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-A ENFERMIDADE DOS POBRES DECLINA EN TODO O MUNDO DESDE 1900 

Vé>LVE A ·TUBERCULOSE 
A tise, que perde viruléncia-en todo o mundo desde comezos de século, está a aflorar de novo entre 

a povoación galega. Preocupa tanto a i~operáncia da sanidade pública como a extensión da enfermidade 
· e a incidéncia entre os xóvenes que agrava as potencialidades do contáxio. · 

F. Trigo: 
'Resultados 
eleitorais e 
unidade· son 
independentes' 
Non quer ser un político 
profisional porque ten medo de 
alonxarse da realidade social, 
tala co convencimento dun 
militante neófito por mái~que os 
seus anos de traballo pólítico o 
leven a ponderar cada 
afirmación, sopesala é até 
relativizala con un "ainda qt1e 
estexa équivocado". A escala 

, do PSG deixou en Francisco 
Trigo Durán, parlamentário do 
BNG un pouso evidente: 

(Páx. 12-13) 

A folga da 
mineiria máis 

O PNG-P~ ,e a 
·1.NTG 

Caderno 
á venda 

importante desde · pronunciár9nse· con este número 
os anos 30 · pola un-idade nos· ·(Sartre filósofo 

· nos EEUU ámbitos respeitivos . da /iberdade) 
A crónica da folga de 1.700 
mineiros de Garbo (Virginia) 
contra a empresa Pittston, con 

_ ocupadón dunha indústria por 
primeira vez nos EEUU desde o 
1937, prolongouse desde o -5 de 
Abril do pasado· ano até entrado 
o 1990, xerando .a solidariedade 
mesmo dos dirixentes 
burócratas da CIO 
(Confederación de Organizadón 
lndustriais). 

(Páx. 15) 

O PNG-PG e o sindicato INTG . De venda con este semanário 
C€1ebraron sendos congresos a Cadernos A Nasa T erra de 
pasada fin de semana. A unidade Pensamento e Cultura aterece o 
foi un dos temas máis tratados . seu sexto número, adicado á 
nos respeitivos ámbitos. O PNG- figura de Sartre, con motivo do 
PG ainda non definiu o tipo de décimo aniversário da sua marte. 
acordos, mentres Rodríguez O número inclue unha entrevista , 
·Peña substitue a 0. Mari ñas - inédita co filósofo, escritor e 
como timonel do partido. Na activista francés que rexeitara o 
INTG, Manuel Mera resultará Nóbel no 19p4. Entrevistas con 
elexido, probabelmente· de novo, Luís Mariño, Maria Xosé Queizán 
secretário xeral, tras o apóio e Xosé Luís Franco Grande, asi 
mostrado pola maioria dos como artigas de Francisco 

. delegados. Sampedro, Célia Amorós, Javfer 
(Páx. 5 e .9) Alfaya, · 
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·Os casos multiQlícanse entre alunas de secundária · 

A extemporánea. visita 
da pantasma·do mal.do peito 

G. LU~A-M. VEIGA-E. SANFIZ 

Estadísticas que_ merecen ·toda a d~sconfianza polo curtas indican que a tuberculose 
avanza na Galiza 6utravolt8. Unhas pésimas condicións_hixiénicas e a auséncia de medicina preventiva 

abren de novo as portas a un ma.I que estaba en retroceso a partir da Revolución Industrial. 

A xuventude dos pacientes extende a potencialjdade do andácio. A proba da tuberculina ten xeralizado e 
simplificado os médios de detección, relegando· as probas radiolóxicas 

O MAL DOS POBRES 
A pesar de que a tuberculose é unha enfermidade que decae 
desde comezos de século, hoxendia hai ho mundo de 8 a dez 
millóns de novas casos de tuberculose cada ano. 
Aproximadamente a metáde son portadores de bacilo e a eles 
corresponde o mantemento da endémia. Non hai país que teña 
erradicado plenamente ~ste andazo pero a disimetria entre paises 
ricos e pobres é cada vez máis notábel. A tuberculose segue a 
ser a doenza da miséria, da alimentación deficiente, das familias 
amoreadas nun espácio cativo, das condicións hixiénicas 
inexistentes, do traballo sobre-esforzado, da sanidade pública 
atrasada. 

Para que este mal que ten a sua explosión na Revolución 
Industrial e a expansión do capitalismo, voltea causar 
inquedanza na Galiza, tiveron que darse algunhas condicións 
particulares que teñen que ver tanto coa degradación da calidade 
de vida coma coas caréncias da saúde pública. 

Por se tratar dunha enfermidade que ten unha fase de primo
infección e outra de infección activa, a laténcia social do primeiro 
contáxio constitue un perigo a conxurar con médios sanitários. 
Mais a presión dos intereses privados ten rebaixado 
perigosamente o nível de prevención da medicina. Abonda que 
unha espoleta imponderábel poña en marcha a infección activa 
para que regresemos a condicións como as que recoñece o 
servício de neumoloxia da sAguridade social na Coruña, con 

· sesenta tuberculosos por cen mil habitantes (Holanda ten 1 O e 
España 24). 

Acúsase ao Síndrome de lnmuno-Deficiéncia Adquirida 1SIDA) 
de ser o desencadenante que abre a porta á infección oportunista 
con tuberculose nun médio como o Galega onde o bacilo de 
Koch ten presencia endémica. Pero teñen que darse condicións 
que pe·rmitan a progresión do contáxio. Unha delas seria a 
detención indicativa de certos 'consumos básicos de alimentos 
tanto p~x-agravamento nas desigualdades de renda coma porque 
alguns orzamentos familiares están a desviar para outros gastos 
o que antes se reservaba á alimentación. En xeral, serán as 
condicióhs precárias de hixiene das clases deprimidas o médio 
no que poda medrar unha enfermidade .que só se favorece nos 
paises do Norde nas guerras e nas catástrofes desde 1900. 

Outra característica que agrava o aflorarnento na Galiza na 
enfermidade é que estea a darse entre xente xoven. Esta 
condición dos pacientes extende a potenciálidade dun contáxio 
que non está polo de hoxe a ser tratado nen con estudo de 
contactos de cada caso nen con químio-profilaxe. 

ksanidade pública ainda non ten feito un estudb de Risco 
Anual de Infección (RA~ que exprese a proporción de infectados 
e re-infectados polo bacilo tuberculoso durante un ano. Este 
traballo básico seria o primeiro paso para rachar a boira das 
estadísticas non fiábeis que hoxe serven só de xustificación á 
inactividade fronte dun problema que se extende á ollas vista. O 
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A tuberculose, que 
retrocede en todo o 
mundo des.de comezos de 
século, está a aumentar na 
Galiza nos últimos anos. · 
En vários centros de 
ensino médio 
diagnosticáronse casos de 
tise e abundantes 
reaccións positivas aos 
contrastes realizados entre 
os alumnos. A xuventude 
das persoas afectadas 
indica que nos vindeiros 
anos se poderia extender . 
este andácio sinónimo de 
atraso e de pésima 
sanidade pública. 

, As estadísticas sinalan que o nú
mero de afectados polo baciro 
de Koch duplicouse desde 1982. 
Se en 1984 se produciran 432 
casos, en 1989 o número ascen
deu a 822. En porcentaxes, os 
enfermos pasaron de ser 15,4 
por cen mil no primeiro ano men
cio~a~o . ao 29,3 o ano pasado. 
(Suecia e Holanda teñen menos 
de dez casos por cen mil habi
tántes). 

Sobre a desconfianza pola ca
lidade da estadística epidemioló
x1c~ (o Estado está incluido pola 
Organización Mndial da Saúde 
-O.M.S.- entre os que apre
sentan ir.dicativos sanitários de 
cativa fiabilidade), alguns médi
cos asentan a sospeita de que o 
número de casos debe ser máis 
alto. A demonización do nome 
mesmo da enfermidade, pala 
;na_rxinación social que produce, 
invita a agachala co perigo de 
contáxio conseguinte. O incum
primento da abriga de declarala 
desde o momento mesmo do 
diagnóstico é outra razón para 
pemsar que son moitos máis dos 
que están nas estadísticas. 

'f\ TUBERCULOSE 
ESTARIA SENDO A 
ENFERMIDADE 
QPORTUNISTA QUE 
MÁIS FACILIDADE 
ATOPARIA NOS 
ENFERMOS DE SIDA' 

En 1987 a porcentaxe de afec
tados por cen mil· habitantes · era 
de 23,5 a nivel estatal, pero na 
Galiza a cifra ascendía ao 25 3 
correspondente aos 71 O cas~~ 
rexistrados. En 1985 a porcenta
xe (sempre para cen mil habitan
tes) era, nos Estados Unidos, de 
9,3. Na Holanda en 1930 os ca
sos por. mil habitantes eran 392 
pero a partir de 1970 son 2,5 con. 
tendencia constante a disminuir. 

Tendéncia á baixa· . 
Motivo principal de preocupa
ción é a média de idade dos 
afectados (36. anos, con tendén
da á baixa), 'unha das máis bai
xas do mundo. Enténdese que 
en paises dese.nvolvidos e nas 
condicións sanitárias adecuadas, 
a enfermidade afecta nomeada
mente aos maiores de 60 anos, 
en concreto a aqueles infectados 
que a partir dun momento..da sua 
vida, a causa da disminÚción de 
defensas, própria da vellez, de
senvolven desde unha vella pri
mo-infección (a infección latente 
pero sen síntomas clínicos nen 
posibilidade de trasmisión por 
contáxio) a enfermidade.activa. 

As· campañas contra a tuber
culose das últimas decadas faci
litaron este cadro. A Organiza
ción .Mundial . da Saúde concede 

. pri_oridad.e á tuberculose po_rque 

NESlA SEMANA . . 

A Administración da Sanidade Pública está a tratar a tuberculose como.enfermidade pero n~ ate d pect . 
epidemiolóxicos - . .n e os as os 

INCIDÉNCIA DA 
TUBERCULOSE 

NAGALIZA 

ANO N"decasos Casos/100.000 h. 

1984 432 15.4 

1985 470 16.7 

1986 609 21.7 

1987 710 25.3 

1988 875 31.2 

1989 822 29.3 

se considera curábel. Os recur
sos aportados para este fin re
baixaron drásticamente os casos 
de enfermidade pero non os de 
infección prévia. Un empiora
mento das condicións sanitárias 
terian facilitado a evolución dos 
casos de infección en tuberculo
se acti\Ta, con contáxio nas ca
pas xóvenes da povoación. En 
contraste con este anovamentó 
dunha enfermidade que ten cas
tigado .a Galiza duramente en 
tempos pasados, en Xuño de 
1989 propuxeron nos Estados 
Unidos un plan de erradicación 
que abarcaría até o ano 201 O e 
que afectaría a todos os cida
dáns, a excepción dÓs inmigra-
dos. . · · 

O traballo "A Tuberculosa na 
Galiza: unha aproximación · a 
unha realidade decoñecida", do 
que son autores a médica Emma 
Femán~ez Nogueira e o médico 
Salvador Pita Femandez salienta 
d..ous dados: "a temprana idade 
na que se apresenta a enfermi
dade e a gran porcentaxe de pa
centes con caverna {ferida·no te
cido pulmonar causada polo ba-. 
cilo). Tamén observamos, como 
a clase social é un determinante 
importante desta enfermidade". 

"O feito de que" a xente xoven 
sexa a máis afectada _,_sinala ·o' 
estudo- ten unha importáncia" 
párticulár porque;se fose· ao re~ 
vés a povoación de vellos infec
tados seria remprazada por un 
grupo de xente n.ova con pouca 
ou nengunha infección. Con 
todo; o grupo ·de xente nova en
ferma · infectará probabelmente 
aos seus tillos que progresarán á 
unha tubercuJose activa" 
, Entre ~ povo~ción de raza ne-

, · 1 1 

gr_a nos Estados Unidos o grupo 
de idade máis afectado era o de 
30 a 34 anos, mentres que para 
a povoación branca era de'60 a . 
64 anos. A idade média dos ne
gros tuberculosos · era de 44 
anos, a dos brancos de 57 e ·a 
dos brancas non hispanos de 62. 
A idade média no Estado ronda 
os 40 anos e na Galiza é de_ 32,5. 
Un 62% dos pacentes é menor 
de 35· anos. Adémais o. 49,5% 
dos pacentes galegas menores 
de 35 anos teñen unha caverna. 
O incremento da enfermidade 
nos xóvenes fai prever que a in
feción pódase transmitir ás no
vas xeracións, se a intervención 
non é inmediata e eficaz. 

Casos non declarados 
Para Bernaldo Seoane, da Uni
·dade de Atención' ao Adulto, per
tencente ao Servício Galego de 
Saude, os dados dos últimos 
anos non significan que se dupli
case a incidéncia. Pésie a que os 
médicos estan abrigados a po
ñer en coñecemento .os cas9s 

detectados, con absoluto anoni
mato para o enfermo, cara a evi
tar a marxinalidade que o pade
cemento da enfermidade ás ve-: 
9es conleva, o certo, paree-ser, 
e que ben sexa por des forma
ción, abúlia ou outras r , ns o 
~olurhe de casos non declarados 
e enorme. O aumento dos casos 
poderia deberse, precisamente 
en parte, ?º maior seguiment~ 
da enferm1dade. E dicer, non 
tanto ao aumento dos enfermos 

'fi.. MARXINACION 
SOCIAL QUE 
PRODUCE A 
ENFERMIDADE INVITA 
A AGACHALA CO 
PERIGO:;_.=:....;DE=------=--
CONTÁXIO . 
CONSEGUINTE' 

Un andácio silandeiro · 
., 

Mentres a Organización Mun
dial da · Saúde contempla a 
erradicación probábel da tu-

'' berculose e os vellos hospi
tais de enfermidades toráci
cas reconvertíronse por falla 
de · paciefltes nos últimos 
anos; o bacilo de Koch entra 
nas aulas e ergue outravolta a 
pantasma do mal do peito. 
Camariñas, a Coruña, Vigo, O 
Grove, Ferro!, Fisterra e Tui 
entre outras povoación·s gale~ 
gas, coñecen un aumento de 
casos de tuberculose, con 
particular incidéncia entre o 
alumnado de BUP. A sanida
de pública acude detrás do 
diagnóstico para realizar pro
bas con tuberculina que en 
correspondéncia coa endémia 
latente dan un indice alto de 
positivos. Este feito extende a 
inquietude polo que se consi
dera un ·andácio que está · a 
producirse sen · campañas 

· preventivas nen inquéritos da 
. Administración de Sanidade. 
Todos os médicos coinciden · 
en aeliunciar a irrealidade dos 
índices de morbilidade exis
tentes. 

Esta _dificuldade para coñe
cer a impertáncia real da tu
bercul?~e na sociedade galé-. ' 
ga, utilizase como xustifica
ción para a inoperáncia da sa
nidade pública. Pero cos da
d?s. dé que se dispón, hai ra
zons abondo para se alarmar. 
Primeiro ppla xuventude dos 
.casos novos,- que proxectan 
as posibilidades de contáxio 
s?bré as suas, expectativas de 
v.1da e d~spois pala tratamen
to exclusivo do caso pero non 
dos conta~tos de cada infec- · 
tado. O seguemento dos es:.. 
colares afectados redúcese a 
cada caso pero non atende a 
·relación epidemolóxica de 

· cada enfermo. · · o 

ABOBA TIBBA. 3 
Nº 429 - 25_ DE ABRIL DO 1990 
• 

reais, como si ao porcentaxe de 
enfermos declarados. Convén 
mencionar por · exemplo que a 
ASEPAR (Asociación Española 
de Patolóxia Respiratória) sinalou 
nun estudo que falar dun 15 ou 
uri 20% de afectados por cen niil 
habitantes no Estado Español 
non era realista, sendo máis ade
cuado elevar a porGentaxe esti-· 
mada a un 50 ou 60%. Na Galiza 
sucederia outro tanto, ou sexa 
aumenta a porcentaxe de decla
rantes, pero ainda rion se decla
rarían mais aló da metade dos 
casos existentes na realidade. 

'fi. MAIOR 
SUBD.ESENROLO E 
PIORES CONDICIÓNS 
DE VIDA, MENOR É~ 
CONTROL EXISTENTE 
E MAIORESAS 
POSIBILIDADES DE 
QUE A ENFERMIDADE 
SE EXTENDA' 

· Descoidar a prevención 
. A maior subd~senrolo e piares 

condicións de vida, menor é o 
cé>ntrol existente e maiores son 
polo tanto as posibilidades de 
que a enfermid~de adequira mei
rande extensión_ O bacilo de 
Koch -unha micobactéria e non 
un. virus como as veces se da a 
entender- é expelido pola per-· 
soa enferma através do ar cando 
tuse ou espirra. Coñecer e decla
rar os casos permite a actuación 
local e a prevención dos brotes. 
Ben:ialdo Seoane recoñece que 
nos últimos anos "pudo haber un 
certo descuido cara a prevención 
e erradicación da enfermidade 
pero as condicións de Galiza no~ 
son as do Terceiro Mundo". Con 
todo, a loita anti-tuberculosa 
está orientada non só contra o 
bacilo senón polo melloramento 
·das condicións de vida e a erra
dicación das· causas de contami
nación: a mispewria, o alcoholis
mo, a super-povoación e a pro
miscuidade. 
. Un dado que explicaría a maior 
preséncia da enfermidade na 
xente nova seria "a existéncia de 
moitos xóvenes drogadictos ou 
de afectados do SIDA. A dismi
nución das defensas fomeceria 
dun terreo fértil ao bacilo de 
Koch". Para a médica Margarita 
Gueto, a tuberculose estaría ser 
a enfermidade oportunista que 
máis facilidade atoparia nos en-· 
termos de' SIDA. Esta hipótese 
non daría canta directa do alto 
número de casos positivos que 
se está a dar no ensino, pero si 
da extensión do contáxio. 

Prevención e curación 
·o enfermo de tise non é cons
cente de selo até que se lle diag
nostica, pero antes pudo estar 
xa contaxiando outras persoas. 
Seria conveniente para detectar 
a enfermidade realizar Linha con
sulta cando, por exemplo un ca
tarro per:siste máis de tres sema-
nas. · . 
· O enfermo non precisa ser ai
llado . é; · -no. caso de que sexa 
contaxioso -nóh todos o son-

'MOTIVO .PRINCIPAL 
DE PREOCUPACIÓ~ 
E A MÉDIA DE IDADE 
DOS AFECTADOS: 36-
ANOS CON 
TENDÉNCIA Á BAIXA' 



'/S.,. ORGANIZACION . 
MUNDIAL DA SAUDE Alarma .en· ce.ntros ·de ·.ensi.no de · Ferrol 

· . CONCEDE ·---
PRIORIDADE Á 
TUBERCULOSE 
PORQUE SE 

·coNSIDERA · 
CURÁBEL' 

pode -deixar de selo en duas se
manas. 
· "A tuberculose, sinala Seoane, 

pode e debe ser vencida coa co
laboración de médicos, enfermos 
e administración. ·A saude públi
ca pode realizar un gran papel . 
comunitário, engade, pero des
pois depende das persoas. O 

· · tratamento é longo -stíperior a 
seis meses- e a curación com
pleta, pero prodúcese moitas ve
ces a suspensión .do tratamento, 
por parte do enfesmo, ao trans
correrer ~ uns dous meses e coi
dar este· qué-se encentra xa en 
plenas condicións físicas. O can
sál')cio, a.sensación constan1e de 
estar derreado, desaparece nese 
tempo, sustituidos por un bon 
apetito, pero a enfermidade ain"" 
da non está vencida". 

-O conxunto· da sociedade -ferro-
.' lana asistiu alarmada a comezos 
·do presente an9 á aparición duri 
brote de . tuberculose nun dos 
centros ·de ensino médip da ' ci
dade. A temida doenza, que se 
cria practicamente desaparecida 
na Galiza, extendet:J a. alarma -á 
povoación. 

A voz de alerta xurdiu ao pare
cer · no céntrico instituto "Con
cepeión Arenal" tres casos de tu
berculose simultáneos a· que pa
recía obedecer a algun tipo -de 

· contáxio. A masificación deste 
centro educativo -donde se im
parten turnos diurno ·e nocturno 
·de Ensino MédiÓ ademais da Es
cala de Graduados Sociais- fi
xero'n extender á povoación hi
poteticamente afectada polo an
dazo . . lmediatamenté trasladouse . 
ao · '.'Concepción Arenal" - un ha 
unidade de prevención realizan- · 
do durante un mes as corr~spon:.. 
dentes probas de tuberculina á 
totalidade dos . estudantes dos · 
turnos diurno e nocturno de ensi
no médio, así como· aos alumnos 
oa Esca.la de· Graduado Social, 
que comparten aulas no· mesmo 
centro. 

Cara a prevencién os médicos 
recomendan a super\tisión de fa
miliares e achegados ao caso re
xistrado, através da proba da tu- · -
berculina e a ·administración dun 
fármaco. O problema · atállase ao 
impedir que o infectado se con
virta en enfermo. 

Máis de trescentos alumnos 
amasaron algunha reacción ·ao 
contraste -o que non quere di
cer que todos padezan a tuber-

Centros de ensino de Ferrol padeceron recentemente un rebrote de tuberculose . . 

A Consellaria de Sanidade ten 
previsto realizar unha proba de 
tuberculina -prospeción · en 
mostra aleatória- para o mes de 
Setembro, entre escolares de 6 
e . 14 anos. Recoménaase tamén 
que a. prática se extenda a un 
·ano de idade. o 

I d · d efectuar as probas indicaron que 
cu ose- e espois · e ·duas se- despo1s sas vacacións de Sema-
manas de prarzo se. lle realizaron - · ,na sa'nta comunicarían aos rapa
as correspondentes radiografias 
para examinar máis dir~ctamente ces. os resultados dos exames 
0 seu aparato respiratório. médicos pero de momento ainda 

non se puxeron en contacto con 

Sen resposta 
Os doutores encarregados de 

eles. 
"Eu non creo que padeza a 

doenza, pero asi e todo, mentras -

non che confirman que estás 
sán, sempre estás coa preocu
pación no carpo" afirma M.R. un 
dos rapaces aos que a proba lle 
amosou algún tipo de reacción, 
e que permanece agardando te
meroso, dado que el nunca se 
vacinara contra esta doenza. O 
xove é tillo de emigrantes e tod_a 
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CONTA /LIBRETA .. ...... .... : .. ..... .. ........... .. ... .... .... : ............. .. ... : ...... .... : .. .. ............................... .. 
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Sér:--anse tomar nota de atender até. ·novo aviso, e con .cargo á miño conta, os 
recibos que ao· meu nome lle·s sexan apresentados por Promocións Culturais Gole· 
gas S.A. (A Noso Terro) . · 

DATA ÁTENTAMENTE (ASINATURA) 

A 

A información que. paga a pena .ter. 

a sua infáncia pasouna nun pais 
europeu donde a tuberculose 
quedou totalmente erradicada e 
polo tanto xa non se vacina aos 
rapaces cont ra ela. Agora as ca
sualidades do destino -e posi
belmente unha defici1nte planifi
cación sanitária- fixeron que o 
progreso se valva contra del. O 

.. ~· 

r 



ALIZA E M · N·D 
• Nova crise municipal no Saviñao (Páx. 6) '• Fraga en visita relámpago (Páx. 6) . • Críticas. ao decreto 

de isención do galega (Páx. 6) • Xan Cordeiro, prfmeiro insumiso galega en prisión (Páx. 7) 
• Crítica 90 programa ecolóxicci .do PP (Páx -8) · 

• l=xito das tractoradas (Páx. 11) 

C ÁMBIOS NO NACIONALISMO DE CENTRO 

Acadou a secretaria xeral 
impóndose ao sector que propuña a converxéncia con Coalición Galega 

O congreso do PNG-PG deixa en· mans 
de Rodríguez Peña o futuro do partido 
• XOSÉ M. PEREZ/SANTIAGO 

Manuel Beiras pechou o 
pasado Domingo o 
segundo congreso 
doPNG-PG lembrando 
unhas palabras 
pronunciadas por outro 
histórico do galeguismo 
pouco antes de morrer. Era 
a Ramón Martínez López 
a quen recordaba, e o seu 
consello o que repetia: 
"mantede a unidade do 
galeguismo". Con 
chamamentos a esa 
unidade rematou o 
congreso do Partido 
Nacionalista Galego
Partido Galeguista. Sen 
embargo, no ambiente 
frotaba un ar de 
incertidume propiciado 
pola aguda división posta 
de manifesto nos debates 
e nas votacións, e pala 
nula concreción da 
ponéncia estratéxica 
aprobada. 

"Aqui non houbo discusións, 
houbo só confrontación de opi
nións". Manuel Beiras tentaba 
asi pór fin ás contínuas discu
sións que presidiron o congreso 
do PNG-PG. O veterano militante 
galeguista facia un chamamento 
ao partido para que se agrupase 
en torno á figura do seu novo lí
der, Xosé Henrique Rodríguez 
Peña. En principio todos parecen 
dispostos a facelo_ Polo menos 
iso afirman nas suas declara
cións públicas. Sen embargo, os 
enfrontamentos que se produci
ron ao longo da pasada fin de 
semana non agoiran un futuro 
prometedor. 

Xosé Henrique Rodríguez 
Peña foi o vencedor do congre-

. so. Para iso tivo que loitar fronte 
a unha tenaz oposición que até 
o último instante mantivo a pug
na apresentando unha candida
tura alternativa á executiva do 
partido. A lista de Peña impúxo
·se na votación final , pero por 
unha curta marxe. Os 97 votos 
que obtivo fronte aos 83 da: can
didatura que encabezaba Andrés 
Fariña Cadenas amosan con cla
ridade a división existente entre 
os compromisários. 

Loita polo control &o 
partido 
A loita por facerse co control do 
partido principiou nada máis co
ñecerse, hai xa alguns meses, a 
intención de Paulo González Ma
riñas de abandonar a secretaria 
xeral. Rodríguez Peña anunciou 
entón a sua intención de apre
sentarse á eleición para ese car
go. As reticéncias que suscitou a 
sua candidatura nalguns secto
res do partidq fixeron que se ini
ciasen as conversas co frn de ar-

Rodríguez Peña substituiu a Mariñas á frente do PNG-PG 

tellar unha lista de consenso na 
que estivesen representadas to
das as tendéncias. O próprio 
González Mariñas foi quen patro
cinou esas negociacións apoian
do a figura de Gustavo Docampo 
como aglutinador de todos os 
sectores encabezando unha can
didatura de síntese. 

Finalmente, Rodríguez Peña 
decidiu non renunciar á secreta
ria xeral seguro de contar coa 
maioria dos votos do congreso. 
O sistema de listas pechadas 
permitia a<;lemais que a executi
va estivese formada na sua tota
lidade por homes da sua con
fianza.: Santiago Búa, António 
Carlos Pereira, Manuel Cabalei
ro ... Asi pois, 14 votos de avan
taxe permiten a Peña deseñar 

con liberdade a política do parti
do, amparado ademais nunha 
ponéncia estratéxica aprobada 
polo congreso na que se avoga 
pola unidade de acción do na
cionalismo sen especificarse 
como se debe conquerir e cal 
debe_ ser o papel do PNG-PG 
nese proxecto comun. 

Freo ao achegamento a 
Coalición Galega 
Precisamente esa ponénc.ia es
tratéx ica foi o cabalo de batalla 
do congreso. Duas teses, que fi
nalmente resultaron ser inrrecon
ciliábeis, enfrontábanse. Por 
unha parte, Peña propuña o ca
miño da unidade de acción das 
forzas nacionalistas, _ pero non 

A LEMBRANZA.DE VIGO 
Se algo non se lle pode negar a Xosé Henrique Rodríguez Peña é a 
.sua habilidade Rara controlar congresos. En Montouto conseguiu que 
trun'tasen todas as suas teses. lmpuxo as reformas necesárias no re
gulamento da xuntanza, sacou adiante a sua ponéncia estratéxica e 
fixo triunfar a sua candidatura. Non foi tarefa doada xa que en todo 
momento se ehcontrou cunha notábel oposición. O certo foi que os 
congresistas chegaron a Santiago divididos e desmoralizados e sairon 
confusos, pero, iso si ,-cun novo líder e proclamando un ha unidade 
que desde fora semella feble. Peña contou cun fiel grupo de militantes 
que o apoiaron en todo mom.ento. Esa fidelidade perniitiulle obter os 
catorce votos de diferéncia que lle proporcionaron a secretaria xeral. 
Alguns lembraron nese§.. momentos aquel congreso de Vigo onde o 
Partido Galeguista asinou a sua acta de defunción integrandose en 
Coalición Galega. Daquela gañara tamén Peña por unha curta avanta
xe, catro votos. O 

subliñaba como debía acadarse 
- esa unidade e nen sequer se a 

constitución dunha plataforma 
comun esixiria o sacrifício das si
glas do partido. Na outra banfla 
estaba os redactores da ponén
cia alternativa, Xosé Manuel Suá
rez García e Francisco López 
Franco. A sua proposta era moi
to máis clara. Avogaban pola . 
conformación dun·ha forza políti
ca que representase ás clases li
berais, empresariais e da peque
na propriedade, abranxendo asi 
o abano ideolóxico que, en teo
ría, queda fóra da influéncia do 
Bloque e do PSG-Esquerda Ga
lega. Os defensores desta op
ción, inseridos na candidaturn 
que despois encabezaría Andrés 
Fariña, contaban eón Coalición 
Galega para a realización deste 
proxecfo, pero estabelecendo 
como ponto de partida que o 

_ proceso non se ·converteria na 
_ entrega en bandexa do PNG-PG 

aos dirixentes coagas. Resumin
do: por unha parte propúñase 
unha via indefinida na que o úni
co concreto era a neéesidade da 
colaboración entre as forzas na-

~ cionalistas; por outra chamábase 
g á criación dunha sólida forma
~ ción de centro direita que com
~ plementase aos cónsolidados 
~ partidos da esquerda nacionalis
> ta. A primeira das ponéncias foi 
~ a vencedora. A marxe pala que 
1- saiu aprobada foi tan estreita 

coma no caso da eleición da 
executiva. 

Consecuéncias. Rodríguez 
Peña domina a dirección do par
tido. o congreso deixa na~ suas 
mans as decisións sobre a estra
téxiq a seguir. O único elemento 
de control é un consello nacional 
presidido por Gustavo Docampo 
e no que figuran persoas como 
Paulo González Mariñas, Xoán 
Antón Pérez-Lema, ou Xosé Suá
rez García. 

A autodeterminación 
· Entre tantas discrepáncias só 
houbo un debate no que todos 
estiveron de acordo. Tratábase 
dunha proposta apresentada por 
Antón Oli~es para incluir na po
néncia ideolóxica do partido - a 
asunción do conceito da auto
determinación .. Antes de despe
dirse do seu cargo de ·vice-se
cretário xeral, Olives conseguiu 
que se aprobase por unanimida
de un texto nó que se afirma que 
"Gal iza, como todos ·os povos, 
ten direito á auto-determinación. 
Quer dicer, o povo galego ten di
reito a encarar a própria constru- · 
ción nacional, a definir os obxec
tivos nacionais, a exercer o auto
governo e a determinar o marco 
xurídico-político no que ha de
senvolver o seu acontecer. " Re- _ 
fórmase asi un apartado da defi
nición' ideolóxica do PNG-PG 
que suxeria un vaporoso direito 
de auto-integración como substi
tutivo do que xa agora se recolle 
con claridade. o 

• Xosefa Rodríguez con
denada a 15 anos. A Audién
cia Nacional condenou á mem
bro do EGPGC, Xosefa Rodrí
guez Porca a 15 anos de prisión 
polo atentado contra a comisaria 
de Ourense que causou leves fe
ridas a un policía que estaba de 
servício e desperfectos a 1 O veí
culos aparcados nas imeaia- . 
ció ns. 

A senténcia considera á acu
sada autora do delito cos agra
vantes de premeditación, tenza 
de explosivos e substitución de 
placas de matrícula. 

· Pala sua banda as JuGA des
tacan nun comunicado a situa
ción de abandono que sofre Su
zana Lopes, encadeada desde o 
31 de Maio de 1988, afirmando 
que "esta muller, acusada polo 
Estado, padece unha das máis 
degradantes situacións potas 
que poda pasar unha persoa". 

o 

-• Moción de Censura en 
San Sadurniño. Constantino 
Bedoya, pertencente ao PP, ace
de u á alcaldía de San Sadurniño 
co apoio do PNG. Esta coalición 
de governo supón o remate do 
mandato de sete anos do edil 
socialista Manuel Lamas, que 
nesta lexislatura tivo que sofrer 
os embates da· oposición. 

O concelleiro do PNG Feman-
- do Barro xustificou o seu cámbio 

de postura e a conseguinte rup
tura co PSOE "pola traición e uti
lización de que foron obxecto 
polos seus ~liados". O 

• Calvo Sotelo quer ser al
calde de Ribadeo" .O ex pre
sidente do Governo, Leopoldo 
Calvo Sotelo, anunciou a sua 
pretensión de ser alcalde de Ri
badeo durante a entrega dos ga
lardóns de "Lucenses del Año", 
celebrado en Lugo. 

Calvo Sotefo, que mostrou a 
sua satisfacción pala distinción, 
"alegria debida a que todo o que 
ven do Norte satisfaime", afirmou 
que se sinte un verdadeiro riba
dense e non "un simples vera
neante ·que está alonxado dos 
problemas. da vila", asegurando 
que "despois de ter estado des
de o comezo na -UCD, do que era 
afiliado número dous, resulta moi 
difícil apresentarse por out ro 
partido '', rechazando a idea da 
integración no CDS pm máis que 
sexa amigo persoal de Adolfo 
Suárez, nonJrSntendendo a poi íti
ca que está a levar agora. 

Calvo Sotelo deelarou que 
"quen estivo na política nunca se 
vai de todo" anunciando a publi- · 
cación dun libro que se t itula "El 
eslabón perdido" que levará 
como subtítulo "Memórias dunha 

. transición". O 

•Abre o Parador de Porto
marin. O Governo central trans
feriulle á Xunta o Parador nacio
nal de Portomarin o dia 21 de 
Abril. O alcalde e os viciños ma
nifestaron a sua led ícia co lanza
mento de foguetes. 

A cesión conséguese despois 
de anos de contínuas xestións e 
protestas polo seu peche. 

Un dos pr1meiros pasos que 
terá que realizar a Xunta será 
proceder ao desbloqueo econó
mico das instalacións, que están 
nunha profunda crise. O 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Agárdase o pronunciamento do Consello da .Cultura e da Real Académia · 

O Decreto sobre isención do galego · amplamente ·criticado 
Non existe isención para o 
estudo de francés ou 
inglés, pero si para o 
galega. A isenci_pn que co 
novo decreto pode ser até 
de catro anos, segundo o 
anterior eran dous, regula 
mesmo matices, como os 
de alumnos con problemas 
auditivos .. que parece ser 
tidos en canta unicamente 
para o ensino do galega. 
Estes son alguns dos 
argumentos postas de 
manifesto por partidos 
nacionalistas, colectivos 
do ensino e entidades que 
criticaron o contido do 
_decreo, calificandoo de 
"retroceso no camiño da 
normalización lingüística": 
A MNL deu a coñecer xa a 
sua análise do Decreto de 
Presidéncia. 

dos avanzos reais qµe o galega 
dá neste como noutros secto
res." 

Valoración do problema 
"Existe certamente, afirma a 
M.N.L., un problema para un alu
no ou unha aluna que descoñece 
unha línga. Mais o problema re
fere-se ao ámbito pedagóxico e 
é o/a docente a persoa cualifica
da para resolvé-lo e facer avan
zar ao/á estudante no seu proce
so de aprendizaxe. Non é por
tante un problema ideolóxico, só 
nas visións de quen no fundo 
non está pola normalización. 
"Dentro da política do Governo 
galego, preténdese conseguir un 
equilíbrio entre o que é unha 
asignatura obrigatória e unha 
asignatura fundamentalmente 

• comunicativa e creativa". Un ha 
preocupación sempre manifesta
da coa nasa língua, non con ou
tras matérias e un equilíbrio, re
petido, que sempre se rompe 
cara o mesmo sítio: o débil que 
se quer facer desaparecer. 

Perante a publicación dun De
creto de Presidéncia polo que se 
regula a concesión e períodos de 
isención da Língua e a Literatura 
Galegas en calquer nível do ensi
no non unive¡rsitário, a Mesa pola 
Normalización Linguistica mani
festou a sua disconformidade, si
nalando que "a· própria existén
cia dunha normativa neste senti
do é xa de seu unha minusvalo
ración da Língua Galega. Lem
bre-se ·que non existe nengunha 
posibilidade de isencións, e pa
rece razoável, coas denomina
das ·asignaturas de Língua Extra
nxeira -Inglés, Francés". 

Acusan ao decreto de isención de situar ao galego por baixo mesmo das línguas estranxeiras Agárdase o 
pronunciamento do 
Consello da Cultura e 
Academia 

Para a M.N.L. isto supón que 
a tan aparatosamente denomina
da "Língua próprr~ de Galiza" 
non reúne nen t~n sequer a con
sideración de "extranxeira", polo 
que descoñecemos como haverá 
que califícá-la a partir destas "fi-

CONFLITOS MUNICIPAIS 

losofías". "Non serán entón ra
zóns de dificuldade na aprendi
zaxe ou de uso insólito ás que 
actuan na mente das autorida
des competentes precisamen
te?", pregúntase a Mesa. 

-O Decreto do 83 a que o 
presente fai referéncia previa 
dous anos comó máximo para a 
vixéncia da isención. No actual 
contempla-se que tal isención 
pode chegar aos catro anos. 
Para a M. N. L.'.., "se no momento 
actual actual calquer estanca
mento é un retroceso, estes, sig
nificativos feítos, son saltos atrás 
que non revelan en absoluto 
unha vontade normalizadora, 
máis ben un menosprezo e ata
que á líng~a nunha das suas es
feras vitais como a do ensino, ao 

Ainda que perde a maioria. 

tempo que un perigoso camiño 
cara a desconsideracíón social 
do noso idioma, que pode aca
bar (cousas veredes) na "optati
vización"· das asignaturas obxec
tC? de regulación". 

Problemas auditivos 
"Para ·cúmulo, engade tamén a 
Mesa, encontramos · no Decreto 
unha preocupación, que com
partimos sinceramente, por 
aqueles alunas e aquelas alunas 
con deficiéncias especialmente· 
auditivas, que se poderán acoller 
á referida isención. Os proble
mas auditivos só se reflecten nas 
asignaturas de Língua e Literatu
ra galegas? Mágoa a deste País 
e a , de quen tala este idioma. 

O alcalde de O Saviñao cesa· no governo 
aos censuradores ·e pacta cqs censurados 
• X.P./MONFORTE DE LEMOS 

O alcalde de Saviñao, 
Castor Montes, único 
concelleiro do CDS, 
deddiu romper a coalición 
que mantiña co PSOE e 
cesar aos integrantes da 
Comisión de Governo e 
das DelegaciónS' 
municipais, pactando co 
PP, partido ao que 
censurara para aceder á 
alcaldia hai ano e médio. 
Ainda asi terá que 
governar en minoria. As 
razóns aducidas son a 
perda de confia%ª· 
"Son cargos de confiánza e a 
mi,ña decisión está motivada 
pala perda de confianza". Con 
estas palabras explicaba o alcal
de de O Savíñao a sua decisión 
de romper o pacto de governo 
que mantiña co PSOE e expulsar 
aos seus concelleiros da Comi
sión de governo e como respon
sábeis das Delegacións munici
pais de Obras e Cultura. 

A perda de confianza experi
mentouna Castor Montes, cando 
os seus éompañeiros de governo 
decidiron votar en contra da pro-

posta de aumentarlle o soldo ao 
alcalde de 55.000 a 120.000 pe
setas ao mes. Decisión razonada 
polo alcaldé en base a que "para 
atender aos temas municipais 
deberia abandonar o .seu traballo 
privado". 

Os socialistas afirman· que eles 
só pedían que o tema quedase 
sobre a mesa para un máis am
plo estudo e que nunca houbera 
discrepáncias no seu do gmpó 
do Governo; ainda que, por outra 
parte, tamén recoñecen que ha
bía tempo qúe sabian que ia dar
se o pacto de Castor Montes co 
PP: 

. Na vila afirmase que "as cóu
sas xa andaban mal entre Castor 

·. e o PSOE ·desde habia tempo 
palas visitas do alcalde a Cacha
rro Pardo, oon quen pactou o 
cámbio de Governo". 

Castor Montes afirmaba nun
has declaracións á Rádio Galega 
que cambiaria de chaqueta "to
das as veces que fixese falta 
para conseguir máis causas para 
o· povo'!, pero as explicacións 
que se dan nos mentideiros son 
máis prosaicas, coincidindo cos 
rumores estendidos en Novem
bro de 1988 cando apoiou a mo-

ción de censura contra o alcalde 
do BNG, Xosé Manuel Rodrí
guez, ainda que formaba parte 
da sua equipa de Governo. 

Governo en minoria 
Este paso de Castor Montes, 
que nega que vaia entrar no PP, 
polo menos antes de rematar a 
lexislatura, leva implícito que terá 
que governar en minoria, pois o 
PP só conta con cinco concellei
ros, mentres que a oposición 
suma sete, sobretodo tendo en 
conta que terá que aprobar o or
zamento. 

Ó ex-alcalde Xosé Manuel Ro
dríguez, en quen se poderian 
apoiar, afirma que "non me pedi
ron nada nen me propuxeron 
hada, estou totalmente á marxe 
da cuestión", negando que vai 
realizar pacto algun nen formar 
parte de nengunha equipa de 
Governo, ainda que declara que 
"si votaremos condicionado a 
que se aceiten as nasas propos
tas". 

I anta BNG como PP critican o 
labor desenvolv.ido estes anos 
polo PSOE, e as "promesas que 
realizou Ceferino Díaz e que .nun-
ca·se- ctimpriron''. B-

Quen padece xordeira perma
nente -un dos cinco sentidos 
que receben sensacións- máis 
que as nosas autoridades?" 

-Até o momento non houvo 
nunca problemas sérios en nen
gún centro do País por estas 
cuestións. "Neste caso, valora a 
M.N.L., o problema críase, e 
este, como calquer Decreto so
bre a matéria, é inútil no fin que 
di perseguir". A Mesa lembra ta
mén o pasado de Fraga, "Non é 
raro porén en quen sistematica
mente atacou a nosa língua, Mi
nistro franquista en momentos 
de perseguición do noso idioma, 
que hoxe tala de liberdade lin
güística mais que cos feítos 
mostra que a sua actuación pro
cura como sempre a eliminación 

A XUNTA EN MADRID 

A M.N.L. enviará cartas a todos 
os centros de Ensino para que se 
manifesten contra os Decretos 
sobre isención, asi como a todas 
as Asociacións e lnstitucións im
plicadas no proceso de normali
zación para que se definan a 
este propósito (Consello da Cul
tura Galega, RAG, etc. entre ou
tras). 

Partidos nacionalistas, como o 
BNG, e outras entidades teñen 
tamén manifestado as suas críti
cas a este decreto. Posición á 
que teñen previsto sumarse no
vas organismos nos próximos 
días. O 

FRAGA VISITOU MADRID 
COMO DELEGADO DO GOVERNO 

CENTRAL -A.EIRÉ 

Manuel Fraga visitou a 16 ministros en 48 horas e ainda foi quen de 
arranxar os asuntos internos do seu partido e botarlle as culpas a 
Mancha de todo o que poda pasar. Certamente bateu un record ao 
que só se aproximan alguns médicos da Seguridade Social en época 
de gripe, pero non foi quen de conseguir compromiso algun do Go
verno central. 

A sua tazaña (ou, quizá, falcatrua) foi glosada polos máis egréxios 
e ráncios cronistas da Vi/a e Corte e polos vi/egos galegas que até 
louvaron ao chofer galego alugado xunto co Mercedes azul a unha 
er:npresa madrileña, pero ninguén pudo albiscar, no marasmo da rela
ción de visitas e horas pontuais, outra causa que non fose a ex·posi
ciór:i dos problemas feíta p·or Fraga. 

Semella como se o Pr~~idente da Xunta oficiase como Delegado 
guvernativo e fose a Madrid dar conta da e?<plicacipn dos asuntos 
máis preocupantes da "leal rexión", surprendente e loxicamente des
coñecidos na capital. 

Poda que, no seu afán decorrecamiños pontual, Fraga non agarda
se a que talasen os Ministros e saise mangado na busca dun novo 
suxeito do seu ametrallamento verbal, máis preocupado pala pontua
lidade que pola contestación do Ministro de turno. , 

Pero, ao cabo das visitas o León de Vi/alba non só saía manso, 
senón tamén mareado. Non se sabe ben se foi de tanto andar dun 
lado para outr.o ou se o narcótico foi o Caso Naseiró. 
. Con estas audiéncia·s M. Fraga non só institucionalizou o consenso 

partidário, dándolle rango administrativo, senón que firmou a perpe
tuación da sumisión da autonomia galega (pésie aos contactos con 
Pujo! e Ardanza e a que moitos dos votos obtidos foron para que lle 
plantase cara a Madrid), asumindo o papel de Albor e Laxe, sempre 
prendados das suas visitas madrileñas, posuídos polo nirvana do bál
samo máxico do poder que ataca fortemente -aos servís. 

Ainda asi, Manuel Fraga logrou algo que non puderon conseguir os 
seus antecesores no cargo: ser recebido por cantos quixo e que a 
sua visita tivese rango; peró as repercusións da excursión ministerial 
son xémeas ás dos seus antecesores, algo lóxico, por oufra banda, 
-se-temes~ eA-eenta-as idénticas posicións ante o Governo central. o 
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l.NSUMISO GALEGO EN PRISIÓN 
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A insumisión non é contemplada como obxección de conciéncia e é motivo de Consello de Guerra 

Xan Coídeiro converteuse no primeiro insumiso galego en prisión. 
•x.c. 
A detención de Xan 
Cordeiro Budiño por 
policias de paisano o 
pasado .dia 11 nas oficinas 
do 1 N EM en Moaña, o seu 
posterior encarceramento 
en Alcalá de Henares, 
durante vários dias en 
réxime de incomunicación, 
ten orixinado unha 
campaña de diversos 
colectivos poi íticos e anti
militaristas que están 
manifestando a sua 
solidariedade con 
diferentes 
pronunciamentos e 
mobilizacións, perante a 
detención dunha das 
seiscentas persoas en 
todo .o Estado que 
manifestan a sua 
insumisión e a negación a 
cumprir o Servício Militar 
Obrigatório ou calquer 
prestación substitutiva. 

unha corta conversa de cinco 
minutos. 

Sol idariedade 
Galiza Nova e a Coordenadora 
de Obxectores teñen previstas 
diferentes accións e están á pro
cura de conseguir pronuncia
mentos e solidaridade de todo 
tipo de organizacións xuvenís, 
culturais , sindicais e políticas. 
Nese senso Galiza Nova vai 
apresentar unha moción no Con
cello de Moaña o vindeiro venres 
e procurarán facelo nas seguin
tes semanas noutros concellos. 
Para estes dias en Santiago es
taba prevista unha concentración 
no Parlamento galega, e duas 
manifestacións os dias 11 e 18 · 
de Maio en Pontevedra e A Coru
ña. A FPG fixo chegar tamén a 
esta redacción a sua solidarieda
de con Xan Cordeiro. 

Segundo nos informa a Coor
denadora de Obxectores de 
Conciéncia pódense enviar car
tas con acuse de recibo ou tele
gramas a Xan Cordeiro á Prisión 
Militar de Alcalá de Henares 
(28870-Madrid). 

Xan Cordeiro Budiño seguira en 
meses pasados os trámites que 
outros centos de xóvenes, en 
desacordo con efectuar o Servi
cio Militar nen outra caste de 
prestación substitutória contem
plada na contestada Lei de Ob
xección de Conciéncia: cando 
lles chega o papel de incorpora
ción e os billetes do tren, devól
venos acompañados dunha car
ta tipo na que expresan a sua ne
gativa a realizar calquer activida
de militar ou sustitutiva. Aos vin-

te dias apreséntanse ante o xuiz, 
en grupo, e este vai· dicindo en 
que situación legal están. Como 
o proceso sale pillar de sorpresa 
aos xuices -militares, por su
posto- a atitude é cambiante, e 
pode ir dun deixar pasar até a in
trasixéncia de decretar a busca 
e captura, sob a acusación de 
"deserción". Neste último caso 
tense destacado o xuiz de Bur
gos e tamén o da Coruña. No 
naso país até agora hai oito xó- · 
venes que teñan seguido este 

camiño, estando preso desde o 
pasado dia 11 Xan Cordeiro, e 
nos próximos dias vanse presen
tar ao xuiz un novo grupo -de in
sumisos. 

Xan Cordeiro foi detido sen 
adverténcia prévia o dia 11 can
do ia cobrar o paro a Moaña -o 
seu domicílio habitual é en Com
postela- e conducido ante o 
xuiz militar de A Coruña, inician
do un periplo que o levou a Fe
rro!, á Comandáncia da Guardia 
Civil de Pontevedra -onde bo-

tau dous dias- e finalmente á 
prisión militar .de Alcalá de Hena
res onde permaneceu vários dias 
incomunicado. Nesa mesma ·pri 
sión atópanse outros 4 insumi
sos, tres de Burgos e un de Sala-

Se nos ate.mas á história do 
perta dun cento de persoas que 
xa se teñen visto en situacións 
semellantes, o cárcere é utilizado 
discrecionalmente para presio
nar, e ao cabo dun mes, por re
gla xeral, son pastos estes xóve
nes en liberdade, seguindo un 
trámite que debe procesalmente 
culminar nun Consello de Gue
rra , ainda que só se ten celebra
do un , en Barcelona, cunha con
dena de 13 meses de prisión 
para os dous ·encausados, que 
non foi ainda feíta efectiva. O 

Nunha sociedade como a que nos toca viver 
acostumamos a asimilar toda unha série de 
valores estabelecidos, xustificados na maio
ria das ocasións con razoamentos do tipo de 
"sempre foi asi" . Entre un deses valores ató
pase a abriga que ternos os mozos de cum
pri r co Exército, de realizar o Servicio Militar 
Obrigatorio (SMO) "para facernos homes" . 
Mais cazoamentos como os expresados non 
serven, non deberían server, para xustificar 
absolutamente nada, e portanto para xustifi
car o SMO, máis ben teremos que estudar a 
causa que os orixinou, para logo facer unha 
análise o máis séria posíbel do que implica 
na nasa sociedade, asi como das conse
cuéncias que del se acarrexan. Asi, tentando 
seguir o razoamento antes exposto, ternos 
que analisar o papel orixinal do exércitos na 
sociedades (capitalistas e "pre-capitalistas") 
ocidentais. Oeste xeito podemos talar de 
que estes exércitos nunha primeira etapa 
cumpre dous papeis fundamentais, unha 
función represiva no senso de que este . 
exército vai manter a arde estabelecida pola 
clase dominante impedindo calquer tipo de 
movimento social (veña de dentro do próprio 
Estado ou de fóra del) que pudese alterar 
esa orde, e unha segunda función que a 
irnos denominar "educativa", senda esta 
función a que conleva un SMO, ora ben por 
que esta segunda función? . 

Se tacemos un pouco de memória históri
ca atoparémonos unha sociedade onde a 
escolarización é escasa e moi precária, só 
se alcanza nas clases máis poderosas eco
nomicamente, senda estas mesmas clases 
as que para mantero seu "status" social. re
corren ao SMO como o xeito máis barato e 
cómodo (para eles) ::::e "educar" á povoación 
no respeito e reprodución dos valores esta
blecidos, abrigando, asi, a todos os mozos 
de determinada idade a cumprir ese SMO, 
"criando" deste xeito individuos sumisos, 
respeitosos co sistema vixente, e o máis im
portante: reproductores do mesmo sistema, 
daí expresións do tipo "é que sempre foi 
asi". 

A OBXECCIÓN NO ESTADO ESPAÑOL 

• Neste ponto cumpre deixar a análise xeral e 
situarnos nun lugar concreto e actual, o E~-

manca. · 
Actualmente xa ten asignado 

un avogado, Joaquin de la Vega, 
que leva casos semellantes da 
Coordinadora Nacional de Ob
xectores, e pode receber visitas 
os Xoves e os Martes, ainda que 
o primeiro dia só lle permitJron 

NEN CIVIL, NEN MILITAR 
ANXO CARBALLO 

tado español (E.E.) no que podemos aplicar 
perfeitamente toda esa análise, e cuxo Go
verno á hora de afrontar ao movimento anti
militarista se decide pala promulgación dun
ha LOC como un xeito de dividir a ese movi
mento, cabe dicer aqui que o mao non é a 
existenci3 dunha LOC, senón a LOC de que 
se trata, ou sexa, non se lle nega a un Estado 
o direito a lexislar sobre esta matéria, senón 
que se critica a forma de lexislar nesa mate
ria, así talando concretamente da LOC vixen
te no EE cabe facer unha breve análise desta 
LOC, detallando sobretodo as suas partes 
máis aberrantes, é asi que nesta LOC: 

1 º Fai-se referéncia · á asimilación, á simili
tude, da obxección de conciéncia (O de C) 
co SMO, por exemplo no que fai referéncia 
ao réxime penal da PSS (prestación social 
substitutoria), na consideración que se fai da 
PSS como unha imposición, un castigo, aos 
mozos que se declaren obxect.ores , na pro
pia duración da PSS, e por último na consi
deración dese se como substitório do SMO 
(tal e como o seu próprio nome, PSS, indica) 

2º Non se recoñecen explícitamente as ra
zóns políticas como causa de obxección, 
chocando isto coa proclamación do EE 
como un estado onde está vixente a plurali
da.de política. 

3º Non se recoñece a obxección durante 
o SMO, que é cando un mozo se vai atapar 
coa auténtica realidade deste, tantas veces 
desvirtuada pola publicidade oficial, como a 
oferecida para potenciar o voluntariado es
pecial. 

4° Establece-se un órgao, o Consello Na
cional de Obxección de Conciéncia (CNOC) 
que decide sobre a condición, ou non, de 
obxectar dunh~ persoa, xulgando asi a con
clj;lncia dos individuos, outorgándose un po
der de indagar na vida privada. 

5º Apresenta-se a PSS como o meio de 
fomentar unha actividade social ou humani
taria, argumento que non é aceitábel pois 
como se vai a conseguir ese fin se a activi
dade se realiza durante 18 meses e sen que 
se teña por que estar convencido diso, se 
coa PSS se busca incrementar a solidarieda
de, o máis lóxico e camiñar por outro lado, 
no senso de que ese obxectivo ven dado 
pola educación e por unha poHtica, por parte· 
do Estado, que realmente poténcie esa ·soli-

dariedade, e non a máis vergoñante compe
téncia. 

6º Fala-se de que os destinos don.de se 
realizara o PSS non deben quitar postas de 
traballq, mais a realidade amosa-se ben dife
rente. E mais barato para o governo que un 
obxector lle realice gratuitamente un traballo 
que pde ter interese social, pero que econo
micamente a ese Governo non lle vai repor
tar beneficios, que contratar a profisionais, 
asi, isto asemella-se mais ao réxime q'ue ti
ñan os escravos nos EEUU do século pasa
do, deste xeito calquer traballo realizad€> por 
un obxector non só esta quitando postos,de 
traballo, senón que está criando neo-escra
vos. 

. Ante unha Loe· con estas -características, 
resulta óbvio que, os/as que traballaron 10 
movimento anti-militarista, non podemos por 
menos que, que rexeita-la na sua globalida
de. Orabén, falabamos de que o mao non é 
a existéncia da Lei, senón esa Lei en concre
to, e CQ!J'IO criticar sen dar alternativas pode 
resultar moi doado, vou dar uns pontos míni
mos polos que, na nosa opinión, debería pa
sar unha LOC realimente aceitábel: 

a) Separación da O. de Ce. do réxime mili
tar, entendendo-a como unha opción parale-

~'DEBESE SEPARAR A 
OBXECCIÓN DE 

-CO_N_C-IÉNCIA DO RÉX_l_M_E_ 
MILITAR. ENTENDÉNQOA 
, COMO UNHA OPCION 
PARALELA E DISTINTA DO 

SMO E NON COMO OPCIÓN 
DE CASTIGO AOS 

OBXECTORES' . 

la, distinta, á do SMO e non como a opción 
de castigo aos mozos que obxecten a ese 
SMO: 

b) Desaparición do CNOC, e de¡calquer 
"Consejo" similar, recoñecendo a unha per
soa como obxector/a no momento en que 
esta proclame como tal ante o organismo 
correspondente. 

. e) Recoñecimento expl fcito dos motivos 
políticos como causa .de obxección, so ben 
tendo en canta o apartado anterior daria-se 
por feito ese recoñecimento. 

d) Aceitación da ccndición de obxector/a 
dun/ha individuo/a, durante, antes e despois 
da in-corporación a filas. 

e) Rexeitamento dun SC palas razóns 
enumeradas .na análise da toe vixente. 

Nesta conxuntura na que se plantexa unha 
oposición ad SMO, pedindo a sua supresión, 
e cunha LOC totalmente inaceitábel é lóxico 
que as organizacións que conforman o movi
mento anti- militarista galega, maioritaria
mente, apostasen pola insumisión como úni:-

. ca vía posíbel para enfrontar-se coas duas 
posibilidades que o Governo nos "oferta" 
(SMO e PSS), e sobretodo~ cando a práfica 
real desta postura se amasa· como a alterna
tiva· que mais impulso está a dar ao movi
mento anti-militarista, mais aquí caberia pon
tualizar que o movimento de Obxección de 
Conciéncia engloba mais posturas que a da 
insumisión, as cais merecen ser respeitadas 
pois, hoxe por hoxe, seguen a contribuir, en 
certa medida, ao avance do movimento anti-
militarista. · 
. Por último, na data de escreber estas li- . 
ñas, no.n se pode rematar un artigo sobre 
anti-militarismo sen facer mención a un tema 
de actuálidade como é a detención e poste
rior encadeamento, no Cárcere Militar de Al
calá de Henares, do mozo galega Xan Cor
deiro Budiño simplesmente por; negar-se a 
facer o SMO, e non aeeitar a 'LOC vixente, 
non senda o momnto de repetir argumentos 
xa dados, totalmente aplicábeis a este caso, 
só me resta pedir a sua imediata posta. .en 
liberdade, asi como pedir a todas as organi
zacións políticas, viciñais, culturais, etc., da· 
Galiza a sua solidariedade para con este 
mozo galega. D 
Anxo N. Carballo é responsábel de ecoloxia e anti-mi
litarismo de Galiza Nova 
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MEJO AMBIENTE 

-Análise das propostas programáticas do Partido Popular 

O saneamento que ven 
.RAMON EIXO cións de contaminación. De feito, 

o resto do capítulo, case duas 
páxinas mais, céntrase exclusi
vamente nunha série de aspec
tos .relativos a esta Ria de Tam
bo. 

químicas tóxi'cas das que. unica
mente citan o DDT. 

4) '~El valor marisquero de la 
zona de Combarro, las bateas de 
lazona de Razó, las playas de 
Samieira, San Bias y Aguete, la 
zona turística de Sanxenxo-Por
tonovo y Bueu están amenaza
das". 

Fóra do tempo das 
suspicácias eleitorais xa 
podemos ir repasando e 
pondo a ponto o 
mecanismo· de seguimento 
dos programas cosque 
convenceu ao seu 
eleitorado quen ten que 
governar para todos e se 
supón que os deberá 
cumprir. Compre, por isa, 
ler os libros que 
escrebernn os consulting 
do PP e que Fraga 
apresentou .aos meios de 
comunicación durante a 
pasada campaña eleitoral, 
asumíndoos ·como 
compromisos 
·programáticos, porque 
deben ser a fonte onde 
beberán ideas os membros 
da sua equipa de governo. O PP é conscente de que o 75% da contaminación da Ria de Pontevedra é oca

sionada pola Celulosa 

Con ser a máis tratada do ca
pítulo das Rías, o rigor con qúe 
o fan non é excesivo. Non obs
tante; primeiro afirman que o 
CEOTMA , do MOPU, e a Depu
taci6n de P9ntevedra promove
ron un estudo da contaminación 
desta Ria, despois fan un perco
rrido descritivo da mesma citan
do datos de capacidades de pro
dución marisqueira, tráfico marí
timo, número de praias e fonda
deiros, povoacións máis impor
tantes, pontos de v~rtido e diver
sos caudais. Citan tamén algun
has das indústrias especialmente 
contaminantes da mesma, Tafi
sa, MassCY, E/nasa, Ence, Sacoa, 
Leiborea, Gamasa e Anear, e fi
. nalmente que.da patente que 
comprenden algunhas verdades 
tan preocupantes como as que 
seg u en: 

O prometido é débeda 
Unha leitura apaixonada do curto 
pero substancioso capitulo des
perta as ánsias do sofrido vecin
dário da ribeira desta Ria até o 
extremo de tomar en sério as de
claracións que fixo Fraga, cando 
algun avispado informador que 
seguramente fixera un intelixente 
pragmática leitura da frase ... y en 
algún caso, eliminar los vertidos 
de aguas residuales ... do progra
ma lle perguntou polo desmante
lamento de Celulosas, aseguran
do que estaba disposto a pecha
la no caso de que realmente es
texa contaminando. 

Que o complexo industrial de 
Lourizán é o principal culpábel 
da contaminación da Ria de 
Tambo é unha realidade máis 
que demostrada ao longo de 
toda a sua história e por meio de 
estudos nada sospeitosos de 
parcialidade. Que o Partido Po
pular asi o recoñece no momen
to de elaborar os seus progra
mas de governo é algo imposíbel 
de ocultar. Que as palabras de 
certa caste de político avezado 
onde dixo digo podía estar di
cendo diego nengun receoso ci
dadán o dubida, sen embargo o 
prometido é débeda e onde hai 
papeis calan barbas, asi que só 
ternos que agardar inquedos a 
que se tome unha decisión ou se 
dé unha explicación. O 

Un dos libriños, se se lle pode 
chamar asi, está dedicado a 
unha das máis importantes tan~
fas que na Gal.iza urxe cometer e 
nengun ex-ministro de turismo 
que se précie pode deixar á ma
rxe nas suas responsabilidades 
de governo; titúlase: La protec
ción del medio ambiente. 

critiva con escasas salpicaduras 
dalgun que outro ambíguo apa
rente compromiso. lso me pare
ce a min. 

Sen embargo, non quero des-_ 
confiar a priori ainda que o gato 
escaldado foxe da auga fria, en
tre tantas xeralidades non se me 
pasou por alto un sustancioso 
capítulo, ou apartado, que fala 
de: Saneamiento de la ria de 
Pontevedra y de las otras· Rías 

mo las Rías Baix~s, Vigo, Pon
tevedra, Arousa y Muros y Noia 
tienen problemas de contamina
ción, pero la situación más grave 
se presenta en la Ría de Ponte
vedra. 

1) Que o 77% do caudal de 
vertido que se realiza á Ria co
rresponde - aos vertidos indus
triais correspondéndolle o 75% 
do total unicamente ao comple
xo Ence-Elnosa e que, no seu 
percorrido, ... "los residuos van 
consumiendo el oxígeno existen- · 
te en el agua al mismo tiempo 
que inhiben el natural proceso de 
produción de nuevo oxígeno". 

·En todos los casos es preciso 
acometer los plánes de sanea
miento y reducir y en algun caso 
eliminar los vertidos de aguas re
siduales ,si ·queremos conservar 
la vida marina en las Rias" 

No libro que o Partido Popular 
dedicou ao meio ambiente non 
se descobre, en realidade, nada 
novo; ao contrário, ven ser unha 
recopilación de dados, táboas, 
resultados e escuetos resumes 
das con.clusións de estudos so
bradamente coñecidos, espalla
dos polo meio duns capítulos de 
vagas xeralidades tomadas das 
lecións básicas da ecoloxia des-

gallegas. . · lso é todo, en relación coas 
outras Rías. 

2) "La contaminación más peli
grosa que sufre la Ría Es la del 
mercurio, por su persistencia, to
xicidad y tendencia a la bioacu
mulación". 

"La Rías gallegas son los eco- · 
sistemas más específicos del 1¡:.. 
toral gallego, de una altísima 
productividade y de una belleza 
y valores naturales inigualables. 

"Tanto las Rías Altas, A Coru
ña, Betanzos, Ares y Ferrq_I co-

A Ria de Pontevedra 
Queda claro que, para o Partido 
Popular, a Ria de Pontevedra é a 
que se atopa en piores condi-

3) Que a Ria tamén padece 
contaminación non tan elevada, 
pero si crónica, de sustáncias 

A FAUNA EN PERIGO DE EXTINCIÓN 

A. NATUREZA, UN FERMOSO CORPO QUE MORRE· 

Páxaros engaiolados, matanzas de focas, 
comércio de peles, destrución de niños, 
campamentos ruidosos en zonas de apa- . 
reamento de aves, maos tratos a animais 
caseros, envelenamento de ríos; mil e 
unha accións provocadoras de desastre 

~ que a ninguén poden pasar desaperC:ibi
das, mais o home no seu estado social 
cada vez máis patolóxico parece non fa
cer caso. Uns despreocúpanse por com-

. pleto, outros séntense tranquilos e satis
feitos ante o labor apreciábel pala conser
vación da fauna que realizan alguns ecolo
xistas. Sen embargo, non basta neste 
caso, como_ eh case todos que afectan á 

· Natureza, con seguir as boas ou más no
vas ao respeito. Debemos, en base á nosa 
créncia de seres intelixentes, tomar cons
ciéncia de que .cada espécie animal extin
guida influirá perigosamente na super:vi-

, véncia de todos os demais seres vivos no 
Planeta, entre os que se atopa o ser hu
mano. 

Até que non comprendamos que a Na
tureza é ·coma un fermoso corpo, oheo de 
vitalidade, no que cada un dos seus mem
bros fai posíbel a existéncia de todos os 
demais, a extinción da fauna será unha· 
ameaza grave sen s\" -:- ción. · 

Son-che moitas as maneiras .nas que o 
ser humano ataca a fauna, máis quizá 
unha das máis coñecidas e claras sexa a 
da comercialización. Desde o comércio de 
peles, que data de finais do século XIX até 
as masacres de baleas, que arrastamos 
desde o s. IX até os nosos días, pasando 
polo corno do rinoceronte ou os colmillos 
de marfin dos elefantes ou as plumas exó
ticas dos páxaros ademais da comerciali
zcfción dos seus ovos por afán coleccio
nista. 

Mais non só se trafica coas espécies 
animais pola sua pel senón que hai outras 

CHUS BELLO PEREIRA 

razóns comerci.ais para _sacrificar espécies 
faunísticas até casi extinguilas._ Nos nosos 
dias vemos que pola indiscriminada caza 
de cetáceos levada. a cabo palas empre
sas baleeiras para o seu posterior comér
cio industrial, este apacíbel animal, o máis 
grande en peso do Planeta e que curiosa
mente só come plancton, e que durante 
millóns de anos ten nadado pólos océa
nos, está ao borde da extinción total. A 
balea azul case sucumbiu, de 100.000 que 
ainda existían en 1930, actualmente que
dan uns 1.500 indivíduos; da balea basca, 
dunha povoación orixinal de 50.000 en 
1930, hoxe crese extinguida ... 

Grande número de an.imais de diferen
tes espécies son matadas parét' maríter 
unha suculenta indústria baseada no co
mércio de peles. Peles que na actual so
ciedade humana non supón, na maioria 

· dós casos, unha insubstitu(bel protección 
contra o frio invernal, senón máis ben 
unha prenda que denota a categoría so
cial da determinada clase adiñeirada que 
pode aceder a eles. · 

Nalguns lugares onde o clima é tempe
rado, como no caso do Es~do español, as 
peles non son artículos de primeira nece
sidade, a promoción destes productos 
realízase en base á moda consumista de 
cada ano, a beleza do animal de turno e a 
utilización, especialmente da muller, como 
obxecto inculcándolle a créncia de que to-

. das nasceron co desexo de posuir unha 
prenda de peletería,. conseguindo, deste 
xeito, que se sintan satisfeitas de ir envol
tas nun fiambre, crendo lucir u'nha prenda 
auténtica de leopardo, foca, raposo, lobo, · 
lontra, panteira, etc ... 
· Convencimento que carece de toda lé
xica, poís esas mesmas mu.lleres horrori
zaríanse de ter que levar sobre os seus n 

lombos un leopardo, foca, panteira ... en 

vivo, que é onde radica a autenticidade 
dun animal e non na sua pel xa tratada, 
cortada e adaptada a un modelo específi
co de prenda de vestir. 

Pode que agora, nalgunhas ocasión::;, 
nos preocupemos por salvar aquelas es
pécies que se atopan en perigo de extin
ción, pero nor'I esquezamos que algunhas 
(e non precisamente antediluvianas) xa 
desapareceron. Desde os finais do 1600 
en que foi vista por derradeira vez a estra
ña galiñácea Dodo (Raphuscullatus) nas 
illas Maurício até os nosos dias, calcúlase 
que 44 espécies e 43. subespécies de 
aves se ex.tinguíron totalmente, asi ·como 
112 espécies de mamíferos, sen ter infor
mación precisa e numérica sobre a canti
dade de reptís, anfíbios, peixe, artrópodos 
e outros animais inferiores que teñan se
guido a mesma sorte. Fóronse (ou botáro
nos) da Terra o Dodo; o Almiqui, O Gran 
Alca, a Vaca mariña de Steller e tantos ou
tros! Cantas espécies máis de flora e fau-

-'GRANDE NUMERO DE 
ANIMAIS DE DIFERENTES 
ESPECIES SON MATADOS 

PARA MANTEA UNHA 
SUCULENTA INDÚSTRIA 

BASEADA NO COMÉRCIO 
DE PELES. PELES QUE 

SERVEN PARA DENOTAR A 
CATEGORIA SOCIAL DE 

--=D~ETERMINADA CLASE 
ADIÑEIRADA QUE PODE 

ACEDER A ELAS' 

na desaparecerán da Biosfera se se conti
nua co actual desequilibrio ecolóxico? Na 
111 sesión dos Encontros Ecolóxicos de Di
jon (Estado francés), reunida a princípios 
de 1981, afirmouse que un millón de espé
cies animais e vexetais poden desapare
cer do noso planeta antes de vinte anos 
se non se toman as medidas de protec
ción adecuadas. O centro de expertos -
pertenecentes a sete países europeus
ali presentes, destacaron a gravidade da 
situación de degradación acelerada da 
maior parte dos meios naturais da nasa 
Biosfera, e engadiron que esta degrada
ción é consecuéncia da incoeréncia da 
política de explotación de recursos, que 
acostuma a basearse polo xeral na conse
cución case imediata de benefícios eco
nómicos (a sua economía) despreciando 
o dano ecolóxico que iso pudese supor. 

En conclusión: ternos que privilexiar a 
vida, respeitar as minorías e administrar o 
conxunto dos recursos naturais con con
ciéncia e responsabilidades ecolóxicas en 
clara oposición co egoísmo económico. É 
necesário modificar a nasa atitude en to
das as relacíóns, xa sexan inter-persoais, 
inter-culturais ou fronte aos problemas 
que nos plantexa a natureza e os.seus re
cursos. 

Animais ameazados de extinción polo 
comércio de peles: 

Tigre-castor-esqu io-xag uar-leopardo
lontra-ocelote-panteira- foca-canguro-oso 
pardo-chinchilla-raposo branco. 

Ariimais empregados na confección dun 
abrigo: 

Visón: 35 a 65; Leopardo: 5; Marmota: 
16 a 22; Astrakán: 18 a 22; Tigre: 3 a 5; 
Chinchilla: 40 a 26'0; Raposo: 20 a 22; Ar
miño: 300; Lontra: 18 a 21; Lobo: 6 a 8; 
Panteira: 3 a 5; Lince: lO a 20; Ocelote: 
18 a 20. o 



A BOBA DlUlA. 
Nº 429 -25 DE ABRIL DO 1990 9 

IV CONGRESO DA INTG 

A.candidatura de Manuel Mera recebeu o voto do 67% dos congresistqs 

A INTG aproba, sen opósición, a· converxéncia-~oa CXTG 
• MANUEL VEIGA 

Con só 5• abstencións, 
nengun voto en contra e 
218 favorábeis., os . 
delegados asistentes ao 

·· IV Congreso da INTG 
aprobaron a proposta de 
Converxéncia 1 ntersindical. 
Os debates noutros 
terreas foron de tono 
elevado, pero como 
sinalou na clausura o 
portugués Alexandre 
Castanheira "nas 
cuestións fundamentais, 
souberon unirse todas as 
mans", en referéncia á 
CIG, plataforma que unirá 
ás centrais .nacionalistas 
. nas próximas eleicións 
sindicais. No tocante ao 
novo secretariado, a 
composición é semellante 
á anterior, se ben a 
candidatura de Manuel 
Mera gaña un 
representante e faise con 
sete dos dez membros que 
compoilen o máximo 
organismo da central, no 
que tamén estarán 
representados a 
candidatura de Xan 
Carballo, con dous 
membros, e a de lgnácio 
M. Orero, cun membro. 

Fernando Acuña, secretário xeral 
da CXTG, presente en case todo 
o congreso, realizou na clausura 
unha das intervencións máis 
aplaudidas "é máis o que nos 
une que o que nos separa", dixo, 
pero non se quedou aí: "co noso 
interés e traballo, moitos afilia
dos a centrais estatais poderian 
unirse a nós, os sindicatos na
cionalistas". As palabras eran 
contundentes, léxicas cando no 
rostro de Acuña xa se deixara 
ver a satisfación tras o resultado 
da votación do primeiro dia de 
Congreso sobre a CIG. Calquer 
dúbida quedaba abeirada, as 
tres liñas definidas no seo da 
INTG apostaban unitariamente. 
pola converxéncia. 

O informe do secretariado na
cional sainte -aprobado con 
146 votos a favor, 70 en contra e 
6 abstencións- xa recollia nidia
mente esta intención: "Na INTG 
traballamos durante estes tres 
anos moi firmemente pota unida
de, mesmo moitas ·veces a costa 
de descuidar outros aspectos, 
porque nos pareciá, e paréce
nos, fundamental para mellor de
fender á clase traballadora gale
ga". Impulsar a CIG foi precisa
mente a principal liña sindical 
marcada para o futuro neste 
congreso, mesmo relegando a 
un papel secundário outros te
mas importantes no mundo !abo
.ral galego como a. defensa do 
emprego ou a negociación co.., 

· lectiva. 

Pluralidade 
Seguidamente, o informe do se

. cretariado definía, en síntese, o 
· modelo de central que se procu
ra: "apostamos firmemente por 
un proxecto sindical indepen
dente de calquer partido ou or
ganización política, plural, reivin
dicativo, de ·masas, que teña 
como pónto de referéncia a So
b·erania Nacional de Galiza e a 
Emancipación da.Clase Traballa-
dora". . -· · 

O certo é que a pluralidade 

A INTG afirma ter aumentado nun 67% a afiliación nos últimos tres anos 

está xa presente no seo da INTG. 
As críticas á liña maioritária dei
xaron ouvirse durante todo o 
congreso e só cederon nas horas 

en que o sector vinculado a Xan 
Carballo preferiu ausentarse do 
mesmo "en adverténcia pola 
conducta antidemocrática do 

sector oficial e ·a falta de respeito 
ás minorías". 

O próprio informe do secreta
riado. nacional non ignorara estas 

As minorías reclaman unha maior "combatividade" · 

Manuel Mera: 
'Hai moita xente agard~ndo 
por unha gran central nacio1Jalista' . 
A esixéncia dun maior debate 
centrou a maior parte das críti
cas ao desenrolo do Congre
so. Para lgnácio Martínez Ore
ro, primeiro candidato dunha 
das listas ao secretariado e 
membro eleito deste organis
mo, "o congreso chegou. a 
pouco, non houbo tempo a de
bate", ainda qúe considera que 
era necesário "porque está aí 
ás portas á unidade sindical e 
a decisión tomada nese senti
do parécenos positi·Ja". 

Xan Carballo, membro igoal
mente do secretariado, e ca
beza da segunda candidatura 
máis votada, critica tamén a 
"falta de lexitimidade do con
greso poJo límite de tempo 
existente para o debate, o que 
motivou a non participación de · 
moitos congresistas". 

No tocante á liña de actua
ción da INTG, Orero manifes
tou as suas discrepáncias no 
sentido de defender unha prá
tica "baseada,-en maior medi
da, .na concienciación e · na 
movi'lización", ao t~mpo que 
considera excesivo o papel ou
torg'ado "ás relacións institu-

. cionais" e as alternativas -. de 
·"colaboración de clases, en 
moitos ·casos frustrantes". . . .. 

Xan Carballo considP.ra ne
cesário facer un m~ior fincaP,é 
na "combatividade", recupe
rando "o sentido histórico aa 

. INTG", vinculando, en maior 
medida, o traballo concreto "· 
"ao marco de liberación nacio- · 
nal, , contrário aos pactos so:
ciais e aQs acordos que. non 
sexan meramente tácticos 
coas centrais españolistas'' .. 

"A CIG saiu reforzada" · Mera resalta o feíto de que 
colectivos como a OTTS e ou-

Manuel Mera, ·que probabel- tros, asi ·como afiliados a cen~ ~ 
mente repita como secretário · trais estatais e mesmo non afi
xeral, dada a folgada maiorfa liados" "están esperando por 
conseguida, considera que _ unha central nacionalista, fir-
"pésie á reafirmaGión das co- me, eficaz, qü~ represente os 
rrentes de opinión nas suas seus intereses en .todos os fo-
formas de ver as causas, de- . ros, incluidos os europeus, sen 
fendidás ás veces arduamente, necesidade da intermediación 
rematamos xuntos e dispostos estatal" . 
_a traballar tanto oü máis a par- No tocante á liña sindical: a 
tir de mañá". 1NTG,' segundo Manuel Mera, 

O aspecto máis notábel do seguirá a facer fincapé "na ne-
congreso seria, . en , opinión de cesidade de criar emprego", 
Mera, "a aprobación da plata- fundamental dada á "situción -
forma da CIG. A Converxéncia económica de Galiza", conti-
saiu absolutamente reforzada, nuando na loita contra o "des-
froito da unidad~. total da cen- mantelamento industrial" e esi-" 
tral neste sentido. Demostrou- xindo ·do IN! que "reinvista en 
se que estamos todos por arri- Galiza as gañáncias que obten 
pliar moito máis a ·central e por en empresas· públicas galegas 
un sindicato moito mái~ plura- como En.desa. Celulosas e Alú-
li~ta". mina". o 

· diferéncias: "Os organismos de 
direción estiveron, nalgunhas 
ocasións, trab.ados por polé~i- · 

. cas ou conflitos surxidos nunha 
zona ou sector. Estes trasladá
banse mecanicamente, conver
tindoos en problemas de· proba 
de forza entre as distintas co
rreintes de opinión". 

Crecemento notábel da 
afiliación 
A ·1NTG teria incrementado, se
gundo o informe, durantes os 
tres anos transcurridos desde o -
anterior congreso, nun 67% a 
sua afiliación, obtendo uns bons 
resultado's nas eleicións á fun
ción pública, mantendo unha im
portante preséncia pésie "a per
da do ·carácter de sindicato máis 
-representativo que nos asegura
ba a preséncia en todas ?S me
sas de negociación". Ainda esi 
recóllese · a "participación na 

· maioria das loitas que se deron 
no pais eontra a desaparición-de 
emprego: Sidegasa, Astano, 
Heerema, Shiping Act, Telanosa, 
Porfirio ~ Diz; .Citroen Ourense, 
Sector Naval...". 

· O.informe do secretariado faiia: 
fin·capé no interés por ergaer 
"unha alternativa global para o 
desenvolvimento-e industrializa
ción ,de : Galiza, ,que frenara os 
plans das multinacionais e criara 

· un estado de opinión,. dentro e 
. tora da nosa nación, lavorabel a 

unha alternativa económica e so
cial, cun contido nacional e p:-o
gresista'". ·_ 

O . informe fai mención tamén 
ao Plan Galego _ de Empr.ego, 
asumido polo sindicalismo est~
tal; "até a~ora só anível verbal", 
no que se fai mención ao feito de 
que na Gal•za "está subempre
gado ou no desemprego 6 40% 
da povoación activa, e . de que 
hai que desenvol~.er · un potente 
s~ctor público". 

Eleición do ·secretariado 
e convidad.os 
Tanto a ponéncia alternativa de 
estatutos, como -os dous - textos 
alternativos de· acción sindical 

· resultaron rexeitados por unha 
maioria de delegados. Da corre
lación de forzas existente da idea 
a votación do secretariado na
cional, que puxo fin ao congreso. 
De 231 votos rexistrados, ; 156 
deron o seu apoio á candidatura 
·de Manuel Mera, 58 a de Xan 
Carballo e 17 á de lgnácio Marti
nez Orero. 

Entre as enmendas aprobadas 
destaca a que introduce á Secre
taria da Muller, con. voz e voto, · 

· na Direción Nacional. Ao remate 
do Congreso serian aprobadas , 
várias reso ucións de apoio aos 
-mariñelros de Namíbia, aos gan
deiros movilizados pota crise do 
sector l~cteo, aos traballadores 
de· Alvarez e aos de Ascón · re
centemente condeados, entre 
óutras; 

Na clausuré;¡ estiveron .presen
tes membros da direción ·de to
das. as forzas nacionalistas, ·agás 
o PNG-PG que celebraba ·simul
taneamente o seu congreso, asi 
como · un dirixente das CCLL e 
outro da lntersindical Portuguesa 
da ·zona norte. Fixeron uso da 
palabra os representantes sindi
cais da CXTG, LAB, SOC e Ale
xandre Castanheira, director da 
eétició'n en portugués da revista 
daFSM. O 
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MAPA SANITÁRIO 

Reivindican a reforma do Mapa· Sanitário . 

Iniciativa lexi·s1ativa popular Para construir un · Hospital en Arousa 
•X.CASTRO RATÓNNILAGARCIA Esta iniciativa parlamentária 
O deputado do BNG Francisco pede a revisión do Mapa Sanitá, 
"T:rigo, en representación do seü rio, aprovado pola anterior Xunta, 
grupo parlamentário ven de_ .·- para ql)e se Grie a área de saúde 
apresentar diante da Mesa 'do .. de. Aro.usa baixo Salnés, que in-
Parlamento de Gal iza, un ha pro- . clua a construción dun hospital 
posición non de lei, . para criar- .comarcal. 
unha Area de Saúde -cun Hos
pital- na comarca de Afousa. 

N.la exposición · de motivos, o 
BNG recorda que esta comarca 
está habitada por máis de 
100.000 persoas, que pratica
mente queda dobrada na época 
do verán, carecendci da máis mí
nima estrutura sanitária qu~. se
gündo o Bloque nesta proposi
ción, débese· correxir de imedia~ 
to · 

ESCOLARIZACIÓN 

. . . 

Con este mesmo obxectivo; a 
. vella "Comisión cidadá én defen

sa de Cortegada", unha vez lo
grado parcialmente o seu obxec
tivo de 'impedir a urbanización 
desta illa, reconverteu a :sua es
trutura para ·trabal lar agora co fin 
de mobilizar as opinións necesá
rias .e desenvolver as iniciativas 
que to¡en precisas para acadar, 
den?e· a base popul~r, a dota-

Alegan que~ non hai· médios 

~ión sanitária .que sinala a inicia-
. tiva do BNG, a primeira forza po
lítica en facerse eco· parlamentá
rio desta inquietude xeral da co
. marca; especialmente notória en 
Vilagarcia. ' ' 

Agora, como Comisión Promo-
. tora da Iniciativa Lexislativa Po
pular, dirixiron escrito ao Parla
mento Galega, coa mesma pre
tensión que o posterior do Blo
~ue, na que entre outros aspec
tos si_nalan que "a situación hos
pitalária da Comarca de Arousa, 
actualmente considerada como 
Zona Sanitária de Atención Inte
grada na Area de Saúde de Pon
tevedra, non ·se corresponde nen 

.un. Cotisello Escolar do Carballiño 
.. .... . . 

Oponse _á integración de nenos xitanos 
• XOSÉ ·R. CASTRO/CARBALLIÑO 

A escolarización duns nenos xi
tanos, a estas alturas de Curso, 

/ ... . acaba de xerar un enfrontamento 
/ entre o Consello Escolar do colé-
, xio público ·~calvo Sot~lo" e a 

asistenta social do Centro . de 

de o inicio do curso.e pedido que 
.. "cando se faga un plan, o cal 

pode ser maravilloso, polo. me
nos, se cante con eles", argu
mentando ad€mais que este 
caso pode sentar precedente, 
"xa que poden seguir chegando 

Saúde de Carballiño. Coa volta ,.. 
de vacacións, téntase escolarizar 
aos rapates da colónia xitana, 
como parte dun programa de in
tegración feíta por esta funcioná-

nenas de maneira · caprichosa" 
perguntando-se se iste é igual
dade de oportunidades. 

A Asistenta soQial, pola sua 
banda, fai referenza á história, 
comezando coa -apresentación 
do mencionado programa de · 
reinserción, que foi apresentado. 
aos· alcaldes de O CarbaWño, Ar
ximiro Marnotes e Maside, Delfín 
Lagc;>,, ambos os dous do, PP
CdeG, contando coa aprobación 
da colónia xitana a cal estaba. re-

. ria en colaboura con outros profi
sionais. 

lnteirados disto, e. despois 
dur.has . primeiras conversas, o 
Consello .Escolar do Coléxio fai 
público un comunicado encabe:
zado da seguinte. maneira. "A pri
mavera, que o san.gue altera, . al
terou tamén ás autoridades mu-. 
nicipais, asistenta social e equi
P.? multidisciplinar, a respeito da 
escolarización duns nenas da 
vila" . 

No devandito escrito, fan fin~ 
capé en que se alguén os quer 

· escolarizar sen qs mestres, pero 
que como profisionais do ensíno, 
non poden facer demagóxia,, di
cindo que a estas alturas de cur
so poden integrarse no verdadei
ro senso que iso conleva, consi
derando o intre como perxudiciall 
para os rapaces. A proposta do 
Consello é que os rapaces se es
·cojaricen ao qomezo do próximo 

. curso, aló polo mes de Setem
bro, lembrando- lle á . asistenta 
social e á administración, que 
eran collecedores do terna des-

. prese'ntada nesa reunión; sendo 
realizado este plan pala asisten
ta, coa colaboración da asistenta 
social de base e a Equipa de 
Servicios Comunitários. Este 
program~ contempla catro leixes 
básicas de actuación: vivenda,· 
saúde, educaCión e traballo. 

Polo que atixe á educación, no 
Carballiño hai un total de 21 ne
no.s en idade obrigatóría de es
cola~izaci'ón (de 6 a 16), cfl.Je nor:i 
o están, e en Masrde, 15. Esta si
tuación xa fora comuni:cada á 
Delegación Provincial de Educa
ción várias veces, pero o pasado 
mes de Marzo foi apresentada á 
insperrctoira de .zona de Carballi
ño, que · ordenou a imediata es
colarización dos cat i1vos, che
gándose ao acorde coa direc-

. ~ll .. ¡ 
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DELEGADO · 

ENRIQUE MAGDALENA Vil.A· 
VELÁZQUEZ MORENO, 34-1° - TE_LF.: (986) 22 54 98 
~ 
CON ESTES~RECIOSASEGURE CONXUNTAMENTE 

. - - ~o ~~u VEHICULO E A SUA VIVENDA 
Wl4."-4.4lWAW u • • • . • • :¡p :¡i ~ 

SEAT-VW FORO . 
l ~iza . Málaga1 Ritmo, Ronda,-124, 131 .. 38.490 
VW Golf ... .. ~ ...... .. ... .... : ..... .. ......... ..... . ..,. .. 44.757 

Fiesta 1 J ...... ........ ... ..... .. .. .... ...... ... ....... 31.532 
Fiesta 1 .3, Éscort, Taunus-1600 ... ....... 34.056 

VW Polo .. ... ....... .. ... ...... ........ ......... . :., . ." 38.490 Escort-1.600,'0rión-diesel, 9ierra .. · ..... . 39.9<J2 

CITROEN .. PEUGEOT-TALBOT 
AX TRE, BX-14, GS, Visa 11-Super . ...... 38.490 
CX, BX-19, Visa diese! ... .... ..... ... .. ..... .. . 44.757 

~eugeot-205. 404, Talbot-159 .... ..... : .. . 38.490 

p~~~::~gg; :: : : : :::: : : :::: :: : : :: ::: : ::: : : :: :::·:: : :-~: ~:~~ 
RENAULT . . 
Super 5 .... ............. .. .... .. .... , .... ........ ...... . 35.210 OPEL 
R-9, R- 11 ........ .. .... ..... ... : .. ... .. .. .. ... ....... . 38.490 
R-21, R-11 GTO, R-18 ..... . 44.757 

Corsa-TA, Kadett 1.3, Record 1.5 ....... 38.400 
. Corsa-0, , Kad~tt-D .. ...... ...... ......... ........ 44.757 

E ADEMAIS CONEZA A NOSA NOVA POLIZA 
DE ASISTENCIA EN VIA).(E POR SOIO 2.11 O PTA. ANUAIS 

PRESTAMOS SERVICIO EN TODA. _GALIZA 

ción . de centro de- que comeza
sen despois de semana santa, 
"por e,l<preso desexo do Conse
llo Escolar"; comenta a asistenta, 
chegando o problema con pos
terioridade. Esta escolarización 
afectaba unicamente aos rapa
ces de sete anos e menores des
ta idade, xa que a asisténcia a 
escala dos maiores desta idade 
é até ós 16 anos,. oferecia duas 
a~ternativas que había que des-

. botar fprzosamente: a prirneira 
delas, seria que os novas estu
dantes, acudisen ao curso que 
por .idade He correspondese, "o 
éal ·seria unha falácia, postq que· 
.non están alfabetizados" e a se
gunda, seria metelos nos primei
ros cursos, e · ao seren moito 
mais grande~. "podíanse sentir 
discriminados", chegando ao 
acordo cos dous alcaldes en 
cuestión de criar unha escola
ponte, na cal os nenos botarán o 
tempo que sexa preciso, atá iren 
á escala pública. 

O compromiso dos alcaldes, 
que segundo esta funcionária 
nada tiñan a ver no asunto, xa 
que non era competéncia deles, 
era o buscar e acondicjonar o lo
.cal para escala-ponte. 

No fondo da cuestión, · rumo-
. reábase, que esta escolarización, 
era condición indispensábel para· 
aceder a unha vivencia de pro
tecGión oficial , o cal tamén foi 
desmentido pala a·sistenta, quen 
dixo: "is~ é oútro problema". O 

. somos coñeCidos 
·na .Galiza . inte_Íra, 
pola nosa 
·es peeialización 
en libros 
galegos 
e portugueses 

· , República 
Praza do Li\;>io El Salvador, 9 

Tel. 26 .63 7'7 ·. Tel. 56 SS 12 
,. A CORUÑA' SANTIA~GO 

cos mínimos sinalados en camas 
por mil habitantes sinalados pala 
Organización Mun'dial da Saú
de". Engaden que a própria Lei 
d~ Sanidade estabelece un tope 
máximo de 250.000 habitantes 
para unha Área de Saúde supe
rados ¡:¡.mplisimamente, hoxen
dia, pola zona de Pontevedra 
onde está integrada a Comarca 
arousá. · 

Paralelamente, pretende o 
pronunciamento favorábel do 
Concello de Vilagarcia, centro 
chamado a ubicar o futuro Hos
pital Comarcal que agora se rei
vindica, para darlle máis forza á 
iniciativa lexislativa. Con esta fi
nalidade, pediron por escrito ao 

P. ATRIMONIO SINDICAL 

amparo do disposto na vixente 
Lei de Réxime Local en canto ás 
faculdades do alcalde, que no 
Pleno de Corporación previsto 
para o día 26 de abril, se inclua 
no ponto da orde do día que vaL 
debater unha moción neste sen
so, a "intervención dun represen
tante da Comisión, na defensa 
desta iniciativa". O Pleno, que 
será extraordinário, ven de con
vocarse a iniciativa do grupo mu
nicipal dos socialistas, que, pre
sionados por este sentir popular 
están a levar unha série de xes
tións diante da Administración 
Sanitária estatal que axuden a 
forzar a construción do tan nece
sário Hospital Comarcal. O 

Mentres a ~GT ocupa dous 

A-INTG discriminada 
no reparto de locais 
dos sindicatos 
• X. CASTRO RATÓNNILAGARCIA 

A INTG ten realizado, no 
último mes, dous peches 
no baixo do edifício 
ocupado pola fenecida 
AISS, para mostrar · 
publicamente a sua 
posición de defensa firme 
ao direito a dispar dun 
local, dentro do equitativo 
reparto do Património 
Sindical do$ traballadores, 
diante da evidente 
discriminación da 
Administración que, pésie 
a ser a terceira Central 
sindical máis impor:tante 
na comarca de Arousa 
polo número de delegados 
resultantes das pasadas 
eleicións sindicais, é a 
única que non dispón de 
local. 

A discriminación é máis grave, se 
cabe, toda vez que no edificio 
que dispón de baixo e tres plan
tas máis, a primeira está ocupa-
da por CCOO, a terceira está ce
dida á organización de empresá
rios da zona FECA (Federación 
de Empresários da Comarca de 
Arousa) e UGT, nun actQ visíbel 
de insolidariedade e descarro, 
polo consentimento e amparo 
que ten por parte dos responsá-

- beis .guvernativos, ocupa duas 
plantas: o segundo piso e máis 
o baixo. 

A INTG, que ten recorrido, por' 
escrito, a todas as instáncias da 
Administración . responsábeis 
deste discriminatório reparto, 
agarda a intervención do Gover
f!O Civil, que sen embargo non 
tivo até o momento a deferéncia . 
en receber a unha. Comisión re
present9tiva dest~,,sindicato. 

Os empresários asociados en 
FECA, co apoio manifesto. da 
CEOE, reiviooican a totalidade 
do edificio ao entender que era 
legado do património herdado da 
vella Agrupación Gremial de Vi.la_: 

. garcía, a éuxo património impu
.tan, desde 1932, o solar onde foi 
construído o actual edificio, con
siderándose os únicos continua-

. dores daquela · AgrUpación. Cre-

se nos circulas sindicais que, 
sen embargo, o que pretende 
FECA coa reclamación é "encon
trar unha oferta da Administra
ción que os indenice economica
mente ben, e lago esquecerse da 
reclamación". Até que os empre
sários deixen, posibelmente, a 
planta que ocupan e que permiti
ría dispor da totalidade das tres 
existentes ·para as organizacións 
dos traballadores, a INTG está 
disposta a manter as mobiliza
cións e buscar fórmulas de de
núncia e presión que forcen aos 
responsábeis administrativos a 
dar cunha solución que poña re
mate á situación actual que os 
discrimina somente a eles, desde 
que CCOO -que no pasado re
corréra a medida de peches si
milares-, hoxe dispoña da pri
meira planta tras a mudanza do 
INEM a outras oficiñas, mostran
do agora a sua indiferéncia ante 
a atitude de UGT, que perxudica 
claramente á INTG. UGT, entan
to, abunquE?rízase no interior do 
local tomado pala INTG, coa ins
talación de reixas, porta blindada 
de seguridade na entrada e me
diaas de seguridade próprias 
dunha entídade bancária, en 
guarda permanente, chegando 
mesmo a apresentar denúncia na 
Comisaria de Policía contra os 
. responsábeis loca is da central 
nacionalista, pola ocupación do 
local. 

Rixidez da UG1 
As conversas entre ambos os 
dous sindicatos, tendentes a 
atopar unha solución, resultaron 
infrutuosas ao pecharse os uxe
tistas nunha posición ríxida que 
partía de entender como irrenun
ciábel o seu direito a beneficiarse 
do local por "ser os primeiros en 
ocupalo". 

Entre tanto, a INTG denúncia a 
pasividade do Governador Civil, 
Jorge Parada, que até agora non 
tivo a ben recebelos para coñe
cer a sua postura sobre o confli
to, no que debe. mediar para for
zar unha ·solución de reparto dos 
locai~ sindicais que repar~ .a si
tuación _discriminatória que so
fren. Rematado o congreso dos 
sindicalistas galegos, en Poio, 
veñen . con novos folgos para, 
novamente, atacatoo conflito. O 
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Xóvenes .Agricultores primeiro firma o acordo e lago intenta mobilizar 

Éxito das tractoradas mália o confusionismo 
.A.E. 
As· mobilizacións labregas 
que se realizaron esta · 
semana estiveron cheas 
de confusionismo pola 
decisión de Xóvenes 
Agricultores, firmantes do 
acordo -lácteo, de sacar os 
tractores á rua, 
adiantándose ao 26, data 
fixada polas CCLL. Ainda 
asi, hai que consideralas 
todo un éxito, tanto pola 
participación como pala 
resposta de cidadáns non 
perxudicados 
directamente pola crise 
dos sectores lácteo e 
cárnico. 

A posíbel gran mobilización con
xunta do sector lácteo-agrícola
gadeiro convocada para o pasa
do dia 22 quedou desactivada 
despois de firmar a maioria dos 
sindicatos e a patronal leiteira un 
acordo sobre os orécios. Só o 
Sindicato Labrego Galega se ne
gou a asinar o acordo por consi
derar, como unha das razóns 
fundamentais, que non garantía 
nada. 

Este mesmo sindicato, des
pois da gran manifestación cele
brada o 1 de Abril en Composte
la, xa comezara a preparar unha 
tractorada como forma de pre
sión e de reivindicación dos pon
tos que, aprobados en diferentes 
asambleas, levaran a miles de 
gadeiros a camiñar palas ruas 
compostelás. A data fixada no 
momento que os demais sindica
tos asinaron o acorde foi o día 

As vilas pararon en solidariedade cos gandeiros 

26 de Abril, tendo previsto unhas 
saídas os días anteriores "para ir 
quentando motores". 

A surpresa chegou cando os 
Xóvenes Agricultores anun(!ia
ban, aos poucos dias de firmar o 
acorde que "ian mobilizar para 
que este se cumpra", adiantán
dose á mobilización anunciada 
polas CC.LL. e sen sequer porse 
en contacto con este sindicato. 

A decisión e a própria celebra
ción da tractorada, acollida con 
gran despregue nos meios ele 
comunicación, encheu de confu-

sionismo a moitos agricultores, 
sobretodo nas zonas na que non . 
se tiñan celebrado asembleas. 

Misturáronse así duas reivindi
cacións moi pouco coincidentes 
nos obxectivos, con tractoristas 
que saían ás estradas sen saber: 
moi ben o que apoiaban, cando 
non sostendo posturas distintas 
ás que eles reivindican: uns a fa
vor do acordo, outros en cootra. 

Misturábanse asi os afiliados 
dos dous sindicatos en Castro· 
de Lea, Guitiriz, Taboada e ou
tras vilas nas que as CC.LL. xa 

A CRISE DOS CONXELADORES 

Mentres os sindicatos se deciden pala mobilización 
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tiñan convocado tractorada para 
eses días e, noutras,-a xente su
mábase sen saber quen convo
caba. Houbo cooperatiyas como . 
as de Pontevedra que rexeitaron 
participaren en calquer das con-

. vocatórias, mobUizando pola sua 
conta por máis que aceitasen a 
táboa reivindicativa das CC.LL. 

Vista a situación; .CC.LL. deci
diu mobilizar tamén os días 24 e 

. 25 naquelas zonas nas que tiña 
menos potencial · e XX.AA., te
mendo quedar en evidéncia, su
máronse á do .dia 26. 

A Plataforma Cidadán tentará presionar á CEE 
para salvar o sector conxelador 
.A.E. 

A Plataforma Sindical e a 
Plataforma Cidadá están a 
empregar duas tácticas 
diferentes pero un mesmo 
obxectivo: salvar o sector 
conxelador. Os sindicatos 
.convocaron a primeira 
manifestación o Venres dia 
20 en Cangas con amplo 

. respaldo popular, tanto na 
participación como no 
peche de comércios. Para 
o día 27 teñen convocada 
outra mobilización en Vigo. 
A Plataforma Cidadán 
presionará ante os 
organismos comunitários 
para buscar a solución; 
UGT e PSOE non 
participan nesta comisión 
e o PP móstrase reácio a 
apoiar calquer 
mobilización. 

::>s estamentos comunitários, a 
1ível de Presidente do Consello 
fo Ministros e Comisários, van 
;er requeridos pola Plataforma 
~idadá para que poñan fin á ac
ual · crise do sector- conxelador 
1alego. · Primeiramente enviaran
e Ufl documento no que desen
olven as medidas urxentes para 
viabilidade de frota. Máis tarde 

irán as· entrevistas para recabar 

Manifestación en Cangas en solidariedade cos mariñeiros 

a sua posición. 
Idéntico procedimerito van se

guir co Governo central e a Xun
ta. 

Paralelamente pretenden ·que 
os concellos -riveiraos galegas 
apoien o documento subscrito 
pola plataforma, facéndolle un 
especial chamamerito ao de Vigo 

que, máis unha vez, como no 
caso dos estaleiros, queda á ma-. 
rxe das reivindicacións dos seus 
viciños. 

O Consello de Relacións Labo
rais xa asumiu tamén os pontos 
da Plataforma Cidadá e preten
den qUe tamén se pronúncien 
neste sentido as -Cámams de 

Cor:nércio e outras institucións 
que poderian estar relacionadas, 
ao tempo que tentarán a con
cien('.iación do pavo en xeral por 
meio de carteis explicativos. 

A Plataforma. Cidadán está 
compósta por sindicatos e parti
dos políticos, agás PSOE, UGT, 
FPG e· APU. No SGTM déronse 

A surprendente decisión 
de Xóvenes Agricultores 
A explicación dada pm-·Xóvenes 
Agricultores de ·que "mobilizan 
para que o acordo se cumpra", 
convence . a moi poucos, posto 
que até o 1 de Maio non entrará 
en vigor o acordo. Máis verosí
meis son outras explicacións 
como o temor a quedar marxina
dos de toda a dinámica sindical 
galega con outro importante éxi
to das CC.LL. e de que a direc
ción estatal os abrigase a estas 
mobilizacións, máis ila dinámica 
doutras comarcas. Asi ternos 
que XX.AA. acantazaron a sede 
da Unión de Cam·pesinos Leone-

. ses por firmar un acorde como o 
galego; en Toledo e Ávila corta
ron as estradas, o mesmo que en 
Cantábria. 

Na Galiza as suas mobiliza
cións éstiveron apoiadas polo 
aparato caciquil do PP, partido 
co que teñen c_ertas relacións, 
até o ponto de o alcalde de Lalin 
cha01ar aos representantes das 
cooperativas qa comarca para 
pedirlles que se mobilizasen cos 
XX.AA. e non o fixesen coas 
CC.LL. 

As concentracións de Xóvenes 
Agricultores, ao contrário que as 
das CC.LL. ian som~nte dirixidas 
contra o Governo· central, sen 
mencionar para nada á Xunta. 

Resaltar tamén a acollida que 
estas . mobilizacións tiveron por 
parte da povoación non labrega, 
posta (je maf1ifesto non só nos 
peches de cdmércios senón na 
paciéncia con que moitos con
dutores ?guantaron os grandes 
atascos. O 

tensións ante a firma do acordo 
ao desautorizar a maioria da di
recció!l a postura do seu Secre
tário Xeral, Manuel Caamaño, 
contrário á Plataforma. 

Outros que non están de acor
de son o sindicato profisional 
·AETINAPE, ao que os outros sin
dicatos consideran "un .títere do 
PSOE". Persoas opositoras, che
gadas sobretodo de Cangas, 
arroxaron moedas aos firmantes 
da Plataforma. 

Na Plataforma o PP tenta im
pedir tamén calquer mobiliza-
ción. -

Manifestación en Vigo 
Pola sua banaa os sindicatos te
ñen convocada unha manifesta
ción par.a o dia 27 en Vigo, Linha 
semana despois da celebrada en 
Cangas coa participación de per
to .de 5.000 persoas e a solidarie
dade do comércio da vila. 

UGT, que non está na platafor
ma viciñal, si apoia a sindical, 
pésie a que os pontos son idénti
cos. AdUcen, entre outras cau
sas, qúe os máis de seis millóns 
que se peden par barco amarra
do e mes, benefícian enorme-

. mente aos empresários, pois o 
amarre só lles custa millón e mé
dio, esquecendo, segundo os 
outros sirn;jicatos e a patronal o 
custe da amortización dos bu
ques, e acusándoos de querer 
enfrentar a traballadores e patro
nos. O 
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Francisco Trigo 
'O BNG non pode . perder 
nengunha ocasión para. menorar a situación do país' 
.A. EIRÉ 

Non quer ser un político 
profisional porque ten medo 
a alonxarse da realidade 
social, fata co 
convencimento dun 
militante neófito por máis 
que os sel.is anos de 
traballo político o leven a 
ponderar cada · afirmación, 
sopesala e até relativizala 
con un "ainda que estexa 
equivocado". A escala do 
PSG deixou en Francisco 
Trigo Durán, parlamentário 
do BNG por Pontevedra e 
destacado militante do 
Colectivo Socialista, un 
pouso evidente. Mergullado 
·no traballo parlamentário, 
en temas tan candentes 
como o das cómunicacións 
e a frota conxeladora, 
considera que a sua laboura 
ten que facerlle coñecer os 
problemas de perta e pede 
que a "xente entenda dunha 
vez que o BNG ten que 
asentarse como 
organización". 

Encóntrase cómodo no seu tra
·ballo parlamentário? 
Para min o Parlamento signifi.ca 
continuar o traballo político que 
estaba a facer noutras instáncias 
do BNG, na misma situación de 
responsabilidade, ainda que nun 
posta novo. O importante da re
presentación do BNG é que un mi
litante de base como podo s.er eu, 
chegase ao Parlamento, pero non 
me sinto. nen desprazado nen me 
vai facer esquecer outro tipo de 
lábouras. 

'~ UNA POLITICA 
QUE TEMOS MARCADA 
PARA O NOSO 
TRABALLO. ESIXE QUE 
ESTEXAMOS EN 
CONTACTO 
PERMANENTEMENTE 
COA SOCIEDADE' 

Pero o . traballo parlamentário ca
raCterízase pola absorción que 
produce a sua mecánica. A pró
pria configuración du grupo do 
BNG, o pasar de uri deputado a 
cinco, significa a esi~ncia de re
dobrar o esforzo . para· que . se 
poda apreciar facilmente ~se tra
ballo ... 
Un dos grandes perigos que ten a 
vida parlamentária é o pensar que 
o Parlamento é o embigo do mun
do. Ese síntoma de secuestro que 
poderia exerc$r o parlamento so
bre os eleitos do BNG non existe; 
a liña política que ternos marcada 

· para o noso traballo, esixe que es-

texamos en contacto permanente
mente coa sociedade, consideran
do vital que exista un . traballo de 
base. Eu o que estrn..1 a facer é au
mentar moito máis o contacto coa 
xente e coa organización incluso 
para estar elaborando propostas., 
non só parlamentáriqs, cara as al-

. ternativas que o BNG ten que dar. 
N_ós propoñemos facer un bon tra-· 
bailo parlamentário, pero, sobreto
do un bon traballo social. 

-Por outra parte tampouco aban
donei as miñas actividades priva
das para non abandonar a realida
de... Na miña militáncia política, 
desde hai moito tempo, sempre 
defendin que non era bon que os 
militantes fosen profisionais da 
política, senón militantes dunha 
organización que poden ser rele
vados en calquer momento por
que non é ese o seu traballo ¡.:.rofi
sional. 

'SEMPRE DEFENDIN 
QUE NON ERA BON 
QUE OS MILITANTES 
FOSEN PROFISIONAIS 
DA POLÍTICA' 

gramáticos, desenvolver os nosos 
-pontos mínimos: Esta .é a política 
que vai decantar o que é o BNG a 
respeito doutras forzas políticas e, 
mesmo, o posíbel pacto cos gru
pos nacionalistas no Hórreo. 
Hai duas cuestións transcenden
tes agora en discusión e nas que 

_ vostede participa tanto pala sua 
responsabilidade tanto parla
mentária como elaborando a es
tratéxia do BNG. A primeira é a 
das autovias: como contempla 
nestes momentos a construción 
destas vías rápidas, sobretodo 
despois da última visita de M. 
Fraga ao Governo central? 

. O noso acordo no tema das auto
vias entra inteiramente dentro do 
qu~ é a nosa política de defensa 
do país. Ternos que ter claro 
como nacionalistas que o BNG 
non pode desaproveitar nengunha 
oportunidade de mellara de cues-
tións vitais para a nación. Nun de
terminado momento plantexóuse
nos un pacto de consenso para 
reclamar ·todas as forzas políticas 
parlamentárias a construción das 
autovías antes de 1993. Nós dei-
xamos reivindicación::; considera
das básicas para conseguir o 
é1Qordo, ainda que, como era de 
esperar o PSOE descolg"ouse. 

Adeinais da defensa dos nosos 
intereses ·esta política serve para 
pór de manifesto como o PP xoga 
a duas políticas: por unha banda 
aliñase na Galiza contra o PSOE, 
pero, pola outra, responde a unha 
política de estado. Aquilo que di
ciamos os do Bloque que PP e 
PSOE eran as duas caras da mes-

Na anterior lexislatura 0 BNG cri- ma moeda segue a ser certo. 
· ticáballe ao PSG-EG a apresenta- A viaxe de Fraga a Madrid deixa 
ción de moitas iniciativas · parla- traslucir a prioridade da política de 
mentárias pero sen iren acompa- Estado, ao afirmar que xa lle pro
ñadas dun .traballo real de bas~. meteron prioridade para 1993. Se 
Até que ponto pode ocorrer que o pp pasa por isa, nós non: Irnos 
ao aumentar o seu traballo parla- reclamar que se cumpra o acordo, 
mentário o BNG se vexa en pare- considerado positivo, entre outras 
cida tesitura? . causas porque permite a comuni
Coido que non era que o BNG catión con Portugal, através da 
como tal criticase ese traballo, le- . autovia Sul. 
xítimo de EG. Non era unha teima 
nosa nen nunca o fixemos explici-
taménte. Esto non quer dicer que 
o noso traballo parlamentário non 
difira substancialmente do . que 
realiza EG, por conceicións dif€-
rentes do que é a política de movi-
mentos sociais na Galiza. 

O BNG non vai cair na teima de 
ser o campeón,. na apresentación 
de emendas, perguntas e proposi
cións. Nós afirmamos durante a 
campaña eléitoral que ·non iamos 
ser campeóns de nada, que só ia
mos apresentar as cousC!_s que 
_considerasemos necesário _apre
sentar. A opinión pública galega 
pode darse canta xa neste intre de 
que é asi. O aumento do número 
de deputados vainos permitir tra-
ballar máis e mellar, pero sen fa-
cer comparanza con outras forzás 
políticas. 
Pero cantas máis iniciativas leven 
a cabo máis difícil é que estas te
ñan unha resposta adecuada. 
Distingo dous tipos de iniciativas: 
as pontuais, que xa veñen deman
dadas socialmente e aquel traballo 
que queremos desenvolver en 
profundidade e que vai ter unha 
transcendéncia social que é o le
var a cabo os nosos pontos pro-

'Q BNG NON VAi CAIR 
NA TEIMA DE SER O 
CAMPEÓN NA 
APRESENTACIÓN DE 
EMENDAS. 
PERGUNTAS E 
PROPOSICIÓ-=N"--S,.--

Outro dos temas clave no que 
está intervindo tamén directa
mente· é o da frota conxeladora. 
Ao amarre dos barcos estáselle 
replicando~ coa criación dunha 
plataforma cidadán e outra sindi
cal... __ __ , 1 

Cando se apresentaron no Parla- . 
mento as propostas do PP e EG, 
nós, ainda .. que estabamos de 

acordo, apresentámos unhas 
emendas pois non concordáaba
mos en· apoiar as· alternativas de 
só unha parte, neste caso os em
presários. A nosa emenda á totalí
dade planteaba tamén a situación 
dos traballadores, pois tiñamos 
mantido contacto coas organiza
cións sindicais antes de apresen
tar a emenda. A Plataforma Sindi
cal constituída agora recolle pon
tos defendidos por nós entón, 
como o de que non se detraia o 
desemprego das posíbeis presta
cións que estes podan ter no futu
ro; ou a moratória nos cri:"ditos e 
non a co'ndenación, como xeito de 
conseguir o pleno emprego. 

Outra das propostas era a cria
ción dunha comisión ad hoc, na 
que participaran tamén sindicatos 
e patro111al, para estudar a situa
ción e, en último termo se plante
xase a renegociación do tratado 
coa CEE. Non foi adiante pero, cu
riosamente o conselleiro anunciou 
un congreso de pesca para estu
dar estas cousas. Dísenos que 
non para logo recoller a proposta, 
pero o importante é que se faga. 

'Q PP XOGA A DUAS 
POLÍTICAS: POR UNHA 
BANDA ALÍÑASE NA 
GALIZA CONTRA O 
PSOE. PERO POR 
OUTRA RESPONDE A 
UNHA POLÍTICA DE 
ESTADO. AQUELO QUE 
DICIAMOS OS DO 
BLOQUE QUE PP E 
PSOE ERAN AS DUAS 
CARAS DA MESMA 
MOEDA SEGUE A SER 
CERTO' 

O BNG apoia, entre outras cou
sas, a constitución da Plataforma 
Qidadán, porque vai servir para 
algo que nós sempre viñemos pre
dicar: a concienciación social do 
problema. Deixará en evidéncia a 
gr_avidade da situación propiciada 
pola CEE e a necesidade. de que 
a Galiza poda negociar direita
mente os ?eus caladoiros. Hai 
cuestión que quereríamos que es
tivesen incluídas como a renego
ciación do tratado ou a preséncia 
da Xunta, pero, ainda asi, non po
demos dar un portazo e renunciar · 
a dinamizar o traballo para conse
guir o pleno emprego dos nosos 
traballadores e o mantimento do 
noso aparello produtivo, algo vital 
e eixo básico da pol.ítica .do BNG. 
Nós non irnos capitalizar nada, se
nón ·que se reivindique o que hai 
que reivindicar e como hai que rei
vindicalo. 

Estamos tamén estudando o 
acordo das centrais para levalo ao 
parlamento como reivindicación 

própria dos traballadores. 
Falaba antes do rexeitamento de 
propostas por parte do PP, ainda 
afirmando estar de acordo con 
elas ... 
Dicia o outro dia Alberte, o com
pañeiro parlamentário por Lugo, 
que no Hórr&o se estaba xogan9o 
unha partida de ténis entre o PP e 
o PSOE. Partida que demostra a 
inutilidade para Galiza destas 
duas forzas políticas. Estamos a 
asistir a un xogo moi curioso: un 
partido que está no poder, que ten 
o apoio necesário para levar 
adiante as suas propostas, pratica 
o filibusterismo P,Olítico contra 
toda a oposición. E evidente que 
se está a producir un obstrucionis
mo político por parte do PP que 
non deixa progresar iniciativas po
líticas boas para o páis, ainda que 
estexan no seu próprio programa, 
como eles din, escusándose en 
que van melloralas. 

Filibusterismo que se aplica 
porque nen o PP nen o PSOE de
fenden os intereses da Galiza, 
pois que mentres os socialistas 
defenden as posturas da Adminis
tración do Estado, o PP utiliza Ga
liza para facerlle obstrución ao 
Governo central. De seguir asi os 
do PP van ser os profetas do non, 
votando en contra de propostas 
mesmo do sectores que o apoian. 
O PP ten síndrome de reconquis
ta, consideran que a Xunta é de
les, Galiza é deles e, polo tanto, 
poden facer o que queiran. 

Poñendo de manifesto as suas 
contradicións como nos temas 
das autovias é como o BNG vai 
queimar ao PP, sempre que o 
PSOE queira. 
Cal é a colaboración entre as for
zas galeguistas no Parlamento? 
Nós seguimos a dar m0stras dese 
desexo de colaboración. Nos 
grandes temas pódese e débese 
dar. O BNG propiciou mesmo un 
consenso no tema do leite, no que 
chamamos a todas a forzas políti
cas, incluso as extra-parlamentá
rias, para apresentar un plan con
xunto. O mesmo ocorre no Plan 
Galego de Emprego. Isa ven dado 

, pola oferta eleitoral que fixemos. 
Para que ese programa dos doce 
pontos se concrete é necesário 
oferecerlle a participación das de-

. mais forzas nacionalistas. Naque
les pontos que haxa que consen
suar, . incluso consensuaremos, 
pero non irnos ir a debates fúteis 
que nos podan deixar seh armas 
cara o futuro. D 

'Q BNG APOIA A 
CONSTITUCIÓ..:..:..N~D--=-A--
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GALIZA E MUNDO 

'Misturar unidade e ·resultados eleitorais· 
non conduce a nada porque son-debates diferentes' 
O futuro pasa, para alguns, por 
unha reformulación do panora
ma político galeguista. 
Cando se plantexa a reformula
ción de alternativas prodúcese, 
polo xeral , en épocas eleítorais e 
ten como eixos básicos os resul 
tados eleítorais e a chamada uní
dade. Misturando unidade e re
sultados eleitorais non saí nada 
porque se tan debates diferen
tes. Os efeitos de pinza e de pre
sión en períodos eleitoraís ao 
único que conducen é a non 
conseguir nada, perxudicando, 
incluso, os intereses ímediatos. 

Nós ternos claro que para cer
tas comparecéncias eleitorais haí 
programas mínimos que nos po
den unir, pero tamén ternos claro 
cales son as diferentes alternati
vas. 

lso non saca que se siga a talar 
de reformulacións. 

Nestes momentos están de 
moda polos distintos aconteci
mentos que se están a dar a ni
vel mundial. Precisamente, anali
sando estes, hai. que chegar á 
conclusión de que na Galíza 
unha fronte como o BNG é can
do ten máís razón de ser. A fron
té é a mellar fórmula organizativa 
para. manter o nacionalismo, de
fender os intereses do povo no 

seu conxunto e non ser asim ila
dos. 

As teorias da nova esquerda 
europea, de unidade entre socia
listas e comunistas só levan a 
unha cousa: a un partido socia
lista de corte social-demócrata. 
Se reformulam0s a esquerda na
cíonalis.ta galega, democrática, 
terá que estar fóra da nova es
querda europea, co que se pro
duce a primeira contradición e, 
para superala, teriamos que en
trar nela, con todas as conse
cuéncias: conduciríanbs ao bi
partidismo americano e asumir o 
papel que nos teñen asinado á 
Galiza. Levaríanos á desapari
ción como nación. 

O mesmo Fraga firmou que os 
nacionalismos, mesmo o lituano, 
eran o único problema existente 
para o asentamento do biparti
dismo. 

Por outra banda lnciativa per 
Catalunya, apresentada no Esta
do como a gran novidade, refle
xa o intento de criar unha fronte 
real, non como IU. 

A teoría do BNG estase a de
mostrar que é correcta pois para 
resistir o impacto do bipartidis
mo é necesário un movimento 
nacionalista forte, algo que non 
se consegue a· base de sectaria-

lizalo senón a base dun abano 
amplo que só se dá na fronte. 

O BNG está aberto á incorpo
ración de novas forzas poi ítícas 
do que é o movimento naciona
lista, ·pois o BNG ten que intentar 
substituir ao españolismo, non a 
outras forzas políticas galegas. 

Até pode pasar que, dentro de 
pouco , o PP na Galiza se faga 
rexiona/ista . Ocorrerá isto cando 

'Q BNG ESTA 
ASERTO Á~~--
INCORPORACIÓN DE 
NOVAS FORZAS 
POLÍTICAS DO QUE E 
O MOVIMENTO 
NACIONALISTA. POIS 
TEN QUE tNTENTAR . 
SUBSTITUIR AO 
ESPAÑOLISMO E NON 
A A OUTRAS FORZAS 
POLÍTICAS GALEGAS' 

perda peso en Madrid, como lle 
pasou a UCD-G, e sexa só unha 
reserva de deputados. Daquela 
non lles quedará outro remédío 
que camíñar en solítário para te
ren forza política. 

ds nacionalistas debemos tra
ballar conxuntamente en deter
minadas facetas, o que non quer 
dicer que as alternativas sexan 
iguais. Pero a fronte. ten neste 
momentos un traballo príorítário: 
o asentamento do nacionalismo. 
Ao BNG úrxelle neste momento, 
asentarse realmente con forza. 
Darse respiro e trabal1ar por sí 
mesmo. Necesita ano e médio 
sen distraer esforzos. A fronte 
está ben definida para defender · 
o país en situacións c0mo a ac
tual , non é un invento máis. Para 
que exista o nacionalismo como 
ta_I, e até para que existan outros 
tipos de nacionalismo, o BNG 
ten que gañar espácio físico, qúe 
se asente a sua organización por 
todo o país e, para ísto, as eleí
cións municipais son clave. O 
BNG ten direito a ser o BNG. 
Déixennos polo menos, non dis~ 
frutar de éxito nengun, as elei
cións para nó~ non f9ron un éxi
to, senón facer traballo político 
para ampliar a nosa base, me
drar, e non só ser a organización 
que pon sempre a cara. O 
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•O PP vóltase atrás no pac
to das Autovias. o ·pp, co apoio 
do PSOE, negouse a incluir no pró
ximo pleno do Parlamento a propo
sición non de lei consens!Jada por 
todos os grupos parlamentários, 
a_gás o PSQ_E, aducindo . que o re
gulamentQ, non permitia a inclusión 
de máis .de duas proposicións non 
de lei nun mesmo pleno. Pero a 
causa real é a decisión de Manuel 
Fraga de agardar unha resposta do 

~ Ministério de Obras Públicas logo 
da sua visita a Madrid a pasada se
mana. 

A decisión do Presidente da 
Xunta sementou o desconcerto no 
seu próprio gabinete e Cuiña Cres
po;. autor do pacto coas - demais 
forzas, ameazou con dimitir se se 
via desautorizado, ainda que rníani- , 
festou que, de momento, non o es
taba. 

A ·decisión da Mesa do parla
mento era silenciada polos porta
voces do PP e PSOE; X. M. Beiras, 
que a deu a coñecer, acusou ao PP 
de "cqnsi_derar ao Parlamento 
como a un ha finca privada". O 
PSG-EG, pola sua banda, afirmou 
que ped iria explícacións directas a 

. Fraga. o 

• Nove organizacións ecolo
xistas pédenlle á Xunta que 
modifique a sua política fo
restal. As nove organizacións 
ecoloxistas integrantes dos'Grupos 
Ibéricos do Buró Europeo do Meio 
Ambiente, entre as que figura Ade
ga, acordaron no transcurso dunha 
reunión celebrada en Huelva, pro
nunciarse contra os proxectos de 
indústrias de celulosas que preten
den instalarse na Galiza e dirixirse 
ao Governo central para que dene
gue as subvencións sol icitadas qüe 
representan máis de 750 millóns de 
pesetas a fondo perdido. 

- Segundo un informe apresenta
do por Adega, os catro proxectos 
que pretenden facerse realidade na 
Galiza, entre os doce realiz~dos 
para o estado, acaparan o 67 por 
cento do investimeento, pero a re
lación de investimento/postos de 
traballo é moi baixa. O proxecto de 
Ence, con 12.134 millóns de inves
timento só xeraria 25 postas de 
trabal lo. O 

•Criada en Moaña a Comi
sión Viciñal en apoio aos 
mariñeiros que faenaban en · 
Namibia. Que o governo central 
solicite á Comunidade Europea a, 
negociación de novo con Namíbia 
e con outros países para conseguir 
caladoiros e que se lle conceda · o 
correspondente subsídio a todos 
os traballadores afectados polo 
amarre, xa sexan de mar ou de te
rra, através de fondos constituídos 
expresamente para cobrir estas 
necesidades, foron as decisións 
máis importantes tomadas pola re
centemente constituída "Comisión 

' Viciñal en Apoio dos Mariñeiros". 
Outros dos acordes foron con

vocar unha manifestación para o 
Sábado dia 28 ás cinco da tarde 
en Moafi.a, asi como solicitar o 
apoio da corporación á comisión 
viciñal, da Cofradia e do pequeno . 
comércio. · O 

• Amnistia Internacional ce
lebrou asamblea en Lugo. 
Unha manifestaCión silenciosa con 
pancartas en contra da pena de 
niorte e o reclamo dos direitos hu
manos, levou a preséncia dos con
gresistas de Amnistía Internacional 
ás ruas de Lugo, vila na que cele
braban a sua XV Asemblea á que 
asistiron máis dun centenar de 
-membros do todo o estado. 

Nesta asemblea elaborouse un 
plan de actuación para o vindeiro 
ano que fará especial fincapé na 
loita contra a pena de marte e na 
realización dun traballo específico 
a prol dos refuxiados. o 

-
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A FSLN denúncia ser a única que cumple os acordos -

Precário equilíbrio ae poder en Nicarágua 
• ANDRÉ CABANAS/MANAGUA . 

No cenário de Yamales 
(Honduras), durante anos 
principal campamento 
contra-revolucionário, 
somentes 350 mercenários 
actuaron o mércores 18 de 
Abri 1 na farsa da 
desmovilización con armas 
inservíbeis. Ao dia 
seguinte, os principais 
dirixentes da "contra" 
solicitaran en Managua a 
sustitución dos mandos do 
Exército Popular 
Sandinista e a disolución 
do Ministério do Interior 
mentres asinaban un 
compromiso de paz que 
só os. obdga á 
desmovilización voluntária 
despois do 25 de Abril, xa 
co governo da UNO en 
funcións. 

As ·perspectivas son, xa que 
logo, dunha agudización do con
flito. Premonitoriamente, 24 ho
ras despois de rubricada a acta 
de paz, "as institucións bancá
rias nicaraguanas entraron a un 
paro que colapsou por várias ho
ras o sistema comercial , vital 
para o funcionamento do .país. 
Marta Pavón, · traballadora do 
Banco Nacional de D~senrolo, 
comentou: "xa non eremos nas 
promesas da contra. Non ere-

Tanquistas en estado de alerta e cidadáns pro-sandinist~s 

mos na sua desmobilización". 
Xunto aos empregados bancá

rios, os mestres, estudiantes, 
transportistas, mineiros, profisio
nais, servício de auga, correos e 
comunicacións realizaron paros 
parciais e manifestacións diante 
da casa de Violeta Chamorro e 
as oficinas da ONU e a OEA en 
Managua. Nas cidades do inte
rior do país facianse lumeradas 
e coreában-se consignas · pedin
do as armas p·ara rematar defini
tivamente coa contrarrevolución, 
nun ambiente de carís pre-insu
rrecional que un m·andatário san- · 

dinista recoñeceu como de mais 
radicalidade no povo que na diri
xéncia. 

Sofía Montenegro, xornalista 
· de Barricada, periódico da FSLN, 

editGrializou o estado de ánimo 
con estas verbas: "eu, no per
soal, e centos de miles de nica
raguanos de todo o espectro 
ideolóxico, xa non aturamos que 
non se cumplan os acordes. 
Cansa, tamén, tanta moderación, 
flexibilidade, sácrifício e discipli
na unilateral da FSLN". E o man
tutino de maior difusión El Nuevo 
Diario foi un pouco mais alá ao 

'Vivir coma os santos~ 
Xa na tarde cando hai pouco tra
ballo 
pinto nas paredes 
nas paredes das catacumbas 
as imaxes dos santos, 
dos santos que morreron matan
do afame 
e na mañán imito aos santos. 
Agora quera falar dos santos. 

Leonel Rugama. 

A memória dos miles . de caí
dos pala pátria e a revolución 
está extraordinariamente viva e 
actual no pobo nicaraguano. 
Dona Cándida Rugama lembra 
ao seu filio Leonel como "un 
rapaz colorado, gordo e renar
te, criado a puro leite de vaca", 
cal se ainda estivera presente, 
sorrinte e talando na sua casa 
estreita, longa e fresca, ·chea 
de aves, do norde de Nicara
gua. Ou na sua imaxe máis 
real, padecendo e conspiran
do, .loitando e morrendo para 
darlle vida ao povo. Coma os 
santos. · 

María Lorenza, nai de Nel
son Ruíz, caido un 14 de Abril 
de 1979, sábado sánto, conta
bilizou 8000 mortos antes. da 
revolución -en Esteli. O Comité 
de Nais da Cidade, un dos 
máis activos en Nicarágua, 
inaugurou o 15 de Agosto do 
pasado ano, unha galería de 
hérois e mártires situada nun 
antigo .comando da Guarda 
Nacional. 

A lembranza dos ~fr::tos avi
vece a revolución .. É. a convic
ción de vivir por eles, de respi
rar o seu aire prestado, da sua 
preséncia cotiá, o que abriga a 
seguir adiante coa loita. Os 
mártires de Nicaragua seme- _ 
llan persoas reais. Chegamos 
ao mercado e e~tán os hérois; 
paseamos ata a praza dos hé-

. rois: Un heroi acóchase baixo 
unha árbore enorme e conta o 
diñeiro para viaxar. Herois que 
permanecen vivos. 

É asi que a constitución de 
Nicarágua adica o limiar a lem
brar a rnemória dos mártires. 
Un caso si.ngular no mundo, 
fundament;:ilmente pala vene
ración coa que se fai cumplir 
este mandato. E o protocolo 

- para unha transferéncia pacífi
ca oo poder asinado o 27 de 
Marzo, di no seu punto 5: 
"Hespeitaranse os monumen
tos adicados aos hérois e már
tires caídos polo somocismo e 
en defensa da pátria". Ao nível 
da loita por preservar a inte
gralidade do Exército Popular 

Misa nun campamento de refL!xiados 

Sandinista e do Ministério do 
Interior, atópase a defensa da 
memória dos caidos. "Nós, os 
qué soprevivimos -pregúnta
se Roberto Retamar, poeta cu.:. 
bano-- a quen debemos a so
brevida? Quen sofriron por niin 
na ergástula, quen recibiron a 
bala para min no seu cora-

· zón?" 
Na noite do 25 de Febreiro, 

cando luces infinitas palpabre
xaron nos corazóns sandinis
tas, un héroi abriu os olios e 
falou para todos: Traicionar a 
Carlos, a Xulio, a Xermán,' a Ar-

dicer. "O xog0 da contra e a 
UNO é non cumplir nada e que a 
FSLN perda todo. Xa que logo, 
pase o que pase, non debemos 
cumplir nós tampouco. Que o 
mundo se decate que é xusto 
pagarlles coa mesma moneda". 

Liquidar o sandinismo 
A contrarrevolución, que non ga
ñou nengunha batalla militar, 
xoga unha vez máis a ser ele
mento de presión para unha so
ñada liquidación do sandinismo. 
A sua presión deixou de novo en 
coiros aos presidentes centroa-

lén, a Mario Salvador, a Luis 
Amado Chavarría, a Noel Be
navides, a Adilia Andino ... ? 
Que sería de Nicaragua sen 
Benxamín Zeledón, sen. Sandi
no, sen Fonseca, sen o 'mestre 
Ricardo Morales que dictou a 
súa lección maxistral ao cair 
asasinado pola dictadura en 
Nandaine? En que mar de 
lama estaría a se mover a pá
tria? Quizais a democrácia in
sípida de Costa Rica, a demo
crácia con fame de Honciuras, 
a democrácia dos cuarteis de 
Guatemala, a democrácia es-

mericános, que acordaron como 
data tope para a desmobilización 
o dia 25 de Abril, e ameaza con 
desestabilizar á própria presi
denta entrante, Violeta Chamo
rro . O precário equilibrio de po
der en Nicaragua, fundamentado 
no respeto á institucionalidade 
re.volucionária, póde-se romper. 

O cámbio de governo en Nica
ragua non se realiza nas mellares 
circunstáncias. A imaxe (inédita 
nos últimos dez anos) da socie
dade inteiramente mobilizada, é 
seguro se repita constantemen
te. o 

cuadronera en O Salvador. 
Os nicaraguanos, que confe

san íntimamente o seu orgullo 
polo nome do -aeroporto e o 
cartel inmenso situado á entra
da da terminal aérea ("Benvi
dos á pátria de Sandino") asis
ten impactados ao regreso da 
direita de sempre, que ven a 
asasinar aos hérois por enési
ma vez. Unha persoa calquera 
dun ou doutro povo beirado de 
lagos e volcanes, perguntou: 

E agora que tacemos? "Ago
ra ternos que vivir coma os 
santos". O 
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MOVIMENTO SINDICAL 

Por primeira vez en 50 anos -os obrefrus norte-americanos 
ocÜparon untia indústria para presi_onar sindi9~lmente 

•Probas nucleares en te
. rritório soshone. S~gundo o 
_colectivo Amigos dos Indios, o 
povo indíxena dos Soshone Oci
dentais (-EEUU) está a sofrer as 
consécuéncias dos ensaios nu
cleares que realiza o governo 
nos s.eus territórios ancestrais. 

Máis· de seis meses de folga nas minas de. carbór:i 
. de Virginia silenciadas polos .meios de comlJnicaoión _ 

~- Desde que en 1953 se consti
tuira en Newe Sogobia, a terra 

. da nación índia Soshone, un área 
de probqs nucleares, EEUÜ e a 

. Gran Bretaña realizaron ali máis 
de 700 probas nucleares, tanto 
atmosféricas como · subterrá
neas. Milleiros de persoas morre-

•x.c. 
A crónica. da folga de 
1 . 700 mineiros de Carbo 
(Virginia) contra a empresa 
Pittston, con ocupación 
dunha indústria por 
primeira vez nos EEUU 
desde o 1937, 
prolongouse desde o 5 de · 
Abril do pasado ano até 
entrado o 1990, xerando a 
solidariedade mesmo dos 
dirixentes burócratas da 
CIO (Confederación de 
Organización lndustriais). 
Mentres as folgas dos 
mineiros soviéticos de 
apenas uns dias de 
duración tiveron portadas 
en todos os xornais do 
mundo, as folgas de 
Virginia, de máis de seis 
meses de duración, 
apenas si se coñecen· 
através da prensa sindical 
ou radical norte
americana. 

A folga de Virginia foi levada 
adiante por 1.700 mineiros afilia
dos á Federación Americana de 
Mineiros (UMWA). Case todos os 
mineiros do carbón traballan en 
várias minas durante o seu tem
po de traballo, daquela os con
vénios entre a UMWA e a BCOA 
(Asociación de Explotadores de 
Carbón Bituminoso} sempre in
cluen a saúde e as pensións dos 
mineiros sen ter conta de onde 
traballan. Cando o seu convénio 
coa UMWA expirou en Febreiro 
do 88, Pittston anunciou que re
vocaria a sua participación no 
programa de saúde e pensións 
do BCOA. Esixiu a empresa que 
o sindicato aceitase o traballo 
nos Domingos e un exceso de 
horas extras e tamén que apro
bara o traspaso de máis empre
gos a empresas subsidiárias sen 
sindicatos. A empresa negouse a 
negociar co sindicato, pero ape
sar da tradición da UMWA de 
non traballar sen convénio, o sin
dicato pediu aos seus membros 
que permanecesen no traballo 
para abrigar á empresa a nego
ciar. A resposta de Pittston foi 
retirar os benefícios médicos 
para os mineiros e viúvas. Os 
case dous mil mineiros negáron
se a traballar o 5 de Abril do 
1989. 

Pittston, unha compañia 
norte-americana de 
carQón 
A indústria mineira está afectada · 
por dous problemas: o perigo e 
a mecanización....coa conseguinte 
perda de empregos. Cada sema
na morre un mineiro norte-ameri
cano por termo médio a causa 
do traballo, e entre 1978 e ·1986 
perdéronse tres de cada catro 
empregos por mor da. mecaniza
ción. Como terceiro elemento 

· para aumentar as ganáncias, as 
empresas- cantan cun terceiro 
factor·: a míngua dos sindicatos. 
No 1976 o 80% dos mineiros nos 
EEUU .eran membros da UNWA, 
no 1989 apenas están afiliados o 
50% dos traballadores. 

_Pittston é considerada unha 
das máis co.bizosas e duras em
presas do sector. A primeiros. 

· ._. . . dos setenta a empresa mantiña 

unha presa no rio Búfalo feíta 
con escória de carbón, perma- · 
nentemente denunciada polos vi
ciños da zona. Cando quebrou 
no 1971, matando a 125 persoas 
e deixando a milleiros sen fogar, 
os portavoces da Pittston afirma
ron que a quebra era "un feito di
vino''. Na década dos oitenta a 
sua neglixéncia en manter unha 
ventilación adecuada provocou 
vários mortos nunha explosión. A 
multa imposta foi de 47.000 $, 
menos do ~n por cento dos 30 
millóns de dólares que os mes
mos xulgados impuxeron ao sin
dicato por sentarse os seus afi
liados nos camiños e estradas 
polos que circulaban os camións 
da empresa durante a folga do 
1989. Cos xulgados no peto e un 
aume to do 72 % da produción 
desde o 1985, a Pittston pensou
se en situación de . destruir ao 
UMWA e durante os cinco últi
mos ,anos dedicouse a trasladar 
as suas operacións a empresas 
subsidiárias sen sindicatos para 
despedir a 4.000 dos 6.000 mi
neiros .. 

Folga e ocupación. 
O labor da xustícia americana foi 
fundamental para tratar de blo
quear .os pasos da folga. Primei
ro ordenando que o sindicato 
non usase má1s de 15 persoas 
por piquete, orde que non foi 
cumprida pois perseguíase redu
cir a produción a menos da me
tade . .. · 

os· mineiros adoptaron como 
-"uniforme" unha roupa de éaiTiu.:. 
flaxe co anagrama ÜMWA-Distri
to 28, que · se· coñvertpron en 
símbolo de resi'sténcia. As espo
sas formaron un grupo de solida
rieqade, "As tillas de Mother Ja
nes" (unha revolucionária que 
apoiaba as folgas mineiras hai 75-, 
anos). e organizaban sentadas · 
nos camiños de ·entrada ás mi
nas. Candó os manifestantes_ 
eran levados á cadea -case · 
sempre eran· máis mullere~ que 

homes- outros conducia:n os 
coches de vagar diante .dos ca
mións retrasando as entregas·. 
Empezaron as penas de cárcere, 
até 90 días por desobediéncia, e 
os arrestados duas . veces eran 
multados con- 5.000 dólares. En 
poucos meses foron máis de 
3.000 as detencións e os cárce
res da zona non daban abasto. 
As multas intimidatórias por non 
asisténcia ao traballo chegaron -a 
sumar os 30 millóns de dólares. 
A solidariedade foi medrando até 
conseguir o paro de 43.000 mi-· 
neiros en 1 O estados e provocá
ronse folgas por piquetes voan
tes na indústria do aceiro de 
· Pittsburgh e Pennsylvania. 

Cunha operación espectacular 
con intervención dun helicóptero 
e dous camións de mudanzas, 
99 m1neiros conseguiron tomar a 
Moss nº 3 Preparation Plant, que 
separa e limpa o carbón da Pitts
ton. Desde ese momento a em-

Street Journal publicaba un arti
go de Greg Tarpinial), director da 
LRA (Asociación de Investigación 

·sobre o Traballo" de Nova lor
que. Tarpinian razonaba sobre a 
inevitabilidade da folga de Virgi
nia-e do que supuxo para o sindi
calismo o enfrontamento cunha · 
forte corporación industrial con 
gran poder de influéncia política, 
"a única escolla de que dispuñan 
os mineiros era gardar as suas 
ferramentas· e cesar o traballo. 

Desde a toma desta decisión a 
UMWA organizou unha acción 
sofisticada, militante·e. disciplina
da nas c.ondició"ns máis brutais· e 
difíceis das que un . sindicalista 
ten memória. A UMWA fixo o que 
nengunha outra organización en 
moitos .anos: desafiar a lei, poñe
la en cuestión nunha ·campaña 
de desobediéncia civil be11 orga
nizada, ( ... ) conseguindo que o 
Bureau Nacional para as rela
cións industriais proibise á Pitts
ton substituir os seus traballado-

""ºn e prévese que morran máis a . 
médio prazg, por mor da chúvifl 
radiactiva e a radiación acumula
da: 

O povo Soshone Ocidental , 
leva anos loitando por manter as 
suas terras contra o que chaman · 
o "racismo institucional", e con
tra a militarización das mesmas. 

. o seu território está garantido 
.polo Tratqdo de Ruby .Valley,· 
polo que cando reclamaron ante 

- os tribuf\ais .estes déronlle a ra-
. zón. Sen embargo, o governo 
dos EE._UU. apelou ate conseguir 
que a Corte Federal proibise aos 
Soshone apelar ao citado tratado 
e acabara oos seus direito$ terri
toriais. D 

.. Presos políticos en Es
tados Unidos. A campañá in
ternacional de Dereitos Humanos 
(Liberdade agora.0 demandará 
nun tribunal local ao governo_ e5= 
tadou_nidense por S§ negar a re
coñecer o carácter poi ítico sobre 
ceh presos e prisioneiros de gue
rra encarcelados. - A demanda 
crítica tamén a non po-sta en li- . 
berdade dos que xa son elexí
beis para probatória, e a negati
va a prestar servícios médicos 
adecuados. 

Liberdade agora! denunciará 
· tamén o deterioro das condi
cións carcelárias baixo as qúe 
800.000 presos esté.\n obligados 
a yivir e o trato inhumano que re
ciben a cotio os que protestan· 
por estas condicións. 

A de.manda está a cargo dun 
grupo de avogados e será apre-

- _ sentada a outros coffecidos xu- . 
ristas e persoeiros estadouni
denses e internacionais. O docu
mento solicitará que se organice 
na cidade de.,.Nova lorque un tri
bunal para apresentar· a evidén
cia existente de abuso aos direi
tos humans no sistema de pri
sións dos Estados· Unidos. 

,. presa sabia que as suas _perdas 
eran da orde do millón de dóla
res diários. A empresa dixo que 
"nunca negociaremos con terro
ristas" e a presión policial inten
sificou~e sobre os 99 ocupantes 
e as 5.000 persoas que os ampa-

, res ~e forma permanente. ( ... )" · 

Liberdade agora tamén procu
ra atraer observadores inferna
cionai.s dun amplo espectro de 
organizacións defensoras dos· di
reitos humans e convidará a re- · 
presentantes dos govern.os para 
que escrutinen as vistas do tribu
nal. · o 

-.raban fóra da plan~a. Pero á saí
da, con todo o mundo con roupa 
de camuflaxe, foi imposíbel iden
tificar aos ocupantes no meio da 
moitedume. Acababa asi ·un dos 
fitos máis importantés do movi
mento sindical norte-americano, 
pois en 52 anos non se ocupara 
nen unha só indústria para pre
sionar á patronal. · 

Mentres a folga seguiu durante 
uns meses, os mineiros conse
guiran fondos par.a resistir duran
te case catro anos e, aprenden
do os trucos da sociedade finan
ceira, fixeron correr de panco en 
banco· os cartas' para impedir a 
sua localización e bloqueo, 

Unha folga como ponto 
de P!lrtida . · 
En· Noyembro pa~_ado ·q· Wall · 

1 •, r" t t T r,? •. 

Apesar do siléncio case total. dos 
mass media a folga da Pittston 
colocou a cuestión ·dos direitos 
dos traballadores na América 

- sob a ruz dos proxectores. · T ería 
intervido senón o presidente 
americano a meio da ministra- de 
traballo Elisabeth Dote? A loita 
dos mineiros puxo ·de relevo a 
idea' 'de que os direitos do$ tra- · · 
bailadores_ nos EEU~9aban 
onde comeza a propriedade_ pri
vada" 

G. Tarpinian anúnCia un renas-. 
cer do movimento sindical nos 
anos 90, "é · preciso que as leis 
que rexen as relacións laborais 
sexan mudadas se os sir:idicatos 
queren recuperar a sua influéncia 
de outrora e se, afina!, qu_ixermos 
estabelecer relacións de traballo 

· civilizadas. Máis esas leis só se
rán redefinidas cando a América 
do gran ·capital se decate de que 
a represión anti-sindical da máis 
perdas ·do que l~cr9s"~ O' 
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CARTAS 

CRÍTICA Á OBRA DE CHÉVERE 

lste. segue a ser o PfiÍS dos ar.a
nos, Ferreiro dixit. Eo cando uh 
priv.ilexiado voyeur arrógase o di
reito a insultar ao-público e acto-' 
res co ánimo de desprestixiar, 
arbitrariamente, unha obra coma 
Río Bravo, do grupo Chéveré (A 
Nasa Terra, nº 427, Guieiro Cul
tural: "Descobrín a pólvora" 
G.V.). Insultar é recorrerá violén
cia, o que non ten' a ver nada coa 
crítica estética más si ca estética · 
do "crítico". Unha mínima sensi-

. bilidade reclama unha análise 
máis xusta e rigorosa, allea · a 
persoalismos imaduros. 

A obra dos Chévere acadou o 
seu principal obxectivo, facer -rir . 
a un público qué, desacostuma
damente enchia o Teatro Princi
pal riás duas funcións oferecidas 
e. que, segundo o naso comenta
dor1 probabelmente orfo do rea
lismo social máis recalcitrante,. "é 

· pouco dado a activar as suas en
zimas cerebrais" instalado por el 
a perpetuidade ·e nun estado de 
"relax mental". Descalificar o éxi
to dunha obra de teatro descalifi
cando ao público que o concede · 
é próprio de apocalípticos, parti
dários dunha arte sacralizada 
onde o seu sumo sacerdócio 
promete salvagardar a pureza 
das 'hordas do vulgo barbarizan
te como denunéiaba Theodor W. 
Adorno. É de novo a risa de Cris
to condenada míticamente por 
sospeitosa ·de degradar a con
ciéncia, a "verdadeira concién
cia". 

Agora ben, Chévere amosaba 
ademais unha proposta de teatro 
xa sinalada noutras realizacións 
anteriores. "Río Bravo" é, .funda
·mental.mente, unha integración 
de linguaxes r:io feito teatral tales 
coma a cinematográfica, a musi
cal, ·a esperpéntica, a mímica, a 
cómica {nas duas ·acepcións de 
comic e comédia}, a circense, 

·etc ... todo iso emar.cado no "pre- . 
texto" ·que ven artellar o senso 
da obra: a proposieión {sen pr~
tensróri de conqueíir senón de 
investigar ou' experimentar) dun 
novo discurso teatral cuxo texto 
insinúase a partir do absurdo e 
máis alá del, nun traballo colecti
vo onde as fallas técnicas iridivi
duals· dos actores non entorpe
cen o curso da obra nen a sua 
vixéncia. Por iso ao noso critico 
.. ·Río Bravo" non lle di nada nen 
recoñece na obra a categoría crí
tica de ''.teatro", · porq!Je confun
de o contido, o que se di e se 
entende antes do ·pensamento, . 
coa for_ma, o lugar do senso ex-

. presivo e da paradoxa da lingua-
. xe artística. Non. é pois que "Río 

aravc,>" non diga nada senón que 
o alporizado crítico non sabe es-. 
coitar o que se está a amasar. 

xod LOIS 

- f 
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velando contundente. A to_do isto te·, con ·crianza va. Ultimamente, 
chámalle G.V. "desenfado c::¡ue botaches-te a . tumbos cara 
non rifa cunha .conceición adulta. adiante cunha présa louca. 
do ·humor" e tamén "auto-com- Recordo, entre OL!tras, a tua 
pracencia" por parte dos acto- triste crónica do "sillón vacío", 
res;. imaxino que os menare~ de un chisco despois das eleicións 
·idade que ·rimos .e aplaudimos do 17 de Nadal. Ficabas desco-
can "Río Bravo" ainda ternos razonado. ·Bufabas como as co-
que aprender a pór cara de cu bras. Dabas pena meu santo. Fa-
para ser- ad1.1ltos. . labas coma sempre de política 

Non obstante, na obra de Ché- de salón, da . "cotorreira", dos 
vere,, tamé.n percebemos {verbo criadores de opinión. De.safortu-
estético por exceléncia) miséria e . nadamente para alguns -dema
mesquindade, .orgullos e sobér- siados- a política mesmo da 
bias impotentes, precisamente · esquerda empeza a ser só iso. 
todo aquilo que arrodea no ám- . Lamentabas a falta de cinismo 
bito t&atral galego as obras dos do "teu líder" nas suas manifes-
novos valores: financiacións es- tacións públicas, en momentos 
perpénticas, apoio estrutural e -- clave. Tamañas desgrácias non 
institucional deficienté e obse- merecen comentário! Parecías 
sionado con programación maxi- sentir tanto os resultados como 
malistas de escasa rentabilidade, o simpático de Geluco, que non 
críticas, en fin, mínimos e elitis- se lle ocorreu nada mellor q1.:Je di-
tas ... é o domínio da cena galega cer: "Antes a hexemonia do 11a-
dos "derradeiros homes", diría cionalismo estaba nun partido 
Nietzsche, que se pretenden ga- · democrático de esquerdas, ago
rantés do ben e do mal e, o que · ra ... xa vedes.;.". Ao probe só lle 
é infinitamente. pior, do belo edo faltou sacar aquilo de: "manichos 

_ feo; derradeiros homes para coma min"A _ · · 
quen a indagación máis alá das Máis tarde, entre outras linde-
suas miopías posmodernas-sin- zas, mantés u_nha polémica co 
xelamente é .o descobrimento da profesor D. Francisco Rodríguez, 
pólvora. · O e nunha das cartas cando te reti

CARLOS SANTIAGO BALSA 
(Santiago) 

CARTA A M; RIVAS 

res á normativ~ do idioma gale
go, despois de utilizar _duas citas 
que invitan á obediéncia cega 
dos que "or_denan", dis nada me
nos que: "se outra houbese, eu Amigo Rivas, sen ánimo de pole

mizar, . queria come-ntar-che al-
Esta propósta refórzase por- gunhas cóusas en resppsta a · 

·qut) o .espácio en "F:ío Bravo" in- "outras cousas" que eu non 

· cumpríriaa con gasto e humilde 
disciplina". Quer dicer, discre
pante si, porque se leva, pero 
sempre dentro, dunha ~rde. Esa 
é xusto a tua atitude .ante o po
der establecido, esa: sumisión, 
xustificación pública. para conti
go, e ataque aos insumisos. A al
guns, parviños de todo, antolla
se-nos que poderia ser para que
dar ben cos xefes, quén sabe! 
Por certo, non te sentes dema
siado agasallado pol~s mesmos 
de case sempre_? Non te para
ches a matinar niso? Alguns si, 

clue todo o feíto teatral: os acto- podo menos que · considerar 
res múdanse no· cenário á vista ofensivas, ao menos con algur:is : 
do público, · cada un inteipreta que pensamos "daqu_ela manei-
vários papeis ·que· dialogan entre ra" ... Seguramente é_ isto o que , 
si nun cómico xogo de esquizo~ che interesa. Eu, pa·ra que o sai-
frénia que desentra~a o esque- bas, son . máis home .de paus ou . 
ma actor-persoaxe, o _decorado · ~ palotes ca de letras. Se quer, 
figúrase na sua maior parte mi- máis _de dente ca de língua. 
micamente, etc ... A linealidade Para empezar, debo dicerche 
acábase transgredindo en múlti- que hai témpo que me tes impre-
ples. pi.anos que crian t'ir1 espácio sionado. De verdade de verdade. 
onde a realización dos gags co- frn-pre-sio-na-do, . 

. bra . máxima efectividade porque Anos atrás, recordo que lle da-
Chévere está a desenvolver un · bas algo á pluma, parecía que 
disparatado mecanismo de inci- sen máis pretensións. En termos 
tación cómica que se acaba re- de boa paisanaxe, educadamen-

. '.· ...... .. 

·confesamos-cho. 
. o outro' día, a voltas cos "ton

tos do cu" e cos "tuzaróns", lin
dabas de novo coa "modernida-

c;!e" dá esquerda italiana e o 
transversalismo. Só che esque
ceu ese día a socialdemocrácia 

·. alemá das cadeas de extermínio, 
tan sofisticadas elas; ou a políti-

. ca de arrependimento para cos 
membros ,das Brigadas 'Roxas 
ou, en fin, -tantas causas ... Ago
ra, co da "unificación alemá" e a 
crise no Leste, xa se poden ente
rrar!, viva a modernidade! A 
grande Alemaña é a táboa de 
salvaCión de todos os males! Por 
certo, ·non te fixaches como a 
xente participa desta .política o 
mesmo que das fazañas dos 
contrabandistas ou dos novos ri 
cos? O mesmiño. Moito pasma
do querido Rivas, non che pare
ce?. Non haberia q1:1e parar-se un 
bocadiño máis na importáncia 
das transnacionais hoxe na eco
nomia mundial e o expólio per
manente que exercen sobre a 
maioria dos paises do chamado 
terceiro mundo para explicar un 
pouquiño mellar ·o éxito destes 
países e dos seus sistemas polí
ticos? Pensan alguns que iso xa 
non é moderno, pero. Tar.ién na 
nasa terra sofremos esta política, 
Rivas! Ou non? Pergunta-lle aos 
labregos, aos mariñeiros, aos 
centos de subempregados, aos 
que sofren na sua carne a eco
nomía sumerxida. Pergunta 
como funcionan os servícios pú-

. blicos ... _Apesar de tanta. Europa 
de boca, _para moitos, a sombra 
de África, segue sendo álargada, 
meu amigo. De todos xeitos, o 
momento apresenta-se-nos tan 
confuso que, polo visto, ao me
llor,o -"moderno", igual é poñer-

-se de parte dos "ricos" para ver 
se así ao menos se nos pega 

. algo ... 
En fin, Manoliño, que eu pou

cas veces me sentin tan alagado 
ao fío de insultos colectivos da 
tan má fé. Xuro-cho. O do "parti
do dos tontos do cu" debe ser 
desde logo modernísimo; ou moi 
urbano. Eu como son de povo e 
do interior, non o tiña escoitado 
nunca. O dos "tuzaróns", tam
pouco. Túz,aro si, pero namais. 
Daí para riba viña o de cabezu
do teimudo, etc. Desde lago, se 
é ~orno o pintas, alguns seguire
mos. Como dicia un, por certo, 
perigosísimo tuzarón amigo meu: 
se o negócio segue para adiante, 
non dubides en poñer-lle a se
cretaria xeral do partido dos tu
zaróns ao compañeiro Rivas. Eu, 
máis discreto se cabe neste 
caso, proporia-che un P?Sto de 
releváncia no partido vertical dos 
"tiralevitas", "chinpis" e "lipis" de 
sempre. Entendo que necesitan 
con urxéncia alguén bregado. 

Compañeir'o Rivas, amigo d.a 
alma, queda moito choio... O 

XOSÉ MANUEL IGLÉSIAS 
(Compostela) 

CARTEIS E XUSTIZA 
Máis vez vez os Tribunais de · 
Xustiza deron a razón aos mem
bros da "Unidade Popular Caste-

· üana", U.P.C., _debido a uns car- . 
teis que puña.n textualmente: "La . 
Policía y el Gobierno asesinan y 
torturan". 

Esta senténcia fáinos meditar, 
· en diversos aspectos en qutJ se 
r:nove o Go'terno de PsoE, que-, 
rendo silenciar á opinión pública, 
mediante o acoso da Fiscalia do 
Estado. . 

Resulta paradóxico que cando . 
· hai escándalos neste Estado 
Feudal, como o caso de Juan · 

Guerra, se intente chamar "terro
rista" aos compañeiros Doris Be
negas e compañía da .~.P.C. 
cando non expresaron ma1s que 
a própria verdade. Que ninguén 
esqueza o famoso caso do GAL, 
cos seus "fondos reservados del 
Gobierno", e asi máis martinga
las que estamos ollando todos 
os días. O 

VICENTE ABELLEIRA 
(Salamanca) 

VIVE/RO DE EMPRESÁRIOS 
Ga/iza Nova quer manifestarse 
desta volta sobre unha das acti
vidades que o concello de Vigo 
vai levar en prol "do futuro em
presarial da cidade" . Unha cida
de que despois de vários inten
tos falidos de constituir un Con
sello Local da Mocidade e que 
canta cunha Casa da Xuventude 
que de estar xestionada polas 
entidades · xuvenis activas da 
nasa cidade; ofereceria á xuven
tude uns servizos e prestacións 
dos ·cais hoxe carece. 

Como xóvenes galegas esta
mos a prol do desenvolvimento 
económico do naso país, porén 
con iniciativas· válidas que crien 
emprego e non con iniciativas 
que manteñan Asociacións inú
teis para a xuventude e para o 
progreso económico da Galiza, 
como é a Asociación Gallega de 
"Jóvenes" Empresarios. A inicia
tiva da cal estamos a talar supón 
que por parte do Concello de 
Vigo vanse gastar uns 30.000 mi
llóns do erário público nun "vivei
ro" que manteña vivo a aqueles 
que nasceron faltos de ideas, e 
só con vontade de "viver do can
to", o que pasa é que este canto 
afecta a todos os contribuintes 
de Vigo. 

Gal iza Nova diante des te f eito 
propón: . 

-Que estes cartos ou ben se 
dediquen a criar espácios de cul
tura, esparcimento, reunión, etc. 
para xóvenes ou ben se dedi
quen a promocionar iniciativas 
de carácter cooperativista as 
cais si cooperarían no desenvol
vimerito económico do país e 
criaría emprego. 

-Propoñemos asimesmo que 
estes cartos se invistan no racio
nal desenvolvimento das facul
dades técnicas e económicas da 
nosa Universidade, das cais xur
dirán os xóvenes que cimentarán 
alternativas reais de progreso 
técnico e tecnolóxico. 

-como terceira iniciativa que
remos dicer que propoñemos 
que o edifício que se está a re
modelar na Rua Romil sirva 
como dependéncias a aquelas 
asociacións xuvenís . da cidade 
que non canten · con instalacións 
axeitadas (ecoloxistas, de tempo 
libre, culturais ... }, e construir en 
base a iso a primeira Casa da 
Mocidade de Vigo, que serva 
como · referente para que nun 
curto prazo de tempo se ade
cuen outros edifícios da cidade 
como Casas da Mocidade. 

Por último queremos criticar 
do Concello de Vigo a absoluta 
deixazón que fai dos xóvenes da 
cidade, en especial dos xóvenes 
daqueles bairros alonxados do 
Centro (Coia, Bauzas, Calvário, 
Dobrada, Lavadores, ·etc.) que 
carecen das máis mínimas insta
lacións pepÓrtivas, culturais,. de 
esparcimento, etc.: . D 

ADOLFO SANTIAGO FRAGA LÓPEZ 
Vocelro de Gallza Nova de Vigo 
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O desastre meio~ambiental da Ria ·de Pontevedra, 
denunciado nas VII Semana de · Filosofia 

. . 

O ernisário de Celulosa de Lourizán só servrrá para agachar o problema dos vertidos tóxicos 

•a.L.T. 
A ria de Pontevedra é 
hoxe un dos tres pontos 
negros do litoral 
peninsular, xunto con 
Bilbao e Huelva, segundo 
se expuxo nas Xornadas 
sobre Problemática 
Ecolóxica da Galiza 
incluida dentro da VII 
Semana de Filosofía en 
Pontevedra. 

Unha mosLr é.1 de foLografias na 
entrada do a ucl1Lór10 da Caixa 
de Aforras Provrncial denuncia 
ba os ve1q u1dos realizados sobre 
o placer de Lou11 zán pala fábrica 
de pé1sla dé1 Ern p1esa Nacional 
de Celulosas (EncA) "Gracias a 
ese ve rqu id o -di dn escrito da 

/\soc iac 1ú·1 Pola defensa da 
Ria-. qu P pode ser de lexia, 
lignin.é1, merct.'.1rio etc, e doutro 
que augns arriba verque Tafisa, 
a ria foi apodrecendo sen que 
níngué n asumira a sua respon
sabilidade na defensa do médío 
ambe nLe" 

VáriEis exposicións das Xor
néldas sobre Problemática Eco
lóxica coincidiron na sua crítica 
a t:1cLual campaña da fábrica da 

· i:'.;11ce e n PonLevedra que cun 
elevado orzamento está a com
prrn espácios publicitários para 
anunciar como Buenos aires 
para Ponlevedra o que non é 
máis quP unha operación cos
mética da contaminación. Pero 
os fumes continuan molestando 
a Pontevedra que ten ademáis 
a máis alta incidéncia da Galiza 

Folhas do Cibrao 

de enfermidades de tipo respira
tório. "De · seguro que se pode
rian evidenciar máis records se 
as afamadas conxlintivites.pon
tevedras foran consideradas de 
obrigatoria· declaración . xa que 
algo teránq ue ver coa polución 
atmosférica ou coas choivas áci
das que se xeneran". 

Émisário pára ocultar 
A instalación do emisário sub
mariño que deitará ao pe da illa 
de Tambo os verquidos non de
purados .da fábrica de pasta de 

· Ence e da traída Pontevedresa 
non mellorará as condicións am
bentais senon que trasladará a 
contaminación a un lugar me
nos vi.síbel que a ribeira de Lou
r izán . "Teremos que chegar ao 
caso de Minam~ta para que as 

'A crítica como mellar material de construción'· 
• VÍTOR MÍGUEZ 

Hai pouco tempo, dous 
alunos da Universidade 
Compostelá, fartos de 
aturar tanta vulgaridade 
televisiva, tanto déspota 
engreído e tanto 
señoritango de "cuartilla 
barata" que por desgrácia 
ronda cada dia mais palas 
nasas faculdades, 
decidiron porse á loita coa 
publicación dunha ideia 
"m mente desde habia 
tempo" . Acababa de 
nacer "Folhas de Cibrao", 
e con ela . un novo acto 
deresisténcia dentro 
dunha umversidade que 
ca a ía que pasa, "pasa" 
mais que no anterior . 
Falamos con Pedro 
Casteleiro Lópes e 
António Femández 
Mal de, director e director 
adxunto respeticamente, 
dispostos a contamos 
todo canto outros médios 
de comunicación 
rexe1taron por 
"portuguesismo". 

Cando xurdiu,· e cal foi a 
idea primixénia que vos le
vou a escreber unha revista 
como Folhas de Cibrao? 

Antón Malde. A idea primixé
n ia foi unha série de ra13aces 
universitários, que estabamos 
facendo unha série de investi
gazóns , que estavamos moi pu
teados para investigar, e decidi
mos criar unha can le ~p.eitada 
para dar saída aos nos9.s'1raba
llos. Mas, ao mesmo tempo ha
bia mais re fl exións implícitas na 
revista; unha profunda preocu
pación polo país e o seu dina
mismo . Que pensabamos nós? 
Pois pe nsabamos que poten
cia ndo a · investigación conse
guiríamos · qu e os universitários 
se sentisen máis vencellad.os á · 
terr~ e a partir de · a qui come-

.· zou todo o proxecto, que se 

complicou dunha maneira total
mente endiañada. Ou sexa. que 
esta idea primixénia no fondo 
cuase desapareceu totalmente, 
e totalmente porque empezaron 
a valorarse outras que nun prin
·cípio non tiñamos valorado e 
que son agora os grandes eixos 
da revista . 
Segundo parece, a vosa pu
blicación destaca pola unión 
entre ciéncia, literatura e 
reintegracionismo. Non foi 
arriscado optar, por esa solu
ción? 
Pedro Casteleiro: Pero é que 
é distinto E alguén que diga 
que hoxe é distinto un proxecto 
científico, literário e político 
está equivccado Desde lago, 
nunha sociedade tan complexa 
como a que estamos vivendo 
non se pode levar adiante nen
gun proxecto , se parta da óptica 
cultural e n principio. se parta 
desde a óptica política en prin
cípio. que non tente de abarcar 
~dososa~osdoparadigma . 

AM: Despois hai unha causa 
que ternos que ter moi clara. 
Hoxendia non se pode vertebrar 
un proxecto político sério sen 
u nha moi séria reflexón teórica 
que estexa tras diso. E precisa
mente é o que pretendemos coa 
revi.sLa, ternos unha sociedade 
moi complexa, e a ela hai que 
enfrontarse cunha alternativa 
que ao mesmo tempo ten que 
ser global, quer dicer, por isa a 
nasa revista é interdisciplinar, 
non vale só unha das canles da 
ciéncia. Abranxemos tud-o, pero 
non de calquer maneüa , non 
dunha .forma panfletária. · Que 
pretendemos con isto? , ·preten
demos c;laJgunha maneira incidir 
cu nha. cultura crítica, criar cul
tura crítica . Non pretendemos 
ser ·a jgrexa . ndn ternos voca
ción de dogmáticos. pretende
mos inLroducir elementos lanza
dos ao xeito da renascenza esta
mos moi considerados vitalmen
te con ese homes da renascen
za , que sabían algo de todo . Sa
bemos que non vai ser posível 
resgatar tuda isa , peró polo me
nos o vamos tentar facer. É ne- · 

• cesário ademais; é necesário . 

Dentro dese conglomerado 
científico-Üterário; que é o 
que latexa no fondo de "Fol
has de Cibrao", politicamen
te falando? 

autoridades tomen medidas e 
eviten os verr:11idos de mercúrio 
na Ria? -preyunta a Asocia
ción pola Defensa da Ría. Se
gundo o informe encargado pala 
Conselleria de Qrdenación do 
Território e realizado pola con
sultora Idasa a parte interior da 
Ria está fortemente afectada por 
concentracións de mercúrió moi 
superiores aos valores típicos de , 
sedimentd non cargado. Os va
lores de 9 miligramos de mercú
rio por quilogramo de materia 
seca, son alarmantes". 

A ria, · ponto negro 
Nunha xornadas sobre meio am
bente celebradas en Vigo tras
cenderon os dados que califica
ban a ria de Pont~vedra como 
un dos pontos negros do litoral 
peninsular Xesús López lembn;1 

P. Casteleiro: O ser humano , 
é a nasa proposta política Mi- · 
che! Foucault dicia que toda 
cuestión humana é unha acción 
política. Nós invertimos a frase . 
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este dado no seu Traballo Holo
causto Ecolóxico apresentado 
nas Xomadas . "Primeiratnente 
intentouse negar -a noticia de
sautorizando aos periodistas 
que levantaron a lebre. Despois 
recoñeceuse o feí to, mais ne
gando a información elaborada 
polo Instituto Español de Océa
nografia que seria remitía 8:º go
verno central. Habia roáis . de 
quince anos que os franceses 
sabían que o mexilón da ria de 
Pcintevedra e dos sectores de 
Meloxo e o Grave non era apto 
para consumo humán. Como ta
mén segue sen editarse o estu
do Escorp (Segunda Parte), 
onde se evidéncia que os ver
.quidos de mercúrio de Elnosa 
foron a máis e sobrepasan neste . 
momento os 17 gramos por to
nelada de cloro fabricada". D 

toda acción política é unha 
cuestión humana . · 

E poderias concretar que 
cuestión política? 

P.C.: Pois é a única; a real; 
esta, Galiza. Que é a única da~ 
cal podemos falar, e é a única 
da que podemos facer algo para 
traca-la Tan só ternos os instru- · 
mentas para cambiar ou incidir 
nesta realidade . _ _,. 

Falabamos antes do fondo -
de Folhas. Desde a superfí
cie, e através de que temas 

· enfocades a vosa análise 
cultur.al? 

.A.M.: Desde a arte mesma. Nós 
pensamos en que por que a 
poesía por talar da arte non vai 
ser auténtica, e tan real e tan 
verdade~ra como ·pode selo a 
ciéncia. · Incluso o nome da re
Vista "Folhas de Cibrao" ; Ci
brao , esa personaxe mítica e 
poética da -cultura Galega, ese 
Merlín galego; e por outra parte, 
unha revista que· quer ter un 
pulo científico . Quer diéer , viver 
boxendia, non mudamos, retor~ 
nar á época das ·pallozass. Inte
resa-nos crer na tradizón pero 
saber onde estamos vivendo. 

No tocante á temática a.ntro
polóxica. Non recebestes al
gunha crítica entorno á vosa 
inmiscus1on en cuestións 
tan peliagudas dentro .. da 
cultura? 

A.M.: Si ·receberpos críticas, 
tan só en corno á rna impresión 
no primeiro número da revista; 
mas ante isto ternos que dicer 
que non tiñamos medios en for- · 
ma de capital para obter unha 
maior impresón. Pensarnos que 
bastante fixemos por ·sacar ese 
produto que era de .alta cualida
de en cuanto ás firmas e · ao 
plantexamento; o único que fa
llou, e asumimos a crítica, é que 
non tivo unha boa cualidade de 
impresón . 

Nós plantexárnonos que non 
debemos deixar de sacar unha 
revista porque teñamos pouco 
diñeiro; eis a cuestión.· O 
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Ao longo dos vinte anos de an
dadura de A Nasa Terra, como 
órgaÓ das Irmandades da Fala 
-de 1916 a 1931- primeiro, e 
como boletin do Partigo Gale
guista -de . 1931 a Xullo do 
1936- despois, a publicación 
nacionalista atravesou por uniia . 
série de avatares editoriais, pro-

- vacados uhha veces por motivos 
económicos e outras por razóns 
diferentes e incluso alleas ao 
próprio movimento nacionalista. 
Todo isto levouna a unha itine
ráncia abrigada por numerosas 
imprentas e obradoiros tipográ
ficos do país Coidamos que a 
análise .desta transumáncia edi
torial pode dar certa idea das di
ficuldades e traspés nos que se 
desenvolveu o movimento na
cionalista de pre-guerra, cando 
:;enos para publicar con conti

nui.dade o seu boletín. 
Como é sabido , ANT comeza 

a sua andadura na Coruña en 
1916, xustamente o catorce de 
Novembro, como órgao decena! 
das recén criadas Irmandades 
da Fala . A sua redacción e ad
ministración tíñaa no Cantón 
Grande, no despacho do irman
diño Xosé Iglesias Roura. Imprí
mese de primeiras no Obradoiro 
de La Voz de Galicia, empresa 
xornalística na que desenvol
vian as suas tarefas profisionais 
Antón Villar Ponte, fundador da 

· Irmandade coruñesa, e Ramón 
Faginas, outro dos ca-fundado
res. Mais póuco tempo botaria 
nese obradoiro, xa que cando o 
boletin vai no número 12, en 
Marzo do ano seguinte, a Irman
dade coruñesa --que é realmen
te a que o. dirixe e xestiona
pasa a imprimilo na .Imprenta 
Roel. 

No Outubro do 1918, cando a 
publicación vai no número 69, 
comeza a aparecer outro pé de 
imprensa no boletin irrnandiño. 
É o da Tipografia . Obrera, na co
ruñesa rua do Socorro, 3. Este 
obradoiro anúnciase no mesmo 
boletin. informando· que "Na lm -.. 
prenta Obreira faise toda eras 
de trabaJlos" . · 

No número 110.- do 10 de Xa
neiro do 1920. ANT informa que 
a autoridade ven de pechar a 
Tipografia Obreira a raiz dunhas 
revoltas sindicalistas . O feíto é 
censurado pala ANT, quen ama
sa a sua protesta, xa que ade
mais de proibirse a publicación 
do "semanario dos traballado
res". péchanse tamen "os talle
res onde gañan o pan algús ti
pógrafos facendo choyos parti
culares". Consideran os nacio
nalistas que con medidas repre-

. ,sivas deste cariz unicamente se 
sementan rebeldias. 

Mais o certo é que o boletin 
nacionalista xa non se impren
taban ali desde había uns me
ses, ao cambiar para a Imprenta 

. de' El Noroeste , na rua Real 26 . , 
Este pé de imprensa aparece 
por primeira vez no número 103 
do 25 de Outubro do 1919. El 
Noroeste anúnciase en ANT 
como "o mellar xomal de Gali
cia" ou polo menos coma "o me
llar informado". Neste obr4.doiro 
manterase até Maio do 19'24 -
cando se ve abrigado a deixalo 
por graves enfrentamentos co 
seu xerente, como veremos
mais non de forma contínua, xa 
qu_e nese transcurso ·pasearase 
por outras. imprensas, quizá por 
razóns económicas. procurando 
abaratar custes . 

Asi , en Agosto de 1920, e du
rante•uns cinco meses, pasar?. 
a imprimirse en Betan:z:os no 

GuieirQ 
. CULTURAL 

OS AVATARES EDITORIAIS 
ARREDOR DE A NOSA TERRA 

(1916-1936) 

Obradoiro de Manuel Villuen 
das, persoa que por aqueles 
anos debia simpatizar coas Ir
mandades . Pésie a que agora 
ANT promete normalizar a sua 
saida "por contrata feíta cunha 
nova casa" ,- depois das "dilicul
dades postas palas casas edita
ríais alleas á nasa vontade -
inda senda pagos os traballos 
que encarregamos puntualmen
te-< o certo é que a periodici
dade non se restabelece, saindo 
praticamente unha vez ao mes. 
A primeiros de Decembro anún
cian que a comezos do novb ano 
normalizarase "para sempre" a 
saida , mais o certo é que até o 
1 de Fevreiro non voltará sair , 
"despois dun mes de silenzo a 
que nos obrigou fatalmente a 
doenza sufrida polo rexente dos 
talleres tipográficos", agora xa 
como "boletín quincenal" . Neste 
vello obradoiro , fundado · en 
1859, ainda existente hoxe mais 
moi limitado tecnicamente, im
primiríase entré 1922 e 1923 o 
boletin nacionalista Rexurdi
m en to, primeiro a ·cargo da Ir
mandade da Fala local e despois 
como órgao da lN G. de Vicen
te Risco. Coincidindo coa breve 
etapa de Villuendas prodúcese 
un cámbh de portada en ANT, 
que se manterá durante v~rios 

.meses, agora apresentada cun-
ha capa na que figura uri grava
do fixo de Alvaro Cebreiro e o 
sumário do bol9tin. Contado, a 
calidade tipográfica· non mella
ra , producíndose frecuentemen
te erras de montaxe, quizá por
que ago.ra non se controla a edi
ción -a menos que o faga al
gun irmán de Betazos- como 
ocorria na Coruña. Tarnen resul- · 
ta ostensíbel o cámbio de papel, 
de pior calidade, e o impresor 
utiliza ás veces fotos de Betan
zos, reproducidas moi" deficien
temente, para encher espácios 
mortos que a preséncia dalgun 
redactor podia subsanar con al
gun salto.-

Parece ·ser que por esta época 
os irmandiños coruñeses ,:..stu
daban a posibilidad.e de mercar 
unha imprensa própria, cousa 
que nunca se levaría a cabo pé
sie a comezar as xestións e aca
dar alguns préstamos para ela, 
tal corno se desprende dunha 
carta de Federico Zamora a 
Johán Viqueira, Presidente 'nes
te intre da Irmandade coruñesa. 

En Novembro de 1921 (nº 147) 
volta aparecer o· pé de El No
roeste que 1090 desaparece . Du
rante uns números, a comezos 
de 1922, apél:tece publicidade da 
Librería, papeleria e imprenta 
Cervantes (rua Real, 49) . Tamén 
aparecerá anunciada a coruñesa 
Librería, papelería e imprenta 
de Zincke lrmáns algun tempo 
a comezos do . ano seguinte, o 
que non quer dicer que se im
prima neles pois o pé de irri
prenta non figura aci longo dese 
tempo. En setembro de 1923 
reaparecerá .de novo o pé de El 
Noroeste, xusto carido comeza a 
censura militar imposta pcila Di
tadura qu-e paseniñamente irá 
enchendo de borranchos negros 
as páxinas da pul;>licación e ré
ducíridoa a temas culturais e li
terarios, aparecend.b en realida
de mensualmente pésie ao de 
"quincenal" do subtítulo. O últi
mo número impreso neste obra
doiro é ci.199, ªºrachar con esta 
empresa por mor dun enfrenta
mento co seu xerente, o betan-· 
ceiro Xosé Garcia Acuña. Pare
ce que este tentou chantaxear 
aos nacionalistas, impoñéndo-

XESUS TORRES REGUEIRO 

-,~ RAIZDOS 
SUCESOS DE 

OUTIJBRO DO 1934, 
A REPRESIÓN 

CÉBASE TAMÉN 
NOS GALEGUISTAS 

QUE, A MÁIS DO 
DESTERRO DOS SEUS 
LÍDERES CASTELAO 
EBÓVEDA, SOFREN 
A SUSPENSIÓN DA 
PUBLICACIÓN, QUE 
NON VOLTA SAIR 

ATÉ FEVREIRO DO 
1935' 

lles a supresión duns artigas nos 
que non saia moi ben parado e 
a correción doutros nos que ' 
cuestionaba á Académia Gale
ga, a cámbio de seguir tirando 
ANT naquel obradoiro, ademais 
de visualizar previamente o seu 
co,ntido. Os nacionalistas res
postarán ironicamente que xa 
existe. un censor oficial . E que 
este exercia como tal fica claro 
xustamen Le na explicación do 
caso que intenta dar ANT. que 
aparece con vários borróns. Se
mella que, aparte as diverxén
cias políticas que mantiñan con 
Garcia Acuña e as críticas verti
das á Académia Galega no intre 
de elexir un novo presidente 
que os irmandiños considera-· 
ban pouco relevante, os nacio
nalistas criticaron a destitución 
- "venganza ruin dunhos ho
mes cativos de espíritu"- do 
coruñés Ánxel del Castillo como · 
Comisário Réxio de Belas Artes 
despotis dunha xestión que cali
ficaban positiva para Galiza. O 
Directório Militar nomeou para 
~ubstituilo -despois de rexeitar 
alguén o nomearnento en solida
riedade con Del Castillo- preci
samente a García Acuña, quen 
tiña sido cónsul español e"n Ba-

Falae drrego de toda 
eral d• traballo1 v•
flcoa, an Imprenta, llto• 
&r"•fl• • foto& ... b•do, 

an1I coma Hlloe da 
e.u cho 

yonne e "desde que cesou no 
carpo consular xa militou en va
rios campos politicos de ideolo
xia contraria". Este -calificado 
de "Xudas" pola ANT- aceitou
no "pala fachenda de ostentar 
un titulo máis". Naturalmente, 
os nacionalistas non transixiron 
co amaño proposto por García 
Acuña e o número 200, do 1 de 
Maio de 1924, imprimirase xa 
na Imprenta Moret, no 28 da rua 
da Mariña. 

Cando en 1925 Ánxel Casal e 
Leandro Carré crean a Imprenta 
e Editorial Lar, no primeiro an
dar do 36 da rua Real, ANT vai 
aparecer con este pé de impren
sa, ao tempo que se produce un 
cámbio de formato e certas me
llaras na publicación. Lar conta 
xa con imprenta própria -pe
quena en meios pero sublime en 
propósitos, dixera dela Vítor Ca
sas- en Maio de 1925 (as pri
meiras noveliñas que editou im
primiunas Moret) e farase cargo 
da impresión de ANT a partir do 
número 25 de Xullo dese ano, 
ainda que Lar e a redacción e 
administración do boletín u
rnandiño viñan compartindo (3.S 

mesmas oficinas xa desde habia 
uns meses . Pouco despoís, Ca
sal deixará a sociedade con Ga
rré para fundar a lmpren ta e 
Editorial Nós --que tan fecunda 
labor había desenrolar no eido 
editorial galego até o fatídico 
1936- e seguirá a imprimir 
ANT, agora xa co novo pé de 
imprensa, de 'primeiras no mes
mo enderezo da Rua Real e des
pois no 50 da A venida Linares 
Rivas . Durélnte cinco anos ANT 
terá acougo no prelo de Nós. 

Cando Casal marcha a insta
larse a Santiago, na . primavera 
de 1930, ANT vol ve recorrer ao 
obradoiro de circunstáncias, 
que non é outro que a betancei -
ra Imprenta Villuendas. Agora 
sai mensualmente, o 1° de cada 
mes, desaparecido o subtitulo 
de "quincenal". A redacción e a 
administración segue na Coru -
ña, no mesmo local da rua Real, 
que na República pasará a ser 
de Fermin Galán, oficialmente. 
No número de Óutubro desapa- : 
recé a censura prévia, . podéndo- , 

se tratar xa determinados temas 
políticos e ideolóxicos . Curiosa
mente, por estas datas o betan
ceiro Salvador Mosteiro -anti
go director de Rexurdimento, 
agora instalado na Coruña como 
odontólogo- viña de ser eleito 
Conselleiro Primeiro da Irrnan
dade da Coruña. Na vila 15etan
ceira imprimirase ANT por es
pácio de_ cáseque dous anos, ao 

· coidado de Villuendas, quen por 
esta época era -concellal socialis
ta. 

Xa fundado o Partido Gale
guista e convertida ANT no seu 
órgao, a redacción trasládase 
momentaneamente- a Ponteve
dra, ao coidado de Bóveda, no 
terceiro andar do número 24 da 
rua Manuel Ouiroga. Na "boa 
vila" sai co pé da Imprenta de 
Xúlio Antúnez primeiro e, pouco 
despois, co de Prelo de La Popu
lar, na rua Chariño número 7. O 
último número da etapa coruñe
sa do boletin fara o 292, corres
pondente ao 1 de Febreiro de 
1932, xusto no que anúncia a 
sua vinculación ao Partido Gale
guista. O número seguinte sairá 
xa datado en Pontevedra , o 15 
de Abril , con importantes navi
dades : periodicidade semanal e 
cárnbio de formato , que pasa a 
ser tabloide a catro páxinas . 

A partir de Setembro do 32 e 
durante nove meses deixará de 
publicarse, probablemente por 
razóns económicas . Volta en 
Xuño do 33 despois de "longos 
meses de silenzo esixidos pal-as 
angueiras que as circunstancias 
demandaban aos di.rixentes do 
Partido Galeguista" . 

De Pontevedra a Santiago é o 
itinerário que segue a redacción 
de ANT -por razóns da própria 
infraestrutura do partido e da 
disponibilidade de persoas que 
a dirixan- para reencontrarse 
co obradoiro de Casal. desta vol
ta no 15 da compostelana ruado 
Vilar, cando chega aos 300 nú
meros . 

En Maio do 1934, o boletm 
vai agora polo 332, a redacción 
e administración volta a Ponte
vedra, a unha casa da rua de 
Tetuán, no primeiro andar do 
número 2. A impresión fa1se ou
tra volta no Pre/o de La Popular 
Esta situación manterase sen 
cámbios até a desaparición da 
publicación. Por esta época co
meza a incluir no seu carpo 
unha páxina con personalidade 
própria, o Guieiro, "outavoz na
zonalista da F.M.G.", elaborada 
polos mozos galeguistas. Conta
do, os avatares e dificuldades 
continúan. A raiz dos sucesos 
de Outubro de 1934, a represión 
cébase tamén nos galeguistas 
que, a máis do desterro dos 
seus líderes Castelao e Bóveda 
a Badaxoz e Cádiz, respectiva
mente, sofren a suspensión da 
publicación , que non volta sair 
até Fevreiro de 1935. 

O derradeiro número de ANT, 
o 422, leva a data-do 17 de Xullo 
do 1936. Esa noite nos cuarteis 
do país os verdugos da paz e da 
liberdade velaban coas armas 
dispostas. Pardoxicamente, 
ANT insertaba un recadro con 
esta incumplida profecía: "A 
Galicia autónoma pode · ser un 
remanso de paz n-esta hora de 
desenfrenada toleria" . 

A histórica cabeceíra de A 
Nasa Terra voltaria revivir en 
Buenos Aires da man dos nacio
nalistas que atopaton ali o "re
manso de paz" que faltou na 
nasa tena. Mais esa é xa outra 
história . ó 



Do mellor en 
catalán 
L'home del Sac, de 
Marius Torres 

Márius Torres é un escritor ca
talán nascido en 1963. Ten 
dado, por agora, tres livros na
rrativqs: Amnésia, Línia, e 
L 'home del sac, a sua primeira 
novela, publicada por Editorial 
Columna (Barcelona, 1990; 319 
páx.). Tamén traduciu, xenial
mente, os guións rediofónicos 
dos irmáns Marx ao catalán e é 
un especialista en enigmística . 

L 'home del sac é unha no
vela que é múltiplt: . ún psiquia
tra explica a unha rapaza os PO'"" 
síveis motivos que tivo o seu 
mozo, Tomás, para desaparecer . 
Para iso vai lendo unha novela 
que deixou escrita Tomás , que 
se dedica a vender textos enig
máticos , acróst1c0s e outras 
cousas parecidas nas Ramblas . 
~;ª novela con·a-se a história 
dun matrünónio. Unha história 
de cada dia até que el -tamén 
chamado Tomás- ten de ir a 
Grécia . E,adern;:iis , hai a parte 
narrada, en prirneira persoa, por 
Tomás, que chamaremos Torn , 
ou Tirn O'Teu . 

A narración está perfeitamen
te estruturada de maneira que 
o leitor sabe cando é un ou ou
tro personaxe que está a talar . 
Se o psiquiatra con Raquel, se 
Torn, se se trata da novela escri
ta por Tom. Todo está estrutura
d0 . Mais o importante nesta no
vela non é a estrutura (ou si. se
gundo se mire) senón a forma 
de narrar, o estilo e os recursos 
dos que bota man o autor. Re
cursos oullpianos. Desde os "ci
lindros" (textos, frases, que se 
morden a cola , quer dicer, que 
se len igual de adiante atrás e 
vice-versa) até o xogo cos no
mes que fai Tom 

Hai, tamén, outro xogo . A no
vela pode-se dicer que está es
cnta por "vampirización ·· de 
Fernando Pessoa Nun momen
to determinado narra-se a ac
c1ón dunha telenovela portugue
sa na que os personaxes levan 
os nemes dos heterónimos pes
soanos (e de persoas que tive
ron a ver co poeta portugués) . 
O remate da novela está tirado 
dun feito real relacionado con 
Pessoa e a única pista que dei
xa Tom leva unha inscrición: 
Orpheu . 

· A rneio siglo dun xogo de es
pellos e do xogo de finxirnentos 
pessoano, Marius Serra argalla a 
sua novela. Novela que só pode 
rematar coa frase que deita un 
inspector de policía (nun mo
mento determinado, personaxes 
da novela escrita por Tom e 
rnáis Tom chegan a un mesmo 
lugar: a illa de Lesbos; é o mo
mento en que entra en danza o 

_, xogo de espellos que estivo a 
funcionar dede a primeira páxi
na) : "a literatura é tan inexplicá
vel como a vida" . 

Literatura dentro da literatu
ra? Vida dentro da vida? Litera
tura e vida? Na presente novela 
todo se mistura , e os_,...persona
xes, como os heterqnhños pes-. 
soanos -se tacemos caso de 
Eduardo Lourenc;:o-.:., son a tata- · 
lidade fragmentada . Daí que 
Tom, ·Tomás, Tim O'Teu e ou-

. tras personaxes máis sexan 
fragmentos desa totalidade 'da 
que fala o ensaísta portugués. E . 
o remate da novela, a explica
ción de quen é o personaxe cen-

Fernando 
Pessoa 

por 
Manuel 

Cabanas 

tral, o protagonista, eses frag
mentos, vai-nos remeter a Pes
soa outravolta: a nostálxia da in
fáncia . ·A explicación do acto 
que vai desentrañar unha série 
de claves na novela, remite ao 
leitor á infáncia, mais non á in
fáncia corno centrn d·:i pulsación 
poética (o que acontece no poe
ta portugués) , senón a infáncia 
como enigma que o deciframen
to freudiano --o complexo de 
Edipo-- non resolve. Mais, ao 
cabo, quizá. como en Pessoa, 
todo sexa finximento, até que se 
está a ler u"lha novela. 

Novela escrita con ironía, con 
sabedoria, rnanexando o autor 
unha escrita oblicua, unha lin
guaxe viva, divertida, botando 
man de recursos oulipianos e 
enigmísticos --e, corno se di na 
narración, do mestre Cortázar. 
Usando técnicas várias, q11e van 
da telenovela ao guión radiofó
nico, Manus Torres escreveu 
unha novela que modela o pre
sente para proxectar o futuro do 
home. Ese futuro que corno pa
sado e presente é enigma, non 
a decifrar, serrón a comprender. 
Ese futuro que como a vida, 
como a literatura é inexplicável. 
L 'home del sac é unha das má1s 
importantes novelas catalanas 
dos últimos anos. Nunha litera- . 
tura que se enche de best-sel1er 
lacrimóxenos tipo Monserrat 
Roig, o noso autor ten porvii 
dentro de 40 anos . Mais os ver
dadeiros amantes da literatura 
(e da vida) están de noraboa : 
Marius Serra é máis que unha 
promesa, é un grande escritor.O 

XGG 

·Poesia na 
revolución de 
N~carágua 
A cerimónia 
esperada 
de Tomás Bor~ 

Tomás Borge, ~x-ministro do in
tedor de Nicaragua e memhro 
da Dirección Na.tional da FSLN, 
ven de pubricar o seu segundo 
libro : A cerimónia esperada. 
Na apresentación da obra, Ro
berto Díaz, director da Editorial 
Nova Nicaragüa, afirmou: "É in- . 
sólito no mundo que un ministro 
do Interior sexa ademais poeta 

GuieirQ 
CULTURAL 

e escritor de calidade" . 
Borge rompeu con este acto 

un siléncio de 33 dias tras as 
eleicións do 25 de Febreiro. 
Fixo-o, significativamente, len
do unha escolma de versos es
critos por el durante os últimos 
20 anos, roubándo segundos vi
tais ao fusil, . á montaña, ou aos 
discursos que o seu papel polític 
co lle esixen. 

A histó~ia de Nicaragüa está 
protagonizada por astes. poetas 
abrigados a coller as armas, a 
sofrir morte e tortura , mesmo 
abrigados a deixar de escrever 
para que a poesía chegase ao 
poder. Son seres sensibeis e fí
sicamente "pequernnos" qu.e 
sintetizaron vocación artística e 
compromiso social até· que 'un 
19 de Xullo de 1979 pensaron 
poder resolver a contradicción e 
adicarse de chéo á escritura. 
Vana arela. 

Diante do reto que plantexa a 
derrota eleitoral, a revolución 
resposta con poesía, o que xa 
ten moi apurado ao novo gober
no, que non conta entre os seus 
políticos , empresários, ex-guar
das, sornocistas, torturados e 
oportunistas, con escritores de 
sorra. 

A revolución xa gañou a bata
lla das letras, que é a da inmor
talidatle. Ca tempo, a noite tris .:
te do 25 de Febreiro vai ser só 
un pequeno punto na rnemória , 
mentres o libro de Tomás trans
mitirá-se de país a fillos no río 
da h.istória, que se detén e tro
peza, mais non dá marcha atrás. 

Revolución de pequenos po~
tas, de guerrilleiros médio tolos 
que escreven versos mentres 
ousan desafiar "á nación máis 
poderosa da terra , e ademais, 
véncena"(Tomás Borge) . Sandi
no inmortalizou o seu verso "Pa
tria Libre ou Morrer". Rigoberto 
López, despois de escrever , 
axusticiou a algún Somciza (non 
lembro cal, un de tantos) . Carlos 
Fonseca transportaba a poesía 
nos seus ollos petisos . E Daniel 
Ortega, e Sergio Ramírez, e Er
nesto Carderial. e Tomás, que 
.escre~'e desde a xuv.entude e 
desde Q ·füo; desde o amor e 
.a a, de seguridade en Ma
naguai; desde o cáwere de Tipi
t pa, and tras as torturas in
hum u . e rll: is , acadou ver 
· pdn'letr6s: luces. 

m.o l~ l v · hui / que se filtra I 
ent11 tu d d I L curva I la 
p .quoon ~1~ :ii..uid d I de tus ro
dlli ¡t Alino h- f~ mbuesa I es
con idl& , n. la i f de tus cabe
n :s: l 1191 l · ntilud de tus muslos/ 
de tu e der s i transparentes I 
Am , la inoon e uen ia I de los 

espejos I más nítidos I Lo que . 
sobrevive I a toda música! opa
ca / Soy tuyo I amor '¡ como un 
estuche azul / Tuyo I como los 
.robles I y la yerbabuena. 

O ano 1979, a poesía ocupou 
os principais Ministérios de Ni
caragüa. No Exército Popular 

. Sandinista e no Ministério do 
Interior , funcionan obradoiros 
de criación. Contra o que moi
tos desexan, isto non vai cam- . 
bíar. Co trunfo da UNO nas ur
nas, di Sérgio Ramírez, vicepre
sidente da repúblicc;, "nengun
ha das obras da revolución mo- · 
rre . O nosu ideal político , coma 
unha árbore que recebe humi
dade da chúvia, anóva-se". Pois 
mentres existan poetas, poetas 
do povo e comandan tes poetas'. . 
a revolución segue adiante . O 

ANDRÉ CABANAS/GEMA LASARTE 

Tomás Borge. La Ceremónia Espera
da. 215 páx. Nueva Nicaragua Managua 
1990. 

Morreu a 
clase obreira? 

Coa proxirnidade·do Primeiro de 
Maio aproveitamos para fazer 
reseña dun livro que nos achega 
a unha análise do proletariado e 
do seu papel na loita polo socia
lismo, trata-se de Mo-rreu a 
clase obreira(ll escrito por Eu
génio del Rio. De primeiras e a 
modo de introdución o autor re
colle que até hai tres décadas a 
esquerda era coincidente en 
que "no capitalismo, o progreso 
cara unha sociedade máis xusta 
depende do resultado da con
frontación entre a ·burguesia e o 
proletariado", ·eis o fundamento 
da idea da clase operária como 
actora poraue "a tráilsformación 
da sociedaae nun sentido socia
lista deve asociar-se á hexemo-
nia do proletariado". · 

Na teoria de Marx a clase 
ob.reira está . marcada por un 
destino revolucionário , feíto ·que 
xustifica unha reflexión crítica 
de Eugénio del Rio poisque "o 
capitalismo en Ocidente nc:in se 
mostrou incompatível cunha 
mellara do nível de vida' a unha 
parte considerável do proletaria
do". Doutra banda, segundo 
analisa o autor, a existéncia de 
sistemas · parlamentários min
guou a conflitividade social por
que "posibilita o intercárnbio 
dos partidos govemantes sen al
terar no fundamental as pautas 
de govemo". De feito basaan a 
lexitimidade do modelo por 
emanar da "vontade popular", 
un parlamentarismo que acolle e 
mesmo subsídia ás burocrácias 
políticas e sindicais da esquer
da que respostan ao pago coa 
asunción da representación nas 
institucións . 

A desnaturalización das ca
madas populares contribue sen 
dúvida a acentuac1óf'. das ten
déncias ao "egoísmo nacional" 
fornen Ludor dunha xenofóbia 
cara os movimentos rnigratórios 
nos países rnáis desenvolvidos. 

Neste contexto cornezan a se
cuestionar as teses marxist as e 
Eugenio del Rio repasa o perío
do imediato pos~erior á II gueua 
cando se produce u.n refuraa
mento da esquerdai. sociali mi 
Gran B:retaf'i, Fteimn11 ,e, M1t1állli' 
"ainda que o tm fo 1Cilbre 
zismo non trnuxo , ociali 
tiñan-se esperan\i:i s: du.D. cambio 
social". Pola c:iontra o 1 a.piitall.is-
mo ociderital coñ""·oe n n 
seguintes uoha e:xpalls~ón e no 
seu seo teñen lugar ,gran · e ai
ses. Iso fai á ID.tell. u 'd 
crer que a disminución d&s: de
sigualpades e o d s. en o d 
conflitividade "negan a ~ 
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'.:d."iado potencialidades transfor
madoras". Nos sucesivos capí- · 
tulos o autor retruca os argu
mentos que sosteñen esta teoría 

· aniquiladora da clase obreira e 
escoll8 a visión do proletariado 
en Marcuse através dunha aná
hse crítica do seu tex:o "O 
home unidimensional"; funda~ . 
mentado nomeadamente na so
ciedade norte-americana e no 

_ que se acredita no desenvolvi
mento tecnolóxico como factor 
de debilitamento da clase obrei
ra. Unha das causas que Marcu
se reprocha a Lenin é que o pro
letariado pasou de suxeito a ob
xecto co proceso revolucionário 
porque a sociedade de benestar 
minguou · o seu vigor. Pero iso 
acontece porque asócia Marcu
se proletariado con traballo ma
nual na indústria, o que lle ·fai 
ver na redución de emprego ou
tro sintoma de declive da clase 
obreira. 

O autor lembra deseguida 
que no sindicalismo a combati
vidade foi ·tinerante: t~xtil , me
talútxia, rninaria, construción, 
ferroviários ou estibadores ... , e 
non sempre radicou nos proce
sos industriais . . 

Pero o próprio Marcuse evolu
ciona con posterioridade e mira 
nas revoltas negras, na oposi -
ción á guerr.a do Vietnam ou 
nos estoupidos do 68, síntomas 
de radicalidade. A crise econó
mica dos setenta remata por co
rrixir a sua irnaxe de sociedade 
integrada e/ou pasiva e analisa 
os factores: inflacfon que xera 
pobreza, conflitos no capitalis
mo (CEE, USA, Xapón) , loitas 
de liberación de países en de
sen volvirnento .. , qlie os poderes 
estabelecidos respostan con au
toritarismo : control da povoa
ción , fortalecirnento policial, 
criación de' reservas de desem
pregados/as ,. redución de direi
tos ... 
· Despois de se cuestionar, cal 

é hoxe o suxeito revolucioná
rio? , Marcuse conclue que a in
telectualidade e · o estudantado 
non poden ser substituidos da 
. clase operáría e argumenta a 
necesária confluéncia destes 
sectores engadindo que "ó cata
lizador parece ser : os movimen
tos de libe~ación nacional". 

A seguir Eugenio del Ria con
fronta as teses de André Gorz(2l: 

"o proletariado, como suxeito re
volucionário , morreú coa crise 
do socialismo", daquelas xurde 
o que chama non-clase confor
mada por persoas que teñen 
empregos precários , a tempo 
parcial. Gori desbota a idea da 
rcvol ·::-:ión política porque non· é 
posível vencer aos estados mo
dernos. Aposta por cámbios 
parciais e graduais , pero o autor 

. de Morreu a clase obreira? non 
concorda, advertindo que "agar
dar o desborde do marco capita
lista desde pequenos grupos é 
quimérico". 

No apartado IV intitulado 
"Clase obreira. rnovimento sin
dical e novas movimentos so
ciais'~ analisa a Touraine que no 
seu textd3l intue unha perda de 
importancia do inov. obreiro en 
favor do feminismo, os naciona
lismos; e"oloxisrno e mov. anti-

uclear, -onde -están incubando 
outms novos suxeitos rnvolucio
náirios qu.1e rnnñncian á toma do 
p 1 ar para se esforzar en presio-

ar partidos e ao estado. Del 
B:io1 dontrap1 • n. que. >as no\iro1s mo
vimenms ·~ n son alleos á clase 

p a. ia composicion e 
poIDtpJe ~ame.n perseguen abxec
tir. de intemse comuns". Des
te ·eit o feminismo reflexa ne
" 1esidades pmfu.ndas da mulle-

, I1 traballadoras, os mov. de li-
.1..JG"""'~"'· .... · .n nac·onal (como :Wanda 
di.o Nortie ou Euskadi) expresan 
inte![leses da clase obreira, o 
ec ~ xismo non se pode canee-

.. 
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bir inteiramente alleo ao movi
mento obreiro .. Neste mesmo 
capitulo tamén se inclue unha 
análise arredor do burocratismo 
dos sindicatos en Ocidente que 
limitan a actuación aos proble
mas vencellados co seitor e 
onde se advirteÓ. tendéncias 
acomodaticias e estratéxicas de 
colaboración co poder. 

Segundo pasamos páxinas 
sabemos que Eugenio del Rio 
basea os seus fundamentos na 
necesidade dunha couxunción 
entre os distintos focos de luita 
contra as mais · variadas opre
sións . O apartado derradeiro "A 
clase obreira como suxeito revo
lucionário" abonda nesa pers
pectiva de _heteroxeneidade : o 
estrato profisional, os níveis sa
lariais, a segUridade no empre
go, a composición sexual, étni
ca , nacional, ou mesmo xeracio
nal , fa n da camada operária un 
conxuntó diverso. Eniin, o livro 
pode-se resumir nesta frase: 
"coñecer esa heteroxeneidade e 
asumi-la é dobreme~ necesá
rio". O 

MIRO VILLAR · 

(1) Editorial Revolución 1989. (Na por
tada tran un gravado fermoso "Conca mi 
neira de Blanzy" de Fran\:ois Bonhome) 

(2) Adieux ao prolétariat. Au-dela du 
socialisme. París, 1980. 

(3) L ·apres-socialisme. Paris. 1980. 

Teatro para 
os nenos 
O grupo Sarabela 
nas escalas de 
Ourense 

A hora de abrir o telón é próxi
ma. O salón de actos cheo de 
rapaces e rapazas de E.X.B. es
peran impacientes. Nos mestres 
e actores , o sorriso nos beizos . 
Luces e focos preparadas . A 

. obra comeza e na cara dos ne
nas vernos debuxada a surpre
sa. Un dos seus Super-herois fa
voritos é o protagonista. Mais 
este non é un Superrnan cal
.quer, xa que Bill vese envolto 
nunha série de peripécias e 
todo lle sai mal: Gladys , a sua 
namorada, prométese con Jirn
my; cai na trampa dos malísi
mos Facinerosos e, por fin , a ri
cachona Señora Mery, que foi a 
que lle dera · os poderes, preten
dia · facerse dona . da Cidade , 
axudada polos Orientais rnaos 
."Banda do Dragón Verrnello". 

A. obra dividida en actos, ate
rece ·unha série de suxerentes 
posibilidades para realizar acti
vidades de expresión dramática 
corno o teatro de sombras, a 
canción, o baile e a introdución 
de situacións graciosas .. acorn- . 
pañadas dun gran movirtlento 
océnico. 

Todo isto daba corno resulta
do os aplausos e. as gargalladas 
dos nenas e nenas que enchian 
continuamente o ar lirnpo do es-

. pacioso salón. 

Obra de Benet 

Supertot , a obra representada, 
é orixinal de J.M.Benet e intro
duce unha temática interesante 
para ser tratada desde a Escala~ 
Mistura entre "Superrnan" e "O 
Capitán Marvel", . está baseada 
na supremacía física e critica, 
de certo xeito, o c~nsurnisrno 

que arrasta todo superheroi tele
vis~o . 

Benet procura e:videnciar, 
ainda que ·esquematicamente, a 

sua debilidade , ineficácia e a 
dependéncia daqueles aos que 
el ere combater. 

o autor utiliza unha estética 
baseada nos cliches tradicionais . 
do Cómic, axudado palas can
ciqns escritas por Pere Josep 
Puértolas, cheas de bon humor. 

. Cursiño e guia 
para profesores 
Un grupo de profesores de dis

. tintos Coléxios ourensáns , cola
boran activamente no desenvol
vimento desta "P Campaña de 

.. Teatro na Escala". A implica
ción ven como resultado dun 
Curso de Teatro con cuarenta 
horas de duración celebrado en · 
Ourense do seis de Novembro 
a té o primeiro de Decembro de 
1989 , e impartido por Maria dos 
Anxos Cuña Bóveda e Sabela 
González componentes do gru
po "Sarabela ". 

Por outra banda , os partici
pantes no Curso quedaron ple
namente satisfeitos pola grande 
aplicación pedagóxica da Ex
presión Dramátiéa nas clases, 
xa que aspectos como .a Expre
sión Corporal ou a Expresión 
Verbal (Vocalización) son funda
mentais nas asignaturas de Lín
gua. 

A estes profesores , que se
guen a ter reunións mensuais , 
propúxoselles unha série de ac
tividades rnlacionadas coa te
mática da obra, a real.izar d~ 
xeito globalizado nas asignatu
ras de Giéncias Sociais , Língua 
galega, e Língua española, Plás
tica e Música. 

Dez representacións de 
Sarabela 
Entre os meses de Xaneiro e 
Abril. o veterano grupo de tea
tro "Sarabela" ten actuado en 
dez ocasións cun éxito total
mente merecido . A maravillosa 
interpretación c.ornbinada coa 
perfeición dos Íneios técnicos 
utilizados como as luces , diapo
sitivas e música, deron como .rec 
sultado o unánime aplauso brin
dado ao grupo por parte dos ne
nas e nenas dos. seguintes Colé
xios participantes nesta "1 a 

Campaña de Teatro na Escala". 
Lago · do Cursiño de Teatro 

para Mestres (l8 Fase) A da Re
presentación de "Su]J'. '' iOt" (2ª 
Fase) , a Campaña entra na súa 
recta final coa 3ª Fase, consis
tente na representación de . 
Obras de · Teatro polos alunas 
que teñen ao seu cargo os mes
tres participantes; ·estas actua
cións teián 1ugar durante o mes 
de Maio , coincidindo coa cele
bración das Letras Galegas . O 

FCO. XABIER F~RNÁNDEZ MATEO 

Kafka 
segundo 
Welles 
O proceso 

Todo nel era desmesurado, 
grándilocuente ,. asoballador. 
Como os artistas do Renacimen
to foi un home que abarcou 
moitas facetas da criación: es
crita, rádio, televisión, teatro, 
ópera, .. cine. E como moitos 
deles estivo á procura de mece
nas que atendesen a sua cons
tante e torrencial vea inventiva. 
Porén, Welles rion foi un home 
-como Strnheim, como Grif
fith- que fose capaz de chegar 
con f acilidade a adecuar as su as 
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Orson Welles e Anthony Perkins· en O proceso 

necesidades artísticas á corren
te maioritária da indústria e , 
precisamente pór iso, .a sua fa
ceta de criador ven mediatizada 

· polos fracasos á hora de acome
ter empresas , palas renúncias e 
os paróns á hora de comezar no
vas proxectos . A sua filrnograÍi.a 
está chea de feítos e de ausén
cias; "Citizeri Kane" , "Campa
nadas a meianoite" , "Sede de 
mal" ou "O cuarto mandamento" 
son exemplos xeniais do prirnei
ro ; "Don Ouixote" ou "Ulises" 
proxectqs ambos de 1957 e 1949 
respeitivamente son mostras in
visibeis do segundo. Moitas ve
ces debía interpretar filmes dou
tros para conseguir cartas para 
os seus, e , ás veces, esta tarefa 
"mercenária" non era abando 
para as suas pretensións. Antes 
de comezar a rodaxe de "Le Pro
cés" , segundo a obra de Fraz 
Kafka tivo que pór a sua faciana 
para dar vida ao Benxamin 
Franklin do mediocre filma...fran
cés de Jean Dreville, "Lafayette" 
(1961), e xa o ano anterior pa
souno traballando como actor en 
fitas tan más como "David L .Jo
liat" ou "O~ tártaros" de Richard, 
Thorpe . Cicais a sua participa
ción · no "Ausrerlitz" do vello 
mestre Abe! Gance , parece que 
lle recompensou de tanto esfor
zo non querido. 

Rodada en parte en Zagreb e 
na semiderruida estación de Or-

Bombeiros Voluntários 

say en Paris, O proceso respos-
. ta máis a unha intencionalidade 
moi meditada de W elles por re
criar os ambentes ideados polo 
literato checo, que pala comple
xidade e a evolución das perso
naxes. É dicer , as atmósferas , 
as situacións exteriores, o conti
nente que envolve o itinerário 
dos suxeitos protagonis~s . in
terésalle máis a W elles que os 
suxeitos mesmos . Neste sens0 
fai unha recriación espléndida, 
barroca, inquedante e sernpre 
suxerente dun texto literário por 
outra banda adaptado sen fisu- ' 

_ras . O filme está cheo de instan
tes de recoñecida firma' welle
siana, sobretodo no plano estéti
co e cicais só a fria e ambigua 
interpretación dun Anthony 
Perkins, ainda enfur¡dado na 
máscara do Norman Bates hit
chockiano de "Psicose", supón 
un lastre para a redondez dun 
filme salientábel en moito~ sen
tidos. En suma, dous planos 
meridiana e milimétricamente 
consignados entre si sobresaen 
nunha leitura profunda de "O 
Proceso" . Por unha banda os re
cunchos sorprendentes e com
plexos do universo kafkiano e 
por outra o mundo criador de 
Orson W elles que adernais de 
facer unha reflexión sobre si 
mesmo como autor e criador, 
aborda tamén unha pesimista 
radiografia sobre o mundo mo-

derno onde a plasmación da 
· marte de Joseph K ven acompa
ñada dunha explosión nuclear.O 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

.O proceso. TV-1. Sábado á 01 .00 h. 

Resaca da 
movida? 
Bombeiros 
voluntários 

Inda non sabemos se estamos 
na resaca da nun tempo célebre 
"movida" viguesa pero segundo 
afirma Tino López, babeo dos 
"Bombeiros Voluntarios" , os 
grupos que están xurdindo ulti
marnente nes ta cidade superan 
en cantidade e calidade aos que 
hai causa de dez anos estaban 
no candeeiro. Unhas das conse
cuéncias desta eclosión ven 
senda precisamente esta forma
ción : "Bombeiros Voluntarios". 

Teñen pouco a ver coa farán
dula "popera", pero os seus inte
grantes proceden de grupos 
coma "Semen-Up", "Os Resenti
dos", "Desertores" , "Los Cafres" 
ou os portugueses "Trabalhado
res do Comércio". Veñen sendo 
unha orquestriña tan elemental 
como ambiciosa; no prirneiro 
cxaso porque limitan o seu re
pertório á música das décadas 
sesenta e se ten ta , nomeada
rnente de ornee negro ("soul" e 
"rythm'n blues") e no segundo 
porque pretenden tocar en lo
cais reducidos, e para isa resul 
ta econornicamente dificultoso 
desprazar aos nove músicos que 
integran a formación .. Porén a 
sua instrumentación cobre unha 
ampla gama de sons (guitarras, 
baixo, saxos, trompeta, bataria 
e voz) . 

Non descartan converterse al
gun día nun grupo "galego-can
tábel" pero actualmente botan 
en falta un letrista idóneo para 
tal fin . Mentres tanto permane
cen fieis ao seu repertório, até o 
ponto de cantar exclusivamente 
en inglés, cunha fonética que 
detecta ese ar desaliñado, de 
grupo informal, que pretendan 
ante todo combater o mono que 
produce a desocupación de todo 
músico en paro . Igualmente a 
instrumentación que adoece do 
"swing" próprio das versións 
onxmais, ensambla axeitada
mente nunha interpretación ba
seada no rnachaconeante ritmo 
da batería. Todo se entende dis
froitando nun local en directo, 
tal como eles pretenden, tocan
do "sen trampas nen maquini
ñas" . O 

XOÁN M. ESTÉVEZ 
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42º ·Norte.· Rock Rural 
Moitos son os chamados e poucos os elexidos ) .. 

• PILAR ANSEDE 

42° Norte é a sitÚación 
latitudinal de Compostela. 
José,- ("Marqués", 
baixista), Juan ("Pinki", 
guitarrista), Pepita ("Don 
Pe", baterista) e Xavier 
("Ravelli", guitarrista) son 
os compoñentes de 42º 
Norte, e son catro 
estudantes universitários 
espallados por Madrid, 
Santander e Santiago. 

taria; el aporreaba con dous bo
los de plástico en duas mesillas 
de noite que, seica, daba aquilo 
un sonido verdadeiramente se
rnéllante á bataria . 

Xavi vive en Santiago, onde 
es tuda xeografia e História. Á 
hora de compor traballa con 
sensacións; por exemplo, un 
inencer, unha canción, unha 
posta de sol. . ., El mesmo define 
as suas letrqs como persoais e 
intimistas. 

,-/ I 
,/ 

Galiza este verán. Tamén quere
rian poder chegar a viver dá . 

··música ... inda que de momento 
estudan , non vaia ser.. 

Un dos problemas que teñen 
corno grupo que empeza é que 
son pouco coñecidos, polo que. 
teñen poucos contratos: entón o 
público tampouco ten a oportu
nidade d~ coñecelos e en direc-
to... . -
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Comezaron · como grupo no ve
rán do 88 e desde aquela teñen 
actuado no Festival de Rock 
Apóstolo 89, en Compostela ; en 
"Estudio 34" e en "Olimpus", sa
las de Negreira; en Ordoeste e 
Seoane teñen levado adiante ro
marias ... Houbo vários intentos 
falidos en Negreira e en Com
postela : no "Tangos" e no "Raí
ces" cando tiñan todo preparado 
houbo problemas e o alcalde 
non deu permiso. e no "Nº K" ti
veron que deixar de tocar por
que un viciño avisou á policia , 
por que lle molestaba o ruído. 

Entre os seus proxectos máis 
imediatos no rnundo da música 
está o darse a coñecer por toda 

Ademais vense pouco, prati
camente só nas vacacións; ain:. 
da que tefüm . un local mm en
torno bucólico de natureza en 
Seciane, de ensaian, falta un 
bon equipo para ensaiar. O Don Pe e. Xavier 

Cando se atopan ensaian en 
Seoane, nunha pequena aldea 
do Val de Barcala. Teñen un va
riado repertório ; en directo fan 
desde o Johnny B. Goode de 

... Chuck Berry, até o "Patapalo" 
lcte Kiko Veneno, pasando polo 
"Cadillac Solitario" de Loqulllo , 
os "Sultans of swing" de Dire 
Straits, Pobre Tahur ... 

Usan moito de temas instru
mentais, como "Música, maes
tro"; "Sinfonía Fender"; "Seoane 
Acolloante"; "El Blues ... " Entre 
os cantados están "Su vicio es 
la provocación" (canción de 
amor e impoténcia fronte á ra
paz dos soños) ; "By, by, money" 
(fortemente existencial , alude 
ao desastre persoal desde un 
ponto de vista do que non im
porta xa o que se perda... rno
ney , a mulle~ ; "Son cousas do 
xogo", e adernais con sabor a 
anglo-parlante) ; "Amigo" está 
moi influenciada por "Escaleira 
ao ceu" , de Led Zeppelin (é 
unha balada dedicada ao ser 
que deixou un vacío na vida do 
persoaxe que canta) ; "La Guerra 
Justa" é un tema polo desarme, 
música e blues ; "Tírate ya" é un 
pequeno relato ao borde do sui
cídio (tirarse pala fiestra) . 

A sua forma de traballo ba
séase en que o que fai a letra 
tamén fai a canción. Isto é debi -
do a que viven en distintos pon
tos de España: cando se xuntan 
xa está cornposta, falta repartir
se o traballo entre todos e prac
ticar. · 

Marqués, o baixista, que está 
en Santander, tarnén toca na 
Tuna dpqvela cidade, e ademais 
manexa vários instrumentos : a 
gaita, flauta, ukelele, a mandoli
na. 

Pinki toca, ademais da guita
rra, a harmónica , o )titlin e algo 
de piano. Nestes momentos 
está gravando un disco en Ma
drid co grupo "Curro y los Ban
doleros", no que colabora Javier 
Andreu, de ''.La Frontera" e .está 
producido por Manolo 'UVI, de 
Grabaciones Accidentales . 

Don Pé é un gran baterista 
demandado por grupos madrile
f'los . Nos comezos do grupo, alá 
polo .verán do 88, n~:m tiñap ba-

·Guía de libros recomendados para E.XB. 
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A viúva 
Ertnitas 

A viúva Ermitas viveu, durante 
todo un ano, cabo da miña casa," 
porta por porta. Era unha muller 
ainda nova, de non máis de trin
ta e cinco anos. Roxa ·de pelo, 
tiña esa beleza e louzania que 
alguns supoñen a própria da au
téntica raza orixinária . . Eu, qué 
prefiro non 'dedicar tempo nen 

-esforzos a esas liortas dos celtis- · 
mos roáis ou merios históricos , 
conformábame con admirar a 
súa vitalidade e o xeito co que 
soubo sacar adiante unha famí
lia de tres tillos despois da ma-
faldada marte do· pai. · 

Vários dias na semana .coinci
díamos tomando café no mesmo 
bar. Ás veces charlábamos e, 
sen a penas pr:ocuralo. co tempo 
o encontro no café fíxose costu
me. Na tertúlia habitual nasceu 
entre nós confianza e amizade. 
Foi c;~i que a viúva Ermitas me 
contó u a s'ua secreta história. A 
históriá de como o fútbol frus-· 
trou a :vingania pola marte do 
seú home. · 

A marte foi oficialmente un 
acidente laboral. Sen embargo, 
non era· esa a verdade. 'i'raballa
ba o home de Ermitas na cadea 
de mor'ltaxe da Citróen. Longas 

O freado con 
anti-bloqueo 
das rodas · 

Desde a sua aparición, a concei- . 
ción do automóvil non cesou de . 

, evoluir apoiándose na . criativi
dade dos industriais e na cons
tante evolución da técnica. As· 
cualidades . técnicas que teñen 
os veíCulos de hoxe eran deseo-

. ñecidas tan só hai unhas dúcias 
de ·anos. Este progreso técnico 
permitiu aumentar consider.a-· 
belrpente a seguridade (Je con
ducción . A introducción da 
eleci-rónica nos sistemas de fre
nado dos -automóveis constitue 
unha nova revolución en maté~ 
ria de seguridade activa. 
. O fi:enado baséase acción dqs 

forzas de fricción entre o neu
mático e a superficie da calza
da. Se debido ao frenado sucede 
qtie a v~locidade de rotación da 
roda non corresponde á veloci
dade lineal do veículo, sen do 
menor que esta, .e.mpeza a roda 
a patinar. .., 

A medida que esta diferéncia · 
aumenta, a forza lateral sobre o· 
neumático e polo tanto a estabi
lidade disminuirán na mesma 
medida, até que a forza lateral 
finalmente anillase cando as ro
das se atopen detidas ainda que 
o veículo esté en movimento . 

O sistema anti-bloqueo evita 
o retimento das· rodas en cir
cunstáncias de frenadas apura

. das, ainda en . curvas, co cal' a 
estabilidade díreccional e o ·con-

'horas de traballo rotinário e es
gotador. Pe ro. ás veces o lecer 
pode ser tan mortífero como o 
traballo. Ermitas atribuíao ao 
efeito embrutecedor .do traballo 
mecanizado. Nos tempos · mar
tas nos que os homes non están 
ria cadea, simplesmente non sa-
ben o que facer. Daquela xurden 
as bromas. Bromas .ás veces 
brutais . Cqmo a que custou a 
vida ao hb~e Ermitas· .. 

Foi na hora . do bocata. Un. tal 
. Pachón~famoso palas suas fal
_catruadas e burradas, por facer 

· · un)1.a risa, colleu a mangueira 
da pintura a presión·e colocou a . 
boca .baixo o asento onde senta
ba o home de Ermitas. Soltou a 
presión O depósito non tiña 
pintura e : o que a mangueira 
ceibou fot aire . Aire a unha po
tentísima presión. O home de 
Ermitas· saltou como un moneco 
de farrapos . Cando caiu, viña xa 
inerte, e asi quedou ·no chan . 

Pachón pechou o chorro da 
mangueira. Im'axinamos o silén
cio enchendo a sala. Alguén 
achegouse ao carpo. E.ra o cmpo 
dun morto. Sen embargo, exte
riormente non se lle via · dano 
nengun. Nen fericta, nen san~ 

· gue. ·A autópsia dernostraria 
lago que a causa do falecimento 
foi un enorme destrozo interno. 
O ar rachara o pantalón e entra
ra polo conduto anal estragando 
todas ás vísceras . 

Pachón nunca foi acusado xu- . 
dicialmente. A. empresa uon 
tiña interese en qué se dese .a 
coñecer o feito . Os sindicatos, 

- por ser o causante un traballa
dor , tampouco. Á causa arran
xouse facéndoo pasar por un 
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Grupo h~dráulico con electro-válvulas incorporadas 

Calculador 

ABS-Teves e o ABR-Bendix. O 
sistema ABS-Bosch foi o primei
ro que saiu e foi empregado por . 
Citroen no BX, empregando 
agora , por deficiéncia daquel, o 
ABR-Bendix·. 

O princípio de funcionamento 

Slnalizador de emerxéncia 

Conxuntor· 
disxuntor 

Roda dentada 
Bomba de alta presión 

é igual para todos, tendo peq~1e- . 
nas variantes a nível de compo
ñentes. 

O sistema anti-bloqueo, en 
definitiva, oferécenos un nível 
de seguranza inalcanzado por 
sistemas mecánicos, o cal da-

nos garantias, qxudando ao con-· 
ductor a controlar o veículo fre
nando, sobretodo se é inexper- · 
to, en situacións comprometi
das. O 

. XOSÉ MANUEL PERl;IRA MILLARES 
XOSÉ LUIS GONZÁLEZ ENTENZA . 



CONVOCATORIAS 

• Concurso 
de Contos 

A Casa da Xuventude de Ou
rense como contribución á 
gran festa da cultura galega 
que se celebra baixo o n'ome 
de "Día das Letras Galegas" 
arredor do 17 de maio . convo
ca o seu VII Concurso de Con
tos para a mocidade con arre
glo ás seguintes bases . 

Participantes: 
Poden concorrer tódolos xo

ves que o desexen cun ou va
rios relatos (14 a 30 anos) 

Tema: 
Os traballos. de tema libre, de
berán ser orixinais, inéditos , e 
estarán escritos en palego. 

Extensión: 
A extensión m1mrna será de 
catro folios mecanografiados a 
dobre espacio e por unha soa 
cara . 

Entrega: 
Os traballos entregaranse na 
Secretana da Cas::i da Xuven
tude . Celso Emito Ferreiro , 
29 32004 - Ourense. podéndo
se enviar por correo. As narra
c1óns presentaranse baixo 
seudónimo e uán acompaña-

o 

dns dun sobre pechado, no ex-
Únior do que figurará o seudó 
nimo e no seu interior unha fo
tocopia do D.N.1. máis o título 
ou ·. títulos dos contos. así 
como .enderezo e teléfono. 

Prazo: 
O prazo de presentación aca
ba o 17 de m.=-in 

Fallo: 
O Xurado dará a coñece-lo seu 
fa llo antes do 31 de fuaio. data 
na que se entregarán -Os ·pre
mios no transcurso-dunha fes
ta. 

Prémios: 
Establécense os seguintes: 
Premio "Casa da Xuventude". 
25.000 ptas. 

Catro "Accesits" de 10.000 
ptas . cada un. Dous dos "Ac
cesits" necesariamente recae
rán en menores de 16 anos. 

Cada un dos autores pre
miados recibirá ademáis unha 
peza de porcelana Galos como 
recordo do seu premio. 

Os premiados só podérán 
recibir un dos premios. 

Últimas: 
A Casa da Xui!entude poderá 
edita- los cantos premiados. 

A participación no .concurso 
supón a aceptación das pre
sentes bases 

·Axend-A 
.n;CULTURAL;n. 

NOVAS SENSUAIS 

• M.CJA CORUÑA 
Lence e máis Chelin -que 
colleu carreira- fixeron ta
mén. das suas. na sá de expo
~ición e montaxes máis sinxe
la e histórica da cidade. Adivi
ña. E a ir. 

Jorge,· filósofo infatigábel. 
buscador de vida, matina nun
has interminábeis conversas 
criticas. mentres aten de un ha 
e outra vez ao desenvolvimen
to do médio . "Xogariame que 
isto xa o coñezo". pensa de re
pente. "Voume". E marcha . De 
aí a un anaco retorna . "É o 
meu smo .. Por málS que inten 
to conducir as miñas pernas . 
sempre me levan ao mesmo 
sitio" 

o 
-¡ 
.r; 
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o conto non rernatou ainda 
que haxa que marchar en bus
ca doutras vegadas . É a emi
gración constante e cotián. 

Aqui xa non hai que facer.. De 
momento. penso. Outras lati
tudes - dá o mesmo calquer 
lugar. todos. son sernellantes-

Mover a masa non fai mal a 
ninguén. De cando en vez . Se
nón aburguésanselle a un as 
ideas . E aprender tampouco 
manca . O próximo capítulo, 
desde o labirinto . E a partir 
da próxima semana será Mi
guel Bertojo, querido compa
ñeiro e amigo quen confeccio
ne as novas sensuais. O 

PO GALEGO 
Un programa de radio da Cadena Galega da SH§:llZ · 

----- ----~-----~"-------

Tódolos días, de luns a ven.res, ás oito menos carto da tarde, polas emisoras 

• Radio Galicia de Santiago • Radio Coruña • Radio ·Ferrol 

• Radio Lugo • Radio Orense • Radio Pontevedra 

• Radio Vigo • Radio Arosa 

S IE H / A radio. Porque escoitar é de sabios 
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Carlos Blanco 
(ven da páxina 24) 

se converten en desprécio nou

tros? 

Son consciente do rexeita 
mento que a sua figura pode 
producir . pero creo que iso es
tase superando. Na mesma A 

· Nasa Terra se criticou a D. 
Paco. Ouizais porque houbo 
xente á que lle chocou unha 
transgresión ca ·estabelecido e 
interpretou que a figura do ca
mareiro era unha burla ao pai
sano galego . Pero cando a 
xente se decatou de que o ob
xectivo non ·era ridiculizar ao 
paisano senón reivindicalo , 
cambiou a opinión de moitos . 

Paco fala con geada e se
seo. As "proprietárias" e 
apresentadoras do Fiadei
ro, en ·galego normativo 
chamémolo tipo. Non teme 
que os ouvintes interpre
ten que o modo de expre
sarse do camareiro non é o 
correcto senón unha forma 
vulg_ar? 

O carnareiro é libre de Íalar . 
Faino como lle peta porque 
habitualmente ese é o seu xei
to de facelo. O que seria estra
ño é que non o fixese dese 
modo, xa que non é un políti
co nen un universitário, é un 
camareiro . Por outra parte. o 
seu papel nunca é servil. O · 
xogo é correcto . Dunha beira , 
as apresen~adoras, Arnélia e 
Mari. falan o rnellor galega 
que pode escoitarse nos meios 
audiovisuais . Doutra, o Paco 
tamén fala un bon ·galega por 
máis que alguén se queixe. 
Con seseo e rotarisrnos porque 
nasceu nas Rias Baixas e viviu 
na Suiza e Santiago. A xente 

· enténdeo e entra no xogo. 
Quizá os que máis o critiquen 
sexan aqueles .gue desexan un 
galego "iight". unha língua 
tipo que na rniña opinión non 
funciona e hai que retocar. 

Cal é o truco para conse- . 

ACTOS 

• Xoinad.as sobre 
o salário social 

O denominado salario social é 
motivo na actualidade de dis
cusión e controversia. DesC.:e 
diferentes sectores pídese a 
implantación desta medida de 
protección social xa posta en 
práctica nalgunhas Comuni
dades Autónorpas e utilizada 
fai tempo en rnoi~os paises eu
ropeos coas súas respectivas 
variantes. 

Numerosas xornadas e sim
posiums véñense ·celebrando 
en distintos puntos do Estado 
ca terna monográfico do sala
rio social. En Galioia, en con
creto, algúns sindicatos e 0r
ganizacións políticas e sociais 
proclamaron a súa necesida-
de. · 

Con esta intención, a de 
aproximarnos coa rigurnsida 
de que o tema require e pro
curar argumentos que avalen 
unha toma de postura eiquí en 
Galiza . a Asociación Galega 

. de Traballo Social Comunitario 
organiza unhas Xo~nadas so"" 
bre o Salario Social para os 
días 2 e 3 de Xuño de 1990 

. na Casa de Cultura do-Conce
llo de Fene (A Coruña) ca se
guinte programa provisio
nal: 

Día 2 Sábad¿: -lnau~ra
ción . 
-Ponencia e debate sobre a 
aplicación do salario social en 
.Euskadi. 
- Comunicacións sobre o sa
lario social e debate das mes-
mas. . 

Día 3 Domingo: -Cornuni~ 
cacións sobre o salario social 
e debate das mesmas . 
- Mesa Redonda sobre o sala
rio social coa participación . 
dos sindicatos con implanta
ción en Galicia. 

O envio de Cornunicacións 
é libre , tendo que versar evi
dentemente sobre a materia 
obxecto das Xornadas, cunha 
extensión de o redor de 6 fo-

guir ql!e unha audiéncia, 
definámola como popular, 
escoite un programa como 
o Fiadeiro no que se Jala 
de· teatro, de literatura, de 
pintura ... ? 
O Directamente Paco (19 :Qb-
19 :3Q) é un caramelo que vai 
tras o Fiadeiro e que serve de 
instrurri.erito para enganchar 
no programa de Amélia e Mari 
a persoas que probabelrnente 
non o escoitarian de motu pro
pio . Pero tamén sucede o con
trário, xente que escoita o Di
rectamente Paco porque vai. 
tras uh programa de prestíxio 
como é o Fiadeiro. O ieito é 
que .se conseguiu algo inédito 
neste país , que país e filias 
sirltonicen o mesmo programa 
ainda gue sexa por razóns dis
tintas . - Pudo contribuir a iso 
que rio Fiadeiro se misturen 
matérias e persoas tan contra
postas como o Paco. as apre
sentadoras ou Xurxo Souto, 
outro "provocador ': que reivin
dica as rancheras ou a música 
das orquestras galegas . 

A cuestión inversa. Chega 
D. Paco a un público urba
no? 

Si. O Fiadeiro conseguiu reu
nir eses dous mundos tan di
ferentes pero con tantas cou
sas en comun corno son o que 
compoñen os habitantes do 
rural. que mor.ren por Ana Kiro 
e Pucho Boedo, e o que· for
man os habitantes das cida
des que disfrutan cos Resenti
dos. 

Ouédalle corda a D. Paco 
no Fiadeiro ou sospeita 
que o programa sexa supri
mido? 

Estou convencido de que se 
pode acabar , porque a tendé.9-
cia que segue a Rádio Galega 
é a de facer unha rádio baratá, 
basicamente musical , con me
nos traballadores. Nunha emi
sora dese tipo non parece lóxi
co que teña cabida o Fiadeiro, 
programa pensado para unha · 
rádio pública galega. O 

lios por unha soia cara . 
Nas Cornunicacións, ade

mais do titulo. figurará o 
no me , apelidos e profesión do 
comunicante. 

Rernitiranse duas copias de 
cada comunicación e , ó me
nos , unha delas será en ' idio-
rna galego. · 

O plazo para a recepción 
das Cornunicacións rematará 
o 20 de Maio e enviaranse ó 
Apartado 595 de A Coruña. 

A Organizadón resérvase o 
dereito de seleccionar as Co
rnunicacións que considere de 
rnaior irlterés para a súa expo
sición pública e debate, sen 
perxuicio de que todas poidan 
ser repartidas entre os asis-
tentes. ' 

A participación nas Xorna- · 
das ten un custo de 1.500 pts . 
en xeral e de 500 pts. para os 
socios da AGTSC. que debe-

. rán ingresar na Caixa Galicia. 
Of. Prpal. A Coruña, c/c .: 
14089/4, enviando á organiza
ción a folla de inscripción que 
se adxunta. rematándose o 
plazo de inscripción o dia 10 
de maio do. presente ano. 

• Xomadas de 
Video 

Organizadas pÓla Secretaria 
da Mocedade da INTG en 
Lugo. 

Dia 26. Video "Luis Pirnentel" . 
COnferéncia de Lois Diéguez 
e Manuel Maria 
Dia 3 de Maio . "Celulosas e 
eucaliptos" e "As últimas ba
leas" . Colóquio sobre incén
dios forestais , con Jorge Vive-
ro (CEDENAT} e Xosé Manuel 
(ADEGA) 
Dia 10 de Maio ás 20 h. "Aba
talla de Reinosa". Colóquio "O 
momento actual du reivindica
ción obreira", Alberte Xiillo 
Rodríguez, Manuel Mera , 
Xosé Ouiroga . 
Lugar: Instituto Politécnico. 
Ás 20 h . -

.. j 
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IDEAS 
Carlos Blanco 
'Con Don Paco e O Fiar:Jeiro conseguiuse algo -inédito: 
enganchar a páis e fillos co mesmo programa de rádio' 
XOSE AÑEL 

A 
ló Alá!. .. A lo mejor no está). 
Pero sempre está. Don Paco 
sempre responde ao outro 

lado. Pouco despo!s das. sete do 
se'rán .senta diante do micrófono e 
comeza a recoller suxeréncias, 
perguntas, queixas e felicitacións, 
sobretodo felicitacións, de 
persoas que seguen as suas 
ocorréncias a d iário desde todos 
os currunchos da Galiza. Don 
Paco, o ·camareiro do i=iadeiro, é 
xa unha estrela da Rádio Galega. 
Quen o diría cando_ chegoú a ese 
café que rexentan _Amél ia García 
e Mari Pereira? Foi Carlos Blanco, 
locutor, guionista, apresentador 
de televisión , quen o atopou recén 
chegado da Suíza. Da emigración 
á fama pasando polo Fiadeiro. De 

, camareiro a venerado mago das 
ondas con programas próprios. 
E ta é a persoa que meteu a 
milleiros de galegas no peto 
falándolles na sua língua e 
utilizando como arma a inocéncia 
do s inxelo e popular. 

Carlos Blanco é dos que pen.san que a rá
dio debe ser viva, quente, e unha fonte de 
opinións. No meio público no que traballa, 
na Rádio Galega, non resulta doado intro
ducir ese adubio. Por iso, ao coñecer a 
.Pon Paco axiña pensou que ese señor de 

. Cambados podia dar xogo no prpgrama
que preparaban Amélia García e Mari Pe
reira. Don Paco introduciria unha linguaxe 
distinta no meio, seria un elemento provo
cadór ante ·políticos, directores e mem
bros do consello de administración da 
Compañia de Radiotelevisión de Galicia. 
Carlos Blanco sabia que Don Paco falaba 
como a xente da rua, que non era culto 
pero tampouco parvo, que tiña uns gestos· 
ª-.Cléticos e adouraba Ana_ Kiro, pero que 

ao mesmo tGmpo era consciente dos pro
blemas do país. Por i~o lle propuxo a idea 
de sE::r o camareiro do Fiadeiro. 

"O programa nasceu nun momento de 
absoluto control socialista dos meios de 
comunicación, e fo i meterlle un gol aos 
socialistas consegu ir que alguén se expre
sase librement.; neles. O señor Paco non 
ten unha ideoloxia definida. Ten moitas 
dúbidas e contradicións, pero reflexa moi 
ben o que é o povo galega, un povo que 
participa en manifestacións e procesións 
e que pensa como o concelleiro do Blo
que pero vota ao do PP". 

Houbo m~lg_un momento cortapisas para 
que D. Paco- se expresase con liberda
de? 

· Si as houbo e segue habelas, porque aos 
directores da rádio e aos polít icos non lles 
gasta que algunhas cousas se digan e que 
os ouvintes teñan .os micrófonos abertos. 
Prefiren que se fale da feira ~a empanada 

Don Paco, un camareiro 

e do tren a Roménia. Pero D. Paco ten 
unha certa bula para dicer o que quer por
que é só un colaborador da rádio, non 
~stá no cadro de persoal. 
Débese o éxito de D. Paco a que pode 
amosarse sempre como é expresa'ndo 
en cada momento o que sinte? 
Un .dos elementos básicos que funcionan 
sempre para atraer ao público é a espon
taneidade, a imprevisión. Dunha persoa 
con garabata sempre sabes o que pode 
sair, pero dun ser tan "ácrata", o anti--pre
sentador, nunca podes adiviñalo. O Paco 
é capaz de golpear unha mesa, de cflorar 
ou de chamarlle a atención a un convida
do. Ademais a xente conecta con algo 
que percebe próxi mo, que se expresa e 
sinte como eles. Aí radica o relativo éxito 
que ten . 
É consciente de que as mesmas simpa
tias que D. Paco esperta nuns sectores 

(pasa á páxina' 23) 

para unha rádio 'propriamente de aqui' 
O estudo do fervor popular ·espertado · 

, por D. Paco o camareiro é unha activi
dade interesante para aqueles sesudos 
sociólogos desexosos de analisar as 
motivacións do pavo galego. Quizá este 
caso aporte novas probas ás teses que 
defenden que o galego é un pavo cunha 
idiosincrásia própria_ De~de !ogó, D. 
Paco non ten moitos pontos en comun 
con persoeiros que triunfan na rádio es
tatal. D. Paco non é a voz grave dos la
boriosos guionistas ·como Luis .del · 
Olmo; nen. representa a rigorosidade in-
formativa de lñaki Gabilondo; e tampou
co actua coa tendenciosidade disfarza

wv. · da de xenerosid[ ae. de Encarn.a Sán
~~ ez. D. Paco triunfa na Galiz_a porque 

;;a ui podes falar coa xe.nte e coñecela, 
las dela e de Vilanoviña e de Castrón 

uro e sabes do que talas". Esa .sinto
.á cos ouvintes conquírea talando ga

. ego, con geada, seseando. lso ,faino 
· máis cercano. "Sei talar como sei talar, 
e cada un tala corno pode e como que
re" . A D. Paco gostaríalle expresarse 
como aos actores de dobraxe da televi-

.. sión galega, "tan bonito, esa causa fina 
que teñen de talar". Pero non pode, e 
dalle igual. "A senüflld Ameliü fala coma 

min, pero e·la na Rádio non pode, eu si 
e fágoo como quera''-. 

O obxGctivo dp camareiro da Rádio 
Galegq é sornente que a xente o pase 
ben. "E o único que me preocupa por
que a xente escoita a rádio para pasalo 
ben talando no idioma deles e das cou
sas deles". Buscar algo máis parécelle 
;;i, D. Paco unha parvada. "Que é o que 
queres? Conciencialos? De qué? Que 
se entreteñan e que o pasen ben. Se ~ 
despois sacan o.lgo en limpo, se tostes 
útil , mellar. " 

E D. Paco consegue que o pasen ben, 
e rnáis air.da, que disfruten os maiores 
e 6s máis novos, ·habitantes de aldeas e 
cidades. ·"Non sei que poden ver en min 
xerite concienciada politicaniente que 
lle dá cafés ao señor Beiras" .. Quizá o 
que lles agrade do programa do cama- · 
reiro é que permite aceder ás ondas ·a 
aqueles que nunca teñen voz, aos silen
ciosos votantes. Quizá sexa a simpatia 
contaxiosa ou, e isto é máis probábel, 

. non será D. Paco como aqueles que o 
escoitan? Debece por Ana Kiro e os Sa
télites, disfruta coas festas e roma.rías e 
sabe do que fala cando se retire ao Pico 

Sacro. ,¡Se eu pudese facer o programa 
faria un tipo.máis asi, un tipo diso popu
larmente, menos cousa de intelectuali
dá". 

Diríxese aos ouvintes de ti e non se 
recata en dicir o que p~nsa. "Cando falo 
de rapazas a señorita Mafi e máis a se
ñorita Amélia tápanme a boca, pero de 
momento vanme deixando dicer. Só se 
hai algo que non me gosta calo a boca 
e marcho". E fala de todo e con todos, 
sen complexos nen tabus. "Tamén hai 

· xente que non é do nacíonalismo e ta
mén hai que r:nirar por eles. Ademais, se 
cadra é moita e tamén ten que talar pola 
rádio e asi, porque os do nacionalismo 

· xa teñen claras as cousas, aos que hai 
que chegar son aos que non teñen cla
ras as cousas. " 

Nesa guerra está D. Paco, reivindi
cando a música en galego, falando co 
camioneiro de Santa Comba e coa in
cansábel de Cangas, aledándose cando 
o chama un neno e aledando a quen o 
chama desde a sua soidade, animando 
ao Celta e confraternizando cos afeizoa
dos do Deportivo. Isa ::>i, sempre en .ga
lega, no seu galego. D 

TRES EN RAIA 

CABAL OS 

XOSE A. GACIÑO 

Os puros e tradicionais andan 
desolados: por primeira vez 
na sua história, a Feira de 

Abril celébrase sen cabales, é dicer, 
sen que artistócratas e "yuppies" po
dan compoñer a bela imaxe plástica 
do cabaleiro andaluz (chapeu de asa 
ancha, chaquetiña corta) a lombos 
dun fermoso alazán coa sua dama 
(traxe de voiantes, peineta, mantón 
de manila) á garupa. Problemas da 
peste equina africana, presente en 
Andalucia desde hai dous anos, sen 
que até agora o governo autónomo 
se atrevese a afrontar a impopulari
dade dunha feira de Sevilla (e o Ro
cio o mes que ven) de infanteria, a 
ver se _aprenden tamén os proprietá
rios de cabales que se saltaron as or
des de vacinacións e inmobilizacións, 
en aras dos sacros:mtos principios 
do lucro inmediato. 

Quizais é que agora non lle importa 
tanto a impopularidade ao actual go
verno andaluz. O presidente Rodrí
guez de la Borbolla tamén perdeu o 
cabalo da sua continuidade no car
go. A particular feira socialista desca
balgouno do favor guerrista, despois 
de que no 84 servira fidelmente ao 
virrei ·(á distáncia) de Andalucia no 
acoso e derribo do entón presidente 
Rafael Escuredo (que se atrevera a 
introducir o conceito de "nacionalis
mo de clase" no programa do PSOE 
andaluz). Borbolla paga agora o pe
cado de crer que era el quen manda
ba en Andalucia. 

Sen cabalas, a Feira de Sevilla -B 
non digamos o Rocio- non é o mes
mo. Precisamente nun debate parla
mentário sobre a peste equina o 
conselleiro andaluz de Agricultura 
dixo que, se os cabales votasen, vo
tariar. socialista. Nas próximas elei
cións autonómicas andaluzas, pre
vistas para Xuño, os cabales non só 
van seguir sen direito a voto, senón 
que nen sequer poderán sair das 
cuadras. Con toda seguridade, tam
pouco as eleicións van ser o mesmo. 

En política, os puros e tradicionais 
tamén andan desolados, pero non 
precisamente pola falta de cabales. O 

VbLVER AO REGO 

O veterano e prestixioso grupo 
humorístico-musical arxentino 

Les Luthiers provocou unha enorme 
expectación na sua xeira por Galiza 
e soubo satisfacer a demanda cunha 
obra ben montada e incisiva. · 

Les Luthiers parodian, por exem
plo, a carreira militar e ao Sépt imo de 
Cabaleiria, que ainda ameniza as nbi
tes europeas e amedrenta, de cando 
en vez, nas noites panameñas ou ni
caraguanas. 

Les Luthiers saben que os espec
táculos pulcros e profisionais, cando 
só son iso, e non administran unha 
boa dose de revulsivo social, aburren 
máis ca os ministros. O 




