
ANO XIII • 19 .PE ABRIL • 1990 

. Criada a 
Comisión 
cidadán para a 
defensa da frota 
conxeladora 
O Mércores 18 quedou 
constituída en Vigo a Comisión 
Cidadá para a Defensa da Frqta 

· ,.Conxeladora, formada por 
sindicatos, partidos políticos e 
empresários, coa sinatura dun 
documento reivindicativo básico. 

(Páx. 10) 

F. Cardenal: 'A 
UNO non po~e . 

·Cambiar a· 
C.onstitución 
revo1ucionária' 
Fernando Cardenal, expulsado 
da Compañía de Xesus polo seu 
apoio ao proxecto 
revolucionário, prepara-se para 
entregar ao governo de Violeta 
Chamorro un ministerio que ten 
a case imposíbel tarefa de facer 
educación sen diñeiro. Con 
sinceridade e o talante de gran 
revolucionário e cristiano 
convencido que demóstra ser, 
Cardenal analisa o presente e o 
futuro de Nicarágua nesta 
entrevista. (Páx. 10-11) 

O Coiicello de 
Vigo nomea a 
x~nte próxima ao -
·PSQE para os 

1 Consellos Escolares 
O Concello de Vigo nomeou a 8 
persoas, vinculadas ao PSOE, 
para ocupar o cárrego de 
representante municipal no$ 
Consellos Escolares de cada un 
dos oito distritos nos que está 
dividido o axuntamento vigués, 
asignándolles unha percepción 
de 500 mil pesetas anuais por 
asistirás reuni9ns. (Páx. 7) 

O Terral 
barco correo . 
dos capos 
da droga 

·guardeses-
Máis unha vez a vila de A Guarda 
volta ser notícia nacior:ial e 
internacional. Nesta ocasión 
debido á aprensión dun barco 
con 10QO quilos de cocaína por 
unha fragata. norte-americana · 

. Bule-Bule 
(4 páxinas 

, . 

(P_áx. 10) 

para os ma1~ 
pequenos) 
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_POLÉMICO DOCUMENTO SOBRE O NACIONALISMO, MENTRES 

CATRO CORRENTES DEBATEN A DISOLUCIÓN EN IZQUIERDA UNIDA 

OPCE 
EN ·XÓRNADA DE. REFLEXIÓN 
· Catro correntes diferencianse neste-momentb no seo do PCE. O futuro do partido, 

. principal motor de l?quierda Unida, está a debate. Os recentes éxitos 
eleitorais, a política de Gcchetto e os sucesos no Leste de Europa poñen de actualidade 

_ a este partido -que ven de dar a-coñecer, por outra parte, ·un documento 
. sobre o~ nacionalismo .no que se 'abren as portas a un debate ate agora pechado. 

O PCE pronunciáse pala autó-determinación e pide o diálogo con ETA. 
· A crítica das demais -:-- forzas estatais e mesmo dalguns sectores 

·de 1 U non se fi?<eron esperar. 
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A VI Conferéncia e un documento.sobre 

o nacjo~alismo marcari unh~ discusión que· ~oiricide co 70-aniversário do "partido 

'Catro · correntes 
dispútense o fut~ro do PCE -

ALBERTO CRUZ-MANUEL VEIGA 

As diferéncias abalan entre pactar cos socialistas ou manter o partido pase o qúe pas~ 
. -. tal e como postulan os máis vellos militantes. No médio, a maioria, aboga 

pala progresiva disolución no seo de Izquierda Unida. 

Gerardo lg.lésias no se1:1 j!Jlervalo mineiro. António Gutiérrez, repr_esentante do s~tor ultra-renov(ldor. 
. _ __:----- - ·. . . 

------ , 
·A.CUESTION NACIO_NAL, UN _DEBATE PENDENTE 
A denominada cuestión nacional e os 
nacionalismos en xeral representaron_, pode 
dicerse que historicamente n6 PCE, un · 
debate sempre postergado. Como o 

·feminismo, os.-direitos nacionais ocuparon 
habitualmente. neste partido o úítimo lugar 
dos ordes do día. A razón hai que buscala 
no xacobinismo centralista do que o PCE . 
sem.pre foi partícipe e na consideración de 
que os naciqnalismos. eran pequenb 
burgueses qu, simplem~nte burgueses., 
como non deixa de retoñecer Cristina 

. Almeida na entrevista que publicamos. A -
incapacídade para diferenciar o 

_ nacionalismo das nacións imperialistas. do 
nacionalismo das pequer;laS n~cións que 
loit~ban pota sua supervivéncia comq tales, 
así como unha contraditória-idea 
universalista ~aract~rística dun _!Tlarxismo 

. de catón-, distanciaron e mesmo 
provocaron a belix·eráncia do PCE con 

· calquer movimento nacionalista, por máis 
que tivese á sua raíz nunhas causas ben 
óbvias e xustas. . 

Pero os tempos ~stán cambiando, como 
decía a-canción e o· PCE debe mergúllarse 
tioxe no debate, un de cuxos frentes é o · 
tema nacional. · · 

A cuestión basca, como tema de Estado, 
ven de provocar a primeira iniciativa, por 

parte dun .partido estatal, x~radora de 
esperanza. O PCE e IU, se cte,verdade son . 
a forza máis progresista, deben ser os 
primeiros --e non. seria sen tempo- en _ 
desprenderse da venda que cega os ollos. 
do Estado sobre Galiza, Euskadi e 
Cataluña, o principal problema non reso'lto 
desde a transición. 

O documento do PCE que recoñece o 
princípio de auto-determinación e a 
necesidade dun diálogo con ETA é xa de 
por si positivo. Significativamente xerou as 
protestas das demais forzas estatais e 
mesmo dos firmantes do pacto de Ajuria
Enea. Euskadiko Ezquerra chegou a acusar 

· ao PCE de connivéncia con HB. A única ·· 
. acollida con matices positivos foi 
precisamente a desta última forza. 

Pero son · moitas ainda as interrogantes 
que se abren. A prímeira delas e saber se· 
non. estamos, esencialmen_te, ante unha 
campaña de imaxe ante as vindeiras 

· eleicións bascas, dadas as escasas 
espectativas coas que contan. Existen 
tamén importantes contradicións no 
documento: Ten sentido talar do 
~ecoñecemento do prin9ípio de 
autodeterminación, relegando ad calendas 
o direito a exercelo? Cabe ese direito na 

· Constitución?· 

Parece claro que o PCE ten medo á alma 
·nacionalista española que furiosamente 
aniña ainda en institucións, partidos e 
meios de comunicación do Estado. A 
explicitación dese medo ben recollida na 
expresión de que "case todos pensan algo 
parecido ao que decimos; pero non se 
atreven a decilo". A "España una ... ", segue 
pesando sobre a evidéncia. · · 

Na intención do PCE subxace 
probabelmente a idea de apresentarse 
como a única forza que pode asumir este 

, tema a nível estatal, "máis alá das 
relvindicacións concretas dunha ou outra 
comunidade autónoma". O PCE, en 
coeréncia coa sua estrutura organizativa, 
tala de "cambiar o modelo de Estado" . 

Ese precisamente é o tema~ Pero un PC 
· ou IU de ámbito estatal non é quen de 

representar distín.tos díreítos nacionais. Na 
raíz dese direito· está que cada nación se 
represente por si mesma e sexa 

,, organizativamente soberana. O exemplo 
de Lituáni~ é claro. A transformación da 
organización unitária do comunismo ou da 
esquerda estatal é un tema pe_ndente. D 

A NOSA TIBIA ·, 

Moito se ten escrito nos 
últimos días sobre o PCE. 
Mesmo ocupou por vez 
primeira a portada dos 
meios de comunicación, 
como se tivese iniciado 
unha campaña de 
marqueting para darse a 
coñecer. Primeiro foi o 
documento sobre a 
solución aos problemas 
políticos de Euskadi, lago 
o que fai referéncia á 
situación do PCE ante as 
novas realidades, o seu 
afortalamento poi ítico e 
organizativo e o que lanza 
un debate para a 
esquerda. Estes dous 
últimos foron discutidos na 
VI Conferéncia Nacional do 
partido, celebrada os días 
7 e 8 de Abril en Madrid, e 
servirán de base ·para a 
elaboración das teses 
programáticas do XIII 
Congreso, que terá lugar 
na primavera de 1991, e 
que suporá o início da 
disolución progresiva do 
PCE en IU. 

Os documentos da VI Conferén
cia foron aprobados case por 
unanimidade (con só un voto en 
contra e 1 O abstencións) e o eixo 
sobre o que abalan ambos é o 
mesmo: o trasvase de poderes 
do PCE a IU. A partir de agora 
os cadros e militantes comunis
tas serano de IU en primeiro lu
gar, reservándose o partido o 
papel de "intelectual colectivo" 
da coalición, o cal non significa 
que o PCE vaia disolverse a .cur
to prazo en IU, senón que · vai 
quedar "arroupado" pola coali
ción eleitoral , conscente de que 
a nova realidade europea obriga 
ao partido a "construir novas 
teorías na política e na organiza
ción da esquerda". 

Esta nova organización xa está 
construida, é IU e "nen o PCE 
nen nengun outro partido se han 
afortalar sen q~e IÜ sexa nun fu
turo inmediato un amplo· e coe
rente movimento político e social 
organizado". Conscentes do pa
pel hexemónico que o PCE os
tenta dentro da coalición, o PCE 
anima aos seus militantes a "re
forzar o partido", pero tamén a 
"axustar as contas entre as pala
bras e os féitos, · eritr& as deci
sións que se toman e que 1nunca 
se executarí, entre a direción po
lítica global dun proceso e a falta 
de concr'eCión desta política". 

Dentro do PCE existen. resis
téncias á hora de pór en marcha 
definitivamente un proceso ~ de 
renovación que, ao cabo, vai su
pór a liquidación do histórico 
partido tal e Qome r_ecoñeceu iñ-: 
directamente. e próprio Anguita 
no seu discurso de clausura da . 
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'~ PARTIR DE 
AGORA OS CADROS 
E MILITANTES. 
COMUNISTAS 
SERANO DE -IU EN 
PRIMEIRO LUGAR' 

VI Conferéncia ao afirmar tex-
tualmente " ___ ternos capacidade 
de autoinmolación para pular por 
un proceso que vaia cara a so
cieQade socialista e se cadra ha
berá que dicer: viva a morte que 
dá vida! " 

Catro tendéncias dentro 
do PCE 

1 

Neste intre son catro .as corren
tes ou tendéncias poi íticas ex is-

. tentes no PCE. A principal é a 
denominada "ultrarrenovadora" e 
con ela están identificados os 
sindicalistas (Nicolás Sartorius, 
António Gutiérrez) e prominentes 
cargos público~ como eurodipu
tados, diputados autonómicos e 
alcaldes (Fernando Pérez Royo, 
Isabel Vilallonga, Pedro Diez). 
Para esta corrente o camiño que 
iniciou o PCE ten que facerse o 
máis axiña posíbel e coa ollada 
botada nunha eventual colabora
ción cos sociRlistas "de base", 
sen descartar ao PSOE. Para fa- · 
cerse unha idea do peso desta 
tendéncia abonda observar as 
continuas referéncias á unidade 
de acción entre CCOO e UGT, 
"beneficiosa para O$ traballado
res e que poderia realizarse ta
mén no plano máis directamente 
polítiéo". 

A segunda estaria representa
da polo aparato do partido, co 
presidente da área e virtual nú
mero dous do mesmo, Francisco 
Frutos, á cabeza, partidária de 
controlar os pasos a dar e que 
éonsidera perigosas "as excesi
vas prisas para ir non se sabe 
onde". 

Na terceira situanse os vellos 
militantes, quen non acaban de 
comprender o proceso de trans
formación e temen a liquidación 
do partido, polo cal non partici
pan no proxecto de afortalar IU 
impulsado pola .actual dirección. 
A eles fixo Frutos referéncia ex
presa na VI Conferéncia e pedíu
lles "que encentren o seu posto 
no partido e en IU porque son 
militantes absolutamente nece
sários". 

Por último, a meio camiño en
tre a ortodóxia dos vellos militan
tes e a liña do aparato situase a 
direción rexional en Madrid , co 
seu secretário xeral Rubén Cruz 
como personaxe máis coñecido. 
Cruz organizou unha pequena 
esganifa cando a meados de 
1988 -xa comezados os con
tactos cun sector do P.CPE para 
a sua integración no PCE_:_ asi
nou un acordo coa organización 
rexional do PCPE de Madrid no 
que se facia referéncia á loita ar
mada como método válido para 
enfrentar un posíbel golpe invo
lucionista. · 

q partido de IU 
O PCE marcouse como obxecti
vo "ser o partido de IU e para 
IU", para o cal entra nunha nova 
etapa que supón reforzar o parti
do, resituar o papel dos militan
tes (con menos reunióñs inter-

. nas, pobres en debate e iniciati
vas) e "convertir o plus de ener
xias que se gastan no interior do 
partido en . forza motriz para o 
traballo ·de IU". 

O fl>CE é conscente de que o 
binómio partido-IU '.'fará agro mar 

,...-novas oontradicións e crises" en
tre a militáncia, para o que a di
reción resérvase o traballo de ex.,. 
plicar "nun notábel esforzo de 
pedagoxia e concreción" o· pro
xecto unitário e transformador 
que signifi?a IU. o 

O documento proyocou fisuras en IU e 
foi atacqdo polos partidos do bloque constitucional 

O PCE pronúnciase · 
pola auto-determinación ;e o-diáloQo con · ET A 
Un documento aprobado 
en reunión conxunta 
palas ·comisións Políticas 
do PCE e do Partido 
C0munista de Euskadi, 
datado o 8 de-Febreiro 
de 1990, causou gran 
conmoción no mundo 
po!_ítico do Estado 
españot. Este documento, 
titulado Proposta para a 
superación dos -
problemas políticos 
prioritários de Euskadi, 
defende o principio de 
autodeterminación dos 
pavos, pronúnciase pela 
apertura dun proceso de 
negociación onde se 
discuta o fin da violéncia 
e aposta pala unión de 
Euskadi e Nafarroa nunha 
só comunidade. 

A publicación do documento 
suscitou un fondo malestar en
tre os sócios do PCE ·na coali
ción Izquierda Unida (IU), Parti
do de Acción Socialista (PA
SOC) e Izquierda Republicana 
(IR}, que o calificaron de "ino
portuno", e foi frontalmente 
atacado desde posicións do _ 
denominado bloque constitu- _ 
cional -PSOE; PNV, CiU, 
CDS- que acusaron ao PCE 
de "irresponsábel" e dos asi
nantes do Pacto anti- abertzale 
de Ajúria-Enea con calificativos 
de "ignoráncia e demagóxia". 

Auto-determinación 
O documento comenza facén
dose eco do debate sobre a 
auto-determinación que ven 
presidindo unha parte impor
tante da política do Estado nos 
últimos meses, a raíz da apro
bación polo Parlamento de Ca
talunya dese direito, o seu tras
lado á Cámara de Gasteiz, pos
terior debate na Galiza e o seu 

..reflexo en Canárias. 

'Q PCE PARTIDARIO 
DE RECOÑECER, 
PERO NON DE -
EXERCER A AUTO
DETERMINACIÓN' 

Segundo o PCE, diversos 
factores influiron neste feito, 
senda o primeiro e principal "a 
existéncia dun sector de pÓ
voación que se identifica con 
este conceito e quer ver satis
feitas as suas profundas·aspira
cións en · relación co Estado. 
plurinacional que é España". 
Xunto a este factor, o PCE sina
la que a auto-determinación 
"está a ser bandeira dos que 
consiperan que a violéncia é 
necesária para acceder a este 
direito cando, nun Estado de- -
moerático, pode.e debe defen
derse co exercício da democrá
Cia". 
· Por · conseguinte, o partido 
que lidera Julio Anguita decideu 
"afrontar con valentia a discu- . 
sión ( ... ) coa idea de impedir 
que se produza un ha só- marte. 
máis en "Euskadi ou ·en ·Espa
ña1'. Após de afirmar . que o 
.;principio da auto-determina-

Santiago Álvarez, fundador do PCG. A organización praticamente unitária do 
PCE pode porse en cuestión no futuro. O crecin)ento do nacion·alismo dentro 
do Estado e no mundo forza este debate. 

'NoN E NECESARIA 
HOXE A REFORMA · 
DA CONSTITUCIÓ~ 

ción" é recoñecido como un 
principio democrático e univer
sal, e asi o recolle o acervo his-

. tórlco, político e cultural do 
PCE, considera que o recoñeci
mento político deste princípio 
pode realizarse "seri violentar o 
espíritu col'.lstitucional". , 

Nunha curiosa interpretación, 
o PCE considei::a que só habe-

. ria de modificarse o texto da 
Constitución se existise a pre
tensión de transformar o prinéí
pio político en direito, para ser 
exercido nun momento futuro e 
hoxe nengunha . forza polítíca 
reclama o exercício do direito e 
menos a convocatória de refe
rendum con pretensióris sece
sionistas para . un ha parte do 
actual Estado". 

Ao tempo que proclama este 
princípio --obsérvese que non 
o considera un direito- o PCE 
deixa constáncia no citado do
cumento de que o seu conceito 
sobre a organización do. Estado 
aponta ao federalismo. Non fal
ta unha referéncia a unha Euro
pa unida de carácter suprana
cional "en cuxo seo han ter res
posta democrática ·as xustas 
reivindicacións nacionais dos · 
pavos". 

N~gociacióh con ETA 
O segu_ndo corpo argumental 
do documento ao que tacemos 
mención retírese á necesidade 
de propiciar un diálogo para lo
grar a paz en Euskadi. -Ae abor
dar este asunto, os redactores . 
do documento insisten na con-

. dea "sen · ambigufdaqe" da vio
léncia exercida por ET A, pero 
recoñecen que "ETA non e 
Linha . organización aillada da 
sociedade, en tanto recibe 
apoio dunha parte do povo . 
através . de HB, defendendo · 
plantexamentós poi íticos con
cretos'', -pero -insisten os re
dactores- "este feito nen · lexi
tima nen xustifica o exercíéio 

· da violéncia". 
·Polo tanto, e· ·"despois dun 

exanie polo miudo da realidade 
de Euskadi e do proceso de loi
ta contra o terrorismo, conside
ramos que para a solución defi-
nitiva do probl.ema ten _de de
senvolverse un proceso de ne
gociación. Apoiamos a apertura 

_ dese proceso onde se diSCtJta 
o remate da violéncia e a incor
poración dos· etarras, sen ex
cepción, á vida· civil oñde de
fendan os seus plantexamentos 
pónticos por vías democráti-
cas". -

_ Sen l!lencior:iar a E;T A expre
samente, o PCE retírese á esta 
organización como interlocuto
ra, pesto que máis adiante 
pode lerse que "ese proceso 
negociado sobre o fin da vio
léncia terá que verse acompa
ñado por un proceso de discu
sión protagonizado por todas 
as forzas política.s. Na combi
nación de ambos procesos 
pode encontrarse unha via de 
solución ao problema da vio
léncia". 

Nesta obrrga de percurar sen 
ambiguidades fórmulas para · 
potenciar a incorporaci.ón des
tes sectores da soCiedade bas
ca ao sistema político demo
crático, enténdea o PCE "dan
do resposta eficaz ao máximo 
de demandas que plantexen e 
que poden ser asumidas no ac
tual marco democrático, de 
igual forma que se está a pro
ducir co princípio de ~uto-de
terniinación". -· 

Para o PCE moitas destas 
demandas callen no Estatuto 
de Gernika, "cuxos teitos com~ 
petenciai~ son dos 1"T1áis altos 
dos recollidos no órdeamento 
xurídico internacional", . ainda 
que acusa ao Governo do 
PSOE de practicar un ha poi íti
ca irresponsábel ao recortar a 
'autonomía através das leis de 
·bases e impedindo ·a participa
ción na adesión concreta aos 
organismos e institucións eco
nómicas e-políticas europeas. 

O documento aborda tamén 
a cuestión dos GAL, sobre cu
xas praticas terroristas "recaen 
ás máis- negras sospeitas· -que, 
apuntan á participación activa 
·de sectores vinculados a apa
ratos do Estado" e esixe "a 
máis fonda investigación" · pra 

que sexan descubertos os au
tores da marte do diputado de 
HB .no Parlamento español, 

~ Josu Muguruza, "e se despexe , 
calquer sospeita de supostas 
práticas anti-qemocráticas". 
. O feíto navarro tamén é reco
llido no documento, apostando 
pola unión das comunidades 
basca e navarra nunha só, uni
dadé que é ·factíbel "eñ aplica
ción da Disposición Transitória· 
Cuarta da Constitución, do Es
tatuto tje Gernika e do Amejo- -
ramiento del Fuero -

Críticas desde dentro e 
fóra de IU 
A publicación do ·citado docu
ni_ento suscitou un profundo 
malestar no PASOC e IR, só
cios · do PCE na coalición IU. 
Para o PASOG o documento é 
"inoportuno" e para IR "non ven 
a.canto". O PASOC manifestou 
o seu rexeitamento afirmando 
que cando ainda non s~ solu
cionaron os problemas reais do 
Estado español non se pode 
abrir -0utra frente, mostrándose 
panidário de desenvolver aque
les aspectos da Constitución 
que conteñen medidas .sociais 
e entón, sen sair do marco 
constitucional, poderia pasar a 
se discutir "en abstraéto" o di
reito a auto-determinación. 

A posterior aparición doutro 
documento, discutido na VI 
Conferéncia Nacional do PCE, 
celebrada os dias 7 e 8 de Abril, 
titulaao Desde o PCE: un deba
te para a esqaerda non contri
buiu precisamente a calmar o 
malestar e a primeira conse
cuéncia f.oi a non celebración 
dunha reunipn que a presidén
cia colexiada de IU ia a celebrar 
o' dia 3 de Abril e o seu ·retraso 
até o 21 do mesmo mes. 

Nestas duas sem·ana$ os 
contactos foron frenéticos entre 
os partidos de IU, decidindo 
pospoñer a discusión das dife
réncias surxidas a ráiz dos 
dous documentos· menciona
dos .até despois das eleicións 
andaluzas, ás que IU compare
ce con boas perspectivas ·de 
crecimento e non queren que 
os problemas e diferéncias_ ·in
ternas troncen as boas expec
tativas. 

'ETA NON E UNHA 
.OÁGANIZACIÓN 
ILLADA DA 
SOCIEDADE' 

· Á marexada interna o PCE 
ten que sumar tamén a produ- . 
cida no exterior. ·os partidos.do 
denominado bloque constitu
cional acusaron ao partido de · 
Julio Anguita de "irrespo,nsá
bel'', menfres que os asihantes 
do Pacto ·de ·Ajuria-Enea, e 
máis en - concreto Euskadiko 
Ezquerra, utilizaron calificativos 
como "ignoráncia, demagóxia e 
irresponsabilidade". Aos pri
meiros o PCE recordoulles que 
o Governo' xa negooiou con 
ETA en Alxer e que só fixo pú
blico o que outros din nos co
rredores. Aos segundos per
'gúntalles se acaso eren que· a 
solución á violéncia. en Euskadi 
é meramente policial. D. 
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Cristina Al.meidá ; . 
·'O tjue está a . pasar no mundd . · / 1 

· · . , 

cuestiona tamén a forma organizativa dos partidos tradicionaiS' 
Cristina Alméida ademais 
de avogada e feminista é 
unha histórica· militante 1do 
PCE, partido do que 
deixou de formar parte . 
n.unha das crises que 
sofreu esta forza durante a 
transiéión. Actualmente é 
diputada e membro da 
coalición Izquierda Unida. 
Con ela conversamos 
momentos despois de 
rematar unha 
multitudinária charla sobre 
o papel actual· da muller 
que en Redondefa tiña 
organi_zado o Ateneo. ' 

Unha persoa de longa traxectó-
. ,ri~ · como vostede, síntese .có: 
moda en Izquierda Unida? 

Síntome cómoda nun proxecto 
de · 4nidade da esquerda. Hoxe 
todo o mundo fála diso pero fai- · 
se bastante pouco. PareGe que a -
unidade é pasar .á maioria e non 
unir as distintas forzas que hai. . 
Nese sentido síntome cómoda 

· en IU, ainda que tamén me sinfo 
guerreira, porque na esquerda 
témonos que acostumbrar a nos 
transformar nós mesmos, .creo 
que hai unha falta de esforw 
pala transform·ación persoal. 

.A muller na política · 
Que valoración fai actualmente 
do papel da muller nas institu
cións? 

. . 

'~INDA QUE SE -. 
Nestes anos de democrácia .hou CONSEGUIRON 
bo unh;:i falta de preséncia activa CUOTAS DO 35 º/o 
d'.i, m~lle_r. A sociedade é unha , NON SE. ' 
p1ram1de, na base estamos a· · 
moreas, pero segundo se sube RESPEIT ARON E HAI 
vaise e~~reitando ~ tra~sformán- . QUE DAR UNHA GRAN 
dose ma1s nun furnl. Ha1 U'.lha es- · 
tadística case fatídica: as mulle- BATALLA PARA A 
r~s non somos máis do 6% na IGUALDADE MESMO 
administración e no Congreso EN IU' . 
dos Diputados·, agás nesta lexis-

ainda moi Qen o que é. Un parti- · 
do, un ha· coalición, uñha frente 
formada por distintas organiza
cións? En que.consiste ese pro-

latura, na que as mulleres, con 
toda a batalla que se deu polas 
cuqtas ou polas non-cuotas, .du
plicamos a cifra e estamos nuh 
13%. Creo _ademais que cam
biou nun sentido: as mulleres 
que chegaron ªº parlamento ou 
que .están a participar noutrü"s ní
veis estano a facer cunha con- · 
ciéncÍa distinta, antes case hábia 
·que reriunCiar á condición de 

- xecto? 

müller e ser iguais a eles· para 
que te recoñecesen; hoxe creo 
que van cunha · conciéncia él ara 
de que. son mulleres e de que te
ñ~n que loítar. lsto pode xerar un 
cámbio que ainda. non se obser- ~ 

É un proxecto político de con
fluéncia ·de distintas forzas · nun 
programa de transformación. 
Está a xente do PCE, que com
pón unha maioria organizada, 
está{) PASOC de tendéncia so.
cialista e logó hai persoas inde-
per'ldentes da esquerda que es
tam'oS aí pola converxéncia do , 

proceso. Neste momento estase 
a cuestionar cal vai ser a esfrutu
ra organizativa: un partido que se 
charyie IU, un movJmento de con- . 
fluéncia básico no que se poida 
.participar a n íveis distintos a un 
partido tradicional... O tempo 
dará as claves, até agora pare
danos máis importante non per
der forzas· da esquerda nun pro
xecto-. transformador. A Asam-

'JS.. PROCURA·DUNHA 
ORGANIZACIÓN 
DISTINTA ~ 
FAVORECERIA-=U~N _ 
CONCElTO MÁIS 
TRANSFORMADOR 
DA ESQUERDA, SEN 

-TANTO · 
·CENTRALISMO 
DEMOCRÁ-"--T1-'-'--c=-o~. S_E_N_ 
TANTA BUROCRÁCiA' 

blea Federal levarase a cabo en 
Outubro · e unha das cuestións 
que está a debate neste momen
to é precisamente a estrutura or
g~nizativa, para ver se se lle dá 
un voleo positivo a unha -. nova_ 
forma de militáncia. Creo que o 

. que está a pasar no mundo 
cuestiona taméh a forma organi
zativa dos partidos tradicionais. 
A procura duntia organización 
distinta favoreceria tamén un 
conceito máis transformador da 
esquerda, sen tanto centralismo 
democrático, sen tanta burocrá
cia. Estamos nesa discusión. 
Moitos nqn querémos que sexa 
un partido tradicional e novo, 
o.nde se metañ estruturas anti 
gas, nen tampouco queremos 
ser un conglomerado de xente 
que pareza que non ten ideas. 

'0 QUE SE 
DERRUBOU FOI A 
SEPARACIÓN DOS 
BINÓMIOS 
SOCIALISMO F 
LIBERDADE. 
.SOCIALISMO E 
BENESTAR QUE SON 
COUSAS QUE SE 
FORON AFASTANDO 
E ISO É O QUE FIXO 
CRISE' 

Carrillo e o PSOE 
Cal é a-sua opinión sobre a re
solución tomada no último con
greso do PTE de dar pasos de 
acercamento ao PSOE? 
Deume a ·mesma ·impresión que 
o CDS, cando hai liquidación por 
derrubamento, achégase un aos 
máis potentes e búscanse logo 
xustificacións políticas. Hai pou
co vin unha revista que facia 
Santiago Carrillo, que foi o que 
me expulsou a min do partido, e 
na que se me acusaba de ser 
unha infiltrada da Moncloa e de 
que IU era unha entrega ao 
PSOE e agora cando o vexo cair 
nas mesma trapelas de dicer que 
hai que ir apoiar ao PSOE frente 
ao bloque do "non", como se fi
xeramos un matrimónio ca PP, 
creo que é unha forma de xustifi
car unha necesidade baséada na 
falta de porvir político. E paréce
me moi ben, a xente ten direito a 
envellecer como poida, pero po
líticamente paréceme desastroso 

va por agora, pero que pode ser 
pos_itivo. · · 

Cal é a situación ' dentro dos 
partidos, :por exeínplo no seu? 

'Non ternos medo .a .falar de Estado Federal' . . ~ . . . 

É o · m~smo tema. A xente dos 
partido~· non se educou nun co
léxio distinto, nen tiveron untia 
formación persoal diferente. En 
IU .dase isto mesmo .. Existen ain
da uns resortes educacionais tan 
graves que é moi difícil romper a 
dinámica de que non se de por 

: sabido_ que somos igoais, pero 
que pór se acaso non nos tace
mos igoais na representación. 
Ainda que se conseguiron cuotas 
do .35%, non se respeitaron se
quer é" hai que dar unha gran ba
talla par~ normalizar ·a igoaídade, 
porque nen mesmo eri IU se con-
$eguiu facer. · 

IU, un novo pro,xedo 
IU alcanzou un respeitabel éxito 
eleitoral, pero a xente non sabe 

En IU debátese un documen
to _ sobre o nacionalismo. O 
PCE fix~ pública xa unha pro
posta. -Como ve vostede ese 
tema? . 
O' debate. fundamental para 
nós·non ése Catalunya ten di- · 

.reito ou ·non á autodetermina
ción. O pebate fundamental 
está no modelo de Estado 
porque qué determinadas au~ 
tonomias consigan, polo seu · 
poderío económico, uri ·estatu- . 
to diferente, e non se cuesjio
ne-o modelo de E~tado perxu
dica a outra$ comunidades. O , 
debate· _non está xa que ·1o_go 
na individualidade, senón en 
cambiar o modelo a todos os 
n íveis. O modelo federal pode 
ser unha opción. 

{ 
1 •• 

lsto poderia supoñer un av·an
ce respeito a anteriores posi
cións de IU. Lembramos que 
nas eleícións galegas Anguita 
descalificou ao nacionalismo 
en termos moi duros. · 

É verdadé que historicamente 
non estivo moi claro. O nacía-. 
nalismo ten tamén . unhas do
ses de reivindicación pequeno- · 
burguesa, todo iso ·peso'u. E 
eu, cando· viñen aqui na cam
paña, tamén vin como os parti
dos nacionalistas me decían 
que a que viña. Pois igoal que 
veño a dar . charlas e ninguén 
me critica OÜ Viñen no debate . 
~a. OTAN a cerrar a campaña, 
invitada por . Esqu~rda Galega, 

e nunca se me puxo unha 
pega, pois de súpey:> sínteste 
expulsada. Parece que hai 
miudezas que poden desviar o 
tema. E ese debate debe en
trar dentro do proxecto político 
que ternos e dentro dun mode
lo. de Estado Federal e non·de- ' 
b~mqs ter medo a plantexalo. 
Fumos obxecto de ·críticas no 
País Basco, por. parte de EE, 
porque din que isto é apoiar a 
postura de HB e o que esta7 
mos a facer ·é un debate inte
grador.das distintas posibilida
des. Non nós da medo talar do 
Estado Federal e aquí todo o 
mundo in"tenta non falar del. · 
Falan da sua autodetermina
ción pero non talan do modelo 
de Estado. O_ 

ter organiza
1

do a que organizou 
para chegar a unha conclusión 
tan simpl!~ta. 

·' .0CHETIO ESTA 
BUSCANDO 
ALIANZAS E NA 
INTERNACIONi\L 
SOCIALISTA PEDIU A 
ENTRADA ATÉ O 
PCUS' 

Ochetto e a nova 
esquerda 
Que opina do encontro mantido 
en dias pasados entre o líder do 
Partido · Comunista Italiano, 
Ochetto, e os dirixentes do 
PSOE? 
A búsqueda da esquerda que 
está a facer tanto o PCI como o 
PSOE paréceme básica e paré
cenme ben eses encontros. Pero 
protagonizar esa unidade na de
sunión é terríbel. Calquer intento, 
por outra parte, de unificación da 
corrente socialista da esquerda é 
importante neste momento no 
que parece que se derrubaron as 
ideoloxias e que a única que 
subsiste é a capitalista, cando o 
que se derrubou foi a separación 
dos binómios socialismo e liber
dade, socialismo e benestar que 
son cousas que se foron afastan
do e iso é o que fixo crise, non 
as teses dunha sociedaqe trans
formada, socialista e equitativa. 
Pero que ten en comun . unha 
idea transfonnadora como a 
que di defender Ochetto, cunha 
política definida por moitos 
como de Ctireita, como é a do 
PSOE? 
lso non é un problema de Ochet
to, senón de Felipe. Felipe quer 
ser neste intre o protagonista 
único da esquerda, aillando a IU 
e Ochetto o que busca é a sub
sisténcia dunha ideoloxia que 
procura aliados. 

'0 DEBATE 
FUNDAMEN AL 
PARA NÓS NON É-
SE CATALUNYA TEN 
DIREITO Á AUTO
DET~RMINACIÓ_N_. -
SENON EN 
CAMBIAR O 
MODELO DE 
ESTADO' 

Hai que ver que aliados ... 
Se Ochetto buscara a alianza co 
aillamento doutras forzas da es
querda seria un erro, se só se 
quer aliar co PSOE é unha equi
vocación, cousa que non vai fa
cer. Ochetto está , buscando 
alianzas e na Internacional So-

. cialista pediu a entrada até o 
PCU$, porque ternos unhas es
truturas que nor.i se correspon
den co que está a acorrer nestes 
momentos. _ 

Segundo alguns, tras a caída do 
· socialismo real, o que trunfou 
foi a socialdemocrácia. 
Sen embargo, non- parece que 
nen sequer a saida ·da ROA vaia 
por al. . Creo que se vái ir a un· 
soeiali_smo menos radicál na for
mulación, pero máis transforma
dor no reparto de bens e na acti- · 
tude das persoas, dentro dÚnha 
cultura máis universalizada. . O 



. 
• O PNG-PG e a unidade ·do· nacionalismo (Páx. 6) 

li Os .gandeiros cortarán as estradas ·o .dia 26 (Páx. 9) 
11 HB·.pede a unidade das forzas abertzales (Páx. 12) 

• Campaña viciña:1 no lrixo contra a plantación de eucaliptos ·(Páx. 13) 
' . . 

CONGRESO'DO PNG-PG 

Celébrase os días 21 e 22 de Abril 

O PNG-PG avoQa pola unidade de acción nacionalista. 
• Xulgada Xosefa ·Rodrí-_ 
guez. O fisc~I pediu unha pena 
de ?2 · anos da cárcere- para Xo
sefa Rodríguez polos delitos de 
terrorismo, tenéncia de explosi
vos e subtitución de placas de .A.E. 

O Partido Nacionalista 
Galego-Partido Galeguista 
celebrará o seu 11 
Congreso os dias 21 e 22 
de Abril tendo como eixo 
básico o definir o xeito de 
construir a unidade de 
acción nacionalita, algo 
polo que se aboga na 
ponéncia oficial pero sen -
chegar a explicitar as suas 
formas. Outra das 
navidades e a asunción do 
termo autodeterminación, 
desprazando a 
"autointegración", 
inventado no anterior 
congreso como xeito de 
chegar a un acordo entre 
as distintas tendéncias. 

O PNG-PG terá que definir no 
seu 11 Congreso as liñas básicas 
a seguir despois de verse apea
do do abano parlamentário. A 
ponéncia oficial é suficientemen
te ambígua como para deixar 
abertas várias posibilidades. O 
único aspecto relevante que se 
explicita claramente e a necesi
dade de "unidade de acc1ón na
cionalista", entendida como "fei
to durábel, vistas as tensións 
que lle tocan e que virán no futu
ro, para sectores empresariais e 
para os traballadores". 

PARLAMENTO 

, -P ¡ 

Subliña a ponéncia oficial que 
"será important~ a relación que 
se manterá en dous planos: un 
primeiro de relación entre as for
zas políticas, para conseguir a 
unidade de acción e outro, de iri
ter-relación cos sectores gale
gas, desde empresários a traba
lladores". Desa xestión e desa 
relación afirma o PNG que "sairá 
o programa de acción comun". 

Queda así por definir os pon
tos básicos das alianzas e as 
suas prioridades, ao tempo que 
non se retire tampouco a posí
beis confluéncias con outras for
macións, co que se mostra, por 
pasiva, a intención de seguir 

como partido político difer'encia:
do, desmentindo rumores de po
síbeis confluéncias · con CG, 
Centristas de Galicia ou BNG. 

Precisamente estas tres op
cións están representadas por 
correntes -minoritár-ias dentro do 
partido que van desde a conl
fuéncia partidária con estas for
macións, até facer máis ou me
nos fincapé nunha principal cola
boración con elas." 

Outro dos pronunciamentos 
que se recollen na ponéncia ofi
cial é a crítica aos ·pactos. con 
forzas estatais, achacándolle aos 
pactos do "Governo Tripartito" 
os resultados das últimas elei-

Votaron en contra do plan de desenvolvimento agrário 

O PP segue a rexe~tar propostas, 

cións, pero deixa no ar o "revisar 
ou non a estratéxia no seo da 
Alianza Livr~ Europea" e as rela- · 
cións a manter coas outras na
cións do.Estado, ainda que con
sidera "qúe o · xogo amósase ir]
solidário na praxe política cotiá'.'· 

Afirmase tamén . na ponéncia 
oficial que o esfarelamento de 
Unidade Galega. (mostrándose 
moi crítico co POG) e a ruptura 
de CG debense ás presións do 
estatalismo. 

matrícula, mentrés a acusada 
·negaba pertencer ao · EGPGC e á 
defensora, Doris Benegas, pedía 
a absolución por falta de probas, _. 
estimando, ademais·, que a pro
cesada "non tivo coñecim~nto 
en nengun momento de que o 
coche que alugaba ia ser desti
nado para perpetrar un atentado,· 
como o demostra o. feíto di?· que 
·o adquirise coa suá documenta-
ción persoal". · 

Recoñecer o direito de 
autO-deterniinación 

"A acusada declarou que foi 
- torturada no cuartel da Garda ci

vil polo que tivo que ser traslada-
Tamén se apresenta oficialmente 
a reforma da po)léncia marco, no 
seu apartado C do ponto 1 .1 , no 
que se· facia ref eréncia a auto-in
tegración, . termo substituído 
agora por· auto-determinación, 
considerando que "Galiza ten di
reito á auto-determinación'', e 
pronunciándose por ünha estru
.tura federal ou conféderal iberica 
e das distintas· nacións euro
peas, "baseada na permanente' 
necesidade de consentimento e 
de cooperación en pé de igual
aade"-. 

Tamén desaparecerá a figura 
do vice-secretário xeral, que até 
agora viña ocupando Antón Oli
ves Quintas e baixarase, o núme
ro dos integrantes da Executiva 
e o Consello Nacional. 

Entre os invitados destacar a 
preséncia de X.L. Barreiró e Se
nén Bernárdez. O 

dé! ao hospital. · 
As Juga, pola sua banda", de

núncian as. "violentas provoca
cións" por párte de elementos da 
extrema direita cando ia asistir 
ao xuício. . O 

• lsención do ·Galego. Os 
escolares que veñan de fora da 
Galiza quedarán isentos de exa
miñarse dff idioma galego polo 

· prazo de tres anos, poñéndolle 
no seu libro de calificaCións isen
to, segundo un decreto da Xunta 
aprobado no último Consello. 

Segundo Manuel Fraga e~tes 
estudantés deberán de asistir ás 
clases e estudar o naso idioma, 
pero sen que se lles califiqae, 
emarcando a orde na sua políti-

- ca de "n-on impor o galega, se
nón facelo querer". 

. Este decr~to será seguramen-
te fortemente contestado tanto 
polas organizacióñs sindicais e 
políticas como polos que defen- . 
den a normalización lingüística. q . 

pésie a declarar o seu acordo coas mesm-as 
• XOSÉ M. PEREZ/COMPOSTELA 

Os labregos terán quf¡:l loitar polo 
seu futuro nas ruas. E a profecía 
realizada por Bautista Al\larez 
logo de comprobar que a sua ini
ciativa para a posta en march~ 
dun plan de desenvolvimento ga
deiro na Galiza era votada nega
tivamente polo Partido Popular 
no parlamento. Os conservado
res, seguindo a sua liña de non 
admitir propostas da oposición, 
nen sequer suxeréncias, pecha
ron as portas a un chama.mento 
do BNG para que se adoptasen 
medidas urxentes' e concretas 
para dar folgos a un sector, o ga
deiro-cárnico, agobiado por nu
merosos problemas. A proposta 
do BNG era un fiel reflexo .das 
reivindicacións mantidas polo 
Sindicato Labrego Gaíego. Pe
díase simplesmente que q gover- . 
no autónomQ elaborase un plan 
de desenvolvim.ento gadeiro no 
prazo de seis meses. ·A solicitude 
está dabondo xustificada. O sec
tor enfróntase á forte .competén
cia doutrbs países da CEE e á 

. pouco axeitada política da admi'- · 
. nisfración española. Os .produc

tores noyn · aproveitan as ·grandes · 
posibilidades da Galiza. neste 
eido, e ~xportan xatos ·a outras · 
zonas desperdiciandv un valor 

engadido que obterian caso de 
que osanimaís fosen cebados 
aqui. 
. A iniciativa do Bloque incluía 
alguns pontos necesários para o 
potenciamento do sector. Suxe
ríase a tiabilitación de vias credi
ticias para a criación de pastei
ros, a posta en marcha de serví-

cios de asistencia técnica, de in
vestigación e de loita contra· o 
fraude, e a intervención da Xunta 
para garantir precios no merca
do. Ademais, reclamábase o 
apoio a asociación$ e cooperati
vas a meio dunha empresa públi
ca de transformación e comer
.cialización da carne galega. 

Peloteo no Parlamento 
lsto ·é un partido de ténis. Asi 
.definía · o deputado do BNG, 
Alberte Rodríguez Feixoo, o 
que su~edia o Martes no Par
lamento. Referíase o lugués á 

_ estratéxia utilizada polas for-
• .zas maioritárias, PP e PSOE 
na cámara galega. Os socia
listas encarréganse de enviar 
fortes tiros qO fondo que son 
respondidos con hábeis vo
leas dos populares. Gáñanse 
pontos, pero non sets xa qu~ 
o partido carece de competiti
vidade e queda nun vistoso' 
peloteo. Os espectadores f~- · 
can defraudados perguntán
dose se pagou a pena gastar 
os cartas na entrada. Os na
cionalistas, obrigadós a.011a·r o . 

partido desde as bancadas, 
desespéran~e pensando que 
eles poderian facelo mellar. 

Como exemplo da metáfo- _ 
ra, o debate sobre o servício · 
galega de saúde . . o PSOE 
saca con poténcia acusando 
ao PP de non .querer · que a 
Xunta xestione os hospitais 
locais e provinciais. Os' con
servadores restan culpando 
aos ?Ocialistas de que Galiza 
non teña transferido ainda o 
lnsalud e o Instituto Social da· 
Mariña. Impotentes, os nacio
nalistas denúncian como a 
calidade da sanidade se dete
riora dramaticamente e os ga
legas se ven obrigados a mo
rrer en Pamplona ou Madrid. q 

Niso consistia a iniciativa. Non 
se pedía máis. que a elaboración 
dun plan. O Partido Popular pa
receulle excesivo recoller a pro
posta e rexeitouna. O argumento 
esgrimido foi o de que o governo 
tiña -proxectos _ próprios para·· o 
sector. Segundo o deputado 
conservador Fernando Carlos 
Rodríguez Pérez-, (o conselleiro 
non ·interviu no· debate) ó exeéu
tivo potenciará a prociución de 
carne de vacun tal e como pro
rileteu no seu programa eleitoral. 
Para a oposición segue a ser 
unha incógnita cara onde se diri
xirán os pasos de Xosé Manuel 
f3omay Becaría. O que< Bautista 

. Alvarez manifestou. temer, tamen 
os demais grupos nacionalistas, 
é que a poi ítica da Xunta qüede 
en meras declaracións de inten
cións coa auséncia total 'de me
didas concretas e efectivas nas 
que podan apoiarse os Qé!deiros. · 
E xa hora, dixo Bautistii Alvarez •. 
,de que o governo galego admita 
que estamos nun país subdesen
volvido e de que siga as indica
cións do Banco.Mun9ial para ,na
cións -coma a nosa, quer dicer, é 
xa hora:de que a Xunta inter\teña 
seriamente n.o sector produtivo 
da-Galiza para darlle pulo e cola
borador coa iniciativa. privada. o 

. •Fraga cobr~rá máis de· 
9 millóns ao ano. o Presi
dente da Xunta terá unha retribu
ción anual de 9.349.900 pesetas. -
A dos coi:iselleiros será de 
7.699.423 pesetas· e os directo
res xerais acadan os 6.129. 728 
p"Ssetas, segundo figura n.o orza-· 
mento. • · 

Estas cantidades correspon
den ás retribucións "totais e ex
clusivas", supondo un aumento 
dun 6 por- cento en relación ao 
que cobraban o .ano pasado. 

O orzamento ascende a 
354.515 millóns.de pesetas, con-· 
seguindo 45 mil millóns coa emi-
sión de débeda públ'ica. -

E~te orzamento supoñen un 
. incremento de 71.646 millóns de 

pesetas con relación ao ano an
terior, quer dicer, un 25,33 por 
cento máis: o 
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J GALIZA E MUNDO 

ANTE o CONGRESO DO PNG-PG 

O PNG-PG.EA UNIDADE NACIONALISTA 

A 3°titude xeral das forzas políticas a res
pei.to do P.N.G.-P.G. parez respostar á 
norma de que de . árvores caída todós tan -
leña. Ternos por unha banda a Vitorino 
Núñez talando de "reconstruir" . o centro 
nacionalista baixo a paternal sombra de 
Fraga (o inventor do centro ... cando direita 
era franquismo e esquerda simplesmente _ 
democrácia: entre eses "extremismos" 
está centrado Fraga). Está o P.S.0.E., a 
talár sobre a necesidade .de ocupar o es
pácio do galeguismo e emitindo pseudó
podos, como a carta de "intelectuais .gale- . 
guistas" 'promovida por Ceferino maz. E 
están a proposta de C.G: para criar _.u.r.1 
novo p¡:irtido. de centro nacionalista e mais 
a oferta do B.N.G. (razoada en público por 
F. Rodríguez in.da que non formulada 
como invitación, que ·saibamos) para se 
integrar, conservanélo a sua identidade 
ideolóxica, no B.N.G. 

. O feito de ser ·o P.N.G.-P.G. o partido-
galego piar parado nos últimos comícios 
despertou · un ha, série de expectativas ao 
s_eu arredor, até o extremo de que, se ac
tua con decisión e cláridade ·de obxecti
vos (o que implica superar a angúria da 
"supervivéncia política"); pode ter un pro
t~gonismo histórico na recomposición do 
esfarelado espectro nacionalista. 

-O único valor dos i.ntentos do P.s.o:E. 
e de Vitorino Núñez é que poñen de mani
festo a existéncia dun valeiro,. e como tal 
debe ser avaljadas. · _ 

A proposta de C.G: é a tomar en sério. 
Po.lo' pronto como manifestación da capa
cidade de manobra do seu líder, que non 
pode ser despreciada; ao mesmo tempo 
que compre non esquecer que todas as 
eivas e atrancos de Bar.reiro proceden dos 
alardes de capacidade de manobra do pa
_sado, o .que en parte sucede con C.G. 
como partido, e tamén co próprio P.N.G.-
.P.G. . . 

A mais séria das propo'Stas, porque é.a 
continuación dun movimento que iniciou 
hai tempo e que avanZ? con firmeza e len
titude,. parece a do B.N.G. Estaba plantea
da antes das últimas eleicións e non. apre- . 
senta o carácter de axuda ao caído para 
o engulir. Os comentários de dirixentes do 

. - B.N.G. lago das eleicións foron do 'seguin-
~ ~o~ . 

-Coidado con diéer que_ o P.N.G.-P.G. · 
está morto! Hai catro anos dicíase isa de -
nós. 

-:-As posibilidades por razóns de identi
dade· ideolóxica do P.N.G.-P.G. non están 
reflexadas nestes resultados e son moito . 
máis aitas. 

-Un ha parte importante do ascenso do . 
B.N.G. está en correlación ·ca descenso 
de C.G. e P.N.G.-P.G. e non é voto conso-

· lid.ado. Houbo apoios eleitorais ao ·8.N.G. 
de emprésários que, loxicamente, en con
dicións ·narmais irían a ·aqueles partidos. 

A isto hai que engadir' a declaración de 
F. Rodríguez JlO ciclo de Pontevedra: a un 
partido que represente a base social e de 
militáncia (agás exceicións que sempre 
hai) do P.N.G.-E.G., ou sexa, que se situe 
na tradición interclasista e en certo modo 
conservadora do P.G. a. sua integración 
como partido diferenciado no B.N.G. lle 
rion viria ancha nen estreit.a. 

XOAN M. BARROS-FERNAN!?O DIAZ-B. LOUREN~O FONDEVILLA-LOIS ANTÓN TORRES 

'0 PNG-PG TEN AGORA A 
OPORTUNIDADE HISTÓRICA 
DE SER EL O QUE PLANTEE 

AOS DEMAIS NON A 
CUESTIÓN DA !MEDIATA 

SUPERVIVÉNCIA POLÍTICA. 
SENÓN A DA NECESÁAIA 

UNIDADE DO 
NACIONALISMO' 

unha opción que resposte realmente á 
herdanza galeguista, terá que contar ala"' 
menos cun parcial solapamento co "popu
lismo" do B,N.G. 

b) C.G. apresenta unha atitude unitária 
que parez tender ·á cristalización de duas 
formacións nacionalistas, unha. de centro 
e ·outra de esquerda, entre as cale$ seria 
posível unha cooperación permanente en 

· cuestió.ns esenciais para a Galiza. Cando 
menos esta parez a postura de· X.L. Ba
rreiro. Compre ter en canta que as dep(3n
déncias diversas de C.G. e persoais de 
Barreiro, de acarreo, de apoios externos, 
xudicials, etc., non lle-permitiron até agora 
pór en prática a sua disposición á coope
ración nacionalista. Mais a insisténc;;ia no 
oqnceito de .centro e simplesmente a acei
tación da función marxinal dos nacionalis
tas na pol_ítica galega. Namentres se clasi
fiquen en esqi..Jerda e centro están refor
zando a _ mensaxe constante dos ma$S 
media e dos partidos estatais, segundo a 

. cal.esas son as identidades políticas inta
nxíveis e substantivas, até o extremo de 
que resisten a reiterada auséncia de refle
xo na prática de governo, mentres o na~ 
cionalismo é adxecfivo, conxuntural e se
cundário. A consecuéncia é manifesta na 
situación de estancamento do nacionalis
mo despois de 15 anos de actuación en 
liberdade. 

e) E.G._ é a forza que mais insiste en 
manter a separación radical entre direita e 
esquerda dentro do nacionalismo. Unha 
parte da militancia do B.N.G. é ideoloxica
menté vulnerável a esta planteamento (o 
que ternos comentado nun anterior -arti-

. go(1),.A aceitación sen mais condicións da 
ten agora unha oportunidade inesperada proposta de C.G. reforzaría esa tendéncia, · 
de emendar pasadós erras: estabelecen- suporia unha vitória relativa de . E.G., e 
do que o· obxectivo final da sua estratéxia un ha vitória absoluta do bipartidismo es-
de entendimento ("concórdia nacionalis- tatal. · · 
ta") é a reconstrución do Partido Galeguis- • O P.N.G.-P.G. non pode plantearse 

. ta, con referéncia ao qüe foi o partido uni- hoxe as diversas ofertas como vias de su-
tário de todos.os nacion-alistas en 1931-36 pervivéncia, senón como vias de constru-
e non a resultante da converxéncia do ción da 'unidade nacionalista. o éal signifi-
P.P .G. e P.G.S.D. (quer dicer, da direita do_ ca que as duas relacións non teñen que 
naciónalismo) en 1978. O que implica ava- ser excluintes: 
liar a prática política dos demais partidos ___:A posível integración con C.G. seria 
naCionalistas, e as ofertas que está a re- -. positiva para o nacionalismo se comprir 
cebe·r (directa ou indirectamente). desde -duas condiciqns; Primeira, renunciar á in-
esa perspectiva. sípida e desacreditada identificación de 

A disposición favorável á unidade na- "centro". Segunda , non ser un atranco 
cionalista das distintas formacións se or- para a unidade de acción do nacionalismo 
denan en relación directa ou indirecta co en conxunto, que apresenta alomenos to-
seu esq!Jerdismo 6u dereitismo: das as posibilldades que seguen: 

a) O B.N.G. é hoxe con coeréncia e xa -Un pácto de lexislatura dos 9 diputa-
con constáncia o principal defensor da dos nacior;ialistas. 
unidade, el mesma é unha fornia de uni- -Unha coalición PWª as eleicións a ní-
dade orgánica con · tendéncia ao creci- vel supra-galego (europeu e español), a 
mento cualitativo. A apariCión dur:iha co- cal pode ser estabelecida· xa, .fixada a de-
rrente expl.icitamente interclasista parece, nominación e o programa, con compromi-
de continuar o actual curso, inevitável. Os so de permanéncia até que o nacionalis-
aconteci"mentos ·internacionais,' a crise xe- - mo sexa hexemónico, que sinalaria a base 
ral da esquerda en versión dásica favore- da colaboración po_st-elei~oral dos nacio-
cen que _o B.N.G., que a própria U.P.G., .nalistas; e refo_rzaria portante a imaxe de 
acéntuen no fµturo im~d.iato a componen- . unidade tarríén nos outros níveis eleitorais 
te · nacionalista no se_u "perfil" ideolóxico, nos que acüdir · por separado. 
a estratéxia fnterclasista ("popúlar") de li- -A posível cooperación nas vindeiras 
beración (o que desde logo non é ruptura eleicións municipais sen formar coalición 

. nengunt}a . cos seus planteamentos de polo sistéma de-retirarse R favor da candi-
. sempre). Utilizando 1.,mha terminoloxia que · datura ·mellar situada, e que se non ten 

non é a sua, esta formación frentista .está que producir na totalidade dos conc'ellos 
seriamente no proceso de "reconstrución para ser operativa. 
do Partido Galeguista" a partir dunha po- O apoio á unidade do sindicalismo na-
sición de e~quer_da (que non 'por iso é . cionalista: O P.N.G.-P.G., participa na 
abandonada). Nese movimento C011Jpre lle C.X.T.G. Non hai moito dirixente deste 
sair ao encentro; mais seria unha grande partido (A. Olives) declarou que o deséxá-
inxenuidade crer que con operac1óns·polí- vel· seria que o '50% da clase · obreira 

En base a esta situación e considerando 
que a fonte dos problemas do galeguis-: · 
mo, . a partir do .frustrado intento de re
construción do P.G. en 1978, é non ter 
sido quen .de converter en prática política 
a afirmación de que non somos ae direita 
nen de esquerda, senón nacionalistas por 
riba de todo, coidamos que o P.N.G.-P.G. 

ticas se lle poda cortar o paso. Se no ime- apoiase á C.X.T.G. e outro 50% á l.N.T.G. 
.... diato futuro, e partindo dos materiais que . É o mes.mo argumento segundo o cal o 

aporten C.G. e P.N:G-P.G., se construe~ futLJro do nacionafü:~mo consiste en que un 

fotografía ·cor ·· 
ténda, ·material fotográfico, 
estudo, reproducións, 
diapositivas de textos · 
revel.axe, cibachrome. 

r/ coruña, J .9-baixo, telf. 986/ 23 31 05 viga 

CHAME.AO 
TLF. (986) 43 36 24 
E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 
PUBLICIT ÁRIAS 

A llOSA !IBBA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

• • . 
• • . 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••• 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa- . ... 
espec~alización 
en libros 
galegos ,, 
e portugueses 

partido de direita permaneza .á espera de 
que o eleitorado do P.P. se canse, e outro 
'de esquerda espere igualmente ser o her
deiro do P.S.O.E., sobre a base de "do
brar" os seus programas en galega. Agora 
que a unidade vai por un camiño seguro, 
P.N.G.-P.G. non ten nada a dicer? 

-A unidade de acción non eleitoral en 
múltiples mobilizacións ·xustifica a consti
tución dun órgao consultivo permanente 
das organizacións n~cionalistas, quizá 
non.só partidos; senón sindicatos e mes
mo outras organizacións de m.asas. 

-En· canto á posibilidade dunha inte
gración no B.N.G. a sua simple considera
ción serviría para activar o urxente debate 
sobre o pluralismo . interno e da transpa
rencia do pll..lralismo dentro do proxecto 
de fronte orgánica. 

É evidente que a mera absorción polo 
B.N.G. non resolvería nada. A integración 
só teria sentido se o P.N.G.-P.G. conserva 
a sua identidade ideolóxica como partido 
interclasista e non socialista, o cal esixe 
non que asi conste nuns Estatutos, senón 
que se reflexe nunha preséncia política 
própria, que manteña o. diálogo con C.G. 
e que p9da defender a operatividade da 
fórmula frentista cun discurso diferencia
do e dirixido a sectores diferenciados. 

Mas como pode un partido "moderado" 
-título que nos parez máis axeitado que 
o inane de "centrista"- se integrar nunha 
frente que arr.asta unha imaxe de radica
lismo de esquerda e, o que é moito mais 
grave, na que se non distinguen as com
poñentes do pretendido pluralismo? 

Para o P.N.G.-P.G. entrar no Bloque, te
ria que "entrar" primeiro a U.P.G., o Co
lectivo Socialista,, os independentes, e o 
que de feito hai xa, mais inda non se ve. 
En particular, a U.P.G. mais que estar 
dentro dá a impresión de estar detrás, 
agachada pola fronte nacionalista, prote
xida polo proxecto de liberación nacional 
para non sair á luz o seu perfil ideolóxico 
menos ·atractivo; especialmente nun mo
mento de crise do "socialismo real", a re
lación ideolóxica co cal a U.P.G. non ten 
clarificado (quer dicer: desde que empe
zou o novo curso do B.N.G. que o está a 
sacar da marxinalidade testemuñal) inda 
que todos sabemos que dependéncias or
gánicas ou de calquer outro tipo non ten 
nen tivo nunca. Polo calé mais lamentável 
que un reducido complexo de slogans, ta
bus e tics manquen a credibilidade d;.Jn 
proxecto que hoxe é o único asentado fir
memente no critério da absoluta priorida
de do nacionalismo sobre definicións de 
modelos de sociedade a longo prazo. Cri
tério que constitue o cerne da política do 
P.G. na curta e frutífera xeira republicana, 
e que o intento de reconstrución de 1978 
non soubo recuperar. 

O P.N.G.-P.G. ten agora a oportunidade 
l:listórica de ser el o que plantee aos de
mais non a cuestión da imediata supervi
véncia política, senón a da necesária uni
dade do nacionalismo, a posta en obra da 
mais ~sencial e vixente herdanza gale
guista: a continuación do proceso iniciado 
por homes como Castelao e Bóveda que 
crian no povo galegb e tiñan direito a es
perar que prontó o .povo galega ia crer ne
les. Aquel proceso tivo unha brutal inte
rrupción, a guerra e a represión franquista, 
e outra non brutal pero si solenemente es
túpida e igual de teimosa: a división e 
consecuente marxinallzación do naciona
lismo. 
Af$c~d~ O 

(1) "Unidade da esquerda e unidade ñacionallsta". A 
Nosa Teffa . 
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C.ORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA 

.Con soldas de 500.000 pesetas 

O Cotlcéllo de Vigo nomea a xente próxilna áo' 
PSOE para os Consellós · Escolares 
.A.E. 

O Concello de Vigo 
nomeou a 8 persoas, 
vinculadas ao PSOE, para 
ocupar o cárrego de 
representante municipal 
nos Consellos Escolares 
de cada un dos oito . 
distritos nos que está 
dividido o axuntamento 
vigués, asignándolles unha 
percepción de 500 mil 
pesetas anuais por asistir 
ás reunións. A medida está 
a ser contestada tanto 
polos claustros da maioria 
dos centros como polos 
movimentos pedagóxicos. 
O Concello de Vigo tomou o 
acordo de que a representación 
municipal nos Consellos Escola
res de Centro se realice através 
de profisionais, "estreitamente 
vinculados e con ampla expe
riéncia no mundo da educación", 
eleitos polo Xefe do Departa
mento de Educación, sendo o 
seu número de 8, tantos como 
distritos xeográficos educativos 
ten o termo municipal. 

A medida está a ser contesta
da polos claustros de vários dos 
coléxios que, para boicotear de 
feito o nomeamento, estanse a 
pór de acorde para fixar as reu
n ións dos Consellos Escolares o 
mesmo dia e a mesma hora, polo 
que os representantes munici
pais verí~nse imposibilitados de 
asistir. 

Os mestres e profesores con
sultados por A NOSA TERRA cri
tican estes nomeamentos "por
que non se pode entender que 
os mestres dun coléxio vaian a · 
outros como representantes mu
nicipais". Cuestionándose o pa
pel que poden cumprir nos Con
sellos "porse ao lado dos profe- . 
sores de xeito corporativista, ou 
enfrentarse aos seus compañei
ros co que se criaria unha espé
cie de competéncia entre os dis
tintos coléxios". A maioria dos 
profesores consultados afirma 
que "non ten sentido traer a 
mestres doutros coléxios, nin
guén sabe mellor que os do pró
prio centro as necesidades". 

Os movimentos educativos ta
mén cuestionan esta fórmula 
adoptada pola equipa dun Ma
nuel Soto que intenta recuncar 
no seu posto. Manolo Braga, re-

SERVÍCIOS MUNICIPAIS 

presentante do Movimento de 
Renovación Pedagóxica, consi
dera que "os representantes mu-
nicipais deben de estar profisio
nalizados,- existindo unha clara 
relación laboral entre os repre
sentantes e os concellos". 

A MRP pede que os represen
tantes teñan "unha formación es
pecífica, coñecimentos e expe
riéncia educativa", ao tempo que 
consideran de "difícil encaixe 
duns profesores cos problemas 
doutros centros". 

As 500 mil pesetas que· cada 
representante cobra ao an'o, 
considerando unha media anual 
de 6 reunións do Consello Esco
lar por cada un do 7 centros ao 
seu cargo e 12 mil pesetas por 
reunión, segundo dados estima
tivos do Concello, son conside
radas como "unha gratificación a 
persoas próximas ao PSOE, al
gunhas vinculadas familiarmente 
a dirixentes socialistas". 

O director dun centro pergun
tábase "por que non van cobrar 
os pais tamén, pois moitos deles 
teñen que faltar ao traballo, coa 
conseguinte perda económica" . 

Nun Consello Escolar Munici
pal, ao que se lle ten achacado 

cÍóQ municipal "que non· estaba · 
- correctamente na orde do dia". 

Por outra banda os intentos 
dunha postura cbmun dos distin
tos· claustros · choca, segundo un 
director, "non só coa postura 
dos afiliados ao PSOE, senón co 
medo de moitos directores e 
mestres que non queren enemis-· 
tarse cos socialistas pois· saben· 
o vingativos que son e eren que. 
van sacar máis en limpo sen en
frontarse". 

Até agora-era o concelleiro-de
legaoo de Educación X.M. Cas
tedo o re·presentante munic¡pal 
nos Consellos Escolares, ainda 
que non asistia ás reunións. 
. O Consello Escolar de centro 
defínese como "o veículo de par
ticipación da· comunidade esco
lar", ademais de constituir o me

·.,., ; ·dio para o control e a xestión dos
. · ~ fondos públicos", segundo o de

§ fine a LODE (Lei Orgánica do Di
~ reito a Educación). 
g Os representantes municipais 
~ nos Consellos Escolares dos 
9 Centros desempeñarán as se- · 
en guintes atribucións: 
o : 
~ -Achegar os recursos ubicados 

-'"-'..__--"-......... -="""---"""---' ~ no munícípio á escala para levar 

que non funciona, interitouse 
discutir o tema, pero foí jmposí
bel, argumentando a representa-

Os 58 centros de 
ensino de Vigo 
Na actualidade existen 44 co
léxios de EXB, 1 o institútos. 
de ensino médio e 4 centros 
de formación profisional no 
termo municipal de Vigo divi
didos en 8 distritos xeográfi
cos de educación. 

Como representante . db 
primeiro distrito foi nomeada 
Maria Tereixa Ferr;iández Vei
guela, do segundo Lourdes 
Fernández Arines; Maria 
Conceición Domínguez Sal
gado no terceiro, Mercedes 
Domínguez Molino no cuarto; 
para o quinto distrito a repre
sentante é Emília L?ge Rodrí
gue7'., Maria Rosa Reí Outere
lo terá que asistir aos conse
llos do distrito 6, Margarida 
García Lobato aos do sete e 
Fernando Pérez Mariño aos 
do oito. · O 

á prática o princípio da interac
ción escola-médio. 
-Levar a realidade da escala, as 
suas necesidades e propostas 
ao concello, e se for preciso tras
ladalas a outras institucións ou 
áreas da Administración Pública. 
-Velar pala neutralidade dos 
Centros Públicos e porque se 
respeten e cumpran os direitos 
dos diferentes sectores da Co-
munidade Educativa. · -
-Canalizar os procesos -de admi
sión_ de alunes de acorde coa 
planificación xeral que s~ realice 
polos Consello~ Escolares Muni-
cipais. · 
-Canalizar a in"formación e pro
postas sobre apresentación dos 
servícios complementários como 
os comedor-es escolares, trans

. porte e Bolsas. 
-Plantear ao Consello Escolar 
que, con critérios pedag<)xicos, 
se programen actividades orien
tadas a facer dos Centros luga
res dignos e adecuados para· a 
actividade educativa. 
-Porán especial atención en se
guir o Plan do Centro. 
-Velará para que .se cumpra a 
LODE e especialmente con por 
conseguir que a escolarización 
obrigatória e gratuíta se faga 
compensando as desigualdades. 

Viciños de Longoseiros (O Carballiño) 
niobilízanse pelas deficiéncias-dos servicios 
• X•.fl, CASTRO/O CAR8ALLIÑO 

O povo de Longoseiro ven de 
protagoni~ar outra mobilización, 
debido ao completo abanClono. 
no que o ten sumido o alcade de 
ó Carballiño, · Arximiro Marnotes 
e o seu xefe de filas, o parlamen
tário autonómico Aurélio Miras 
Portugal. Esta vez a manifesta
ción foi debida a que a P.arróquia 
levaba máis de dez dias sen 
água, por culpa dun reventón na 
rede de sum'inistro, á altura da 
parióquia de Veiga, limítrofe con 
esta. 

O problema empeza, cando o 

26 de Marzo ponse en fúnciona
mento por parte do concello, o 
servício da nova traída de água, 
sen ter. trocado as vellas 1uba
rias,· que foron instaladas nos · 
anos ·sesenta e están feita~ de fi
bro-cemento, o que ocasionou 
inumerábeis reventóns, cortes de 
suministro da água e exceso de 
cloración, dándose a casualida
de de" que dentro dqs obras a 
'acometer neste exercício econó
mico, contábase co troco de tu
berias por valor de 70 millóns de 
pesetas, dos cales 30 millóns se
rán· pedidos a ·coTOP. O retraso 
desta.obra, e a conexión da nova 
traída de · auga, fixeron que o 

concelleiro do Bloque apresenta
se uriha moció,n pedindo de ime-' 
di'ato a realización da devandita 
obra. . , 

O povo: que hai poucó manti
vo outro enfrontamento con 

· Unión-F~nosa, agora sofre a 
averia, e botan 1 O·dias sen arran
xala, pésie aos reiterados avisos 
feitos por teléfono polos veciños, 
sen mediar resposta por parte do 
concello, polo que o colectivo f~
minino acordou manifestar-se 
dia11te do concello, e entrevistar
se co alcalde da vila, o cal lle 
prometeu que seria solucionado . 
o problema de contado,. 

Nestá xuAtanza tamén saiu a 
relucir, un tema importante den
tro das parróquias do concelle, 
que son as chamadas ·xuntas vi
ciñais, que veñen subsiturr" os án
tigos . pedáneos, dándose a ca:. 
sualidade de. que Longoseiros ·e 
a única que non ten prociamada 
a · sua xunta, que é a única que 
non é da· cor política do alcalde. 

Este povo que convoGatória 
tras convocatória eleitoral, ven · 
avaliando cos seus votos ao 
BNG, síntese discrílT)inado por 
Marnotes, que desde que aca
dou o ·poder "democrático", ·en 
1979 surniuno no máis completo 
dos abandonos. · o 

•IV Congreso da INTG. 
Os dias 21 e 22 de Abril terá lu
gar en Poio- o IV Congreso da 

· INTG ao que asistirán 258 dele
gados, sen que s,e agarde gran-. . · 
des cámbios, _prevéndose que 
sexa reelexido Manuel Mera· 
como Secretário Xeral. 

O informe que apresentará o 
Secretário Xeral terá tres gran
des pontos. 

O primeiro será _o relativo á 
confluéncia eleitoral coa CXTG, · 
considerada' como un paso 
adiante. Outro xirará referido á 
actuación do , sindicato na vida 
social da Galiza, valorado como 
dunha "preséncia importante". 

A terceira liña será a crítica ao 
funcionamento dos organismos 
oficiais de carácter tripartito, 
senlleirámente o Consello Gale-

.• go de Relacións laborais. 

· T amén entrara a valorar a evo-
1 ución da política de emprego, · 
que terá logo unha análise rele--
vante na ponéncia de Acción 
Sindical, na que se recolle 'que "a 
loita polo emprego debe ser, 
xunto coa negociación colectiva 
parte importante da nosa acción -
sindical nos próximos -anos". 

Ao congreso apresentáronse 
duas ponéncias alternativas: 
unha de sectores afins a FPG na 
que se fala do dereito a auto-de
terminación e se critica o "sindi- · 
calismo de prestacións", anali
sando a situación política actual. 

Nesa ponéncia, asinada por 
Xan _ Carballo, · Ételvino Blanco, -' 
Ramiro Oubiña, Xan Carlos Ro
dríguez e - Antolín Fernández, · 
considérase como "unha pro
posta válida nas actuais circuns
táncias" a ·confluéncia eleitoral 
coa CXTG. 

Outra -ponéncia alternativa, do 
sector que ~e poderia calificar 
como próximo á APU, afirmase 
que se debe de aprófundar "na 
unidade de acción coa CXTG 

· avanzando no proceso de unida
de e na organización, en contes
tación á fiiosofia de fondo dos 
páctos sociais". o 

•Separador de tránsito. 
A Xunta presionará á Administra
·ción· Central para: que se consti
tua un separador de tránsito a 20 
millas da costa galega para que 
asi o grande trasego de mercan
tes non- impida a faena dos pes- · 
queiros gal'egos nos mellores ca-
ladoiros. · 

_ A Xunta levará ao parJamento 
unha proposición non de lei para 
insta( ao Governo central a que 
lle pida á Organización-Marítima 
Internacional, que ten a compe
téncia para desviar o tránsito, 
que constitua o corredor tantas 
veces pedido. O 

•Seis . a·nos para · un · 
co·ntrabandista. Seis anos 
é a petición do fiscal para o in
dustrial arousán Laureano Oubi
ña, ac.usado de contrabando, 
pola .-introdución n'o Estado dun 
visor de .infrarroxos de uso Habi
tual no Exército,·. e doutros · deli"
tos como tenéncia ilícita de ar
mas e_ resisténcia á autoridade. -

Oubiña manifestou na sala o 
seu descoñecimento de que no 
dormitório do seu domicílio se -
encontrase un rifle e duas esco-
petas. . · 

Membros da asociación eontra 
a droga Erguete". enfrentáronse á 
policia ao tempo que increpaban 
ao que eles califican como capo 
contrabandista. O 



ELEICIÓNS MUNICIPAIS . 

'Os cartas só se moven nos ·daus meses anteriores as eleicióris' 

Amado López, cOncellal da Coordenadora Alternativa de Lalin 
• DESIDÉRIO MARTÍNEZ/LALIN 

O pasádo 30 de 1vfarzo 
tomou posesión Amado 
López d.o seu cargo de 

. éoncellal. Foi esta a ·· · 
primeira 3esión plenária na 
que unha persoa do BNG. 
participou neste concello 

·_ de Lalin. A candidatura 
pala que se presentou 
López foi a da C-.A L. 
(Coordenadora Alternativa 
de Lalin), agrupáción 
constituída comó partido 
político -nas últimás . 
eleicións municipais. A 
idea, segundo dixo o novo 
concell.al, xur9iu dun grupo 
de xente consciente da 

~necesidade de plantear 
· uhha alternativa en 
. principío opositora, 
formada por persoas ás. 
que unian · ideoloxias de 
esquerda e ur:i 
naCionalismo máis ou 
menos radical. O nome 
púxose coa intención de 
non destacar nel nengunha 
das militáncias ou 
simpatías dos que podía 
haber, polo que se 
aproveitaron as sigla& dun 
anterior Comité Anti-OTAN 
de Lalin. 
A indefinición xenérica do nome 
fóilles bastante_ perxudicial, pois 
segundq dixo o seu representan
te, '1xente que neutras votaóións 
apoiara partidos da nosa ideolo
xia, non o fixo connosco por non 
saber en realidade quen era
mos". · Outro factor que incidiu 
nos resultados ·eleitorais foi o 
non integrar _na lista xente do ru-

rai, "polo que a prática.totalldade 
dQs yotos que ac~damos eran 
do núcleo urbano". Mália estas 
trabas, a CAL logrou introducir 

. un representante no ··conce.llo 
con votos de sobra, téndose es
tabelecido con anterioridade que 
este posta seria ocupado .en tur
nos rotatórios de seis meses po
los integrantes da . lista. Amado 
López é o cuarto, con duas dt
mensións de por meio -por cau
sas de traballo, é tivo que agar
dar tres r:neses desde que o séu · 
compañeiro apresentou a . sua 
baixa no Concello para tomar 

· posesión. Outro tanto suceden:} 
nos relevos precedentes, polo 
que comenta López que "{>e ben 
non podemos afirmalo categori
camente e. con probas, si ternos 
a sensación bastante fundada de . 
que non axilizan o papeleo do 
xeito que- caberia esperar, e que 
non teñen nengunha presa por 
substituir a un dos nosos ·cando 
deixa o cargo". -

·Debido a alza que a·· BNG so
freu nos últimos comícios en 
toda Galiza e tamén en Lalín, 
Amado L6pez;· afirma que se está 
pensando en apresentar nas pró
ximas municipais unha ca11dida
tura desta formación, indepen
dente da ·coordenadora. "Segun
do - amosan bs últimos resulta-

, dos, unha lista do BNG poderia 
acadar un representante, o que 
nos oferece a posibilidade de 
propoñela aos mil.itantes deste 
Concello. Polo de agora a idea 
air:ida ten .que madurar, pero 
dende lago é unha posibilidade 
sólida: De todos os xeitos é unha 
cuestión que debemos deliberar 
con moito coidado, porque pode 
suceder que unha desmembra:. 
ción da CAL sexa un paso atrás 
a respeito do· que . nesta forma
ción ternos . acadado. Ademais 
nela atopáf'!lon.os bastante có-

modos, nunca houbo disensións 
internas, e mesmo o único apoio 
manifesto que se peu a .unhafor
mación política foi ao BNG nas 
europeas, por ser a única forma
ción verdadeiramente galega que 
se apresentaba". 

O .relevo de Cuiña 

En canto ao traballo que a CAL 

I· 

. · leva realizado desde a oposición 
· 110 Concelló, Amado López enu

mera as súas principais facetas: 
i•o máis importante é desde logo 
q labor de vixiláncia e seguimen
to do traballo. realizado ·polo pp 
desde a alcaldía. Penso que m,m
ca se sentiran vixílados desde 
tan cerca e tan copstantemente. 

Tamén apresentámos várias ini
ciativas, entre elas a da forma
ción dun Consello Escolar Muni- · 
cipal e dunha comisión ·que se 
encarregase. dos arregros das 
comunicacións da comarca, oo 
que sea aforrarian cartas e tem
po. A primeira foi aprobada pero 
a inda non se materializou, e a 
segunda desestímouse". O seu 
traballo desde a oposición é rea
lizado case en solítário, "unica
mente se manifesta un pouco o 
concellal do PSOE, que polo me
nos é unha persoa séria. O labor 
opositor é moi necesário neste 
Concello, onde os cartas só se 
moven nos dous meses anterio
res a calquer comício con fin 
eleitor.ais, e ainda estes equivo
cadam·ente, segundo o noso pa
recer'i. 

Sobre se o relevo de Guiña na 
alcaldía -supón algún troco, Ló
pez di que "Guiña deixouno todo 
moi ben atado, praticamente vai 
sér el quen siga governando. O 
que. si se aprécia é un grande 
cámbío de talante persoal no seu 
substituto, Crespo. Quizá porque 
_ainda non tivo tempo de se aco: 
modar ou porque ten conciéncia 
de que.segue a ser un segundón, 
a prepoténcia earacterística de 
Cuíña ainda non se manífestou 
nel, que é unha persoa de trato 
agradábel e incluso dirí& que a· 
sua fichaxe para o PP foi un tan
to acidental, é coma se non ca
drase oen dentro do esquema 
que un ten feito deste partido". O 

. GALEGO EN. ASTURl~S 

A ·céimpaña 
"pro-asturiano" 
non se celebrará 
no Occidente 
A campaña a favor do uso do ba
ble non se desenvolverá na parte 
galega de Asturias, segundo lle 
manifestou o Director Xeral de 
Política Lingüística, Antón. Gar ... 
cía, a nosa correspc:-idente no 
principado, Maribel Lugilde. 

Nun prfrneiro momento Antón 
García non realizou nenguoha 
matización en ·canto ao desen
volvimento da campaña, facén
doo só cando foi _perguntado se 
se ia realizar tamén no Ocidente. 
Tampouco na apresentación ofi
cial da campaña se realizou nen
gunha pontualización nese sen
so. 

Nas comarcas galego-falantes 
de Asturias témese que, ao final, 
esta campaña se realice tamén 
nesta zona, o que considerarian 
"como un duro ataque ao gale
go". A campaña, ainda que non 
se realice, oficialmente, poden 
facela alguns infiltrados que, 
pola sua conta, peguen os car
teis como xa ocorreu neutras 
ocasións. 

Segundo pudo saber A NOSA 
TERRA, desde a Junta asturiana 
andan a buscar filólogos que 
adapten o bable á grafía galega 
para poder estender a campaña, 
inda que a farian como "bable 
ocidental" . 

Na entrevista con Antón Gar
cía este quixo deixar ben pon

. tualizado que "o de Astúrias era 
un galega específico, que non ti
ñas nada a ver co resto". 

A campaña pro bable ·rá desti
nada a que este se tale nos esta
belecimento públicos e tamén a 
que se escreba, cun dos esló
gans básicos, "Ponlo en Asturia
no" e "dilo en asturiano". D. 
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RECONVERSIÓN NO SECTOR LÁCTEO 

.O· aco'rd9 _entre indústrias e ajguñs. sindicatos cónsiderado un paso atras e pape/mallado 
' . , 

O 26 d~ Abril os tra~tores voltarán~ a ocupar as vilas 
O próximo 26 de Abril os 
tractores voltarán 
concentrarse todo o dia 
nas principais cabeceiras 
de comarcas en demanda 
de solucións ·aos sectores 

~ lácteo e cárnico e ·da ' 
viabilidade das nasas 
producións. A estas 
reivindicacións téntase 
que se sumen os 
comerciantes das vilas, 
indirectamente 
perxudicados pola . 
situación. A mobilización 
está convocada polo 
Sindicato Labrego Galego 
en solitário, lago de que 
as outras organización, 
que no resto do estado 
seguen a mobilizar, 
firmasen un acordo coas 
indústrias lácteas que non 
lle garanten nada aos 
produtores. 

Na multitudinária manifestación 
celebrada en Compostela o 1 de 
Abril moitos labregos afirmaban 
que xa estaba ben de manifes
tacións, que era hora de sacar 
os tractores á rua, considerando 
que asi aumentaria a sua capa
cidade de presión. Daquelas es
taba convocada unha mobiliza
ción conxunta de todos os sin
dicatos agrários para o 22 de 
Abril , pero os dirixentes do Sin
dicato Labrego Galego-Comi
sións Labregas, tiñan a certeza 
de que os outros sindicatos te
rian pactado antes desta data e 
firmado uns acordes que non 
significarían solución algunha 
para a situación de crise do 
noso agro. 

As suas previsións víronse 
cumpridas non tanto por agorei
ro senón pola c~nstáncia de que 

RESTRICIÓNS EN NAMÍBIA 

o pacto xa se realizara en Ma
drid. 

Asi as cousas e, despois de 
negarse a firmar o acorde, as 
Comisión Labregas decidiron 
seguir adiante coas mobiliza
cións a pral dunhas reivindica
cións amplamente apoiadas nas 
asembleas celebradas. 

O día escollido para a gran 
demostración de forza foi o Xo
ves, 26 de Abril, decidindo que 
os tractores se concentrarian 
nas cabeceiras de comarca, ...ao 
tempo que reclamaban a solida- -
riedade dos comerciantes que, 
cada paso máis, entenden a 
postura dos labregos. 

Esta mobilización non vai 

contra os acordes firmados pa
las outras centrais, segundo as 

. éC.LL., senón reclamando un 
marco xurídico que permita a 
recollida e o pago pontual do 
leite ao tempo que se consegue 
un compromiso para que se 
reartelle o tecido agro:.industrial 
galega, único xeito qe poder se
guir coas nasas producións 
agrárias. Non se pretende tam
pouco forzar un acordó, senon 
que os tractores se retirarán; . 
para voltar se fai falta, despois 
da ensila que está a comezar. 
Lago as medidas de presión po
derian ser máis drásticas. 

A presión social · xa fixo que 
nalgunhas zonas as empresas 
estexan xa a pagar o le!te ade- · 
'bedado de hai meses. 

O ~cardo, un paso atrás 
O acordo firmado entre os res
tantes sindicatos e a patronal 
Jeiteira, é calificado polas 
CC.LL. non só como "papel mo-. 
llado, ·senón tamén como un 
paso atrás". 

Basean esta .afirmación en 
que no acordo "non se contem- . 
plan os· pontos máis importan-
tes". -

Non se garanten ·asi· o cobro, 
non fixando, sequer, o dia que se 
vai cobrar, como aparecía nos 
contratos homologados firmados 
o ano pasado, e ·que ·non se 
cumpriron. 

Tampouco se .estabelece un 
marco xurídico que ·posibilite a 
recollida de todo o leite, referín
dose só a que a~ empresas farán 

todo o que ·podan por recollelo, 
nunha liña na que todo o que 
po_de ser considerado positivo 
non pasa dunha mera declara-. 
ción de intencións. 

Como· paso atrás considéraSe, 
sobretodo, que se aceiten novas 
6arernqs para despois de Se- · 
tembro en canto a calidade, sen 
quedar definido o précio. 

Emílio López Pérez, represen
. tante das CC:LL. nas reunións., 
. qonsidera que este acorélo "xa o 
pl:lderon ~irmar o prime¡?iro dia", 
·referíndose a que o verdadeiro 
pacto deuse en Madrid entre as 
multinacionais e o Ministério ·de 
Agricultur~. · 

"A traición dos: Carros" 
O pacto madrileño foi riomeado 
como o da "traición dos Carlos", 
.en referéncia a Carlos Romero, 

· Ministro de Agricultura e Carlos 
Pasada, Delegado Territorial na 
Galiza. Neste acordo, que non se 
adapta á lexislación, aos contra
tos marco homologados, a Ad ... 
ministración non se compromete 
a nada podendo "ser chamada" 
como árbitro. · 

A postura dos outros sindica
tos operantes no agro galega de 
firmar o. contrato· e. desmobilizar 
é contrári~ á liña que alguns des
tes mesm0s sindicatos, como 
Jóvenes. Agricultores, seguen 
noutras zonas do Estado onde 
protagonizaron durante a Opera
ción Retorno, importantes mobi- · 
lizacións. · ,. 

Mentres tanto o Conselleirn 
- Romay só da boas palabras, sen 
comprometerse a nada concreto, 
e Fraga négase a conceder a en
trevista solicitada por CC.LL., 
pésie á ocupación da Consellaria 
de Agricultwa por máis. de 50 ga
deiros, aos que quixeron rendir 
p'echandolles os servícios e ne-

..gándolles a entrada de. comida, 
segunoo d~nuociaban todos en
fadados. o 

Xa comezaron as mobilizacións. 

Criada a Cómisión Cidadán 
pat'.'a a defensa da frota conxeladora 
O Mércores 18 quedou 
.constituída en Vigo a 
Comisión Cidadá para a 
Defensa da Frota 
Conxeladora, formada por 
sindicatos, partidos . 

. políticos e empresários, 
c'oa sinatura dun 
documento reivindicativo 
básico. O PSOE non 
asistiu á reunión, UGT 
mostrouse contrária 
desde un comezo e a 
INTG reunirá ao 
organismo directivo do 
SGTM ~ara valorar o 
documento e tomar a 
decisión pertinente; FPG 
e APU negáronse· a 
i~te~rar a comisión. 

Coa chegada dos primeiros bar
cos expulsados de Nam íbia co
mezaron as mobilización en de-

. tensa do sector maritimo, sen
lleiramente do conxelado. O 
Luns tivó _ lugar unha manifesta
ción en Marin, con cortes de,. 
tránsito nos que participaron 

máis de 200 manneiros. Nesta 
mesma vila voltouse repetir a 
mobilización odia 18, pero, esta 
vez, xa con maior número de 
pprticipantes. En Cangas está
prevista que se celebre unha 
manifestación o próximo Venres 

dia 20, que pretenden os sindi
catos que vaia acompañada dun 
peche solidário do comércio. 

mitar a caste e o alcance delas. O día 18 logrouse por ·fin o 

O mesmo Mércores reun íron.,. 
se a INTG, CXTG, CC.00 e UGT 
para concretar un calendário . 
unitário de mobilizacións e deli-

A reunión comezaba despois ac,ordo, incluindo un ponto no 
de que quedase co'nstiturda a que se fala de "normalizar as re
Comisión Cidadá na que se fir- lacións l~borais", e suprimiñdo a 
mou un documento base de rei- petición de créditos ao 8 por 
vindicacións. Esta plataforma cento, ainda que se pede "medi
entre patronal e sindicatos que- das correctoras e créditos bran
dara rota dous dias-antes ao ne- dos , para que se poda seguir 
garse a UGT, redondamente, e .coa produción e a plantilla de 
a INTG a firmar o documento, traballadores". 
apoiado, sobretodo por CC:OO UGT, . que desprazou a Vig0-
e os· empre~ários. . . ao seu responsábel 9~ pesca, 

A discrepáncia estaba, espe- Ll:.lís Maria Telleeche, negouse, 
cialmente," na petición de cpnce- . xa desde un principio a nengun . 
sión de créditos brandos, fixa:... · · acordo ao c'uestionar, xa de.,en
dos no 8 por cento para as in- trada a neces1dade da Com~sion · 

_ dústrias e que os sindicatos, so- - Cidadá, argumentando, ade
bretodo a . INTG, querian que mais, que querían ter · as mans 
aparecese un éompromiso so- · libres para negociar; recordando 

· bre .a negociación colectiva, ao . esta postura a mantida cando a 
tempo que denunciaba a repre- chamada reconversión nava/. 
sión que estaban a exercer n·os 
barcos sobre alguns mariñeiros, 
nomeadamente cbntra aqueles 
que se negaban a ir ás Malvinas. 

· Os partidos poríticos 
~ propiciaron o acorde' 
C2 Un-dia despois voltouse xuntar · 
~ a Comisión, pero esta yez coa 
~ preséncia dos partidos poi íticós, 
<e · senda as posturas semellantes. 

. -
, Pola sua banda a INTG, con 

-discrepáncias no seu seo, estu
dará na direcCión do SGTM, o 
documento para decidir se firma · 
ou non. · · 

Ademais -dos . empresários · 
apoian a plataforma os sindica
tos CC.00 e CXTG e os parti
dos PSG-EG, EU, PP e BNG. 
FPG e PCLN declinaron aderir
se. O 

-. 
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sexqn utilizados· corrlo tra~spo_rte de· droga 

Terral, · ·barco correo 
dos ·capos guardeses 
• MONTSERRAT ÁLVAREZ/A GUARDA 

Máis unha vez a vila de A 
Guarda volta ser notícia 
nacional e internacional. 
Nesta ocasión debido á 
aprensión dun barco con 

norte de Portugal (Porto), foille in- e tabaco, este último utilizado 
cautada parte da . mercancia, uns como cebo, para que GS: barcos si-
27 quilos en Guillarei. ~ gan requisados e mentres tanto o 

· · 1000 quilos de cocaína por . 
unha fragata norte.: : 
americana .nas costas de 

· Puerto Rico. Mil quilos · 
· estimados, dos ,cales non 

puderon botar ao már os .a4 
que fles decomisaron. · 

O barco en cüestión "O Terral" non 
era máis ca. un "correo"., como ou
tros tantos de por aquí, dedicado 
a transporta,r a mercancia que co
ñecidos capos da comarca se en
carregan de comprar no ·caribe'. 
Aproveitando-se da pobreza e da 
crise pesque ira, . con seg u en que os 
barcos lle fagan este tipo de traba-

. lle'. 

. No rol do barco (libro de rexistos 
' d~ saída e tripulación, selacio pala 
Coméfndáncia de Mariña) consta 
xente qué non estaba no barco no 
mom.ento · da detención, comp é 
Pablo António Rodriguez Alonso 

. (oütro tillo da proprietária), detido 
desde hai 12 dias despois de que 
fose ·collido corí 112 Kg: de .cocaína 
en Baiona. Esta'cantidade, posibel- . 
mente, proceda do (!ltimo· carrega
mento, xa que estando a embarca- . 

· ción en alta mar, os tripulantes pro.
. ceden á apertura dos ·paqaetes 
para quedarse cunha parte., "Matü
te", e logo vendelo por conta pró

. pria e ·así incrementar a ganáncia 
polo tré;lslado. · 

Encontrámonos tamén con outro 
tripulante, Xoán Díaz, que non 
consta no libro e si estaoa no bar-
co. ' 

Os tripulantes: Xosé Manuel So- · 

hachís vai pasando por outro lado. 
É moi frecuente no Rio Miño. Os 
transportistas -son mariñeiros de 
Lanhelas · (Portug~.1) e a man de 
obra da .. descarga, drogadictos 
guardeses que necesitan do dinei
ro para comprarse a outra droga. 

Os lugares · clásicos, xa usados 
con · a:nterioridade noutro tipo de 
GOntrabando para deixar as cargas, .,..... 
seguen sendo ·as praias: a do Moli
no; Lamiña e Eiras; e ainda a Pedra 
Alta en Camposancos. 
. ·Pero . cada dia aparecen novas 

'lugares. A peculiar'idade deste tipo 
de tráfico é que pode ser deixado 

_ én calquer sitio, debido á sua· em
balaxe en fardo~. 

Normalmente faise pala noitiña. 
E se por algunha circunstáncia 
chega o dia, os fardos son abando
. nados nas lobeiras ou na insua (as. 
primelras . son .as pedras que hai. 
fronte aos. estaleiros da Pasaxe). 

riano Caballero, éapitán e natural Refúxio no Norte de 
. dé Cádiz, Frqnco Rodríguez Alonso · Portugal Alto consumo na vilá · 
(tillo do proprietário do barcó). Xer- O reflexo de todo isto encontrámo-

, vásio Baz Vice.nte, Xesus Martínez, A embarcación viña senda vixiada lo nas xen'tes da vila, onde o alto 
Pedro Luís Verde González, Xoán . / desde xa había tempo pola policia, · consumo. de estupefacentes pro
.Díaz, (to.dos elesi riaturais de A ,quen· xa tiña no seu poder o permi- voca que se t9men medidas urxen
Gua~da). Secundino Ályarez Gui- so da Audiéncia Nacional para co- tes; e asi· ·O' grupo da oposición, · 
sante (guardés residel")te ~11 Ma-. llela en água~ ·internacionais. ' PSOE;, pede un centro de axuda 
d~id), Manuel Pedro Vilán · Alvar~z, Un novo control fora . iniciado 0 · aos drogodependentes. 
Lázaro' D. Maio Fernández e Xosé dia·1 de Marzo cando o barco em-
Manuel Oliveira González, tiña,n re- _ préncfeu máis unha viaxe·. A data Recordemos que aquí a· t\erqína 
collido .a "carga·:· na Guaiana fran- de regreso estaba estimada para continua tendo o primeirq postq, 
cesa (límite -con Brasil),. e xa fixeran eomezos do mes de Abril (día 4),. un 90% dos drogadictos seguen 
várias descargas ao. longo da nasa segundo información dada pelo · inxectando-a e apenas un 10% fú- . 
pen.ínsula. . maa. Este móvimento comezou no 

·. cpaat. rón_ nunha chamada radiofón.i- início dos anos oitenta. Axiña isto 
No!'} era esta a sua priméira via-

xe, pois ·tense coñecimento dou- A descarga seria feita no Norte -. comezara .ª c;:lemostrar os e~tragos 
tras duas. O primeiro feito nun con- . de Portagál .que ñon é tan só o re- que este ti~o c;!e droga provoca ,na 
tedor do peixe, ·. utilizando "a · rota fúxió deste tipo de embarcacións · x~nte con 1 O anos dé depensen
da coca": · Canárias-Galiza, neste . s_enón tamén ·de procesados fu.xi- cia. 

· casó_Vigo. A· viaxe foi ·un éxito e o dos da xüstícia española. Entre Mentres tanto os demais, nais de 
tillo do proprietário. viu contando - . eles un coñecido personaxe da vila família, protestán da situaciqn:'¡·de-: 
que lle tocara un ha lotaria de .17 de Camposanc9s é que actuál- bido . á aparición de xeringUiJ~ . en . 
millóns de pesetas en Alxecirás. merité vive en Moledo. lugares públicos como son ~ Ala-

No segu,ndo; saindo desde o Ainda ternos o tráfico de hachis meda, fontes e mesmo nas rbas. D 

·Fernando Carden 
'T e·mos un ha ·constitución revolucio 

~ . . ~ 

ª· UNO no11 pode cambiala porque 

• ANDRÉ CABANAS/MAÑÁGUA 

Na oficina de Fernando 
Cardenal, un cartel 
significativo a'núncia ªº 
funcionário "eg~éxio": 
"d.espacho do compañeiro 
ministro de educación". Aos 
dóus lados, Sandino e 
Carlos Fonseca, semellan 
sorrir ·en siléncio. A · 

' revolución, que fixo dos 
símbo.los populares 
elem·ento cotián de vida, 
atravesa o momento máis 
'difícil da sua existéncia. 
Cardenal, expulsadd da 
Compañía de Xesus polo 
seu apoio ao proxecto 
revolucionário, prepara-se 
para entregar ao governo 
de Violeta Chamorro un 
ministerio .que ten .a case 
ímposíbel tarefa de facer 
educación sen diñeiro. Con 
sinceridade ·e o talante de 
gran revorucionário e 
cristiano convencido que 
demostra ser, Cardenal 
analisa o presente e o futuro 
de Nicarágua nesta 
entrevista. 

Vostede· participou desde 1979 
nos principais programas educa
tivo.s da, Revolución . . Cales foron 
os avances? 
. É difícil resumir todo o que fixe
mos. Fundamentalmente quixe
mos proxectarnos en tres direc
cións: máis educación, mellar 
educación e unha nova educa
-ción. Vou explicar cada unha de
las. Mais educación, é evidente re
pasando as cifras. De menos de 
médio millón de estudiantes antes 
do triunfo, pasamos a un miflón, 
case 1 /3 dos nicaraguanos estu-

. diarído; de 12.000 mestres pasa
_mos a 30.000; de non· ter campe
sinos estudiando, ternos agora 
150.000; en pre-escolar atende
mos grátis a 70.000 ra·paces no 
agro. Xa que lago, dun programa 
deseñado para a burguesía, pasa-

. mas a atender as necesidades do 
pavo, e isto en conc;ticións de gue
rra e de crise económica. 

-'Qs MOZOS TENEN 
NOIVA, UNHA NAl1 - . 

iFU\ifÁNS QUE NON
QUERIAN QUE FOSEN 

·Á GUERRA. TODOS 
ELES VOTARON 
CONTRA. O SERVÍCIO 

. MILITAR, NON Y-
VOTARON CONTRA A 
FRENTE SANDINISTA' 

En canto a mellor educación, 
qué significa isto? En tempos de 
Somoza' viñan os textos através 
dun programa norte-ám,ericano; · 
nós emp~zamos a transformar o 
primeir~ g_rau de primária o primei
ro ano, e en 1 O anos de Revolu
ción xa acadamos transformar 1 O 
graus. lsto quer dicer un novo de
sef.ío do programa f~itq por nica
raguanos, con textos nosos. 

E, sobretodo, nós impulsamos 
unha nova educación, a educa
ción popular, fundada no pensa
mento de Paulo Freire e dirb~ida a 
formar suxeitos libres, suxeito's 
críticos. No pasado dician -que a 
educación tiña por finalidade inte
grar aos rapaces á sociedade, 
mas esa sociedade era a de con
sumo; a mentalidade era formar 
consumidores. A nova educación 
en Nicarágua tenta impulsar un ser 
que ten por obxectivo o servício, 
a entrega, a honradez, o amor á 
independéncia, á soberanía, á pá
tria, cousas que no pasado non ti
ñan importáncia nengunha. 

Estes valores son os que tan 
que Nicarágua teña unha xuventu
de sen drogas. E ternos o orgullo 
de entregar ao próximo governo 
unha xuventude sen a droga como 
problema social , o que non acorre 
en nengun país do área. 

'Q LUNS 26 DE 
FEBREIRO AS CIDADES 
DE NICARÁGUA 
SEMELLABAN UN 
CEMITÉRIO. 
-NENGUNHA CIDADE, 
NENGUNHA VILA -
-CELEBROU A VITÓRIA 
DA UNO' 

Con estas conquistas sociais, 
por que a FSLN perdeu as elei
cións? 
O cansáncio pala guerra foi un 
elemento fundamental. lsto é bas
tan.te claro. É o medo a máis gue
rra, amáis marte, o que explica o 
que sucedeu aqui. En todas os in
quéritos o pavo mostrouse a prol 
da Frente Sandinista; nas grandes 
xuntanzas que fixo a FSLN, o 
povo estaba con Daniel, coa Re
volución, pero ese pavo non é 
contraditório que logo votase con
tra o Servício Militar que aquí sig
nifica morte; aqui non é coma 
neutros países, estar nun cuartel 
dedicados a outras actividades; 
aquí os rapaces morren, perden 
os brazos, os olios, ou quedan to
lleitos: son 60.000 martas en 1 O 
anos. Os mozos non querían ir ao 
Servicio Militar, e teñen noiva, e 
unha nai, e irmáns que tampouco 
qu'erian que fosen. Todos eles vo
taron contra o Servício Militar, non 
votaron contra a Frente Sandinis
ta, non votaron contra Daniel; non 
votaron 'a prol da UNO, non vota
ron a prol da Violeta, votaron con- · 
tra a guerra: para que a guerra re
matase a calquera précio, segun
do a UNO, ou para que a guerra 
re.matase con dignidade, segundo 
a FSLN. Mas todos foron votos 
cor;itra a guerra. 

E asi como podemos entender · 
que o dia Luns 26 de Febreiro as 
cidades de Nicarágua sernellaban 
un cemitéri0, nengunha cidade, 
nengun pavo celebrou a vitória da 
UNO; seica habia luto, toda a xen
te nas suas casas. Eses que vota
ron contra a guerra estaban tristes 
porque perdeu a FS.LN 
Mas ur;¡h~ parte d<;>s votos da 
UNO respondeu a . un esquema 
COntrar; cVOIÚcionário ... 
Esa é unh'a.· realidade. E hai, en 
efeito, un sector da UNO cunha 



.: 

=~ 
(1) - · ,. JI> o 5- ~ § (i3 g S' o ~· o (§ o .:-- a> .,,¿ 0 afro 5. 3 c5· §5 _, ~- g- ~ 3· n> ~ ~ e cnoa>,,,, ::::i , ::::i , oc:ooo, ::::i -C-:~n> ,, en,, ocnQ., o,, ::::i ro~~ o.g-li> °' g-cn •• D:> - :::l (J)..., 

fts,. voces . ao Harbanza. ________ _ 

Castelao 
Proibíchedes o galego nas escolas para pro
ducir no esprito dos nosos rapaces un eomple-

. xo de-_inferioridade, facéndolles crer qqe falar 
galego era falar mal e· falar castel.án era falar 
ben. Expulsáchedes o galego das eirexas, fa
cendo que os representantes de Cristo explica
sen o evanxeo no idioma ofici~l que o povo 
non falaba. nen comprendía ben. Refugáche
des · o galego ante os tribunais de ·xusticía e 
chegáchedes a castelanizar bárbaramente as 
toponimias galega_s. · ¿E de · que vos valeu? 

· Porque despois , de máis ~e catro séculos de 
. polítka asimilista, exercida eón toda riqueza 
de a~túcias e violéncias, o noso idioma está 
vivo. Sodes, pois, ·uns imperialistas fracasa
dos ... 

do SEMPRE EN GALIZA 
\ 

O vento perdeu as follas 
do seu cartafol 

-Esas que os chubascos 
mecanógrafos 

teclean no manual dos mastros
As gaivotas non -teñen quitasol 
pro fan raudos equilibrios 
polo aramio transparente 
de tódalas ortodrómicas do ceo. 
O pailebote sin velas 
-¿Serán esas que o vento 
levó u no seu cartafol? 
_ Tamén fai equilibrios o ronsel 
coa boca aberta 
-caille a baba-
Está mirándonos o babión do sol. 

MANUEL ANTONIO 

Pequena .entrevista · con ~aramancos 
Do poema polo que lle fixemos a visü~ díxo
'nos que o realizara como a· .última medida de 
protesta fronte á ·colocación da base de Iroite. 
Antes de chegar a esta última medida intenta
ron . outras; como. manifestacióris' folgas ... ' 

, presións deste tipo. 
~reguntámoslle sobre o que querían dicir 

algunhas metáforas: · 

- .Supermán representa ós Estados1Unidos. 
-"Hai que esmagar os collóns de Super-·· 

man", refírese a que hai que eliminar a base 
militar estadounidense situada no ·pico de Iroi
te, a cal ten, nótase máis a forma vista d~nde 
lonxe, dous círculos grandes, os cales compa
ra cos "collóns de Superman". 
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Baroña; 
a . residencia de verán dos celtas. __ 
O castro . está situado en Baroña, municipio 
de Porto do Son. Non . é fácil determina-las 
súas dimensións debido a que o conxunto di
yíde'se en 3 devacións, parcialmente separa
d.as por COrt".ldUraS que caen . a pico sobre O 
mar. 

A parte excavada ten unha lo~xitude de 60 
m. nos eixes N-S e E- · O, e ne la houbo 20 
vivendas, das que soamente se descob~on 1 O. 
. Como a parte que dá ó mar está cortada 

por fortes acantilados, os seus poboadores · 
prote.xeron exclusivamente o istmo en dúas li-

. · ñas de murallas. -A liña exterior do comenzo 
do istmo f oi .destruí da nos ,seus extremos polo 
mar, o que probablemente causou a desapari
ci6n do paso protexido cara o pob.oado. 

Aínda -se conservan 58 m desta muralla, 
case en liña recta; cunha anchura má~ima de 
9 m no centro e· 6 n.~s extremos; Esta respeta
ble,. anchura débes~ a que en realidade trátase· 
de dous muros case paralelos~ de 1 m de . ~spe
sor enchendo o espacio intermedio con pe~ras 
e terra. 
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ZONA DE INFLUENCIA 
CASTREXA -
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de Y ou de forca, con dous picos ou ga
llos . . Popularmente tamén se lle chama 

21 Monte da Serra do ~arbanz~ con forma ' ~os dous gallos". .- I 
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A lonxa, centro vital da · economía.--
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Número 
PAISES de buques 

l. U RSS ... :. _ ...... 3.963 
2. Xapón ............ 2.867 
3. España ............ 1.773 
4. USA ........ ...... . . 2.227 
5. Corea do Sur ... . 786 
6. Póloniá ....... , .. 347 
7. Noruega ......... 708 
8. Cuba ............. 264 
9. Gran Bretaña ... 516 

JO. Francia : ......... 512 
11. Canadá .......... 509 
12. Panamá .. . ....... 352 
13·. Perú .............. 606 . 
14. , PortUgal ......... 172 
15. Rumanía ....... : 40 
16. Alemania Fed .. . 162 
17. R. P. Alemana. 136 
18. Holanda.¡ ... · ..... 386 
l9. Islandia .. .. .... :. - 313 
20. Italia .... , ... -: .... . 251 
21. Argentina .... ~ .. 147 
22. Bulgaria ... .... . . 30 
23. Taiwan ..... : ..... 249 
24. Suáfrica ......... 199 
25. Dinamarca ...... .· 356 

- ¿Tes reparado en . que ... 

Tonelaxe 
deRB 

3:688.675 
914.276 
554.13] 
513.584 
295.100 
276.949 
236.976 
171.911 

. 168.844. 
165.065 
151.453 
139.584 

' 130.097 
126.739 
120.833 
118.096 

- 117.165 
93.906 
92.652 
85.622 
78.781 

' 77.950 
72.593 

. 71.859 
i 

71.798 

se lle chama carioca á pescadilla que se 
colle sen chegar a t~-las m~didas que a lei 
establece? 

en Sada ·"lavacán", ~te. que aínda o-plancton· 
contido po e~tómago da sardiña ten nome en 
Pontevedra: "xaldro"? · 

. . . cáseque o cincuenta por cento dos pes
cadores españois' son galegos? . 

. . . o plancton recibe unh~ manchea de no
mes ó longo da,s nosas cos:tas e. así, en• Bueu 
e Carami.ñal, chámanlle "purga", en .Rianxo 
"borda da marea", en ·cangas "camaronciño", 

, Tarag~ñ~ 
Topónimo relacionado coa s1:1a orografía, 
verdadeiramente ·accidentado, e respon-

... nalgúns· pobos das Rías Baíxas, na pes
ca do xeito, os mariñeiros saen a pescar no 
solpor e no~almente realizan ó longo d3: noi
te catro lances, que eles chaman, sucesiva
mente, ax ex o, manexo~ trasmane~o é albora- -
da? . · 

de a unha raiz TAR-, TOR- que significa 
· "al~ura"; Tamén aparece en TOURO, 
rouRINAN. 

~7 



De1 boca en boca. _________ _ 
\ 

Un chavai subíu a un peral que tiña peras e 
. ~ando baixou non truxo peras nin lle deixou 

peras ó peral. · 

"Non te cases cun ferreiro 
que é moi malo de lavar, 
cásate cun mariñeiro 

¿Cantas peras tiña o peral? 
SOLUCIÓN: 

·noA~I e Ril~º e ~ ~op~nb equn 'sena ~ 

Da mar o merq, · da forra o carneiro. 
No mes de San Xoán a sardiña molla o pan. 
A muller e a sardiñá canto máis 
máis sabrosiña. 

-Embarqúei para medio mundo 
na·praia de Porto Mouro 
e vin sair á Barraña 
a Santa Baia de Boiro .. 
En Rianxo hainas boas 
e no Pazo a frol delas 
no Araño, arañen tas, 
e' en . Taragoña, .bubelas. 

que ven lavado do mar" 
"Mariñeiro valente 
asegura a túa vida, 
mira que vas embarcado, 
nunha barca podrida" 
"O mar vai e ven, 
segundo lle convén" 

-Ta.ragoña ponte firme 
que Rianxo caeu, 
Asados está tremendo ·. 
do susto que lle· meteu. 
Adeus Ponte de Beluso 
ponte que tes dous arcos, 
alí teño eu gastado. 

· as solas dos meus zapatos. 

(Cantigas da zona de Boiro-Rianxo) 

• tuario do Tambre, espallado polo areal 
N Ola c. ~ de S. Bartolomé. Relacionaria-se con 
Seica en Plinio aparece co nome de Noe- Noé e os seus descendentes Noegos, o 

61 ga, e f?ra un povoado palafítico no es- mesmo que Ch~iregos "os da Terra Cha". I 
; 

• ) 

A vida hos · castros: · 
a adaptación ao medio.~.-----
A base da economía castrexa era a agricultura 
e a gandeiría, aínda que tamén se practicaba 
a caza e o marisqueo , se explotaban minas e 
se comerciaba. 

Agora falaremos máis específicamente de 
cada un : 

-Agricultura: Tiña unp.a base cerealista, 
pero tamén había plantas leguminosas. 

Dispuñan xa de fouces, aixadas e muíños 
de man. 

-Gandeiriá:·Explotada ben polo gando do
mesticado, ben pola caza de gando salvaxe. 

-Marisqueo: Practicaban o marisqueo e a 
pesca en augas próximas ó ·mar. 

-Mineiría: Explptábanse o ·e~taño. , o ferro., 
o chumbo e metais pre~iosos. _ 
~omercio: A mineifía posibilitaba unha . 

gran metalurxia, a cal á sua vez deu paso ó 
comercio, xa que se facían xoias e cerámicas 
coas que lego se comerciaba .. 

Castro 2º Plano 
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Cruxoles de Baroña. Fundición. 

Corpos de garda que Mostras cerámicas atopadas en Baroña 
defenden a escaleira e aporta interior 

Praia de Amela 
tes nas que , xeralmente desauga' un rio 
ou un regato. Praia situada entre as pon
tas de Punzanón e. Preguntoiro na parró-·Nome galego das praias que se atopan 

situadas na costa aberta entre dous mon..; 1 quia de Baroña. I J · 
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Xogos . populares ... paracandoasóa~i~piada?~~~~~~~~~~-
- · ¿;pode dicimos algún xogo popular? -unha punta ou un parafuso--:, moi aguza-
- Aghora rion hai xoghos. Antes, cando nós do, ·e que sobresaia un centímetro ou un pou-
éramos pequenas xoghabamos á rueda, á cor- · quiño mais. 
da ... pero agh9ra xa non xoghan a iso. Tamén O trompo divídese ademais , en barriga, pe, 
xoghabamos . á mariola; faciamos unhas mar- panza, capa, coto ou cola. 
-cas no ~han é. _cun cachiño de pedra xa xogha- Para facelo . baiJar necesítase un cordel del-
bamos. · Xoghabamos ós pelouros~ colliamos . gado. Destórcese algo nunha punta, e na ou
da· praia ·cinco pedriñas pequenas .redondas, tra fáiselle un nó para soster unha rodela de 

·· botabamos unha ó . aire e colliamos outra. cartón , feno ; coivo ou metal , chamada zapati
Logo botabamos outra e colliaµios' dúas, e lla, patacón ou corda do trompo , ata perto da 
así, ~ta que colliamos c·atro xuntas. Sei .que parte mais ancha. 
deciamos:.· , O .esp1·ch 
"Un·o-Ío cojo, cotr'o lo dejo ... " · · O · 

Cando- ·nos faciamos máis maiores xa nos Tamén· coñecido como pincho e pateira. 
compraban · o x·ogho . das. damas e as cartas, Utensiílos: - . Para .este xogo hai que utili-
faciamos parellas co.n dibughos. zar unha variña de ferro , cilíndrica ou redan-

-·-¿Hai moitos rapaces novos que traballan gular, · duns vinte centímetros de longo por un 
· no mar? · · . · de diámetro , e moi aguzada por un extremo, 

-Non, . bueno, os que acaban o EXB si, con moita punta. Noutros 9asos tamén se fa-
. de quince ou dazaseis anos .. Os que .non, van . cía este 'instrumento con, madeira~ . ainda que 
estudiar, van para o mar. Normalmente van de maiores dimensións para que tivese máis 
para o mar, ·porque de albañil -ou algho así . peso e se cravase mellor. 
non Hes ghusta inoitó, 1 e ghaña~ pouco. . Acción: Trázase un círculo no chane den-

. -·· tro del outros concéntricos. 

O peón 
Nón haberá ·neno que, nos colexios e ·nas es
colas, non teñan . gobernado moitas veces o 
.trompo., sevill~na, peen.za ou peón, xoguete 
de madeita dura. en forina de pera, que leva 
ha punta un seo· chamado pico; re~ón, púa, 
fenón, fenete, etc.· No extremo inferior ou pé, 
.cambiábaselle rioi'malmente o cravo que traía' . 
de fábrica por outro que · lle puña un rapaz 

1 

o primeiro xogador lanzaba .o pincho den
de fora do círculó m·aior, tentando cráválo no 
círculo máis. pequeno, sendo esta, · de se aca
dar, a xógada máis valiosa. 

· Cada xógador tiña dereito a ·tres Xogadas 
altemati~as, .e ó finalizalas sumando os acer~ 
tos de. cada x~gador , .. g~ña .º _que máis puntos 
consiga._ Se o pincho non se crava é uµha tira-
da nula, e non se suman puntos. · 

A~~ 
Xógase por parellas e cada unha leva dous 

pesos con diferentes marcas. Mentres un 
membro de cada parella tira, os outros dous 
esperan xunto á chave para recoller os pesos 

· ou pór a chave dereita no caso de que a tire o 
compañeiro. Lánzase dend~ -23 metros aproxi
madamente. Se o peso lle pega á cha ve sen 
tocar antes no chan súmanse oito puntos, pero 
se pega no chan só suman ·puntos no caso de 
que o peso quede máis cerca que o dos ou
tros. Se non lle dá á cha ve ningún peso, leva 
/ 

os puntos o equipo que máis perta colococase 
os pesos da cha ve. Se queda o pe~o un m.áis 
perto. da chave e queda o outro rin despoi's. 

. puntúa calquera · dos dous, e se quedan os · 
dous antes, puntúan os dous. ·O mesmo pasa 
tos, pesos dous. Se ó pegarlle á ·chave de re
bote ou polo aire ésta se move déixase como 
está e ó ·tiro chámaselle de "quilla". As partí~ 
das pódense xugar a 50, 100 · ou 200 puntos; 
ainda que normalme.nte se xoga a 100. A cha
ye vale 8 puntos· . . Cos puntos que se sumen 
por cercanía hai que sumar 50' que se chama
rán as malas, e ~espóis outras 50, que se cha
marán as boas. O que antes chegue a 100 é o 
que gaña. O que perde di se que leva . "o 
sebo". 
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Billarda ou estornela ... : 
Pódese xogar individµalmente ou ·en parellas'. 
Neste último caso o Palán é ·a Billarda. Már
case o suco ·facendo unha raía no chao do ta- , 
maño do palán ou paláns·. No suéo: colócase a 
billarda ou billardas de seren varias, aguzadas 

··nos seus extremos. Pícase nun có pa~án, e ·Ó 

saltar a billarda procúrase pegar un. forte gol- · 
·pe co palán 'para mandalo o máis l~nxe . posi
ble. Se antes de chocar e.o chan, O' xogador ~ 
que corresponde arroxala. sobre 6 palán pesto 
no suco a calle no aire, · pasa daqu~la a se~lo 
que sustitúe ó que .lanzou a billard&; senón 
cóllea do chan, e se está inclinada para· un 

. lado pode, ou ·tirar dende ali, ou trazando 
unha recta achegarse ó ·p.alán e porse fnm.te a 
él. Se ó tírala da un golpe no palán c;orrespón
de.lle ser o qué a manexe dicindo ó- somete-lo 
golpe "chicada". Se non lle dá na meta, da
quela· o do palán pode· facer salta-la billarda· 

. ata tres veces e darlle 04tras tantas "vas" (tira
das); logo calcula a. distancia e pide ~o número 
de tantos (do tamaño do_ palán) que lle parece. 
Se ó confrario lle parece razonable di "lé.:.. 
\laas", e. se non respóndelle Hsúcalas" (mí
deas), pero o ,que as mide, se quere aforrar o 
traballo de medieión, contesta "sÓcafas ti" 
pero coidando Q.e engadir "pal~il e billarda es- . 
tán da miña man" de non facelo asi pasan as 
dúas cousas ó adversario. . 

A 
.,. 

~IDO . 
Segundo ·F. Cabeza fai referéncia a. anti·~: · orixinária era un monte. próximo, lugar topónimo · de "Praia de Aguieira" perto Lembrar que pe,-to de Aguiño está · a 
ga existéncia de águias n3 lugar, e pro- adecuado para o asentamento de águias. de Noia. E . tamén .outros como Aguiar, Ponta Falcoeira que fai referéncia a estes 

, . 41 ven dwt hipotétic~ Aquino.' A ubicación Esta mesma explicación xustificaria. o Niñodáguia ... noutras partes de Galiza.: ·paxaros. . 15 
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ex-ministro de· educación 
nária e 
non t~n o _60°/o dos votos' 

'fi..s REVOLUCIONS 
SEGUIRÁN SENDO 
POSÍBEIS MENTRES 
HAXA QPRESIÓN, __ 
INXUSTICIA, 
MARXINACIÓ_N_, --
MENTRES EXISTA 
MISÉRIA' 

ideoloxia de querer acab;;¡r con 
todo o qÚe fixo a revolución. Son 
abutres que ag'ora chegan de Mia
mi a querer que lles devolvan as 
propriedades que lles foron con
fiscadas porque eran somocistas . . 
Coido que un 20 ou 25% dos vo
tos á UNO son votos a conciénqia, 
orientados neste senso. 

Neutralizar· a UNO 
Que vai facer a FSLN para neu
tralizar a estes sectores? 
Hai que decatarse de que nós te
rnos unha Constitución, a Lei Fun
damental que rexe esta nación, 
que é unha .Constitución Revolu
cionaria, e a UNO non pode cam
biala, porque non ten o 60% dos 
deputados. Non poden cambiar 
elementos · básicos alí · rec.ollidos, 

como a reforma agrária, a proprie
dade do estado sobre o comércio 
exterior, a nacionalización da ban
ca, a educación gratuíta en todos 
os níveis. E tampouco poden 
cambiar o Exército Popular Sandi
nista e o Ministerio do Interior, que 
xamais van apontar os seus fusis 
contra o povo. 

Ternos ademais o partido máis 
Lforte e máis organizado, co 40% 
dos votos, frenta Yr !.)NO, que son 
14 partidos repartíndose un 55% 
dos · votos. Somos un 40% de 
povo heróico cunha conciéncia 
moi forte, que votou pala Frente 
Sandinista co Serví~io ~ilitar, coa 
guerra, coa agresión, cunha soga 
na gorxa. E ainda irnos ser · máis 
fortes, irnos obter máis votos can
do a UNO se desgaste e non cum
pra as suas promesas, dándolle as 
costas· ás reivi~dicacións do povo. 

Realmente', non é tan sinxelo di-

'Co1Do QUE .UN 20 
OU 25°/o DOS VOTOS 
Á UNO SON VOTOS A 

· CONCIÉNCIA, 
ORIENTADOS NESE · 
SENSO' 

' de progr~so, ' de desenvolvimento · 
económico que non poderán com
prir. 

A consigna que utilizámos na 
nasa campaña electoral "gañamos 
e ~diante", é agora máis válida. 
Po is gañámos a democrácia, .· ga
ñámo~ o respéito e a autoridaoe' 
moral, e seguimos·adiante: .-

'GANAMOS A 
DEf\:'lOCRÁ_C_IA-, ---
GANAMOS O . 
RESP.EITO E A 
AUTORIDADE MORAL . 
E SEGUIMOS ADIANTE' . 

A l_grexa 
Cal é atitude da xerarquia católi
ca coa Revolución Sandinista? 
Ele,s van estar no poder agora, van 
pasar da oposición ao poder coa 
UNO. Mas eu coido que na medi
da en que _a UN_O vaia toniandq 
disposicións anti-populares; na 
medida que rexeite as reivindica-

. cións mais sentidas do noso pavo, 
esa xerarquia frase retirando do 
governo. Estou convenci_do de 
que- eles non van . apoiar as medi
das -que ·corten o beneficio social 
aq no~o pov9. 
Coa derrota da FSLN, .sofre ta~ 
mén a teoloxía da liberación? 
A vivéncia c.ristiá non ten a ver con 
que a revolución estexa no poder 
ou estexa na oposición. A igrexa
dos pobres nor¡ sofreu, pois os 
cristiáns non estamos vencellados 
a un p9der. Apoiamos a revolución 
e s~guiremos nesa.liña. 
Para rematar. Xa non ·son posí
beis as revolucións en América 
~atina? 

As reyolucións seguirán senda po
síbeis mentres haxa opresión, 
inxustí"Cia, marxinación, mentres 
exista miséria, mentres exista des
nutrición, aí está a orixe de toda 
revolución. Se no Terceiro Mundo 
segue a haber quen se beneficien · 
do san_gue,_· do suor e· o traballo 
dos pobres, habe~á revolución. 

fil 'NoN PODEN .. 
~ CAMBIAR ELEMENTOS 
~ BÁSICOS COMO A · 
~ ºREFORMA AGRARIA, A 

PROPRIEDADE DO -
ESTADO SOBRE O 
COMÉRCIO EXTERIOR, 
A NACIONALIZACIÓN. -
DA BANCA, A 

cer que eles van cambiar a prol 
dos ricos as conquistas ·da Revo
lución. A FSLN non vai permitir 
desde a oposición que este novo 
governo lexisle en contra da Revo
lución, en contra do povo. 
Sinceramente, padre. En nengun 
momento pensa vostede que a. 
revolución poda virse abaixo ou 
sofrer un retroceso grave? 

EDUCACION~GRA_T_U_IT-A 
EN.TODOS OS NÍVBIS' 

Nos primeiros momentos da noite 
do 25 de Febreiró, cando era evi- , Sen dúbida, .as revolucións te
dente .. que estábamo? perdendo . rán que axeitar a sua estratexia. 
as eleicións, aquilo aparec.ia coma As revolucións armadas estilo 
.i.m desastre da rev.olución, unha anos 50, cando 12 homes arma-
derrota total. Eu- sentin tristura, dos subian á niontafla e logo bai-. 
medo, inquietude: angústia. Foron xaban a liberar as cidades, iso é 

· unhas duas horas, produto da sur- - impensábel agora. É distinto o . 
presa enorme que nos levamos. caso das revolucións con traxec-

Agora, con máis serenidade, tória, como a, salvado-reñá ou a 
podo dicer que a ~evolución non ~ guatelmalteca. · 
morreu e segue adiante. Evidente- Realmente, hoxe é fúndamental 
mente, entramo$ a unha etapa · a participación popular, a decisión 
máis difícil.-Onde nori podaremos dun povo . de rachar coas cadeas 
aumentar os logros da Revolución, da- escravitude. Na Alemaña 
máis ben teremos que xogarnos a Oriental habia un exército moi po-
vida por defendelos. . ' . - deroso, · mesmo habia miles de 

Mas os valore~ que o sandinis- soldados soviéticos, ·tanques, 
mo trouxo á Nicarágua seguen aí. avións, foguetes nucleares. Mas o 
A UNO rion é a solución para os povo púxose en contra dese go- . 
problemas do povo, dos peque- : yerno e cambiouno. O govemo 
nos, dos humildes, que son á quedou co¡;is armas e o povo trun
maioría .. No seu programa non : fou. Este aspecto do movimento -
está o povo en pririleiro lugar. Eles -de mases· é moi import:ante no 
.enganaron con promesas de paz, · · momento actual. O 

/" 
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•Financiación dos parti
dos. A detención do tesoureiro do 
PP, Rosen do Naseiro, e do conce-

, lleiro do mesmo partido en Valén- · 
. cia ~alvador Palop, por un presun
tos delito de suborno voltou traer 
ao p·rimeiro plano de actualidade o 
tema da financiación dos part.idos, 
·nun momento, ademais, r:io que 

, Juan Guerra, segulndo as-directri
ces socialistas, apareceu · nas dis
tintas televisións para . botar sobre 
as . suas · costas todo o peso das 
culpas. . 

O PP tentou desviar as ácüsa
cións contra os seus militantes,- di
rixindo c~íticas· contra o proGeder . 
do xuíz Luis Manglano, por mandar 
incomunicar aos detidos, esqL.ie
cendo que foron eles e o PSOE 
precisamente os que puxaron para 
que a lei permitise esa incomunica-
ción. · 

Agora o PP aceitou a dimisión de 
Naseiro tentando dar a imaxe de 
que eles non son como o PSOE, e 
peden unha comisión investigado-

. ra no congreso que se hegan a for
mar os socialistas, pois, deste xei
to, non poderian opo_ñerse á O(.Jtras 
que pedisen para investigar os 
seus chanchullos; mentres se tenta 
tecer un "pacto de non agresión" · 
entre as distintas forzas políticas 

, que xa funcionou no Caso Prenafe- . 
ta -en Catalunya e no temá 'das má
quinas en Eu~kadi. Na Galiza ser
viu o pacto entre o P$0E e PP 
para fundir a Barreiro e, logo, ao 
P~G. - D 

• Maos. tratos policiais. A, 
memória do Defensor del Pueblo 
español, Alvaro Gil-Robles, sinala a 
sua preocupación pola persisté.n
cia de casos de maos tratos poli
ciais. Estes feitos agrávanse, se- -
gundo o informe, polos obstáculos 
que plantean os denunciados á in
v~stigación e pola pasividade dos 
mandos responsábeis par~ escla~ 
recer os feítos e adoptar medidas 
precautórias e sancionadoras. · 

Afirmase tamén neste informe 
que causou estrañeza en moitos 
meios pola_ sua dureza, que os xuí
ces caljfican estes feítos como me
ras faltas e atenden, exclusivamen
te, ~o tempo ·que tardan en curar 
as féridas sen investigar se e?<isten 
circunstándas, que· permitan con-

, cluir se houbo ou ·non delito. D 

•Os Estados Unidos _ 
mantéñense tora - . da 
Unesco. Os . EE.UU. anunciaron 
a sua intención de manterse fora 
da Unesco, da que se ~etiraron· en 
1984. Washington considera que a 
orgánización, presidida polo e par
Jamentário da UCD española, Ma
yor Zaragoza, ten peíXuícios anti-
oc.identais. · 
· A decisión norte-americana pro.;. 

dúcese ao_s poucos dias de o Rei-
. no Unido anunciar tamén a sua in

tención de _manterse fora da orga
nización, privando á Unesco do 30 
por cento do seu orzamento. 

As razóns principais deste alon
xamento son a chamada "nova 

, orde informativa mundial", e que o 
dep~rtamento de Estado considera 
á axéncia da ONU anti-israeli · e 
pro- palest_iné:\. Os norte-ameri
canos afirman que a "nova orde in
formativa" que ·patrocina a Unescó 

· pode constituir unha am~aza ás li.: _ 
berdades de prensa e de expre-
sión. · · 
, Xustifican esta aseveración por
que a Unesco "segue equilibrando 

.. 

a libetdad6 de _prensa e de expre
sión cos desexos dos governos de ..... 
controlar o fluxo de información 
desde -e cara os seus cidadáns". 
Nunha palabra, que os ianquis non 
están de acorde en que se lles sa
que o priviléxio de controlar o 80 ., ·. 
por · cento da información que sé 
produce no mundo e de transmiti-
la; pretenden seguir ostentando o 

- monopólio. O 
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1CELEBRACIÓN ,PO ABERRI .EGUNA . 

As vindeiras eleicións marcaron a xomada 

-HB ped~ a unidade das forziis bascas para _esixir a soberaríia 
.. . .. . . . . . . 

• JOSEBA MAc1.As100NoSTIA filas do PNV. A mensaxe de Ga~ de Sarrasate coa izada da ikurri-
Situados xa no receso raikoetxea volvia nadar na ambi- ña, a bandeira da Namíbia e a da 

d. · , d guidade. - Jras da sua paulatina Lituánia nun intento de mostrar a 
dunha nova e . ICIOn O . marxinación . do entramado insti- solidariedade con outras realida-
Aberri Eguna, queda máis tucional, a súa aposta é agora a des nacionais. Sen dúbida a 
unb.a vez no ambente unha · constitución dun programa co- mensaxe de Jon ldígoras foi a 
foto de família abertzale mun ·para unha "nova maioria". máis conciliadora de todas as 
demasiado movida polo Críticas á violéncia, á atitúde do ouvidas . o domingo. Nas suas 
clima pre-eleitoral. Mentres PNV e recuperación máis unha palabras, o reto de construir 
Herri Batasuna volvía vez da Qlobalid$d~ territorial de unha nova Europa debe implicar 
lanzar unha mensaxe de Euskadi, coa alusión simbólica a unha alianza .táctica de todas as 

Nafarrna e lparralde. forzas políticas abertzales nun 
unidade en torno á Pola sua parte Euskadiko Ez- momento no que se debe recia-
reclamación de kerra seguindo a tradición dos mar de forma directa a indepen-
independéncia, o resto das últimos anos decidia realizar un · déncia, unha chamada que era 
f orzas poi íticas bascas xantar en Donóstia. Momentos criticada polo resto dos partidos . . 
insistían na afirmación do difíceis. para un partido dividido Paralelamente a concentración 

internamente.ante a definición do contou con- representantes de 
. camiño tracexado polo . seu 'papel específico, a-sua men- lparralde, Irlanda do Norde, Cór-

Estatuto de Gernika. Como · saxe no. Dia da Pátria volvia reca- cega, Catalunya, País Valenciá, 
sempre, os partidos lar na necesidade de criar un am- Galiza, Andalucia e Castilla. 
políticos españois non gas da Policia do Ar ·e Fronteiras . bilbaina Feira de Mostras na tar- plo governo de coal1ción no que Mentres, en lparralde, na única 
.acudian á cita. contra esta convocatória. Pala de, os líderes do nacionalismo eles formarian parte. Mentres convocatória conxunta da xorna-

SUél. banda o PP, -PSOE e CDS moderado volv.eron facer apolo- · Juan Mari Bandrés facia un ha da, Euskal Mugimendu Abertza-

Todas as crónicas xornalísticas 
de El!.lskadi coinciden en resaltar 
o claro marchamo eleitoral que 
caracterizou a edición deste ano 
do Dia da Pátria Basca. Cinco 
eran -as convocatórias: o PNV 
celebraba un mitin central en Sil
bo, EE un xantar en Donóstia, EA 
acudia a 6asteiz, HB ehamaba 
ás suas bases a se manifestar 
polas ruas de lruñea e, finalmen
te, as forzas políticas abertzales 
de Euskadi Norde decidian reali
zar un acto conxunto .no pavo 
fronteirizo de Hendaia. Precisa.:.. 
mente o único dado represivo da 
xornada viña marcado palas car-

ECOS DO lRANGATE . 

volvian responder coa sua a.u- xia da "causa basca" sen citar en encirrada defensa do Estatuto de lea (EMA), Euskal Batasuna e 
séncia reflexando outravolta'· a absoluto aos seus acólitos en ta- Gernika, Roberto Lertxundi en- Eusko Alkartasuna reclamaban 
sua atitude . ante a chamada reas ·de governo en Gasteiz. Só viaba unha nota desde Nova lor- conxuntamente a identídade na-
cúestión nacional basca. · 'unha breve crítica, de Ardanza, que na que desmentia os rumo- · cional de Euskadi nun momento 

A -xornada servia en definitiva aos socialistas e a sua atitude res extendidos nos últimos dias no que as últimas detencíóns de 
·para volver mostrar ás claras a ·ante a áuto-determinación, ser- en torno ao seu paso ás filas do cidadáns desta parte do país 
enorme sima aoerta entre os par:- viu para marcar unhas diferén- PSOE... convulsionou a vida política. A 
tidos _bascas ou, para ·ser máis cias que endozaban ·os ouvidos ldígoras .o máis outra convocatória, a realizada 
exactos, entre Herri Batasuna e das bases. Sen dúbida o PNV é baixo a conceición de dia de loita 
o resto das forzas políticqs. En- . conscente do seu trl:.info eleitoral conciliador por organizacións xuvenís e co-
trando a analisar as mensaxes e posterga a r~dicalidade do seu Por último no que respeita a Eus- lectivos que decidian desligarse 
rio·n atopamos grandes sorpre- discurso para outros momentos. kadi Sur, Herri Batasuna volvía da convocatória un.itáia con pre-
sas. O PNV volvia resaltar a vi- -Eusko Alkartasuna decidia rea- ás ruas da capital navarra onde séncia de EA e a sua -atitude en 
xéncia do seu ideário político . !izar a sua convocatória e(l Gas- milleiros de persoas (menos, sen Eusl<adi Sul, era duramente re-
nun momento no que, eran pala- · teiz, un intentb á desesperada de dúbida, que na convocatória do primicias pola policia francesa ao 
bras de ArzaHuz, viase claramen- superar o trauma interno· xerado ano anterior) , reclamaban a inde- chegar ás cercanías da fronteira 
te o "derrumbe da esquerda". No pola fuxida do !)orne do partido . P,endéncia coa compaña da chú- e tras queimar un ha bandeira -es-
frontón de Anoeta na mañán e na en Araba, José Angel Cuerda, ás via. O acto finalizaba no Paseo pañola e outra francesa. O 

·.Oliver North. pede ~uda para ser tanzado . como político 
. . 

Xusto no momento no que o seu 
mestre · Ronald Reagan está de-: 
clarado no proceso que se segue 
ao almirante Poindexter sobre .o 
asunto Irán/Contra, o . coror~el 
Oliver North escreve aos seus 
~eguido~es pedlndo diñeiro. 

North foi a .man direita - de 
Poindexter cando xuntós puxe
ron en operación un dos mais ri
dículos e crueis plans de Rea
gan. Venderon aramas ao gover
no irano e o diñeiro procedente 
desas vendar foi dado aos mer
cenários da . Contra en Nicará
gua, nun estarzo por desestabi.li- · 
zar a9_ governo Sandinista. · 

Non é que o e marine que re
colleu dólares S\JXOS para a Con
tra estexa agora atado polo di-. 
ñeiro. ·North recebeu unha abul.-

, 

LU~S 

· tada multa polas suas activida
des· cando tora xulgado o, ano 
pasado pero 'oda ela fó1 pagada 
polos seus ultra e ricos a9mira
dores. Esta carta mendigadora é 
para recadar fondos p~ra come
zar unha nova actividade :politi~a. 

Os detalles deste chamamento 
· causaran bágoas de t~istura en_, 
tre os vigorosos Rambos ameri
canos. Unha criación literária ex .. 
traordinária onde .se consegue 
util!zar todos os _tópicos dfi _ lín
gua inglesa. 

Esvaéndose 
Nos últimos meses o · rioso Ollie 
estivb "lo~tando comigo' mesmo 
sobre que (acer co meu futuro". 
Recorda-lle · aos seus devotos 

'. que "os veHos . soldados nunca · 

_, 

MARTES 

' -

· morren, só se esvaen". Pero logo 
asegúras-lle que "despois de 
moito rezar" e despols de con
sultar case todos, agás ·o can da 
casa, el í)On pode face~ isto. 

"Eu .só sei moi ben que son un 
simples soldado retirado-. Máis 
importante, son o marido dunha 
e o pai de catro. É todo o que 
sempre quixen ser". · 

"E ainda ... as experiéncias de
ses tres últimos anos reforzaron · 
en min algo que o meu próprio 

, pai me ensinara: algunhas veces 
terás que estar de pé e serás 

·acusado, non importa' o que isb 
che poda custar. · Sen dúbida 
chegarán tempos nos. qu~ poda
mos resisitir mellor". 

North está resistindo coa Free
dom Association, que o queren 

·-¡ 
¡ 
•"""" 

J 

MERCORES ·, 

,. 

• 

lanzar cara a prominéncia como 
un heroi da excéntrica direita 
americana. 

Plans estrafalários 
-En cinco diferentes' ocasións 
nunha carta de catre páxinas re
pite que esta organización está 
livre de taxas e que os seus cola
boraqores poderán descontar , as 
suas donacións dunha parte dos 
seus impostas. Usar taxas para 
consolidar os seus plans estrafa
láríos foi sempre o selo de Ollie. 

O mundo da Freedom Asso
ciation é un · mundo estraño. 
North quéixase dun "crecente · 
Con.greso imperial, dominado 
pola ext~ema esquerda e con de
masiados membros enlamados 
con condutas persoais imorais". 
Oarlle diñeiro aos Contras men-

' . 

X OVES 

tres defraudaba ao Congreso 
americano non é imperialista, pe
dir un alto nas actividades de 
North é "extrema esquerda". 

O coronel masticador de chicle 
continua estimulando aos seus 
admiradores cunha descrición 
dun "exército cheo de arrogantes 
militantes feministás, inimiga dos 
valores tradicionais da familia" 
que "tomaron o proceso político" 
e ameazan a toda a fam Hia ame
ricana. 

"Sempre fidelis" Ollie pede aos 
seus lanzadores que lle digan os 
seus pensamentos e pergunta: 
"Unirás esforzos comigo?". Re
mata por recordarlles aos aspi
rantes subscritores da sua cam
paña que as suas contribucións 
son desgravábeis das trucas. O 

Republican New. 

' 

A. información que paga a pena te~. 
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REPOVOACIÓN FORESTAL E CELULOSAS 

Representantes da multinaCional luso-sueca, -CELBI, están a peréorrer a .comarca 

Viciños do lrixo comezan unha campaña 
contra a plántación de> eucaliptos 
• X.R.CASTRO/CARBALLIÑO 

Un grupo de viciñ9s do 
lrixo, veñen de comezar . 
unha campaña, contra a 
plantación de eucalipto 
nos montes deste 
concello,- estendéndose a 
acción a todas as zoas da 
comarca, que se están 
vendo ameazadas, polo 
monocultivo desta 
espécie, sendo reiteradas 
as visitas dos 
"enxeñeiros", do grupo 
CEIBI, para intentar 
convencer aos viciños das 
vantaxes, deste tipo de 
plantacións. 

Despois dos feitos consabidos, 
da compra de 274 hectáreas, de · 
terreo comunal aos viciños da 
parroquia de Nogueira, un grupo 
de viciños do lrixo, comezou 
unha recollida de firmas por toda 

o 

Viciños de Tras-Os-Montes enfrentados contras as empresas eucalipteiras. 

a comarca, como protesta a este 
tipo de cultivos, . apresentando 
dias pasados, unha c_ampaña 
que de entrada contempla, a 
continuación d9 pedida de sina- -
turas, unha marcha á Serra do 
Testeiro, lugar onde se van plan
tar os eucaliptos, unha mesa re-

donda con técnicos e ecoloxis- -
tas, e a críación dunha Platafor
ma Comarcal para a defensa dos 
montes, que teña como obxecti
vo a modificación da leí de Mon
tes, ademais, van apresentar ale
gacións no prazo estipúlado, o 
estudo do proxecto de repovoa-

PO GALEGO 

ción e o estudo do impacto 
meio-ambiental. 

No prjmeiro comunicado des
tes viciños, fan constáncia que 
desde o pasado mes de Setem-
· bro "señores engarabatados por
tando relucentes maletins, ·que 
din ser enxeñeiros representan.:. 
tes da multinacional_ luso-suec_a · 
CEIBI, acompañados de caciqui
ños locais ben coñecidos polas 
suas simpá.tias cara o PP .e os 
Centristas de Galiza, .veñen per
correndo as aldeas e parróquias 
de lrixo, Beariz .e Boborás, coa 
única teima de convencer- os ha
bitantes destes pavos das avan
taxes que suporia a prantación 
masiva de eucaliptos nos seus 
montes, senda a oferta calificada 
como cativa, xa que as 30 mil 
pesetas por Ha.,,é xusto a meta-
de da subvención que ·as orga
nismos · oficiais conceden por 
plantar castiñeiros. 
_ Ainda _que moitas -comunida

des resisten o asédio, alguns lu
gares como Nogueira xa cairon, 
podéndose ver- desde hai dous 
meses, grandes máq1:.1inas de
cruarido a Serra do Testeiro, 
pensando que toda esta aparién
cia de progreso xurde despois 
de que o Parlamento da Galiza, 

PP-CdeG os viciños do lrixo a 
. plqntación de eucaliptos na de

rradeira · campaña eleitoral? Por 
que un concelleiro desta mesma 
coalición acompañou hai tempo 
aos viciños de diferentés parró
quia_s a unha .viaxe á Beira, no 
norde portugués, para visitar ..., 
plantacións de eucaliptos e as 
instalacións· de CELBI? 'e que in
tereses ocultos esconden detrás 
destes feítos?". 

Para os -impulsores desta idea, 
o grupo luso-sueco, acabáronse
lle os montes eo Portugal, po
ñendo ·como exemplo o lugar de 
Redondo, na Serrá de Oca, que 
despois de vinte anos dunha 
plantación desta espécie, secou
se o e.han e agora a povoación 
ten que ser abastecida de · água 
por Camións-Cisterna; tendo 
que buscár outros lugares, con -

- miles de hectáreas como lrixo, 
no qu~ hai que pensar nur)ha po- ,. 
voación envellecida, e interme
diários sen escrúpulos, indican-
do que no caso de Nogueiroa, -O 
·precúrsor foi unha persoa que 
non vive aí. 

Neste comuniéado, tamén se 
analisa o resultado dunha hipoté
tica plantación masiva, sinalando 
do devecimento dos manantiais 

Un programa de radío da Cadena Galega da Sl~HZ · 

1 aprobase a famosa lei que per
mite alugar os montes, co único 
voto en contra dos nacionalistas, 
e rexeitando a cámara a alterna
tiva de explotación racional-equi
librada- desde o ponto de vista 
económico e ecolóxico apresen
tada por iniciativa popular e ava
liada pm decenas de milleiros de 
firmantes. 

e dos caudais dos ríos-e regatos, 
pondo como exemplo, que un 
eucalipto de 14 anos, secou 
unha fonte na capitalidade do lri
xo; a destn,.1ción do ecosistema, 
eliminación de árbores autócto- ·
nos e diversas espécies, e a de
saparición da éódia terrestre. Fi
naliza o comunicado facendo un 
chamamento a todas as persoas 
da comarca e a todos os gale
gas, para organizar~ mobilizarse 
para salvar estes montes. 

Tódolos~ días, de luns a venres, ás oito menos carto da tarde, polas .emisoras 

• R~dio Galicia .de Santiag9 
• Radio Lugo 
• Radio Vigo ' 1-

• Radio Coruña • ·Radio Ferrol 
• Radio Orense • ·Radio Pontevedra _. 
~ Radio Arosa 

S 11§: l Z . A radio. Porque escoitar é de sabios · 

Relacións cos incéndios? 
·os viciños fanse algunhas per
guntas ao respeito, tales -como, 
"Terá algo a ver a aprobación 
desta lei coa posterior e imediata 
queima dos montes do derradei
ro verán? Cón que argumentos 
ciéntíficos recomendaba un tris
temente coñecido deputado do 

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE 

A plataforma xa· está en vías 
de constitución, estando nela, 
ademais dos viciños, organiza
cións ecoloxistas e políticas, que 
daqui en diaríte levarán a cabo 
accións coa única intención de 
salvar a Serra do T esteiro. O 

EXPORTAR A PAISAXE 
FRANCISCO MARTfNEZ 

Será certo que, a falta de outra cousa, agora o que se exporte sexa a 
; própria nátureza material que nos suste.nta, a próprfa paisaxe? Claro 
que. tamén é certo que haberia que perguntar se son eles o~ que 
compran ou é G.aliza a que se pon en venda. 

Lin a notícia nun. xornal e pareceume todo un símbolo: o granito de 
Porriño ocúppu, no ano 89, máis da rnetade ·do volume de exporta
ción ·desde o porto de Vigo. Parecéume un símbolo e, por isa, levou
me a várias reflexións: 

Agora que l)On podemos exportar emigrantes polo porto de Vigo 
exportamos penedos enteiros, montes inteiros. O caso sernella a 

' aquel que, preso da angúria, comeza por verider a sua pel. O mao é . 
que, cal')do asi ocorre, nunca se sabe até onde se pode chegar-. 

Esta terra, antir¡uisima xeoloxi
camente, é secularmente lenta 
para xerar depósito~ de terreo 
cultivábel. Cada incéndio, por _ 
contra, produce un deterioro tal 
neste solo escaso que, de conti-
nuar ao rifmo actual, a desertiza
ción da meirande parte de Galiza 

. ... , f!:..GORA QUE XA 
NON PODEMOS 

EXPORTAR 
EMIGRANTES, r. 
EXPORTAMOS--, -

est~ _ a~e~urada para 1:m futuro PENEDOS INTEIROS' 
mo1 prox1mo. Nese momento as . _ 
car;tidades dispon íb~is de granito para a exportaciór:i serán moito 
maiores que agora. E isa o que se pretende? 

Resulta profundamente doloroso e, tráxico pensar que unha sensa
ción de destrución (sistemática e variada) parece aniñar na mente, dal
guns, quizá dos_ posuidores. Orabén, até cando? Non se estan a facer 
notar xa os síntomas de afogamento (non de crecimento e liberdade) 
ao pouco de entrar nese gran M~rcado' que, non sen ironía, chaman ,,_ 
Comun e Europeu? · . _ _ 

. Finalmente, invito ao lecitor a pensar: se somos responsábeis dos 
nasos ·bens, do noso destino colectivo, de quen ha ser. a culpa dos 
males? Ainda máis: Haberá que aceitar a queixa como unha identida
d~ · e 
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CARJAS. 

O SILÉNCIO OBSCENO 

Hai poucvo~ dias lia e La Litera
tura u el mal de G. Bataille únha 
das interpretacións· má1s lúcidas 
sobre o ·rexeitamento dos comu-
nistas a Kafka. Cito textualmen
te: · 

"Aparentemente . a · actividade 
eficaz elevada ao rigor dun siste
ma baseado na razón que é o 
comunismo é a solución para to- · 
dos · os problemas, sen embargo 
non pode nen condenar de cheo , 
nen tolerar na prática a atitude 
propriamente soberana na que o 
momento presente esbara de to
dos os que virán despois". _ 

·Se traio ~sta cita é esencial
mente · por várias palabras.: co- . 
munismo e atitude soberana. 

- · TOKIO 

a Lei de Normalización Lingüísti
ca da Xunta promov_ido polo pre
sidente da Académia Galega, 
precisamente o organismo res
ponsábel da normativa da dis
córdia. 

Consideramos que con ape
nas centros escolares de Ensino 
Médio nos que é posíbel cobrir 
o mínimo oficial de duas asigna
turas por grupo impartidas en 
galega, e con Faculdades univer
sitárias sen nengunha asignatura 
r:ia nasa língua, melhor seria que 
as preocupacións do Conselho 
da Cultura se encaminharan na 
procura de medidas eficaces que 
estimulasen o emprego do gale
go polos ensinantes. O 

Femando Acuña Castrovlejo, Santiago 

parece que calquer semellanza 
do g~ego co portugués é ua 
coincidéncia lamentável, cando 
non üa nódoa que cumpre !impar 
ajiña, sen manteren reticéncias 
iguais a respeito de que a língua 
castellana estiver, renarteiramen
te, a substituir a galega en todos 
os eidos, mesmo aqueles que 
outrora resistiran mais a penetra
zón. 

Infelizmente, eu son máu de 
convencer, e continuo a pensar 

. que para quen tiv3r estima a lín
gua galega será decote benvida 
a galaico-lusitaneidade, por mui
tos anos. 

En verdade que non falarei 
~ i aqÜi sobre os . cámbios que- se 

están a producir nos países so
cialistas, pero hoxe que tan en 
boga está denunciar o com_unis
mo e aplaudir "perestroika e Gor
bachov" tamén seria bon lembrar 
ao indivídÚo e cuestionarnos esa 
atitude soberana. PO~ UIJ Jie.~GUEIR,9 

~ · s'u XARUI~ /! 

· Aller Rodríguez, Daniel Ares Enjamlo, 
María José Ascarlz, Daniel Baldomlr 
Femández, Salvador Bara Viñas, Xosé 
M. Beiras Torrado, Carlos Campoy 
Vázquez, Manuel Cao Femández, 
Xosé M. Carballes Vázquez, Joam Car
mona Badia, Manuela Castro Plñelro, 
Francisco Constenla Acasuso, Xosé A. 
Dobarro Posada, X. Doldán García, Ire
ne Doval Reija, Fariños López; José 
Femández Castro, X. Femández Lei
ceaga, Felipe Gago, M. do Carme Gar
cía Negro, Xosé Alberto Garcia Suá
rez, Jesús García Vázquez, Marcial 
Gondar Portasany, Jesús Uñares Bei
ras, Mariña Lois Mosquera, Edehniro 
López Iglesias J. Antonio López Ta
boada, Ramón López Vázquez, Ramón 
López-Suevos, Xosé Masa Vázquez, 
Santiago Mayer Viña, Encama Otero 
Cepeda, X. Lois Otero Cepeda, Pedro 
Pérez Verez, Xosé L. Quiñoa López, 
Miguel Rivera Femández, J. Antonio 
Rodríguez González, Cannen Rodrí
guez Iglesias, R'afael Romero López
Grado, Rafael Trelles González, Anxe
la Trotiño González, Silvia Vázquez 
González, Xosé -Antonio Vázquez Ro
dríguez, Xesús Vega Buxán, Manuel 
Vilas Femández, Xabier Vilhar Trilho, 
Manuel Xordan Rodríguez, ~ Xosé 
Agra Romero, Xosé L. Barreiro Barrei-

Mas, como bon galega, son di
plomático e estaría disposto a a 
ua soluzón de concórdia: que se 
mantivesen as duas modalida
des; o que non parece muito pe
dir. Por ex. tal data a martes ou 
terza-feira, 20 de Marzo do ano · 
1990, E todos servidos!. / 

Adeus e agradecido por me 
atender. O 

J.M.ALDA 
Laracha (Toras) 

,.., 

... , 

Bataille para explicar ese re
xeitamento dos comunistas plan
tea o termo útil. Na sociedade de -
hoxe o home persegue un fin; os 
meios deben ser, pois, úteis para 
alcanzalo. O fin en si mesmo 
debe conlevar certa utilidade. 

O útil convértese asi dun "va
lor" nun princípio máis: cando un 
h.ome rexeita os valores sociais 
rexeita tamén os prinCípios so
ciai$ que fpn da sua vic!a unha 
máis. Dase neste intre a "atitude 
soberana". . Ao rexeitar a sua 
existéncia como mera utilidade 
para o desenvolvimento social 
racha a cadea social na· qu~ o 
ser é só peza de engranaxe para 
producir ,e con~umir. lsto na so
ciedad~ capitalista actual. 
· Que acontece pois,. se tron

zando a engranaxe social do sis
tema burgués non nos vemos na 
obriga de rexeitar, por exemplo, 

. a Kafka, ainda podemos come
morar a Van Gogh e erguer a 
Sade sobre as nosqs cabezas? 

A resposta é clara e sinxela. 
. Mentres o comunismo non pode 
tolerar determinadas· atitudes por 
basearse "aparentemente" na ra
zón, .G capitalismo pode amainar 
as iras da coraxe Individual por- · 
que o seu fin que é, resumindo, 
o beneficio das multinacionais e 

das oligarquías financeiras, está 
baseado nun sistema irracional 
co que o proceso de produción 
non se ve danado. 

Nunha sociedade confusa, cun 
mundo turbulento, o home busca 
onde asir os seus brazos para 
non deteriorar o seu rosto baixo 
os fustigazos " dun tempo para 
todo .. Ser consciente de onde se 
vive é un espellismo para moitos 
de nós. 

:Quizá compre lembra aos inte
lectuais que lamben o cu do sis
tema e pron{mcian . citas coa 
mesma facilidade GOa que. cus
pen estupideces, que foi e é este 
sistema o que pretende inutilizar 
ou neutralizar mentes lúcidas 
que coa sua arte pretenderbn un 
fogonazo visionário e auténtico; · 
por iso non convén cair -e me
nos, hoxe- no. delírio apolóxico 
anticomunista porque, mentres 
sigamos a facer "política de ta- · 
berna" condicionados polas ca
d~as- publicitá.rias, seguiremos 
sen . !impar a nasa estrumeira 
particular.. . O 

CHELO RUBIANES 
(Pontevedra) 

TOLERÁNCIA NORMATIVA 

Os abaix0 asinantes, que consti
tuimos o 70% dos profesores 
que impartimos docéncia en ga
Jego (mais non da asignatura de 
Língua _ Galega). nos Institutos de 
Bacharelat0 e Faculdades Uni
versitárias de Compostela, níani
festámó-rios polo respeito co 
uso das normativas coexistentes 
na realidade entre os talantes e 
os escrit.ores do noso idioma. 

Nen a coacdón nen a discrimi
nac1on sobre galego-falantes 
que discrepen dunha concreta 
normativa, imposta talvez con 
'precipitación e sen o necesário 
co[lsenso, son procedimentos 
que podan contribuir á normali
zación da língua. 

Dá-se a circunstancia de que 
· o Conselho da Cultura Galega, 
organismo que agora pede á 
Xunta que. actue inquisitorial
mente contra os "herexes", foi a 
única entidade do país que valo
rou positivamente a famosa sen-
téncia discriminatória co noso 

- idioma ditada polo Tribunal 
Constitueional, no recurso contra 

PROMOCIÓNS CUL TURAIS GALEGAS S.A. 
. ANOSA TIBIA . 

XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS 
Convócase Xunta Xeral ordinária de accionistas. da compafüa mercan-· 

· til Promocións Culturais_ Galegas S.A. o . sábado dia 28 ·de Abril do 
1990, ás 16.30 horas, no l9cal da Asociación Cultural de Vigo, sito na 
rua López de Neíra, nº 22_.1 º B, de acordo co seguinte orde do día: 

1·0 Aprobación do balance, da ·memória e da conta de perdas e. 
gañáncias. · 
2° Renovación dun tércio dós administraaores. 
3º Ampliación de capital. 
4° Vários. 

·Vigo, 16 de Abril f 990 
O Presidente do Consello · 

de Administración 

Francisco Carballo 

, ro, Xulio Cabrera Varela, Luis García 
· Soto, Xaquín Rodríguez Campos, Xa

vier de Salvador González. 

OS NOMES DOS 
DIAS DA SEMANA 

Escrevo-lles para realizar un sim
ples comentário en torno ao 
nome dos días da semana en ga
lego, pois, paréceme que está a 
xurdir un certo atabaollamento 
na gente a respeito desta ques
tón. 

Teño !ido nalgures, e mais dua 
vez, gue dicer: segunda-feira, 
quarta-feira, quinta-feira, sexta
feira, sábado e- domingo era di
cer o nome dos dias da semana 
en portugués, o que é verdade. 

O que é já menos verdade é 
dicer que iso non exista en lídi
mo galego, sendo, en troque, as 
formas verdadeiras e únicas: 
luns, martes, mércores, joves, 
venres, sábado e domingo. 

Eu, pola miña parte, teño que 
dicer que os mais vellos da miña 
freguésia, e os menos vel·los, re
coñecen· que aotigamente (há 
menos de 60 anos) era comun a 
primeira forma (a lusitana). 

lsto, e teño pescudado avon
do, non o sabe todo o munde (en 
realidade, ben, poucos o saben) 
e penso que é importante que os 
que non estiveren inteirados o 
saiban, e non digan, -ao menos, 
_dejeitos ao tratar o tema devan-
dito. · 

Eu opino que seria de desejar 
que tais nomes "antigos" fosen 
os mais empregados•por ser, se
gundo parece, mais enxebre
mente galegas. O que non com-
_ prendo é a teima de manter ua 
denominazón que, aparte de ser 
altamente artificiosa, ten menos 
presenza ·na faia "anHga"- e na -
tradizón. , 

É verdade que, para alguns; 

PROGRAMA HELIOS 
Cando se nos tala do Programa 
Helios, non se trata ao famoso 
deus grego, senón un plan que 
ten a Comunidade Económica · 
Europea de cara a integración do 
discapacitado na sociedade. 

Nestes días reflexábao a xor
nal local de Salamanca, "El Ade
lanto", sobre a apresentación do 
referido programa. Neste progra
ma constataba estes pontos: 

a) Eliminación de barreiras ar
qu itectónicas na cidade. 

b) Posta en marcha dunha 
rede de autobuses adaptados 
para discapacitados. 

Como se di aquí en Castela: 
"para este viaje no hacían falta 
estas alforjas". 

Cando a nación galega, por 
desgrácia, está exclúida deste 
Programa, máis unha vez a des
criminación coa Galiza está refle
xada nos Programas da CEE, en
tón eu fágome esta pergunta, de 
que carallo lle valeu á Galiza es
tar na "Europa"? É evidente que, 
cando as moitas asociacións de 
discapacitados da Galiza, nos 
estamos a constituir a futura CO
GAMIF (Confederación Galega 
de Minusválidos Flsicos) metida 
para máis "inri" na COCEMFE 
(Confederación Coordinadora -
Estatal de Minusválidos Físicos 
de España), non se ven as inque
danzas sobre este tema tan im
portante para a nasa terra. 

Como minusválido galego re
cluído no CRMF de Salamanca, 
deixo aos compañeiros dfscapa
citados da nasa Galiza, imaxinen 
.na situación que nos toca \l.iver, 
porque o que se nos ven enriba 
non é rnoi halagüeño, polo que 
máis unha vez, e coma sempre, 
Galiza queda fara dos plans da 
CEE. 

É. convéniente que a própria 
Consellaria de Traballo e Servi
cios Sociais da Xunta da GaliZa, 
en colab0ración coas próprias 
asociacións de · dlsQapacitados 
da Galiza presione diante1da CEE 

· e do Govemo Central para recla
mar a parte qué nos corresponde 
dentro do Programa HELIOS. 

Asi que, ánimo compañelros, 
ternos moito que gañar· e nada 
que perder.. · · O 

VICENTE ABELLEIRA CAMBEIRO · 
(Salamanca) 
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As ideas do · ecoloxismo 
están a renovar o pensamentO de esquerda.S 
de cara a un ecb-socialismo 
VII Semana Galega de Filosofía en Pontevedra 

.G.L.T. 

Non haberá ecoloxia sen 
revolución, pero 
tampouco haberá 
revolución sen ecoloxia 
Para os estudosos da 
ecoloxia reunidos en 
Pontevedra para as 
xomadas sobre Filosofía e 
Ecoloxia que este ano 
definen o programa da VII 
Semana Galega de 
Filosofia, organizada pala 
Aula Castelao de Filosofia 
de Pontevedra, este 
pensamento convertiase 
nunha hipótese de traballo 
que reunía a varias 
correntes da esquerda 
europea arredor das ideas 
básica da conservación 
da natureza. . 
A ecoloxia non será posibel no 
caso de consolidarse no mundo 
como unha medida distinta para 
os paises ricos e os paises po
bres. como denunciou Joan 
Martinez-Alier na sua interven
ción sobre valoración económi
ca da política meio-ambental. O 
profesor do departamento de 
Economia e Historia Económica
de Bellaterra lembrou o anúncio 
de Myrdal no senso él.e que se 
poderla criar no Norde un move
men to para solucionar os pro
blemas ecolóxicos, pero non nos 
paises atrasados. "A conscién
cia ecolóxica -precisou Marti
nez Alier- parece máis forte no 
Norde ca no Sul e Washmgton 
está a se consolidar como a ca
pital da nova burocrácia ecolóxi
ca apoiada polo poder político e 
a forza económica que irrompe 
nos titulares dos penód1cos. 
paga congresos mternacionais e 
tenta estabelecer unha arde do 
dia ecolóx1ca, recomendando . 
imparcia1s programas de axuste 
ecolóxica a todos os paises e ci
dadáns. a xeito dun Fondo Mo
netário Internac10nal da E colo-" 
XJB" 

O valeiro que se dá histórica-

mente na esquerda cando se 
trata da reflexión teórica sobre 
a ecoloxia e a degradación da 
natureza fuco coincidir na VII 
Semana Galega dtt Filosofia as 
críticas de Martinez-Alier, Geor
ges Labica e Jean PauJ Deleage. 
Martinez-Alier pon de manifesto 
que o conflito entre economía e 
ecoloxia non estalou até recen
temente nos paises do Leste da 
Europa, Pero fronte os elevados 
custes ecolóxicos da planifica
ción central. o bloque de Leste 
corre agora o perigo dunha exal
tación do mercado como pana
cea dos p(oblema de conserva
ción da natureza . 

Bálsamo renovador 
Deleáge coincide con Labica e 
Martínez Alier en que as ideas 
do ecoloxismo están a renovar 
as esquerda e producindo un 
eco-socialismo. A ecoloxia é, se
gundo profesor de Nanterre, 
corno un bálsamo · renovador 
para toda a teoria crítica. social 
e en particular para o marxismo 

que agachou baixo a exaltáción 
do desenvolvemento das forzas 
productivas toda atención a 
unha relación -equilibrada coa 
nat.ureza. O valor de cámbio so
breponse ao valor de uso. e rea
lización do socialismo e crecE!'
men to económico quedan con
fundidos segundo o fio trazado 
previamente polo capitalismo. 
Deleáge lembra a adverténcia 
forrnÜlada por Gorz hai anos 
contra a tentación dun ecofas
cismo, nado ao abeiro da coinci-

, déncia productivista dos dous 
sistemas. Recentemente Wol
gang Harich defendía, desde a 
outra extrema, a necesidade 
dunha dictadura universal do 
proletariado como via única da 
ecoloxia. 

Georges Labica procura un 
co:q¡promiso entre as loitas eco
loxistas e a loita de clases que 
teñen un mesmo adversário: o 
modo de producción capitalista. 
Esta situación tenova o. vello 
Debate sobre Reforma ou revo.: 
lución . As social-democrácias 
teñen o mérito de ter demostra-

Fene e Lepe, dous ,concellos con hwnor · 
. • E. SANFIVFERROL 

"Sabes o último de Lepe?". Con
tará unha grande trola o cida
dán que se atreva a afirmar que 
non ten escoitado esa frase can
do menos unha marea de veces 
.nos últimos te~pos'. Antes foron 
os chistes de Morán , de Franco 
ou incluso del Bei --os máis 
atrevidos e antimonárquicos-, 
e agora a localídade andaluza de 
Lepe saltou á farha através desa 
"economía sumerxida" do chiste 
que divulga especialidade,s ou 
temáticas concretas do humor 
sen que ninguén saiba· moi ben 
como se distribüen até percorrer 
-e casos famosos hainos
toda a xeografia da península 

. sen sair en ocasións nen unha 
só vez en nengun meio informa
tivo. Ben é certo que os "chistes 
leperos" tiyeron .para o seu lan-

• zamento, o apoio de coñecidos 
humqristas qon aceso garantido 

aos "mas media" . 

Contactos con Fene · 
Pois até Lepe chegaron as notí
cias -tamén de xeito misterio, 
so- ele que nunha localidade 
galega denominada Fene existía 
un · Museu . do Humor, e até o 
Noroeste se desprazaron o alcal
de ·da vila onubense e máis o 
seu concelleiro de Cultura para 
iniciar o "grqcioso intercárnbio". 
Froito dese contacto inicial, que 
tivo li.+gar o pasado nove de 
Abril, o humor. galega estará 
presente con cincuenta obras 
.na Semena do Humor Interna
cional que se celebrará i:m An
dalucía a partir do 30 de Maio e 
quedou aberta a posibilidade de 
futuros contactos ' e intercám
bios entre Fene e Lepe. De feito 
o alcalde andaluz confirmou a 
sua intención de montar un Mu
seu similar ao galega , para o cal 
levan dous anos recopilando as 

obras iniciais. 
"Aqui vimos aprender dado 

que nós somentes levamos dous 
al')os traballando no terreo do 
humor e en Fene, polo que sa
bemos. teñen mais experiéncia" 
rrianifcstou á sua chegada á ria 
ferrolana o primeiro rnandatário 
da localidade de Lepe quen -
non sen certo humor- dáballe 
a volta aos "chistes" que ridicu
lizan aos habitantes da sua .vila, 
afirmando que "agora a maioria 
dos chistes do mundo nolos atri 
buep aos leperos. pero nós que
remos aproveitar esa Circuns
táncia para dar a coñecer a nasa 
vila, promocionar as _nasas 
praias, o turismo, e que a xente 
coñeza o Lepe d·e verdade" . 

Humor contra a 
renconversión 
Hai · s~is anos --en pleno fragor ·.
da' reconversión naval- o Oon-

·-~ 

do que só mediante a modifica- -
ción do siste:r;na económico po
derá se realizar o ideal ecolóxi
co. Labica di que só en Marx se 
pode resolver esta contradicCió11 
procurando a unión do . mov.e
mento· obreiro e da ecoloxia. 

Na VII Semana de Filosofia un 
dos grupos de debate abordou 
a problemática ecolóxica da·Ga
liza e as suas alternativas, cori . 
conferéncias de López Suevos, 
Marcial Gondar, Ramón V arela e 
Xoán-Luís Pi~tos . As opinións 
das empresas contaminantes ná 
Galiz-a estarían defendidas por 
Luis Espada Recarey e Felipe 
Maoias. 

Na parte do programa adica
da ao Planeta Como Van Ecoló
xico dos Seres Humanos intervi
ron Xosé_Luis Serrano, e tres r13-
presentantes da Académia de -
Ciéncias da República Popular 
Democrática de Corea, asi como 
o director do Instituto para o 
Diálogo de Culturas, Roger Ga
raudy. No último día da Semana 
estaba prevista a intervención 
do filósofo Gustavo 

0

Bueno. O 

cella de Fene accillia con agar:i
mo as propostas do. debuxante 
Xaquin Marín e lanzábase á 
aventura de montar 6 primeiro 
Museu do Humor do Estado es
pañol. "Con aquela rniciativa, 
recollíamos a traoición galega e 
respetábamos con humor a 
unha flagrarite_ agresión que re
cebia o corazón do naso municí
pio desde a administración cen
tral. E de feito a primeira publi: 
cación do Museu denominoúse 

"Os Humoristas e a reconver- · 
sión" afirma o alcalde de Fene 
Xosé María Riv.eira, aludindo 
obviamente . .ao traumático pro
ceso que viveu o estaleiro Asta
no desde comeios de 1984. Des
de, aquela as Xomadas do Hu
mor --que periodicamente se 
realizan no mes de De.cernbro--:--, 

·os Prémios Curuxa, a Exposi
ción Internacional do Humor en 
colaboración coa Casa da Sátira 

:::~~:: :::::::::~:::: :; ::: ::;: : : ;: ::; : 
.. . . ... .. .. . 

Ciclo "O 
socialismo 
no mundo" 

O Clube Cultural Adiante , na 
procura de fomentaÍ a reflexión 
sobre ·as acontecimentos que se 
están a producir no ámbit0 xeo-

. político -e ideolóxico do socialis
mo; ven de organizar un c~clo 
de conferéncias que baixo o tí
tulo xenérico de . "O Socialismo 
no Mundo" vai celebrarse en n 
Vigo durante as próximas sema
nas. 

Entre os convidados estarán 
Georges labica. Justo G. Bera
mendi, Ramón Sánchez, o em
baixador cubano, Luis Méndez 
Morejón e o ernbaixador soviéti
co Sergei Sisoev. 

O 13 de Abril, Labica fal_ará 
do futuro do marxismo. Filósofo 
presidente da Comisión de Es
pecialidade de Filosofía e Histó
ria das_.Ciéncias da Universida
de dé Paris X (Nanterre) e 'fun
dador da revista "Dialectiques", 
Labica estivo estes días partic
pando na VII Se:¡nana Galega de 

' Filosofía · 

Beramendi intervirá o 3 de 
Maio co tema "A nova esquer
da, renovación ou liquidación?". 
O 10 de .Maio, Ramón Sánchez, 
traducto'r e diplomado en língua 
pola Universidade de Tirana, ta
lará da experiéncia albana. 

O embaixador cubano· intervi- . 
rá o 18 de Maio e falta por con
firmarse a data na que estará 
'present~ o embaixador soviéti
co. 

Todos os actos desenvolve
ranse nos locais da Asociación 
da Prensa (Marqués de Vallada-

. res, 29) ás 20 h..;... agás o do em
baixador cubano. que será no 
Centro Cultural da Caixavigb, 
organizado este últÜno pala 
Asociación de Amistade ''.Fran
cisco Villamil" que accedeu á 
inclusión da charla de Mérn;iez 
Morejón no ciclo do CC Adían
~. . o 

de Gábrovo en Bu1gária, du ·a re- · 
cente preparación de novas sa
las do Museu veñen· de consoli
dar ·esta iniciativa fenense e 
propagar a sua imaxe no con
xunto da Galiza, no Estado ou 
induso no mundo_· 

"É ben sabido que a cultu
ra. ou neste caso o humm 'non 
dá votos, pero desde a óptica do 
BNG -indica Xosé Maria Rive
ra_:_ ·é! xestión ·municipal máis 
que ir dirixida a perpetuarse no 
poder, debe enfocarse cara 
unha transformación da sbcie
dade en sentido progresista, 
unha .profundización '.da con
ciéncia nacionál dos v1ciños. e 
·nesas tarefas a cultura é unha 
arma valiosísima pe[ se, sen ter 
que facer instrnmentalism0 par
tidário. J;;!or isa acollimos con en
tusiasmo a proposta de Xaquin 
Marín de estabelecer o Museu 
do Humor de Fene" . · O 
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Luisa Martínez 
. 'Os tempos son ctifíceis para calquer arte, non só para a ·lírica' · 

• MANUEL CARBALLIDO 

Olios . Que miran. Que 
queren ollar. -Expresión 
plástica case sen . 
·límites'. Talvez, un dos 
profisionais, desta 
esquecida empresa 
chamada teatro, con 
máis táboas cara o 

: público des.ta Galiza 
inédita que ainda e~tá 
por facerse. Luísa 
Martínez saña. E, áO' 
espertar, atópase coa 
outra realidáde. "Non 
hai teatro axeitado· 
neste país na 
porcentaxe que serfa de 
desexar." Sen embargo, 
'o ser interno que a guia 
baixo cintileos, ás 
veGes, de · certa . 
fraxilidade externa, é 
consciente de que 
"irnos rematar con isto, 
ainda que sexa pala 
teima de pornos todos 
os dias no empeño dun 

· pequen o esforzo máis." 

Titulada na Escuela Superior de · 
Arte Dramático, pasa polo Tea
tro de Cámara (Madrid), baixo a 
dirección de Ángel Gutiérrez, 
onde interpreta, entre outras, 
obras de Goldini , Moliére e Che
jov . A partir daí, moitas causas 
máis. A sua incorporación ao 
Centro Dramático·Galego supón 
unha nova etapa nunha traxec
tória marcada pola constáncia e 
dedicación, intervindo en Ca
derno de .Bitácora (Francisco 
Taxes) , A noite vaj carpa un río 
(Cunqueiro), autores galegos , 6 

o remake de Chejov, As tres ir
más. Despois. Pa~is. K Madrid. 
onde imparte clases de interpre
tación teatral e realiza diversos 
traballos en cine e vídeo. Na 
Galiza dirixe dous . programas 
para TVE-G. Nestas, áchase 
contratada poio Centro Andaluz 
de Teatro onde fai Mozuela (Li
gazón) e Ludovina- la Mesonera 
(La rosa de papel), que xunto a 
La cabeza del Bautista, configu-

. . ran un · único espectáculo ' sobre 
a obra de Valle Inclán, co título 
Vallex3. 

., 

Aos dezaseis anos 
"Comecei facendo teatro ama
dor, no 72. en Pontevedra . (era 
moi noviña). sorri. "Lago, mar
chei para Santiago para estudai 

· Direito" . Mciis as le is no'n lle 
chamaron tanto a atención 
coma o teatro. E .abandona. 
Marcha a Madrid para ingresar 
na .Escuela de Arte Dramático. 
E, dalgunha maneira, comeza a. 
sua vida. · 

"O meu proxecto foi sempre, 
sen embargo, traballar na Gali
za. Pero non había escoJ.a .· E a 
criación do Centro Dramátic.o 
Galego supu:i:co algo "' así corno 
certa esperanza, certa · estabili
dade de traballo, aqui" , ·debuxa 
as lembranzas nunha conxl)ga
da imaxe que llé dá a mistura 
b·rasileira (onde nas ce u) e máis 

.,H 
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TENDÉNCIA 
INSTITUCIONAL 
CARAAO 
GRAÑDIOSO.· E NON 
SE REFLEXAN AS 
OPORTUNIDADES 
PARA QUE OS 
PROFISIONAIS 
TRABALLEN DUNHA 
MANEIRA HABITUAL' 

a galega. O mar na fronte . Bei
ramar. . O xesto , sério. Suave. 
Unha ló,xica desbordante . esén
cia mesma dese turne que pren
de na negrura azur e branca, in-

finda , presaxiada baixo esas pu
pilas, grandes, grandes. 

Aqueles tempos, en Madrid, 
coincidíronllé coa denominada 
transición política "e achábamo
nos a cabalo entre o furor do 
teatrp independente - lembra
e ·a Ilusión de renovar un teatro ~ 
que estivera moi apagado por 

·razóns ól5vias . Había un grande 
espírito batallador , tanto no 
campo artístico coma no políti
co. Co tempo, o teatro foise ins
titucionalizando máis. Hoxe , 
apenas ten cabida esa subven
Ción para as compañías inde
pendentes. E, claro, foron desa
parecendo. Até morrer. .. " 

Economicamente, 'recoraa ta
mén, que "era unha entrega to
tal á causa. Porque ás veces, 
dábamos todo o gañábamos 
para comprar material, aluguer 
de. furgón, etc .. Era un teatro di
fícil, de supervivéncia . Iso vi
veuno moita xente que pasou 
polo teatro independente." 

Grandes moritaxes 
Fala do teatro de hoxe. Das 
grandes producións. Das inxen
tes comRañias . Do novo aconte
cer. E .mostra certo pesimismo 
durante uns instantes . "O cami
ño que se emprendeu, e penso 
que nesta década vai seguir por 
aí, é que as montaxes son cada 
vez máis escapararísticas. Hai 
unha ·tendéncia institucional 
cara ao grandioso. E non se re
flexan as oportunidades para 
que os profisionais traballen 
dunha·maneira habitual. Por ou
tra parte. non se fai unha políti
ca desde a base, orientada á 
comprensión dun público tea
tral. En definitiva, é un círculo 
vicioso." · 

No caso concreta da Galiza, 
Luisa Martínez pensa que é te
rríbel. Non se fai gran cousa . O 
Centro Dramático Galego, o má
ximo que fixo, foron unhas trin
ta funcións . Grandes montaxes . 
Grandes subvencións. Pero rnoi 
poucas actuacións. O público ve 
o teatro nas cidades, unha se
mana ao ano. Non digamos nas 
vilas ou aldeas, que nen sequer 
chega. Ir ao teatro, hoxe, é un 
feíto excepcional. Incluso, pen
so que é máis fácil ir á ópera." 

Pénsao ben antes de expor o 
seu ponto de vista polo desinte
rese xeral cara o teatro. "Parece
me que no tempo en ci:ie viv~~ 

-_ celébranse en Lalin a fins ·de mes convocados pÜla Federación de Asociacións Culturais 

Encontros Comarcais pola defensa do patrimÓnio históriCo 
· Todos os anos véñense celebrando.co patrocínio da 
Federación Galega de Asociacións Gulturais uns 
Encontros Comarcais nos que, baixo o auspício dunha 
determillada Asociación, convócase a todas as 
pertencentes á sua comarca para tratar ·temas. de 
conveniéncia e interese comun. Estas comarcas non só 
abarcan o espácio xeográfico natural ou político que asi 
s·e denomina habitualmente, senón que nelas agrúpanse 
zonas bastante máis amplas, no caso da Central unha. 
ancha franxa desáe a costa até os corilins de Ourense. 
Nesta -está mcluíqa a A.C. O Naranxo, de Lalin, que 

. resultou este ano de.signada para a organización dos 
Encontros. 

• DESID~RIO MTNEiJLALIN 

O tema que se· tratará ne les vaí 
ser o da protección .dó Patrímó
nio Histórico . Tal eleición non 

· foi casual, senón que ven moti
vada pales feítos recent.ementie 
acaecidos no Deza en relación 
co ·asunto, e polos crae O Nai:a-

nxo mostrou o seu interese e so
bretodo a sua denúncia. Tales 
feítos non són outros que váríos 
expólios· e rapiñas efectuadas en 
achádeg¡os celta¡;;, alguns bas:-

. tante im.portantes, e o d.esooido 
en xerai c:o~ que se actua Res
tes casos. A disculpa da admi
nistración ven dada pola falta de 

lexislación . sobre o tema, pois 
actualmente non se contemplan 
en ,nengún sítio posíbeis san
cións ou actuacións administra
tivas no .que ·a esa problemática 
se ·retire. Sen ·embargo en casos 
comb o de fylelide, a corpora
ción municipal Íeva a cabo un 
labor de vixiláncia e coidado do 
Patrimónío bastante eficaz, 
mentres no de Lalín o abandono 
e a despreocupación son abso~ 
lutos, co cal se propí.ciqn suce
sos que poñen en: perig:o a ri
queza histórica do nos'o país. 

Entre o 28 de Abril e o 5 
de Maio 
As actividades de que consta
tán estes Enoontros Comarcais, 
que terán como data de celebra
ción a semana do 28 de Abril ao 
5 de Maí.o, son várias en tomo a 
ese tema concreto. Durante 

toda a semana estará aberta 
· unha exposición de obxeqtos ré
coll~dos en achádegos arqueoló
xicos. Par.a tal fin folie solicita
do ao Concello o Museo Gomar
cal de Lalin, local senón perfeito 
sí ·o maís axeitado para levar a 
cabo tal evento. A cesión en 
principio parece · bastante viá
bel. ainda que n,on está definiti-

- vamente confirmada. Tamén se 
realizarán váÍias conferéncias 
nas que expertos no tema falan 

. sobre cuestións relacionadas · co 
asunto: As as'embleas, coló
quios e debates terán lugar du- . 
rante os fins de semana: Para a 
realización dunhas xomadas . 
está previsto desprazarse a Me
lide, ca fin de contrastar as dife- . 
rentes actuacións posíbeis ante 
o problema. Para animar as se
sións coa observación "in situ" 

· da realidade organizaranse ex
cursións para visitar os lugares 

/· 

mo·s, no tipo de sociedade que 
fuinas criando, que son tempos 

. difíceis . Non só para a lírica, se
nón para calquer tipo de arte. 
Penso, por outra banda , que o 
teatro nunca soubo competir 
dunha maneira comercial. E re
fírome a un teatro de calidaae. 
Non a eses outros xéneros, res
peitábeis sen dúbida, que sem
pre foron mellor acollidos popu
larmente. Mais, o que nos pr:eo
cupa a nós é outra história. E, 
neste senso, penso que nunca 
houbo grandes vendedores dé 
teatro. E, hoxendia, faise verda
deiramente duro o competir, se 
non é criando unha infraestrutu
ra poderosa ,que es:exa reforza
da publicitariamente. De feíto 
hai o exemplo da opera, que se 
recuperou un pouco debido pre
cisamente a unha nova mentali
dade estrutural e publicitária. E, 
en definitiva , eu vexo que todo 
vai, dalgunha maneira .-enga
de-, vulgarizándose, debido a 
que a publicidade asume todos 
aqueles proxectos que conside
ra rendábeis ." 

Madureza teatral 
Di que si. Que na baliza hai ma
dureza teatral . Que se poden fa
cer cousas tan interesantes 
como noutros países. Tamén, 
das outras. Agora que, claro, es
pecifica : "Penso que hai xente 
con boa preparación técnica e 
artística . E xente con menos . 
Na Galiza ha{ desde o meu 
ponto de vista, moi bons actores 
en poténcia. Pero os actores non 
se poden · desenvolver ben se 
non trabalian habitualmente no 
teatro. Ademais apréndese moi
to cos directores . Teñen moito 
que ver coa aprendizaxe . Eu 
penso que é un feito moi feliz 
facer unha obra dun gran autor 
coa mediación dun bon directm 
que o saiba interpretar ben e 
que dirixa ben aos actores." E 
atrévese. osa, e afirma. que si , 
"que hai actores bons . Por su
posto.". remacha . 

Viver do teatro 
SuspLra. E despois de médio 
ano de reflexión, chega á con
clusión de que non se pode. 
Que non hai maneira de viver 
do teatro. Ainda que algun listo 
si pode viver. senón do teatro si 
do teatro que fai para viver do 

(pasa á péxlna 19) 

de in~erese. Tamén se intentará 
sacar adiante un video e un xor
nal nos que se recolla informa
ción e as conclusións ás que se 
chegue ne~tes Encontros. O re- ' 
mate será posto cunha Mesa 
Redonda, á que se invitarán re

·presenta~tes d~ todos 'os esta
mentos con intereses neste con
flito, entre eles Xunta, Universi
dade ; e Xustiza, aparte das 
AA.Ce. convocadas. 

Dado que o orzamento cedido 
pela Federación. é moi posíbel 
que non alcance a cobrir to.dos 
os _gastos que estas actividades 
conlevan, mais a impresión de 
carteis e pegatina8 , O Naranxo, 
xunto con outras AA. ce. da 
Zona -ás que pe'diu axuda para -
os Encontros, solicitou unha 
axuda do Concello coa que se 
espera completar as necesida- . 
des .económicas que o evento 
xera. O 
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Excesos 
narrativos 
PaiSaxe con 
muller e barco · 

"Aquel retrato cheo de cinsa e 
de misterio que. se iría conver
tendo, desde entón, na cifra 
cruel e inesquecible de toda a 
súa adolescencia", escreve-se 
na segunda páxina da ·primeira 
novela de Manuel - Forcadela, 
prémio Manuel García Barros, 
instituido polo concello da ·Es
trada. Este párrafo vai avisar ao 
leitor de que irá a narración . Na 
seguinte paxina . oferece-se 
unha descrición, un pouco entre 
manieirista e proustiana. do lu
gar onde se desenvolverá a ac
ción. Acabada esta descrición, 
o autor, pffidna 19, apresenta
nos o personaxe central da no
vela Este erro, explicación di
recta de que vai ir a narración, 
lugar de desenvolv1mento da ac
ción e apresentación do perso
naxe díficilmente é explicável 
-e perdoável- nun escntor da 
cultura de Manuel Forcadela. 
Parece. por momentos, que o 
autor está avisando a cada ins
tante ao leitor de que vai e 
como debe ler a novela, como se 
tive~e medo de que este (o le1-
tor) non estivese a comprender 
o que quer d1cer. o que intenta 
dicer coa sua narración . 

E aqui está o difícil da novela. 
Que quer dicer o aútor? A nove
la narra a adolescéncia de Luís 
Leonardo Benxamin. alemán. fi
llo dun comerciante de ~cidos 
que nos dolorosos e cu~res anos 
da posguerra (alemá. da segun
dá guerra mundial) vai dar cla
ses de piano ao balneário de N 
--que foi apresentado antes que 
o protagonista entre na nove
la- aos filias dun rico comer
ciante, do que se alvísca. nun 
momento da novela, dos poucos 
nos que o narrador dá unha alia
da ao mundo exterior, un pasa
do nazi. No balneário coñece ao 
Dr Frazer, ant1go namorado da 
na1 de Luís Leonardo co que 
rnanterá longas conversas Aquí 
coñecerá o seu pnmeuo contac
to camal e aprenderá todos os 
trucos do amor. E aqui namora
rá-se de Águeda. filia do rico co
merciante, coa que será collido 
in fragant1 e terá que deixar o 
ba1neário, mentres a familia 'de 
Águeda desaparece. El vagará 
pola Alemaña de posguerra, mo
rrerá-lle a nai que lle deixará 
unha pequena herdanza, coñe
cerá o contacto físico con outras 
donas, sobretodo con Alexan
dre. ex coñecida do Balneário 
de N. Receberá unha carta, des
de o Brasil , de Águeda, antes de 
facer o amor con Alexandra. Un 
dia entrará nunha livraria e co
ñecerá a Elvira coa que, sen 
mediar palavra, fará brutalmen
te o amor no chan do estabele
cimento. Logo de facer o amor 
encentra o livro que fora buscar, 
de Jules Laforgue, un retrato de 
moza espida e uns versos do 
poeta francés escritos a man . 

. A novela es.tá narrada por 
persoa interposta, quer dicer, é 
narrada por Elvira a partir do 
que lle di, dixo, Luís Eduardo, 
fóra da final e o comezo. O co
mezo é un narrador, sup~nse, 
omnisciente e o final está tirado 
dunhas páxinas (supon-se que· 
fictícias, di Elviia) escritas por 
Luís Leonardo. O ritmo da nove
la é polisón e hai demasiadas 

Manuel Forcadela 

parrafadas que máis parecen 
ensaios metidos forzadamente 
nos diálogos . Os personaxes 
non están deseñados, fora do 
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protagonista, no ·que se intue 
.unha tensión apolíneo-dionisía
ca, e o -narrador intenta criar . 

· unha atmósfera (ou clímax) cre
puscl,llar e cinsento que non o 
consegue pois, modestamente, 
penso que repete demasiado os 

. adxectivos crepuscular. e cin-
. sento como para que chegue ·a 

callar o proxecto. Por outra ban
da ,. tampou'co o ambiente deca
dente dos balneários está rnoi 
conseguido, xa que Forcadela 
adxectivou demasiado cando fa
cia falta unha escrita máis seca , · 
de cámara· cinematográfica. E 
isto talvez sexa debido: como 
dicia nest?S mesmas páxinas 
X.M. Eiré a propósito doutra no
vela de poeta, unha eiva da poe
sía galega . que nasceu a finaís 
dos setenta e princípios dos Ói
tenta : a excesíva calificación . 
(Ainda que penso que Forcade
la. ríos .seus últimos livrqs de 

,poemas,· soubo escapar). Exem
plos desta calificación hai aban
do na novela. 

'Mais . a estrutura da novela é. 
directa, noq asi a escrita, o esti
lo de Forcadela, pois ás liñas di
reitas pretere as·curvas, as repe
ticións, as perifráses e as metá
foras. A arte narrativa de ·Forca
dela está feíta de acumulacións 
e refinamentos , mais cun pro
blema' estes recursos están so
b.recarregados e chegan a abo
rrecer ao leitor. Quizá un bon 
peiteado á . escrita teria · tirado 
páxinas e entregado unha nove-

.· la máis intensa. O poeta galega 
" sabe escrever e as pegadás de 

grandes narradores é::ohtempo
ráneos están ·presentes (de 
Proust a Mu.sil e Broch) , ainda 
que lle falte a disciplina da no
vela e a sua obra ~a do narra
dor· 'galega- discorra ás ·veces 
polo camiño dun lirismo vacío, 

A BOBA TEDA. 
Nó 428 - 19 DE ABRIL DO 1990 t7 

evanescente ·e nevoento. Por ou-_ 
tra banda Muller con paisúe 
e barco --é unha das leituras 

· posíveis- eoino unha parábola, 
senón como o desenvolvimento 
dunha ~ese dobre: a memóriá. é 
falaz (apesar de que Forcadela 
tale do pracer da memória) e a 

-adolescéncta é a enfermidade 
· da memória. 

Manuel Forcadela non encon
trou ainda o seu camiño narrati
vo. E. contado, ten dotes para a 
narración; non debe ter presa, 
non conducen a nengúres; e 
debe , sobretodo, disciplina'r-se 
e correxir, xa que a ·novela é 
algo máis que a manía de meté
lo todo (que faí aquí Adrián So
lovio?) e o gosto da .frasé pola 
frase. - D 
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1)" Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 1990. 
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09ato 
meddo n- -co . . 
Alberto Avendaño. 

lato que v
é o mar. 
G. Janer Manila 

2 Lembranza-nova 
de velloa meaterea. 
Paco Martín. 

9 OaoUo. 
do dragón. 
M. An.gels Gardella . 

4. O Prindpffio. 
Antoii:fe -
de Saint-Exu¡::iery. 

10 O Taliamán 
do. druídaa. 
P. Carballude: 

13 Peter Pan. 
J .M. 
Barrie . 14 Zapatoa de lume - 15 

e -ndallaa _de vento. 
Ursula Wolfel. . 

Eate era 
Hlrbel. 
Peter Hartling. 
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5 Averdade 
na buiarda. 
David Otero. 

11 AMarela 
Taravela~ 

· X. Neira Vila~ . 

16 Aavoa 
e máia eu. 
Achim Brüger. 

6 A chave dos aoños 
Antonio 
García T eijei.ro. 

12 Eapantallo 
amigo; 
X. Neira Vilas. 

17 C41quera noite 
pode -í-lo aol. · 
Joaquín Micó. 
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Arredor da· Meianoite 

· Ii•®ilfül~i!! ;: •. ¡¡ 
Jazz en Paris 
Arredor'da 
meianoite 

No 1973 Luis Buñuel gañaba o 
Óscar á mellar película estran~ 
xeira por O discreto engado 
da burguesia. A votación, di-'" 
cía Buñuel ironicarnente, "foi to
talmente oemocrática e o resul
tado imprevisíbel porque nela 
participaron 2.500 badocos" e, a 
propósito da sua aceitación, o 
~ineasta aragonés indicaba que 
"o que daquela era un acto anti
social, hoxe tense · convertido 
mtnha promoción de publicida
de, e eu non son Marlon Eran
do". A natureza do filme repou~ 

sa nunha história na que os pro
tagonistas deberán realizar os 
actos máus irracionais dun xeito 
aparentemente rnoi raciona1. O 
relato, pois, era debedor desta 
inicial proposta buñueliniana; é 

· dicer, tratábase de misturar bai-
• xo as convencións . de tipo des

criptivo as ®axes da realidade 
cotián _con aquelas que viñesen 
dictadas -polo soño. . E, desdt;3 
aquí, coma serr:ipre . no xenial 
xordo ar~gonés, o mundo bur-' 
gués posta patas para arriba, a 
moral burguesq amasada na sua 
doblez (non ao hachish si á he
mina). Corno· despois fariá en 
"Le fantóme d~ la liberté'", Bu
ñuel subvirte as coordenadas 
cartesian¡:¡.s e racionalistas da . 
clase social, qué impón os seus 
comportamentos e pautas aos 
demais dun xeito dictatorial. __ 

Con Buñuel, Lang é ·protago-

E~ 

~ nista tarnén da programación: o 
seu ciclo da etapa muda/xerma
na/expresionista --escornenza
do a semana pasada coa prirhei
ra entrega de Die Spinnen, é 
de abrigada visión. E· natural
mente o Wilder de "The front 
page" (Primeira Plana) . Adap
tación moi ·libre da peza teatral 
de Ben Hitch e Charles McArt
hur (1928) xa-fora levada ao cine 
por Lewis Lilestone no 1931 e 
por -Howard Hawks no 1940, só 
que agora, no 1974, un añciano 
-Wilder ·de 68 anos deixa cativas 
as outras duas versióris. Grácias 
ao tradicional mal leite do seu 
autor, -empregadas aqui, come 
sernprt;3 .na sua obra (corno ta
rnén o fixera o · seu paisano 
Stroheim), co seu habitual ca
rácter crítico e · irreverente, cun 
tono satírixo brutal e inrnisire
corde cara á sociedade america
na, onde ,nos faltan as suas fre
cuentes notas auto-biográficas. 
Wilder teno claro: as suas sim
patías van cara ' aos "outsiders 
sociais" (a prostituta, o presidiá

-rio) e carga os seus ataques e 
ódios contra o "stablishrnent" e 
o . modo de vida americano. 
Matthau e Lemrnon fan un tra
ballo de antoloxia. -

Na TVG ternos un filme fran
cés que merece a nasa aten
ción. Arredor da meianoite 

, . (1987) . O protagonista é. o jazz. 
Case sempre que -os 'ame~icanos 
(Coppola aparte en '. 'Cotton 
Club") 'buscaron nel a sua fonte 
de inspiración fixérono dun 
xeiuto trivial, valeiro de conti
dos, novelesco e cun carácter 
biográfico, sentimentaloide e 
rosa. Aquí, un europeu, o fran
cés Bertrand Tavemier (Lyon, 
1941) penetra no mundo do jazz 
dunha inañeira séria, rigorosa e, 
por riba de todo, apaixonada. O 
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maravilloso traballo 'dese xénio 
dos decorados que se chama 
Alexander Traurer ("Irma a 
doce") e a excelente fotografía 
de -Bruno de Kreyzer, son ele
mentos esenciais da redondez
do filine. O resto , ven da músi
ca, e da maxestuosa preséncía 
de Dexter Gordon, proposto 

: p¡;lra o Ós_car ao mellar actor 
nese ano. 

Decidido a romper os tópicos, 
a primeira novidade que intro
duce o cineasta gajo é a de con-

- verter músicos de jazz en prota
gonistas da película, Á marxe 
de Gordon-, m>mes como os de 
Billy · Higgins, Bobby Hatcher
son, Herbie Hancock, Tony Wi
lliarnns, Don Carter, Freddy 
·Hubbart, Wayne Shorter ou 
John McLaughlin pasean a sua 
arte ao longo da metraxe da tita. 

Dale Turner é ·a personaxe 
lln.axinária qu~ Tavernier inven-
ta para, atraves do enorme car
po .de Gordon, realizar-unha ho
rneriaJCe apaixoada a tres, ou -
mellar, catro dos máis importan
tes músicos da história do jazz: 
Lester Young, Bud Powell, Char
lie Parker e o mesmo Gordor;,i, 
sen dúbida o mellar saxo tenor 
do último cuarto de-· século. Po

- ~én, "Arredor da meianoite'", 
·non . é só unha película sobre o 
jazz, senón que é tarnén a histó
ria dunha amizade, onde un xo
ven francés (Fran9ois ' Cluzet) 
loita por re.cuperar para a vida e 
a música a uh xénio do jazz, de
rrotado, alcoolizado e cheo de 
soedade e medo. A película é, 
polo tanto, a históiria da evolu
Ción persoal desde home que 
grácias ao ·estarzo do seu amigo 
"europeu" é capaz de deixar un · 
camiño que o levaba .á destruc-
, ción e á mortre e loitar por ata
par o atallo da vida e· da cría-

somos coñecidos· 
r;ia Galiza· ·ihteira~ 
pala · nasa 
especialización 
en .libros 
galegas .. 
e portugueses 
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Tel. 26 63 77 ' 
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ción. Esta evolución queda per
feitamente subliñada por Taver
nier ao longo de todo o filme, 
non só na faciana de Gordon , 
senón tarnén na sua iridurnentá
ria e na sua maneira de tocar: 
do chapeuciño ao Lester Young 
á pu cha tip,o ·Bud Powell; do to
car a saxo sentado e a ri~mo 
cansino, á vitalidade de pórse 
en pé ; do alcool e a borra cheira 
contínua á recuperación do 
amor e ao zumo de fróitas ... 
Moitas son as causas que hai 
dentro deste espléndio filme, 
pero, para finalizar , dicer que 
"Round Midnight" é o mellar e 
o máis auténtico achegamento 
que se ten feito ata hoxe sobre 
o mundo do jazz; que esto se 
teña operado desde Europa non 
é, desde logo, en absoluto banal 
e Tavernier, ~uropeu e francés, 
raña con durezas as beiravias 
de Nova Iorque para amasamos 
a idealizada fascinación dun ra
paz europeu polos Estados Uni
dos e, por outra banda, o uni
verso dun americano derrotado 
que qusca· en Europa a posibili
dade. só a posibilidade, de voltar 
a nacer . O 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

O discreto encanto da burguesia. Xo
ves, 19. TVE-2 22 h. Arredor da meia
noite Venres, 20. TVG 22 h. Primeira 
páxinaLuns 23. TVE-2. Marnie, a la
drona (Hitchcock menor, cunha esplén
dida Tippi Hendrem). Die Spinnen Mér
cores 25. TVE-1 , 01.00 h. 

Un muro 
non separa 
sempre 
Fotografías sobre as 
Pir?-turas do cárcere 
de Pereiro de Aguiar 

Baixo o inquedante título "Arte 
para a liberdade?", Caixa Gali
cia apresenta na sua sala com
postelana,· antes tora exposta na 
sua sé de Ourense, unha colec
ción de cuarenta ff. catro foto
grafías que recollen as · pinturas 
murais do cárcere de Pereiro de 
Aguiar. As pinturas; que no seu 

_ dia taran realizadas polos artis
tas ourensáns Jaime Ouessada, 
Vidal Souto e Alexandro. son 
limpamente recriadas· polo só
brio traballo de Antonio Meilán 
que levant·a acta de canto ali 
hai; tanto nos seus aspectos 
parciais como de conxunto, 

A exposición ten u:r:i. talante 
doblemente reivindicativo, por 
canto reclama decididamente a 
incorporación do obxecto artís
tico a toda actividade edificató-

ria da Administración. Isto que 
hoxe ten visos de normalizarse 
dado a· indubidábel beneficio 
social que produce, requeriu un 
gran estarzo e tenaz decisión 
por parte dos arquitectos res
ponsábeis do proxecto cando 
plantexaron a infrecuente ini
ciativa. O outro aspecto reivin
dicativo da mostra avoga pala 
conservación do patrirnónio ar
tístico existente. Os arquitectos 
Juan Rodríguez de la Cruz e 
Carlos A Vallejo conseguiron 
que un muro carcelário fose so
j:>orte dunha arriscada experién
cia plástica, pero o tempo, o im
placábel, r~clama a sua parte no
festin e ameaza con arruinar 
este imenso traballo e levar á 
nada do esquezo todas as boas 
intencións que o xeraron. 

Na execución do mural, base 
de forrnigón tratada con pintura 
plástica, distínguense duas fa
ses notabelrnente diferenciadas : 
nunha prirneira etapa os tres ar
tistas intentaron conxugar os 
seus tres dispares plantexarnen
tos criativos, non logrando máis 
que unha confusa mestura; pos
teriormente deciden segmentar 

. o soporte,-dun quilómetro de lo
nxitude por seis metros de altu
ra, en tramos de distáncia variá
bel e que cada un résdlva á ma
rxe do colindante; neste segun
do caso a proposta alcanzou 
unha gran intensidade expresi
va. Así pois, atopámonos co 
apabullante bon facer dibuxístí
co de Jaime Ouessada que revi
sa con temo lirismo os seus 
mundos oníricos e míticos Ta
mén plantexa unha sesuda cavi
lación sobre a condición do 
home preso e a sua paixón polo 
perdido. Vidal Souto narra coa 
sua pintura quente todo o que 
viviu e soñou no seu añorado 
Brasil. As cenas do nordeste, do 
inumánó "sertao" que segue vi
vindo das románticas histórias 
do ''cangaceiro" e da "seca" 
coas suas interminábeis e cícli
cas migracións, nas que os máis 
débeis padecen rigores excesi
vos con atitude indolente. O 
desgarro contemporáneo e inti
mista de Alexandro recóllese 
nos seus retratos de mulleres, 
máis tachadas que pintadas, e 
nos seus grupos que camiñan 
unidos e en destino . Talvez, o 
quebrado discurso deste último 
sexa o que estabeleza Íneirande 
ernpatia co agresivo entorno 
que o circunda. 

Esta é unha mostra que han 
decepciona porque nos permite 
aproximamos ao positivo traba
llo <lestes tres artistas vivos, á 
contundente entrada da plástica 
galega no rriuralismo e ao paso 

. reflexionar sobre a: particular 
dialéctica que estabelce a arte 
inserta , nun lugar . \:mde case 
todo se . nega e fundamental
mente a sua premisa básica, a 

. liberP.ade. O 

FERNANDO FERRO 



ACTOS -

• Vídeo-Mostra 
Alternativa 

Do dia 16 ao ·21 nos Pubs Uf, 
Negra Sombra (Rua Placer , 19-
VIGO) . Pases ás 20 h . e ás 23 
h .. organizan: Fanzine, Asko 
de Aki, Centro Cultural José 
Afer.so. 
Luns 16. "1º de Maio en Ber
lin" 
Martes 17. "Riaño Vivo·: . '"El 
sueño imposible" . 
Mércores 18. "Morir no se 
muere nadie''. "Euskadi". 
Xoves 19. "Rebelión en la 
granja" 
Venres 20. "La batalla de Eus
kalduna" "Insumisión" 
Sábado 21. "Ocupacións nma 
Haffenstrasse" 

• Xomadas de 
Video 

Organizádas pola Secretaria 
da Mocedade da INTG en 
Lugo. 
Dia 19 ás ZO h. Proxección 
"Toloxomal cómico" . Co!Óqmo 
sobre os médios de comunica
ción con José de Cora e Alfon
so Eiré 
D1a 26 Video "Lu1s P1mentel" . 
COnferénc1a de Lois D1éguez 
e Manuel Mana . 
D1a 3 de Maio "Celulosas e 
eucaliptos" e "As últimas ba
leas" Colóqu10 sobre incén
d1os foresta1s , con Jorge Vive
ro (CEDENAT) e Xosé Manuel 
(ADEGA) 
Dla 10 de Maio ás 20 h. "A ba
talla de Ramosa" Colóqu10 "O 
momento actual da re1vmdlca
c1ón obreira", Alberte Xullo 
Rodriguez Manuel Mera. 
Xosé Ouuoga 

Luisa Martínez 
(ven da páxina 16) 

teatro. Mais non se desaruma. 
E subhña, sinxelamente, co 
sornso -sempre ese maravi
lloso somso-- por diante "En 
xeral , non Non se pode viver 
do teatro. Eu teño que dicer 
que desde que comecei vivo 
do teatro e dedico-me exclusi
vamente a el. E non fago do
braxe Penso. sen embargo. 
que é cuestión , ás veces. de 
sorte Se1 que hai actores, 
bons . que non traballan a 
maior parte do ano, que non 
contan con ma10s para sobre-

Lugar : Instituto Politécnico. ' 
Ás 20 h . ' 

• Nazis 
Portugal 

A actuación de vários grupos 
nazis e raciStas en Portugal, 
que atacaron a várias perso
nas e locais e que asasinaron 
rias últimas datas a un xoven 
negro e a un dirixente do 
P.S.R. levou a vários grupos 
de esquerda radical portugue
sa a convocar unha festa Anti
racista o 1° de Maio, para de
nunciar as agresións destes 
grupos de skins-nazis. do 
M .A.N . (Movimento de A'cyáo 
Nacional) e doutros fascistas. 
A Festa comezará ás 14 horas 
na Prac;a da F1gueira de Lis
boa , e no transcurso da mes
m·a haberá actuacións musi
cais e representacións de tea
tro contra o racismo. 

• Xe.drez 

. Entrega dos prérnios do certa
me de xadrez organizado 
pala Asociación de Amistade 
España-URSS o dia 20 ás 
19,30 h . nos locais da Asocia
ción (Marqués de Valladares 
14-3"-Vigo) 

viver. Porque como xa falába
mos, cada vez é máis ímposí
bel En lugar de apoiar ás 
compafuas mdependentes ou 
compañías de teatro amador 
que cheguen algun dia a inte
grar o teatro profísional, pois 
estanse dethcando todos os 
orzamentos do Estado a gran
des montaxes que duran, 
como moito. de dez a trinta 
funcións . tanto aqui como en 
Madrid ou Barcelona. É unha 
vida moi curta. E o idea sería 
que houbera moitas salas para 
actuar Algo normalizado. 
Continuo " 

Non todo é nefasto, sen em
bargo Na xíra que está facen
do por todo o Estado, co Cen 
tro Andaluz de Teatro, pasa ao 

AxendA 
.a;CULTURAL;n. 

ANUNCIOS DE BALDE . · 

N eoesítase mecánico (1 ª) de 
automóviles errBarcelona. O 
donó é ·galegci. Bon. soldo. Sá
bados festa . Chamar (93) 246 
46 97 de 16 a 21 h . 

Bancos Alternativos. PaÍá 
porse en cont.acto Associació 
Caíxa Aitemativa. C/Baíx, -nº 
8-1º Tfno. (96) 332 17 51 . 
46003 Valencia 

O Colectivo Ecopacifísta Xe
vale organiza este verán cam
pamentos para rapaces en
tre 6 e 16 anos co obxectivo 
do coñecimento e respeito da 
Natureza. a convivéncia. a so
lidarledade. Información en 
Xevale. Apdo. 22 Monforte de 
Lemas. Tfno. (982) 40 46 09. 

Os Comités Abertos de Fa- · 
culdade comunican a todos 
os es tudantes que para porsé 
en contacto cos mesmos. por 
temas relaoionados coa Uní
ve rsidade de Santiago de 
Compostela ou ca ensino en 
xe ral , poden escreber aos 
apartados de correos: 855 de 

Compostela . ou ao ·134 de 
Lugo ou ben chamar por telé
fono ao número ·(981)563100, 
extensión 2"228, de Luns a Xo
ves de 5 a 8 da tarde . Tamén 
poden pasar polo local que te
mas no Campus de Composte
la. no mesmo "horário, situado 
no pavillón de servício~ estu-
dantis. · · · 

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

Ferro! , As Pontés, Roz. Ouro, 
Parga , Vilalba. sor. Landro .. .. 
bágoas;- eneal do límpo sono 
das baleas; sobre e s.elo para 
falarml>s de desenrolo e 
CÚlturá. Xoán/Joám Herrnída ; 
CIFco. Silvela nº 77, 28028-
Madrid 

Oferécense servícios de 
gui a, recep clón e turis
mo. Falo inglés , francés e por
tugués . Tfno.: (986) 22 18 32. 

ROBERTO CEROUEIRO ALBARIÑO 

Fraternal amigo, compañeiro exemplar . 
Non'te esquencemos 

revés que en Compostela, no 
Principal , onde nunha sala pe
quena. "non chegou o aforo á 
metade". No Lope de Vega, de 
Sevilla , "reventa de entradas, 
a 6.000 pesetas", canta, "xa 
ves a diferéncia . Só pasa nos 
concertos de rock e iso . E da
che certa esperariza. Seguire
mos de xíra até o mes de 
Maio. Agora . neste mes de 
Abril , estaremos no María 
Guerrero, de Madrid . As tres 
obras form·an parte do Retablo 
de la avaricia, Ja lujuria y Ja 
muerte. E dirixídas por José 
María Rodríguez Buzón (La 
Cabeza del Bautista). José 
Luis Castro (Ligazón) e Anto
nio Andrés Lapeña (La rosa de 
papel)" . O 

Galiza Nova do Morrazo 

CONVOCATORIAS 

• Carteis da 
Semana de Cine 
de Cangas 

Convócase un concurso de 
caiteis para anunciar a Il Se
mana de Cine de Cangas, se
gundo as seguintes bases: · 
1. Os concursantes deberárt 
remitir dous (2) deseños : un 
(1 ) anunciando a semana, e 
outro con deseno e anagrama 
igÜais para anunciar as dile- -
rentes sesións. 
2. Os carteís deberárl ser en 
branco e negro e neles figura
rá a seguinte lenda : 

III Semana de Cine 
Cangas-Setembro 90 

GRANDES DO NOSO TEMPO 

O V 1 X i A 
NO CENTEO 

Os mellores escritores contemporáqeos por primeira· 
vez no noso idioma . 

....... ~ 
· ·<W~- ... ·~ 

Unha colección m~í especial 

XERAIS 
~~ 
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NOVAS SENSUAIS 

. • M.CJA CORUÑA 

A seirÍama de· peniténcia dei
xou fé da . fomla cond~ición que 
ten a humanidade sobre o pe- · 
n a¡. Asi que .uns e máis os ou
tros andaron por aló e par acolá. 
O tempo frío e distante c.mmpor
touse, sen epiliargo, como cabia 
esperar nesta estación própria e 
brillante chea de mensaxes ur
xentes. De calquer maneira, non 
era cuestión de deíxar a páxina 
en brancÓ. PQderia ser. Mais tal
vez. esa imaxe racharía cos ra
zoamentos éticos. "Porque cau
sas hai que contar", din. Efecti
vamente. Pero non se pode pro-

_ bar.· . . 

Polo demais, o Real Clube De
portivo· de A Corúña aspira a 
chegar ao mais alto . Xoti fai o 

. que pode cunha das paredes da 
Pataco Parece clicer . "se_ hai 
que cagar -cágase, e xa está." 
Leopoldo, despois de soster ben 
a barra do Kopas, que non aba
nee. soña cunha fermosa donce
Ja de madeira. Nini , que vai e 

- ven, "de fronteira en fronteira ",. 

Orgarúza: Cine-Clube Can-
3 . Os participantes envíarárl 
.os seus traballos antes do 31 
de maio do 1990 ao seguinte 
enderezo. 
Cine Clube-Cangas R/E. 
Sequeiros s/n 36940 Cangas 
4 . O xurado estará ~omposto 
pala Comisión Orgarúzadora e 
o ·fallo comunicarase ao gaña
dor, e farase público . o dia 12 
de Xuño do 1990. 
5. ·O gañador recibirá un pré
mio en metálico de 25.000 
pta .. e invítacións para asistir 
a todas as sesións. . · 
6. Todos os -orixinais quedarárt 
en propriedade do Cine-Club!¡) 
Cangas. -
7. o xurado poderá declarar 
deserto. o concurso. 

o 
'i s:. 
() . 

CD 

" o e 
CD ,, 
CD 
o • 

.énchese de ·cafés e rñái¿ daquilo 
que produce cáncer entre outras 
cousas, atinando a tlicer nun 
dos. descansos que "o meio ab-
sorbe moito. É tremendo. Podes 
ter moitas ideas e máis gana, 
pero .cando estás ali xa non es 
ti, ·1év8:te a corrente." 

Que ·ne irnos fa~er. "Deíxar as 
cousas como. están . De momen
to". Convén Vítor Echave, "ain
da que con fotocópias tamén se 
pode facer arnarelismo." Anóni
mo ou non, é unha posibilidade. 
O Libelo faise case necesário 
nestes tempos. 

Noutra onde , os bares segúen 
nas mesmas ubicacións. E, 
mentres, Muiño conta que hai 
que ir a Vediart "A partir do pró
ximo 27 de Abril" para ollar as 
suas "·cousas novas". Nos olios 
de Fermin nótase certa disposi
ción -ao espallamento. E Oliva , 
experw. en Normativa, víxia· que 
non se lle suba o güÍsqui, "Por
·que teño que conducir". máis 
Maria fai unha penúltima propo
sición .. 

EXPOSICIONS 

• Ele:qa U riel ~ 
Exposición na Galeria Sarga
delos de Barcekma (Provenya. 
274) até o 30 de Abril. 

• Anxo Pastor 
Exposición de tintas . debuxos 
e gravuras . no Pub Dvorak de 
Lugo. 

• Julio Prieto 
Nespereira 

Exposición de grabados na Sá 
da Caíxa Ourense na cidade 
das Burgas. 

• Pedro. Maruna 
·Exposición de gravados na 
Galería Arracada de A Coru
ña. Aberta até o 20 de Abril. 

PUBLICACIONS 

• Rem das Preas 

Acaba de saír o nº 2 do fanzi
ne Rem das· Preas, -con abun
dante e concentrado contido. 
Artigas . de Rádios Livres. 
Rouckopop, Contra grarixas de 
visóns, Matraka, Fascismo .na 
Coruña, S'S Harlots, Ereccions 
xenítais ao mexadoíro espa
ñol!!!. etc .. etc, .. etc ... Desde 
Compostela para Galiza de
mostrando que cunha fotoco
piadora tamén se pode facer 
muito dano!l! 
Pedidos e distribuidores es
crebede a: R.D.P . 
Poligono de Vísta1\.legre 

... 

--~--~--~~~~~~~~~~~~--
Rua do Bispo Diego Pelaez nº 
9 Compostela 

- .. 
·-
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IDEAS 

t#l..O IGLÉSIAS 

UN DE CADA TRES SUBDIRECTORES XERAIS DE FACENDA 
PÁSASE Á PRIVAQA 

ASOCIEDADE 
COAS MANS· ATADAS ANTE O _FRAUDE 
M. VEIGA 

U n de cada tres subdirectores xe.rais 
de Facenda .abandonou, nos últi
mos tres anos, o escalafón máis 

alto da carreira administrativa para incor
porarse á empresa. 

Funcionários, co nível 30 -o máis 
alto-, vense tentados por ofertas que du
plican · o seu · salário e iso que este non é 
baixo. - especialmente se pensamos na 
maioria-. A sua retribución média anual 
como 'cualificados empregados estatais 
ascende .a 6,5 millóns de pesetas, máis 
outras 850 mil polo desempeño dalgun 
poste de conselleiro nalgunha empresa ou . 
organismo público. Cifras asequíbeis para 
as grandes empresas que adequiren os 
seus-servícios. 

profisionais ao sector empresarial. As bai
xas. afectaron en moita maior medida ao 
apartado de inspección 1inanceira e tribu
tária. En postos máis baixos do escalafón . 
sucede un fenómeno similar. *I Os res
ponsábeis políticos de Facenda debáten
se entre a deS.esperación. e a impoténcia 
ante este éxodo xeralizado dos funcioná
rios de maíor éualificación e grado de res
ponsabilidade. Os sistemas actuais de 
provisión de vacantes e de promocións in
ternas non alcanzan para cubrir os bura
tos que se producen. E a experiéncia dos 
funcionários nos postas é cada vez me
B.OJ:.-

_Pasarse ao inimigo 
Pódese dicer que ·a feñómeno n~n é· ex.,. 

. elusivo dos funcionários de Facenda, nen 
o único modo ·no que a tarta estatal se 
dilue a bénefício de. intereses privados. Pi

. !otos expertos, formados nas Forzas Aé-
reas, fuxen cara o erñprego privado, altos 

· directivos de correos son á sua vez con
selleiros de empresas de transportes ur
xentes ... . 

Peto o caso da Facenda é o máis grave 
palas repercusións que xera. A mellara da 
xestión . tributária .e a loita contra o fraude 
fiscal está permqnentemente. lastrada por 
estas fugas. O ataque que os respqnsá
beis de FC!_cenda poden ter plantexado 
contra as bolsas de fraude, o perfeciona
mento da lexislación e, a mellora da posta 

en prática dos métodos vese' fortemente 
freadá. 

Pero non só iso, porque estes expertos 
fan o mesmo papel ·que se s.e pasaran ao 
inimigo. No prazo de dias deixan de poñer 
·os seus coñecementos en favor do fisco, 
para facelo en benefício do presunto eva
sor que se encentra así na sua man co 

- coñecemento . de todas as martingalas 
. para non cumplir. cos requisitos fiscais. O 
caso só é comparábel ao · dun espía que 
se pase ao outro bando en tempos de 
guerra. 

Para maior facilidade, os funcionários 
contan coa posibilidade .de solicitar a ex- . 
cedéncia e reintegrarse ao sector público 
se así o consideran éonveniente no prazo 
duns anos. 

A situación é propíeia tamén para as 
empresas grandes que poden investir nun 
cualificado técnico fiscal, pero non para 
as pequenas ás que lle resultaria· despro
procionado pagar os elevados salários 
que require a.fichaxe. Desta forma o dese
quilíbrio entre a empresa grande e a pe:.. 
quena á hora de contribuir nos impostas . 
vese incrementado. 

O problema causa un perxuício real ao -
Estado, quer dicer. a todos os cidadáns, 

· cifrado e'n moitos miles de millóns de pe
setas cada ano. E as formas de evitalo 
son mínimas. O peixe gran.de sae víctorio
so. E a posibilidade de criar un sistema 
fiscal cada vez máis equitativo esváes~·. o . 
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.,RES EN RAIA 

CONTRA
CORRENTE 
MARGARITA LEQO ANDIÓN 

N a inauguración da 11 Bienale 
de Artistas Galegas, e.n Vigo, 
houbo, tal e como adoita ha-

ber, táboa redonda que para min 
converteuse en sintomática porque 
por primeira vez, nun contexto pro
gresista, escoitei talar desde o pre
xu ício do sexo-muller. Trátase, xa 
que logo, de argumentar que non so
mos mulleres porque somos artistas 
e asi pasar a competir -palabra de 
deus- cos artistas ~ Non sei eu ben 
por que, pero pareceume que alguén 
quer facernos esquecer outravolta o 
direito ao _sexo -novas enaugas, ou
tras censuras- a favor do mercado. 

Aos poucos dias, e na TVG, Con
trafío sacaba do baul o asunto do Ci
nema Galega e nos convidados so
branceou outro prexuício, o nacional. 
Vai contracorrente isa de galega, dei
xou cair un xoven crítico español-ta
lante deses que todo o basan en que 
hai cinema a secas. De cando en vez 
a voz material e lúcida de Vida! Bola
ño falaba de cultura na históna por 
entre territórios, e como neles se ori
xinan propostas estéticas de seu qui
zá porque só hai identidade sobre a 
diferéncia. 

Non sei eu ben por que, machiños, 
véuseme á cabeza que con tanto de 
ignoráncia acabarase por confundir a 
Granada Productions coa outra gra
nada que fai pum! e mais coa que é 
comestíbel e tamén acuosa. Porque 
de , tanto querer ser americanos do 
Norte, digo eu, rematarán canda eles 
confundindo a secas a illa Caribeña 
que invadiron non hai moitos anos, 
que se chama Granada, coa cidade 
de Al-Andalus, aló no Sul da Iberia. 
Lémbrense daquela enquisa da revis
ta Time que deu a coñecer este pe
queno despiste na maioria do púb~ico 
USA. Ainda non no Pentágono. Por
que os que invaden saben sempre de 
que tipo de Granada se trata e atra
vés de cal se enganchar neutros te
rritórios como lapas. Da Granada 
Productions, da que se papa d1.,m bo
cado ou da granada de man que non 
tala galego. O 

VoLvER Ao REGa' 

I' brense moitos ollos populares 

A con casos como os de Rosando 
Naseiro (un nome, por certo, 
que parece inspirado 'por algun 

xoven autor de relato policial). A Fraga 
collíalle -non sabemos se lle segue a 

· coller- o Estado r:ia cabeza e, para el 
e os seus, o poder xudicial era sagrado, 
a balanza da xustícia infalíbel e os xui
ces estaban por riba das ideoloxias. 

Pois cos últimos casos, parece que 
vai resultar ·que non, ·que hai xuices e 
xuices. Até van chegar a dicer que os 
xuices si teñen ideoloxia e partido, 
como a maioria dos cidadáns ou moito 
máis que estes incluso. 

lsto noñ é debido máis que a apari-: 
ción dunha xeración na Xudicatura que 
non opositou baixo o franquismo, co 
cal non necesariamente .exerce de 
reaccionária. Antes todos eran fran
quistas, ou sexa, non tiñan ideoloxia, 
que diria un popular. · O 
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