, porque a consolidación 
d9 franquismo- igipediuno; só 
unha terce:iia parte dos exilia
dos ó rematar a guerra volvería 
a España antes da marte dq Xe
neral Franco. 

A história deste éxodo, que 
se deu en chamar a "España pe
regrina", está. brillantemente na
rrada na obra colectiva que 
coordenou José Luí~ Abellán, 
publi.cada en seis-tomos co títu
lo "El exilio español de 1939". 
Tralo seu paso por Francia, 9 
destino' final dos exiliados setían 
os distintos países sudamerica
nos. que deron acollida á maioría 
deles. É abrigado recoñécer, 

"Éxodo" de Franciséo Mateos, 1942. 

unha vez rnáis, a actitude de 
México e do seu gobemo, que 
non só ácólleu a uns corenta mil 
refuxiados republicanos, senón · 
que tamén recoñeceu ó Gober
no republicano·de Giral en 1945, 
negán9ose a lexitimar a Franco 
e ó seu réxime . 

Exiliados galegas 
No libro xa mencionado, Ramón 
Martínez López fi.Xo a crónica 
do exilio galega en América: di
rixido principalmente a Arxenti
na, Uruguay, Venezuela, Méxi
co, e, en menor medida, Esta
dos Unidos; oufros traballos qe-. 
Alberto Vilanova, Zubillaga Ba
rrera e Carlos Fernández apor
tan rnáis datos ó respecto. A 
primeira consecuericiarque po
dernos extraer destes estudios é 
a .inmensa perda intelectual e 
política que supuxo o .exilio ga
lega. A ru.ptura coa democracia 
e coa legalidade republicana foi 
tamén, para Galicia, a frustra
ción do proceso de consolida
ción do gaieguismo republicano 
e mesmo do propiq proceso de·· 
contrucción nacional galega, 
que iniciaba o Estatuto votado 
ert xuño de 1939. 

A máxima representación da 
Gal.icia nacente, Castelao, exi
liado en América, adicaría os 
seus últimos anos a un labor de 
síntese e reflexién sobre aquel 
período e a definición· desde o 
nacionalismo do problema gale-. 
go, froito . do cal sería o seu libro 

"Sernpre en Galiza", ·costeado 
pala Galicia de alén-mar. Tamén 
en· América coincidiron os de
putados galeguistas Ramón. 
Suáréz PicalJo e Antón Alonso 
mas, xunto con outros galeguis~ 

· tas corno Geiardo Alvárez GaJJe~ 
go, Ramón Valenzuela, Luis To-

- bío Fern.ández. etc. Outros exi
liados republiéanos galegas, es
pecialmente da O.R.G.A. de Ca: 
sares Ouiroga, foron Emilio 
González López, L-eéllidro. Pita 
Romero, Bibiano Femández
Osorio TafalJ, Alfredo Somoza, o 
líder radical Basilio Álvarez, o 
alcalde ·republicano de Vilagar
cia, 'Elpidio Villaverde, Augusto 
Barcja' Trelles, Manuel García 
Gerpe e unha longa lista que 
pechan dúas persoas aírÍda no
vas daquela, que serían claves 
para o achegamento entre na
cionalismo . e marxismo que 
anunciaban as novas xeracións, 

·'falo, por suposto, de Luis Soto · 
Femánaez e o ' cineasta Carlos 

_ Velo, ambos po~ México naque
las datas. 

Ruptura política 
e cultural 
Unha das máis graves conse
cuencias . da guerra civil foi a 
ruptura de continuidade entre 
as vellas xeracións do galeguis
rno republiéano e as novas pro
mocións que agraman nos se-

-senta en Galicia, ruptura que, 
con tódalas excepcións que se 
queiran, nunca . foi ple~amente 

superada. 
Tamén no mundo cultural ga- -

lego houbo unha inevitable cre
ba no período que vai desde o 
final da guerra ós anos cincuen
ta. Os exiliados e emigrados co
lleron con acerto o relevo e foi 
en América onde ·se mantivo, 
durante décadas, o facha da re
cuperación lingüística e cultural 
galegas : bastaría citar o labor 

• de certas editoriais arnerícanas 
ou a realidade de revistas da 
dignidade de "Galicia Emigran
te" ou "Vieiras", pero sería 
inxusto non citar os nomes de 
poetas e escritores como Luís 
Seoane, Lorenzo Varela - au
ténticas voces civís que prelu
dian o verbo de Celso Emilio-, 
o narrador Rafael Dieste, o poeta 
F1orencio Delgado GuIIiarán, 
José Otero Espasandin, ·Alberto 
Paz Mateas, Silvia Santiago, 
José Núñez Búa e Alfonso Gayo
so Frías. etc . En Estados Uni
dos , ademáis de González Ló
pez, coinciden escritores e pro
fesores corno Ernesto Guerra da 
Cal, José Rubia Barcia e o pro
pio Martínez Lópe~. 
· No mundo das artes hai que 
citar a dous artistas renovadores 
e rnoi diferentes , Luís Seoane e 
Eugenio Femández Granell, 
ad.emáis da _pintora Maruja Ma-

· 110. Con eles, editores como Ar
turo Cuadrado, animador de 
múltiples revistas e empresas 
editoriais, ou Alejandro Campos 
"Finisterre"; arquitectos como 
José Caridad Mateo e J. Vaa
monde; médicos como Antonio 
Baltar, Gumersindo Sánchez 
Guisande e Alejandro Otero Fer
nández; o musicólogo Xesús Bal 
y Gay, o cineasta Carlos Velo, e 
un longo etcétera que merecería 
aínda de estudios máis exhaus
tivos, onde non debía faltar a 
testimuña dos exiliados anóni
mos que contribuiron activa
mente en tantas empresas cul
turais e políticas . A Galicia ac
tual debe, se non quere ter unha 
visión amputada da súa realida
de, recuperar esa parte da súa 
historia escrita na lonxanía da 
xeografía e na proxirnidade do 
corazón. O 

Continuará o nO$O apoio · á revolución sandinista 
Contade coa nasa sO!idariedade intemaciona/J~ta 

COMITÉ DE SOLIDARIDADE CON AMÉRICA LA TI/VA DE GAL/ZA 

(*)O manifesto_ pub~~do na prensa diária da Galiza é ~~n apoiado polo S.G.T.E., non incluid~ nas sinaturas P<>r dificultade8.técniras .. 

Albaroqu.e, vnh.a 
publicación da 

"sociedade etílica 

vilalbesa'.' 

• PAB.LO ~ASEIRONILALBA 
Vilalba, povo de grande tradi
ción xomalística ao longo de 
todo o século, canta desde o 
Outono de 1988 cunha nova pu
blicación. Daquela, un pequeno 
grupo de alunas e profesores do 
Instituto de Bacherelato "Basan
ta Silva" decidiron dar vída a 
unha revista que rachase ·mol
des, distinta de todo o que se 
tiña feito na vila. Nasceu asi 
"Albaroque ., , caracterizada des
de un principio polo seu carác
ter sarcástico e desenfadado. 

Os tres primeiros números, ti
rados cunha regular periodici
dade catrimestral e baixo os 
auspicios do Instituto, logo es
gotaron as suas tiradas de 700 
ou 1.000 exemplares, auténtico 
éxito nunha Vilalba adormecida 
en canto a iniciativas culturais 
se retire, e espalláronse como 
unha mancha de aceite por di
versos pontos da provincia e 
mesmo de todo o País. 

Os artífices da revista , que se 
autocalifican como "sumos sa
cerdotes da sociedade etílica vi
lalbesa", comentan a respeito 
deste último número - "que 
non o derradeiro, olla"- "é o 
máis logrado de todos , e o pró
ximo ainda será mellar". 

Por que o mellor? tendes 
mBlB expenencia despois 
dos números anteriores? 
Non, é que a colleita de Ribeiro 
deste ano será a mellar do sécu
lo. Asi que, olla con nós! 

Mais tampouco é todo comé
dia. "O fondo editorial, o que 
nós tacemos si, ten ese tono iró
nico e ás veces crítico , pero hai 
detodo. Neste último número 
colabora Anton Grande. prémio 
Galicia de Xomalismo 1989, cun 
pequeno relato moi do seu es ti
lo . E non descartamos que Ca
milo Xosé Cela poda facer algo 
proximamente. El xa nos pediu 
que lles pubricásemos algo, 
pero ternos tantas peticións .. . " 
Como explicades o éxito da 
revista? 
Moitas veces o éxito dunha pu
blicación radica na suavidade 
do papel, do que depende que 
poda ser reutilizado para outros 
me~teres . No naso caso, e xa fa
cemos a propósito, usarnos un 
papel tan duro que dificilmente 
pode servir para outra cousa. 
Asi que, unha de duas : ou Alba
roque é tan boa como "News
week" ou ainda é mellar .' O 



Educación na 
Galiza: da 
Restauración á 
Segunda 
República 
Antón Costa Rico reune na sua 
obra "Escolas e Mestres 11

<1> 

unha ampla documentación e 
unha análise moi elaborada so
bre a educación na Galiza desde 
a Restauración até 1936. É o 
produto de longos anos de tra
ballo, de empeño e de ilusións. 
Un Libro i.mprescinclibel para to
dos os educadores galegas. 

Os dous primeiros capítulos 
estabelecen o marco xeográfico, 
histórico e político. É habitual 
este tipo de tratamento introdu
tório, pero non carece de peri
gos. Cando só fomece os dados 
irnprescindíbeis para a com
prensión do terna. cumpre ben. 
Cando os autores de biografias 
e outros estudos aproveitan es
tes excuisus para difundir a sua 
ideoloxia, resultan penosos. 
Costa mantense nunha san ob
xectividade apenas matizada de 
in terpretacións. 

Os restantes capítulos, até 10, 
compéndian o estudo de Costa 
sobre a escala e o seu proceso 
de desenvolvimento na Galiza. 
Moi completo e interesante re
sulta o capítulo quinto sGbre as 
escalas financiadas polos emi
gran tes (pp. 173-210). Non po
día faltar a ref eréncia as propos
tas da Asociación Nacionalista 
Pondal en A Fouce, 1931 : 

<(As nasas escalas, as que se 
sosteñen con cartas de Arnéri
ca:non se conforman coa labou
ra desgaleguizante das escalas 
hespañolas; van mais lonxe; 
desgaleguizan e ourentán os na
sos nenes hacia a emigración, e -
para colmar a medida, chegan 
a obsecuenza servil, cos países 
en que residen os sostenedores, 
que non outra cousa é, a adop
ción dos textos 9ficiales de his
toria, xeograf9ia etc. <lestes paí
ses de América» (p 193 citando 
A Fouce) 15/411931). 

Esta Asociación insistía na 
necesidade dunha escola en ga- . 
lego, algo no que se deron esca
sop pasos estudados. coidadosa
mente por Costa nas pp. 338-
349·_ . 

O magno debat~ escolar en 
curso, escala .· laica ou escola 

confesional, acadou momentos 
de tensión no periodo aquí estu
dado .: 

«A defensa da escola católica 
e a negación do laicismo fixé
ronse mais fortes -corno é doa
do comprender- coa chegada 

- da Ilª República. Diversos secto
res galegas, e tarnén da xerar
quia eclesiástica se opuxeron 
con todalas súas forzas ó pro
xecto republicano de es cola». 
(p.218) 

Este tema é tamén abordado 
por outra publicaciód2l Educa
ción e sociedade en Ouren- . 
se. No capítulo II, Xosé M. Cid 
Femandez analisa a sociedade e 
a escola ourensá da IIª Repúbli
ca. Parece que foi Ourense a 
provincia de máis tensas rela
cións no ámbito escolar. Se a 
Igrexa m~tiña posicións firmes 
e agresivas desde os set.is órga- . 
nos de prensa, v.g. La Región , 
o mesmo Boletin diocesano etc., 
enfrontábase cun sector podero
so e ben or~anizado; desde a 
Zarpa de B. Alvarez podían pro
pagar a suas ideas os republica
nos, os institucionalistas, os ga
leguistas e certas organizacións 
obreiras (p. 40) A "Asociación · 
de Trabajadores de la Enseñan
za de Orense", ATEO, liderou a 
busca dun ensillo laico e aca
bou absorbendo un certo núme
ro de comunistas · no seu seo. 
Ourense era, a nível educativo 
e sindical agrário, unha provín
cia de vida palpitante naqueles 
anos da República. 

Voltando á obra de Costa, 
adernajs do devandito trata
rnento da escola, das metodolo
xias, dos rnestres, ven enrique
cida duns anexos valiosísimos, 
pp. 359 a 469; unha bibliografia 
moi ampla, cadros, documentos 
tanto da educaeión pública 
como da . privada, ponéncias, 
ensaios, índices, etc. 

Esta publicación non só é re
levante por si mesma, tamén 
pola temática, a educación dos 
nenas . e rapaces galegas, unha 
das bases do cámbio social tan
to ou roáis que do conformismo. 
Saber introducir na escala o in
conformismo; romper os meca
nismos que tratan de utilízala 
corno instrumento dos aparatos · 
de poder social para o secuestro 
da liberdade e da mobilidade 
dos sectores dominados, eis un 
coñecirnento e .un equiparnento· 
dqs mestres absolutamente né
cesárío. Por rná ·fortuna son 
máis os mestres q1,le sucumben 
aos mecanismos que os instru
mentalizan, que os que serven 
da escola para a liberación de 
indivíduos e dos pavos .. Nas pá
xinas de A Costa Rico a}Jarecen 

~uieirQ 
U'cuLTURAL .. 

as diversas oportunidades, or
garuzac1ons, ideoloxias, etc., 
que configuraron esta activida
de primordial_ da vida dos cida
dáns galegas. 

Compre saudar ~stas publica~ 
cións pola sua coidadosa elabo
ración e pala reléváncia é in
fluéncia a obter. O 

FRANCISCO CARBALLO 

(1) Costa Rico. Antón. Escalas e Mes
tres, A educación en Galicia da Res

- tauración á Segunda República. Xun
, ta da Galiza. Santiago, 1989, pp. 469. 

(2) Varios , Educación e Sociedade 
en Ourense. Ed. do Castro, 1989, pp. 
344. Coordenada por Agustin Requejc 
Osario e X.M. Cid Femández. 

Aépica dun 
obreiro 
Monólogo dun traballador 
bruxo a choiva 
'Neste mundo onde predomina 
a Jei do funil 
e a lei dos fungueirazos .... " 
di Cándido Duro como remate a 
un pequeno libro dun poema: 
monólogo provocador, intimista 
ás veces, lacerante, outras. -

O protagonista é Brei.xo: 
obreiro nunha empresa de metal 
de Cesures, estudante na Uni
versidade de Santiago, pai de 

' familia, mozo ainda que emite a 
sua raiba de nexo e furor ante 
unha situación "que considera 
incomprensible e inxusta" (p.5) 

O libro enteiro é obra dun só 
autor : Cándido Duro Domin
guez. El poematiza, el debuxa, 
el edita, el vende, el conseguir 
reaccións de solidariedde e de 
medo na sua terra de _Cesures. <1> 

O entramado poético segue a 
~ronolozja diári?: 
"Cinco da mañá, 
escoito unha vez máis 
o artificial galo electrónico. 
Érgome ... 

Acendo o meu coche, 
convértoo nun vagalume senlleiro 
que vai f endendo 
o hosco mouro da·noite (p. 13) -

As páxinas de Brei.xo acadan 
ritmos de angúria hora a hora, 
até que, por fin, o protagonista -
logra sáir daquel "interno" de 

. ruídos, de pezas de 'metal, de 
pinturas abrasivas: O protago
nista vai a Santiago a render 
exarl}es . · 

Esgotado, desfeito e rendido 
. voltará á casá, ter:á no colo o seu 
n~no, apreixará a sua ·mu.ller. 

Mentres céo unha ·cunea de caldo, 
escoito o meu neno que chora, 
¡Señor Deus! 
ten piedade dos nenos que clíoran, 
fai das suas nocturnas e repentinas tem
pestades . 
un maÍ tranquilo .... (p. 40) 

Cándido Pena elabora o seu 
monólogo con atención á poesía 

_ de Miguel Hemández, Celaya, 
Ferr.ín, Celso Emilio, con refé- · 
réncias á Valle Inclán .. Unha 
análise atenta aos formalismos 
anotará erres, fallos, irregulari
dades. A protesta ·de c. Duro 
non é desesperada, apela a 
Deus, lamenta que rnésrno al
guns. ·empresarios sexan uus 
''.pobres homes necesitados de 
compasión". Non se _' obstina, ' 
Cándido, en discursos de. ideo
loxias cerradas. Simplesmente 
mira, olla.J... exaspérase cando a 
un rapaz lle baten na fábrica, 
cando as condición8 do traballo 
están ancoradas na rnáis dura 
explotación, sen leis, sen con- . 
troles, sen xustícia. A obra de 
C. Duro forma parte éla épica do 
obreiro galega na sua loita ·pala 
xusticia. É un paso na defensa 
da poesia, da esperanza e duh 
futuro diferente. 

Cándido Duro Domínguez, un 
poeta coas mans endurecidas e 
co espiñazo lito para esixir unha 
_sociedade libre. ·En 65 páxinas 

· late todo un vigoroso continen-
te. · O 

FRANCISCO CAABALLO 

(1) Duro Domínguez, Cándido, ·Breixo, 
Monólogo dun traballador baixo a 
choiva, ed. própria, Imprenta Paredes, 
Santiago, 1989. pp.65. 

Alfredo Conde 
-

en corto 
Música Sacra 

Despois de cinco anos, Alfredo 
Conde dá unha nova obra narra
tiva. Toma ás orixes, quer dicer; 
ao relato. Musica Sacra é un . 
conxunto de nove narracións 
das que oito delas están unidas 
por un ténue fio: as citas · (ou 
epígrafes) .tiradas do Beam de 
Lloren<;: Villalonga. ó epígrafe 
ten unha función primordial: o 
texto que · ven é cornentário ou 
desenvolvimento do transcrito. 
E se se len os epígrafes verá-se 
de que tratan os relatos: a ilu
sión do presente, o erro é a ver
dade, ?S boas e más rnaneiras, 
a maldade da inocéncia, a fer
mosura, o amor, etc. Un progra
ma atrevido, ousado, cando me
nos. 

E este programa leva-o a cabo 
o autor de ·diversos xeitos. Ben 
a meio de ~elatos líricos, ben a 
meio de relatos realistas; ás ve'
ces, tamén, bota man da litera
tura rnáis ou menos fantástica. 
Orabén, o que interesa é como 
Conde resolve os seus· cantos, 
deixando de lado as suas inten-..:.. 
c~óns. Os oito relatos unidos po
los epígrafes de Yillalonga son 
os líiicos e realistas. "Música 1" 
e "Concerto antártico" son os re
·1¡:¡.tos líricos: Orabén, roáis ·que 
relatos J.Íricos · parecen exerd
cios de estilo que o autor non 
iematou de facer callar. As dú- . 
bid.as estilísticas que estaban 
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presentes nas suas anteriors en
tregq.s, vqlven facer-se presen
tes : Locucións e frases feítas 
aparecen en dernasia sen que 
teñan un fin concreto no relato: 
súrpresivo ou irónico; parecería 
que pasesen da mente á escríta 
sen que o a.utór .revisase despois 
o que quedoli no papel. "Lonxe 
de nós e dentro!.- "¡que e.arta é 
a distancia que me leva a ti" , 
"Te enguedellar bén enguedella
da", etc . non deixan de ser fan
tasmas lingüísticos do narrador . 
que non houbo conxurar netes 
relatos. Relatos que son os máis 
frouxos do volume. 

A_s outras seis narracións -
realistas- son "New York, New 

· York", ún relato que ao leitor ga
lego recordará-lle a excelente 
novela de Canilla Gonsar Cara a 
Times Square, ainda que o con
to de ~onde só intenta urÍ final 
surpresivo que non está ben 
conseguido .Ca novela de Gonsar · 
é muito majs). "País" -que é o 
relato máis longo do volurne----:o 

. é a narración rnáis conseguida 
de todas. Un relato ónde o autor 
gaña por K.O. xa que o remate 
está en perfeita consoáncia co 
ritmo pousón qµe leva a narra
ción. Un ·relato ch~o de siso : · 
sexo o ironía. O mesmo aconte
ce con "A visita", onde o remate 
calle por supresa, ainda que 
quizá sexa por falta de informa
ción por parte do a:utor. "Ó xeito 
da sonata"_ ten tamén l+Il remate 
interesante, mais o autor non 
acadou aquí o clima necesário 
para que a narración se faga ve
rosímil pÓis :o desenvolvirriento · 
non acaba de estar ben estrutu
rado e máis que confundir ao 
leitm (que é o que se intenta 
nunha narración desta clase: fu~ 
sión de realismo e fantástico) o 

· ·autor remata o relato de súbito, 
ás presas. ·"Saldo" e ·"Dietario" 
son os: dous últimos contos rea
listas. O púrneiro é un intere
sante relato sobre un f eito insó
lito (o protagonista recebe o sal
do da canta baricária ·e ve qtie 
ten nela vários rnillós de pese
tas) e as reaccións que este feí
to produce nunha persoa. "Die
tario" é unha ollada entre realis
ta e lírica -quizais cun surplus 
de lirismo-- cara a .feitos coti
dianos. 

"O terce:\fo lugar" é o único 
relato que non leva epígrafe de 
Villalonga, é de Chateaubriand. 

·E é o relato fantástico.· As rne-
mórias dunha ániina no terceiro 
lugar que é o Porgatório. A na
rración comeza ben, leva un rit
mo sostido e, de repente, tron
za-se e ten · un final que nada 
ten a ver co narrado até eri.tón. 
Dá a impresión .que · (até ese fi
nal esperado) o escrito formaba 
parte dunha novela que o autor 
non tivo folgos de proseguir ou 
cansou dela. O material que se 
entrega, a infom{ación que dá, 
a estrutuia . das primeiras páxi
nas, Q ritmo vagaroso. etc., de
latan, ás claras, que o que se 
entrega aqui é un matertal·pen
sado como novela e se estraga 
(ou non se refai) dando un final 
collidos polqs pelos . "O Terceiro 
Lugar" é un relato que o autor 
debeu gardar no caixón ou refa
cer' xa que como relato non 
chega e desperdiciou un mate
rial que poclia clar máis de si. _ 

Mais, apesar de fallos de esti
lo (na páx. 39 catre advérbios 
acaba.dos en mente en tres li
ñas), certos anacolutos, dema
siados hipérbatos e tics, Alfredo 
Conde entregou un livro que se 
debe ler, xa . que --con erros
levou a cabo o seu programa, e 
a esttJ.ltície e a intelixéncia, o 
erro e a ·verdade, a inocéncia e 
a rnaldade aparecen aciui como 
personaxes literários. O 

XGG 
(1) Galaxia-Narrativa nº. -Editorial Gala

xia, Vigo, 1990. 154 páx. . 



. (' 

'" 

.\ 

20 ANOSATBBBA 
Nº 423 - 8 DE MARZO DO 1'990 

O. mellar 
Kubrick 
Paths of glory atóRase dentro 
da filmogtafia de Stanley Ku-

. brié::k entre_ "Atraco perfe_cto" e 
"Spartaco" e, . segundo o presti
xioso , crítico francés. Geoi-ges 
Sadoul é a· mellar película ameri
cana da década dos cincuenta. 
Basada nun suceso real acorrido 
durante a guerra do 14, a pelí
cula canta como. pa_ra conseguir 
un ·ascenso, un xeneral. francés 
ürdena aos seus homes que to
men -unha poskión némiga de 
moi difícil conquista . Os .s.Plda
dos, espaventadbs polo que se 
ten convertido· nunha carnfce
ria, renúncian a9 ataque e .viran 
sobre as suas costas diante da 
desesperación do xeneraJ quen, 
para dar exemplo de disciplina, , 
decide execut~n "por sorteo" . a 
tres dos seus soldados acusados · 
falsame11te de cobardía fronte 

-ao nemigo. Con este argum~mto_ 
corno pretexto, Kµbrick vai rea
lizar, non só a,máis lúcida análi
se que desde o cine se teña for
mulado sobre ·a 'institución -mili
tar, senón tamén unha fonda, 
aguda e certera reflexión sobre 
o poder e as relacións de sumi
sión que este estabelece. Non 
estamos ppis en -"Paths of glory" 
díante (exclusivamente) dunha 
película _· antibelicista, · tipo 
"'Johnny -colleu o seu fusil " ou 
"Sen novidade na frente", senón 

· qué as perspectivas· atopadas 
na tita lévannos. a camiñar por 
uns vieir:os de maior complexi
dade . 

Empregando coostantemente 
o xogo dramático das "oposi
cións" concebidas cinematogra
f..camente de xeito perfecto, 
"Camiños de glória" é unha via
xe cara a conciéncia que se fai 
de "fóra" a "dentro" , do exterior 
ao interior. D_esde esta perspec
+iva os motivos . puramente béli
C03 actuan coma un decorado, 
brutal e siniestro, que agachan 
unha ollada crítica sobre a so
ciedade ·que estamos condena
do$ a vivir. Certamente, a gue
rra sérvelle a: Kubrick para diri
xir a sua atención cara á anállse 
das relacións que se estabele
cen entre. un grupo de homes 
( explotadores/xenerais). Esta 

·oposición/antagonismo, sulíñaa · 
Kubrick tamén desde a posta en . 
cena que vai. quedando configu
[ada en base á plasrr¡.ación de · 
dous . mundos ·distintos, nori só 
moral e ideoloxicamente, senón 
tamén estética e cinematografi
camente. Vexamos algun:s 
exemplos . 

Mentres q_s trincheiras, cheas 

K!rk Douglas .en "Camiños de Glórla" 

de bulleiro e sangue, 1:¡erven de 
"casa vital" aos soldados , . un 
maravilloso '.'Ghateau" povoado 
de JTióbeis estilo Luis XVI, am
plos salóns encerados e reful
xente lüminosidade señorial-, -
cbnsfitue a. ~ Sá de Operacións" 
onde os xenerais , envarados, 
distantes e desumanizados , de
ciden entre sorrisos .e brindis 
con champagne o· destino dos 
seus homes; mentres esa& mes-

. mas trinche iras representan . o 
·microcosmos da tropa, isto é, da 
ebediéncia, o mundo do castelo 
simboliza o teri:itório d0 mando, 
do p9det. da explotación, men
tres o toga{ dos xenerais é un 
lugar de nrde e ~legáncia, de re
finameilto e tranquilidade, as 
trincb.eiras están invadidas pala 
néboa, pala lus esluida, pala su
xedade e,.tµialmente, pola mar-
te. · 

Cértamente, ambos e dous 
grupos de homes levan o mes
mo uniforme, serven a mesma 
bapdeira e están na mesma liña 
de batalla;. porén, hai unha dife
réncia esencial: os graus de co
modidad.e, os graus de encara
mento frente á marte son ben_... 
distintos. Hai p0is unha fonda 
~eparación entre a tropa e os 
mandos e_ para .Kubrick este 
abismo diferenciador que ten 
toda a categoría de símbolo, 
percébese tanto se hai guerras 
como se non. Por iso dicja máis 
arriba que a película funciona 
de fóra a dentro , do exterior (a 
guerra) é3.0 interior (a conciéncia) 
e neste sentido o autor de "Loli
ta" emprega a ·guerra como pre- -
texto, non como un fin en si 
mesmo. e sérve.se dela --desa 
guerra concreta ou de calquer 
guerra- para realizar un discur
so que simboliza e répresenta a 
continuación ali, entre o fragor 
do combate: da Jaita de clases. · 
Desde esta perspectiva; os xe
nerais représentan na milicia 
universos civís e xogan coa vida 
dos homes en función dos seus 
intereses de poder e domínio: "o 
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·deber do soldado é obedecer . a 
arde. Se esa orde é imposíbel, a 
únic:a proba que podian aRortar 
son os seus cadavres ao longo 
do camiño cara as posicións 
"inimigas", . dirá o xeneral Mi
reau, o militar que lago de dar a 
arde disparar contra os seus sol
dados para "estimualos" a se
guer opmbatendo , decide mon
tar o simulacro de xuício. 

Nada hai na-película que Ku
brick, seguindo o seu costume, 
teña deixado á casualidad e . 
Todo está sal:¡iamente articula
do, mestliradó e exposto para 
desenrolar un discurso cinema
tográfico e ideolóxico onde cada 
elemento do xogó teña a sua es
pecífica función . A ·dirección de 
actores, a iluminación , a monta
xe, a composición dos planos e 
encadres e . mesmo as eleicións 
dos movimentos de cámara, te
ñen un siginificado determina
do . !). simetría prende o conxun
to , e nunca, mesmo cando se 
rodan as cenas máis complica
das, esta simetría, esta orden, · 
se quebra. Ollar· corno Kubrick, 
cámara en man, segue o "barrí-

, d_o." horizontal da batana, ache
gándose co "zoom" ata primei
ros plapos de Kirk Douglas ou 
admirar como tracexa un cami
ño específico na exposición das 
·secuéncias do "chateau" ou ver 
como _evoluciona nas ~chei
ras, abrigado pala forma do labi
rinto subterráneo que condicio
na aos homes á obediéncia ... 
non é só a plasinación dunha 
eleición estético/ética , non é só · 
unha resposta á loita de oposi
c1ons plantexadas desde o 
arranque do filme, senón que é 
a constatación mfils salientábel 
do que é o Cine en e~tado qui
micarriente puro , ... 

Estamos país en "Paths of 
Glory" , diante dun film~ excep
cional, brutal pala forza das suas 
imaxes e cruel polo desenrolo do 
seu argumento, pero tamén su
mamente real. E non a maldade 
que . se ·admite nas cenas de 

somos coñééidos 
na Galiza inteira, 
pala nasa_ 
especialización 
en libros 

· · galegas 
- e portugueses 
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guerra, ou polo ·que no' filme to.
pamos de alegato pacifista, se
nón polo que con ese fondo de 
guerra como. éontorno extrapo- ' 
lamas cara a circunstáncia me
~os límite , máis cotiáns . Por
que, certeramente, o qué nos 
golpea de "Paths of Glory'" é o 
que dela, do seu contido, zapú
xanos ao exterior, cara a nós 
mesmos. Por todo iso, ademais 
dunha obra cume do cine de 
toda época, a película de Ku-

. brick, representa unha poderosa 
e desesperada invitación e non 
executar as ardes de quen man
da, de quen ten o poder; en últi
ma. instáncia, detrás das imaxes 
desta excepcional pelicula, ato
pamos unha chamada universal 
á desobediéncia e , quizais , á 
loita. D 

CELSO LÓPEZ PAZOS 
Camfños de gloria,-emítese a madruga
da do Venres 9 de Marzo por 1VE-1. 

¡.[¡81illfl\~'ilt1!!l!::itI~!il!! 
Bat.éame 
outra vez 
_Campo de soños 
Un métese neste filme sen ter 
demasiadas referéncias e un 
pouco por ver. ainda que sexa 
fugazmente, ao sempre refres
cante Burt Lancaster. quen se
gue result~do máis estimulan
te co seu maícapasos que a 
maioria das preséncias novas. 
verbigrácia o próprio protago-

. nista do filme, Kevin Costner. 

Mais Ú~sultou que n~n o se
ñuelo do vello actor pudo surtir 
o seu efecto, porque· servidor 
non atUrou a visión deste sobe
rano bódrio nen sequer até a 
aparición do antedito . Campo 
de soños, aparte dunha -das fi
tas máis estúpidas coas que nos 
teñarnos topado ültimamente, é 
unha enésima exal~ción místi
co-hortera do béisbol elevado a 
relixión e filosofía verdadeiras. 

Para que -o leitor se faga unha 
idea, adaptaremos o argumento 
aos nosos pagos e sensibilidade. 
Irnaxínese que está vde. sa
chando na sua leira, sexa de pa
tacas ou de millo, que vostede 
foi sempre un grande af eizoado 
ao'fútbol e leva encima o desen
gano de que o seu pai foi un xo
gador frustrado e non pasou de 
xogar no Sporting de Lavadores . 
E imaxine que unha voz de ul
tratumba (ou de ultrasur, quen 
sabe), insístelle unha e outra 
vez para que construa ali un 
campo para que x0gue aquela 
xeneración de ídolos seus que 
descenderon inxustamente de 
categoría, por exemplo. 

Así estragaria vde. a sua pro
dución pataqueira a cámbio de 
ver xogar en rigorosa exclusiva 
e en plan pantasmas a Doblas, 
Rodilla ou Fernández Amado. O 
argumento pode resultar bas
tante imbécil perci ainda poderia 
ter . a sua grácia para un espec
tador de pór aqui, explotando o 
grau tontamente sensibleiro. 

. Pero xa me dirán que nos vai di
cer semellante hist6,ria traslada
da ao b$isbol e o ámbito ianqui. 
Porque, de momento, tal ·depor
te ainda non nos foi inoculado. 
como o .da NBA, por máis que 
teñamos . tragado numerosas 
epopeias americanas ao respei
to, en forma de filme, e con se
mellante· ton nostálxi.co e bobali: 
eón. 

O máis s~mellante que ternos 
por aquí a un bateador é a xente 
que anda nas bateas, sexa ao 
mexilón ou á caixiña de "Wins
ton" -. Porén, ria cine ou na ,TV. 

para nós ·son máis cotiáns a gci
rriña de "pitcher" ou o bate que 
a batea . Do cal se deduce que 
ás veces os grandes bódrios dari 
bastapte que pensar. ·D 

GONZALO VILAS 

·IBiaWB:Ifü 

distribución 
da Banda 
Deseñada a 
Makoki 
E vós diredes . Que teñen que 
ver estas duas causas? Makoki, 
personaxe coñecida no mundo 
da B.D .. dá título a unha exposi
ción que se pode ver na Sala 
Municipal Durán Loriga da Co
ruña , ata o día 17 de marzo. A 
mostra foi montada co gallo do 
décimo aniversário da creación 
deste personaxe alá polo 1987, 
daquela contaba con 96 cadros 
dos máís prestixiosos debuxan
tes de B.D. Debido ao grande 
éxito daquela mostra escolléron
se 35 dos meUores cadros para 
facer unha exposición itinerante 
que desde hai tres anos. leva 
percorrido as principais capitais 
do estado e do estranxeuo. 

De corno viu a parar aquí po
deriannos falar os rapaces da 
distribuidora de B.D. K.O. Co
mics, que foron os encargados 
de contactar cos responsábeis 
da mostra, e cos concellos de 
Vigo, Compostela e A Coruña , 
interesándose só este último. 
Mágoa que logo non se !les re
coñecera este traballo nen no fo
lleto da exposición. 

A inauguración foi ao grande 
contando coa pre$éncia dalguns ' 
dos debuxantes máis importan
tes, como Miguelanxo, e un dos 
responsábeis da revista Makoki , 
Felipe Borrayo. Ali puidemos 
ver obras de Mariscal, Das Pas
toras, Beroy, Pascual Ferry, 
Marti, Calvo, etc. · 

Falernos pois algo de K.O Co
mics . Son tres persoas; Pablo 
Suárez, Angeles Vázquez e La
rraitz Urruzola, · que desde hai 
uns ·meses teñen en marcha 
unha distribuidora e ademais 
con tota unha série de prÓxec
tos en mente que van desde 
contactar con debuxantes ata 
chegar a editar algunha causa 
máis adiante. 

Poderia abrir esta xente unha 
porta para que voase a B.D. ga
lega? O tempo dirá e nós que _o 
debuxos. · D 

TOKIO 
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'A xente do vídeo está máis embruxada coa televisión que có ilusionismo 
• MANUEL CARBALLIDO 

Compón un perfil humano 
de grande amplitude este 
p,onferradino de 38 anos 
que, non obstante, leva a 
meirande parte deles 
transitados na Galiza. O 
seu mundo é o criativo, a 
experiéncia diária nunha 
e outra banda da soidade 
entre a mistura do 
conceito universal coa sua 
própria sensibilidade. 
Falase del como 
deseñador. É, se cadra, 
un comprometido coa 
singularidade das forzas. 

Água e noite coincidiron neste 
caso. Mais non desistimos . Ha
bía que intentá-lo, saber un 
pouco máis de cada quen. E, no 
meio dunha treboada ernerxen
te desde os rnáis escuras cinti
leos do labirinto, ollamo-nos, 
fronte a fronte, nunha peceira 
chea de fermosos caldos, paisa
xe de infindas sensacións. E 
case-que de súpeto calrnou a 
confusión proveniente dos esta
las anegados polas bágoas arrin
cadas ao desexo. 

A sua voz forte e grosa, 
irrornpe con forza na conversa. 
"Comecei facendo ilustración", 
di, "despois de tocar a arquitec
tura e licenciar en filosofía" . 
Polo tanto, os seus primeiros pa
sos neste tinglado parten do 
mundo do comic, aí polo ano 80. 
"Logo metin-rne á decoración 
de locais, tais como Panorama, 
Cyx, Tópico. etc .. na Coruña. 
Traballei ta.mén en bares de 
Santiago, Vigo, Póvoa ... Ade
mais, nalgunha discoteca" . O 
deseño industrial "veu despois", 
engade. rnentres olla a algun e 
outro lado na busca dalgunha 
nova sensación. "No terreo do 
móbel, fixen algun encargo ta
mén, como un que me pediron 
para Arte España, onde realicei 
un deseño que incluso foi apre
sentado na Feira de Milán, xun
to a outras obras doutros dese
ñadores de prestí.xio a nivel in· 
ternacional." 

Video 
Quer dei.x.ar clariño que "non só 
é o video a miña teima". ainda 
que así o pareza nunha primeira 
ollada polo chamativo desta téc
nica inovadora. "A miña contu
mácia criativa leva-me por rnoi
tos cantiñas", precisa . E lembra 
que Veneno puro fora o seu pri
meiro tropezo co . vídeo. Veu 
despoís Valle de lágrimas. Unha 
video-instalación para o Minis
tério de Cultura e outra para a 
"Bienal de Pontevedra, "onde se 
introducían técnicas anirnáticas 
xeradas por ordenador" . Nestes 
intres, áchase en estreito con
tacto coa TVG, desenvolvendo 
os sus deseños en diferentes 
campos. "A c'abeceira de Cora
zonada é o roáis recente traballo 
se excluirnos o que xa rematei 
para o programa concurso 'A 
reoca onde me fixen cargo · do 
decorado." 

E a piques, porque segundo 
el mesmo confirma, "xa está 
fundada". responsábel dunha 
nova empresa de produción e 
distribución de deseño, que "se 
porá en marcha nun par d~ me
ses", cun neme moi curioso, 
Neo-Noé. 

Dei.x.amos o palique uns mi
nutiños e metemos-lle -man á 
centola e roáis as ostras, que 
agardan. "Nen os políticos viven 
~orna nós", ri Jorge Rodríguez. 

porque está disposto, tamén, a 
trocar o nome (antes Pgbllé~s) 
"xunto coa década" . O tempo, 
tora, permítenos pensar que 
queda connosco. non rachará a 
nosa pequena festa do princi
piar o Antroido. Mentres. unha 
rapariga, bela, de loiros cabelos 
e voz mesturada en ardores, fai 
nos un inequívoco sinal. "A can
tos enganarás esta noite" . Noite 
de febres e lóstregos. 

De sen volvirnento 
Os seus traballos e participa
cións no feíto do deseño fican 
reflexados en numerosas publi
cacións da década anterior. 
Como. por exernplo. en La Na
val. da que foi un dos fundado
res. Mais, hoxendia, arnósase 
disposto a consolidar a sua posi
ción no panorama criativo gale
ga "sen perder a aliada da uni
versalidade" . Desde o seu ponto 
de vista, considera que a produ
ción técnica de video neste 
país, "foi unha explosión que 
surxiu de repente , un pouco 
pala saída de Veneno puro. A 
partir daí apareceu un grupo de 
xóvenes realizadores. E, nun 
tempo, abondaron os festivais . 
Sen embargo, hoxe, xa non hai 
tal -afirma. A cousa está en 
decadéncia ou a ponto da desa
parición . Porque toda esa xente 
meteuse na publicidade ou na 
televisión ou no teatro .. . E claro 
--engade-, as fontes de finaI).
ciación para fortalecer o video 
non eran claras. E cada vez era 
máis difícil. E a xente -foi-se 
queirnando, ao menos a meiran
de parte." 

'NoN HAI, NEN NA 
GALIZA NEN NO 
ESTADO, UN APOIO 
Á PRODUCIÓN 
VANGARDISTA NA 
TELEVISIÓN' 

Agora, efectivamente, na Ga
liza, en relación co video, hai 
xente nova, recén saída das es
calas técnicas, que, non obstan
te, na opinión de Jorge Rodrí
guez, "non se acaba de ver con 
claridade esa forza, esa puxan
za, como se via antes ." E asegu
ra que "na realidade, os que se 
dedican ao vídeo seguen sendo 
os mesmos de sempre, en certo 
modo. Non hai persoal que, nun 
principio. a min me chame moi
to a atención." 

Por outra banda, e no tocante 
aos meios técnicos, parece-lle 
irnposíbel plantearse este tipo 
de esforzo, "porque o video é 
moi caro", subliña, e aponta que 
se "houbese unha boa produ
ción poderian facerse cousas. 
Pero, agora mesmo, a xente que 
se dedica a isto áchase máis 
emnruxada coa . televisión que 
co ilusionismo. " 

Sen perras. Sen cans. Haberá 
que buscar a vida alá onde apa
rezan perras ou cans. Ainda que 
sexa unha perda. E .haxa que 
contar aquilo de menos dá unha 
pedra ou xa virán tempos mella
res. De momento é o que hai. 

"Na televisión poden facerse 
causas a tan alto nível como 
fóra. Hai máis cartas. Tecnolo
xia. E a tecnoloxia son cartas. 
O que. pasa é que non .se fan 
causas de produción própria. Aí 
ha.heria ·que aprender un póuco · 
doutros países para ter unha 

· concéición definida do que que
remos e como o queremos. O 
problema --explica- -radica en 
que, á manee dun meio, a televi
sión, haberla que ter os demáis 
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abertos. festivais, produtoras, 
etc. pois que para unha criativi
dade ampla e libre, todos os ca
mi,ños son necesários." 

"Hai unha normativa interna 
nas televisóns". precisa sobre o 
tema do cobrirnento da produc~ 
ción própria, !'que contemplan 

as porcentaxes a cobrir. O que 
pasa é que estes mínimos en
chen-se con programas concur- · 
sos ou con espazos que non son _ · 
especialemente interesantes ou 
atráctivos. Nese senso -subli-· 
ña- non · hai na .Galiza nen se
quer no Estado un apoio á pro-

dución _vangardista na televi
siqn. Porque non interesa espe
cialmente. Mais pasa, en xeral.· 
igual en todo o mundo. De todas 
as maneiras. en certo modo, 
este tipo de producións , diga
mos marxinais, acaban influin
do na actividade'televisiva." D 
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O Tarta 
Pasei.. os meus anos de estu
diante . universitario en Madrid. 
Alí incorpóreime a un-de aque
les grup·os marxistas-leniriistas 
que levaron adiante unh<;i dura 
lo.ita de militancia antifranquis
ta. Trala marte do dictador, a or
ganización sufreu diversos cam
bios de estructura para se ·adap
tar ás novas condicións políti
cas. Foi así como, durante un 

. tempo, entrei a formar parte 
dunha célula clandestina do ba

. rrio de Carabanchel-Pan Bendi
to. E alí coñecin ó "Tarta" . · 

·O meu primeiro contacto con 
el 'tivo lugar nunha das varias 
convocatorias de folga xeral que 
.se prodigaron nos · anos da tran
sición. Fun enViado polo'Partido 
a formar parte dun piquete de 
folga que resultou estar coman
dado por un tipo alto-e .magro 
con .pinta de , bandoleiro ·anda
luz : pelo crecho, mauro, patiñas 
ata media cara, mestos bigotes, · 
e unha ollada directa e cortante 
coma un coítelo. Era o "Tartá". , 

Os · camaradas que xa o coñe
cían falabari del cun respeto ad
mirado, mesturado . c·on certo 
medo mal confesado. O "Tarta'.! 
era entre nós tan popular palas 
súas probadas condicións de 
mitineiro convincente, como 
pala súa temeridade. Contában
se historias, a:lgunhas non <loa
das de crer, sobre · destemidos 
pesprantes fronte da policía, ou 
desiguais enfrontamentos coa 
"social" · nas numerosas veces 
que foran detelo ó tallo onde tra
banaba como peón de alb8.ñel. 

Q "Tarta" non debía ter da
quela rnáis · alá de vintecatr~ 
anos. Ser~o . . seh dicir palabra, 
púxose en marcha dende o pun
to da cit~ cara ós pequenos ta
lleres próximos á rúa General Ri
cardos. 

· Chegamos cando os primei
ros grupos de obreir9s se con
.centraban nas portas, aínda pe
chadas. Debían se pouco máis 
das sete e media da mañá O 
"Tarta", sen preámbulos nin
gún, tomou a palabra: "Compa
ñeiros ... !" Eu, mentres repartía 
os panfletos, observaba . os ros
tros , a ollada e a atención fixas 
no orador. Nori sei eXplicar de 
ondE:3 saía o seu magnetismo. 
Sei que nos seu beizos expre
sjóns como "capital rrii:mopolis
ta" ou "proletariado explotado" 
. deixaban de sei- tópicos para 
toma-la forza das verdades con
firmadas. Cando a iingua se lle 

trababa -por algo chamábanlle 
o "Tarta"~ os ouvintes puxaban 

. coas súas cabezas, como que
réndolle axudar, c'oma quen din : 
"¡Adiante, tes· razón!" 

Os talleres puxéranse unani
memente en folga a:quela mañá. 

. Só que -xa · nós marchára
mos-, cando apareceu por alí · 
a policía, chamada polos pa
tróns, todos voltaran ó tráballo. 
Media horá de folga xeral. 

. un· ano roáis tarde, por pri- · 
rneira vez visitei ·ó "Tarta" na 
súa casa. Era_unha construcción 
de tixolos , de pranta baixa, que 
a penas sobranceaba a catego
ría de chabola. O interior era 

_ unha sá única ·ande estaba o lei
to matrimonial e as . ·cama~ dos 
tres fillos . a do roáis ·pequen e 
aírrda un berce. A ·. rnuller do 
,¡Tarta" tiña un olio morado -
"dinme unha pancada contra 
unha porta", expliqÓum~ ·sen 
'que eu llo 'pedira. Freto da coci- · 
ña, vin correr unha rata, grande 
corno uriha pota. · · 

Souben do "Tartp." outi'avolta 
na .asamblea ·de delegados sin-

. dicais . Coma sernpre, tora esco
llido represÉmtante da construc
ción. Sen· embargo', destá. .vez·. 
houbo algunhas protestas. O co
mité. sindicál da rnuller puxo en 
dúbiEia . que · fora correcto ter 
corno · delegado sindical a un 
. home que viña de ser acusado 
pala súa cornpañei:i;a · de somete.:
lá a repetidas tundas. Logo en
teiraríame de que. a súa m1:1ller 
iniciara os trámites do divorcio, 
e de que a organización femi
nista · do partido mesmo propu
xera a· súa e:xPulsión, anque a 
causa non prosperou., 

Aquel partido e aqú.el sindica
to desfixéronse. Eu deixei Ma
drid ·e non souben máis do "Tar
ta" ata bai poucos días. Unha 
brevísima nota nuri curruncho 
do xornal do dia dicía: 
.«Acidente mortal ·na constru
ción>J 
'O obreiro Manuel González Ji- · 
ménez, de 34 anos de idade; fa
leceu ante ó caer dende o C[llÍn ~ 
to andar unha obra-en construc.:. ·' 
ción ... '. 

Manuel González Jiménez era 
o "Tarta". Caído que, despois de 
todo, a súa foi unha mórte -:-an-, 
que, coma case todas, prematu
ra- que el escollería para si. Se 
cadra, a ' súa marte, unha rnáis 
das case anón.irnas víctimas 
desa · sobre-explotación que 
hoxe ninguén parece acertar a 
denunciar coa .vella convi~cióri, 
foi tamén o seu derradeiro rni-

. t~ . . o 
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Intercooler ·e turbocompresión 
Inicialmente diremos que· o. in
tercooler trátase dun compo
ñente que forma parte da so
brealimentación de motores . A 
razón fundamental que xustifi
que o erriprego da sobrealimen
tación estriba en aumentar a 
poténcia do rn.otor (CV) . As po
sibilidades deste aumento son 
reducidas, limitándose a: 

-Aumentar o réxime de xiro 
do motor (µiáis revolucións), o 
cal repercute nun meirande des
gaste das pezas móveis e nun-· 
has meirandes forzas de' inércia, 
co cal o tempo entre as revi
sións e a fiabÍlidade son· meno
res . 

-Aumentar a cilindrada total 
do motor. Isto conséguese ben 
aumentando o número de cilin
dros ou a cilindrada unitária de 
cada un deles ... Esta solución 
auméntanos o custe do motor, 
asi como o peso e a fiabilidade 
son menores. 

Como podemos apreciar isto 
non é factíbel, quedando a alter
nativa que adoptaron os fabri
cantes aumentar a densidade 
do ar na admisión, elevando a 
presión antes de entrar no cilin
dro, co que obtemos un motor 
sobrealimentado . 

Facendo un pouco de história 
da sobreé;!limentación, ternos 
que o compresor de émbolo é o 
máis. antigo e extendido, empre
gándose exclusivamente para 
presións elevadas (en camións). 
M_áis tarde, n,os ·anos 30, empre
gouse o compresor rotativo-vo
lumétrico con duas variantes : 
unha de paletas e . outra de en
granaxes (esta pouco usada). O 
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,compresor de paletas empre-
. gouse para sobrealimentar mo
tores de competición. Hoxendia 

.. está case totalmente abandona-. 
do por apresentar dous income- . 
.nentes: ao ser accionado meca-

. nicamente, e ao non recuperar
se a enerxia dos gases de esca
pe, o consumo vese penalizado 
a respeito dun motor de aspira
ción normal (atomosférico) ; é 
moi ruidoso e o volurne e peso 
do compresor son apreciábeis. 

Na actualidade estase usando 
a -sobrealimentación por turbina 
de escape (turbocompresor). 
Este sistema é o máis extendido 
universalmente. Consiste en in
tercaalar un mtor de turbina ou 
roda quente na saida dos gases 
de escape, xirando como conse
cuéncia da circulación· destes 
( chegando a acadar velocidades 
de 150.000 rpm); unida através 
dun eixo apoiado sobre dous ro
damen,tos o rotor do compresor 
ou roda fria impulsa co seu xiro 
o ar, procedente do filtro. ao in
terior do cilindro. Este ar circu
la, pois, a presión polos conduc
tos de admisión. Unha presión 
que abala entre. os 0,6 e 0,9 ba
res (kg/cm2) por enrriba da pre
sión atmosférica. dependendo 
d.as características do motor. 
Intercooler 

. Como consecuéncia do aumen
to da presión do ar este quénta
se até case uns 120ºC favore
cendo a detonación. Daquela, 
para que non chegue tan quen
te ao cilindro instálase un "In
tercooler" ou intercambiador de 
calor que ten como misión redu
cir a temperatura do ar compri
mido (aproximadamente .de 50 a 

CARACTERÍSTICAS DO MOTOR 
Irnos facer unha comparación entre os elementos que forman parte dun mesmo modelo 
de motor de aspiración natural (Citroen CX-2500 Diesel) e sobrealimentado (Citroen CX 
2500 Turbo . Diesel' µitercooler), para ollar as características que adoptou o fabricante 

CX2500 D CX2500TD 
Relación volumétrica (de compresión) 22,25/1 21/l 

· P.oténcia máxima (DIN) 75 qv a 4.250 rpm 95 CV a 3.700 rpm 
. Par máximo (DIN) 15.3 mkg a 2.000 rpm 22 mkg a 2.000 rpm. 

· -Velocidade de regulación en vacio 4.700 rpm 4.625 rpm. 

ARQUITECTURA DO MOTOR 
Comparando o 2500 Diesel de aspiración natural e o 2500 Diesel sobrealimentado ollamos 
que ·este motor recebeu un número importante de transformacións e de reforzas conside
rábeis, ·necesário para soportar os reforzas !iecánicos superiores que enxendran a so
brealimentación: 
-Culata reforzada 
-Aumento do espesor da xunta de culata 
-Válvulas de escape e admisión : igual ás de aspiraci6h natural 
-Cigoñal : Diámtero de soportes aumentado 
-Pistóns reforzados: 
-Eixo dos pistóns (bulón): novo diámetro de 32 m/m 
-S~gmentos : só varia · a estanqueidade 
•Bielas espe'cíficas 
-Coxinetes de biela e de soporte de cigoñal novas 
-Bómba de aceite, Cárter inferior e tapa de culata específicos 
-Carter de distribuciój novo 
-Correas dentadas refrixeradas 
-Aceite, niáis capacidade. Varia de 4.7 a 5.6 litros . 
-Avance inicial da inxección, varia de 4.7 a 5.6 litros 
-Avance inicial da inxecci(m: varia de 5.12 mm a .3.24 mm 

60 ºC co que se permite: 
-Mellorar o enchido ao aurnent?r . 
a densidade do ar. 
-Mellorar ·grandemente o com
portamento mecánico do motor 
ao disminuir o risco de detona
ción . 
-Aumentar a relación de com
presión que é favorábel para a 
utilización de cargas parciais. 

Este intercambiador de calor 
simplemente é un radiador refri
xerado polo ar exterior, de onde 
onde procede o seu norne "ra
diador ar-ar" . Nos grandes mo
tores fixos a refrixeración do ar 
pode ser efectuada a rneio de 
água e tamén é posíbel refrixe
rar cunha mistura ar-água. 

Canto máis rápido funcione o 
motor , incrementa a sua veloci- • 
dade de rotación (da turbina e 
compresor) , deste xeüo o com
presor manda máis cantidade 
de ar ao motor, desenrolando 
unha poténcia maior, producin
do máis gases de escape e xi
rando o turbo máis de presa. 
Este ciclo repetirase até a rup
tura dun elemento do motor ou 
do turbo. 

Para evitar isto introdúcese 
unha válvula de regulación da 
presión de sobrealimentación. 
Esta válvula vai enlazada a unha 
membrana sometida aos efectos 
opostos da presión suministrada 
polo turbo e un resorte cuxo ca
librado corresponde á sobreali
mentación máxima prevista. A 
partir do momento en que as 
condicións de funcionamento 
orixinan unha presión de so
brealimentación superior á má
xima admisíbel, o resorte afloxa 
co cal abre a válvula, unha parte 
dos gases de escape deixan de 
pasar pola turbina e entón a · 
presión e o número de voltas 
(rpm) disminuen . 

Por outra banda debemos ter 
sempre en canta o engraxe do 
turbo, pois é moi importante . 
Recebe o aceite baixo presión 
do circuito principal do motor; 
debido ás altas velocidades das 
partes móveis e as fortes tempe
raturas que se deben disipar 
precisa un engraxe moi coida
doso, da orde de 8 ou 10 litros 
por minuto. 

É imperativo, antes de parar 
o motor, baixar o réxime ao ra
lenti (rpm). O non ter en canta 
esta condición provoca a des
trucción do turbocompresor por 
falta de en gr axe. 

A vista de todo isto podemos 
dicer que o motor-diesel é ade
cuadísimo para sobrealimentar, 
pois que este non aspira mistu
ra senón ar puro, e polo tanto a 
compresión do ar resulta ·inde
pendente da inxección de com
bustíbel e do momento do en
cendido, o que permite compri
mir sen medo p~a aumentar a 
presión final do ar na cámara de 
compresión , cos auto-encendi
dos conseguintes. No motor 
Diesel (a gas-oil) a bomba de in-

. xección permite introducir o 
cornbustíbel preciso no momen
to oportuno mentres que no 
Otto (de gasolina) é a corrente 
de ar aspiradq a que volatiliza o 
combustíbel conseguido obten
do us resultados qlie ás veces 
non son comenentes (autoen
cendidos). 

Resumindo todo o dito , á hora 
de comprar un automóvil e se é 
a gas-oil, cómpreo con Turbo
compresor, é dicer .. scibreali-· 
mentado, que apesar de ter 
máis coidado en canto .a revi
sións, compensaralle coas suas 
prestacións: . · . · D . 

XOSÉ CARLOS PEREIÁA 
XOSÉ LUIS GONZÁLEZ 



ACTOS 

• Malbarate 
O grupo Teatro do · Malbarate 
estrea a obra "Inventarios de 
Philippe Minyana, dirixida por 
Femanda lapa . Dias 9 e ' 10 de 
Marzo ás 23 h . e dia 11 ás 20 
h. no teatro principal de San
tiágo . 

• Xornadas sobre 
a reforma 
educativa 

Organizadas por Nova Escola 
Galega organiza para o 31 de 
Marzo na Faculdade de Filoso
fía e Ciéncias de Educación 
un debate sobre o deseño cu
rricular base con intervención 
de Elena Martin (MEC) e a 
apresentación do Marco Curri
cular Base a cargo do gabine
te da Reforma da Conselleria 
de Educación . A inscripción 
debe enviarse ao apartado 586 
de Santiago. 

• Meiciña popular 
Conferéncia de Xosé Ramón 
Mariño Ferro na Aula de Cltu
ra de A Coruña o Xoves dia 8 
ás 20 h 

CONVOCATORIAS 

• Diapo 
Galicia Amateur 

Convócase a 3ª edición de 
"Dlapo Galicia Amateur". 
mos~ra do audivisual que terá 
lugar en Ourense os días 5. 6 
e 7 de Abril de 1990, no salón 
de actos da Delegación de 
Cultura. sita en Av Habarla, 
105 en Ourense, e orgaruzada 
pola Agrupación Fotográfica 
Ourensán, patrocinada pola 
Concellería de Cultura do Con
cello de Ourense e a colaboura 
da Casa da Xuventude de Ou
rense e o Obradoiro de Crea
ción Audíovisual de V1go 
Bases : 
1 A mostra vru ctirixida a to
dos os realizadores de dlapo
ramas: programas audlovi
surus de diapositivas, con 
banda sonora e previamente 
codilicadas 
2 Aceptaranse programas co
dilicados en calqueua tecnolo
xía, preparados para proxec
ción. montados en bandexas. 
cun mírurno de dous (2) pro
xectores e un má>orno de ca
tro (4) A o ganización disporá 
das tecnoloxias de interpreta
ción máis habituais. Coa irls
cnpc1ón será necesano confir
mar a tecnoloxfa empregada. 
3 Aceptaranse únicamente 
diapositivas de paso uruversal 
montadas en marqumos de 5 
X5 
4 O tema será libre e a dura
C16n máxnna dos programas. 
de 20 minutos. 
5 A Orgamzación resérvase o 
dereito de selec01ón. 
6 Para mscribirse será nece
sano que a Organizacign reci
ba o volante adxunto antes 
das 24 horas do día 9 de Mar
zo de 1990 d1rixido á Secreta
ria de Diapo Galicle, R/Cel
so Emllio Ferreiro, 29 -
32004 Ourense, teléfono 
(988) 22 85 OO. Non será válida 
rungunha inscripción onde 
non figuren debidamente 
cumplimentados todos os 
apartados do volante . Débese . 
rellenar un volante para cada 
programa. 
7. A inscripción é gratuita. 
8. Estabrécese o premio espe
cial "Diapo Galicia Amateur" 
concedido por un xui:ado for 
mado por recoñecidos profe
sionais do medio e represen
tantes de cada unha das enti
dades e organismos que tan 
posibel a celebración desta 
terceira edición. O faio do xu
rado será inapelabel. 
9. A Organización n¡isérvase o 
dereito de modificar estas ba
ses en caso de facerse necesa'
rio. 
10. A Organización faese car
go dos gastos ·de envio e reen-

,, vfo dos programas, comuni
cando a data de reenvío e me
dios de transporte coa debida 
antelación aos participantes. 
11. A participación en Diapo 
Galicia . supón a aceptadión 
das bases anteditas. 

• Can sen Dono 
Tertúlia de apresentación dun 
novo número da única revista 
galega de humor na AC O Fa
cho de A Coruña. Xoves dia 8 
ás 20 h . 

• O mito 
do matriarcado 

Conferéncia de X.e . Bermejo 
Barrera o venres 9 ás 20 h . no 
Ateneo de Ferro!. 

• Muller escritora 
Ciclo organizado na Biblioteca 
Pública de Narón con inter
vención de Sabela Álvarez, 
Maria Xosé Queizán e Ana 
Romani, con diversas proxec
cións. videográficas, exposi
cións e debates . Até o dia 9 
de Marzo. 

• Exposición 
Castelao 

Na Sá de Exposicións da Casa 
de Cultura de Cangas exJ)osi
ción sobre a vida e a obra de 
Castelao, cedida pola Deputa
c1ón de Pontevedra. Organiza 
a Casa da Cultura e a AC Xi
na. Simultarieamente celebra
ranse diferentes actividades. 
Dia 9 Pedro Pablo Riobó, "A 
narrativa na obra de Castelao" 
e Franc1sco Carballo "Sempre 
en Galiza" 
Dia 16 Celso Parada, "O tea
tro en castelao" e Femando M. 
V;ianova. "Castelao como ar
tista" 
Día 23. 'Proxección de "O pai 
de M1gueliño" de Miguel Cas
telo. AudioVIBUal "Caste
lao(1886-1950) do colectivo de 
mestres Olla de Sapo. Fotogra
fias "A Bretaña", de Anxo Ca
bada. Recital de poemas a 
Castelao. 
Os actos serán na sá de confe
rézncias da Casa de Cultura 
de 20 a 22 h con entrada li
bre. 

-. 
Axend-A 
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NOVAS SENSUAIS 

• M.CJA CORUÑA 
Alfonsó Costa apresentou 
unha denúncia contra Leyma, 
Clube Financeiro e outros "por 
destrucción de obra ·artística, 
amparado pola Lei de Proprie
dade Intelectual" . Afirma que 
xa non é "a cuestión mera
mente física , senón moral, 
porque hoxe nos amparan to-
dos os supostos. · 
O Circulo das Artes, ou algo 
semellante, é o que lles bule 
nas cabezas ás xentes de pen
samento non oficial. 
Correa, un dos que mantén en 
pé a idea, considera que é 
"necesário facelo . É o momen
to" , di, ao tempo que afirma 
que "hai xente dabondo para 
que apartir dG que se faga 
aqui, espallar a cousa ao resto 
de Galiza ... 

"Ten que ser algo aberto", 
suxire Fidel Goas, mentres 
que Femán Vello fai fincapé 

1 · na necesidade "dun debate 
para clarificar as cousas . Por 
suposto -aponta- hai necesi
dade de foros para contrastar 
pareceres. Hoxendia aqui as 
tertúlias doutros tempo áchan
se esquecidas. En princípio, 
xa digo, paréceme ben pero 
hai que debatelo" . 

Abelenda "como non vou · 
estar dacordo" , co seu sorriso 
característico. "É fundaIT1en
tal. Tedes o meu apoio incon
dícional". Menµ-es . Troces 

Deseño de Chelo 

mostra certo temor aos roman
ticismos. "estaría ben". e por 
outra banda ben distinta Fer
nando Rei subliña que, efecti-

. vamente, "é .interesante mais 
xa non cun espirito altruista 
cqmo naqueles tempos. Ago
ra, se se xoga, ten que ser con 
certa vantaxe" 

Vari di .,,de cheo coa idea. 
Ao interno se fai falla", ainda 
que non .sexa para tanto. Lois 
Pereiro, "góstarne. Poderia 
ser", e Daniel Remeseiro. "con
tacte cornigo'', asi como Mar
cos Meléndrez e Pepe Gran
des (Los Doré), "a por todas" : 
e Dani (eskizos) "falla fai que 
se mova algo isto" . 

"Agardo a .que se se fai algo 
sexa con certa clase e estexa 
por riba do aborrimento e a 
mediocridade" , reflexa Chelo 
Facal, algo semellante ao que 
pensan Luisa Merela_s, "o que 
se faga , · sempre que se faga , 
paréceme ben" . 

"Hai moit xente' ', fai memó
ria Abeilán, "Amigo, Bertoco, 
Brea, Ramón Conde .. Cabanas, 
Ana Liste, Santiago Moto, 
Cheli, ~osta, etc ... É dificil, · 
non obstarite, lembralos a to
dos. faise imprescindíbel con
feccionar unha listiña" . , O 
ideal, na opinión de Femando 
Rei seria "facer -unha grande 
Festa da Primavera, para 
debater o tema con harmonia 
e amplitude" O 
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ANUNCIOS DE BALDE . 

Vende-se órgano de dous 
teclados e pedaleira caixa 
de ritmos e efectos, coma 
novo . Telf. :(986) 33 53 56. 

As Juntas Galegas p-ola Am
nistía acabam de imprimir re
centemente 1_0.000 exeínpla
res dum calendário para o 
ano 1990, confeccionado ·com 
lámin?-s desenhadas por sete 
conhecidos humoristas gráfi
cos galegos. Estes ca:Jendários 
acham-se a venda em livrarias 
e outros estabelecimentos. O 
dinheiro arrecadado pala sua 
venda será destinado a · suster 
em parte os gastos derivados 
da defensa dos presos inde
pendentistas galegas. Por este 

EXPOSICIONS 

motivo as JUGA querem ta
mem fazer público o seu agra
decimento a Gonzalo Vilas, 
pepe Carr.eiro, M. Fragoso, 
Xosé Lois, X.M. Fórxán, Xa~ 
quiri Marine I. Hortas, artistas 
que participaron desinteresa
damente na composii;:om des
te almanaque com a ~a sim
patia e talento criador. 

Rádio Tirana, a voz do socia
lismo en portugués para os 
ouvintes de. Galiza. Borário de 
21.30 a 22.30 I 24.00 a 01 .00 e 
8 00 a 9.00 hora de Galiza . 
Frecuéncias 15405, 9500 e 
7300 KHz, en Onda curta. En
derezo : Rádio Tirana. Tirana 
(Albania) ,... 

• José Afonso 
Furtado 

ExposiciOn na fotogaleria Ima
gó Lucis de Porto (Rua San 
Francisco 22). 

• Van Gogh 
Proxección de "O tolo do pelo 
rubio" e "Delicias Turcas" o 
dia 8 no Teatro Principal 

• Mulleres 

Exposición de fotografia orga
nizada pala AGM na Caixa 
Postal de Santiago. 

• Mercedes Vega 

Fotografias no Pub Modus Vi
vendi de Compostela. 

• Manuel Prego 

A antoloxia que anteriormente 
estivera en Vigo apresénta.Se 
no pazo ourensán de Vilama
rirl. 

MONTES E FONTES 
Galicia ten un importante patrimonio batural •.. 
... para -respetalo hai que coñecelo. 

. . a Mi& 
. ·'.-~ 

Pró:rimos T'ltulos: Xosé llamón _Gatcia. Piara de Gallda ,.., Marisa e.astro, LUÍ§ Frejre. GUía 'de setas e eatumelos 
UBIOS PARA_ PASEAR E ·AMAR.A NATUREZA 

X ERAIS 
~" ---------~~~----------__.. 
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LIBROS GALEGOS E PORTUGUESES 
LIBROS. DE TEXTO 

FOTOCOPIAS 

PLASTIFICADOS 

E'NCADERN_ACIÓNS 
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SER GALEGO FÓRA DE GALIZA, 
SER INCOMPRENDIDO 
BERNARDO MAIZ VAZQUEZ 

E stiven eu en Madrid nos dias cen
trais do mes de Decembro, e por 

· iso é que chamo como chamo a 
esta entrega; pois estiven fóra da Galiza 
setenta veces sete (ou centocuarenta ve
ces catorce, que tanto ten) e nunca · nie · -
dera de conta eu de éertas c.ousas~ que 
albisquei nesta viaxe á "capital", a un de 
·tantos congresos, simposiums e xornadas · . 
ás que asisto, . desta vez con tempo para 
talar de algo alleo ao tema do encontro 
ou da última (que. non de'rradeira) cona- . 
chadiña de calquer suiña da profisión ou· 

. da política ... 
E mira ti, xa no primeiro xantar de com

pañeiros historiadores, xurdiu · talar das 
pátrias e do que era esa ·palabra para 
cada quen ... e Joan, Aitor e máis eu tenta
mos ~ sen acordo prévio-- canear o 
t~ma, pero ... 

Estou a explicarme mal, tempo que pre
cisar que ali estábamos tres andaluces, un 
extremeño, un albaceteño, unha conquen
se, un soriano, unha aragonesa, catro ma
drileños/as, unha santanderina, un leonés, 
un asturiano, un catalán, un basco e un 
galego, ou sexa, case todo o Mercado 
Comun español nunha das suas faces cu1.:. 
turais. Como o tema das pátrias xa era 

· inevitábel na tertúlia, nós (lenemente, 
amodiño, razoadamente, os tres centro in
voluntário das olladas), quixemos explicar, 
pero sofremos forte marüsia e temporal nó 
que as tres chalaniñas periféricas atura
mos. os salseiros e as ondas de doce me
tros que xeraban aqueles esgrévios her
deiros do Cid Campeador recastizados én 
Isabel A· Católica, e agradecido quedei á 
santanderina, ao leonés e ,a un dos anda
luces, quedaron boa xente. Horríbel, ainda 
máis cando para o demais eramos ccinci
dentes, para to<;jo o que non fose referido 
á "unidad de España", "región", "nación", 
"lengua", "dialecto", "auto-determina
ción", etcétera. · 

Nada nos pasa aos galegos, cataláns 
ou bascas, a todos os que non queremos 
máis que ser nós, pero, qúe. lles pasa a 
eles? Como pode .ser que .non er:itendan?· 
Será que son parvos? Será que non que
ren entender?. 

E vou ir de .vagar, desmigallando, por . 
partes: non vou entrar en se o que define 
unha nación é o território, os costumes, o 
carácter, os modos económicos, a xenéti
ca, a vontade, a identidade', a paisaxe ... 
mais vou desenvolver alguns ·dos tópicos, 
os dese$ que din que os xudeus son ava
ros, os alemáns brutáns; os árabes enga
nadores, os chi11eses ·revirados, os ingle-

.<: ses pousados,. tópicos ~or xunto e polo
miúdo-- non son máis _que trangalladas 
pero voz comun; e nesa voz comun os ca
taláns ·son peseteiros, os madrileños son 
achulados, os asturianos son n.avalleiros, 
os andaluces son .mintireiros, os castella
nos son secos, os bascas son brutáns-, os 
aragoneses teimudos, os canários son 
aplatanados, os baleáricos son tillos de 

~r. piratas, os manchegos son parcos e os 
galegas · somos raposos. E se lles parece 
ben dámoslle a volta, e os cataláns son 
traballadores, os madrileños son valentes, 
os asturianos .son arruzados, os andalu: 
ces son graciosos, os cast~llanos son sé-
ri s bascas son fortes, os aragoneses 
§<»i s, os canários son ledos, os ba-

. ~leárico ~ bons investidores, os man-
~ O~lfeg. 9.5 S:Or\ cabaleiros e OS galegos SO-
~ 'qS -:Jhtel~ntes; e poderia completar a 
0 stá. con ~~ntabros, valencianos, murcia-

ciadoras e as únicas diferéncias entre os 
súbditos do Rei · de España... eu desco
necto, e tamén debo desconectar cando 
un concellal de esquerda, un ecoloxista, 
un sindicalista, un profesor, unha feminis
ta, todos eles de Pedrafita para aló, entan
den que só distingue un andaluz de un ga-

. lego a guitarra e a gaita ou que as identi
dades están no gazpacho e no caldo de 
grelos. Pois as diferéncias e as identida
des son outras, e as nacións tamén. 

Como moito chegan a respeitarnos, non 
poden ir máis ·1onxe ... Pero ·é que non en
tanden, é que non queren entender; e moi 
lonxe. de min recorrer a eses versos do 
Hino galega, eses que . chaman imbéciJes, 
escuras e ignorantes aos que non nos en
tanden. Son, só, como vencedores da his-· 
to.ria, arrogantes (e a ignoranCia e arrogan
te dabo11do), e nada saben da fachenda 
de ser galega, do maravilloso que é ser 
diferente. Eu quera que nos respeiten e -
que substituan as expresióhs descalifica
doras que usan por outras, xa que as pa
labras non .son inocentes e a semántica 
ten os seus porqués·; que en ·vez de :·re
gión" usen de nación, en lugar de "dialec- · 
to" (xúrovos que ainda hai quen!) língua, 
e, xa que de língua vai, non entendo eu 
como toda esa xente de tala. castellana 
que estuda entusiasticamente francés, in
glés, alemán, ruso, ignora voluntariamente 

' .. ,~ rios, rio~"é(e(os, l~)oneses, mesmo andorra
. · ·12os, e .)tá non faltaría nengun. E todo é 

• _,:? falSOe todo é verdadeiro, tanto como o 

o c.atalári, . o galega, e o ·euskera. Como é 
que os "periféricos" ternos que ouvir · a 

- ·mágoa é que pensemos e escrebamos· 
nas nosqs talas? 

chiste do gal~go na escaleira ou aquel ou
tro do musulmán chiíta, o musulmán sun-

" nita e o galega ná punta dunha torre, que 
o.único listo foi º' noso compatrióta. E as 
devanditas san as características diferen-

A mentalidade españolizadora ven fa
céndase desde os sééulos dos visigodos 
e eu non quero facer aqui un repaso de 
história nen lición profisional, pero si con
vén lembrar o que impuñeron os Trasta-

~· 
~ . 

mara, lexislaron os Reis Católicos, rema
~haron os Áustrias, afortalaron os Bor
bóns, dictou Francisco Franco e postmo
dernizou o tándem Suárez-González coa 
colaboración de certos "periféricos" des
leigados: a uniformización. ~ quero que 
saiban que resistimos, qu~ a nosa realida
de coM é ben distinta á deles pois está 

. baseada noutro proceso histórico, quera 
que respeiten as miñas diferéncias, como 

· aceitan que a humanidade non é toda de 
cor branca ou toda católica senón que hai 
negros e luteranos; indios e "Séptimo de 
Caballería" (que non de cabalaría). 

E vou facer un duplo chamamento: por 
unha banda aos g~legos que non exe~cen 
de tais, pola outra a esa maioria de espa
ñoles que te;ien unha lagoa mental no re
ferido á Gal iza, Euskadi, Catalunya... E 
mellar non argumenta eu cousa nengunha 
.e uso doutra voz que seguro que: é mái~ 
afinada e respeitábel que a miña: 

"Lémbrome dalgúns galegas, que viven 
para os seu bandullo: son galegos e nori 
saben que Galicia necesita unha política 
súa. Son galegas e non se decatan da ne
. cesidade dunha política que garantize a 
vida da nosa cultura ... Os galegos verda
deiros non discutimos o dereito de Galicia 
a . ser un.ha nación, porque Galicia xa é 
unha nación ... Galicia ten o deber de con-

. tribuir á civilización uníversal, incorporan
do a ela-as nasas creacións inéditas. Esto 

· · imponnos a abriga de sermos cada vez 
máis galegos ... Está visto que o. patriotis
mo español non é. outra cous.a que o pa
triotismo castelán, tan forte nos sectores 
atrabiliarios como nos internacionalistas". 

(Castelao. "Sempre en Galiza'l 
Eu, desde hoxe, non volvo máis .razoar. 

o evidente. O 

T~ ES EN RAIA 

50 .. 000 
ORDES DE 
SILÉNCIO 
MARGARITA LEDO ANDIÓN 

H oubo tres xastres que lle man
daron unha carta á raiña ingle
sa, xa hai vários séculas, para 

se queixar de asuntos do grémio de 
corte e confección. E estes xastres, 
por esta sua carta, pasaron á história 
da propaganda. Porque a primeira leí 
da manipulación da linguaxe a favor 
duns determinados intereses é disi
mulalos como en interese de todos, 
é falar como se se representara a 
todo dios: asi o fixeron os tres xas
tres que comezaban a sua carta di
cindo, "Nós, o povo inglés ... ". 

Despois, e sobretodo na guerra fria 
(anos 50-60), as leis da propaganda 
amplárons·e á criación de falsas notí
cias, á confusión de obxectivos 
(auto-identifíquenseme!!), tal como 
fixo a noite do martes a TVG substi
tuindo un debate sobre auto-determi
nación polo filme "Escrito no vento", 
do desventurado série B Rock Hud
son, mentres saian maquillados do 
trinque desde o plató os convidados, 

· . señores Barreiro, Beiras, Nogueira, 
Rodríguez Pardo e o cuñado de Fra
ga Sr. Puy 

Ainda cahdo non podes reducir ao 
inimigo coas outras leis da propa
ganda a última das· leis é a orde de 
siléncio. E o inimigo hoxe é o debate 
de auto-determinación. E a arde de 
siléncio aplícase sobre un médio de 
propriedade pública. Ulo a consabida 
Comisión de Control que vele pola 
sua democraticidade? O certo é que 
se proibe a información, a opinión 
crítica, o debate sobre auto-determi
naqión, porque neste tema ninguén é 
inocente. Por riba do feo que é co
mezar tan axiña coas ordes do silén
cio para o governo do PP. A este 
paso sobrepasará ao mesm ísimo 
.Goebbels, xefe de propaganda de 
Hitler, que ten no seu haber 50.000 
ó'rdes. De siléncio. Apaguen a tele .. o 

VbLVER AO REGO 
' 

P. 
, resentouse e dixo que chamaba 

, d~sde o Cuart.elíllo dali mesmo, 
do Grove. Chamaba ao Instituto

e perguntou se ali .estivera~un ruso. Tiña 
acento do sul e pronunciou a palabra 
"ruso" con certo embarat'o, como nos 
tempos pasados. . 

Efectivamente, no centro dera unha 
conferéncia o dia anterior Serguei Si
soef, secretário da embaixada soviética 
en Madrid, conferéncia amplamente 
anunciada en carteis, altisonanfes e 
nos meios de comunicación. 

Xustificouse e' dixo qu13 era "por . se 
houbera propaganda ilegal" e que el 
"era un mandado"< · 

Quen raios será o que manda, que 
nen sequer le os periódicos, e ainda 
non sabe que os rusos xa non se co-

-men aos nenos. O · 




