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PARO, POBREZA, INSEGURIDADE E NOSTÁLXIA DA CULTURA DO CONSENSO, 
· SINALAN O FIN DA DÉCADA THATCHER . 

A · CRISE DO CAPITALISMO REAL. 
NA GRAN BRETAÑA 

As solucións económicas da Escala de Chicago non resolveron a reconversión industrial 
na Gran Bretaña pero deixaron. maltreita a cultura da convivéncia da illa. 

O voto de castigo ao governo conservador 
anuncia novas . 

tempos. 

Frialdade oficial · 
no pasamento de 
Carvalho Calero 
A marte de Ricardo Carvalho 
Calero na noite do 25 de Marzo 
encheu de loito ao mundo 
cultural galega. Unha noticia que 
non por esperada foi menos 
dolorosa, pois xa qesde hai 
meses se sabia da gravidade da 
sua enfermidade. O enterro na 
tarde do martes 27 foi expresión 
do predicamento que Ricardo 
Carvalho Calero tiña, 
nomeadamente nos sectores 
nacionalistas máis militantes nos 
campos da cultura e a política, 
destacando a auséncia do 
presidente da Academia Gallega, 
Domingo Garcia Sabell, que a 
esa mesma hora era entrevistado 
no programa de Jesus Hermida 
"A mi manera" (Páx. 17-18) 

Nicaragua corre o 
risco dunha 
guerra civil 
A inestabilidade é a premonición 
máis adecuada para o futuro 
político inmediato de Nicarágua. 
Unha situación militar e 
económica onde as alternativas 
e os acordos resultarán moi 
difíciles é analisada nesta 
entrevista por Begoña Moa, 
recén chegada a Galiza para 
un ha estáncia temporal, antes 
de regresar a Centroamérica. 

(Páx. 14-15) 

Lister: 'Non hai 
socialismo coas 
tendas valeiras' 

Enrique Líster ven de receber o 
Prémio 1 O de Marzo que 
concede o Clube Cultural 
Adiante. O mítico loitador 
republicano de orixe galega, 
residente en Madrid desde o seu 
regreso do exílio, aborda nesta 
entrevista diferentes aspectos 
da sua visión dos actuais 
acontecimentos que sacuden a 
história do socialismo. 

(Páx. 12-13) 



Traballadores dos pelraos londinenses en folga 

O govemo conservador di gue a onda de Ríotestas é obra de 8Xitadores Rrofisionais 

Axitación nos votantes e · desercións capitalistas 
contra o desastre económico do monetarismo británico 

FERNÁNDO p¡REZ-BARREIRO NOUA 

Ao tempo que irrumpen os paises de 'Leste con ilusións renovadas, o modelo capitalista de chamar 
aos instintos menos nobres pasto en prática polo governo Thatcher recolle un voto de castigo 

, _nun panorama de empobrecemento xeral. -

O FIN DO CAPITALISMO DE POSGUERRA 

Apesar do seu declive ec_onómico, o Reino suministros de auga e electricidade e a 
Unido ainda deu representado o seu papel proposta frustrada de desmontar o servício 
e a sua aura de grandeza imperial desp_ois estatalizado de saúde. 
de 1945 baixo o cacicato e a toleráncia dos Certas rendas que servian de cosmético 
Estados Unidos. Pero Washington non pode á decadéncia económica británica foron · 
manter por máis tempo á vella Albion no deixando de existfr nos anos oitenta. 
.papel delegado que lle ten asignado a Decáiron as reservas do petróleo do Mar do 
dirección do capitalismo despois da 11 Norde previamente depreciadas até a 
Guerra Mundial. -O précio desta : irrendabilidade. Desaparecen de Londres 
representación é- demasiado alto nun tempo . · ps investimentos do exterior que pagaban 
de crise e o que derradeiramente se lle vai . : tributo á preminéncia política. A situación 
pediré que actue exclusivamente como .de domínio invírtese e os excedentes cada 
poder que estorbe a.influéncia da Alemaña . 'dia máis cativos, teñen 'que · reservars~ para 
en ascenso, ·. · pagar os créditos a curto prazo cos que se 

Mais o Reino Unido está 'cun pé na finanza unha débeda extérna agallopante. A 
década do 90 como un dos paises de marca de Londres como mercado do capital 
economía de rñércado máis febles e máis financiero cae por trás das de Dresden, 
expostos ás tensións do capitalismo Hamburgo, Ol:J Tokyo. Ainda asi máis do 20 
~u~di~I, despois· de ter desmontado a sua por cento do produto británico procede dos 
industria e a sua economia ao cabo dunha servícios financieiros que vende ao resto do 
dé_c~da .. Tais feíto~ deixan cada dia máis en mund<?, ou como intermediário de seguros 
ev1denc1a que a decada Thatcher non e depositas o que explica a vulnerabilidade 
representou comezo de era nengunha como extrema do país a máis lixeira oscilación do 
auguraban os profetas do monetarismo capitalismo. · 
senón o finar da arde política internacional As carilpás a voar en trunfo polo 
da posguerra. O governo conservador · enterramento do comunismo que o governo 
británico abandeirou a batalla contra o Thatcher lanza nos primeiros oitenta, perden 
~on~~nso e a colaboración institucional cos hoxe resonáncia polas fendas. da 
sindicatos. O discurso de sálvese quen inseguridade, os trasacordos e as 
P-Oda termina· neste días de total contradiccións que o mesmo governo 
esangamento da política monetari.sta dos conservador ·deixa ver sobre a sua política. 
conservadores con reaccións que pisan a Os conservadores sementaron a eito a 
leira da incoeréncia, do irracional e dó desunión. o individualismo, a 
provocativo como poden ser o efeito competitividade e os comportamentos 
~etroactivo· dos paliativos fiscais, o imposto insolidários, ao tempo que reclamaban o 
municipal ou a elevación insoportábel das pior de Hobbes, de Spengler ou da socio-
taxas de interese, a privatización dos bioloxia reaccionária .de Hodkings e Wilson 

. . 

para xustificar a sua poi ítica de 
competitividade e sáfese quen poda. 
Recollen agora os froitos: un Uls~er cada 
dia máis tiranizado no que a lei do ocupante 
só se pode defender pola via de enviar máis 
tropas cada mes e de met~r máis irlandeses 
no cárcere; milleiros de cidadáns en 
bancarrota despois de empeñar os seus 
aforras en especulacións ruinosas 
fomentadas polo Estado; un sector industrial 
botado a perder por fórmulas de 
reconversión drásticas que entregaban 
óbreiros ao paro e mercados á 
competéncia; unha integración social 
presentada perante o mundo todo.como 
modelo de civilización e liquidada en causa 
de anos pala división, a desconfianza e a 
deserción; un sindicalismo divido que 
comeza a reorganizarse contra os seus 
cismad&es a pesar dos esforzos 
estragados por convencer ao mundo de que 
a Dama de Feffo podía lograr polo 
autoritarismo o que outros non conseguian 
con diálogo. 

Nas cidades de Inglaterra decíase que 
cando petasen á_ porta ás seis de mañá, só 
poderia ser o leiteiro. A loita de clases 
~ucedia ao lonxe, nas colonias do Caribe, 
Africa e Sud-América. A situación cambiante 
do mundo ·devolve ao centro da illa os 
conflitos durante tantós anos exportados 
polo governo colonial mentres desde a 
esquerda se chama a reconstruir a 
convivéncia desde os valores comunitários. o 

AROU.DBIA 

Unha das semanas 
máis movimentadas da 
política británica, esta 
penúltima de Marzo, 
fixo vir átona con 
claridade exemplar os 
elementos dunha 
situación de crise que 
leva xa tempo 
xermolando e que 
semella o princípio do 
fin do máis longa xeira 
de governo 
conservador neste 
século. 

Síntese talar da crise no su
permercado e no autobus, entre 
donas de casa da clase média · 
baixa por exemplo, causa verda
deira insólita. Maniféstanse con
tra un imposto municipal impo
pular os cidadáns máis. respeitá
bes e moderados de localidades 
como Tunbridge Wells, que son 
o epítome da.placidez burguesa. 
Alguns deles interrompen as se
sións do Concello e ocupan as 
casas consistoriais. O govemo 
intenta explicar que a .protesta é 
cousa de trotskistas e axitadores 
profisionais. A explicación recé
bese con gargalladas pala sua 
evidente impropriedade. A poli~ 
cia protesta tamén do imposto. 
Hai quen ve evoca~ións hist(>ri-



'.Q ELEITORADO 
BRiTANICO PODE SER 
IRRITANTE. 
PEDESTRE MOITAS 
VECES, , , 
IMPERMEABEL A·--
LÓXICA, ... O QUE SE 
QUEIRA. PERO É BEN 
BONITO VELO. 
ANTECIPARSE AO 
QUE VAi VIR E VOTAR 
O QUE LLE PETA 
DEIXANDO COA BOCA 
ABERTAAOS 
COMENTARISTAS 
AL.PETRECHADOS NA 
Cl~NCIA POLÍTICA 
MAIS REQUINTADA' 

cas do Motín do Chá en Boston, 
que desencadeou a independén
cia dos futuro$ Estados Unidos. 
A rebelión popular contra a 
inxustícia fiscal ten raigañas moi 
fo~das no mundo anglosaxón e 
va1 _ vencellada, histórica e psico
lox1camente, á conquista das li-
berdades. . 

O Chanceler do Exchequer 
(Ministro de Facenda) apresenta 
un orzamento nunha situación de 
grande dificuldadq económica e 
fi~anceira, torturado no leito pro
custeo dunha escolla imposíbel 
e~e as .duras medidas que pre
cisa a loita contra a inflación e a 
necesidade poHtica de aliviar o 
desastre que cría para decenas 
de milleiros de famílias a eleva
ción insoportábel das 'laxas de 
interese que levan ao aumento 
contínuo do que hai que pagar 
cada mes palas hipotecas e á 
paralización do comércio imobi
liário. Entre recesión e inflación 
disposto a non empregar mái~ 
armas contra a inflación que o 
aumento seguido do tipo de inte
rese do diñeiro e non o incre
mento do imposto sobre os ren
dimentos, e carregado coa nece
sidade de contentar á Primeira 
Ministra e ao partido en vísperas 
dunhas eleicións parciais e coas 
xerais á vista tamén, o novo 
Chanceler usa toda a sua imaxi
nación, que non parece ser pou
ca, e faino bastante ben dentro 
do que cabe, con algunhas me
didas populares. Estende, por 
exemplo, as rebaixas do funesto 
imposto municipal para favore
cer aos pensionistas e libera de 
gravames certos tipos de peque
no aforro. Até o xefe da oposi
ción, Mr. Kinnock, acha bastante 
ben todo iso, ainda que lle pare
za.pouco e seródio. E resulta que 
é a City que reaxe con descon
fianza total, dicindo que as medi
das non tañen a dureza necesá
ria e que, en definitiva, o Chan
celer non ousou, por considera
ción de partido, subir os impos
tas. A Primeira Ministra síntese 
treicionada poia cidadela das fi'." 
nanzas que, ne&ta semana 'en 
que os votantes indecisos ollan · 
para a libra e, ainda pior, porque 
1so non se esperaba, baixen ta
mén as accións no dia seguinte 
ao orzamento. 

O Chanceler 
desautorizado 
No mesmo dia das eleicións par
ciais, o govemo dá un novo sinal 
de inestabilidade e desautoriza 
ao Ch~nceler, ao ameazar o Se
cretário de Estado para Escócia 
coa sua dimisión se non se ex
tenden á Escócia con afeito re
troactivo os paliativos' fiscais do 
odiado imposto municipal que 
entro1:1 en vigor un ano antes no 

N'ESTA SEMANA 

nación de sbcialismo sen febra 
moral no governo, autoritarismo 

país do Norte. Á señora Thatcher 
acéita a .medida, ao dia seguinte 
de ter d1to o Chanceler que non 
se podia facer tal cousa. Máis 
unha vez a política eleitoral ime
diata ·pasa por riba da sobrieda
de necesária para resolver ' un ha 
situación económica difícil. 

· sindic~1 - e esquerdismo festivo e 
irresponsábel que estaba a pro
longar nos anos 70 a festa dos 
60. 

Thatcher, · sin escrúpulos de -
noblese oblige· que . ainda tiña 
Heath, conectou con camadas E chegan, por fin, os resulta

dos das eleicións de Mid Stáf
fordshire, un distrito fondamente 
conservador, or)de o partido tiña 
unha maioria grandís.ima, que 
pasaba dós 14.000 votos. A vitó
ria laborista é .maior do que se 
esperaba. Non só fai desaprecer 
~quela maioria senón que a con
~erte noutra ~~ 9.500 para o par
tido da opos1c16n. lsto quer dicer 
que o xiro de votantes conserva
dores nas anteriores eleicións 
que pasaron a vótar laborista 
desta vez foi de máis de 21 por 
cento. Non se via viraxe tal des: 
de hai máis de cincuenta anos. 

· moi fondas -e moi desagradá
beis- da psique nacional. Esa 

· veia populista que lle faltaba á 
e:>qu~rga tíñaa ela en grau ma
x1stral. Non tiña máis nada. E ve
laí a eiva que a .condea ao declí
nio fatal. •. Levoulle ben tempo, é _ 
certo •. ma~~ do debido, por unha 
comb1nac1on de serte e circuns
táncias mundiais. --

Dise moito que nestas elei
cións parciais, a médio camiño 
entre unhas xerais e outras hai 
sempre un voto de protesto que, 
na hora de elexer govemo, volta 
ao rego da sua lealtade básica: 
Pero o significativo aqui foi que, 
nun momento de tanta ameaza 
para os conservadores, eses vo
tantes n on teñan escollido para 
protestar aos libarais ou aos ver
des, que recolleron un número 
de votos insignificante, de 6.000 
e pouco máis de 1.000, respecti
v~mente. lsto fai pensar que non 
fo1 somente un voto contra os 
conservadores senón tamén un 
voto a favor dos laboristas. 

'Nos MESMOS DIAS 
EN QUE VIMOS CAER 
ESTATUAS DE LENIN 
VIMOS TAMÉNÁ 
SENORA THATCHER 
QUEIMADA EN EFÍXIE 
EN PARAXES DO MÁJS 
FON,DO. TRADICIONAL 
E IDILICO 
COUNTRYSIDE 
INGLÉS' 

O eleitorado pode ser irritante 
pedestre, moitas veces, imper~ 
meábel a lóxica, encadullado en 
?Onsideracións intelectualmente 
1mpresentábeis, alleio a todo 
conceito do direito público conti
nental, o que se queira .... Pero é 
ben · tx?ni~o velo anteciparse ao 
que va1 v1r e, sen deitar nen olla
dela por riba do ombreiro para 
ver que pensa o mundo facer 
~nha rápida apreciación do seu 
interese real e do servizo ou de
servizo que lle está facendo o 
govemo do dia, votar o que lle 
peta e deixar coa boca aberta de 
incomprensión aos comentaris- _ 
t:i~ alpet!echados da ciéncia po
ltt1ca má1s requintada. 

Populismo sen escrúpulos 
C~ndo os illeus votaron a Heath 
en 19.70 -dous anos nada máis 
~espois do 68, hai que se lem
brar- pensaron moitos en Euro
pa que a Gran Bretaña estaba 
tentando o esforzo disparatado 
de desandar o andado no relóxio 
da história ou" como o ·seu rei 
Canuto, de loitar contra as vagas 
do mar. Pasaron alguns anos, 
poucos, e os europeus e os 
.americanas viraron ·cara o con
servadurismo, e a Nova. Direita 
pasou a ser o único estilo de 
pensamento para quen quixer 
estar a la page; . 

Heath foi unha · prefiguración 
menos estridente da señora 
Thatcher. Os que votaron nel 
manifestáronse contra a combi-

Pero agora, como se o curso 
da história non se manifestase 
na carreira, xa médio atrapallada, 
cara o 92, senón · nas modestas 
eleicións de Mid Staffordshire os 
eleitores británicos están se~do 
dos primeiros en reaxir~ ao que 
levan dez anos vivendo, quer di
cer o "capitalismo real" e sen 
disfarce. Comezaron antes que 
outros, reaxindo contra á miSéria 
~lítica e moral do govemo labo
nst~ de Callaghan. Hai que levar 
mo1 en conta, para xulgar a sua 
ilusión naquel momento de votar 
· á señora Thatcher, ·qúe en West
mirister non se tiña visto nada 
semellante ao radicalismo doutri
nário e ~n maneiras da deputa
da de Finchley, e ninguén.espe
raba o que ia vir en termos de 
destrución da fábrica social da -
sociedade británica. Non había 
antecedentes de tal cousa. Des
pois d~ t<?d.o, nunca levaron aqui 
os pnnc1p1os dun govemo o 
nome dunha persoa, e menos do 
Primeiro Ministro; nunca se falou 
de Lloyd Georgismo, nen sequer 
d!3 Churchillismo. E ninguén po
~1a pensar no 79 que o país non 
1a ser govemado polos conserva
-dores, talvez nunha versión· radi
~I ahondo, senón polo Thatche
nsmo. 

Voltemos aos elementos que 
sinalábamos' ao comezo. O que · 

. est~ acontecendo é a perda dos 
apeaos tóelos con que contaba a 
Primeira Ministra. Sempre foron 
eses apoios máis subxectivos 
que obxectivos, na miña opinión. 

O primeiro foi o cansáncio da 
política chata e sen perspectivas 
do tempo do Callaghan. Unha fe
nestra de aventura necesítaa 
sempre o inglés, ainda o menos 
aventureiro dates. E naqueles 
anos a aventura desexada e ao 
alcance dos máis era económi
ca, na imaxinación de moitos 
que se vian ricos con tal que lles 
baixasen os impostes. Dez anos 
son máis que dabondo para ver 
quen se fixo rico. Por exemplo 
hai pouco tempo o "bomm" do~ 
prezos das casas levou a moitos 
a comprar para vender rápido 
po~o duplo, a·pedir hipotecas fá- _ 
ce1s -sempre o foron · neste 
país, ~nde hai anos parecia posí
bel o ideal duna democracia de 
proprietários de sua casa- para 
especular e non,m como antes, 
para facer un pequeno depósito · 
cos aforras po primeiro tra~allo 

'fi. CITY REAXE GON 
DESCONFIANZA 
TOTAL DECINDO QUE 
AS~MEDIDAS NON 
TENEN A DUREZA . 
NECESÁRIA .( ... ) A 
PfllMEIRA MINIS.~TRA-=----
SINTESE 
TREICIONADA POLA 
CIDADELA DAS 
FINANZAS' 
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· ~Os ATAQUES · 
FEROCES A TODO O · 
QUE PUIDESE ~UPOR 

· REDISTRIBUCION DA 
RIQUEZA E A TODOS 
OS SERVÍCIOS 
SOCIAIS IRRITARON 
AMOITOS' 

·e ir pagando pouco a pouco_ o 
eq~iv81ent~ dunha renda-e verse 
proprietários ao chegar aos -~~a
renta. digamos. Por ese camino, 
que era o dos tories clásicos, tal-

. vez se ch8gase· a aquel ideal da 
· pequena propriedade. Pero .as 
fantasias do thatcherismo de
sembocaron en millares de ca
sos de falta de pago das hipote-
. cas e recuperación das casas 

- polas imobiliárias ·que, por outra 
parte, non saben que facer con 
elas, pois se. as sacan ao merca
do en masa, van desfondar este 
máis do que xa está. Pasan me
ses sen vender as casas en ven
da en Londres. -As casas nor
mais, claro; porque · as mansións 
millonárias sempre encontran _un 
árabe que as compre .. 

-Para máis, outra ideia brillante· 
dos conservadores foi permitir
lles aos inquilinos ·comprar as ca
sas baratas dos - municipios, 
grande obra~ do . laborismo da 
posguerra. O proxec_to foi popu- · 
larísimo e gañou votos a eito 
para os tories. Resultado: 'que os 
que perden agora .as casas por 
non poder pagar a hipoteca non 

· teñen tampouco as casas bara
tas_ par~ ir. 

Punks a cabalo do león Imperial 

· aportación estatal· ~ cortar ao 
máximo os servícios municipais, 
que sorí moitos neste ~país, in
clu ída a educación. E non só a 
primária, pois ·as _autoridades lo-

Contra.·a privatizacion da, 
Medi.cina 

cais· fináncian as taxas académi
cas e en moitos casos outros 
gastos dos estudantes da sua 
zona que van ~ Universidade. 
Sen contar as aportacións direc
tas a determinadas universida-

_; .. des, poiitécnicas, etc.. · · 
·,. · . ' Todo isto .sen talar do custo 

enorme de recadación de tal im:· 
pasto, que esixe unha vixiláncia 
case policiaca do movimento da 
xente, nun país sen docurnenta
dón de identidade e, felizmente, , 
sen tradiCión de ter que levar "os 
papeis" consigo. 

- Esa da propriedade das casas foi 
lmha fantasía popular que pren
deu moi ben na clase traballado-

-· ra:- Outras non, nen a trabéillado
ra nen na média. ~or exemplo os 
intentos de desnacionalizar os 
servicios médicos. Aí a resistén
cia foi praticamente-· unánime,. 
como se veu no apoio masivo e 
visíbel aos condutores de ambu
láncia en folga. Un espectáculo. 
verdadeiramente alentador para 
quen tire conforto da mistura de 
senso comun e humanidade. 

· O que acabou cao paciéncia 
dos votantes "naturais" da seño
ra Thatcher foi, evidentemente, o 
chamado ,"poll tax" ou "co~muriity 

. charge". E un imposto municipal
de capitación, o que sempre se 
considerou como pre-histórico 
en ciéncia fiscal ou próprio de 
certos sistemas nas _colónias 
africanas onde non había outra . 
nianeira de determinar a base 

. impositiva. Este .imposto veri 
substituir o das "rates", en qué 
se tributaba ao Concello segun
do unha taxación fiscal da viven-· 
da, ba5eada na m<t~nsión super- · 
ficial, o tipo de vivencia, a situa
ción, facilidades de transporte, 
disponibilidade de servicio, baru
llo . ou tranquiltaade na rua, etc .. · 
Non era ·un sistema perfeito, 
pensáronSe moitas maneir~s de . 

O curioso foi que, ao ir fixando 
: a cuantía do imposto ríos distin

tos concellos, que é diferente, 
.claro, saiu moitísimo máis do 
que indicara o-. Govemo como 
termo médio. Era de 278 libras 

· por persoa, e houbo concellos 
en que chegou a 600. Arredor 
d~s 500 foi frecuente. E máis ·cu- . 
rioso air:ida que moitos eran con-

partan en. grand~ parte do públi- . 
co figuras como Johfl Smith e. 
Gordon Brown. Hai anos que 
non se sinte por ningures a pala
bra · "monetarismo". E o · diñeiro 
forte, o de verdade, -n9n o pe- · 
.queniño seducido polo Flautista 
de Hamelin e hoxe ao bord~ da 
quebra, sabe o que quer e como 
conseguilo. A miña recomenda
ción para o leitor de esquerda 
. son hoxe as páxinas do Fi,,ancial 
Times. Lidas entre liñas, claro. 

Sen a intelligentsia, que nunca 
tivo, nen a pequena burguesía, 
nen a City nen os municipios do 
seu partido, que lles queda aos 
conservadores? Talvez ·os vellos 
Tories, se chegari a tempo. Po
deríase pensar que a crise é do 
capitalismo post-moderno e que 
ainda hai reservas tradicionais 
que evitarian o recurso ao labo
rismo. O problema é que a fero
cidade dos dez anos de thatche
rismo destruiu moitas das bases 
sociais moi subtís que permitían 

· ese consenso "sui generis" que 
explicaba tantas cousas da Gran 
Bretaña e moitas das máis gra
tas. 

~ Albión pode ter gaño o califi
.ffi cativo de pérfida no mundo das 
Q relacións internacionais, pero foi 
o na política interior e social onde 
~ a mestria en disimular a cruelda-

~=--~'----~.:.....::..~~----__. de do capitalismo cando se veu 

cellas con maioria conservadora. 
- Houbo e segue habendo dimisio
nes de concelleiros conservado
res como protesta polo impostó .. 
- E aí viñeron as· protestas de 
que talábamos ao princípio.' lgual 
que no caso da folga das ambu
láncias, o fenómeno foi inter<?la
sista. 

Governo ·anti-social 
Os ataques feroces a todo o que_ 
pudese su-por redistribución da 

· riqueza e . a todos - os servicios 
sociais, até tal ponto que, mais 
/que de un govemo anti-socialista 
poderíase (alar dun governo anti
social, irritaron a -moitos. Eu teño 
a seguridade de que chegarian a 
provocar_ a caída do govemo, 
porque -o egoísmo fantasioso 
cria un vacio moral que non pode 

.satisfacer a ninguén neste fin de 
século, e· que, simplesmente non 
dá para manter o mínimo de 
coesión nunha sociedade. Pero 
iso podia levar certo _tempo. O 

· ·.detonante foi ó "poll tax", que 
acabou de privár. ao governo do 
seu apoio "natural". 

'fi. VERDADE E QUE 
O SEÑOR FUKUYAMA 
NON PUDO TER 
ELEXIDO PIOR , __ 
MOMENTO NEN MAIS 
INOPORTUNO PARA 
FALAR DO FIN DA 
RíSTÓRIA. ESTAMOS 

. NO PRÓLOGO' 

Ése apoio tiña, xa o dixen, 
moito de subxectivo Pero habia 
outro, dubidoso desde hai moito· 
tempo, pero obxectivo por esén
cia: o da City. A resposta da City 
ao orzamento do Chanceler Ma
jar equival aos protestos dos ci
dadáns de Tunbrige Wells. Non 
é a primeira vez que se ve que a 
City prefire entenderse coa equi
pa económica dos laboristas- -
escoceses na maioria--, refor
zando asi a confianza que des-

- ' 1 ,, 
, 1 
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a ameaia que os traballadores 
podia vir a ser para as clases po
suintes chegou a extraordinários 
requintes, dos que "haino que di
cer tamén- beneficiouse a clase 
traballadora e desde logo a inteli
xéncia ou o entendimento políti
co, ou como se lle queira chamar 
ao ·non comungar con rodas de 
muíño. Ese sistema fixo crise, re
lativa, talvez pero considerábel, 
xa nos govemos de Wilson e Ca
llaghan. Thatcher aproveitou esa 
crise para -ofrecer unha solución 
fácil pero desesperada. O eleitQ
rado percebeu con acerto o pro
blema e votou, como tantas ve
ces pasa, acertando no negativo 
pero sen máis naqa que espe
ranza no positivo. E mais doado 
nunha democrácia ver o que está 
mal que encontrarlle unha solu
ción que poda gañar eleicións. 

Eu non lle chamaría populismo 
a aquela fórmula histórica que 
mantivo un nivel decente de po
sibilidades de desenvolvimento 
humano através de tantas mu
danzas de estádios económicos 
e culturais. Faltoulle ao conser
vadurísmo de Disraeli ese niilis
mo da chamada aos instintos 
menos nobres que vemos neste 
avatar dos tories. O cinismo fon
do que levan acochado as. ver
sións posmodemas da politica. 

No prólogo · 
Así que, igual que hai anos foron 
os pedestres eleítores británicos 
os que viran o camifio que ian 
tomar as causas, é posibel que 
agora o declíñio do thatcherismo 
nos permita albiscar o calexón 
sen saída que onte parecía trun
fante e que ainda hoxe parécello 
a moitos, cómo a moitos lles pa
recía eterna a xolda do 68. 

Nos mesmos días en que vimo 
cair estatulis de Lenin vimos ta
mén á señora Thatcher queima
da en efíxie en paraxes do máis 
fondo, tradicional e idílico coun-

. tryside inglés. E non polos seus 
inimigos de sempre, senón por·· 
antigos fieis desilusionados. 

E non deixá de ser curioso que 
comece a ver$e a pobreza do 
capitalismo moderno cando 
irrompen os países do Leste , 
coas suas ilusións, que van ser 

~· o maior factor dinámico na histó-
ria dos próximos anos. A verda

~ de é que o señor Fukuyama non 1 pudo ter elexido pior momento 
i3 nen máis inoportuno, para falar 

_ mudalci, pero a That~her, prati
carnente porque lle deu por aí, 
segundo parece, sen que nen
gun sector co partido nen de fora 
llo pedise, sacou da cabeza este 
sistema, simplório e inxusto, de 
que cada persoa pague o ·mes- · 
mo, viva onde viva e gañe-o que 
gañe. O Concello divide os gas
tós a partes iguais da povoación, 
os negócios pagan a un tipo ta
mén pesproporcionado coa ca- -
pacidade de pago ou os benefi
cios, e o resto pono o Estado. A 
campaña :da .Primeira Ministra 
contra as autoridades. locais veri 
de lonxe, e por consegulnte, a 
ideia er~ reducir ao minimo a 

ih· do fin . da História. Estamos no 
L..--------------~--.:___--~r-----~----------.n. . prólogo. O 

) 
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• PP ·e PSOE votan distinto se .están no ~overho ou na oposición (Páx. 6) 

• .Estragan os·murais de.Leyma na Coruña (Páx .. 7) • Arximiro Mamotes procesado 
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E~EICIÓNS EN OURENSE 

Non aceita o recurso do BNG e emprega a Galiza, máis unha vez, comb campo de pro~ 

O Tribunal Constitucional non comparte argumentos 
do Tribuna' Superior de XustiGia 
O Tribunal Constitucional 
non aceitou a trámite o 
recurso interposto polo 
Bloque Nacionalista 
Galega á senténcia do 
Tribunal Superior de 
Xustiza da Galiza que o 
privaba dun escano na 
província de Ourense. A 
decisión semella vir dada 
máis polo intento de pór 
coto aos recursos 
eleitorais que pota própria 
demanda en si. 
O Tribunal Constituciqnal non 
comparte certos argumentos do 
Tribunal Superior de Xustiza da 
Galiza á hora de deixar sen vali
dez o reparto de escanos efec
tuados pola Xunta eleitoral Pro
vincial de Ourense nos recentes 
comícios autonómicos. Asi pare
ce polo menos desprenderse 
dalgunhas frases contidas no es
crito no que se desestima tomar 
a consideración o recurso inter
posto polo BNG, como cando 
afirma que " ... ainda que se com-

C ONFLITOS MUNICIPAIS 

Alfredo Suárez Canal 

partan ou non os argumentos ao 
Tribunal Superior de Xustiza ... ". 
Non e·ntra asi no fondo da sua 
senténcia_, ainda que alaba o tra-· 
ballo realizado. 

Esta postura parece vir dada, 
segundo méios xurídicos e políti
cos consultados por este perió
dico, polo intento do TC de pór 
coto aos recurs9s eleitorais, dei
xando ben sentado que "non to: 
dos se van admitir", ou ainda 
mellar, segundo alguns: "ql:Je· 
non se van admitir máis", sen
tando asi un precedente. 

Para o ex-deputado do eNG, 
Alfredo Suárez Canal, o que fixo 
o TC "foi toma outravolta á Gali
za como campo de experimenta
ción pois para eles ternos pouca 
releváncia política e, se ao mes- · 
mo tempo relegaban unha op
ci(m como a nosa, mellar que 
mellar". 

A decisión' do Tribunal Constt
tucional de non admitir a trámite 
o recurso, surpr~nde sobretodo 
se se compara co~ outros tres . 
recursos que viña de fallar recen
temente: Pontevedra, Múrcia e 

Melilla. No caso de Ourense dá
base a circunstáncia de que un 
eleito for~ privado do seu escano 
por senténcia dun tribunal, polo 
qu~ o TC deberia de fallar se 
houbo parcialidade, sobretodo 
se ~. ten en conta que a adxudi
cación por parte da Xunta Eleito
ral e o fallo do TSXG foron reali-

. zados por unanimidade. 
Nos outros tres casos antes 

expostos os distintos tribunais 
non tiñan privado da sua condi
ción de deputado a nengun elei
to, senón que sentenciaron a re
petició'n dos comícios e o TC 
amparouse no "direito. dos cida
dáns a votar". 

Esta senténcia trai, outravolta, 
ao primeiro plano de actualidade 
a posición da Xustiza a respeito 
do BNG,_ pois a condena de 
Francisco Rodríguez, pendente 
tamén agora do recurso, hai que 
engadirlle as máis de 30 querelas 
contra o alcalde de Noia Pastor 
Alonso, con senténcias tan dis-

. cutidas como a de inabilitalo por 
seis anos, ou o procesamento ao 
alcalde de Allariz e 11 viciños, re
latado nesta mesma páxina. O 

Unha asamblea de apoio ao ~caldee viciños procesados foi .a meirande das celebradas ·na recente história da vila 

O PP tenta instrumentalizar 
a instáncia xudicial e crispar outravolta Allariz' 
.A.E. 
Doce viciños de Allariz, 
entre eles o Alcalde, Anxo 
Quintana, foron 
grocesados pala xuíza 
Anxeles Dom ínguez, 
acusados de "sedición e 
coaccións", polos 
acontecimentos acaecidos 
durante as mobilizacións 
viciñais e ocupación da 
casa consistorial que 
puxeron fin ao mandato do 
anterior rexidor Pérez 
Camba. O anúncio do 
proceso aumentou a . 
crispación no concello 
alaricano celebrándose 
unha asamblea viciñal o 
Venres 23 qué congregou 
ainda a máis xente que nas 
habidas durante os 
momentos máis tensos da 
protestas viciñais, 
ucordando que o próximo · 
7 de Abril se celebrará 
unha manifestación na vila 
de Allariz e posteriormente 
en Ourense. 
Corría o champán en dez copas 
de membros do PP, incluíido o e 
alcalde Pérez Camba mentres a 
xuíza Ánxeles Domínguez anun-

. ciaba o procesamento de doce 
viciños de Allariz, entre eles o al
calde Anxo Quintana) acusados 
de "sedición e coaccións", deli-

Anxo Quintana, actual alcalde alarlcano, durante as moblllzaclóns do verán 

tos polos que os poderian con- dias despois de ser chamados a . 
denar até a 30 anos de prisión~ declarar ao xulgado os membros 

.A notícia, aparecida antes nos da equip~- de governo por man-· 
meios de comunicación de serlle dar arrarixar o tellado da antigat 
comunicada aos · implicados, casa do xulgado. O Venres 24 
cousou unha gran tensión na vila tiña lugar unha multitudinária1 
aumentando unha crispación asemblea que superaba en asis
que ia in crescendo nos últimos téhcia ás máis numerosas que ti-

veran lugar durante a ocupación 
da casa do concello hai médio 
ano. 

Multitl.idinária asamblea 
municipal 
Nesta reunión acordouse, "dar 
unha resposta pacífica pero fir
me, pois o pavo de Allariz é ino
cente do delito que se 11~ imputa, 
o único que fixemos foi acabar 
co caciquismo no concello que, 
precisamente non é nengun deli
to"; convocando i..mha manifesta
ción para o 7 de Abril na vila ala
ricana e o mesmo dia en Ouren
se, asi como qÚe a fianza de 50 
mil · pesetes esixida a cada un 
dos procesados seria pagada 
-solidariamente, para o que se 
abriu unha canta ao·efeito no ofi
cina do Banco Central de Allariz. 
Recordar que os catro encadea
dos durante o conflito pola mes
ma xuíza xa tiveran que desposi
tar unha fianza de 2 millóns de 
pesetas. 
· No vicindário ninguén se expli
ca porque, en palabras de Anxo 

· Quintana "somos eses 12 e non 
outros, cando en poder da xuíza 
obra a autoinculpación de máis 
de 800 viciños". 

Dase a circunstáncia de que 
no auto de procesamento apare
ce un tal "señor Arias Bauza", 
sen nome e sen D.I. que non se 
corresponde co de nengun vici
ño, "o que demostra", segundo 
fontes xurídicas, "os defectos de 
.forma e a pouca consisténcia" 
do auto de procesamento. Sur-

prende ademais, que a decisión 
lle fose comunicada aos meios 
de comunicación . antes que os 
próprios interesados. 

Segundo Anxo Quintana, "de 
momento para o· que están ser
vindo estas. actuacións xudiciais 
é para aumentar a tensión e a 
crispación no povo". O alcalde 
afirma tamén que o PP "intenta 
instrumentalizar a instáncia xudi
cial para lograr o que foi incapaz 
de facelo · desde as instáncias 
políticas", ao tempo que pon de 
manifesto "as contínuas denún
cias xudiciais desde que collé
mos a alcaldía. 

Dase . asr a circunstáncia de 
que o alcalde tivo que ir declarar 
ao xulgado .a Ourense por orde
nar realizar obras na aritiga casa 
dos xulgados que estaba a cair. 
Este edifício pertence a.os con
cellos da zona e o de Allariz tiña 
o placet, pos outros co-propietá
rios, pero, segundo Anxo Quinta
na, "o pior é que se nons inte
rrougou como se fósemos delin
cuentes, durante hora e méaia, 
sen ter en canta os documentos 
aportados". 

O Partido Popular afirma, te
meroso da crispación que voltou 
a vila alaricana, que non ten nen
gunha responsabilidade neste 
proceso, por máis que a maioria 
dos viciños consideren que -"o 
q·ue fixeron foi pór a andar todo 
o proceso, e cando o lograron e 
deixaron en boas mans, retirá
ronse. Os culpábeis son os de 
sempre". O 
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PARLAMENTO 

PP e ·PSOE vot~n as mesmas iniciativas de xeito diferente cand9 están no governo ou na oposición 

O Instituto da Muller rexeitado por terceira vez 
.A.E. terior lexislatura. 

·. As suas cantas vmeronse 
abaixo de seguida pois as postu
ras de c~rtos grupos parlamentá
rios seguen a tóxica do poder. se 
venen da oposición voto en con
tra, se estou na oposición voto a 
favor. 

ao longo destes anos·~. dábanlle senón daquela máis recente, a 
do próprio parlamento. 

A amnesia foi, secadra, a que 
lle impediu ao Govemo manifes
tarse sobre esta proposición, 
P<>is tanto Manuel Fraga, respon
sábel directo dos incéndios, 
como o Conselleiro de Agricultu
ra, responsábel dos spots publi
citário-doctrinários que aparecen 
nalguns xornais e cadenas radio
fónicas, nen ten sequer o porta
voz Portomeñe, deron a opinión 
do Governo, ainda que, ao millar 
quen ten razón é X. M. Be iras ao 
afirmar que "ou que non queren 
é regular o mercado da madeira, 
pois seria un berenxenal para o 
seu partido, dado os intereses 
que teñen alguns dos seus mem
bros no sector". 

o seu apoio. 
O BNG, pala sua banda, que 

non pudo intervir no debate ao .. Opúxose asi o PP á toma el'! 
. non chegar os seus parlamentá- consideración· dunha proposición 
rios a temp0 do sepélio de Car- non de le.i dá- BNG para que "se 
ballo Calero, afirmou que, ainda aplique e poña en execución a 
que tiña algunhas discrepáncias, proposición non de léi aprobada 

"Se b poder non corrompe, 
alomenos fai variar as 
posicións éticas", afirmaba 
Xan -Facal, en tono de triste 
enfado, ao comprobar 
como o "lnstitudo da 
Muller", non conseguia, 
nen á de tres, ser 
aprobado . . 
Tres foron, tres, as veces que se 
rechazou a proposición de lei: a 
primeira apresentada por Martí
nez Randulfe, a segunda por ini-· 
ciativa popular, avalada con per
ta de 20 mil firmas e, agora, a 
terceira, outravolta polos parla
mentários c;jo PSG-EG que tei
maban sacala adiante Uándose 
das votacións realizadas na an-

Asi o PP que, en anteriores 
ocasións, votaran a favor do tex~ 
to apresentado polo PS_G-EG, 
esta vez fíxoo en contra, anun
ciando a apresentación dun novo 
texto legal e rebatindo o proxec.:. 
fo por "excesivamente curto". O 
mesmiño que os socialist~s ~ai 
un ano 

xa mostradas en anteriores oca- na anterior lexislatura relativa as 
sións, teria votado a favor. medidas de intervencion sobre a 
Unha chamada sen corta e comsrcialización dama

deira queimada e dos plans de 
memória. 
Non sei se será un virus, deixado 
polos militares ao seu paso polo 
edifícjp,_ pero o que semella é 

- -que no Pazo do Hórreo se care
ce de "memória histórica", e non 
xa daql!.ela lonxána que esque
ceu que Carballo Calero foi un 
dos cinco redllctores do ante-

urxente recuperación ecolóxica e 
-forestal", denominada como 
"PLURER", nos pontos nos que 
se pedía que se poña ·en execu
ción dita lei, e se faga un plan pi
loto de repovoación; ainda que si 
votaron a favor, non faltaría mais, 
de que comece de imediato a 
posta en práctica de medidas 
preventivas contra os incéndios . 

TRIBUNA 

O PSOE e CG, que, estando 
na Xunta, se opuñeran contu
mazmente, agora, ainda lamen
tando que estivera "plagado de 
erras" e que "non fose millarada . proxecto do "Estatuto do · 36", 

Poda que os cámbios de pos
tura e as amnésias tañan come
nenciais razóns. O 

A UPG, O BNG E A PERESTROIKA 

Cumpren-se nestes dias cinco anos da 
chegadá ao poder de Gorbachov, co que 
se iniciou a Perestroika na Unión Soviéti
ca. Desde aquela, foroo múltiples e pro
fundos os cámbios acontecidos no bloca 
dos países do Leste. Uns cámbios até en
tón impensábeis e que, porén, se teñen 
desenvolvido cunha aceleración incríbel. 
Creo que non é esaxerado afirmar que es
tamos asistindo a un complexo proceso 
revolucionário de grande magnitude, xa 
que, con diferentes ritmos en cada país, 
están a mudar radicalmente as estruturas 

· políticas e económicas, e as suas bases 
ideolóxicas, dos devanditos países. Para
lelamente, tamén se asiste a un salto cua
litativo na distensión entre os dous blocas 
militares. 

Todas estas cuestións son de todos co
ñecidas e non é a miña intención incidir. 
aquí na sua análise demorada. En· todo 
caso, e isto é amplamente recoñecido 
tanto dentro como f óra de ta is estados 
(mesmo polos seus núcleos dirixentes in
ternos), todo ven a sinalar que o modelo 

~implantado resultou un total fracaso e que 
hoxe está nunha profunda e: irreversíbel 
crise. E non só isto: o mesmo foi edificado 
cunha. auséncia completa de liberdades e 
de participación democrática para os ci
dadáns, criando-se unha caste governan
te que, por non haber transparéncia e 
con~rol democráticos, caiu nunha política 
rotinária, burocrática e esclerótica, de 
costas aos intereses xerais da povoación. 
E dicir isto non é, de nengun modo, facer
lle o xogo ao imperialismo e ao anti-comu
nismo a nível _propagandísticq e ideolóxi
co, · senón un feito a todas · luces real, 
constatábel e denunciábel por amplísimós 
sectores progresistas (e mesmo marxis
tas) fóra de toda sospe~ta, tanto de dentro 
como de fóra dos países do bloca soviéti
co. 

Pero o que aqui me interesa é a reper
cusión, directa ou indirecta, que os suce
sos do Leste poden ter na -evolución do . 
nacionalismo galega. Concretamente do 
BNG, organización á que, déSde sempre, 
prestei o meu apoio. a ninguén se lle po
den escapar as enormes repercusións 
ideolóxicas e políticas que os mesmos es
tán a ter no pensamento e na prática de 
todos .os partidos e organizacións de es
q~erd~ e progresistas. Xa que logo, o na-

. cionalismo de ~squerda nen é nen pode 
permanecer alteo a tal problemática. Nes-
te s.entido van as miñas palabras. · 

Sei perfeitamente que dentro do BNG 
hai un partido, a UPG, que sé segue a de
finir como comunista e man<ista-leninista, 
e ·que nas seus obxectivos. se encentra a 
instauración da "ditadura do proletariado", 
aliñando-se 'ideolóxicamente no que el de-

-: nomina "movimento comunista internacio
nal", o que quer dicer que é favorábel ao 
modelo sócio-político-económico de tipo 

ANTóÑ DOMtNGUEZ DOCABO 

soviético tradicional, e que agora, como 
se ve todos os días, está en franca crise. 

Eu nunca fun anti-comunista, e por iso 
para· · min nunca foi problema vqtar e 
apoiar aos membros da citada ideoloxia 
que foron nas · listas do BNG. Concreta
mente, din-lle o meu voto a Bautista Alva
rez nas· pasadas eleicións, polo que grá
cias tamén ao rneú pequeno grao de area 
está hoxe no Parlamento galega. Orabén, 
o que está a pasar nos países comunistas 
fai-nos reflexionar a moitos sobre o signifi
cado real que tiveron .tais réximes e as im
plicacións que se derivan diso. Persoal
mente levo máis de dous anos tratando 
de reflexionar e de me informar o. máxino 
posíbel sobre a sua história e a sua. evolu
ción, de tal xeito . que hoxe, despois de 
múltiples leituras, teño formada xa unha 
opinión crítica sobre eles. E teño que dicer 
que esta é forzosamente negativa. E creo, 
ademáis, que coincido con moi amplos 
sectores que hoxe apoian ao BNG. 

Polo tanto, dado o desenvolvimento 
dos acon~ecil'!'lentos que poñen en solfa 
tal ideoloxi~ e os presupostos de todo tipo 
a ela asociados, e á vista de todo o que 
agora se descobre a n ível masivo para to
dos nós, creo que é necesário coñecer a 
opinión da UPG sobre as implicacións que 
teñen os sucesos e evolución dos réximes 
comunistas do Leste. E, na miña modesta 
opinión, penso .que tamén lle debe intere
sar ao BNG, pois, segundo dito partido 
opine isto ou aquilo, dalgun xeito tamén 
ven a afectar ao deseño e funcionamenfo 
dunha política . nacionalista e realmente · 
progresista na Galiza. . 

Sinceramente, creo que, hoxe por hoxe, 
nón ·é de .recibo o siléncio público sobre 
tal fenómeno. Considero, sen nengunha 
intención de acritude pala miña parte, que 
a UPG deberla dicer á opinión pública, e · 
en primeiro lugar aos membros e simpati
zantes do BNG, cais son as análises e as 
conclusións que tiran do que está a suce
der nos países do Leste. Coido que me 
asiste o direito de reclamar a sua opinión, 
pois. non en· van teño apoiado e votado ao 
BNG e, poto tanto, á UPG. A política inter
nacional e, de certo, moi complexa, pero 
xa non se · pode seguir adotando a atitude 
do avestruz, afirmando a "non inxeréncia" 
co absurdo pretexto de que o contrário fa
vorecería ao .imperialismo. As cousas hai 
que dice-las claras, sen fuxir pola tanxen
te. 

Porque, en efeito, o que está a pásar 
situa-se no cerne mesmo da discusión so
bre os .meios e os métodos para ácadar 
unha sociedade máis xusta, libre e solidá
ria . . Semella claro que o modelo clásico de 
transformación comunista non é o axeita
do, pois, entre outras cuestións, non foi 
quen . de estabelecer a participación de
mocrática, o suficiente désenvolvimento e 

equilibrio económico e o reparto efectivo 
da riqueza. Cr'ise económica, crise política 
e, por ende, crise ideolóxica, son o resul
tado final de tal modelo. Por iso a necesi
dade interna de cambialo. Por iso o des
pertar da mobilización cívica, e por iso a 
maioria dos PCs do Leste están a se re
plantexar as suas vellas. ideas co fin de se 
reconverter nunha forza distinta que sexa 
quen de hexemonizar o proceso de cám
bio e non se alienar ainda máis o apoio do 
povo. Desaparece, en consecuéncia, a 
caduca idea do partido único, da ditadura 
do proletariado. Afirman-se como necesá
rios e imprescindíbeis o pluralismo e o 
mercado. En suma, unha auténtica revolu
ción, sexa cal sexa o prisma co que se 

· analise. 
Por. todo isto, e sen ánimo de inxeréncia 

interna, creo que a UPG debería respostar 
ás seguintes cuestións: 

1) Son positivos ou negativos os cám
bios que están a acontecer en todos os 
países do Leste? Favorecen á paz mun
dial? Que se opina de Gorbachov? 

2) Considera que a ideoloxia marxista
leninista segue a ser axeitada para enca
rar o problema do socialismo, ou, como 
asi paree.e, esta entrou nunha irreversíbel 
cri.se debido a que é un· lastre para o pro
greso real da sociedade? Desde este pon
to de vista, que significado teria hoxe, tan
to a nível polí.tico como ideolóxico, seguir 
a definir-se como marxista-leninista? 

, 
'E_N_E_C-ES-A ... R-IO_C_O..,N-EC_E_R_ 

A OPINIÓN DA UPG SOBRE 
AS IMPLICACIÓNS QUE 
TEÑEN OS SUCESOS E 

EVOLUCIÓN DOS REXIMES 
. COMUNISTAS DO LESTE' 

3) Cre necesária unha auténtica pers
pectiva democrática, no sentido de plura
lismo, eleicións libres, división de pode
res, etc., ou, pola contra, segue a acredi
tar na ditadura do proletariado dirixida 
polo partido único comunista como verda:
deiro instrumento de transformación so
cialista? 

4) Segue a pensar que para un correcto 
funcionamento da economía é imprescin
díbel un exclusivo dirixismo de planifica
ción económica centralizada nas mans do 

· Estado dirixido polo partido camunista, 
ou, en troques, ere abrigado introducir o 
mercado como elemento que colabbre ao 
func'ionamento real do sistema económi-. 
co? Admite-se a propiedade privada 
como parece que están a facer os países 
do Leste? Segue-se a pen5ar que en tais 
países resolveron-se satisfactoriamente 
·as necesidades e o ben-estar do povo. ou 

recoñece-se o alcance da grave crise eco
nómica e social que estruturalmente xerou 
o modelo implementado? Neste sentido, 
cal seria o modelo económico que se pro
pugnaria para unha futura Galiza ceibe e 
socialista? 

5) Continua-se a crer que na URSS se 
resolveu o problema nacional, como ten 
manifestado algun dirixente da UPG, ou 
recoñece-se que non foi asi en absoluto? 

8) Como valora os acontecimentos re
centes de Roménia e, máis atrás no tem
po, os sucesos de Hungria no 56 e Che
coslováquia no 68? En derradeira instán
cia: efectua hoxe algunha análise de novo 
tipo para caracterizar a real identidade 
dos réximes co(Tlunistas clásicos hoxe en 
decadéncia? Significaron a liberación so
cial ou, en troques, foron un novo xeito de 
dominación e mesmo de explotación? 

7) Cre necesário replantexar criticamen
te as vellas ideas marxistas-leninistas so
bre a democrácia chamada burguesa ou, 
en cámbio, segue-se a pensar que esta
mos hoxe nunha "ditadura burguesa par
lamentária"? 

8) Que opina do que está a facer o PCI? 
9) En función de todo isto, pensa a UPG 

que é ineludíbel modernizar o seu discur
so e facer algo asi como unha Perestroika 
interna que faga mudar os seus presupos
tos ideolóxicos, xa que hoxe son abando
nados por inaxeitados por case todos os 
PCs, incuídos os do Leste, ou, pola con
tra, ainda ere que son imorrentes porque 
neles está a única verdade revolucionária? 

Estas son algunhas das preguntas que se 
me acorren. Coido que non son a única 
persoa que apoia ao Bloque que ten tais 
preocupacións e que, por iso, quereria co
ñecer a avaliación que a UPG fai de todo o 
sinalado. COmprendo perfeitamente o posí
bel peso das inércias derivadas de vellos 
esquemas, pero creo tamén que as causas 
hai que enfronta-las valentemente. 

E non o quera saber por pura curiosidade 
malsán ou por seu un "métomentodo", se
nón por unha lícita preocupación política: 
creo que, segundo a opinión da UPG se in
cline dun ou doutro xeito, tal circunstáncia 
poderia repercutir na política que o BNG 
está a levar adiante, xa que a influéncia (le-· 
xítima, desde logo) eta tal partido é grande. 
Porque a pergunta fundamental ainda se
gue no ar: como lle afectarla, a todos os 

· níveis, ao BNG que no seu seo pode existir 
1.m partido petrificado nunhas ideas que es
tán sendo hoxe radicalmente cuestioOadas 
desde todos os ángulos e desde todas a5 
perspectivas a nível mundial? Seria-lle posj
tivo (ou, en todo . caso, neutro) para unha 
acción política de fondo calado na realida
de social galega, ou, pola contra, unha forte 
pexa para desenvolver unha praxe axeitada 
aos tempos que corren? Sinceramente, 
creo que, sen demora, todo isto· necesita 
unha resposta satisfactória para todos. O 
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•A madeira · dos incén
dios. A subast~ de madeira ce
lebrada en Silleda esta semana 
demostrou várias cousas: 'que· a 
sua case totalidade procedia dos 
incéncios producidos no 1989, o 
descenso do précio do piñeiro 
en 1.200 pesetas metro cúbico, 
para situarse en só 2.500 pese
tas, mentres. o eucalipto segue a 
4.500 de promédio; a reafirma
ción de que as empresas que 
máis compran son as grandes, 
ora para tabuleiros ou para celu
losas ainda que esteñan en paro 
técnico e canten con importan
tes stocks, e como non queren 
darlle saida á .madeira queimada, 
facéndose os marelos á hora de 
comprar, até o ponto de que a 
metade da que se ia substar 
quedou .sen vender. 

Pero non era que non a quixe
ran, acabada a subasta uns e ou
tros andaban perguntándose de 
que montes era a m~deira que 
non se vendera, se era de pro
pietários privados ou de mpntes 
veciñais. O negócio tentarano fi
xar agora. 

Unhas horas despois, no Par
lamento, o PP opoñiase· a que se 
regulase este mercado. D 

1111 

•Manifestación. das 
Ju.G.A. Para o 1 de Abril teñen 
convocado unha manifestación 
en Compostela as Juntas Gale
gas pola Amnistia, ba~xo o lema 
"non aos cárceres de ext~rmínio, 
amnistía total". A manifestación · 
está apoiada, entre outros diver
sos colectivos, pola Asamblea 
do Povo Unido. 

Arriba o proceso de criaclón en marcha. Abalxo Alfonso Costa dlante dos blancos muros que censuraron a obra artrstlca 

·os deseñadores apresentaron denúncia no xulgado 

As Ju.G.A. estan a levar a 
cabo, nos últ[mos meses, unha 
nova campaña en esixéncia de li
berdade dos presos independen
tistas galegas encadeados en 
Carabanchel e Alcalá-Meco, sen-

cn do a manifesta ción o acto cen
-~ .tral da campaña. 
Ci As Ju.G.A. denúncian o trasla-· 
<5 do de Susana Lopes Pagas a, 
a: Cádiz e de Xoséfa Rodríguez 
~ Porca a Cuenca (Xosefa será xul- · 

Os artísticos murais dos antigos locais 
de LEYMA destruidos pola pintura blanca 

gada. o 16 de Abril), ao tempo 
que peden aclaración por parte 
das autoridades competentes 
dos motivos que conduciron a 
esta dispersión, pedindo o rea
grupamento dos presos e a sua 
posta en liberdade. D 

•O PSOE na Galiza péde
lle aos seus concelleiros 
de Cangas que dimitan. 
Antolín Sánchez Presedo, Secre
tário Xeral -do PSOE na Galiza, 
remitiu un escrito aos concellei
ros socialistas de Cangas, e ao 
seu alcalde Lois Pena, no que 
Hes pede que dimitan nos seus 

• M. CARBALLIDO/A CORUftA 

Alfonso Costa, Leonardo 
Recouso, Gregório Ferrer 
e Xermán Alvarez, grupo 
de plásticos gañadores do 
concurso de murais 
organizado por Leyma, en 
colaboración co concello 
de A Coruña, alá polo ano 
1985, apresentaron unha 
denúncia no xulgado de 
instrucción de A Coruña 
contra Leyma e .o Club 
Financiero Atlántico "asi 
cbmo contrá" calquer outra 
persoa qu& poda ser 
responsábel" da 
~strución dos murais que 
a mentada cooperativa 
leiteira patrocinara no seu 
dia. 

ós feitos dátan de Xuño de 1985. 
Cando Leyma convoca, en cola
boración co concello de A Coru
ña, un concurso de confección 
de murais "cuxo obxecto era, en
tre outros -segundo o relato 
dos den.unciantes-, o embeleci
ménto e decoración do edificio 
da sua propiedade, sito en Ponte 
da Pedra (Polígono de Elviña). O 
concurso foi convocado através 

das páxinas dun xornal da Gali
za". 

Para participar no concurso fa
cíase necesário enviar á própria 
Leyma "un boceto aproximado 
do traballo que se pretende reali
zar", segundo rezaba un dos 
pontos das bases. Neste capítu
lo xa houbo algunha "incorrec
ción", posto que foron moitos os 
pintores que apresentaron boce
to -explica Costa- e ainda que 
rechazados, os bocetos, non fo
ron devoltos aos seus autores". 
Correa Corredoira, que foi un 
dos que, efectivamente, enviou 
un boceto, confirma que "non se 
devolveu a obra. O que non sa
bemos -pergunta- é que fixe
ron cos orixinais que chegaron 
até eles. De calquer xeito, é un 
abuso. Porque a obra pertencia
nos". 

Foron apresentados 78 boce
tos, dos que un "xuradó com
posto por recoñecidos críticos 
de arte, per$oas . vinculadas a 
dito mundo, e máis o director co
mercial de Leyma asi como ó 
concelleiro de cultura do Axunta
mento de A Coruña", seleccio
nou catro. O de Xermán Álvarez, 
o de Leonardo Recouso, o de 
Gregório Ferrar e o de Alfonso 
. Costa. Cada un deles, foi realiza
do sobre unha "superficie de 
máis de 200 metros cadrados e 

resultoü unha inxente laboura ar
tística, merecedora de recoñece
mento por parte de prestixiosas . 
entidades culturais e artísticas, 
ademais da própria cooperativa, 
Leyma. 

Posteriormente a estes feitos, 
a Sociedade Cooperativa Leyma 
-ao parecer, pasto que nen o 
Club · Financiero Atlántico nen 
Leyma quixeron precisar "até 
que o xu íz decida, e por respeito 
á .lei"- vendeu o edificio en 
cuestión. E for encalado. O direc
tor comercial de Leyma, infor
mdu a A NOSA TERRA de que 
Leyma vendeu, "mais non enca-
· lamos nada". Os pintores, pala 
sua banda, afirman que non "di
mos o noso consentimento para 
nada". E no lugar onde se acha
ban, nun tempo, ernprazados os 
murais, agora vixiado por gardas 
de seguridade privada, puxeron · 
todo tipo de impedimentos ao 
redactor gráfico de A NOSA TE
RRA para que desistise de facer 
fotografias. 

A NOSA TERRA quixo saber, 
tamén, a opinión do responsábel 
da área de cultura do concello de 
A; Coruña. Mais foi imposíbel. 
"Achase reunido nunha ·Xuntanza 
continua". Ainda que, segundos 
despois, no lugar da xuntanza 
''.xa se foi todo o mundo". ' 

O comisário de exposicións do 
Quiosgue AlfOl'JSO, sen embargo, 
afirmou que "E unha barbarida
de". E persoas relacionadas cos 

. meios culturais, opinaron, ade
mais, que foi "unha talada, unha 
máis das que de maneira habi
tual se veñen facendo ainda que 
non se inteire ninguén". 

. Alfonso Costa, entende, en 
calquer caso, que hai anteceden-. 
tes de "obra destruída e,. unha 
vez feita a correspondente de
manda, a lei falla a favor dos au
tores. A lexislación protexe os di
reitos da propriedade intelec
tual". Mentres, Leyma, remitiuse 
a un dos pontos das bases do 
concurso· onde se di ·que os mu
rais son propriedade de Leyma e 
que, polo tanto, a empresa pode 
facer e desfacer como lle pareza. 

O grupo de plásticos, pola sua 
parte, fai fincapé no "enorme 
prexuício económico, moral e 
profisional que con tan torpe e 
ignorante e brutal atitude" se lles 
ooasioJ1a. "Pois -engadiu- a 
destrución dunha obra de arte 
supón, ademais da perda ir:repa
rábel da própria obra, dun patri
mónio cultural .da Sociedade, u'n 
atentado flagrante aos direitos 
dos autores sobre as suas obras, 
asi como os efeitos que a expo
sición da mesma (da obra) leva 
consigo". D 

· cárregos para, deste xeito dar 
paso a constitución dun xestora, 
fórmula que non aceita a oposi
ción. 

A petición prodúcese ao dia 
seguinte de comparecer Lois 
Pena na Audiéncia de Ponteve
dra para responder dun suposto 
delito de inxúrias a concelleiros 
da oposición, por medio dun 
bando, moi importante, no que 
lle chamaba "listillos, mentireiros, 
caraduras que tratan de manipu
lar aos viciños". 

O ainda alcalde de Cangas 
afirmou que non chegara a facer 
público o bando, alegando que 
lle desaparecera, mentres nume
rosos testigos afirmaban o con
trário, coincidindo en que estaba 
exposto no concello, na Alameda 
e en numerosos bares da vila e 
doutras localidades. Como testi
go da defensa declarou, unica
mente, Xurxo Femández Silvoso, 
garda civil e comandante do 
posta de Cangas Gando os fei-

. tos, quen afirmou que non vira 
exposto o bando. D 
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ALCALDES NO XULGADO A ~LIZA EXTERIOR ' 

O alcalde do Carballiño 
acusado de/permitir a éonstru.ceión ilegal de' vivencias 

Ex-membros da UGT de Endesa 
afiliáronse a esta central 
A INTG abre 

· Peden oito anos de condea para ArXimiro. M~otes 
unha nova fronte 

• X. R. CASTRO/O CARBALLIÑO 

-O Alcalde de O Carballiño, 
. Arximiro Marnotes, agora 
en Centristas de Galiza, 
será xulgado o vindeiro dia 
31 de Maio, por unha 
denúncia posta, polos e 
concelleiro do CDS, · 
Manuel Vázquez, acusado 
de permitir a construción 
ilegal dunhas vivendas_, no 
lugar coñecido como A 
Carpaceira, nas -
imediacións -da igrexa da 
Vera Cruz, pedindo o fiscal 
unha pena de oito anos e 
un día de in-habilitación 
especial. 

O delito de prevaricaCión polo· 
que se acusa ao" alcalde, daquela 
CG, e mái~ a un concelleiro, 
Francisco Alvarez Corral, que 
permanece nesta formación e 
que integra nese intre a ·comi
sión de Governo, ocorreu r1a se
sión extraordinária da equipa de. 
governo, o día 1 de Setembro do 
88, que aprobou cos votos favo
rábeis destes dous concelleiros, 
e a abstención dos seus · tres 
compañéiros, a concesión da li
céncia da obra, en favor de Xoán 
Francisco Hermita Vázquez, que 
xa tiña solicitado o concello o 23 
de Abril dese mesmo ano, de 
acorde co proxe~to de constru
ción de vivendas uni-familiares, 
en total cinco, e memória redac
tada polo arquitecto, Ramiro La
mas. 

Esta decisión foi tomada, ape
sar da existéncia de vários infor-

DELINCUÉNCIA 

mes desfavorábeis, entre os que 
se atopaban, dous do aparella
dor municipal, un do 29 de Xullo 
do 87 e outro do 17 de Xuño do 
68, no que dicia: "As vivendas 
adosadas que ·se pretenden · rea
lizar no lugar de referéncia están 
fóra da ordenanza, xa que a oita
va non contempla esta clase de 
edificación". O secretário do 
concello emite ademais, outros 
dous informes negativos, un do 
5 de Xuño . do 88 e outro do 21 
do mesmo mes e ano, no que si
nala que "debese denegar a soli
citud por infrinxir a ordenanza 8, 
e de ser positivo constituiria 
unha infracción urbanística clara 
e manifesta, art. 178, 179 e 
226.3". No mesmo senso pro-

Reactívase a onda de roubos 
nas Mariñas 
• ANTÓN MALDE/BETANZOS 

Despois duns anos de relativa 
tranquilidade, reactívase o fenó
meno dos roubos en casas e ba
res por todá a bisbarra das Mari
ñas, con máis dunha dúcia de 
roubos -tres ou catro por sema
na. O sistema segue a ser o mes
mo; dunha parte a entrada en . 
chalés tipo fin de semana, e rou
bos nas casas dos viciños. Afor
tunadamente x·a rematou a mo
dalidade de asalto nouturno a 

. bares empotrando a parte trasei- · 
ra dun coche para desvalixar as 
máquinas de xogo. Daquela foi 
de auténtico escándalo pois que 
chegaban a actuar con total im
punidade mesmo no centro de 
Betanzos poucas horas despois 
de roubar nun bar dunha aldea a 
cinco quilóme ros. Nesta_ terra de 
espantallo non falta a anécdota: · 
un dia ian dous rapaces pola es
trada cunha bolsa, e semella que 
se lles abreu comezando a cair 
millares de moedas .... e cinco e 
vinte pesos. A xente pensa que 
os. autores destes roubos ante a 
bares como a casas, son bandas 
de mozos de povoacións semi
urbanas do círculo de Betanzos, 
como Oza dos R1os e Paderne, 
lugares . que propician a semi
proletarización deste xóvenes, 
estando na sua meirande parte 

. desocupados e senda os primei
ros colectivos sociais en iniciarse 
na drogo-dependéncia. 

Sexa certo que fosen ou non 
eles é discutíbel, mais nos re-

cente roúbos desta ~empada, 
palas suas características apon
ta a que fosen persoas que co
ñecesen os sítios, pois que se 
teñen -desvalixado chalés de moi . 
mao acceso e casas de viciños 
que só médian entre elas dez ou 
quince metros e se chan vixila
das por cans, senda estes case 
sempre drogados. Chegados a 
este ponto ternos que f~lar da 
ousadia nos roubos ás ·casas 
dos viciños xa que non rouban . 
repetidamente nos currais. sete 
veces seguidas, se·nón que en
tran nas casas con xente dentro. 

Mesmo ·esta semana teñen en
trado nunha casa á noite rouban
do diñeiro e xoias no sobrado 
mentres os moradores xogaban 
ás cartas embaixo. Outros che
_gan a roubar electrodomésticos 
e úteis facendo que as econo
mias se resintan moito. Dentro 
das traxédias máis dunha família 
ficou condenada á probeza des
pois de retornar da emigración, 
ao roubarlle o enxoval e os pou-

. cos aforras que tiñan. 

Con esste panorama os vici-
. ños teñen medo. A xente tórnase 
moi desconfiada de calquer per
soa de fóra que poda estar me
rodeando ou vixiando. As mulle- -
res, cando os seus homes tardan 
en vir do traballo péchanse en 
casa e os donas dos chalés forti
fícanos con métodos electróni
cos e rexias como se fose unha 
pr.isión. D . 

sindical no Bierzo 

• X.L.T JO BIERZO 

núnciase a delegación ourensán 
do Coléxio Oficial de Arquitec
tos, que nega o visado. Durante 
as vacións do alcalde, Eládio 
González, CG, antes comisión de 
Governo e 1 º . tenente de alcalde, 
paralisa a obra, que continuaron 
despois, ante a pasividade de 
Marnotes, segundo di na denún
·cia "Pachi" Vázquez. 

O secretário de prensa é rela
cións sindicais da INTG, Silo 
Castro, xunto a Xesús Seixo, se
cretario de organización da cen
trál na empresa estatal Endesa, 
áprésentaron a pasada semana 
en Ponferrada a nova sección 
sindical no Bierzo. Ainda que 
polo . de agora os afiliados per
tencen exclusivamente á socie
dade eléctrica Endesa, a INTG 
non descartou a sua preséncia 
noutras· empresas. ~átase da 
primeira ocasiófl en que unha 
formación nacionalista galega 
trata .de buscar unha implanta
ción na bisbarra berciana, onde 
son coñecidos os movimentos 
culturais para o recoñecimento 
do galego como língua de uso 
habitual. 

Suso Seixo manifestou a sua , 
satisfacción polo feíto de que un 
colectivo de traballadores alleos, 
en princípio, ao próprio ámbito 
de actuación territorial da 1 NTG 
pedisen a integración no sindica- . 
to, "apoiando a nosa liña sindi
cal". "Estamos estudando a fór
mula xurídica máis axeitada para 
a integración . destos compañei
ros dentro da INTG, sen que, iso 
supoña nengunha imposición", 
dixo o secretário de organización 
a respeito dunha posíbel acusa
ción doutros sindicatos por reba
sar o límite de' actuación xeográ
fica contemplado nos Estatutos. 

Silo Castro argumentou que a 
criación desta sección sindical 
era un paso "obrigado, xa que 
estes compañeiros buscan a 
nosa solidariedade e unha forma 
de organizarse, e pola nasa ban
da non seria posíbel negar un 
apoio que necesitan para organi
zarse, e non só nesta empresa 
senón noutras ao estar descol
gados de sindicatos como UGT 
e CC.00.". Os dous membros 
da INTG non descartaron a posi
bilidade de a central nacionalista 
chegar a organizarse de maneira 
orgánica na bisbarra, "sen que 
se nos vexa como invasores sin
dicais". A respeito da situación 
en Endesa, os membros da INTG 
criticaron o "encorsamento e 
testemuñalismo que a UXT e 
CC.00. pretenden impornos, loi
tando contra o seu verticalismo 
e xerarquización sindical". D 

O representante do mi2istérfo 
fiscal sinala a infracción dri orde
nanza 8, debido á · tipoloxia da 
edificación a construir, ao igual 
que o resto dos informantes. 
Nestes dias estanlle chegando 
as cartas de citación aos diferen
tes declarantes no xuízo, entre 
os que se atopan todos os con
celleiros. D 

Segundo os dados facilitados 
pola INTG na rolda de prensa de 
apresentación do sindicato, o 
número de afiliados é de aproxi
madamente médio cento, entre 
os que se atopan membros do 
comité de empresa de Enpesa 
en Ponferrada. As duas cabezas 
visíbeis do sindicato galego no 
Bierzo son Manuel de la Fuente 
e Euxénio Ugidos, ambos os 
dous ex membros do PSOE e da 
UXT, dos que foron expulsados 
hai xa vários meses. No caso de 
Euxénio Ugidos, a expulsión, ofi
cialmente, produciuse proprietá
rio dunha pequena empresa fa
miliar dedicada á funerária~ 

TRIBUNA 

COMPROMISO E RACIONALIDADE 
FRANCISCO MARTfNEZ 

É unha obriga para todo povo que teña précio po
los seus signos de identidade, pola sua dignidade, 
o solicitar do governo centralista a transmisión dos 
po9eres que fagan posíbel o autogoverno. 

E lóxico entender que há ser o povo afectado 
-como, para o caso que queremos comentar, se
ria Galiza- quen coñeza mellor non só os recu(sos 
con que conta, sexan estes tanto de carácter mate
rial como cultural, senon tamén a forma de facelos 
chega_r a tod&s as ca·pas sociais destinatárias como 
labor de goberno. · · · 

A obriga moral de todo preso é fuxir do cárcere. 
A responsabilidade implícita para todo povo está 
en conquerir a suúa liberdade mediante a xestión 
pública efectiva dé todos os intereses que afecten 
directa ou indirectamente ao seu desenvolvemento. 

A recente discusión no Parlamento de Galiza ven 
· de poñer sobre da mesa das reivindicacións o pro
blema, suscitado xa con anterioridade noutras Co-: 
munidades Autónomas, da auto-determinación. Tal 
~ircunstáncia pode levárnos a facer algunhas refle
xións: 
· · ·1. Unha vez máis algo chega a Galiza con retra
so. Cando hai tempo que a preocupación polo 
tema da autodeterminación xµrdiu en Comunida
des históricas como Cataluña ou o Pais Vasco, 
suscítase o problema agora aqui, como se está, 
que é tamen unhqi Comunidade histórica, vivira 

· sempre a expensas do refreX.o que os asuntos de 
interés, político e social tiveron nesas outras auto
nomi~s (que, ao parecer, teñen máis respeto e inte
rés polos temas políticos de altura do que se ten 
n-esta terra). Cuestión como a transferéncia do In
salud ou a Policia Autónoma estamos a esperar 
ainda a que se plantexan con seriedade aqui. 

A razón disto tál vez sexa, sencillam~nte, un prp
blema de responsabilidade política, de educación 
social, de sentido naciónalista sen máis. Ás veces 
un está a piques de pensar que Galiza máis parece 
una Comunidade receptora que inovadora, sobre
tod.o a xulgar polo traballo desenvolvido ate o de 
agora polos nasos governantes. 

i. Vexamos cara onde vexamos, é inevitábel non 
reparar nunha série de caréncias dramáticas no 
noso país. 
-A calidade do nível educativo (unha responsa

bilidade gravísima, onde Galiza se xoga o seu futu
ro dun modo máis directo) é, sinceiramente, lamen
tábel. 

-T endo, como ternos, un dos Patrimónios histó
rico-artísticos máis ricos e importantes do Estado, 
produce auténtica angúria comprobar a situación 
de abandono en que se atopa. E este un tema que 
ninguén, ao parecer, quer nomear, e menos aínda 
atallar con plantexamentos racionais. lso si, o orga
nismo competente ven de sacar unha publicación 
sobre pinturas murais e gasta en papel o que debe
ra gastar en imprimir o libro a cores, único modo 
de decatarnos da riqueza e variedade do asunto 
que se nos quere expoñer. 

-A infraestrutura sanitária que estamos a sopor
tar é tan insultante como infame, imprópria nunha 
sociedade cun mínimo de esixéncia. 

E poderiamos, desgraciadamente, sinalar moitos 
asuntos máis: renovación da flota de baixura, orde
nación viária rural, tendido eléctrico para todos os 
recunchos da nosa xeografia, delimitación e prote
ción dos parques naturais, seguridade públies, 
contrabando ... 

Parece, en verdade, que se atendemos con un 
mínimo de seriedade ás caréncias que mostra esta 
Autonomia, coma se fóramos exercendo de moder
nos ocultando por debaixo unhas costumes e uns 
critérios de valoración certamente medievais. Por 
exemplo, cantas veces se lle vai seguir chamando 
tipi,smo ás distintas formas de miséria?. 

E bo, entón, e ainda necesário, o levar ao Parla
mento as discusións como a da Auto-determina-

. ción. Calquera circunstáncia é boa para talar seria
mente de Galiza. Agora ben, o importante é talar 
claramente, con palabras de· verdade, non con flori
turas verbais próprias desas persoaxes históricas 
que encheron a boca coa palabra· Galiza mentres 
na realidade a ignoraban. O 
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A CRISE NO SECTOR LÁCTEO 

O précio de produción dun litro ·de.leite sitúase~ en 30 p~setas naquelas explotac.ións máis -mode~nas 
A postura empresarial . une ás organizacións agrárias 

' . . ~ . " 

.A.E. 
"A prepoténcia das 
empresas lácteas" foi a 
razón esgrimida palas ' 
orgariizaciór:is agrárias 
galegas para facer unha 
frente común baseado en 
catro pontos básicos: 
marco xurídico estábel; 
cumprimento dos acordes; 
garantia de recollida do 
leite; fixación do.précio · 
para toda a próxima 
campaña e posta en 
marcha do laboratório , 
interprofisional. Estos 
pontos eran os que 
defendia o SLG-Comisión 
Labregas que segue a 
manter a sua mobilización 
do dia 1 en Compostela 
por máis que tamén 
acordase apoiar a da 
Plataforma do Sector 
Lácteo prevista para o dia· 
22 de Abril. A cooperativa 
Feiraco, pala saa banda, 
rachou coas outras 
empresas do sector 
fixando o précio do litro de 
leite a 39 pesetas. 

"O sector leiteiro está nunha si
tuación moito pior da que pensá
bamosn, afirma o representante 
das CC.tl., Emílio López Pérez. 
Os dados parecen darlle a razón: 
segundo os estudos realizados 
nas explotacións máis moder
nas, producir un litro de leite 
custa, como mínimo 30 pesetas, 
existindo zonas nas que xa o es
tán a pagar a 28. Pola sua parte 
os representantes da federación 
de empr~sas lácteas, Fenil, ma
nifestan que o précio do litro de 
leite ten que estar entre as 30 e 
33 pesetas. 

Miguel Angel Vázquez de la 
Prada, Secretário Xeral de Fenil, 
afirmaba que "a verdadeira res
tructuración do sector, a entrada 
na CEE estáse a dar agora de 
maneira efectiva", ao tempo que 
declaraba comprometerse en 
nome das empresas lácteas "a 
seguir cos précios existentes se 
a Administración se compromete 
a adquerir os excedentes". 

Pala sua banda a Directora Xe
ral de lndústrias Lácteas, Car
men lzárraga, afirmaba en A Co
ruña que o mercado "non variou 
nada", declarando que durante 
todos estes anos o leite se viñera 
pagando por encima do seu va
lor e que tiña que baixar "pala 
má calidade do leite galega", 
chegando até acusar aos agricul
tores galegas de botarfle auga ao 
leite. 

Toda a sua exposición estivo 
rexida por un princípio: a non in
tervención da Administración, 
polo que as explotacións qu~ 
non podan competir, terán que 
desaparecer. Do que non falou 
nada foi da solución buscada 
para estas famílias. 

Unidade de acción 
A intervención da Administración 
é unha reivindicación que segue 
en pe para o Sindicato Labrego 
Galega, por mái.s que esta non 
apareza nos catro pontos mínl- . 
mos da cinco organizacións 
agrárias que propician a rymbili
zacióh para o 22 de Abril. O pa
pel interventor da Administración 
que até agora, segunqo Emilio 
López Pérez é ó de "deixar que 
o grande coma ao pequeno", 
non é compartido polos .outros , 

Concentracl6ns labregas como esta de Lugo, o pasado 15 de Marzo, reproclucrlanse os prúlmos 1 e 22 de Abril. 

sindicatos que, na maioria 'dos 
casos teñen vinculacion ao PP 
ou ao PSOE. · 

Os catro pontos aprobádos 
significa levar as negociacións 
por outro camiño, mesmo cos 
defendidos por Unións Agrárias, 
Xóvenes Agricultores, US.AG e 
Asociación de Cooperativas, até · 
de agora na mesa negociadora. 

Quedaria aeste xeito a nego
ciación do précio relegada a últi
mo lugar, defendendo como 
prioritário un marco xurídico es
tábel para o funcionamento da 
Mesa Interprofesional Galega do 
leite que garante os acordos. An
tes do 22 de Abril remitiránUe á 
administración un anteproxecto 

deste Marco. ~ 
Defenderán . tamén conxunta

mente que se garanta a r:ecollida · 
do leite, que o periodo a nego
ciar sexa o da campaña 90-91 e 
que se poña en funcionamento o 
Laborafório Interprofesional en 
Maio. 

. Fóra da táboa reivindicativa 
contémplase o e5tabelecimento 
de mesas para tratar os temas 
da infraestrutura~ 

Segundo o Sindicato Labrego 
Galega " o tempo demostrou 
que tiñamos razón", tendo que 
aceitar os seus plantexaméntos 
os outros sindicatos, m~mo, • 
cando pretendian deixar ás 
c9.LL. fara da plataforma unitá-

ria: 

Feiraco foi máis alá 
A Cooperativa Feiraco acordóu, 
nunha xuntanza celebrada . esta 
semana, fixar o" précio de recolli
da de leite a 39 pesetas litro. Ain
da que o pr~io acordado é so
bre unha base de 3,5 por cento 
de -grasa, ~ta empresa galega 
foi mesmo máis alá do que pe
dian . os sindicatos éstatais na 
mesa negociadora: 37-pesetas. 

Ráchase deste xeito a postura 
unitária das empresas, teméndo
se en meios agrários que as mul
tinacionats castiguen a" Feiráco 
como fixeron con Larsa, afirman
do _qu~_ "teñen moitas e moi va~ 

_riadas formas de facelo como xa -
demostraron en máis dunha oca
sión". 

Esta postura de Feiraco pon 
de manifesto a existéncia de 
confradiclóns · entre as distintas 
empresas, sobretodo entre as 
multinacionais e as máis peque
nas e entre as·empresas gelegas 
e foráneas. 

Os ,agricultores están dispos-· 
tos a presionar para que non se 
lles abandone aos dictados dos 
monopólios. Neste senso van ~ 
mobilizacións, tanto a manifesta
ción do dia . 1 en Compostela 
como a 22, que ainda non ten 
concretada a sua .forma de pre
sión. O 
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NEGOCIACIÓN _POLOS CALADEIROS· DE PESCA 

A expulsión .da Namíbia dos ·conxeladores ·· . . · 
. propícia os aeordos indivíduais. con encarecemento das .. 1.icéncias . 

. Os· annadores deciden restabelecer-Os seUs próprios .canais 
intemacionais. de ·negociación e ignorar a Madrid e Bruxelas · 
•oLT 
A data para . que os 
conxeladores galegas 
abandonen os ca·ladoiros 
de -Namíbia-chegou sen 
solucións por parte do . 
governo Central neri de 
Bruxelás. Os armadores 
afectados pola nova 
.regulación dos caladoiros 
optaron por negociar . 
·directamente co governo 
de Wjndhoek. Os 

· empresários regresan por . . /' 
pnme1ra vez a · 
procedimentos pre
comunitários nos que 
priman os acordos 
·privados e denuncian 
públicamente a 
_incompeténcia . 
demostrada palas 
autoridades pesqueiras 
españolas. 

· As empresas· pesqueiras envia
ron ao governo . namíbio unha 
proposta de pago de cánones 
por pesca capturada e por per
misos ou .licéncias. Os acordes . 
compren.derian tamén a coope
ración con indústrias do 'pais', e 
a entrega do cinco por cento da 
capacidade total de · adega de 
cada buque con permiso de pes:;-

. ca en espécies de consumo iío 
mercádo namíbio, en especie! o 
xurel. Tamén se oferecen a regu
laren o embarque dunha parte da 
tripulación de orixe namíbio. Os 
ba~emos p,ara o pagos das lic~n
cias utilizarán como referéncia os 
que, xa existen cos -paises do sul. 
da Africa. 

A decisión dos armadores de 
conxelado é a primeira que se 

· produce desde o sector de pes
.· ca con . ignoránc,ia expresa da 
Administración. Desde as empre
sas galegas reclámase para a 

INSEGURIDADE NO MAR -

·xunta ~apacidade para negociar 
con terceiros paises · xa que na 
opinión do xerente da Cooperati
va ·de Armadores do porto de 
Vigo a pesca carece dun. ministro 

· que a represente no Estado. 
Desde a Asociación de Armado
res de Co.nxelador~s (Anqmer) 
solicitaron hai meses unha entre
vista c;o ministro de Agricultura e 
Pesca, Carlos Romero, pero reci
biron repetidas negatiVas. En 
contraste con esta renuéncia, os 

- armadores tan mención da sua 
. rica experiéncia perso~I en tratar 

directamente cos govemos que 
posúen caladoiros. Todos coinci
den en calificar .de. in-esponsábel 

· AntOnino Torrón 

a atitude do Govemo Central e 
da Comisión de Pesca de Bruxe
las que- coñecian dos proprios 
armadores hai case cinco meses . 
a situación que se produciria por 
estas datas. 

Negociar individualmente 
, A confusión e o temor non só le

vantaron as protestas dos arma
dores contra a Administración 
-central e comunitária senón· tjue 
provocaron a ci"ise d~ Anamer e 
a dimisión do seu presidénte Xu-

. lio Vieira; acusado por alguns 
aso.ciados de ter procurado unha 
solución para a sua empresa con 
perxu ício para os intereses coo-

. 'Ant~ uriha traxédia é · imposíbel. quedarse parado' · · 
• MONTSE ALVAREZ/A GARDA 

A Garda foi notícia, triste, 
qurante estes últimos 

_ meses, primeiro co . 
· fundimento do Ve/asco 11 e 
. despois coa morte dun 
nfariñeiro no bloqueo do 
porto de Algeciras. Nestes 
lucfuosos sucesos houbo
un. borne que levoú a voz 
cantante, eleito portavoz 
dos viciños: Antonino 
Torrón que, despois da 
morte do alcalde Manuel 

· Diaz, Ligero, pasou sen 
dúbidal. a ser o · 

. concelleiros máis coñecido 
da actual Corporación 

. "O ser o director do coléxio onde 
estudan tillos e familiares dos 
mari,ñeiros mortos no Velasco·11, 
o qµe me fixo viver, polo tanto, 
moi de parto a traxédia, ademais 
de ir no b~co un compañeiro do 
BNG e oito da INTG; a imposibili
dade de quedarse nunha situ~-

.ción como esta qui·eto, obser
vando, para calquer · persoa cun 
mínimo de sensibilidade· e a p~ti
ción dos familiares", son as ex
plicacións que dá Antonino . To
rrón para asumir o papel. de por
tavoz e acadar l,ln notábel _prota
gonismo na dirección das de
mandas viciñais. A sua atitude 
contrasta coa dos demais gru
pos' que só realizaron falsas pro-

. mesas pero sen comprometerse 
a fondo. · · 

Pero. A Guarda, até agora un 
concello monopoli~ado por Lige
ro está tamén revolto no eido po
lítico con liortas no próprió PP e 
o aumento de soldo para a nova 
alcaldesa e o tenante de alcalde, . 
"que non foi tanto como se difo, 
só un 5 por cento, co que a al.: 
caldesa pa~ a cobrar 155 mi 1 
pesetas e o tenente de alcalde 

. pasa de. 43 a 83 mil pesetas, 
pero en total aos viciños véñen- . 
nos saindo por 475. mil pesetas . 
estas-dl,las persoas", afirma An
tonino Torrón. - . 

O Conceileiro do BNG recoñe
ce que non é un- soldo excesivo 
"sobretodo 'se ternos en conta os 

concellos do PSOE"; pero critica 
"a preséncia de duas persoas no 
concello, tendo unha delas · tra
ballo exclusivo". 

Antonino Torrón razoa deste 
. xeito a situación: "pode pasar 
-que a alcaldesa non é suficiente
mente cap~ de levar o cargo 
por si mesma; que non ' sexa 
máis ·que unha manobra política 
para apresentar ao primeir.o te-

. nente de ~lcalde, António Civida
nes, como cabeceira de lista do
PP para as próximas eleicións ou 
ben,· corno · pré~io para que este 
señor non obstaculizase a elei
ción da alcaldesa". 

Mentres tanto- a Corporación 
non aproba unha proposta do· 
BNG para facer un plan piloto 
con vistas á potenciación turísti- · 
ca e· o antigo consultório da se
guridade social, édifício singular, 
propriedade · do Patronato do 
Monte, estase a vir abaixo sen 
que o govemo municipal se acla
re que vai facer con el. Ambula
tório, centro sanitário, · . centro 
para a terceira idade? A pergunta 
quedou sen contestar no último 
pleno. - \, o 

perativos. Ben antes que a dele-
- gación do Estado, representada 

por Femandez Ordoñez, viaxaran 
a Windhoek armadores galegas 
que tentaron de toi:nar participa-

-eións en compañias con base na 
Namíbia que dispoñen de cuotas 
de pescada. Xulio Vieira nego
ciou duas licéncias de pesca a 
cámbio de adquirir o 30 por cen
to dunha sociedade pesqueira 
namíbia. 
- O xerente da Cooperativa de 
Armadores tirou importáncia á 
constitución apresurada destas 
empresas coñxuntas qúe el con
sidera un feito normal. Como ob
xectivo principal da Cooperativa 

fixou o logro duns acordos pes
queiros con todas as garantias 
posíbeis, pero non puido deixar 
de lembrar que a dispersión de 
acordos, tal como a que aconte
ceu nas Malvin~s. só servira para 
encarecer as licéncias. De feíto, 
naquela ocasión a asociación 
Anamer amenazou de expulsión 
a unha empresa asociada por 
procurar ailladamente unha saida 
ao seu problema. 

O grupo Galfrio coincidira en 
Windhoek coa delegación de 
Anamer e os representantes do 
Estado o que provocara críticas 
por parte dalguns armadores 
asociados. O 

' . 
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TVG EN ASTURIAS 

Os viciños levan recollidas 1000 sinaturas para peder imaxes da nósa T v 

Clausuran un ~epetidor da lVG en. Návia · 
.A.E. 

O xefe -de Inspección de 
Ondas de Ovieu mandou 
desmontar un repetidor da 
TVG en Návia por 
consideralo ilegal. Os 
viciños reaccionaron 
recollendo firmas nas que 
se pede~oder ver a tv 
galega. Ao longo da costa 
astur existen vários 
repetidores privados para 
poder captar as imaxes da 
Televisión de Galiza. 

"Foi un gran disgosto, non o 
sabe vostede ben", afirmaban 
desde o Bar Castropol, cando 
lles perguntábamos pola clausu
ra do repetidor que "Electrodo
mésticos Carlos" de Návia tiña 
instalado para que os viciños pu
desen receber os sinais da TVG. 
A orde, cursada polo Inspector 
de Ondas de Ovieu en base á 
sua ilegalidade pois "só a Retevi
sión está autorizada a repetir 
imaxes", non só é incomprendi
da polos viciños, senón que está 
a ser amplamente constestada. 

Carlos, o proprietário do esta
belecimento que instalou o ree
misor, afirma que "o único que 
queríamos ,era ver Televisión de 

AGRESIÓN ECOLÓXICA 

Galiza; non facíamos mal nen
gun". 

A Asociación de Viciños de 
Návia foi quen colleu a iniciativa 
para conseguir que a TVG se vol
te a poder ver na desembocadu
ra do Návia, comezando unha re
collida de firmas pedindo a repo
sición do repetidor. O escrito co
locouse nos locais públicos e o 
éxito foi tal que se conseguiron 
en poucos dias superar as mil si
naturas. 

Carlos afirma que, "de non po
der utilizar o noso reemisor, que 
amplíen o que teñen en Ribadeo, 
para que o sinal chegue até 
aquí". 

Outros moitos repetidores 
A aceitación da TVG é franca
mente grande nesta banda do 
principado astl.Ariano, historica
mente pertencente á Galiza, sen
do os programas máis aprecia
dos os deportes, Arestora, as 
películas e, sobretodo, os debu
xos animados polos nenes. lsto . 
fai que ao longo de toda a costa, 
a onde é máis fácil que cheguen 
as ondas pola sua orografía, 
haxa instalados diversos repeti
dores, alguns como o de Car
dás, prévio acordo municipal. 

A membros da Mesa para a 
Defensa do Galega de Astúrias 
surpréndelles asi que "sexa pre-

cisamente o de Návia, a zona 
máis galeguizada onde o clausu
ren, deixando os doutras zonas". 

A MDGA xa pedira na sua 
constitución que as imaxes da 
TVG pudesen ollarse na zona 
ocidental astur, reclamando, o 
mesmo que a Mesa do Bierzo e 
de Sanábria, rep~tidores que 
permitan "nestes territóricos his
toricamente galegas e de fala 
galega ver a TVG". 

Os repetidores privados e as -
antenas parabólic~s son frecuen
tes nestas zonas. 

( 

Paralelamente á petición de 
repetidores para que as ondas 
da TVG "cheguen a todo o terri
tório galego, e non só ao admi
nistrativamente da· Galiza", en 
Astúrias están a reclamar que a 
TVG trate notícias destes territó
rios, porque, qomo afirmaba un 
viciño de Eilao "non aliamos a 
TVG só porque nos goste máis, 
senón porque os sentimos máis 
identificados coa sua fama e 
coas suas notícias, polo que é 
lóxico que reclamemos atención 
informativa". 

Na zona lindante coa Fonsa
grada, que poden captar as emi
sións, valoran moi positivamente 
"que a rapaza do tempo tamén . 
nos inclua a nós", lamentándose 
que sexa a única. O · 

Nun dos máis apreciados ecosistemas de Valdeorr~s 

Recollida de firmas 
contra . Polígono de A Raña en O Barco. 
• X.L.T JVALDEORRAS 

~ 

A Asociación para a Defensa 
Ecolóxica de Valdeorras (ADE
VA), está a realizar a recollida de 
firmas contra o polígono indus
trial que o cohcello de O Barco · 
pretende erguer na zona de A 
Raña do Amado, declarada es
pácio n'atural pola Xunta da Gali
za. O concello está mantendo 
negociacións coa Consellaria . de 
Ordenación do Território para 
que esta lle permita o uso do 

. solo cos fins previstos. 
Para a asociación ecolóxic.a, a 

primeira que de forma pública se 
ten pronunciado sobre o tema, 
estase a provocar a destrución 
do único espácio natural decla
rado no concello, con todos "os 
inconvenientes como destrución 

dun espácio ecolóxico, constru
ción dunha ponte, non poder 
construir a menos de cen metros 
do rio Sil e consecuentemente 
anegación de sotos por. estar a 
un nivel freático inferior ao dorio. · 
Todo iso levaria a un custe moi 
elevado do polígono, coa menta
de redución de hectáreas urbani
zábeis ao manter a liña dos cen 
metros do rio". 

A agrupación ecoloxista solici
ta no comunicado que está co
mezando a ser subscrito polos 
viciños da localidad~. que os 
edis barquenses "que proxecten 
outro lugar no que non destruan 
un ecosistema específico, para 
ubicar o polígono de O Barco, ao 
cal non nos opoñemos por pare
cernos necesário, si nos opoñe-

- mas radicalmen~e a que dito po-

lígono se proxecte e se faga na 
Raña do Amado, por ser un dos 
máis meritosos ecosistemas de 
Valdeorras, que debemos prote
·xer para o disfrute hoxe e mañá 
de xeracións vindeiras". 

A recente celebración da "Se
mán Verde", levada a cabo polos 
catro coléxios da localidade, 
puxo de manifesto a preocupa
ción dos barquenses potas cues
tións ecolóxistas e meio-ambien
tais. Segundo un inquérito feito 
polos e~colares, os viciños de O 
Barco considerán como preocu
pante a -situación negativa do 
meio-ambiente e pensan que a 
principal causa·nte desta é a em
presa química "CEDIE", que ·non 
ten instalados os filtros necesá
rios para evitar o vertido de fu
mes contaminantes. o 
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O dia 30 constituirase a Mesa 
• .,... i • 

·de _ Defensa do galega no· Bierzo 
•XLT/O BIERZO 

O/ dia 30, está prevísta a consti
tución definitiva da mesa da de
fensa do galega no Bierzo. O 
acto terá lugar na localidade de 
Corullón, a partir das sete datar
de. Entre os participantes na reu- , 
nión, no transcurso da que se 
elexerán os representantes da 
di~ectiva, atópanse membros de 
asociacións culturais, colectivos 
e persoas indiviquais dos conce
llos de Toral, Ponferrada, Vila
franca, Carracedelo e Corúllón. 
Un dos temas a tratar será a or
ganización da segunda edición 
do congreso sobre o galego ex- . 
tecior, .que tivo a Celan ova coma 
primeira sede. 

A eleición de Corullón como 
lugar onde se celebrará a reunión 
débese a que o Colexio Público 
da localidade foi un dos pionei
ros _na defensa da língua galega 
no Bierzo, coa edición da revista 
escolar bilíngüe "A Curuxa": Os 
promotores desta idea tomarán 
parte activa na constitución dp. 
nova mesa, similar á xa existente 
en Asturies. 

Precisamente a celebración do 
congreso sobre o galego exterior 
en Celanova determinou a nece
sidade dunha asociación que re
presentase os intereses dos per
to de 30.000 galego-falantes que 
existen na bisbarra do Bierzo, e 
que permanecían sen defensa 
posíbel ante os ataques do .cas
tellano tanto na cultura· como na 
educación. A delgación berciana 
no devandito congreso propuxo, 
e asi foi aceitado, que a reunión 
do presente ano tivese lugar en 
Vilafranca do Bierzo. Pésie a que 
non existen datas, poderia cele-

MOTOCICLISMO 

En segundo plano, co nº 6, Sito Pons 

brarse no mes de Setembro. 
A organización do congreso 

seria unha das primeiras activi
dades da Mesa, que aprobará un 
calendário de actividades para o 
-presente ano. Os fins da asocia
ción serán a promoción e norma
lización da língua galega nos 
concellos fronterizos coa comu
nidade galega, favorecendo a in
tervención das respectivas co
munidades autónomas. 

Partido 
Por outra banda, unha série de 
persoas independentes e prove
nientes de Izquierda Unicja, están 
estudando a posibilidade de 
criación dunha formación políti
co nacionalista e galeguista coa 
acudirás próximas-eleicións mu
nicipais. Ainda que polo de agora 
non se teñen producido máis 
que contactos infomiais, existe a 
posibilidade de que se apresen
ten candidaturas ao menos en 
quincte concellos de fala galega 
e tamén na capitalidade. da bis
barra, Ponferrada. 

Estes rumores apontan tamén 
a·posíbel colaboración con algun 
grupo nacionalista que estivese 
·interesado na sua implantación 
na bisbarra, desde a que se ten 
reivindicado en numerosas oca
sións unha maior atención por 
parte das formacións políticas 
galegas. -

As liñas de traballo deste gru
po estarian na da mesa da de
fensa do galego, isto é, unha de
fensa integral da galeguidade do 
Bierzo pero non desde_ os puntos 
estritamente culturais e non polí
ticos que defende a Mesa senón 
desde unha posición política e 

· nacionalista. O 

DON ALFONSO 
RIC~DO RIVERA 

Non se pode esquencer o traballo, nen agachar o éxito. Alomenos 
non se debe deixar á manee o afán de superación, o risco e, por que 
negalo, a calidade. -

Sito Pons ven de conseguir nos últimos anos o que semellaba im
posíbel para nengun piloto: dominar totalmente o campeonato mun
dial de motociclismo na categoría de 250 ce. 
. Sempre foi a cilindrada de todos contra todos, aberta á vi.ctória de 
máis dunha dúcia de pilotos dlspostos a morrer ria asfalto na procura 
dun pasto no pódio. 

Porén un dia chegou o catalán trio, calculador e de pilotaxe sóbria 
asumindo os mínimos riscos necesários para acadar unha pole posi
tion; unha victória e, para remate, dous títulos mundiais consecutivos, 
amostrándolles aos seus rivais que a categoria do cuarto de litro tiña 
nome próprio. 

Non deu opción e asi foi como Sito pasou a ser Alfonsazo, come
zando a · maquinar o soño dourado de competir (non sel- participar) na 
cilindrada de 500 ce. 

Pero aqui a. loita non é aberta. Todo se reduce a tres ou catro 
superpilotos que contan co mellor no que se retire a máquinas. neu
máticos, equipa técnica e orza!'flento . 

E aló vai Sito Pons a por un lugar entre os inmortais das duas. 
rodas, oun pesto no cúmio do caixó_n que remate coa hexemoniá_ de 
estadounidenses e australianos. ... 

Don Quixote cabalga de novo, pero neste caso non son muiños, 
son auténticos xigantes sobre rodas que manexan os 160 rocinantes 
cunha mestria fora de toda dúbida. 

No caso de que Sito consiga achegarse a eles seguerá a ser Alfon-
sazo, pero se un dia acada un pódio pasara a ser Don Alfonso. O 
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.A CUESTIÓN NACIONAL 

Duras críticas ao documentQ:, do PC 
sobre a negociación 

Euskadi.ko E.squerra · 
atravesa un dos seus 
momentos máis difíceis 
• JOSEBA MACIAS 

Rumores de integración de 
Mário Onaindia no PSOE, 
dura· crítica ao documento 
sobre a negociación poi ítica 
en Euskadi apresentado 
polo PCE, ofertas contínuas 
ao PNV para favorecer un 
governo de coalición tras as 
próximas autonómicas.;. a · 
bamboleante poi ítica de 

-Euskadiko Esquerra atravesa 
un dos seus momentos máis 
difíceis. Mentres, moi 
poucos son xa os que 
lembran o ambiente de 

. xúbilo 'que se vivia no 
frontón de Gallarta (Biskaia) 
no 1976 cando entre berros 
de apoio a ET A(p-m) 
criábase EIA cun documento 
programático no que se 
talaba, incluso, de 
marxismo-. leninismo ... 

Moi posibelmente sexa · EE hoxen-
. dia, como dicia non hai moito Fran
cisco Letamendi, "Ortzi", o princi
pal valedor e lexitimador do cha
mado "Estado das Autonomias", 
unha adecuación posmoderna aos 
tempqs que corren. A potenciación 
dunha filosofia individualista, "ra
cionalizada", negadora de calquer 
leitura que supere o marco do es
trictamente própr.io (de aí que no 
debate sobre a auto-determinación 
insistise na necesidade da aplica
ción prioritária "individual" deste 
direito) leva consecuentemente a 
uns postulados ideolóxicos entre 
os que, é só un exemplo, a CUE;lS
tión nacional queda reducida a un 
anacronismo "paleo- rural". EE ten
se convertido fundamentalmente 
nun ateneo de análise político no 
que Lafontaine e Kinnock son os 
totems de adoración. Practicamen
te desprovista de militáncia e pe
netración social, a sua atividade 
política redúcese a uns cadros que 
adoran a cultura da técnica e a mo
dernidade. Que é o que motivou 
esta realidade? Irnos -facer un pou
co de história para contextualizar o 
proces<?. 

Un pouco de história 
No seo da ETA(p-m) que vive a 
agonia de Franco surxirá unha liña 
que, seguindo os supostos postu
lados ideolóxicos de Gramsci, 
plantexa a necesidade de que o 
protagonismo debe estar na loita 
de masas e non na actividade ar
mada, no periodo de traspaso de 
poderes franquista. Esta leitura 
leva a defender á articulación dun-

. ha plataforma política .que interve
ña nos mecanismos eleitorais, fren
te a outro sector (os chamados 
"berezis" partidários do foco arma
do revolucionário neste contexto) 

. .que se fusionai:á con ET A(m) antes 
das eleicións do 1977. Os primei
ros .constituirán EIA mantendo a 
teoriá do desdoblamento e a pau
latina liquidación do grupo armado. 
O novo partido verase inclinado a 
aceitar cada volta en maior medida 
o marco da Reforma que o leva a 
aprobar o preautonómico no 1978. 

· ·Desde Xaneiro dese ano, a direc
ción de EIA afirma que xa ñon exis
ten máis que duas alternativas no 
seo da esquerda basca: a sua pró
pria e a de ETA militar. Paralela
mente en Maio do 1978 terá lugar 

o congreso de HASI no que a asa 
moderada deste partido se escinde 
encetando un proceso de fusión 
que culminará en Setembro do 
fTlesmo ano. 

Mentres a esquerda abertzale vai 
cristalizar:ido . no proxecto de HB, 
no -seo de EIA a loita de correntes 
leva á ruptura co .Partido do sector 
"m-1", contrário a unha forza políti
ca que xa non fai distingos entre 
socialismo e comunismo. Esta 
conceición "ampla" leva á criación 
de EE que plantexa como "leit-mo
tiv" da suá política a curto prazo a 
defensa a ultranza do Estatuto de 
Autonomía. A sua campaña xirará 
arredor da necesidade de integra- · 
ción de Navarra e a saida dos pre
sos. A consideración de "reaccio
nária" da atitude de UCD no proce
so de transferéncias, levará incluso 
a ET A(p-m) a realizar atentado con
tra militantes en Euskadi do partido 
de Suárez. 

Na primeira metade do 1981 .fu
siónanse EIA e o sector maioritário 
do PC én Euskadi, contrário á polí"7 
tica de Carrillo. Pmalelamente Ban
drés e Onaindia inícian contactos 
con Rosón para posibilitar a sáida 
dos presos qu'e abandonen á "vio
léncia" ... 

O xiro definitivo na política de EE 
dase en Xuño do 1981 con motivo 
do Congreso Constituinte: Nel afír- . 

· mase que é a Constitución a que 
pon límites ao golpismo, que o 
povo basco xa se autodeterminou 
coa aprobación do Estatuto e de
féndese paralel~ente o Estado 
federal. En Feóreiro do 1982 
ETA(p-m) escíindese: mentres que 
os defensores da VII Asamblea de
ciden manter a trégua optando a 
fins de ano pota sua. auto-disolu
ción, celébrase unha VIII Asamblea 
partidária de coordenar a actívida
de armada nun "momento de direi
tización xeralizada". Arredor deste 
proxecto constituirase a plataforma 
-eleitoral Auzolan, e tras o seu fra
caso, os seus militantes en activo 
van incorporándose ao aparato de 
ET A militar. 

1982 é o ano que marca a con
fluéncia de EE co PSOE, unha con
fluéncia criticada por unha reduci
da base á que se foi acalando pa
seniñamente. Froito desta atitude 
será o "trato de honor" co que é 
recebido Bandrés en Madrid e a 
potenciación da sua mensaxe . e fi
gura de manéira contínua pola "Es
paña oficial". De aí á probación ex
plícita da Constitución, o "novo 
discurso" e a difusión dunha men
saxe "light" aplaudido desde moi 
tjistinfos foros, hai tan só un paso. 
E lóxico pois que EE sexa a forza 
poi ítica ho en Euzkadi máis aposta 
á negociación ... Ou que insinue a 
sua posíbel futura integración nos 
debates do programa 2000 .. Son 
rumores de água nun rio que se. 
move. O 

Enrique Líster 
'Non hai comunismo coas.tendas valeiras' 
• ALBERTO CRUZ 

Enrique Líster ven de 
receber o Prémio 1 O de 
Marzo que concede o Clube 
Cultural Adiante. O mítico 
loitdor republicano de orixe 
galega, residente en Madrid 
desde o seu regreso do 
exílio, aborda' nesta 
entrevista diferentes 
aspéctos da sua visión dos 
actuais ácontooimentos que 
sacuden a história do 
socialismo. 
Enrique Líster naceu en Ameneiro 
un mes de Abril do ano 1907. Can
do contaba 11 anos os seus pais 
trasladáronse Cuba e ali ingresou 
no Partido Comunista, o que lle 
supuxo a persecución do réxime 
machadista. No 1928 volta a Gali
za, onde se lle encarga a tarea· de 
organizar o PCE e o Sindicato de 
Oficios Varios de Teo- Ames. Ca~
tro anos máis tarde, no 1932, ten 
que refuxiarse na URSS, onde tra
balla . na construción da primeira 
liña de metro de Moscu e cursa 
estudos na escola leninista e na 

academia militar. Tras o seu regre
so clandestino ao Estado español, 
a fins do 1935, participa no aplas
tamento da sublevación fascista 
en vários cuarteis de Madrid e diri
xe unha columna na Serra de Gua- · 
darrama. Ocupou altos pastos 
dentro do Exército Republicano 
entre eles o de comandante do · 
mítico 5° Reximento. Finalizada a 
guerra volta á URSS, onde cursou 
estudos na Academia Militar de 
Franza, acadando o grau de coro
nel. As9endido a xeneral, manda a . 
2ª División do Exército Polaco e 
máis tarde pasa a ser xeneral do 

. Exército Xugoeslavo. No 1945 en
tra clandestinamente na Fráncia, 
onde se dedica á instrución de 
destacamentos guerrilleiros e a 
outras tareas . do partido, como a 
criación do Partido Comunista de 
Galicia. No 1970 rompe con San
tiago ·carrillo e aqandona o PCE 
para formar o PCOE, do que foi 
secretário xeral. Ao abandonar 
Carrmo o PCE, Enrique Lister pro
pón a disolución do PCOE e a in
tegración no PCE, de cuxo Comité 
Central forma parte na actualida
de. 

Líster cumprirá 83 anos neste 

mes. Toda unha vida de militáncia, 
de loita, que volveria repeter paso 
a paso, "penso que me teño por
tado dignamente en todas as si
tuacións e lugares, ben sexa na 
loita armada, na sindical ou na po
lítica. Cando un se acerca ao últi
mo da sua vida hai que ver se se 
com,iiiortou como correspondia ou 
non. Eu fíxeno e repetiria o mes
mo. Por iso, cando recebin a nota 
propón.9ome para o Prémio 1 O de 
Marzo considereino como algo na
tural", di arrastrando as palabra§ 
lentamente, pero con firmeza. 

Ainda que o histórico dirixente 
comunista non o diga, o outorga
mento d9 prémio causoulle sati
facción. E o recoñecimento a toda 
unha vida de loita pola liberación 
social da Galiza, · 1oita que come
zou coa marcha dos canteiros de 
Noia cara Santiago. Porén, Enri
que Líster di que non tivo protago
nismo algun na sua organización, 
"porque naquela épo9a xa o PCE 
me tiña enviado á URSS, pois es
taba perseguido a raiz dun choque 
entre sindicalistas e patróns que 
se saldou cun morto e vários feri
dos". 

A sua relación coa Galiza conti-
' 
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-- asunto; Teño plena confianza en 
que as causas se irán resolvende,,~ 
con moitas dificuldades, pero que -
se van resolver de boa forma". 

onde o marxismo fose a doctrina 
que os guiara e isó non existiu. Os 
partidos foron dexenerando e bu
rocratizando. Eu vivin vários anos -
na URSS e Checoeslováquia e co-
ñazo ben a uns e a outros." Esquerda europea 

E cal é o papel · que xoga ou vai A entrevista con Enrique · Líster 
xogar na actualidade o Exército produciuse o mesmo dia que en 
Bermello?; "Un papel positivo. Aí · Madrid se xuntaba a plana maior 
están os feitos. Pero non é-ese ·o da socialdemocrácia europea para 
asunto, senón o · recoñecer que se presentar un ha revista de "pensa
teñen cometido toda unha-série de mento" dirixida polo vicepresiden
erros que deformaron a base do , te do Governo español, Alfons_o 
marxismo, o que non quér dicer Guerra. Entre os convidados esta
que o marxismo teña · fracasado, ba Acchile Ochetto, o grande pro
está JlÍ, ben vivo como ideoloxia. ·tagonista da evolu<?ión dos parti-
0 que fracasaron · foron outras dos comunistas occidentais, 
cou8as, como os métodos, pero como ve Lister a evolución da es
non o marxismo". querda europea occidental?. 

'EN 70 ANOS DE 
REVOLUCIÓN OS 
PROBLEMAS 
NACIONAIS NA URSS 
NON FORON 
RESOL TOS' 

Pésie a non ter volto á URSS 
desde que Gorbachov está no po
der, Enrique Líster ten confianza 
na perestroika, é parécenlle "co
rrectos" os cámbios impulsados 
polo xa presidente da Unión So
viética e tamén ten confianza no 
futuro deles "con dificuldades 
desde lago". 

Non é tan optimista, ou cando 
menos non o aborda con tanta ilu
sión, a respeito do defiriitivo con
greso que o PCUS celebra_rá este 
ano en curso en canto á d.ireción 
que van adoptar . as reformas so
cio-económicas. Con cautela, Lís
ter responde cun "xa veremos o 
que pasa, pois cada dia estamos 
ollando causas novas e quédanos 
moito por ver". 

"Penso que as causas están pa-: 
sando por un periodo de ruptura, 
choque e falsificacións. Ademais, 
non se pode vivir tanto tempo fa-· 
-lando de comunismo canda-ñurica 
existiu, porque comunismo é un 
socialismo sen Cl~s. onde terán 
que pasar moitas xeneracións . 
para que surxa Q home capaz de 
construir e dirixir esa sociedade e 
non qúerer queimar etapas, como 
se quixo facer. É dicer, terá que 
pasar moito tempo ainda, pero 
unha das cousas falsas é dicer 
que na URSS existía o comunis
mo. Non pode habelo cando non. 
hai pan nas panaderias, nen carne 
.nas carnecerias. Eu traballei con 
400 gramos de pan negro · como 
barreneiro na primeira liña do me- · 
tro de Moscu e sei as tremendas 
dificuldades que se.pasaban". 

"Hai certas causas pasaxeiras 
--Prosegue- que noutras épocas 
enchéronos a cabeza, como can
do tiñamos 40, 50 anos menos. 
Non, as causas non suceden asi. -
E o socialismo ... , cando estás 
pensando que pasa neses paises, 
_pois hai que explicar que as ten-
das están baleiras e con anos e 
anos asi. Eu vivin no traballo, na 
frente a na retagarda. Hai que ser 
realistas." 

'CONSIDERO 
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• Casas sen luz perlo de· 
Lugo. Doce casas da parróquia 
de Soñar, perteñecentes ao. muni
cípio de Lugo,_teñen que alumear
se con candís de butano ou xene
radores próprios. 

Xá hai máis dun ano que os afec
tados fixeron un depósito de diñei-

-ro para construir a instalación da 
liña, pero o necesário paso por 
duas fincas complico~ a situación 
aos estar pendentes as expropria-
cións. · 

Esta situación contrata coas de
claracións do _Alcalde de Lugo, vi
cente Quiroga, que nesta semana 
valoraba moi ·positivamente o tra- · 
bailo realizado polo concello para 
reelectrificar o município. Pero ain
da máis coas declaracións grandi
locuentes do antiguos governos 
qµe, _por niáis de tres veées xa 

,. anunclarón ·a lotto--bombo que .. 'na 
Gªliza nqn .. queda ningunha -- casa 
sen eléctrificar". O tempo sácalles 
a razón dja a dia e, esta vez non se 
trata dunha aldea perdida alá na _ 
montana, senón que es!á situada a 
escasos quilómetros da muralla ro-
mana de Lugo. o · 

•Financiación de grupos 

), 

. .-. 

·fascistas a través do xogo. A _,.. 
ultradireita catalana finánciase a 
partires dos beneficios que obtén 
do xogo ilegal, segundo unha in:. 
vestigación realizada pola Policia 
Autonómica Catalana, cuxos resul-
tados foroh trasmitidos ao Ministé-
rio do Interior. 

Foi en 1986 cando se comezaron 
a descubrir oficialmente as cone
xións entre o xogo ilegal e grupos 
fascistas asentados en Catalunya, 
dándose a circunstáncia, segundo 
o informe, de-que "destacados mi-

- litantes destas organizacións con
trolan os garitos". 

Nas primeiras acciÓns contra QJt-
-sinos ilegais, realizadas pala policia 
autonómica deteytouse a presén- .. 
cia habitual-de militantes · fascistas. 
Segundo investigacións posterio
res a sua misión era "protexer a se
guridade dos locais". 

~ E é certo, don Enrique. Pero ·al
º gunhas causas son esperanzado
~ ras e outras verdadeiramente 
~ preocupantes, como os enfrenta
~ mentas étnicos entre azerbaiya-

--..-..-----------------------_.._ _____ __. nos e arménios ou entre rumanos 
NATURAL QUE SE ME 
TEÑA OUTORGADO O 
PRÉMIO 1 O DE MARZO' 

En Novembro de 1986 descu
briuse nun .garito instalado no Club 
de Cazadores Condal unha caixa 
con. detonantes e várias armas. 
Este tipo de explosivos non está á 
venda e 3· anos despois segue a 
ser un mistério. 
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nuou durante a guerra ainda que 
de forma un tanto tanxencial pois 
como comandante do 5° Rexi
mento tivo baixo o seu mando o 
Batallón Galega, "Era un dos infi
nitos que se organizaron. Este foi 
promovido por Castelao e outros 
galeguistas. Fixemos xuntos toda 
a guerra", non é máis explícito e 
fala das batallas nas que partici
pou o Batallón Galega como un 
todo do Exército Popular: Jarama, 
.Guadalajara e Bruneta. 

A medida que avanza a conver
sa, as lembranzas de Enrique Lís
ter embázanse. Hai algunhas que 
fluen espontaneamente e outras 
nas que costa traballo mergullar
se. Como, por exemplo, ao men
cionar a sua participación nos in
tentos de criación dun Partido Co
munista da Galiza despois de fina
lizada a guerra. "E ben, xa-estaba
mos na Fráncia. Eran os anos 
.1945 ou 46; querian que eu forma
se parte da dirección, pero non 
quixen porque para min estaba 
cl~ro o que queria Carrillo: ter uns 
criados na Galiza. Eu propuña un
partido que se organiz~se na Gali
za, non desde a emigfación, cun
ha dirección na Galiza, mentres 

Carrillo e Santiago Álvarez o que
rían doutro tipo". 

Ante a pergunta de se a sua 
postura podía ser considerada 
coma un intento de criar un parti
do de liberación nacional e social 
ao mesmo tempo, Listar resposta 
"claro, porque se trataba dun Par
tido Comunista de Galiza, eu non 
queria un partido dirixido desde a 
emigración. Afinal criárono como 
se tiñan proposto e comezou .a 
funcionar, pero nunca foi realmen
te un verdadeiro PCG. Non podia 
selo, pocque era na ·Galiza onde ti
ñan que estar os que dirixisen o 
partido e non en Paris". 

Explosión nacionalista 
Xa entrados no terreo nacionalista, 
é abrigado perguntar a un home 
que coñece ben a URSS, que é 
xeneral do Exército Bermello, por 
que se está producindo esta ex
plosión nacionalista á que esta
mos asistindo na Unión Sé>viética 
e noutros paises do Leste. "Co
metéronse toda unha série de 
erras e · deformacións... A causa 
viña de atrás, da época de Stalin. 
Non era ese tip_o de partido o que 
se precisaba, senón uns partidos 

e húngaros, "íso demostra que en 
70 anos de revolución eses · pro
blemas non foron resaltos e esta
ban ben patentes. A proba é que 
saltaron e continuan a saltar. Eu 
non sei como o van resolver por
que os problemas son moi compli
cados, diferentes segundo os lu
gares, e todo forma parte da situa-
ción que hai nos movimentos na
cionalistas". 

'Eu NON QUERIA UN 
PARTIDO DIRIXIDO ,-
DESDE A EMIGRACION. 
AFINAL CRIÁRONO 
COMO SE TIÑAN -
PROPOSTO PERO-
NUNCA FOI 
REALMENTE UN 
VERDADEIRO PCG' 

Tamén non é máis explícito ao 
se referir ao tenso pulso que o go
verno soviético mantén co lituano 
tras a proclamación de indepen
déncia desta r~pública. "Que vai 
pasar?, que van quedar co que 
pertence a quen se sacrificaron, a 
quen llo derori todo... Non set 
como se resolverá ao final esa 
cuestión. Non teño unha idea 
completamente acabada deste 

Se sobre este tema Enrique Lís
ter tala con profusión, non ocorre 
o mesmo cando se lle pede a sua 
opinión · sobre o debate existénte , 
dentro do seu partido, o PCE, so
bre un posíbel acercamento ao 
PSOE, "non vou talar de cuestións 
que non están elaboradas", é a -
sua lacónica resposta. 

Galiza 
Líster non ten unha opinión moi 
brillante do ¡;ictual momento políti
co galega, "a situación na Galiza 
·non se resolve con Fraga si ou 
Fraga non, pois ternos visto que 
teñen estado os outros e dedicá
ronse a roubar. Teno que decidir 
a loita. Ali hai un PCG que debe 

_ resolver o problema". · - ' 

Só queda in-tentar sonsacalo so
bre a sua . relación con Augusto 
Assia, pero Enrique Líster non 
está pala labor. "Os seus irmáns · 
portáronse mói ben na guerra. A 
el coñecino en Berlin no 1933, 
cando era o enlace da dirección 
do partido con Moscu. Desde en-
tón non o vólvin ver. Logo xa sa
bemos que marchou por outros 
camiños e non teño por que talar 
da sua traxectória cando está bas
tante clara desque rompeu co 
PCE e se enfrentou co partido -
convertíndose nun re_accionário" O 

Pouco despois descubriuse que 
o director do casino Palas Atenea 
(pechado eri Decembro de 1986) é 
o coñecido fascista Sebastián Pe
relló, a' quen se lle relacionou -co 
Batallón Vasco Español, senda ob- -... 
xecto dun atentado de ETA en 
1985. o 

•A tele-agresión neutrali
zada en Cuba. A primeira 

·transmisión da emisora de televi- '::::::! 

sión instalada polos Estados 
Unidos en Miami con obxecto de 
transmitir mensaxes e informa
ción anti~castrista á territória de 
Cuba, foi neutral.izada. A-emisión 
nordeamericana utilizou as fre
cuéncias do Canal Trece, que · 
utiliza a diario o governo cubano 
para transmitir o sinal de T elere
belde. 

O governo cubano ten recla
mado o seu direito d~ recusar ... 
calquera acción que atente con-
tra a sua soberanía, dacordo 
coas normas de dereito interna
cional e en especial da Conven
ción de -Nairobi de 1982e dos 
acordos da Unión Internacional 
de Telecomunicacións, asinadas 
por Cuba e os Estados Unidos. 

A Casa de las Américas de
nunciou a violación do espácio 
radio-eléctrico cubano e fixo un 
chamamento público a escrito
res, artistas, intelectuais e insti
tucions culturais de América La
tina o. Caribe e Nordeamérica 
para repudiaren este acto de for
_za contra Cuba. O 
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TRASPASO DO GOVERNO EN NICARÁGUA O 25 DE ABRIL 

Begoña .Moa 
'Nicarágua entra nuntla fase de inestabilidade que pode conducirá guerra·civil' 

. •MANUEL vaGA- analisada nesta entrevista 
A inestabilidade é a por Begoña Moa, recén 
pr~monición máis adecuada chegada a Galiza para unha 
para o futuro político estáncia temporal, antes de 
inmediato de Nicarágua. regresar a Centroamérica. 
Unha situaCión m'ilitar e En Xaneiró cumplíronse 
económica onde as cinco anos de estáricia 
alternativ~s e os acordos desfa xornalista galega e 
resultarán moi difíciles é colaboradora dest~ 

semanário' en Nicarágua. O 
seu traban.o na única 
emisora rexional de Rio San -
Juan, fronteiriza con Costa 
Rica, axuda a contrarrestar 
.a influéncia na zona dunha 
decena de emisoras deste 
último pais ·e ·mesmo dunha 
da contra, "Rádio ·Impacto". 

Cal é . o estado de ánimo ~ a 
derrota sandinista? · 
A primeira reación foi chorar. Re
sultou téln sorprendente que o pri
meiro que pensei foi que para a 
UNO non ia traballar. Falando con 
riláis calma con militantes da 

· Frente pensouse en seguilo facen
do e alí vou continuar mentres 
poi da. 

Cal é a situación dos extranxei
ros tras as eleicións? 
Apenas unha semana despois fi
xéronse reunións por paises e a 
decisión de todos os que estamos 
alí é a de quedar. Mesmo se a 
UNO intenta botarnos fariamos al
gunha medida de presiqn -Virgi
lio Godoy declarou que ia sacar un 
a un a todos os extranxeiro de 
pano rojinegro. 

'NON HOUBO 
ALEGRIA NOS 
VOTANTES DA UNO. A 
XENTE NON SAIU Á
RUA. PARA A 
DIRECIÓ=..;N;;.._;;S_;;_A..;;,._N_D_IN-IS_T_A_ 
FOI UN GRAN GOLPE, 
PERO REACIONARON 
DE CONTADO' 

A reación da povoación tras co
.ñecerse o resultado foi "extraña", 
segundo Begoña Moa. -Non 
~oubo alegria nos votantes da 
UNO. A xente non saiu á rua, nen 
houbo nengun tipo de festas . . Os 
únicos en celebrar a victória foron 
a direción da UNO. Pota sua parte 
os votantes da Frente, nun primei
ro momento, case non o podian 
entender. Para a direción sandi-
nista tamén foi un gran golpe, pero 
reaccionaron de contado. O mes
mo dia 26, despois de coñecerse 
os resultados, reuniuse a Direc
ción Nacional e leron un comuni
cado de aceitación dos resultados 
e entrega do governo, pero tamén 
d~ns compromisos co povo, esi
xihdo a desmovilización da contra 
para que a entrega do poder fose 
de forma pacífica. (O mesmo dia 
de realizar esta entrevista quince 
xovenes do exército sandinista 
morrian nunha emboscada, o que 
da idea das dificuldades que ainda 
se oferecen). Por outra parte afir
maron a sua vontade de loitar para 
que as conquistas revolucionárias 
non s~ perderan, como a reforma 
agrária, a entrega de terras aos 
campesiños, o m.antenimento das 
casas confiscadas ... 

As causas da derrota 
A guerra e a situación económica 
parecen ser as causas da derrota 
sandinista que mesmo fixeron 
errar á maioria dos inquéritos reali
zados. -A xente que votou a 

· UNO 'coido que non pensou nas 
consecuéncias práticas que lle 
pode traer, por exemplo, no to
cante a iso da devolución das te
rras ou das vivendas. Por outra 
parte sabían que coa vitória da 
Frente ia continuará guerra e son 
xa 50.000 mortos desde o ·trunfo 

U) da revolución. o servício militar alí 
V5 é ir morrer á montaña. 
~ 
~ Que parte do orzamento nacional 
~ se dedicaba ao apartado militar? 
< Estrictamente ao militar dedicába-

se o 50% do orzamento. Pero 
ademais tíai que contar os gastos 
auxiliares que van tamén a defen
sa e por último a . sangría de ca
dros que supon a guerra, porque 
os membros máis preparados da 
Frente non estaban na administra
ción pública senón na defensa, e 
asi gañouse a guerra --realmente 
a guerra da contra estaba gaña
da- pero sacrificáronse as per
soas máis capaces. Ao mesmo 
tempo perdéronse moitas áreas 
de produción que agora estaban a 
recuperarse. 

O primeiro que fixeron os meios 
de comunicación ocidentais tras 
a derrota foi lembrar as tres liñas 
da Frente, existentes alguns anos 
antes da revolución e especulou
se coa existéncia de divisións. 
Tras a reunión da Dirección Nacio
nal, fíxose unha reunión con todos 
os cadros rexionais, máis de, mil e 
pico de persoas. Comezaron axiña 
os encontros de Daniel cos inter
nacionalistas, Bayardo Arce tivo 
unha reunión coa mocedade, Vic
tor Tirado cos sindicatos e eu ima
xino que ten que haber diferentes 
pontos de vista, pero a impresión 
de unidade mantense e as decla
racións que fan seguen a ser uni
tárias. 

Falouse moito tamén aquí das 
declaracións de Borge e Ortega 
de que se perdían as eleicións 
entregarían o gove"lo pero non o 
poder. 
Esas declaracións foron moi co
mentadas despois das eleicións e 
perguntáronlle directamente por 
iso a Ortega. Dixo que foran mal 
interpretadas, que eles represen
taran o poder popular durante as
tes dez anos, pero que non son o 
poder, porque este reside no 
povo. Nese sentido di a F(ente 
que defenderá desde a oposición 
as conquistas revolucionários e 
vai traballar máis directamente 
cos organismos de masas e os 
sindicatos. Convén lembrar que 
ten un 40% de votos que prove
ñen de organismos de masas, sin
dicatos, asociacións de gandeiros, 
de traballadores do campo e son 
xente, que ainda que non son mili
tantes da Frente, é un voto militan
te o que deron. 

'Os MEMBROS MAIS 
PREPARADOS DA 
FRENTE NON 
ESTABAN NA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA SENÓ_N_N_A_ 
DEFENSA' 

Begoña Moa pensa tamén que 
-"o pais tal e como está agora é in
governabel para a UNO, porque a 
UNO son doce partidos que non 
teñen programa de governo e na 
que caben desde comunistas ate 
extrema direita. O pior destas elei-

, cións é que a UNO non se prepa
rara para gañar e a Frente non se 
preparara para perder. A diferén
cia é que a Frente reaccionou in
media_gitnente e apresentou os 
seus pontos programáticos e a 
UNO ainda non apresentou nada, 
non se sabe cal vai ser a sua polí
tica". o 
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'Os norteamericanos prestarán axuda 
a cárilbio dunha base ·militar' 
É de supoñer que a axudá exte- Que pode suceder co exército? 
rior, fundamentalmente nortea- . o exército sandinista está reco
mericana decidirá en gran parte · ñecido pala Constitución. Para 
o futuro. . reformar aspectos da Constitu
Violeta C'1amorro pedira aos Es- ción compre o apoio do 60% da 
tados Unidos 300 millóns de dó- Asambleia, que a UNO non ten, 
lares para empezar. e para cambiala tota1mente . re:.. 
Cabe lembrar que Guillermo En- quírense os dous tércios. O exér
dara, novo presidente do Pana- cito e o Ministério do Interior son 
má, púxose en folga de fame pontos intocábeis. Agora ben a 
como protesta pola falta da contra está a dicer que para vol
axuda prometida polos nortea- tar desarmada ten que desapa
.mericanos (mil millóns de dóla- recer o EPS. Aí é onde pode ha
res} á par da invasión. ber un perigo real de guerra civil. 

Hai activistas da UNO que son 
Na viaxe que fixo António Laca- ex-gardas, posto que a Frente 

pediron os norteamericanos, a 
cámbio dos dólares, é o poder 
establecer l,mha base militar en 
Nicarágua. Creo. que non lles in
teresa desarmar t~n rápido á 
contra, mentres non vexan qu~ a 
UNO é un governo consolidado 
e que poden ir cambianpo esa 
outra estrutura, como o Ministé
rio do Interior que é sandinista. 
Poden cambiar os ministros, 
pero, por exemplo, . o· xefe das 
forzas armadas ten que ser o 
mesmo . 

A inestabilidade do país. nesas 
condicións pode ser enorme~ 

yo, xefe da campaña da UNO, a ceibara a todos os presos, e esa 
Washington, parece que lle pro- xente estase a armar, a UNO non 
meteron os 300 millóns, pero controla en absoluto as suas ba
eses cartos supoñen unha arran-
cada. Eles necesitan 300 millóns ses. 

Si, desde lago. Os sindicatos, 
por exemplo, van plantexar rei
vindicacións que nestes anos 
non facian pola situación de gue
-rra etc. Van comezar xa a pedir 
aumentos salariais do 500% etc. 
Logo hai que ver que pasará con 
servícios como a meiciña públi- . 
ca, educació_n etc. Está tamén a 
Area de Própriedade Estatal que 
Violeta dixo que ia respeitar, 
pero hai que ver o que tan terra
tenentes que apoiaron á UNO, 
pero que quererán recuperar as 
suas terras. Coido por iso que a 
situación vaise facer ingoberna
bel en moi pouco tempo. 

de dólares (32.500 millóns de pe- Pero hai xa unhas diferéncias 
setas) mensuais neste ano. Os · entre as declaracións da contra 
Estados Unidos consideran ta- e o comunicado da UNO no que 
mén que eles non van ser os que recoñece ao Exército Sandinis
poñan todos os cartos, para iso ta. 
prometeron exercer toda a sua Si, tamén dentro da UNO hai 
influéncia diante doutros paises, esas diferéncias, entre sectores 
como Alemaña ou Xapón, para 
que apoien igoalmente. Decia liberais, e de extrema-dereita 
que a UNO non estaba prepara- que apoian á contra. 
da para gañar, porque, por A estratéxia norteamericana, 
exemplo, o suposto minis1ro de segundo se deduciria dos Do
Finanzas ftxo un plan de recupe- cumentos de Santa Fe, non pa
ración económica tora da reali- rece proclive a apoiar a un pais 
dada, que decia que en cen dias onde un poder como o do exér
cada nicaraguano ia gañar 500 cito non está controlado por 
dólares, iase acabar coa infla- eles. O exército parece ser un 
ción .. . lso é a que pode dicer al- ponto de definición. 
guén convencido de que non vai 

Begoña Moa sinála ROr último, 
cara aps lectores galegas, que a 
solidaridade con Nicarágua ten 
que seguir traballando, "ainda 
que xa non se encamiña ao go
vemo senón a municípios, orga
nizacións de masas etc. n. o - Sí, pero unha das cousas qúe xa ganar. 

Profusión nas ruas de símbolos (bjin_egros 

Pintadas somocistas aparecen en várias 
cidades chamando á vinganza -
• ANDRÉ CABANASIMANAGUA 

''Sempre sentln orgullo de ser 
Sandínísta, e hoxe ese orgullo é 
moito maior", afirmaba a escrito
ra Gioconda Belli nun artigo pu
brícado en Barricada días des
pois das eleicións. Este é un sen
timento compartido amplamente. 

A revolución non está vencida, 
inda que sí cunha ferida mortal 
tras dez anos de desangrar 
arreo. 

Nas ruas, a sensación é dunha 
eufória ao revés, dífícilmente 
descriptíbeL En apariéncia, a ale
gría dos vencidos; artificial, inda 
que necesária. Trátase de man
ter a máxima serenidade e o rit
mo normal de vida para que o 
cámbio de governo o 25 de Abril 
non signifique a parada e marcha 
atrás da revolución. 

Nunha imaxe abraiante e como 
anticipo da lo ita que se ven, mi
lleiros de persoas, sobre todo 
mozas e mozos, pasean, traba
llan ou van a erases. vestindo os 
seus paniños, camisetas e esca
rapelas sandinistas, cun entu
siasmo que a perda do governo 
semella ter incrementado. 

O viaxeiro ocasional que en re-
. guiares cantidades segue a che-~ 
gar· a Nicarágua non deixa de 
apreciar esta situación: unha cal
ma · externa que agacha a rábia e , 
talvez o medo. 

Ameazas de involución 
Os temores son fundados. Sec
tores moi amplos da coalición 
gañadora dan corpo a un sentí-

mento revanchista que pretende laños, todopoderoso empresário 
unha contrarrevolución política, que disputou a vicepresidencia a 
edificada sob o "cadavre" do Virgilio Godoy, é o paladín da pri-
~ndinismo derrotado na·s urnas. vatización. Ambos os dous son 
No político, buscan sustituir ao cualificados aspirantes a algun 
Exército Popular Sandinista dos nombramentos chave do 
(EPS) e ao Ministerio do Interior próximo gobemo: Agricultura 
(MINT), garantes das conquistas (encarregada de "des-confiscar" 
revolucionárias. E no económico, as terras que os sandinistas se 
reprivatizar terras e fábricas que · apropiaron "inxustamente") e In-
forman a Área Propiedade do dústria. 
Pavo, acabar co monopólio da Tras dunhas eleicións que en-
.banca e o comércio exterior, e frentaban concepcións apostas 
estabelecer un sistema de libre de sociedade e que deron cabi
mercado. Mario Chávez, técnico • da nun exercício indiscutíbel de 
da TV estatal, comentou, "temas liberdade a . grupos que prioriza-
ª memória viva do pasado máis ban a derogación da constitu-
recente, e sabemos que o que ción revolucionária, a convivén-
ven é un govemo pro-somocis- cia no campo, nas fábricasí no 
ta". A FSLN terá de utilizar toda parlamento e nas ruas, vése difí
a sua imaxinación para contra- cil. Por momentos, a posibilidade 
rrestar aos enemigos do povo dun estoupido social alónxa-se 
instalados agora no Governo. Co oü achéga-se pe_rigosamente. 
engado da ameaza pa contra ar- . O viaxeiro que visita estes días 
mada que ·non remata de ~scre- o país pode camiñar ata unha 
ver a crónica da sua desmobili- das prazas símbolo da Managu~ 
zación anunciada~ . · roxinegra e pantasmal: a . praza 

Algunhas cidades do interior 14 de Xulio. Alí, un parque de 
· do país (Masaya, Granada e Chi- atraccións contratado polo gÓ
nandega) xa teñen as paredes verno da FSLN vai receber á 
suxas con símbolos da paramili- nova equipa da ·Sra. ·chamorro. · 
tar Man Branca, insólitos nos pri- - Por 25.000 córdobas (1/4 de dó
meiros dez anos de revolución; é lar no renacido mercado. negro) 
a cultura poi ítica da vinganza, un faise un ha viaxe de case tanta 
ensaio de "19 de· Xulio ao revés" · ·" vertixen C'omo a vida mesma. 
en palabras · dun alto dirixente · Diante da grande nória que nas 
sandinista", · noites tépedas quer agarimar as 
Gilberto Cuadra, presidente da estrelas, un'1a rapaza sandinista 
ultradereita patronal, Consellq deixa cair un comentário: "Rousa 
Superior da Empresa Privada e rousa nória, pero sempre volve ·· 
(COSEP), xa anunciou a sua in- ao mesmo lugar". Así é _esta gran 
tención de "acabar con todo si- povo en contrastes. Dtgno da mi-' 
·nal de sandinismo". EnriQue Bo- séria e irónico na súa d.or. O 

•' 

O PSQE pe~de a majRria absolut~ . . · 
despois de seis m.eséS de provisoriedade 

O· PP .beneficiouse en .:Melilfa . . 

dos-votos-musulmáns -e do CDS 
O PP ·obtivo o escano pola -
circunscripción eleitoral vde 
Melilla na repetición dos 
_comícios. O PSOE perde·; 
deste xeito, -á maioria 
absoluta da que disfrutaba 
no Congreso _e, mentres se 

·reafirma na sua forma de · 
governar en maioria, pol_a 
auséncia de HB, busca 
pactos -tanto co PNV e CiU 
como cun CDS cada vez 
máis á baixa~ 

, Os votos dos nacionalistas mosul
máns -9 parte dos céntristas, pero 

. . 
sións. Un fallo do Tribunal Consti
tucional a prot da fórmula eleita por 
HB para '.xurar a Constitución, pou
co previsíbel, deixaria aó PSOE 
nunha. embarazosa situacipn, por 
máis que, nos grandes temas, -a 
gran banca xa propiciase un er 1ten::
dimerito con Aznár. -

O Presidente do Govern_o t-erá 
. que sómeterse -agora, como xa 
anunciou no Debate de Investidura, 
a unha cuestión de· confianza, na 
que,'. presumibelmente conte · co. 
-apoio do PNV e CiU, con quen es-
tán en conversas e, presumibel
mente cun, CDS que cada dia se
mella máis en decli'!e• 

tamén a perda do PSOE en várias · . Os analistas danlle especial ·im
mesas consideradas socialistas · portánda aos resultados de Melilla, 
permitiul:e ao PP conseguir o esca- considerando que son o comezo 
no en xogo na repetición dos co:.. . dunha .lenta caida do socialismo 
mícios na praza africaria de Melilla, español e que o caso Juan Guen-a 
co que Felipe González perde a funciona como ponto de inflexión 
maioria absoluta no Congreso d~ determinante, me_ntres no ·PSOE 
Deputados. A auséncia dos eleitos · ~ comeza_n a escoitarse voces dis
de HB é a razón esgrimida polo cordantes falándo_se dunha ampl? 
PSOE para seguir senda . maioritá- · remodelación· ministerial da que 
rio e presidindo_.as disti_ntas. comí~ até poderia saltar Alfonso Guerra. O 

ELEICIÓNS EN HUNGRIA 

~o Leste defínese 
pola ruptura 
.M. VEIGA 

Os resultados que deron · 
vitória á direita nas eleicións 
húngaras e a consecuente 

. derrota do PSH e POSH, . 
ambos herdeiros da poi ítica 
do antergo réxime, por máis 
que fose notória a sua rápida 
adecuación aos tempos, 
definen xa unha nídia liña de 
ruptura co pasado_en todo o 
Leste. Tras as elei.cións en 
Polónia, ROA e Hungria, a 

· tendéhcia cidadán aponta 
claramente ao cámbio 
radical, facetido us9 dunhas . 
posibilidades impensábeis 
no Oeste. 

Convén agora observar a virtuali-
- dade dos cámbios políticos, tendo 

en· conta ·que ·ás estruturas sociais 
non mudari tan axiña e en tanta 
profundidade como parece. Por 
outra parte, hai que agardar· a ver 
o que oferece un mapa partidário 
_formado en b~s_e a ·grupos caren
tes absolutamente de história e di
rixidos por líderes inexpertos. 

lnxénuos ante o· mito 
ocidental 

Os cidadáns c:to Leste parecen es
pecíalmente afectad9s polo mito 
ocidental. Un espellismo que redu- . 
ce a sociedade capitalisla ao as
pect9 do consumo, obviando a sua 
desigual distribución. Esa aperturá -
emocional ante a imaxe da opulén
cia é tanto cfonsecuéncia das c~
réncias próprias, como das menta
lidades cultas pero inxénuas-, con
formadas nun sistema onde a ética 
prima máis que a tortuosidade oci.:. . 
dental. · · 

Que sucederá, sen embargo, 
cando os cidadáns húngaros que 
por milleiros veranea15ah no lago 
Balatón, alugando un chalet, perte
ñecente aos sindicatos, por 80 
ptas. ao dia, sofran os efectos da 
inflación e as privatizacións? 

Hermann Tertsch, correspon-
: dente ·para o Leste dun díário ma
drileño, e conspicuo anticomunis
ta, apontaba r~entemente alguns 
dos problemas que agora poden · · 
vir: "Os mendigós fixeron acto de 
preséncia en Budapest e outras ci-

. dades, xa non chaman a atención 
os vellos furgando no lixo, mentres - . 
ruxen as motocicletas xapónesas 
dos tillos dos campeóns da espe
culación do.s últimos anos( ... ). A 
vida . púxose moi difícil e' a axuda 
dos ocidentais non chega. Os nor-

. teamericanos choran e rezan moito 
polo Leste. pero cando oferecen 
axudas, estas apenas cubren as 
bolsas de cinco e~tudantes". 

Que facil se perden os 
priviléxios no Leste 

Todo este maremot!) negativo para 
o socialismo real deixa, sen embar-
go; un leitura implícita positiva ao 
seu favor, porque nen as ditaduras 
se transforman en .dous días e sen 
violéncia, co.rno agora está a aco
rrer no Leste, nen as clases no po
der ~u nomenklatura~ como nes
te caso se pretendía- se despren
den dos seus priviléxios por unha 
via reformista. Se no Leste hoube
se banqueiros, episcopado, xunta 
de xéfes de estado maior e espe
culadores inmobiliários, · segura
mente os- cámbios non se terian 
producido, nen moito ·menos desa 
maneira. Só o doctor Rivera defen
de o uso lucrativo da meiciña con 
máis forza que todo o POSH de
fendeu a sua perrnanéricia no po
der. o 
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CARTAS 

AMOR E MULLER 

O fem,nismo desenrolado pola 
· muller, cara unha independéncia 
a respeito do home, leva a unha 
dependéncia casual ou "fatal" 
nas correspondentes ordes · da 
vida. O amiguismo ou tamén no
viazgo, compañeirismo impres-

. cindíbel para o camiñar xuntos 
'· da parella, non asimila compren

der nen entender de f.eito ,o que 
ho>Ce podemos chegar a dicer ou 
chamar: Amor libre. 

O amor libre, que non preten
do, nen moito menos, emascara
lo entre "comillas" non é poste 
na realidade cotidián da nosa 
vida. Achácaselle a un preten ... 
·dente ou querida compañia nun 

- . intre · concreto e _dise que son · 
mao~ pasos que non deberiamos 

GONZALO 

Revolucionario (aplausos e be
rros de: Tudas ao bar) Na breve, 
mais intensa etapa aplicasao da 
'sua teoria recorrimos a paso de 
xigante o camiño que vai dende 
o seu· nascemento a sua madu
rez, ensinandonos tamén como a 
luta de clases se desarrolla- no 
seo do Coletivo como luta de lin
has, asi vemos, como o oportu
nismo de tuda caste e cor apare
ce como diverxencia á que hai 
que combatir co estudo do Nar
cisismo-Leninismo pensamento 

ral estaba chea de nenas. Canto 
corazón ten un madeiro! 

Os monicreques cometeran un 
delito provocador e terrorista: 
palas suas boquiñas de cartón 
dixeran causas contra o famoso 
"Quinto Céntenário". O aconteci
mento estaba organizado pala 
Comisión contra. a sua comemo
ración. 

-r · dar. A independéncia non é nen. 
máis nen menos que unha vez 
que certa compañia non nos sa
tisfai na nasa vida en ··particular, 
non mostrar reparos .algun no . 
naso achegamento aos .demais 
_membr.os da comunidade: 

·, Xulio Bexar (aplausos e berros 
de: Alto ai, Ja te pijamos} A me
dida que avantamos na luta e 
após a firma de actuasón con
junta 'CO P. Coinµnista de Bop
hathatswana na Africa e o setor 
de APU? encabesado ·por Berto
lo Einstei, Pequeno Louzón e Ju
lio Calvo, claro! (berros de: Co
munismo é o minimo) chegamos 
a ver a necesidade da Chefatura 
que nos permitirá afrontar os vin
deiros combates coa garantia do 
trunfo, coa cet99a de ter achado 
en Ti, un arma poderosa contra 
a vacilasao, un piloto para guiar
nos sen errar o rumbo. Guiados 
por Ti lutamos por acadar as 
maiores vitorias construindo sob 

- E agora tiro conclusións varia
das. Primeira: que os monecos 
de guiñol só poden nb actual es
tado das causas talar de parva
das que afasten o máis posível 
aos nenos da realidade. Segun
da: Que a celebración do "Quinto 
Centenário" non só non se pode 
criticar senón que ademais ha 
celebrarse por todo o alto, coma 
se nós mesmos fósemos os co-

. lonizadores. Terceira: que a rua 
só se pode usar para pasear ou 
para tocar a gaita detrás do pre
sidente eleito: que a iniciativa 
cultural qúe non veña do Conce
llo semella non ser nen iniciativa 
·nen cultural, é provocación de 
deberá proibirse. E quinta e de
rradeira: que o quinto centenário 
famoso é algo que me produce 
diarrea. O 

- Non podemos criar afecto: e 
compañeirismo denostado nun
ha ambigüidade, nun precedente 
xa antigo e asimilado pola l::Jur
guesia. De feito, ·nos tempos que 

· precederon 8'> siste-ma capitalis-
, ta, e. mesmo na sociedade capi

talista ' o amor non ten porque 
darse só m.in- ambiente de querer 
formar unha família. Amor quer · · 
<;iicer amor compartido, non dicer 
o · meu amor, matizando nuíiha 
só persoa, xa que na prática 

· compróbase que este estado de~ 
- cousas é ficticio. 

- -· Non fai -falta frecuentar os 
. prostíb1i1los criados polo sistema 
capitalist~ma que hoxe nos 
oprjme, para entender con moi
tas diferéncias, se o paralelismo 
existente-é'htrea forma de acce
der_ a. un necesário désafOgo, 
eche buscado e en bastantes 
ocasións, entre o home e a mu
ller. 

En. calquer sistema que presu-. 
ma de socialtne'nte favorábel á 
clase traballadora, isto é, á $ua 

nón ha·i porque contemplar o 
acto car'nal ou coito en si. · O · 
amor libre no que queremos de
senrolarnos debe levarnOs a 
pensar que ·encerr~ nel os maio
res prexúícios até hoxe- coneci
dos. Perxuícios que moitos que
reriamos . ter superados e out ros 
enarbólanse da sua superación 
incerta: o 

ÑEMÉSIO GONZÁLEZ ESTÉVEZ 
(Vigo) 

_ liberación plena, debe contem_: JÚLIO BEJAR 
Nestas· datas estarnos ·enchidos 
de gozo xa que c~lebramos o 
nascem.ento do esgrevio Xulio 

•.. 

·piar a r'lecesária afectividade en
tre as -persoas. En nengun mo- · 
mento cando ·talo de amor libre, 

rgiu~raí,_s_._a. 
artes gráficas 

. \ . 

deseño, compqsición electrónica, 
.· - l.aboratór·i.o, offset, · - · 

encadernoción 

MÓNUMENT~, 16-8-1.5960-RIVEl~-TEL. 87 32 01 

Bexar (aplausos), farQ de luz que 
alumea a luminosa trincheira de 
combate emancipador do xugo 
vigu_és-ourensán (berros de: se
cesóm). A. vida de Xulio Bexar é 
unha vida densa e adicada só á 
Revolución, tudqs sabemos que 
só sepode conquerir algo aspi
rando ao · mais alto (berros de: 
Iberia, éspropiasóm), para Xulio 
Bexar a Revolusao non é uri hob
by pra o ocio, é a rasón de cada 
intre da sua vida. Xa dende cati
vo El decatouse das eivas do 
marxismo aplicado ás cóndicióes 
concretas da nossa cidade, 
cr~ando - asim o Gamberrismo 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosá · 
especialización 
en libros 
gal~gos 
e portugueses 

· Rep4blica 
Praza cto Libro El Salvador;. 9 

Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 
A CORUÑA SANTIAG<) 

· a tua diresóm os instrumentos, 
para ao mesmo tempo _gue des
truimos o Estado da reasóm ir 
creando un novo amasado no 
sangue dos mártires. 

Camarada: Prometémosche 
seguir como até agora ser¡ deijar, 
eso sim, de depurar as ringleiras 
da nossa organisasao de cobar
des, autónomos, iskreiros e "lo
cas" (berros de: Paredóm) Reci
be admirado Xulio Bexar o saudo 
agarimoso e sinceiro dos/as par
tisanos/as, militantes e secreta
riado politice do Coletivo Daniel 
(berros de: O muerte) por boca 
do heroico Comandante en Che
f.e lncognito; do masculino e viril 
C. Fernandes, do raro C. Alvés, 
do C. Pululas e do esiliado C. 
Leáo (berro de: Guapos, Macho
tes e Toreros) Que seas feliz en 
tu día y que cumplas muchos 
más. O 
ENRIQUE FERNÁNDEZ OLIVEIRA, XU
LIO FERNAND~ ALONSO e RIC.AADO 

ÁLVAREZ RODRIGUEZ 
(Coletlvo Danlel, Lavadores-Vigo) 

POLICIA 
E QUINTO CENTENÁRIO 

A rua é deles. Está claro. Os de
mais só podemos usala para pa
.searm0s os Domingos ·pola 
mañá. Caladísimos e mansos. E 
aos que fagamos algo mais ca 
pasearmos tildarásenos pe re
beldes, estando a policia no máis 
absoluto direito de levamos deti
dos, de mamporreprnos brutal
.mente, e demais subtilezas que 
os axentes de orde- saben facer 
tan ben. 

E se nÓn o credes aqul vos vai 
o exemplo: o Concello de Santia
go enviou unha das suas "patru
llas da arde" a· que tentase de 
impedir unha representación do 
grupo de títeres "Cachirulo". Non 
se sabe se Xerar:do Estévez ta
mén ·lles deu a arde de levar deti-

. do's aos monecos, aplicarfles a 
lei anti-terrórista e torturalos fe
rozmente .até que cantanser:t_. 

Pero pobres policias. Non P!.1-
deron facer uso das mocas nen 
do material antidistúrbio. · Por 

, que? moi sinxelo: a praza do To-

. t 

XESUS CONSTELA DOCE 
(Santiago) 

VIDEO ANTIABORTISTA 
As Organizacións abaixo firman
tes, que representan á maioria 
do movimento asociativo xuvenil 
de A Coruña, ante a utilización 
do video s9bre o aborto da orga
nización anti-abortista "Previda" 
en clases de relixión, en certos 
institutos de Bacherelato de A 
Coruña (por ex. Puga Ramón), 
queremos protestar pola exibi
ción deste material que conside
ramos dun carácter tendencioso 
e dunha manipulación intolerá
bel, dado que as imaxes que se 
amosan no vídeo pertencen a un 
feto de máis de 4 meses, alonxa
do totalmente da realidade e que 
lesiona os direitos constitucio
nais, á libre información, máis 
elementais. 

Facemos constar o naso rexei
tamento ante un acto que consti
tue un atentado psicolóxico con
tra os alunos. Este vídeo mostra 
que reproducen os estereotipos 
sexistas máis burdos, incitando á 
confusión a respecto de cues
tións científicas e equiparando o 
aborto co xenoeídio nos campos 
de concentración názis. 

Esperamos que coa interven
ción de todos os organismos que 
defendemos unha escola públi
ca, científica ·e non sexista se 
consiga a intervención da Admi
nistración Educativa para que se 
investigue en que Centros, ade
mas do anteriormente menciona-

. do, se está a proxectar o devan
dito video e se proceda a retirar 
dita material dos centros e se ac
tue sobre contidos curriculares e 
materiais didácticos para avan
zar na erradicación do sexismo 
na escala. O 
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ANOSATERRA G .. o u1e1r 
cuLrURAL 

No acto de apresentaclón dun especial de A Nosa Terra sobre Luis Seoane. De dlretta a esquerda, Pilar Pallarés, Isaac Dlaz Pardo, Carvalho Calero, Francisco Piiiado e Cesáreo Sánchez 

Con Carvalho Calero morre unha das · persoalidades 
máis brillantes do galeguismo político e cultural· 
O presidente da Real Académia, Domingo Garcia Sabell, · 
asistia ao programa de Jesus Herrnida "A mi manera". no momento do enterro 

•x.c. 

A morte de Ricardo 
Carvalho Calero na noite 
do 25 de Marzo encheu 
de loito ao mundo cultural 
galego. Unha noticia que 
non por esperada foi 
menos dolorosa, pois xa 
desde hai meses se sabia 
da gravidade da sua 
enferrnidade. O enterro 
na tarde do martes 27 foi 
expresión do 
predicamento que Ricardo 
Carvalho Calero tiña, 
nomeadamente nos 
sectores nacionalistas 
máis militantes nos 
campos da cultura e a 
política, destacando a 
auséncia do presidente 
da Academia Gallega, 
Domingo Garcia Sabell, 
que a esa mesma hora era 
entrevistado no programa 
de Jesus Hermida "A mi 
manera" 

Vários centos de persoas asisti
ron no cimitério cmppostelán de 
Boisaca ao enterro dunha das fi
guras máis sobranceiras do na
cionalismo histórico, o profesor 
Ricardo Carvalho Calero. Con 
preséncia de compañeiros de 
xeneración, ex-alúinnos, os par
lamentários dos grupos nacio
nalistas ao completo, escritores, 
intelectuais, xentes do reinte
gracionismo e diversas autori
dades da Xunta (Conselleiro da 
Presidéncia e Directora Xeral de 
Cultura) e de diversos concellos · 
(Corcubión, Fene, Santiago e 
Soutomaior entre outros), nunha 
extensa nómina imposíbel de 
abarcar deron o último adeus ao 
profesor ferrolán, mentres o Par
lamento retrasaba o início da 
sua sesión nunha hora apesar 
das reticéncias do deputado do 
PSOE António Carro. / 

Tanto o luns como o martes 
as páxinas dos ·xornais recolle
ron artigas de lembranza, sol-

prendendo que un xornal como 
"La Voz de Galicia" fose recoller, 
precisa e. exclusivamente, as de 
destacadas figuras coas que 
desde hai moitos anos non com
partía critérios en matéria lin
güística (Constantino García, 
Domingo García Sabell ou Car
los Casares) e destacando a falta 
daqueles que máis perta estive
ron da corrente reintegracionis
ta. A auséncia de García Sabell 
no enterro. e o feíto de non ter 
publicado esquela a Real Aca
dérnia, foi outro aspecto de rele
vo, máxime cando á mesma 
hora do enterro o Delegado do 
Governo era entrevistado no 

programa televisivo de Jesus 
Herrnida, "A mi manera". 

V aise esquencer a sua 
obra do 1975 en diante? 
Maria do Carmo Henríquez Sali
do, presidenta da AGAL, da que 
Ricardo Carvalho era sócio de 
honor salientaba da sua obrá "o 
rigor científico, a sua coeréncia 
intelectual e a sua capacidade 
para revisar os seus próprios cri
térios de investigación. No futu
ro poden aparecer voces que 
tenten perturbar e distorsionar a 
mensaxe lingüística do profesor 
Carvalho Calero, e eu convido a 
todas as xentes que tenten des-
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virtuar a sua obra, que lean os 
seus escritos desde o ano 1977, 
recollido§ en traballos na "Agá- _ 
lia_" ou en "Letras · Galegas", a 
sua criación literária "Cantigas 1 

de amigo e outros poemas" ou -
"Scorpio", os seus escritos sobre 
Castelao ... e hai que leelo por
que a história de Carvalho está 
senda ·cortada precisamente no 
ano 75. E Carvalho -calero ten 
moito ·máis a dicer (ruizais des
de o ano 75 até o 1990 do.que 
dixo na etapa anterior." 

Unha illa na Universidade 
Francisco Fernández Rei consi
dérao '!wlha das grandes figuras 
do galeguismo histórico que 
merece o respeito de todos os 
que esteñan sensibilizados pala 
dignificación da língua e a cu};
tura galegas, e da Galiza como 
povo soberano. Ca seu labor 
contribuiu, e moito, a esa digni~ 
ficación. Eu destacaría o Carval-

.,,ho erudito e crítico literário, do 
que a sua "História da Literatu- . 
ra Galega Contemporánea" é 
proba dificilmente superábel. 
En segundo lugar porta o seu 
traballo gramatical, - ainda que 
entenda que hoxe esteña bas
tante superada, sen negarlle irn
portáncia nen descalificar as 
suas posturas reintegracionis
tas . Non · coñecin academica
mente ao Don Ricardo reinte
gracionista pois as suas ideas 
sobre o galega e o portugués es
taban naqueles anos lonxe das 
que despois defendeu, pero in
depedentemente de que eu non 
simpatizara co reintegra'cionis
~ que el defendeu no final da 
sua vida académica, gardo e 
gardarei ' unha boa lembranza 
del, pbiS na Universidade que 
me toco u vivir, allea á língua e 
a problemática própria da Gali
za, as suas clases en galega e 
sobre língua e literatura galegas 
eran unha illa na que me topaba 
a gosto. Nunca, nunca, tivera 
un profesor que me explicara na 
língua do meu país e sobre o 
meu próprio país . Con el apren
din a escreber en galega e a co
ñecer a literatura contemporá
nea e moderna e empecei a 

identificerme coa miña língua e 
cultura" 

Normalización liR.güística 
Pilar García Negro, que quixo 
lembrar que talaba non só como 
discípula sua senón como ami
ga destacaba que a marte. de 
Carvalho supuña a desaparición 
do "único galeguista histórico 
conectado ao nacionalismo de 
preguerra e vencellado a figuras 
como Castelao e Bóveda, que 
mantivo esa bandeira adicando 
toda a sua vida a un labor indi
vidual e · difícil, entregado á 
exaltación e o traballo a pral do 
noso idioma, literatura e cultura 
en xeral. Reunía non só estas 
caracterfaitcas, sénón tamén 
unhas cualidades de rigor, pre
paración científica e · erudición· 
que sempre puxo ao servicio do 
estudo da língua e literatura ga
legas, cunha . independéncia 
que non só non lle foi recoñeci
da serrón que lle costou por par
te dos estamentos : oficiais a 
prostración, a marxinaciÓn e 
mesmo graves descalilica
cións." 

Pilar García Negro tamén se 
quix_o adiantar a posíbeis mani
pulacións e interpretaciónsinte
resadas do labor de Carvalho 
Calero, "do ponto de vi$ta orto
gráfico ou normativo, téndo Car-

. valho Calero ben claro que o 
naso idioma pertence ao tronco 
comun galBgo-portugués; tendo 
optado po unha determinada 
forma ortográfica para o noso 
idioma, era extremamente prag
mático no sentido de saber que 
o eixo fundamental de to1io o re
ferido ao idioma era a loita pala 
sua .normalización, pola sua ex
tensión de_ usos. Que ca pretex
to da normativa non se podía fa
cer apartamento de nada que 
estivese escrito en galega. E 
tiña perfeita claridade de que a 
solución para o galega e para o 
noso poyo non podia vir da man 
do bilingüismo, e denunciaba 
unha situación de bilinguismo 
como anti-económica apontán
dose á restauración plena do ga
lega en termos de monolingüís
mo social" O 
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Ricardo Carvalho Calero 
'O galega precisa afort8lamento, recoñecirnento internacional,-primar ao galega frente· ao 'castellano' 

A entrevista que 
publicamos é un resumo 
da realizada polo naso 
colaborador António. 
Ma.scato no nº 328 
(Decembro 1987) de A 
Nasa Tena. 

Parece que na sua mocidade 
o Seminário de Estudios Ga
legos seria clave no proceso 
de aceleración da ideoloxia 
nacionalista. Vostede suma-

. se enseguida ao Seminário, 
cal era a importáncia real 
nesta perspectiva do semi
nário? 
Extraordinária, foi extraordiná
ria. A ins_titución veu remozar a 
loita por unha auténtica cultura 
galega que non estaba ainda re
pre~entada por outros organis
mos como a própria Académia, 
da que se tiña a idea de ser 
unha institución fosilizada. Nós 
mirábamos á Academia como 
unha entidade na que -se cele~ 
braban certas · · litúrxias . de tipo 
cultural bu patriótico que non 
tiña a eficácia necesária. Oue
riamos para o- Seminário que • 
fose isa, un serninário no que se -
investiga, formando xente, se
mentando. 
Que o motivou á militáncia 
no galeguismo. Era aquel un 
tempo de eufória colectiva 
entre os ·sectores mais pre
parados? 
Evidentemente, quen tivese de
sexo de superación no campo 
científico ou na da criación lite
rária atopábase imerso no cam
po do galegUismo que xa tiña 
.prestíxio. Ainda que os avances 
práticos do uso social da língua 
eran máis modestos que hoxe 
:nesmo. O Seminário por 
exemplo era moi respeitado; un 
aluno destacado tiña o seu lugar 
próprio de tréiballo e de convi
véncia no Selll;inário. De ma
neira que como eu xa tiña lido 
e criado en galega tiña ali;o meu 
lugar natural. 

Vostede foi con Luís Tobio 
redactor do primeiro ·ante
proxeco de Estatuto de Auto
nomia. Gostaba que· se refira 
a el e no . posíbel · fixera un 
exer.cícfo de Direito compa-

- rado relacionando co que foi 
piebiscitado no ano 36 e co · 
actual. · 

O que caracterizou a aquel pro
xecto, no que se atribue a Bóve
da un protagonismo que . non 
tivo, foi o feito de ter sido redac
tado xustamente a seguir á pro
elamación da República, da que 

. agardamos que negaria todo o 
anterior. Se a manar quia fara 
mudada pala república, o cen
tralismo seria modificado, isa 
estaba no programa das forzas 
que combatiamos ao réxime an
terior. A República pois teria 
que ser federal, pero foi un 
novo caso de incumprimento de 
promesas eleitorais, feitas sen 
vontade de cumprir cando che
gue o momento. Nese contexto 
Tobio e máis eu proclamámos 
nese Estatuto a República Fede
ral e declaramos no primeiro ar
tigo que Galiza era un estado 
ceíbe ou libre, non recordo o 
término exacto, dentro da Repú
blica Federal española. 

No Estatuto-aprobado eu ape
nas participei. estaba traballan: 
do en Ferrol e só fun emendá.
bel. De todos .. xeitos hai que es
calonar as posibilidades de de-· 
senvolvimento da liberdade do 

naso país nestes tres estatutos 
en sentido inverso á sua moder- · 

· nidade. 
O de hoxe coa imposición do 

sistema provincial que só pode 
alterarse cunha leí é muito máis 
re.stritivo para o posicionamento 
nacionalista que o estatuto do 
36 que admitia a agregación, a 
unha COil}unidade autónoma, de 
territórios limítrofes se ·fose ese 
o desexo dos seus habitantes, 
causa que ·haxe non é posíbel: 

• isto é so un exemplo. O Estatuto 
plebiscitado no ano 36 era á sua 
vez máis restritivo no relativo ao 
direito de autodeterminación, 
ou do nacionalismo en xeral que 
o que redactamos Tobío e máü;; 
eu. 

Vo~é non estaba máis com
prometido que ·_ outros com
pañeiros que non tiveron 
problemas graves co fascis
mo, o certo foi que alguns 
como vosté se mantiveron 
nas suas posicións mentres 
que outros traicionaron. 
Houbo moitos comporta
mentos miserábeis... · 
Efectivámente houbo diferentes 
comportamentos . Contado, non 
debe facerse análise dos com
portarnentos sen ter en canta a 
grave ameaza que pendia sobre 
nós pala~ nasas anteriores acti
vidades, culturais, políticas ... 

Penso . que de ter ficado no 
lado imediatamente ocupado a 
miña sorte tería sidó diferente, 
non creo que pudese ter evitado 
unha sorte ainda mais adversa. 

· A verdade é que foi desigual a 
fortuna de cada un. Pereceron 
persoas que "teoricamente" es
taban menos comprometidas 
que eu mesmo, outros encontra
ron a salvación na frente ao lis~ 
tarse ao exército de Franco. -
Houbo efectivamente condutas 
moi curiosa~. moi estrañas. 

Don Ricardo, como foron as 
suas relacións con persoas 
claves na postguena como 
Ramón Piñeiro? 
Piñeiro e os demais galeguistas 
supervive~tes puxéronse en 
contacto comigo cando saín do 
cárcere, pero pala rniña persoal 
situación non podia ser utilizado 
imediatamente como cargo polí
tico na reconstrución do gale-

. guismo. Os que desempeñaron 
un papel fundamental na restau-"" 
ración galeguista foron aqueles 
que por ter seívido no exército 
de Franco estaban considerados 
entre os menos desafectos ao -
r:éxime. Restabelecin relacións 
con grandes amigos como Del 
Riego ou Otero Pedrayo, pedí
ronme axuda cando era precisa 
e po_síbel en proxectos como La 
Noche ou Grial; posteriores 
acontecimentos estragaron moi
tos daqueles vínculos que nos 
uniron. 

Valentin Paz Andrade, a 
quen · se ten referido ante
riormente, declaraba nunba 
entrevisa que p~licou A 
Nosa Terra hai uns meses.
que el tiña cartas de Caste
lao c9ntra Piñeiro nas que o 
censura polo que está a fa
cer co Partido Galeguista no 
interior. Neste sentido pare-

. ce. existir un pacto de silén
cio entre as persoas que es
tiveron implicadas nos 
acontecimentos da postgue
rra no relativo á liquidación 
do Pa,riido Galeguista. 

Esas noticias teñen chegado a 
min moi sesgadas pala miña li
berdade condicionada. A direc-

ción do movirnento no interior 
facia análises moi diferentes das 
que facia a dirección no exte
rior. O que se me dixo entón é 
que Castelao queria que se 
mantivese a prática política so
bre a base do mantimento da 
constitucionahdade da Repúbli
ca, recoñecendo que a dirección 
do movimento correspondia ao 
Consello da Galiza constituído 
en Buénos Aires, mentres que 
as persoas que dispuñan de li
berdade de acción para organi
zar no país os esforzos políticos, 
ou sócio-culturais, entendian· 
que caducaran esas teorias. sen 
concederlle á dirección no exte
rior o papel de caudillismo. A 
base de todo isto era máis :Qen 
se habia que pensar na restau
ración da República · derrubada 

. pala insurrección político-militar 
de 1936--pensamento de Cas
telao, se non estou enganado-
ou se habia que pactar cos mo
nárquicos-líberais. V¡lientin de
cidiu estar silencioso até os 
seus últimos dias, eles saberán 
porque, eu fiquei á marxe. En 
calquer caso seria bon que saí
sen á luz estes problemas, non 
convén falsificar a história, nen 
emitir xuizos morais sobre as 
persoas, mais é necesário saber
mos cómo se comportaron as · 
forzas políticas e as personalida
des que tiñan incidéncia no 
-tempo do que falamos. 

No fin dos seus curses uni
versitários prodúcese o que 
para moitos seria unba 
grnde · surpresa. Vosté re
núncia a unba boa parte das 
suas · investigacións, aban
dona a sua "Gramática Ele
mental" de éxito e debrú~a-

'UN NACIONALISTA 
NON PODE SER MÁIS 
QUE 
REINTEGRACIONISTA 
PORQUE A NACIÓN 
GALEGA DESDE UN 
PONTO DE VISTA 
CUL TORAL TEN UNS 
LÍMITES FLEXÍBEIS' 

se na defensa do reintegra
cionismo lingüístico do que 
cbegaria a ser abandeirado ... 
Non, non, de maneira nengun
ha. Eu non renúncio a nada. 
Toda a tradíción galeguista, 
desde os primeiros tempos, ba
:?éase nunha información cientí
fica procedente do romanis~ 
segundo a cal hai tres sistemas 
lingüísticos na península: orien
tal, central e occidental -con 
matizacións na realización das 
diferentes normas- e na pro
gramación dunha política cultq
ral que se basee nestes princi
pios científicos. Toda a xeración 
Nós está afincada na realidade 
da unidáde galega-portuguesa 
que non se pode fragmentar. No 
momento no que a persecueión 
de todo ideal nacional do naso · 
país é moi ·intensa non é mo
mento de que as distintas inter
pretació.ns que dentro do . gale
guismü-podan darse sobre o 
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problema da política lingüística 
se manifesten, mermando forza 
á conxunción do ideal do nacio
nalismo galego. Despregar a 
bandeira teria sido insensato 
naqueles momentos, fixose can
do foi oportuno. a teoria na que 
estamos é antiga entre nós . Un 
nacionalista non pode ser máis 
que reintegracionista porque a 
nación galega desde un ponto 
de vista cultural ten uns límites 
flexíbeis, os que impón a exis
téncia dunha série de comuni
dades ás que foi transplantada 
a nasa língua e que deron mati
ces determinados a esa língua. 

Se tivese que facer un resu
mo conciso do obxectlvo do 
seu traballo que diria? 
Que estamos ' por modificar a 
coexisténcia d~sigual do galega 
e do español na sociedade gale
ga, a realidade é que o galega 
non está nas mesmas condi
cións de competitividade que o 
castellano; algunha ex-autorida
de do govemo galega declarou 
que no seu fogar empregaba ga
lega e castellano ao cincuenta 
por cento. Isa é unha causa ridí
cula, a diglósia desemboca no 
aniquilamento da língua menos 
poderosamente desenvolta. A 
co- oficialidade do galega é un 
sarcasmo, algo irreal como a li
berdade que os burgueses di
cian dos primeiros obreiros da 
revolución industrial; claro, 
frente á liberdade de esixir exis
te a liberdade de negar. O gal e
go precisa afortalamento, reco
ñecimento internacional, primar 
ao galega frente ao castellano, · 
pensar que o galega fálase en 
Coimbra e Ria de JahE;iiro. · O 



Un clásico do · 
século XX 
O vixi.a no centeo 
de Salinger 

"Qué fue de King Kong, de los 
sicoanalistas y el Jazz. Qué fue 
del siglo XX. Qué fue del dada 
del bin beng y del no pasarán : 
ya se han quedado atrás". tal 
cantan nestes últimos tempos 
do século XX o grupo 091 . E se 
iso quedou atrás (e a beatlema
nia, e a foto do Ché, etc.) será o 
momento de se preguntar que é 
o que vai quedar. Quer dicer, 
quen serán os clásicos do noso 
tempo. E nunha colección asi ti
tulada : "Clásicos do noso tem
po". de Edicións Xerais, está-se 
a publicar o que se consideran 
os escritores clásicos do naso 
tempo: uns ainda viven, outros 
xa finaron. A lista dos escritores 
que entran nesta colección é in
teresante, e discutível --e máis 
certos títulos escollidos-, e 
cada día amplia-se, o que nos 
debe encher (aos leitores gale
gas) de satisfacción, apesar de 
certas traduccións ... 

Agora, nº 9, aparece O vixía 
no centeo, de J .D. Salinger, 
traducido por Xosé Ramón Fer
nández. Salinger é mui coñeci
do por ser, precisamente, un 
descoñecido físicamente -non 
se publican fotos nen retratos 
del desde hai muitos anos. E ta
mén pouco se sabe da sua vida, 
persegue sen descanso aos seus 
biógrafos e aos seus traducto
res, non deixa cambiar un título 
(a editorial Empúries. publicou 
con outro título os seus Nove 
cantos e tiveron que retirar a 
edición no momento en que se 
ia distribuir). Das poucas causas 
que se poden dicer, de certo, 
sobre Salinger é que é un éxito 
anual de vendas nos U.S.A. ; 
éxito propiciado polos profeso
res de literatura. É o livro máis 
recomendado no curso que no 
estado español se chama e.o.u. 
Eis a base do éxito salingeriano 
(una-se tarnén un certo voyeu
rismo por parte da crítica e dos 
"mass-media" iankis) . 

Mais voltemos a O vixía no 
centeo. A novela narra o vagar 
durante tres dias e tres noites 
por Nova k do xoven Holden 
Caulfield. Estruturalrnente é (a 
novela) un relato picaresco ame
ricano, como o H uckleb erry 
Finn de Mark Twain . Ao cabo o 
protagonista da novela de Salin
ger non é máis que un Finn dos 
tempos modernos , de clase alta, 
con diñeiro no peto pero -
como o protagonista de 
Twain- un adolescente en fuga 
que se enfronta -como o seu 
antepasado- ás tentacións da 
vida con astúcia e inxenuidade. 
As semellanzw¡ con Twain non 
acaban aqui : a linguaxe de 
Caulfield, a linguaxe que empre
ga, é a mesma de Huck, salvan
do as distáncias que van desde 
un mozo sureño do século deza
nove a un mozo da clase. alta do 
Norte a meados do século XX 
A mesma linguaxe coloquial -
que o tradutor ao galega chega 
a manter- axeitada a tempos 
máis modernos. Aqui acaban as 
coincidéncias. As diferéncias 
son máis grandes. 

A diferéncia fundamental en
tre Twain e Salinger é que este 
último intenta .un retrato afala
gador do seu héroi; quer dicer, 
da m ocidade americana da que 
Caulfield é modelo (e paradig-

ma: durante rnuitos anos a rno
cidade "culta" ianki irnitou ao 
heroi salingeriano, atá tal ponto 
se identificaba). Curiosamente, 
a novela aparece en galega can
do o modelo ianki comeza a im
perar no país. Daí que --qui
zais- se convirta nun grande 
éxito de vendas se antes non a 
leron en español. O culto ao ra
paz, ao mozo, que foi unha das 
causas do grande éxito da nove
la nos USA. domina agora a so
ciedade ocidental --e, por su
posto, Galiza. E ese culto fai do 
rapaz un narcicista que espera 
se lle dé todo: autos, vestidos, 
mus1ca. revistas, diversións , 
sexo e literatura ; literatura para 
eles, literatura onde a sua lin
guaxe, as suas reaccións peran-
te determinados temas . (os 
maiores, a sociedade, os peque
nos, etc.) apareza de forma 
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dura .. heavy. E, evidentemente, 
O vixía no centeo é unha exce
lente mostra desta literatura (e 
unha literatura onde o mundo 
está dividido en dous: eles --os 
maiores~ e nosoutros) . 

Mais a novela contén mui 
boas páxinas: as pasaxes en . 
que Holden, bébedo e tolo de 
tristeza, pasea -por Nova Iork, 
son mui boas. Outras veces 
unha certa prolixidade remata 
por cansar e fai pasa.i; á páxina 
seguinte, parecería corno se o 
autor estivese a facer unha ha
xiografia do seu personaxe e 
non a escrever unha novela. O 
vixía no centeo é unha novela 
ben escrita, cunha linguaxe de 
rapaz de coléxio de pago nos 
USA dos anos 40 que nos que
ren facer crer é unha obra mes
tra; un clásico do século XX. 
Non. É unha novela ben escrita, · 

cheia de.sentirnentalisrpo cara a 
mocidade e para a mocidade; é, 
xa que lago. como o espello de 
Narciso: o adolescente que se 
sinte identificado con CaulfielCi -
sentirá-se namorado de s~ .mes
mo e terá entrado no clube dos 
"vixias"; quei: dicer, no clube 
daqueles que non poden aturar 
a realidade. (Rizando un pouco 
o rizo, poderia-se dicer que o 
éxito de Memorias dun nena Ja
brego, salvando as debidas dis
táncias de todo tipo , é da mes
ma clase que o da novela de Sa
linger). 

Para acabar, digamos que a 
tradución de Xosé Ramón Fer
nández Rodríguez é moi boa; 
está conseguida, a lingua é axil 
asi como as locucións de Caul
field que non perden ápice do 
'orixinal. Pode-se discutir unha· 
ou outra solución ou que, ás ve-
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ces, "modernizase" demasiado a 

· linguaxe, máis · unha novela 
como está de Salinger, para lo
grar o seu propósito, necesita 
dunha revisión .lingüística cada 
poucos anos; pois xa se sabe 
como cámbia o "idiolecto" xuve
nil ; e a versión galega servirá 
para bastantes anos (pode-a 
comparar o leitor coa española. 
de Carmen Criado, tamén con
seguida, e coa -avellentada de 
nascirnento-- catalana de Xa
vier Benguerel; hm unha versión 
arxentina, publicada por Fabril 
editora -na mesma colección · 
que se publicou a versión espa
ñola de A esmorga- co título 
El cazador ocUJto c:uxo único 
mérito é ter , na la pela, unha 
foto, tamaño carnet, de Salin
ger, país a tradución é, cando 
me11os esotérica) . O 

X.G.G. 
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Galiz·a e 
Machado 
Ultimo libro 
de Claudia 
Rodríguez Fer 

A celebración de actos e home- / 
naxes cornernorativos no cin
cuenta aniversário da marte de 
Antonio Ma~hado en Collioure 
(Francia) serviu para ampliar a 
bibliografia existente sobre-· o 
poeta e pór de rnanifesto, rnáis 
unha .vez, a enorme vixéncia e 
autenticidade da sua poesia. 

Serviu, tamen, corno motiva
ción para a recopilación de ma
teriais e inforrnacións sobre as 
relacións de António Machado 
coa Galiza, agora recollidos en 
libro de Cláudio Rodríguez Fer, 
poeta e analista leterário lugués, 
baixo o título Antonio Macha
do e ·Galicia (Ed. do Castro, 
1989). 

O libro está estruturado en 
tres partes ben definidas · qlie 
esculcan as conexiór:is de Ma
chado coa Galiza e cos galegas 
por vias diferentes. En primeiro 
lugar, as relacións directas, fa
miliares -ou persoais do poeta 
coa Galiza. Aspecto de interese 
menor porque António Macha
do nunca visitou Galiza, pero o 
'autor do estudo deixa constán
cia da breve residéncia no naso 
país dos seus avós, o seu pai e 
o seu irrnán rnaior Man"uel, ade
rnais do vencellarnento galega 
de Pilar de Valderrarna, a "Guio
rnar" dos amores seródios rna
chadianos, e da figura do escri
tor ourensán Ánxel Lázaro, con
'fidente destas relacions segun
do ten apon ado noutras oca
sións José Luis López Cid. 

A segunda parte do estudo de 
Rodríguez Fer, en torno á pre·· 
séncia de autores e ternas gale
gas na obra rnachadiana, é, sen 
dúbida, o corpus central do libro 
e o de maior elaboración crítica. 
Rosalía de-Castro e don Ramón 
Maria del Valle-Inclán son as re-

. feréncias rnáis notórias, xa siria
ladas noutros estudos; o mesmo 
Rodríguez Fer tiña adicado 
atención ·anteriorI!_ll,flte á rela
ción entre o . "cravó ' rosaliano e 
a "espiña'' machadiana, · nun 
exercício de interteXtualidade 
qué califica; á rnarxe da posíbel 
influéncia directa entre ambos 
escri tores , como unha rnostra 

de "identificación asimilativa" e 
de interrelación íntima entre 
ambas poéticas. Tarnén é moi 
significativo descobrir a visión 
valle-inclanesca e literária que 
Machado ten da Galiza, da sua 
paisaxe e das suas xentes; a pe-. 
gada de Valle-Inclán nos escri
tores españois da época definiu 
unha Galiza tópica e falseada, 
como xa anotaba García Larca 
nunha entrevista de 1933. A ad
miración' de A. Machado polo 
escritor galega foi tal qtie chega 
a pÍetender unha recuperación 
política do mesmo, _a titulo pós
tumo, imaxinando un Valle-In
clán "abrazando. la causa del 
pueblo" en plena guerra civil. 

O crítico Rodríguez Fer ras
trexa tarnén a relación macha
di~na con escritores galegas 
como Xavier Valcarce ou Xohán 
Vicente Viqueira, baseada nun- ~ 

ha arnistade rnútua e estreita, e 
a preséncia _de tres políticos de · 
orixe galega na sua obra: Fran
co, Líster e Pablo Iglesias. O ar-

. tigo sobre o fundador do Partido 
Socialista reflexa a relembranza 
emocionada do nena Machado 
cando escoita por primeira vez 
a voz do que chama "abuelo" do 
socialismo español. Os poemas 
adicados a Franco e a Líster son 
antitéticos e ambos expresivos 
dos versos comprometidos de 
Machado na revista "Hora. de 
España": o felón e o traidor.fron
te ao capitán indornábe1 e heroi
co, en dous poemas que deben 
lerse nun mesmo contextos cria-

. tivo; en todo · caso, én nengun 
deles se fai referéncia á condi
c:;ión galega dos personaxés, 

. polo que a sua inclusión neste 
estudo só pode ser xustificada 
polo lug~ de nascimento dos 
mesmos. 

A terceira parte do traballo 
que comentamos ten .un carác
ter rnáis especializado, de inte
rese preferente para eruditos e 
bibliógrafos, pois séguese q pre
séncia da obra de Machado na 
Galiza. que se .inícia en 1923 na 
"Revista da Casa América- Gali
cia" (lago "Alfar"}, ata a recollei
ta de traduci_óns, hornenaxes, 
poetizacións e comentários di
versos de autores galegas sobre 
a poética de Machado. Convén 
destacar, en todo caso, as cola
boracíóns coñecidas de Xosé 
Filgueira Valverde, Ricardo Car
ballo Calero, Dionisia Gamallo 
Fierros ou Xesus Alonso Monte
ro, o autor · rnáis influido polo 
poeta español (Rodríguez Fér 
subliña a · paralelismo entre Juan 
de Maírena e Pedro Petouto, 
con acerto). Xunto deles, ainda 
que menos coñecida, oferecése
nos a visión machadiana de 
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José Angel Valente, do macha
dólogo ferrolán Carlos Beceiro 
ou a polémica sobre a posíbel 
adscrición masónica do autor de 
"Soledades"; o libro complétase 
cunha escolma de poemas gale
gas dedicados a Machado e un
has moi interesantes ilustra
cións que embelecen a edición, 
como xa é habitucil na série "Do
cumentos" impulsada por don 
Isaac Díaz Pardo. O 

~COS VALdRCEL 

Ferrin en 
Galicia Mor;la. 

·Piadosamente 

Non sei ben a canto de que, 
pero o caso é que recebo de bal
de a revista "Galicia Moda" des
de o seu número sete , e mesmo , 
pensarnos ás veces que a Lula, 
o Cabaleiro, a Olga Ríos, os de 
Unicen e os outros milquiñentos 
anunciantes coidan que un van
dallo coma rnin debe cambiar o 
"look"' deron o meu enderezo ªº 
Luís Carballo S.A. e queren to
dos quitarme no próximo núme
ro da revista vestido con panta
lón curto na portada, chamando 
aos deuses nunha praia na páxi
na 54, andando a cantazo~ cuns 
negros na 109 para na 112 ver 
como eses mesmos colonizados 
encirran uns galos; tarnén podo 
poñerme cun arco ou cun tira
pedras na páxina nonseicantos, 
exibirrne noutra en calzóns sica~ 
lípticos ou sorrir nas fotos de 
"Luada" cos crema da Galiza 
mandante .... pero isa xa está es
perpentizado .no volume que 
teño diante, o número 13, no 
que a moda que din que vesti
rán alguns na Galiza e parte do 
extranxeiro, esas conachadiñas 
da "postmodernez", ven avalia
da con once miseréntos textos 
en galega nun total de 357 páxi
nas ben mantidas: na nasa lín-

. gua hai un ·anúncio da película 
"Continental", outro do "Bonsai 
-atlántico" de Manolo Rivas, sen
. llos apontamentos sobre obras 
arquitectónicas de Seara e Bar 
Boa, unha pseudo-estética aná
lise da pintura de Isabel- Taboa
da e de Luís Seoane (se levanta
se cabeza!), e hai tarnén unha 
elucúbración cunqueiriana do 
Cerrneño, un dandismo do Mari
ño, unha visual do Guede e, 
para asombro de martas ... Ta, 
ta, ta, tchan, ... ! un artigo do se
ñor Méndez na páxina 196: foto -
del sorrindo bolechudo en sépia, 
tres -colunas e escrita na que 

· amasa a sua grande cultura e 
abonda pintorescamente sobre 
certos aspectos anedóticos dos 
abeiros da Revolución Francesa; 
como diria Don Xeranio Fernán
dez en Flor unha peniña que tan 
inxel loitador corno bon escritor 
se preste a colabora en tal publi
cación e pretenda palear de re
volucionário ca título bonito que 
lle meteu á sua aportación. 

Xosé ·Luís Méndez Ferrín está 
sihdicado na CXTG, poténcia o 
Clube Cultural Adiante, apoia 
agora á Fronte Popular Galega, 
espelexou rnoitos traidores ace
damente, a9rnir.árono rnoitos 
dos bons. e xenerosos que hoxe 
dirian que todos osJ'humanos 
podernos tropezar. Sei que Fe
rrín é ben capaz de esmagarrne 
dunha trom}l>ada ou cun artigo 
despreciativo, cando este non o 
é, coma próprio de quen -eu
sabe dos defectos próprios e 
ainda pode sentü vergoña allea, 

:piadosamente e dispensando. o 
BERNARDO MÁIZ VÁZQUEZ 

Nostálxia 
doutras 
pnrnaveras 
A pintura de Xosé 
Bibián 

A cuarta expos1c1on individual 
de Xosé Bibián en Santiago non 
fai senón confirmar a indepen
déncia da sua obra a respeito 
das pautas imperantes e de du
bidosos movirnentos renovado
res . Agora, en pleno declive do 
"AtlaÍltisrno", será bon lembrar 
cantos se reclamaban expresio
nistas ao modo centroeuropeu, 
procuraban denodadamente ba
rroquizar as suas ofertas e en
tristecian mortalmente as suas 
paletas para se homologar ante 
a corrente hexemónica, caindo 
na trampa fatal de ilustrar teo
rias de pendolistas e mentores 
bastante extraviados. PorquB ta
mén existiron .quen proseguiron 
a sua solitária travesia do deser
to, respeitaron a sua intuición 
plástica e neste momento apre
séntase corno. alternativa ca fu:_ 

. tura da arte galega. Entre estes 
últimos atópase Bibián. ,. 

As vinte obras exibidas pala 
Galeria Trinta, realizadas sobre 
tea, táboa e papel, con técnica 
mixta e aguarela, propoñen un 
enc::ontro coa pintura de tema, 
que non coa pintura perdida na . 
nar,ración e ilustradora de ideas 
prévias ao exercício de pintar. 

A figura humana ante a pai
saxe, a própria paisaxe edifica-· 
da e os bodegóns de frutas son 

o acicate para encetar a compo
sición, que se apoia na centrali
dade e o equilibrio dos elemen
tos . Así pois, unha imaxes que 
suxiren serenidade e introver
sión, e que logran unha vibra
ción controlada nos motivos tra
tados con gamas cromáticas 
complementárias (frias e quen
tes). Cada unidade formal, lene
mente debuxada, cobra prota
gonismo e libérase do fondo ao 
se combinar acertadamente ne
las rosas con azuis intensos ou 
tenas bermellas con verdes. Os 
fondos pugnan por restabelecer 
o muro primixénio, virxinal e 
neutro no que todo criador en
saña para hilvanar o seu alfabe
to. Nestes fondos -p · axe elabo
rados con gran concisión de 
rneios, pouca matétia e córes 
suaves, logra notábeis solucións 
expresivas e antóllasenos próxi
mo ás atitudes orientais, de ob
ter rnoito utilizando pouco. As 
aguarelas estrutúuinse coa idea 
de focalidade, marcando un úni
co ponto de interese . Tamén se 
·condensan o fondo e a figura, 
para obter un arnbente denso e 
cerrado, reforzado por unha sa
turación de cór que case fai per
der o debuxo. Tal vez o bloco de 
obra máis árido e, porén, suma
mente provocador. 

Hai uns dias, Bibián e o que 
suscribe visitabamos unha im
portante exposición e o pintor 
afirmaba con seguridade que "o 
cadro" da mostra era o de José 
Manuel Broto, a min oeste caso 
non me queda outro remédio 
que considerar o cadro no que 
aparecen unhas humildes casas 
verdes, carpo "o cadro" desta 
exposición. 

En resumo, enfrontárnonos 
cun discurso oportuno e clarifi
cador que recupera unha pintu
ra evocadora, vital e nostálxica, 
capaz de reconciliarnos ca gozo 
de ver~ O 

FERNÁNDO FERRO 
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Xela.Arias 
'Pertenzo a unha xeración .pequerrechiña e diferente 
que non se identifica éos maiores nen Cos: máis nóvos' 

Xela Arias apreséntase 
cunha montaxe orixinal 
de · fot,ografia e poesia na 
Sá do Coléxio de 
Arquitectos de Vigo. 
"Tigres como· cabalas" é 
unha experiéncia inédita 
en certo sentido. na que 
os poemas de Xela 
acompañan e son 
acompañados polas 
fotografías de Xulio Xil. O 
libro co mesrpo título 
recolle todo o material 
exposto e vaise apresentar 
noutras cidades galegas. 
• XAN CARBALLA 

Fotografia e poesia son dous xé
neros minoritários no mundo 
editorial e "Tigres como caba
les" atrévese non só coa exposi
ción tamén co libro, "foi unha 
proposta de Xulio hai dous anos 
e une en verdade dous xéneros 
m.inoritários, que están unidos 
polo seu carácter de reportaxe, 
de parquedade. de flash , de 
causa rápida. Se funcionase 
acadando un maior público me
llar que mellar. A leitura que se 
faga agora do que escribin xa 
non me preocupa. Se ante al
gunha foto alguén pensa que o 
poema é unha explicación da 
foto ou viceversa, todO'vale". 

"Para min a criación faise 
desde un estado de ánimo; ou
tra cousa é o que ti produces no 
leitor. Para min o novedoso do 
proxecto é que son dous xéne
ros minoritários : nen na fotogra
fia nen na poesía hai hábito pú
blico de leitura. Non me importa 
que a primeira quedada sexa 
coa foto, que é o que vexo que 
su cede na exposición, pero sor
préndeme ver que hai quen se 
detén a ler os poemas. Sei que 
o sitio do liliro é a estantería e o 
lugar de leelo o sillón". 
· Xela Arias tiña publicado an
teriormente "Denuncia do equi
librio" e pertence a un segmen
to de criadores agrupados, sen 
case perspectiva histórica, pela 

O super 
clandestino 

Dous amigos mestres, el e ela, 
vivían xuntos no mesmo bairro 
ca min, en Madrid. Eran tamém 
militantes do mesmo Partido 
meu. Un día déronme, súpeta, · 
-a nova: casaban, ian ter un tillo. 
Comprendino, ainda que non de 
todo. p mesmo podían seguir a 
viver xuntos sen necesidade de 
facer o paripé do casório. Era · 
polos país, a familia, xustificá- · 
banse. , 

De eontadd viñeron outras no
vas ainda de máis difícil expli
cación: deixaban o Partido e 
non querian que nengun dos 
amigos militantes segu,ísemos · 
véndoos. N.on querían · ter pro-

sua idade e non polas suas coin
cidénci~ . Hoxe ela non se ve 
conectada con. ~tros poetas do 
seu tempo e coida que é moi 
particular a sua ubicación xéra
cional, "un ve as xeracións can
do pasan moitas décadas e olla 
cara atrás. Hoxe non me identi
fico co persoal da miña idade 
que fai poesía. ·Persoas que te
ñen catro anos máis ca min xa 
non escreben en galega polo 
mesmo que o fago eu, escreben 
en galego por unha decisión po
lítica ou ideolóxica. Hai un mo
mento en que creo que se divi
den as xeracións que é o ano 
1975. Eu pertenzo a unha xera-

, qión de xente que pasa nese 
ano da irlfáncia á adolescéncia. 
Eu sallo do Instituto sen referén
cias sociais e políticas claras, 
pois estaban en plena mudanza, 
e entón xúntase esa procura de 

blemas coa policía, agora que 
estaban casados. Eu non enten-
día nada . I 

Anos despois , xa na democrá
cia , explicáronmo todo. A deci
sión de casar, mesmo a de ter o 
tillo , e desde logo a de rachar 
toda relación cos camaradas, fo
ran todas decisións tomadas 
polo comité central do Partido. 

• - Pero , por que? 
- Precisábase un piso franco 

para , residéncia do secretário 
xeral en Madrid. Tiña que ser 
de xente "limpa", sen antece
dentes, e para mellar · facer de 
fa~hada, querían uñ. matrimónio 
con tillos. Nós xa pensáramos 
en ter un filio e aquilo non fuco 
máis que acelerar as causas. 

Explicáronme que non só o 
secretário xeral 'residía ali cando 
estaba en Madrid. ÁB veces ta
mén lles mandaban ao xefe do 
grupo dos '"superclandestinos" . 
Chamaban así, ·no 'reducido cír
culq de membros do comité 
central que coñecian a .sua exis
téncia, á banda .formada por 
inédia dúcia de homes encarre- · · 
gados de Organizar at~acos para 
recadar ·fondos para o Partido. 
Daquela a liña .política non con-
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'Q NOVIDOSO DE 
TIGRES COMA 
CABALOS É_O_UE __ 

SON DOUS XÉNEROS 
MINORITÁRIOS: NEN 
NA FOTOGRAF1A 
NEN NA POESIA HAI 
HÁBITO PÚBLlCO DE 
r.EITURA. NON ME. 
IMPORTA QUE A · 
PRIMEIRA QUEDADA 
SEXA COA FOTO' 

referentes cun momento critico 
tamén no persoal . Esa é unha 
xeración pequerrechiña, por isa 
non topo coincidéncias cos que 
teñen catre anos máis ou catro 
menos Por engadido tampouco 

templaba xa a accíón armada 
como obxectivo imediato, e· en 
co:osecuéncia . os atracm¡ non . 
eran reivindicad~s comq, activi- . 
dades políticas. Os ·"superclan
destinos" sabian que,' se eran . 

' detidos, serián tratados como 
simples delincuentes e estaban 
abrigados fi gardar siléncio so
bre as suas conexións políticas. 

Contqume Fefllanda, a rri\,tller 

teño o referente de Santia'go, 
que_ era onde mpitos empezaron 
a publicar, e µiáis ben quedei 
incluido entre os que quedaron 
en paro. E son o paro e a droga 
duas realidades· que teñen maÍ-

. cado moito a este gil,lpo no que 
me incluo. É unha .visión moi 
persoal dl;l agora, e quizais deff 
t ro de ·vir,itecinco anos vexa 
mái~ coincidén:cias". 

llelación co. leitor 
A poesia que fai ten .sido 
marcada como urba~a, sem
pte que lle demos valj.dez a · 
esa clasificación. Que mar~ 
cas re8lmente atravesan a · 
sua obra? 
Non quero creer nesa clasifica
ción. O médio ·fórrnanos e desde 
os sete anos a miña cultura é ur
bana, eduqueime xogando nun 
solar e lago de ir á escala nun 
arrabaldo de Vigo , seguin estu
dos nun centro do Calvário que 
é un bairro tarnén rnoi de éida
de, Fixen vida de bairro , ident~
ffcome con ela, e resúltarne moi 
interesante o que saia de ali. o 
}irbao non é parte de min senón 
unha ciícunstáncia da vida. · 
Que mundos ere entón que 
re~exa a sua poesia? -
Cada un enténdea como quer . 
Nunca decidin "vou ser poeta 
ou eséritora" e sigo consideran
do qlie o fago .por necesidade , 
ainda que esta. obra qué apre
sentamos agora si foi un proxec
to máis .preconcebido. No meu 
caso quera que a poesia sexa un 
território especial e· no que- só 
traballerei mentres considere 
que teño algo que dicer. Para 
min a poesia non é literatura, é 
outra cousa. . 
Nesa e:xperiéncia de i:tidivi
dualidade· da i>oesia, se a in
tervención do leitoi non é 
ilnportante, que sentjdoten 
publicar? · 

Si canto co leitor desde o mo
mento en que me desdoblo 
como · facia en '~Denúncia do 
equilibrio" empregando o "eu" e 

desta parella de amigos, unha 
anédota curiosa do xefe dos "su
perclandestinos" . Un· · dia . o tio 
protestoµlle por andar a oolgar 
unhas bragas no tendedeiro. 

-Pero, que é o que pasa?, 
perguntoulle Fernanda, que non 
entendía a que viña tanto beri:o. 

-Ti eres que eu son 'de pe
dra? Quita estas bragas daí, re-
trucoulle o outro. · 

Asi foi como a miña amiga 
descobriu que o "superclandes
tino" soportaba moi mal as ca
réncias sexuais ás. que lle abri
gaba a agachada vida que leva- . 
ba. ·Mesmo chegou a saber que 
provocou' unha difícil discusión · 
política porque plantexou a esi
xéncia ·de que se · lle pasaran· 
carios parq-· ir. de putas. Asegu
rab~ que se trataba dunha cuas.: 
tión indispensábeJ; . _xa - q4e a 

. cJ.an,destinidade non lle permitía 
manter relacións normais con 
mull,eres. -o que descoÍiecia a . 

· miña amiga era o resultado desa 
discusión. , 

Máis tarde souben .por outro 
conduto que, cando o Partido se 
desfuco' roto en mil anacos palas 
disensións internas e economi
carnente arruinado, o_ .grupo dos 
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o "ti" como. a ·mesma ·persoa, 
como causas que se podían al
ternar. Non$ qu~ pense nun leí-
tor ·particular, pero non escrebo 
como terápia porque entón Jaria 
diários e non faria nen poesia 
nen literatura. Cando procuras 
unha estética . para expresarte 
· xa;'.estás pensando, quéiralo ou 
· non, nun posíbel leitor. O meu 
primeiro libro provocou Luis 
Mariño_ que o publicara, pero 
non tiña idea de publicar. 

Tradución dG portugués 
Traductora · prolífica, Xela Arias 
é autora da versión ao galega de 
"Amor de Perdic;:ao '', que ·causou 
no seu . día unha importante po- · 
lérriica por.ser versión· ao galega 
dunha Óbra portuguesa. "fucen 
traducións. principalmente, por
que precisaba cartos. O primei
ro que traducin era un librn in
fantil de Jorge Amado , pero 
"Amor de Perdic;:ao" foi xa unha 

' proposta da editorial na que tra
ballo. Ao principio tiven as mi
ñas dúbidas pero . tomei unha 
decisión drástica. Eu . non son 
linguista e teño necesidade de 
ter urma lingua na que me ex
presar; tiven unha lingua, o ga
lega ,· desde que nacin e na que 
me expresei. A forma da grafia 
que sé lle dea . para min estaba 
:máis perto da normativa .que da 
portuguesa, e niso quizais me 
influa ser.do norte. Aceitado iso 
pareciarne que traducir "Amor 
de Perdic;:ao" , habendo unha 
única tradución do castelán, pe
nosa ·e _mutilada, era acertado . 
Somos rrioi poucos os que lee
rnos ainda en portugués, e hoxe 
Sararnágo, na_ Galiza, léese máis_ 
en castellano que no seu idio
ma_. "Amor de Perdic;:ao'.' vendeu 
unha edición completa e en de
firlitiva traduciló supoñia dicer : 
a nasa é unha· lingua cómpleta 
e cap~z . "O bosque animado", 
orixinariamente en castellano, 
tamén o traducin, apesár de en-.. 
tenderse no "idioma orixinal" en 
que_se _fuco, no .naso país, e fun-
cio:Qou como libro ~én". O · 

"supeiclandestinos" decidiu 
montar un gran atraco, pero xa . 
coa · int~ción de apropríárense 
privadamente do .botín . Tratá
base . de se garantir un "retiro" 
para os .noves tempos. O atrac;:o 
foi · coidadosamente planificado 
e executado cunha perfección 
impecábel. Un atraco J.4npo , sen . 
violéncias, e cun botín de vários 
cenfos de Ínillóns' de pesetas . 
Ainda hoxe é o día no que a po
licia segue bus.cando aos auto
res. 

O xefe· dos "superclandesti
hos" montou coa sua parte do 
-botin unha empresa de seguri-. 
daéie. El persoalmente é o xéfe 
de seguridade dunha · cadea de 
gíandes ·~ ·arma_céns. Tarnén -· sei 
.qtÍe casou cUnha · puta noviña 
· da rua doutor Fleming e retirou
. na d.a "rná' vida" . Femanda mos-
troumos ·- un día qiie c~sualmen- · 
te tíos cruzamos con eles polo 
centro de Madrid. El fixo como 
que non a recoñecia. Está gordo 
e médio calvo. Ela é unha rapa
za moi guapa e moito máis nova 
ca el. Pase-i moi. perta · dela e 
chegoU:me o ·seu ~ecendo : in
confundíbel Chanel nº ,5. · O 

FELICIANO LOBELOS 

.l 
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1 
ACTOS 

• Ciclo 
Internacional 
de Guitarra 

22 de Marzo. Totl Soler. Ás 
20.30 horas co "Toti Soler 
Ouartet" 
28 de Marzo. David Russell. 
29 de Marzo. Tomás Cama
cho. 
31 de Marzo. Lucio Dosso 
Ás 19.30 horas no Auditorio 
Municipal. Venda de entradas 
na própria taquilla a 500 ptas. 
Para menores de 25 anos, 300 
ptas . 

• Literatura galega 
ideoloxia 

Mesa redonda na Asociación 
Cultural de Vigo sobre "Litera
tura galega e ideoloxia no sé
culo XIX', con intrVención de 

Mª Xosé Oueizán e Manuel 
Forcadela. Xoves 22 ás 20 ho
ras. na Asocaicón Cultu.:al de 
Vigo {López de Neira 22-1 ºB) 

rtliltnlSTRS 
mm:iienaEnns 
G:RLE&RS 

• A mullere a 
escrita 

Organizado palas Feministas 
Independentes Galegas ten lu
gar un ciclo de conferéncias 
na Sala do Museo do Centro 
Cultural Cidade de Vigo {Con-
cello). -

NOVAS SENSUAIS -

• M.CJA COAUftA 

l ;v 
I 

(..O 

capaz de facer noutros cam
pos. 

O Trasno, ubicado na rúa de 
Orzán, é, talvez, un dos bares 
máis dinámicos e variopintos 
da cidade. Por ali circulan 
desde poetas malditos até 
xente xoven que tan só dese
xa pasa-lo tempo, todo isa co
nxugado pola amalgama de 
seres de todo tipo e catadura 
que "a pesares de que fagan o 
que fagan' ', di Lolo, o mestre 
de cerimónias, "non son difíci
les de levar. E trasnos, ainda 

MARTA SENTIS 
Día 29. Camino Noia "A muller 
usuaria e productora de textos 
na primeira metade do século 
XX" 

• Reforma do 
E ns in o 

Organizados pala UTEG-INTG 
celébranse os días 27, 28 e 29 
de Marzo uns debates no Ins
tituto Valle Inclán de Ponteve
dra sobre a reforma do ensino. 
D~senvolverán o seguinte 
programa: 
Día 29, xoves, ás 129 horas. 
"Outras repe¡_:cusións da refor
ma e liñas básicas para lÍnila 
alternativa á reforma" . 

Os ponentes serán Xosé 
Manuel Iglesias, Xosé Manuel 
Irimia, Reimundo González 
Carballo, Xosé Cesareo Mos
queira e Enrique Tello . 

o 
'ii r. o 
ti ,, 
o 
tC 

i 
~ 

que poida parecer· o contrario, 
nalguns aspeitcis, somos-che 
todos un pouco." 

A Nolte. lsta noite. Noite tris
te. Noite mesturada en miles 
de millóns de estalas e de es
trelas. Noite entre máis noite. 
Como facer, daquela, para 
achala pois os restos da fon
dura afogan iste tímido silen -
zo. E a escuridade cada vez 
máis escura. É a noite, ai. 
Agardando. Medrando. Ra
chando. Destacando ... Noite. 
Ista noite. · O 

Chelo, expresa a sua forma 
de facer coa pel percorrendo 
as aristas clises carpos --es
pazops- cheos de móbil fer
mosura, nunha mostra espe
cial deseñada para unha sá 
onde os xeitos marxinais se 
mesturan coa formalidade dun 
entorno que queda ai, ao ca
rón. Achega-se as conciéncias 
nun labor máxico e subtil -ás 
veces, mudo-- deslizado coa 
xenerosa sinceriQ.pde que lle 
ofrecen as cores . Unba mos
tra. Unha concepción da irrea
lidade conxugada na máis 
próxima ollada. É a diferéncia . 
O desexo. A ingrávida quietu
de descoberta ao traveso dun
ha eterna pregunta. O lugar, 
riestas, Objeto-A. 

· ANUNCIOS DE BALDE . 

Koldo Chamorro, hábil cap
tador da natureza dos xestos, 
mostra nestes ellas,- no ki.os
·que Alfonso, a sua España 
mágica, i:eflexo do seu persoal 
contexto de filtros. Formas 
que ao traveso das instantá
neas aparecen fideis a unha 
lóxica realidade, onde se mes
turan as aportacións mecáni
cas e perturbadoras do medio 
cos elementos máis primarios 
e sensuais. Algun cintileo dei
xa ver, tarnén, sobre do que é 

Os Comités Abertos de Fa
culdade comunican a todos 
os estudantes que para porse 
en contacto cos mesmos, por 
temas relacionados coa Uni
versidade de Santiago de 
Compostela ou co ensino en 
J<.~ral, poden escreber aos 
apartados de correos: 855 de 
Compostela, ou ao 134 de 
Lugo 9u ben chamar por telé
fono ao número (981)563100, 
extensión 2228, ·de Luns a Xo
ves de 5 a 8 da tarde. Tamén 
poden pasar polo local que te
rnos no Campus de CÓmposte
la , no mesmo horáriO, situado 
no pavillón de servícios estu
dantis. 

Vende-se órgano de ~ous 
teclados e pedaleira caixa 
de ritmos e efec.tos, coma 
novo . Telf. :(986) 33 53 56. 

Ferro! , As Pontes, Foz, Ouro, 
Parga, Vilalba. Sor, ·Landro .. .. 
bágoas, eneal do limpo sano. 

- das baleas; sobre e selo para 
falannos de desenrolo e 
cultura. Xoán/Joám Hermida; 
C/Fco. Silvela nº 77, 28028-
Madrid . 

Oferécense serv1c1os de 
guiia, reaepoción e turis

' mo. Falo inglés, francés e por
tugués. Tfno.: (986) 22 18 32. 

• Radió Piratona 

Programación: Luns: 7,30 
Bule-Bule (Escarnio de temáti
ca xeral. 8,30 Educar e repri
mir {Anti-patriarcal) 9,30 La 
Plaga {Música e poesía) 10,30 
La verguenza nacional (críti
ca). 

Martes: 7,30 Música . 8_ Isto 
e pouco (Monográfico . musi
cal). 9 Cacharnuiñas (Proble
mática de presos galegas . 9,30 
A ovella negra {programa de 
insumisión. 10 Casa de citas. 
10,30 A déusa branca (litera
rio). 

Mércores: 7 ,30 Música. 8. A 
conquista do Noroeste (Hard
core. Punk. 9. Tumo nocturno 
{Musical) 10,30 La paja men-
t~ (musica) . · 

Xoves: 7 .30 Música. 8. Cho
que frontal (Información e mú
sica). 9 A brincadeira (Folk) . 9 
Maio do 68 {Informativo musi
cal) Cabaret (Feminismo, pro
gramas quincenales). 10,30 
Una de piratas {Cine). 

Venrés: 7;30 Suspensus rna
sivus (Problemática estudian
til) 8,30 Musica. 9 O refuxio 
{Foil<) 10 O cabalo do malo 
{Critica ao sistema). 11 Nabiu
cul future {Colages sonoros). 

Sábado: 7.30 La hora fatalika 
{Musical) 8.30 A sornbriña do 
carballo {Ecoloxia) 9.30 Solo 
blues. 10.30 As outras musi
cas. 

Domingo: 8 Domingos, mal- -
ditas domingos {Asociación 
José Afonso, opinión , ci_pe, 
debates , literatura, jazz .... 
etc). · 

EXPOSICIONS 

• Concepto e forma 
Exi)osición de Manuel Vilariño 
e Pierre Radisic na Galería "Os 
Peiraos" de Vigo. Organiza o 
Centro de Estudos Fotográfi
cos. 

• Caprichos de 
Goya 

Exposición no Ateneo de Fe
rro!. 

• Sofía F. Vila 
Exposición de óleos, pasteis e 
gravuras na Sá de Arte da Cai
xavigo (Policarpo Sanz 24. Ga
lenas) 
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CONVOCATORIAS 

• Concurso 
·Breogán de 
con tos 

O Centro Galega de Bizkaia, 
en BarakaldÓ, convoca o XXIII 
Concurso "BREOGAN" de 
·cantos en lingÚa galega, que 
terá que rexerse potas seguin-
. tes bases : -
I.-Poderán participar todos 
os autore·s de calquer naciona
lidade que presenten unha ou 
várias obras escritas en lingua 
galega. · 
TI. -Os traballos non terán 
unha extensión inferior aos 
tres fólios nen superior aos 
seis. Deberán ser inéditos . 
III .-0 presente Concurso está 
dotado cun prirneiro prémio 
de 75.000 pta., un segurido 
prémio de 25.000 pta. e men
ción honorífica ao tereeiro. Os 
prémios podeián ser declara~ 
dos desertas en cuxo caso a 
cuantía engadirase á do ano 
vin_deiro , que non podarán 
deixar de ser entregados. 
N .-As obras mecanografa
das por unha só cara e a dobre 

· espácio.' enviaranse por co
rreo, sen remite ao Centro Ga
lega de Bizkaia en Barakaldo. 
De cada obra mandaranse cin
c0 cópias. En sobre adxunto 
indicarase o . lema . escolleito 
para a obra e o nome e ende
rezo do autor. Este sobre ha
berá de vir pechado. Na parte 
superior direita da primeira fo
lla da obra repetirase o lema: 
V. -O prazo de admisión das 
obras rematará o día 30 do 
mes de Maio ás vinte horas. 
O fallo darase-a coñecer o día 
25 do mes de Xullo na festa 
que a Sociedade organiza en 
honor do seu Patrón, e as 
obras premiadas publicaranse -
no programa de festas. 
VI.--0 Centro Galega de Ba
rakaldo resérvase os direitos 
~e public;:ar as obras premia
das cando lle conveña,.sen pe
rxuício de que o autor as pu
blique tarnén, e as demais 
obras remesaranse aos autores 
que o soliciten no prazo dun 
mes desde o día do fallo . 
VIL-O feíto de concorrer nes
te . concurso supón que se 
aceita.I} - todas as bases do 

"V Certame 
de Poesia 
Domingo Antonio 
de Andrade" en .... 
Cee. 

A asociación cúltural Domingo 
. António de Andrade, de Cee 

(A Coruña). ven de convocar a 
quinta edición do Certame de 
Poesía, que leva o seu nome, 
de acordo coas seguintes ba
ses: 
Podarán concorrer poetas de 

.alquer nacionalidade sempre 
que usen o idioma galega nos 
seus orixinais . 
O xura'do · respeitará a grafia 
normativa empregada no seu 
labor polo autor ou autora. 
O poema (ou poemas) terá li
berdade de tema, de rima e 
métrica pero cada traballo 

apresentado non poderá pasar 
dos cen versos. 
Os orixinaiS remitirán-se por 
triplicado e baixo plica, isto é · 
cos dados do escritor/a en ·so
bre pechado adxunto, sinalan
do nome, enderezo, .idade e 
calquer outro apontarnento de . 
interese. 
Deberán ser -dirixidos ao ende
rezo da entidade que se rela
ciona 
A.C . Domingo de Andrade . 
Apartado de correos nº 62 
15270 - CEE (A CORUÑA) 
A data límite de admisión de 
poémas cairá no día 18 de -
Maio. 
Outorgará-se un único prémio 
de vinte mil pesetal? {20.000) e 
accésits no caso de que polo· 
xurado fose estimado come-
nente. , 
O fallo do xurado dará-se a co
ñecer através dos meios de 
comunicac1on nos últimos 
días do mes das Letras Gale
gas . 
A decisión dos componentes 
do X\.lrado non admite apela
ción e o feíto de participar 
conleva a aceitación expresa 

. destas bases. 

• Concurso 
de Carteis da "III 
Mostra de Teatro 
de Cee" 

A asociación cultural Domingo 
António de_ Andrade, de Cee 
{A Coruña) , entidade organi
.zadora da "III Mostra de Tea
tro de Cee" convoca un con
curso de carteis co fin de do
tar ás xomadas dunha imaxe 
anunciadora de acordo - coas 
seguintes bases: · 
1.- Poderán apresentar-se to
das aquelas persoas que o de
sexen. 
2.- As dimensións do cartel 
serán neeesariamente de 45 
65 cm., e non haberá límite de 
cores. Tamén haberá liberda
de criativa no tocantes á téc
nica e material empregados. 
3.- O texto obrigatório do 
cartel terá que ser "III Mostra 
de Teatro de CEE", e o feito 
de que non se inclua poderá 
ser ·motivo de descalificación. 
4 .- O.autor/a .non deberá pór 
a sua sinatura no traballo, ten
do que mandar os seus dados 
(nome, enderezo e idade) nun 
sobre pechado adxunto. 
5.- Ademais ola debuxante 
deberá coidar que o cartel 
chegue en bon estado ao en-
derezo da entidade: · -
A.C. Domingo de Andrade. 
Apartado de correos nº 62 
15270 - CEE {A CORUÑA) 
6.- O prazo de apresentación 
remata odia 18 de.Maio, ven
res. 
7. - Haberá mÍ único prémio 
de trinta mil pesetas (30.000) 
8.-,0 fallo sobre o mellar de
buxo apresentado será dado 
P.olos asociados e asociadas 
da · entidade. 
9 .- . A decisión do mesmo 
sen~ ina.pelábel e fará-se públi
ca através dos -meios de co
municación nos últimos días 

· do mes de Maio. 
10.- A participación no con
curso presupón a aceitación 
das bases._ 

AO PROFESOR 
RICARDO CARVALHO CALERO 

In Memotiam 

Perderte é-ficar mudos, 
matar a conciéncia popular, 
esmorecer · 
esvair-se nunha Terra 
sen froito e sen ledicia, 
aguniar no tempo con(¡uistado, 
entregar o futuro ao nemigd. 

Nen pistolas nen leis 
podarán contra ti. 
Sulagaremos as illas 
onde te queren ·gardar. 

-Derrubaremos os museus 
que están a construir 
para ti. 

{"A fala" L. Diéguez) 

MNL (Mesa pola Normalización Lingüistica) 

Marzo 1990 
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IDEAS 

,.,,, . , 
~ .A MINA-·XENERACl··ON 

LEMBRANZA DUNHA XUVENTUDE ORFA DE CASTELAO 

-ALFON.SO ÁLVAREZ CÁCCAMO 

Extracto da intervención de 
Alfonso A. Cáccamo no acto de 
apresentación do especial "As 
Cartas de América" 

P ara apresentar este exemplo de 
prenS? viva, este exemplar exfraor
dinário de A NOSA TERRA, non 

atopei outra solución que traervos un 
exemplo de prensa morta (Anuário "Faro 
de Vigo" 1853-1953), sen querer dicer en 
absoluto, que hox~ndia "Faro de Vigo" 
sexa prensa marta, aquela que non dialo
gaba. non contrastaba ideas, censurada e 
escrita nun idioma imposto. É un bon re
flexo .da penúria, a falla de información, a 
frivolidade e a castración de ideas daque-
la época. • -

Alguns, coma min, eramos uns privile
xiados naqueles anos, xa que polo menos 
coñeciamos o burato no que estabamos 
metidos. Na nasa adolescéncia e mocida
de, ao final da década dos anos 60, houbo 
unha inquietude e unha ·concienciación 

. como en pc;>ucas xeneracións existiu, ain
da que a dificuldade de informarse, de co
ñecer a autores como Castelao e tantós 
outros fose. enorme. 

Magoa observar como, nen de pasada, -
se fai referéncia á figur~ de Castelao. Ma
goa, mais non surprende. Sen embargo 
non deixa de ser un amargor comprobar a 
casteranizacióñ ,rigorosa de todo, até dos 
nomes de pila: Angel Fole ímenos mal que 

-~ non lle abrigaron a asinar Angel Fuelle), ou 

. • 

. a cond~a sempre nestes números a Xosé 
Maria Alvarez Blázquez a talar de prehis-
tória, Jf~ · ben de certo 'que ~ soña-
ba denu · a história, ou a Celso 
E~·lio F,~r:roe~ro tizando verbo do porto 
c ríieréipl di Vigij ou Castroviejo, Otero 
P ~yo.-.~ quiil o, González Alegre e 
m 1$ rrlá1s, orando con artigas nos 
que i an maie sear dados, non aprofun
dar e me , é os pontos; mais tampouco 
podian deixar fuxir a ocasión de arrincar 
unhas pesetiñas, xa que a vida daquela 
era durísima. 

Maxínoos a todos eles maquinando o 

xeito. de colarlles aos censores o símbolo 
.. dunha microtopofania que non fose a va
quiña, o hórreo, a cantiga mol. A gaita da
quela tamén estaba permitida, ese instru
mento recuperado por mllleiros e milleiros 

· de intérpretes influidos polo neo-retrogra
dismo. 

Visto este exemplo de prensa, que era 
como toda, que información poderiamos 
ter a xente con inquedanzas? Da prensa· 
nengunha. 

Dos libros? Existia o meritório traballo 
dalgunhas editoras: Monterrei, Galaxia ... 
con libros, de poesia neo-trovadoresca ou 
tratados orteguiáns, ou metafísicos, ou de 
Kierkegaard, para un público selecto. Uni
camente tiñamos a información de libros 
publicados na América e que se poderian 

· mercar nalgunha libraría, na trastenda. 
Ao final dos anos 60 estaba de Ministro 

de Información e Turismo do Governo de 
Franco un señor coñecido de todos nós, 
Manuel Fraga lribarne, coa sua Lei · de 
Prensa, e que proibiu obras comó "O tem
po sen saida" de Lois Diéguez, porque 
atentaba contra os princípios e finais da-

. quel descalabro que se chamaba Movi
miento Nacional. Como este libro; moitos 
deles tiveron que deixar de se vender ou 
como mal menor suprimirlle follas ou pala
bras como "teta". Mais se había algun 
perseguido con saña rebuda, non era sin
xelamente a figura de Castelao, senón 
todo aquel que talase da figura e da men
saxe de Castelao: estes escritores que 
aqui tiveron que pelexar para introducir 
"cousiñas"e en América asinaban con 
pseudónimo porque .aqueta trascendia e 
remataba en detencións. 

A terceira via qÚe quedaba para coñe
cer a figura de Castelao era a da militáncia 
na clandestinidade, ou no PC-Galicia ou 
na UPG. Os outros partidos maquinaban 
solitariamente na Fráncia. No PCG non 
habia referéncia algunha· a Castelao. Pri
maban outra caste de nobles internacio
nalistas. Na UPG si se talaba de Castelao, 
por suposto, mais a dinámica era a da loi
ta práctica e imediata', do acto resolutivo. 

Fóra destas vias, a alguns previlexiados 
a obra de Castelao víñanos, como a min, 

poorque na casa tiñamos, "Sempre en 
Galiza" nun lugar sobranceiro, tamén da 
biblioteca, a "Biblia do Galeguismo" na 

·que fumos lendo. 
Mais teño que dicer que na miña xene

ración, frente a uns poucos que tivemos 
esta sorte, dúcias de milleiros de persoas, 
sen pasado e sen ·futuro, miserábeis de 
ideas porque asi o queria o Réxime, nen 
sequer o esquencian: descoñecian todo 
menos a clasificación do Real Madrid e o 
Bar<;a, que daquela_ chamábase o Barce
lona. 

Perseguida a obra de Castelao, habia 
que introducila con prudéncia. Nós rece
biamos o "Sempre en Galiza" via Buenos 
Aires-Porto-Valem;a-Vigo, camuflado nos 
mesmos paquetes coas edicións de Viale 
Moutinho. Acochábamolos no trasfondo 
do cuarto de baño da Libraria Monterrei e 
íamolos distribuindo ás librarias de con
fianza. Recordo con nostálxia que nos al
baráns, para evitar complicacións, púña
mos "SEG. Manual de.Castellano". 

Mais á miña xeneración importábanos 
algo por enrriba de Castelao: supoñiamos 
que Franco non era inmortal e que todo ia 
mudar. 

Despo~s. nos finais dos setenta, aqueles 
termos: galeguismo, esquerdismo, ... foron 
matizándose. Eran termos que abranguian 
un espectro amplísimo, unicamente xun
guidos pola arela comun de que todo ra
chase e chegase á normalidade, que se 
esvaise a dicotomia entre os ide1ais da 
vida e o que en realjdade nos oferecia. 

Ao chegar a democrácia a xente foise 
decantando e ocupa agora posicións polí
ticas nas que chegaron a rachar co comun 
denominador: "Os trepas" agabearon e a 
intelixéncia segue a tirar cun pé na nostá
lxia pola rota que dictara Castelao, qu~ é 
unha rota clara, e outro pé nunha braña. 

El dixo: Voltarei cando Galiza sexa cei
be, e na Galiza hai hoxe un virrei que en 
tempos proibiu a mensaxe de Castelao. 
Un virrei desconcertante que é capaz de 
mesturar o pasádo co ¡Presente!, a auto- · 
determinación con aquelo de ¡ldentifíquie
se usted!, as bágoas de cocodrilo coas 
mágoas dunha terra á que non está afeito . 

·f RES EN RAIA . 

, 
INDICE 
CUBANO 
G. LUCA DE TENA e oas cousas que non lles per

miten talar ou facer aos cuba
nos nos paises do universo 

constitucional, poderiase redactar un 
prontuário ou índice de liberdades 
para uso de políticos que non dur
men pensando nas violacións dos di
reitos básicos. 

Os diplomáticos cubanos non po
den reclamar o cumprimento da in
violabilidade das legacións diplomáti
cas. Nen sequer no protectorado de 
Panamá, no méedio dunha fronda de 
baionetas dos demócratas de Fort 
Lauderdale chegados para garantir 
as liberdades e a letra pequena dos 
acordos. Os cubanos non poden pe
dir que desde os Estados Unidos dei
xen de interferir os seus sinais de te
levisión. Non porque non queran co
municarse co resto do mundo (nin
guén lle nega a Cuba o título de país 
de Latinoamérica con máis iniciatjvas 
de intercámbio cultural), senón por
que non violen a sua soberanía, reco
ñecida nos acordos internacionais 
sobre comunicación. 

Os cubanos non poden pedir que 
non se pague a débeda externa por
que eso é facer terrorismo e atentar 
contra a liberdade canmbiária e as 
normas de circulación do Fondo Mo
netário Internacional. Fidel non pode 
proclamar que o xefe do Estado, o 
Rei, foi elexido en razón da sua cami
seta protoplásmica e non dos votos 
ainda que este asunto non o deseo~ 
breu Castro senón a Constitución es
pañola. T ampouco pode perguntar 
por que os estados que lle predican 
exemplo non reparten armas coma 
en Cuba. 

En Madrid amplían o índice de ma
terias reservadas para os cubanos. 
Ao embaixador da Habana lénlle a 
cartilla porque non se suma Fidel á 
onda democratizadora que nos es
maga. E por non saber que hai leis 
que aseguran as liberdades pero que 
non son para comentar libremente. O 

VoLvER Ao REGo 

A capacidade de surpresa é 
algo que tamén se agota, es
pecialmente cando se vive 
nun país onde hai un parla

mento coma o galego, sucesor fidel 
do dadaísmo, o surrealismo, o nihilis
mo e o cabaret. 
· Non foi extraño desta volta que o 

PSOE votase a favof da criación do 
Instituto da Muller e o PP en contra, 
co cal foi rexeitada, xustarnente ao 
revés ere hai moi poucos meses, can
do o PSOE estaba nQ. governo e vo
tara en contra, mentres os do PP o 
facian a favor~ co cal tamén resultara 
rexeitada. 

. O raro é, . que destas, non a apro
basen, para logd .esquecerse olimpi
camente dela, com.:> adoi.tan a facer 
con tantas outras leis, e coma se o 

_ aprobado no parlamento só tivese 
valor a efectos periodísticos. O 




