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O SINDICATO DA GARDA CIVIL PEDE QUE SE INVESTIGUE A CARGOS DO PSOE N~ ~
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DROGA EN RAMA
A operación anti-droga andou palas ramas. A sua espectacularidade nada tivo a ver coa eficácia,
· quedou en campaña de imaxe cara a reunión do Grupo de Tréveri. Só o Clan Carbal/o cai como tal, pero
sen ramificacións. Os outros detidos, agás Goyanes e Barreiros, eran os públicos. Alguns contactos bancários
xubiláronse ou · déronse de baixa dias antes. O Sindicato da Garda Civil afirma que
desde a Dirección Xeral están obstaculiza~do a loita contra a droga coas suas persecucións.

DELMI ÁLVAREZ

O Manifesto
Ecosocialista
chama á
criación
dunha Europa
Verde
"Por Lmha alternativa verde ria
Europa" é o título do Mariifesto
Ecosocia1lista, dado a coiíecer
por representantes do
movimento verde de vários
paises europeus. Neste número
publicamos unha reoesión do
mesmo, aberta a próximas
análises críticas, rea~izada por
Domingos Garda Antón,
. membro da Aula Castelao de
Fil osofia.
(Páx. 14-1 ~)

Embaixador
de.Cuba:
'Ternos
boas
relacións
coa URSS'
Desde a transformación
acaecida nos·rexímenes do
Leste, Cuba pasou a converterse
nun dos obxectivos
propagandísticos favoritos dos
médios de comunicación. Luis
l\Aéndez Morejón ~ embaixador
de Cuba no Estado español,
análisa alguns dos aspectos da
situación no seu país.

Pacto para
non citar a
Guerra
e Naseiro
, na campaña
andaluza

Os .traballadores
galegas na
nuclear de Zorita
descreben os
efectos da
radiación

A obsesión da maioria absoluta
estivo presente nas diferentes
mensaxes da campaña das
eleicións autonómicas
andaluzas, que se celebran o
próximo Sábado, 23 de Xuño,
como veu estando presentes en
todas as confrontacións
eleitorais que se veñen
realizando desde 1982.
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(Páx. 12-13)

(Páx. 5)

No ano 1985 traballadores da
empresa coruñesa EMESA,
eventuais e fixos, foron enviados
a realizar traballos na central
nuclear José Cabrera de Zorita
(Guadalajara), durante as cales
alguns deles estiveron sometidos
a fortes .doses de radiación ao
traballar no reactor nuclear. Con
temor e medo, dous
traballadores narran a patética
história
(Páx. 6· 7)

DELMIÁLVAREZ.

Encausado saindo da comisaria de Vilagarcia

Só detiveron aos homes Qúblicos Qero sen afondar nas imQlicacións

Arousa tñce, operación falida
A.EIRÉ-G. LUCA-XOSÉ CASTRO

As presas do PSOE frustraron a operación anti-droga preparada polo xuíz Garzón en Arousa.
Segundo múltiples observadores todo quedará nunha campaña de imaxe ante Europa e os eleitores andaluces.
Os contactos coa banca e con certos círculos do poder van ser, agora, imposíbeis de demostrar.
O sindicato da Garda Civil pede unha investigación a fondo que incluia a cargos do PSOE
na Galiza, acusando á Dirección
Xeral de torpedear as investigacións.
.
.

~

GALIZA, SÍTIO
. DISTINTO
.

.

Perguntarse o porqué da droga e do
contrabando na Galiza como fan alguns
estes dias, leva implícito a créncia na·
, ·existéncia destas actividades de xeito e
maneira diferenciadoras, pretendendo intuir
unha ineréncia entre a actividade e a própria
idea da Galiza e sen atreverse a contestar se é a xeografia, o povo ·ou .as razóns .'
económicas as que determinan a activic;lade
ilegal e pudicamente repudiada:.
Galiz~ aparece convertida nun país no ·
que boa parte da povoación vive destas
actividades ilegais, hai centos de
arrepentidos chamando ás comisarias e a
xente marre co medo ao aparecer animais
mortos ás portas·da sua casa, pero non
temeu ante uns atronadores helicópteros
(inexistentes) que esboiraban o mencer da
bucólica !'Tlariña.
Galíza sabor americano, Galiza batea,
Galiza diferente, Galiza igual a contrabando,
!3Stá presente nos titulares amarelos da
maioria dos meios de comunicación.
Pero a realidade, mesmo a dos núrnerós,
. é outra. O fiscal anti- droga, Xosé Aparício

Calvo, desmentia nun programa televisivo
que na Galiza se dese unha actividade
contrabandista meirande que noutras partes
do estado. Os apresamentos realizados na
Costa do Sol e gaditana son máis
importantes que os que teñen lugar nas
costas galegas. Os areoportos de Madrid,
Barcelona e Ma,llorca, ou o porto da Cidade
Condal, rexistan tamén máis alixos que'
calquer ponto da nosa xeografia. Pódése
comparar Galiza con Marbella?
Agora, até o Governador civil de A .
Coruña, Ramón Berra, tivo que sair a
desmentir que Galiza fose a "Meca da
drog~.
·
Situar a realidade explicitando como
funciona unha idea estereotipada duh país
lonxano, con bruxas,. néboas e
contrabandistas no que hai horrendos
crimes, non exclue a asunción d.o problema
na sua verdadeira e grave dimensión.
Pero cando se fala de "redes, capos e
contrabandistas", tamén hai que falar dun
Governo que alentou todos estes anos o
branqueo do diñeiro mediante os bonos do
Tesauro. Que está facendo constantes

/

chamadas ao investimento extranxeiro e
que acolle a canto refuxiado con diñeiro
escapa á xustiza doutros p9íses, desde os
marselleses, italianos, .árabes, como
Kashogui ou Parretti, ou ingleses como os
asa'ltantes do tren de Glasgow, sen
esquecernos dos colombianos. Desde
Inglaterra denúncian ao Estado español
como o p&raíso dos evadidos e presionan _
para acabar.1coa situación. 'O PSOE
responde facendo unha redada, falidá., na
Gal iza.
Pero é máis, foi precisamente o diñeiro
negro o que axudou a 'frear o déficit púb lico .
e a sair do bache sen fondo a alguns bancos
en grave crise.
Cando a corrupción salta á vista e
mancha á erase dirixente,· o mellor é facer
como en ltália, non negalo, senón
circunscrebela a unha rexión determinada:
máfia siciliana, Galiza contrabandista.
Queda emarcada ·a corrupción do próprio
sister:na.
O

A NOSA TBll1lA.

"Unha operación falida é
unha lición de aprendizaxe
para os contrabandistas que
· lles permite mellorar as suas
estruturas. ", afirmaba un
responsábel da Garda Civil.
Na caída de 1983 o
detonante foron as escoitas
telefónicas. Logo os libros
·de contas, con nomes
verdadeiros, permitirian
implicar a 94 perso.as. Pero
desde aquelas pasaron de
ser redes contrabandistas a
meterse no mundo da
droga, realizando unha
profunda transformación de
estruturas asesorados por
diversos gabinetes de
penalistas e asesores
fiscais: nasceron as
empresas fantasmas, os
executivos a comisión e os
grupos de presión ante o
poder, formándose unha
coroza protectora que serve .
para defendelos .a todos os
níveis, desde os simples
gardas ao poder poi ítico.
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ocorreu con Sito Miñanco. Nen
sequer se pode afirmar que foi
un rudo golpe. Esta redada vai
servir para que os tocados deixen paso aos emerxentes, e só
se sacará proveito se se desencadea unha loita sucesória".

.'PARA O SINDICATO
DA GARDA CIVIL CON
ESTAS MEDIDAS ELES
MESMOS ESTÁN
AFIRMANDO QUE HA/
XENTEDA
BENEMÉR-=-1-TA_ __
IMPLICADA'
O xuíz Baltasar Garzón non queria realizar ainda a Operación Rodríguez. Con fama de eficaz e
duro, pretendia deixar todo atado e ben atado. Andaba á busca
de máis dados, tentaba aprofundar e enlazar coas investigacións
que levaron ao seu colega Manglano ao Caso Naseíro e co
branqueo de diñeiro na Suíza.
Neses días as chamadas a Por.tevedra foron insistentes. Pero
no Governo había presa, moita
presa e demasiadas presións. O
Grupo de Tréveri reuníase a
meados de Xuño e os repr.esentantes do Reino Unido e Holanda
ian apresentar un amplo informe
sobre a entrada da droga no
continente europeu através da
permeabilidade das costas españolas. Neste informe acusábase
indirectamente a España de permisividade, os británicos talaron
da Península Ibérica como paraíso de delincuentes, aportando
probas dos membros do Cartel
de Medellin instalados no noso
Estado pero tamén de "canto delincuente con diñeiro escapa da
xustiza europea, xa sexa británico, marsellés ou italiano". Ao final, de pouco serviu o despregue
español, pois con ltália terán un
estatus diferente no tema da droga: os demais non se fian da sua
competéncia.

'fi. DESAPARICION
DE VICENTE OTERO
TER/TO ACELEROU A
POSTA EN MARCHA
DA OPERACIÓN'
O fiscal anti-droga Xosé Aparício Calvo-Rubio, viaxou nos últimos meses con asiduidade á
Galiza para realizar investigacións que tiñan como base as
declaracións do arrepentidoPortabales ante o xuíz Luciano Varela. A necesidade de máis efectivos para ampliar as investigacións levou a que Garzón lle comunicase a operación aos responsábeis policiais da loita con.tra o narco-tráfico, Pedro Rodríguez Nicolás e Alberto García
Parra, que ocupan os cargos de
Comisário Xeral da Policía Xudicial e Xefe dos Servícios Centrais
de Estupefacientes, respectivamente.
A Garda Civil quedou totalmente á marxe desta operación,
producíndose un importante malestar no carpo por actuar a· policía en demarcacións da Garda
Civil. Para o Sindicato da Garda
Civil "con estas medidas eles
mesmos están afirmando que hai
xente da Benemérita implicada".
Cando no PSOE tiveron coñecimento da preparación .etas operacións comezaron as presións
para que a sua execución tivese
lugar antes do 15 de Xuño, data
de reunión do Grupo de Tréveri,
no. que estarían presentes os Ministros de Interior da CE.
O Estado español pretendia
mostrar a sua eficácia, ante os
informes que ian apresentar bri- .
tánicos e holandeses denunciando a permeabilidade das costas ·
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'TAMEN SAIU
PRATICAMENTE
INDEMNE TODO O
ENTRAMADO LEGAL
MONTADO A PARTIR
DO 1983:
DESPACHOS DE
AVOGADOS:
ASESORIAS FISCAIS
E TRIBUTÁRIAS'

'fi.

SUA EFICACIA
QUEDA EN
,_
ENTREDITO, NON SO
POLOS 12
IMPLICADOS , _ _
FUXIDOS, Sl;NON
PORQUE A UNICA
FAMÍLIA
DESARTICULADA SON
OS CARBALLO, DA
QUE CAIRON A
MAIORIA DOS SEUS
MEMBROS'
peninsulares ibéricas para descarregar droga e, através delas,
facela chegar ao resto do conti·
nente.
A DEA americana pasáralle
nunha reunión recente, celebrada en Londres, as conexións españolas co Cartel de Medellin, ao
servício de intelixéncia británico,
que xa contaba con un forte acópio de material en relación a fuxidos británicos instalados plací-

damente na Costa do Sol.
As reportaxes publicadas ultimamente nos rotativos británicos, referíndose tanto a Noia
como a Marbella, demandaban
unha postura rexa por parte do
Governo Thatcher.
O xuíz Garzón resistía as presións guvemamentais, "algo ao
que xa está acostumado, segundo meios xudiciais, até que lle
puxeron en evidéncia que había
xa certas persoas que barruntaban a operación e que en Arousa
xa se respiraba clima dunha
nova redada como a do Nadal de
1983. A desaparición de Vicente
Otero "Terito", que tivo tempo de
consultar cos seus avogados a
fuga, acelerou a posta en marcha
da operación. Con el outras once
persoas lograron eludir a redada.
Algunha delas importante no organigrama dos diferentes grupos, como Xoán Otero, Francisco Martínez ou Manuel Ozores.
A Sito Prado xa sabían que seria imposíbel' pillalo' e, agora,
está pendente dunha orde de
arresto cursada á lnterpol.

Operación de película
A operación foi de película, ame-

Vicente Otero, ·Terlto. Un dos que escapou.

ricana, por suposto. O relato dos
responsábeis e a fantasía dalguns xornalistas inventándose
ruidos de helicópteros que non
deixaban durmir aos arousáns,
como se dunha cena de Rambo
se tratase, acrescentou a imaxe
dunha Arousa Vice.
Pero ainda só está contada a
primeira parte da pelíc_ula. Queda
o desenlace final.
Desde o Sindicato da Garda
Civil afirman que "non vai conduc;:ir a nada, vai ser un acto falido
como o do Nadal de 1983, pero
con máis. parafemália".

Nesta operación parece que tiveron moito coidado en non molestar aos vellos contrabandistas,
aos do Winston que decidiron
non reconverterse, e até non seguiron a trama do hachís que,
através de Manuel Charlín, os
conduciría ao denominado Clan
Baionés. Hai medo a que o cámbio de dirección sexa aproveitado para pasarse tamén á droga
dura.
·
A conexión seguida, esta vez,
foi estritamente a da cocaína.
Seguindo a rede de distribución
foi · como chegaron até Carlos
Goyanes, que seria o encarregado de distribuir en Madrid e conectar con Valéncia e a Celso
Barreiros, quen se encarregaria
'VICENTE OTERO.
da transferéncia e branqueo de
.
TER(TO, É0SÍMBOLO diñeim.
Estas detencións foron as úniPOLITICO. PERO A
cas que causaron certa surpresa
por seren coñecidos membros
SUA FUXIDA
RESTOULLE A CARGA da jet set madrileña (afírmase
que Goyanes era o suministrador
PROPAGANDÍSTICA
da fariña para os saraos). Carlos
Goyanes xa tora detido por tráfiCONTRA O PP'
co de drogas e Celso Barreiros
está imerso nun sumário aberto
en Pontevedra polo xuíz Luciano
De momento os interrogatórios VareJa por evasión de capitais,
non parece que lle vaian moi ben nas que aparecen supostamente
ao xuíz Garzón, que acusou a implicados Carmen Franco Polo,
lnstitucións Penitenciárias de Duquesa de Franco e Pio Cabanon ser quen de facer gardar a nillas así como Manuel Benítez,
incomunicación dos detidos na El Cordobés.
A exportación ilegal de capital
cadea de Alcalá-Meco, polo que
se produciron comunicacións tivo lugar, segundo a denúncia,
entre os encausados que os le- enviándoa en pesqueiros a Pavaron a realizar as mesmas de- namá.
claracións. Desde o cárcere neO arrepentidoPortabales Rogan tal extremo, pero todo pare- dríguez cita na sua declaración a
ce indicar que as incomunica- estas redes como as utilizadas
cións (esta vez o PP non protes- polo Cartel de Medellín para intou como no Caso Naseiro) e o troducir droga na Galiza.
custoso entramado para que que
Dase a casualidade de que Pío
os detidos nen se . cruzasen nas Cabanillas tamén é sócio de Celdependéncias policiais de Vila- so Barreiros na empresa CIESA
garcia, non van servir para sacar · e amigo de Vicente Otero, Terito.
Laureano Oubiña cumpre ago~moita máis información que a xa
existente.
ra o papel a nível de imruse, que
Por outra banda, a operación cumpria Falcón en 1983. E a osnon tiña nada de novidosa, a non tentación personificada, con
ser o xeito de realizala. A sua efi- contratos leoninos a empresas,
cácia queda en entredito, non só algunha das cales quebrou por
polos 12 implicados fuxidos, se- non poder cumprilos. As investinón porque a única família de- gacións levedas no seu entorno,
sarticulada é a Carballo, da que non pasan do puramente famicairon a maioria dos seus mem- liar, quedando a sua rede intacta,
de momento.
bros.
Vicente Otero, Terito, é o símDos outros grupos o único que
fixeron foi deter aos populares
non fuxidos. Persoas cuxos nomes podía dar calquer arousán . .
Detiveron a símbolos, pero sen
'NA BANCA LOCAL
toqar para nada as estruturas.
E máis, persoas coñecedoras COMÉNTASE COMO
a fondo do sector afirman que
esta mesma redada vai sérvir NOS ÚLTIMOS MESES
para afortalar a estrutura das re- HOUBO XUBILACIÓNS
des das drogas: "poden queimar ANTECIPADAS E
a tres ou catro líderes como pasou no 83 con Falcón, pero eme- BAIXAS ·
rxerán outras persoas, dividirán- PERMANENTES
se os clans, e pasarán a dixirxir CANDO MENOS
as empresas xente nova, máis
preparada e profisional, como SOSPEITOSAS'
1

Garzón, á esquerda,·e Marcial Dorado
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lle consta ao Governo e, até diria,. que o alentou e o apoiou".

'Houso BASTANTES

BANCOS QUE
SOLVENTARON A SUA
CRISE NOS ÚLTIMOS
ANOS GRÁCIAS AOS
CARTOS NEGROS'

Investigar a fondo

O alcalde de Noia, Pastor Alonso, que se distingue polo empeño que pon en desmantelar a trama do narco-tráfico, afirma que
existe un chamado paráguas coruñés que impede que nesta província se estexa a investigar o
narcotráfico por máis que Matta
bolo político, pero a sua fuxida
Ballesteros aparecese ligado a
-restoulle a carga propag·andísti~ coñecidos industriais locais, alca contra o PP; sócio de Nené,
~ guns dos cales ostentan conce(Ramón Barral, alcalde de Riba:<i sións do Concello. Un destes
dúmia (PP) e amigo persoal de
3 personaxes, Louzao, viu como a
Manuel Fraga), aparece como un
~ BMW lle retiraba a concesión
Mulleres de Érguete pedindo firmas contra o contrabando
dos patriarCfiS do contrabando.
para a venda dos seus automóQueda tamén totalmente á
beis, estes mesmos dias.
No sumário 13/90 tampouco
Pero témese que un pacto Gomanee da redada Martínez SeñoUn representante da Dirección
ráns, que aparecia no súmario está implicada nengunha persoa verno-Banca, como o que se do Sindicato Unificado da Garda
relacionada
coa
banca
arousana,
está a propiciar, poda parar cal- Civil en_ declaracións para A
11/84 como un dos integrantes
quer operación que pretenda
do grupo máis importante, o como ocorrera no 11 /84.
Esta vez apresuráronse a pór aprofundarr . nas implicacións
ROS (Señoráns, Falcón e Sito) e
as conexións con Melilla e Caná- en circulación que. "a banca co- bancárias co narco-tráfico e o
rias. Afirmase en meios policiais laborara dando conta á Garda contrabando.
SUGC
que este grupo é un dos emer- Civil de cantidades sospeitosas
Un interventor represaliado en
movidas por algun contrabandis-:xentes.
1983, afirma que "ainda que o di- CONSIDERA QUE
ta".
O entramado legal
En meios da· banca local con- rector do banco estexa implica- NON HA/ VONTADE
Nesta operación tamén saiu pra- sultados, este rumor causa máis do, nada se pode facer sen o POLJTICA DE CHEGAR
ticamente indemne todo o entra- ben risa, comentándose como consentimento dos superiores",
mado legal montado a partir de nos últimos tempos houbo xubi- · denunciando a existéncia de liTÉ O FONDO,
1983. Despachos de advogados, lacións anticipadas e baixas per- "cantas secretas na oficina cen- AFIRMANDO QU~E=-H-A..,.....,..I
·asesorias · fiscais e tributárias, manentes, cando menos sospei- tral do próprio banco, que podía
IMPORTANTES
non aparecen nas empresas a tosas, xa que algunhas persoas pertencer a unha organización 1MPLICACIÓ_N___
S_D_E_
católica, nas que, cada dia, incontrolar por máis que o aseso- alegaron "afonía".
En meios -policiais a trama gresábamos 20 millóns de pese- MEMBROS
ramento profisional considérase
básico para poder soster as es:.. , bancária considérase básica tas, ademais dos que mandábatruturas empresariais. Alguns para poder implicar aos detidos. mos á caixa central. Houbo bas- DESTACADOS DO
destes despachos funcionan a A conxelación das contas seria tantes bancos que solventaron a PSOE NO NARCOcomisión e son sócios de coñe- unha das mellares fontes infor- sua crise nos últimos anos grá- TRÁFICO'
cias ao ~iñeiro negro. É algo que
mativas para o xuíz Garzón.
cidos contrabandistas.

'Q

NOSA TERRA afirmou que
apoiaban as declaracións de
Pastor Alonso "e repudiamos a
atitude persecutória contra el.e o
noso ex-compañeiro, agora xefe
da policía municipal". Tamén declararon que a persecución "vai
tendente a obstaculizar calquer
posíbel investigación", implicando á Dirección Xeral da Garda
Civil nesta atitude.
Nesta atitude persecutória é
onde haberia que insertar o encadeamento de Ramón Bravo,
garda que denunciou a complicidade dos mandos de Boiro cp
narco-tráfico e que foi trasladado
· a Toledo. A pasada semana foi
detido acusado de facer unha
chamada telefónica a un compañeiro comunicándolle que detiveran ao sancento do seu posto por
pertencer ao Sindicato Unificado
da Garda Civil.
O SUGC considera que "non
hai vontade poi ítica de chegar
até o fondo'', afirmando que "hai
importantes implicacións de
membros destacados do PSOE
no narco-tráfico, alguns dos cales xa cairon das listas ultimamente", pedindo que se investigue "aos cargos socialistas na
Galiza, e se forme unha comisión
investigadora na que tamén estexa representada xente da policia e Garda Civil" .
O primeiro capítulo de Arousa
Vice foi xa proxectado, agora están a facer o texto de novos capítulos. Director, guionista e protagonistas discuten o desenlace.
Quen imporá a última redacción
O
do guión?

O soño morboso danhas rias militarizadas
De fia'r nas palabras dos governadores civís despois de cada
intervención dun cargamento de
· narcóticos poderia crerse que o
país ten como actividade principal o comércio de estupefacentes e que a maioria das drogas
que se consumen no Estado entran por Galiza. Pero evidentemente nengunha destas apariéncias se aproximan sequer á realidade. O volume· do tráfico intervido nas costas e nas cidades
galegas non se pode nen comparar en importáncia co que entra polo aeroporto de Madrid ou
coa cantidade de narcóticos que
anualmente están a seren aprendidos na costa de Levante ou
Andalucía.
Especialmente o delegado do
ministério do Interior en Ourense,
Enrique Teixeiro, e Parada Mejuto en Pontevedra, caen nestes
casos na· tentación de representar o papel cinematográfico dun
fiscal de distrito que anuncia con
· grande ostentación a erradicación dunha ameaza social. Na
realidade trátase dunha interceptación dalgun correo e o valor da
mercancia oferécese aos médios
d~ comunicación sobre o précio
no mercado.
Estas ocaslóns permiten aos
governadores civís o que nos
termos coloquiais da polític~ da
Restauración se calificaba como
pedir mais gardas, esixir mais
forzas regulares armadas para
balear o contrabando .. O governador de Pontevedra non ten reparo en se montar nunha lancha
. de grande velocidade para anunciar que todas as entradas de
narcóticos por mar serán reprimidas grácias ao melloramento
funcional do médios de persecución. Un informe recente da Drug
Enforcement Agency, a DEA, ou
sección federal especializada na
represión do tráfico de estupefacentes do governo . dos Estados
Unidos, indicaba que o 96 por
cento da droga que entra en

O contrabando, non

sera por falta de policia •••

Nordeamerica faino a travesó de
canais comerciais habituais e en
moitos casos utilizando a cober-·
tura de marcas de prestíxio en
sistemas de transporte regular.
Non ten nengunha racionalidade
pretender que os novecentos ·
quilómetros de costa galega sexan en si unha invitación superior
aos doutras ribeiras para a comisión de ilegalidades. Nada se di
dos circuitos bancários, das redes de oficinas de certas povoacións que teñen mais renda que
os emiratos árabes. Tampouco

se explica que no país non hai mula de encher de lanchas armacentros de consumo de impor- das as rias para lograr facer de
táncia semellante á de Madrid ou nós a ribeira europea con maisSevilla.
carpos armados de natureza
As opinións de persoas reta- náutica: Comandáncia de Maricionadas co ministério do Interior ña, Servício de Vixiáncia ,Fiscal,
en relación co narcotráfico desde · Gardacostas da M&riñá de Guea Galiza non poden ser máis dis- rra e servícios de inspección da
paratadas. Formúlanse todo tipo Xunta. As referéncias a unha
de propostas coma a de criar . convivéncia en paz como aspiraunha Garda Civil do Mar, invento ción fundamental aparecen así
dun grupo de funcionários .. Nen · ; nun teritório-esquecido e os avogoverno Autónomo nen o dele- ·gados das armas están disposgado do Governo Central teñen tos a todo: inGluso a que o reménada que opinar sobre esta fór- dio poda ser moito pior ca enfer-
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midade.
O secretário de Estado para a
Seguridad, Rafael Vera veu opasado mes de Maio calmar aos
governadores e declarou públicamente que os narco-traficantes estaban a marchar para Portugal. A resposta dos partidários
de criar un novo ,.carpo armado
·do mar co que pasear as costas '
non se fixo tardar: "polo de hoxe,
Galiza non é nen de lonxe a prin. cipal porta de entrada de droga,
pero no futuro poderia chegar a
selo" ·
o
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ELEICIÓNS EN ANDALUCIA

O PSOE á procura da sua terceira maioria absoluta

Os casos de Guerra e Naseiro aparcados
·polos partidos mciioritários na campaña eleitoral
•

XOSÉ A. GACIÑO

A obsesión da maioria
absoluta -para desexala
ou para impedila- estivo
presente nas diferentes
mensaxes da campaña
das eleicións autonómicas
andaluzas, que se celebran
o próximo Sábado, 23 de
Xuño, como veu estando
presentes en todas as
confrontacións eleitorais
que se veñen realizando
nos territórios do Estado
español desde 1982, en
que o PSOE estreou precisamente en
Andalucia- o primeiro
governo de maioria
absoluta na España
posfranquista.
Os sondeos prevén que o PSOE
pode conservar a sua maioria
absoluta en Andalucia, ainda que
a man<e é moi xusta, de xeito
que non deberia interpretarse
como surpresa que quedase ás
portas de acadala. A surpresa,
máis ben, é esa previsión dos
sondeos, que parecen indicar Rodríguez de la Borbolla, polémico presidente da anterior Junta de Anda lucia
que as liortas internas -defenestración de Rodríguez de la Andalucía) para facerse cargo ocorrentes e insultos máis ou
Borbolla- e os escándalos polí- das suas propostas, e IU-CA ex- menos atinados, a principal
tico-financeiros -caso Juan plicaba que o auténtico naciona- preocupación da campaña foi a
Guerra- non influen na credibili- lismo andaluz ten que ser de es- defensa dos espácios eleitorais,
dade dun partido que vive xa das querdas, e non como outro. O concebidos como património exrendas dos dez millóns de vostos Partido Popular tíñao máis fácil, clusivo da correspondente forza
do 82, pero coméndose o capi- porque a sua oferta é máis defi- política. Quizá primase a idea,
nida -por moito que se centre nos partidos da oposición, de
tal.
A obsesión por manter ou cre- nas liberdades nos seus congre- que, se cada un ocupase realbar esa maioria absoluta produ- sos-, pero tamén tivo que de- mente o espácio que pensa que
ciu cruces pintorescos de men- fender o seu espácio da compe- lle corresponde, non quedaria sísaxe entre PSOE e IU-CA (Iz- téncia andalucista: desde qu bo- tio para o PSOE, ao que consiquierda Unida-Convocatoria por rrou o "s" socialista das suas si- deran un intruso arrogante en toAndalucía), cada un deles dirixín- · glas, o PA desprega unha ambi- dos os espácios, porque, desdose á base eleitoral do outro güidade ideolóxica que lle permi- pois de levantar expectativas de
para atraela ao respectivo voto te campar por toda a difusa pra- cámbio, mantén agora o voto
útil ("porque, se non, a única al- daria populista -sobretodo con · "cautivo" cos subsídios aos xorternativa é a direita") ou voto ver- Pacheco á frente-, á espera de naleiros en paro e coa manipuladadeiro ("os auténticos socialis- que lle comece a dar froitos pre- ción das televisión$ públicas. A
. tas somos nós e, se votades po- cisamente o 23 de Xuño. Os son- oposición traballa para impedir
los outros, logo non vir queixar- deos prométenlle superar ese dia unha nova maioria absoluta sose"). Houbo máis cruces: Pedro os resultados das xerais e muni- cialista, pero, .ao mesmo tempo,
Pacheco (Partido Andalucista) cipais do 79, o mellar ano da co- anticipa as explicacións dunha
oferecíase abertamente e "con lleita eleitoral andalucista.
probábel repetición do fenómecariño" aos poucos votantes e Nen Naseiro nen Guerra
no. Alguns, como Julio Anguita
aos próprios militantes do CDS
-que fai perder votos á sua op(extra-parlamentário perpetuo en Por riba do anedotário de frases · ción en Andalucía, polo seu as-

DIADA PÁTRIA

censo a Madrid-, mesmo fustigan anticipadamente ao eleitorado por manter o seu apoio a un
opción que lles vai volver defraudar. Para IU-CA, o cliente-eleitor
non sempre ten razón.
Nen o PSOE falou de Naseiro
nen o PP falóu de Juan Guerra.
Ambos e dous esperan precisamente que as eleicións andaluzas lles supoñan un respiro na
tensión sofrida ante a opinión
pública por estes escándalos. Os
sondeos sinalan -veremos despois as urnas- que os eleitores
andaluces pasan de escándalos.
Queda para os sociólogos analisar este comportamento; se é
unha aplicación do vello refrán
conservador de que vale máis o
mao coñecido ou se hai unha
identificación implícita co sistema de valores que xustifica esas
actuacións escandalosas (ou
quizá eren realmente a versión
oficial de que son casos illados
e todo o demais funciona con
honestidade, mentres non se demostre o contrário).
Quizá non haxa máis conclusións que esa-a absolución poi ítica dos escandalizadorespara tirar destas eleicións, que
moi probabelmente non van significar nengun cámbio na correlación de forzas políticas, nen
para Andalucia nen para o canxunto do Estado. Desde logo,
moitos desexarian que resultasen decisivas, ao xeito do que
significaron as primeiras eleicións andaluzas, o 23 de Maio
de 1982, para UCD: o princípio
do fin. Daquela, si que influiron
no eleitorado as divisións internas dos centristas e escándalos
como o do aceite de colza adulterado, sen esquecer a pantasma dramática do golpe de estado.
Pero nen o PSOE está agora
nas últimas -mesmo se quedase ás portas da maioria absoluta- nen hai forza ainda en nen-

Como ocorreu xa en anos anteriores a CXTG foi a primeira en

chamar á unidade de todo o naCionalismo cara o 25 de Xullo. O
PSG-EG decideu apoiar esta
convocatória, .. descalificando
posteriormente ao BNG por non
ter aceitado a proposta.
O Bloque, pala sua parte, afirmou o seu respeto "ao chamamento da CXTG", sinalando, sen
embargo, que manteñen a sua
postura de considerar que "o 25
de Xullo é un ha data na que a.

convocatória corresponde ás organizacións .políticas, como neutras, tal seria -o caso do 1 ~e
Maio, corresponde o protagonismo ás organizacións sindicais".

Celebrarase a
manifestación tradicio,nal
Ante a ameaza que sofren todos
os sectores produtivos galegas a
causa das directivas da CEE, o

Conselleiro de Agricultura, Romay Beccaría anunciou nunha
parlamentária
comparecéncia
que, desde o pasado dia 17 es-- taba suspendida a campaña de
repovoación con eucaliptos que
a empresa Celbi estaba a facer
nos montes do lrixo. · A decisión
foí tomada, seguñdo o conselleiro, porque o programa apresentado pola empresa non contempla o equilibrio medioambiental
da comarca.
A oposición pedia que se declarase ilegal o contrato firmado
polos viciños por atentar contra
a Lei de Montes Veciñais.
Romay afirmou que agardarian
a que se fagan as corrixendas
"de rigor" propostas pola Xunta.
De non facerse "até poderiamos
proibír que continuase a repovoación".
Na sesión estiveron presentes
representantes da Plataforma
Mediambiental para a Defénsa
do Monte que convocaron nas
semanas pasadas diversas mo- ·
bilizacións contra este atentado
ecolóxico.
D

•Cangas decide ~non pagar a contribución. Unha
asamblea veciñal acordou deixar
a solución ao pago da contribución en máns de pleno da Corporación, que será o en~argado
de buscarlle unha solución ao
prpblema. FPG, EU e PSG-EG,
estiveron de acordo en non pagar, polo menos até que se revisen os valores catastrais.
O Presidente da comision, Mariano Abalo, avogou porque se
pagasen as tasas dos anos 1989
e 1990 pero sen recargo algun,
esquecéndose de 1988.
O Partido Popular non enviou
representantes a esta asamblea
veciñal celebrada nun cine cangués.
o

•Néganse a debater a
adecuación da normativa
• .• , •
11ngu1st1ca.
O Partido Popular

e o Partido Socialista Obreiro Es. pañol negáronse a que pudese
gun dos paritdos da oposición ser mudada a Leí de Normalizapolo menos en Andalucía- para - ción Lingüística para permitir
apresentar
unha
alternativa unha concórdia normativa tal
atraínte, que supera presuntos como pedia a deputada do BNG
votos cautivos e supostas mani- Pilar . García Negro; en palabras
pulacións televisivas, argumen- suas: "eliminar atrancos para
tos que, ás veces e segundo que se poda dar unha existéncia
quen os di, teñen certo sabor a digna do galega".·
impoténcia.
D
O Partido Socialista Obreiro ·
Español "aduciu para negarse
que "o conflito entre as diversas
tendéncias é insolúbel".
O PP, pala sua banda, amparou a sua negativa en que a actual normativa ten unha aoeitación maioritária, polo que non hai
BNG chama á unidade de todos que revisala.
Esquecen que a própria lei
os sectores e de todos os galecontemplaba a revisión no prazo
gas neste 25 de Xullo.
Os actos conmemorativos de 5 anos, xa transcurridos, e
centráranse na tradicional mani- que o ácatamento da normativa
festación en Santiago, que moi actual, débese en moitas persoprobabelmente s-e celebre baixo nas a própria imposición normao lema . de "Entre todos", segui- tiva da Xunta.
A deputada nacionalista pedia
da, polo serán, da tamén habitual
romeria na que está prevista a que ·se reunisen diversas instituparticipación do grupo musical cións que pudesen chegar a
Na Lua.
D unha normativa de concórdia. o

Perfilada xa a convocatória· do 25 de Xullo
O Día da Pátria deste ano celebrarase baixo a convocatória das
forzas nacionalistas de forma semellante á do ano anterior, no
que a tradicional celebración do
BNG se viu flanqueada palas
manifestacións do PSG-EG e do
independentismo, representado
na FPG e na APU

•Suspendida a campaña
de repovoación no lri~o. o
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MICKI BERTOJO/A CORUÑA

No ano 1985 traballadores
da empresa coruñesa
EMESA, eventuais e fixos,
foron enviados a realizar ·
traballos na central nuclear
José Cabrera de Zorita
(Guadalajara), durante as
cales alguns deles
estiveron sometidos a
fortes doses de radiación
ao traballar no reactor
nuclear. As denúncias sindicais ao tribunal
Superior de Xusticia de
Galicia foron desestimadas,
e a fiscalia afirma que non
atopa relación de causaefecto entre os graves
quebrantos ·de saude e os
traballos na nuclear. Con
temor e medo, dous
traballadores narran a
patética história dun
traballo que mudou as suas
vidas.

Na imaxe central de Aseó 11 (Tarragona). As reparacións e introdución de novos sistemas nas nucleares, por mor de renovaclóns e novas eslxénclas de
seguridade son permanentes. Os riscos das operacións, como no caso de Zorita, deben manterse nun marxe de seguridade e con coñeclmento dos
traballadores.

O Tribunal Superior de Galicia non admite ·relación entre a radiación sofrida e as suas doéncias

Traballadores dunha empresa coruñesa enviados
a reparar o reactor nuclear de Zorita
gravemente afectados na sua saude
Nengun dos dous traballadores
entrevistados se atreve a dar o,
seu nome e filiación. As razóns
desta cautela, segundo a sua testemuña, son nun caso o temor ás
posíbeis represálias por parte da
empresa na que ainda está en
plantilla, noutro unha previsión mantén a esperanza neste sentidó- de futuro para eventuais
empregos. Bastantes doses de
medo e un sentimento de indefensión e impoténcia mistúranse
á hora de relatar os feitos ou precisar o seu estado físico. A forte
presión psicolóxica que están a
sofrer estes homes -traballadores do metal, caldereiros de oficio---, non é desexábel para ninguén. Só esixen ser debidamente
atendidos e que, dunha vez por
todas, podan saber que é realmente o que están a padecer.
Unha fonte da EMESA, manifestou estar satisfeita co ditacmen do Fiscal Xefe do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza,
tras a denúncia feita pola lntersindical Nacional de Traballadores
Galegas (INTG) e a Confederación Xeral de Traballadores Galegos (CXTG) -hoxe arquivada-,
e na que se considera que a radioactividade detectada nestes
homes está por debaixo dos límites que corítempla a lexislación
vixente sobre iste particular. A
mesma fonte precisou que antes
de penetrar no reactor da Central·
Nuclear "José Cabrera" (Zorita,
Guadalajara), en 1985, os traballadores foron debidamente adestrados sobre as precaucións a tomar. Consideran que despois das
oportunas probas no Centro On·colóxico de A Coruña, non cabe
darlle máis voltas ao asunto. Esta

é a testemuña distes dous traballadÓres.
"Dábanme mareos no'!posto de
traballo onde estaba. A médica,
despois dun chequeo, recomendou, nun papel dirixido á direción
da empresa, o meu cámbeo a outro posto onde houbese menos
ruido. Desta vez non fixeron caso
algun e pasado un tempo a mes-

ma médica volveu enviarlJes unha
segunda nota, na que recomendaba o meu traslado e mesmo
que poidese dispoñer duns cascos de protección. Entón, a oficina de persoal envioume á sección
de servícios auxiliares. Eu seguía
atopándome mal. Cando souben
que tiña un tumor sometido a
reacción, a verdade é que me en-

trou moito medo. Inmediatamente
pensei na família e enseguida que
me ofereceron unha baixa incentivada, aceitei coa intención de
"amarrar" uns cartos con ese fin.
Se hoxe soubera o que sei, desde
logo non aceitaria, porque o caso
é que o bulto que teño na ingle,
non sei ainda o que é exactamente".
Aparte disto, xa grave de por si,
que outras alteracións manifesta?
"Pásanme moitas outras causas,
dóenme en verdade todas as articulacións. O cansáncio que sinto
ás veces é tal que me boto a durmir onde esté e, a menos que me
desperten, eu seguiria durmindo
horas e horas".
"Eso pásanos a todos" -comenta o seu compañeiro.
"Despois de ter dormido, se
voltan as dores, a situación comenza de novo. As dores empezan e moi logo poste a suar e
suar, tamén a vista vaise e ao
pouco volve. Os médicos non dan
diagnóstico nengun. Home, desconfian do que teño, non se atreven porque a causa se lles escapa: talamos de enerxia nuclear ... "
E non os enviaron a unha institución especial máis dotada neste
aspecto?
"Poderían mandarnos a un sítio
onde nos poideran mirar como é
debido. En princípio mandáronnos ao Centro Oncolóxico, mais
a cousa quedou en nada. Remitíronlle un informe ao fiscal decindo que non atopaban nada. De
atapar, atoparian cancro, ainda
que de momento non o hai" resposta o compañeiro.

E vostede, que cadro presenta?
"Polo de agora non teño tumoracións, ainda que presento as
mesmas manifesta~ións que o
meu compañeiro. As veces, ín chanme as pernas, as mans e a
boca".
"A min caéronme os dentes todos, a excepción de cinco pezas.
O odontólogo perguntoume se
traballaba nun médio ácido en exceso, eu díxenlle que non, que
traballaba nunha empresa de ferros. Relateille o asunto, ainda
que el entendía pouco do asunto,
díxome que ben poderia ter sido
do asunto da nuclear. Eu tiña a
boca deformada e completamente apodrecida. Eu non sei se a
empresa trata de ocultar o que
pasou, non sei o que pasa ... "
A xente que estivo a traballar na
Central de Zorita, segue na empresa ainda?
"Si, moitos deles seguen en EMESA, outros acolléronse ás baixas
incentivadas que promoveu a empresa e fóronse" .
Un deles pídeme que alce un
po.uco a voz c;:rndo lle pregunto,
está case sordo dun ouvido; o
seu compañeiro tamén acusa o
mesmo problema ainda que máis
levemente.
"A min se non son os osos é a
impresión de mareo, o caso é que
esto é contínuo, non hai volta
atrás".

Camiño de Zurita
Como asumen esta situación,
cal é o seu ·estado de ánimo,
cántenme ...
"Unha ve,z que xa tes a enfermidade no ·'corpo, non sei ... Eu qui-
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xera levar ao home que nos mandou ir alá ao mesmo reactor. A
unha persoa que non lle dan a
oportunidade de saber o que é
aquelo antes de entrar, quérote
dicer persoas inocentes de todo
e, por riba moitos de nós castigados. Cóntoche: nós saimos de A
Coruña un xoves pola tarde, nun
127. A verdade é que chegamos
moi fatigados a Guadalajara. Eles
querían que traballásemos o sábado xa, tras un control médico.
~stábamos sen durmir, e o caso
e que non dimos atopado pen-.
sión algunha. O sabac;to non tiñamos que ir traballar. E naso este
dia. Pois ben, como non quixemos facer horas extraordinárias,
castigáronnos. A grande inocentada, agora doume conta, pasounos na vila onde está a central,
eles dicían "aí veñen os galegas
para a Central". Eles -a empresa- pretendian, segun chegáramos, meternos no reactor sen
darnos tempo a ter contacto algun coa xente do povo e que nos
poidesen contar ou talar algo da
Central. Das ameazas pasaron
aos feítos: algun de nós quedou
sen o soldo de dous meses. Outros 15 di as, outros un mes ... "
Como foron os feitos exactamente. Canto tempo estiveron
ali?
"Eu estiven até un mes traballando dentro do reactor, que é como
unha cousa redonda, como unha
chimenea. Pois tiñamos que desmontalo, sacando uns tornillos.
Mentres tanto, os enxeñeiros ou
os dirixentes da empresa de ala,
estaba tras unha chapa de aceiro
de máis de 200 milimetros ollando o que faciamos. Eles dicíannos que non estivésemos máis de
cinco minutos en contacto co
reactor, que pasado ise tempo,
fóramos onde eles detras da protección. Entre oito e 1 O horas por
xornada laboral. O reactor estaba
parado, despois de 17 anos de
funcionamento; a radioactividade,
desde logo, estaba máis que presente. A Central de Zorita foi a
primeira en construirse, e a primeira, tamén, en ser reparada en Setembro do 85.
Ainda que leves protección,
como de feito levábamos, sempre
hai un oco por onde se cola a radioactividade. Usábamos unha
espécie de escafadra, un traxe
uns patucos ou zapatillas especiais, eso é todo. Había despois
zonas cun maior ou menor nivel
de radiactividade, tamén tíñamos
uns dosímetros e unha placa que
non podiamos extraviar. Os dosímetros daban unha canta aproximada pero o realmente importante eran as placas. Se superabas
unha máxima de tantos rems de
radiactividade, non traballabas
un, dous ou tres días. Sei que se
recibes unha dose entre 400 e
600 rems, pódeste dar por morto.
O caso é que se superabas unha
dose maior do normal, quedabas
temporalmente inabilitado para
seguir traballando. Se recibes entre 25 ou 30 rems diários, como a
maioría de nós, quera dicer que
non aparece na análise que te fari
despois, pero a radiactividaqe
está xa contigo. Aos sete mese~,
foi cando empecei a notar todos
os problemas. Penso moitas veces que me poda quedar inútil, e
a verdade é que non estou moi
errado".
"Pensa -interrompe o seu
compañeiro- que as chaves que
empregábamos para traballar, tirábamolas a uns cubos especiais.
A min pasoume o que canta el:
un dos días reclbin radiacións de
máis. ¡Que coño me pode importar non traballar ao dia seguinte,
se estiven a recibir suficientes ·radiacións como para morrer!".

Foron sen saber
Ninguén os avisou dos riscos
que corrían, en nengun momento?
"Nada de nada, nengun de nós
sabia exactamente onde se metía, nen se vas perder a saude.
Nada. O encarregado, penso,
tampouco sabia nada do que estaba a pasar. Fumos completamente inocentes de todo ... "
Sinten rabia con relación aos
responsábeis de que vostedes
estiveran ali?
"Por suposto. Se me tiveran dita
das consecuéncias, ou se me informasen de algo, eu non iría, a
saude non a cámbio por naaa.. .
A verdade é que me engañaron .. .
-e faiselle un nó na gorxa.
Canto tempo levan de baixa?
"Levamos máis dun ano en ILT.
Como xa lle contei, aos poucos
meses empecei a encontrarme
mal, e así foi en progreso. Cando
me saiu o bulto, un dos médicos
díxome que tiña radioactividade,
mais antes de que a nota que enviou chegara á empresa, non sei
exactamente o que pasou, pero
me trasladaron de médico. Fun
ao Oncolóxico e tras unha chea
de probas, dixéronme que era
moi difícil facer un pronóstico ou
dicer, con toda certidume, que
estaba afectado pala radiactividade. Un tempo despois uns doctores tranquilizáronme decíndome
que a cousa con era tan grave
como parecía".
Como se sinte agora?
"Home, teño días en que o temperamento me gaña. Acórdome
de aquelo que houbo, que era
forte, que tiña saude ... ; e como
sei que foi desde aquelo, ainda
que os médicos non mo digan,
pergúntome por que nos mandarían alá.
Alguns deles non recebaron radiación, xa que estaban no que
se chama "Zona Controlada",
mentres que nós estábamos expostc a todo. Dentro do reactor

non hai zona controlada que valga. Ti estás ali, e ao pouco de estar traballando chámante ou tiran
de· ti para que te protexas tras a
parede . de aceiro, pero eran eles
os que o facían. Cantas veces se
lles poido despistar e estar·algun
de nós máis tempo do debido!!
Pero esto séino agora... Cando tiraban as ferramentas aos bidóns,
por que non me botaron a min tamén!! Cando deixas o reactor,
fanche un control estricto se tes
radiactividade, podes morrer ali. si
non logras quitala de encima. Uns
guardias estan ali e non te deixan
pasar ata que te libras de toda ·a
radiactividade externa que poidas
ter. Desde lago a que leves dentro, esa xa non a pode quitar tan
facilmente".
·
· "En várias ocasións, o detector
impediume o paso. Dábanche un
xabrón especial e unha coitela de
afeitar, e veña: até que saise, dalle que dalle, arrincando pel e
todo. O detector ten unha figura
humana, e ali onde teñas vestíxios aparece sinalado. A min pasoume dúas veces, a el unha.
Unha das veces foi nunha man, a
outra á .altura do xionllo esquerdp. Penso a miudo que foi usando a chave --quedábanos á altura da entreperna-, que fas un rabuñazo no traxe protector, ou
mesmo unha ferida, e que por aí
entrou todo. Pero esto non só me
pasou a min".
E o resto dos compañeiros?
"Uns eran fixos, outros eventuais;
en fin ... Din que lles doe aqui e
ali, pero non queren falar, pódelles dar moitos problemas na empresa. Segundo as notas que te- .
ñas, ~si pensarán en ti en próximos traballos.
·
"Eu ás veces, mesmo estando
con amigos, éntrame a raiba e tiro
con todo. Eles dinme que estot.i
tolo, pero non é asi...! Sei o que
pode pasar pola cabeza dos
compañeiros, e compréndoos ...
O futuro?
"Calquera sabe"

"O futuro ... acabouse. Para min
acabouse. A verdade e que xa
non tes ánimo· para nengunha
causa. Cando estás ben, miras de
aforrar, pero agora xa non miras
nada, miras de poder vivir. Eu repítame moi frecuentemente que
son dous días, dous días ... ".
"A min dame a mesma impresión ... Penso ás veces que vou
morrer".
Que queren vostedes exactamente?
"De falarmos de xustiza, eu quería que o que me mandou ali, viñera conmigo... Despois que me
curasen a saude ... "
Entón vostedes queren ante
todo unha atención médica en
condicións, non si?
"Exactamente, a min que me leven onde sexa e que me miren
onde sexa. Qüe me quiten dunha
vez as dúbidas que teño na cabe-·
za e que me devolvan a tranquilidade que hoxe non teño".
'Todo eso non sei se poderá
ser, pero polo menos habera que
intentalo ... "

"A empresa mandounos
n9n podiamos negarnos.
Non sabiamos os riscos" ·
De quen é a responsabilidade,
entón?
"Home da e_
mpresa que nos mandou _ali e máis da empresa que
leva a central, desde logo".
"O feito é que nós traballamos
por xénte doutra categoría que
non era a nosa" -:-interrompe. o
compañeiro.
·
"Tiñan que darnos, polo menos, un cursiño -de seis meses,
antes de entrar na central, e plan:texarnos se queriamos entrar ou
non ... "
. "E que se non vas castígante,
e tes que entrar ... Asi esta o
pa_ís ... ":.
Compensáronlles con cartos
este labor?
"Nada de nada, como se fose
aqui. Home, tiñamos as dietas

Escrito da Flscalla do
Tribunal Superior de
Xustfcla de Gallcla
(todo en castellano)
rexeltando a
vtabllldade dunha
denúncla

'·

por desplazamento, mais iso foi
todo. Eu · non sei se eles sabian
como era a cousa, eu non o sei:
No noso coñtrato de traballo contémplanse certas cousas... Non
sei. A nosa especialidade non é
esa, eu poño tuberias, fago instalacións, ben, ese tipo de causas.
A nós a empresa díxonos que tiñamos que ir para ali e xa está".
"Fumos primeiro a desmontar o
reactor un reemplazo duns 30 homes, non rec<;>rdo ben. Ao cabo
dun mes voltamos para aqui de
novo. Pasados uns seis meses,
había que yoltar para montalo. A
min fixéronme unha analítica
completa -sangue, orina, etc.e dixéronme que non podía ir ali
a traballar na montaxe: Un tempo
despois empezaban os problemas: articulacións, impoténcia e
todo isa -din isto último moi baixiño-, soñoléncia... Mais a analítica non pon nada de manifesto".
"No meu caso, teño ido a Sani. dade, ali puxéronme en contacto
cunha asistente social. _Ela púxose á sua vez en contacto coa sección médica da empresa dona da
Central en Madrid. A fin de con. tas, non sei exactamente o que
pasou con aqueles trámites, o
certo é que aquí en Sanidade declaráronse incompetentes para
tratar unha enfermedade como a
que padezo. Desto hai seis meses xa. O bulto que teño unhas
veces dinme que é un quiste, outras que non saben o que é, xa
que teño outros máis pequenos.
Cada tres meses vou facer medicións para ver se medran ou non.
A realidade é que medran, non sei
canto exactamente, pero están a
crecer" -córtaselle a voz, a verdade é que dubido se seguir a
conversa ou non.
Vostedes pediron que ·os enviasen a un sítio con suficiente tecnoloxia como para que os sacaran de dúbidas?
"Aqui mandáronnos ao 011colóxico, pero non é suficiente. Nós
non pedimos nada á empresa,
nen. aos médicos, eles saberán o
que han facer. Até última hora hai
que ter confianza en que poda ser
así..."
"Non se pode mandar a xente
in·ocente aos sitios, insisto. Eu
non estou tranquilo... Se non
irnos nós fóra, que veñan especialistas aquí. Estou seguro que
máis dun compañeiro ten o que
teño eu, pero non se atreven!"
"Os mesmos vixiantes dicíannos que os detectores non marcaban ben. Miran se había xentes
inocentes: os detectores decargábanse se os batías, e facíano a
pé feíto para estar ali máis horas
e poder gañar máis cartas ... "
"Os doutores danlle largas, uns
din que o que teño non é grave,
mais algun deles dicia que había
que chegar até o final, de saber
exactamente o que teño. A maioria .deles non sabenªº que se enfrentan, esa é a realidade."
Na pel presentan algun· anormalidade?
"A min peláronme todas as mans,
mais xa non sei se foi algo nervioso" •
"Eu polas pernas teño ocas entre os pelos, o médico perguntoume se sempre as tivera asi. Eu díxenlle que non, que a cousa era
recente. Outras veces teño fortes
proidos. Ás veces pónseme por
diante todo de graos, sobretodo
cando estou perto da soldadura".
"Un destes dias teño que ir ao
médico a que me faga unha mamografía. O peito direito ás veces
pónseme como o das mulleres,
pero cunha fenda no médio. Aos
poucos dias desaparece, e volta
cando quere. Estamos xa fartos
de ir a uns e outros médicos ... A
ver ·que pasa ... "
O

CÁMBIOS NAS FEIRAS DE MOSTRAS

Dentro duns anos a organización levaraa unha Fundación coa participación da Xunta

Reconve~ión para a Semana Verde de Si.lleda

•A reforma política da vivenda social é ainda un tema
a resolver, segundo publica a revista dos empresários lucenses
da construción.

• C.MJSILLEDA

Desde que Mari! S~nchez
se fixera coa organización
a partir da criación dunha ,
asociación feiral, xunto a
catro amigos (investindo
Incluso en parte do chan
do recinto feiral), pasaron
trece anos. Hoxe, segundo
os organizadores, "a
Asociación Feiral deu un
importante empuxe á
Semana Verde,
converténdoa nunha das
principais feiras do Estado,
incluso con certa
importáncia a n ível
internacional".
Non todo o mundo está de acordo, sen embargo, coas marcadas interpretacións propagandísticas e publicitárias do evento. "A
Semana Verde non se corresponde coa parafernália que lle
botan por aí nestes días prévios", sinalaba un expositor, empresário que parti9ipou en edicións anteriores. "E certo -eón-tesaba- que, nefeito, concorren
a ela moitos visitantes. Mais quedan-se só niso, en visitantes. O
volume das transaccións non vai
parella ás manifestacións triunfais".
As opinións, ·polo tanto, poden
confundirse. O alcalde de Silleda, por exemplo,, pensa que a .
Semana Verde "áchase nun momento brillante. Pero hai que dar
o paso a novas fórmulas. Porque
desde que se fundou a Asociación Feir~I até hoxe, son xa trece
edicións ,nas que o peso o levou
a Asociación con Maril Sánchez
á cabeza. Nestes momentos,
ainda que a semana canta xa
eun Gerto prestíxio, tanto a nivel
naciónal ' como internacional,
coiivén darlle unha boa inxección económica para que es~exa
á altura das homónimas europeas, como a de Berlin".
Por outro lado, está · a Xunta,
que pretende facerse cun oco na
xestión. "A Xunta -atirmou o alcalde de Silleda, Xoán Salgueiro-, a meio do consefleiro de
agricultura, prometeu investir
3.000 ou 4.000 millóns, os que fixeran falta". Naturalmente, a promesa ficaba condicionada á cria- ción dunha Fundación represen- _
tada pola Cámara de Comércio,
Asociación Feiral (Maril), Concello de Silleda e Xunta, jncluso

A porcentaxe do Produto Interior Bruto que destina actualmente o Estado español á política de vivenda é do 0,5%, cando
a porcentaxe média dedicada
polos paises europeus está situada no 2 % , informa a mencionada publicación .
A caida da producióri de vivencia social nos últimos anos, 140
mil vivencias no quinquénio 81 85 frente a menos de 50 mil iniciadas en 1989, foi espectacular.
O sector privado abandonou a
promoción de vivendas sociais
para orientarse a construcións
de luxo.
En 1986 a promoción privada
construiu 109 mil VPO e 92 mil
libres; en 1988 as vivencias libres
alcanzaron o número de 194 mil
e só 65 mil as de proteción oficial.
D
con posibilidades de admitir al·gun membro máis", en clara alusión á empresa privada.

De momento, quince
millóns para un estudo
técnico .
"Nestas, a consellaria de lndústria puxo a disposición de técnicos xurídicos 15 millóns de pesetas para confeccionar un estudo onde, nun prazo máximo de
catro anos, se definan as liñas
mestras da futura Fundación".
Por outra banda, nun princípio,
queda excluida a Deputación de
Pontevedra. E máis algunha .organización sindical agrária, "próxima aos organizadores e que
dalgunha forma guiou sempre á
Semana Verde de Silleda". De
calquer xeito, segundo a inform·ación .recollida no recinto feiral,
o que está claro é que se ·trata
de facer un "investimento monstro e recompor o organismo feiraf·
pasando dunha presidéncia personalista a unha organización
empresarial instit_ucional onde a
rentabilidade sexa a máxif'!la".

Trece anos despois
A Semana Verde de Silleda
criouse hai trece anos·. O seu
presidente, -Maril Sánchez é un
coñecido persoaxe de ambiente
empresarial agrário de Silleda.
Naquelas, criou, ademais, a Asociación Feiral que, entreoutras,

mm~·· ~· ~

promove a Semana Verde, de devandita subvención ascendeu
Lonxa Agropecuária, etc. A Aso- a douscentos millóns de peseciación Feiral, segundo as últi- tas.
mas informacións públicas, con- Maril áchase a gosto
ta .con máis de mil sócios -a
meirande parte, empresários-, Certas opinións que circulan
que aportan unha ·cantidade polo recinto, coinciden ao manianual. A financiación da Semana festar que "xa é hora de Maril
Verde de Gafiza vai a cargo da deixar a presidéncia. Se hai que
Asociación. A Xunta de · Galiza premia-lo -subliñan- e consiaporta unha cantidade anual, di- . derar os seus méritos pois se lle
recta, á organización, neste caso fai presidente de honra da Funá Asociación Feiral. Este anos a dación. E en paz. Mais, hoxe, se
non queremos que a Semana se
perda nunha dinámica familiar,
son necesárias outras solucións
que pasan por un forte investimento económico". Mentres,
aseguran que vai ser difícil chegar a un acordo con el porque
"quer mellar colfer os cartas da
Xunta antes ca deixar a presidéncia ainda que poñan tres mil
millóns para a Semana". A Xunta,
pola sua banda, xa o dixo to.do,
a meio de Romay, "hai cartos, os
que fagan falta". Mais con condicións. De momento, as causas
están aí. E daquela maneira. A
Semana Verde remata o Domingo 23 de xuño. O alcalde de Sillada augura "aumento de visitantes". Anúncia a novidade do
proxecto da Fundación a catro
anos vista. Quer dicer, para o 94.
O que pase daqui alá é outro
cantar. Hai moito en xogo (empezando polo chan ...) e xogadores. 1nstitucións, empresas, · sinXoán Salguelro, alcalde de Sillada
dicatos agrários. E outros.
D

EN VELEIRO POLOS MARES DE HOLANDA
Unha viaxe de 14 días que inclúe unha semana de nave. gación en antigos veleiros, 4 noites de hotel en Amsterdam e transporte en autocar.
Saídas: 5, 9 e 26 de Xullo; 2, 9. 16 e 30 de Agosto.
Precio: 72.000 pis.

· -···

EN BICI POR HOLANDA·
Ruta cicloturista de 13 días por Holanda incluindo a bici,
aloxamento en campings, medía penSlón e transporte en
autocar.
Saídas: 1 e 18 de Xullo; 1 e 16 de Agosto; 1 de Septembro.
Precio: 69.000 pts. en Xult¡¡ e Septembro: 74.000 pts.
·
en Agosto.

ruta por Delhi, Puskar, Jaipur, Jaisalmer, Agra, Benarés,
Bombay, e en Nepal , Pokhara e Kathmandú. Aloxamento
en hoteis.
Saídas: Tódolos meses de Xullo a Novembro.
Precio: 226.000 pis. ·

•Inglaterra ten conseguido do fondo da CEE axudas substanciosas para a reconstrución da sua indústria naval e siderúrxica, informa Xesús
Cambre Mariño, durante o triénio 1989-1991, a Comunidade
europea aportaralle ao Reino
Unido cento setenta mil millóns
de pesetas en axudas para os
devanditos fins, segundo declarou Egon Schoneweg, voceiro da
direción de Política Rexional da
CEE.
Por outra banda, durante o
quinquénio que principiou o
1989, a CEE aportará a unha rexión deprimida do Reino Unido,
neste caso o Ulster, ou Irlanda
do Norde, arredor dos cen mil
millóns de pesetas con destino
ao melloramento da rede viária,
estradas, pontes e outras obras
públicas. Seria bon engadir que
os ingleses chegaron até obter
da CEE fondo para a restauración de vellas igrexas medievais.
Como exemplo disto pódese
mencionar a catedral de Lichfield
que obtivo en 1988 da Comunidade 1.045.000 libras esterlinas
(uns cento oitenta millóns de pesetas) para o seu fondo de resD
tauración.

INDONESIA

. Saldas: 1 mes. De Xullo a Novembro.
Precio: 289.000 pts.
KENIA.

PERÚ E BOLIVIA

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro.
Precio: 285.000 pts.

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro .
Precio: 272.000 pis.

FILIPINAS

EXIPTO E XORDANIA

Saídas: 1 mes. De Xulfo a Novembro .
Precio: 198.000 pis.
SIRIA E XORDANIA

Saídas: 15 días. De Agosto a Outubro.
Precio: 183.000 pis.

Saídas: 1 mes. De Agosto a Outubro.
Precio: 265.000 ptt.
E ademais ... Grecia, Yugoslavia, Escandinavia, Arxelía,
Marrocos, Senegal-Mali, Pakistán, A Ruta da Seda, Tibe!, Australia, Cuba, México-Guatemala, ColombiaEcuador, trekkings polos Alpes, Ladakh, Annapurnas,
Everest, Cordilleira Blanca de Perú.
Solicita o noso Boletín de Viaxes de Verano-90.

TURQUIA: DE ESTAMBUL Á CAPADOCIA
Vó até Estambul e recorrido de 15 días por Bursa, Efeso .
' Kusadasi , Egridir, Capadocia, Ankara, Mar Negro. O aloxamento é en hoteis, en habitacións dobles e o transporte en autocar.
Saídas: 29 de Xuño; 13 e 27 de Xullo; 10, 17 e 31 de
.. Agosto.
-

Precio: 134.000 pis.
INDIA CENTRAL, RAJASTHAN E NEPAL
Vinteoito días en autocar, treri e avión P,ara facer unha

aTfosuz
CLUB DE VIAJEROS

Rondo de Son! Pere, 11. 6º Jo.· 08010-Borcelono · Tlf.: 302 50 81 ·
ledesmo.Z 1" izqda·48001-Bilboo·Tlf~. : A24 42 65·424 2215
. Rodríguez Son Pedro, 2.0f.1202·28015-Modrid·Tlf~.: . u511 45

SAN~MENTO DO GADO

As CCLL exercitan xudicialmente a Acción Popular contra o fraude

Venden vacas enfermas para o sacrifício
e seguen comerciando con elas
•

F. ARRIZADO/LUGO

Asi procedian

O Saneamento gadeiro foi,
sempre, unha
preocupación, máis ou
menos xeralizada, no
sindicalismo agrário,
maiormente no SLG-CCLL.
·
Nun momento
determinado descóbrese
un fraude na campaña
doano 88. As CCLL
consideran que,
probabelmente, de térselle
feíto caso, non se teria
producido.
A problemática, nas campañas
oficiais, para o saneamento gadeiro veñen dadas, fundamentalmente, por temas como o da reposición das reses enfermas.
Todo isto, dalgunha maneira,
abonou o terreo para que pudesen darse actos delictivos. Actos
de pillaxe, que non son outra
cousa. Todo isa, nunha situación, por asi dicelo, de reconversión gadeira. Sen unhas garantías prévias. E isa, cando se fai
nunha situación de necesidade,
favorece este tipo de causas. O
feíto de que houbese determinadas persoas que fosen "doadas
de convencer" para que "chupasen" a subvención, sen matar o
gado enfermo, e dicíndolles, ao
tempo, que "non lles ia pasar
nada" ...
En ambientes sindicais agrários pénsase que "isto ven abonado pala situación de miséria
que se está a viver en moitas zonas do País. Non porque os labregos fosen delincuentes nen
moitísimo menos".

Acción popular
Este fraude, descoberto na Campaña de Saneamento Gadeiro do
88, vai ser un tema importante
para Galiza. Por iso os sindicatos
agrários, neste caso as CCLL, ao
titularse representantes duns intereses soclals importantísimos,
dun sector social amplo na Galiza, como é o agrário, decidiron
facer a Acción Popular. lsto é un
mecanismo que a Lei de Enxui-

ciamento Criminal, neste caso,
atribue a todas as persoas para
que, por si, podan perseguir un
delito. lndependentemente de
que o faga a Acusación Pública,
que é sempre, o Ministério Fiscal. Sobre isto compre pontualizar que, dias pasados, determinados Meios de Comunicación,
talaron de que CCLL exercitaba,
neste caso, a Acusación Particular. Dita Sindicato pontualizou a
este Semanário que "non é tal".
A Acusación Particular, normalmente, exercítaa o perxudicado. Trataríase aquí, logo, dunha defensa de intereses xerais. O
SLG vai exercer a Acción Popular, no xuicio, "sen pedir nada'1 •
Todo o Proceso Xudicial do
Saneamento parte dun labor inspector, que fixeran os Servícios
de Conselleria de Agricultura, no

Matadeiro de Chantada. Sospéitase, nun determinado momento,
que pode estar habendo irregularidades ou mesmo falsedades
ou estafas e acuden a instalacións chantadina. Descobren
que, efectivamente, pode haber
irregularidades por unha documentación (con anotadóns en
clave) nas marxes dun dos libros
de rexisto, atopados no fondo
dun caixón.
Lago veu a investigación, en
determinadas explotacións, que
se consideraba podían ser sospeitosas de colaborar con esta
rede. As investigacións da Garda
Civil, que actua coordenadamente coa Consellaria, unha vez
comprobada a existéncia dunha
rede de estafas, póñense en coñecemento xudicial.

rec'e ser que non se deron casos
Palas informacións de que dis- neutros lados. Ao tempo de facer
pón este semanário, e a falta das as investigacións de Chantada
declaracións dos 13 encausa- indagouse no resto da xeografia
dos, no xuício oral que, posibel- luguesa e as xestións deron remente, se celebre despois do ve- sultado negat.ivo.
De todos os xeitos, hai bastanrán, podemos facer unha amtes
causas sen clarexar. Calcúlabientación de como actuaban.
Nun momento determinado mo- se que, estando no mes de Xuño
mento do ano 88 o, daquela, e sendo trece os encausados,
xefe do Matadeiro de Chantada, todo isto repercute no procedique é o principal encausado, mento coas calificacións e deponse en contacto con dous tra- mais ... a parte de que "é un tema
tantes. Estes, á sua vez por se- complexo e haberá que sinalalo
parado, entran en conversas cun con bastante tempo", ,dixéronnos
funcionário da Consellaria de en fontes xurídicas. E probábel,
Agricultura, en Lugo, que é, pre- tamén, que as sesións duren
cisamente, un dos que traballa máis de unha ou duas horas,
tempo normal neutras vistas.
no tema do Saneamento.
Teoricamente, despois de fe ita Complexidade do tema; cantidaa campaña polos veterinários, de de encausados que hai; cantiestes tratantes visitan diversas dade de Partes Persoadas (tanto
explotacións. Falan de que "se · acusadoras como defensoras)
pode cobrar a subvención igual que poda haber nas dilixéncias...
deixando as vacas enfermas pa- todo isa que terá como Sala do
cendo". Os labregos non matan Xuício Oral a Audiéncia Provinas vacas, cobran a subvención. cial de Lugo. Para dilucidar as
Outro -tanto, o xefe do Matadeiro distintas responsabilidades nesta
de Chantada. Ao funciónário da estafa, na que a Consellaria paConsellaria, en Lugo, entrégase- gou 6 millóns, aproximadamente,
lle algo "por axilizar os expeden- pala morte dunhas vacas enfertes", apesar de que el era sabe- mas que, _daquela, non pasaran
dor de toda a trama que estaba polo Matadeiro chantadino.
a producir. Hai, ademais, outro Partes actuantes
tema fundamental para que se A Consellaria persóase en caliproduza toda esta rede de false- dade de "Acusación" e máis endades. A falsificación da sinatura calidade de perxudicada. Reclado veterinário que, "teoricamen- ma esas cantidades que foron
te", certifica a marte das vacas pagas, indebidamente, que lle
enfermas no Matadeiro. Esta fal- foron estafadas.
sificación sospéitase que a fai
O S.L.G.-CCLL, exercita a
(pois, de momento, todos os im- "Acción Popular". Unha vez feiplicados teñen presunción de tos os trámites procesais, que
inocéncia). un funcionário do Ma- son as -calificacións das partes
tadeiro de Chantada por orde do acusadoras,
daráselle agora
xefe, que é o principal implica~o.
traslado a todos os implicados
para que, através dos seus rePerigo para a saúde
presentantes procesais, quer dipúblicA
cer, advogados e procuradores,
Certificaron que unhas reses en- formulen os seus escritos de defermas (mcais de 80 neste caso) fensa. Unha vez formulados estaran sacrificadas. Como cida- tes, o tema estará "concluso"
dáns, un dos aspectos negativos para a abertura do xuício oral.
Prévio a isto, houbo toda esa
a considerar, neste tipo de fraudes, é o perigo que supón o que investigación que pasou ao Misigan con vida este tipo de va- nistério Fiscal. Este, formulou o
Escrito de Acusación do que se
cas. O leite comercialízase, ou
lle deu traslado ás partes acusaconsúmese na casa, ou transfórmase en queixos, etc., sendo un doras que tamén están persoa- ·
das.
O
atentado, clarísimo, á saúde. Pa-

O gado importado infecta a cabana galega

Preocupación polas

vacas tolas

IÍA.E.
A aparición dunha nova
enfermidade bovina, a
encefalopatia
esponxiforme bovina (BSE)
na Gran !jretaña, e a
posibilidade de que se
tráspase á cabana da
Galiza através das
importacións de gado,
sementa a intranquilidade.
no sector pecuário pois
non se está a facer
nengunha proba que poda
detectar a sua preséncia
nas reses importadas. O
Sindicato Labrego Galego
xa denunciara a falta de
análises cando apareceron
na Fonsagrada vacas
infectadas de rinotraquite
infecciosa bovina (IBA).
Para a Comunidade Económica
Europea as enfermidades que
non son oficiais non existen. Esta

postura leva a que as vacas importadas non pasen os controles
de rinotraquite infecciosa bovina
ou da encefalopatia esponxiforme bovina. Da primeira enfermi(tade xa apareceron reses infectadas, sobre todo na zona de A
Fonsagrada; da segunda, coñecida popularmente como vacas
tolas, desde que apareceu na
Gran Bretaña, ainda non se ten
constáncia da existéncia de focos infecciosos, pero poderian
existir, dado o longo tempo de .
incubación.
O Sindicato Labrego GalegoComisións Labregas, cando apareceron os primeiros focos da
IBA, a finais de 1989, dirixiuse á
Consellaria de Agricultura para
esixir que, mentres non estexa
en marcha un "plan de recria",
que se debía elaborar urxentemente, a Consellaria deberia de
instar ao Governo español para
que non autorice o paso da fron- ·
teira de gado que non estexa totalmente san.
,
Pedían tamén que o Ministério

aplique a cuarentena ás importacións procedentes da CE. O importador debería de avisar á
Consellaria para que tomase as
pertinentes mostras; non deixando entrar no território galega
nengun gado que r:on fose antes
revisado exaustivamente.

As vacas tolas
A aparición da BSE ou vacas tolas nas lllas Británicas alarmou
aos gadeiros galegas ante a imposibilidade de que pudese vir
algunha partida importada infectada con esta enfermidade.
Segundo Francisco Lueiro,
médico e portavoz de Arco Iris,
"a causa desta enfermidade é o
substrato alimentício, o engorde
con pensos compostos que teñen un gran componente animal,
pasando as vacas de seren herbívoras a carroñeiras".
O Ministério de Cultura británico proibiu o consumo de carne
e leite procedentes das explotacións que usaban estes pensos
nas escalas públicas.

A ISE é unha enfermidade progresiva. Se as vacas produtoras
de leite teñen un período de vida
média no Reino Unido de 6 a 7
anos, o virus, se está incubado,
manifestarase cando teñan de 3
a 6 anos.
A gravidade da situación levou
a que nas lllas Británicas se proibise desde o ano 1988 fabricar e ·
comercia~zar pensos a base de
proteínas ou lípidos de orixe animal, fundamentalmente ovella.
Desde 1988 foron sacrificadas
15' mil reses con síntomas de enfermidade. Tendo a previsión de
que aparezan cada ano 400 novas casos. Asi até 1986.
No caso do home o período
médio de incubación é de 20
anos, ainda que pode diferir
duns a 0utros, descoñecéndose
o · seu mecanismo de actuación
con precisión.
Na Su íza e Dinamarca xa sanearon a cabana de 1BR.. O SLGCC. LL. considera que non pasará moito tempo sen que na CE
fagan mesmo.
o
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OIREITOS E. LIBERDADES NO ESTADO.ESPAÑOL

MÉDICOS E TRIBUNAIS DE XUSTIZA INÍBENSE NOS· CASOS DE VIOLACIÓN DOS DIREITOS HUMANOS

A LIBERDADE EN SUSPENSO
RAMON MUNTXARAZ

Mediante a aplica9om do artigo 55.2 da
Constitui9om espanhola "constitucionalizase" por primeira _vez, na Europa, a suspensom de determinados direitos fundamentais.
Assim acontece com os artigos 17 .2 (sobre
o direito a liberdade e seguridade; a dura9om máxima da ·prissom preventiva; condi9ons das declara9ons dos detidos; garantía
- de asistencia letrada durante a deten9on e
defermina9om da dura9om da deten9om
provissional); 18.2 (sobre a inviolabilidade de
domicílio) e 18.3 )sobre o secreto das comunicacons postais, telgráficas e telefónicas).
Do· mesmo jeito violamse artigos que recolhem a adhessom do Estado espanhol a "Tratados", "Convénios" e· "Cartas" internacionais sobre protec9om dos direitos humanos
(Art. 14 sobre igualdade ante a lei; Art. 24:
Afdos. 1 2. sobre o direito a tutela efectiva
de juices e tribunais e asistencia letrada; Art.
20, sobre a. liberdade de opiniom e informa9om); Art. 22. sobre o direito de associa9om
e Art. 19 sobre a livre circula9om de pessoas.

-'DESDE O FIM DA
DITADURA ATÉ HOJE, AS
MEDIDAS QUE RECURTAM
AS LIBERDADES PÚBLICAS
EXPERIMENTAM UN MEDRE'
Desde o fim da Dictadura, até hoje, as medidas, (legislativas, judiciais e poliziais), que
recurtam as liberdades públicas, pola legisla9om especial "antiterrorista" , experimentan
um medre, em progressom geométrica, que
supera, amplamente, as dispossi9ons legais
prévias. A sua aplica9om, constitue, de facto, a implanta9om de um auténtico ·"estado
de excep9Qm encuberto". Estas medidas
tenhem, ademais, o agravante de suspenssom do caracter temporal que caracteriza a
·declara9om de estados de "alarma", "excep9om" e "sitio" para adoptar um carácter jurídico permanente. Umha constante que caracterizará a tudas as leis antiterroristas ·p romulgadas no Estado espanhol desde 1980.
lsto é o que acontece, por exemplo, com
a suspenssom da "garantía" constituicional
das setenta e duas horas de deten9om preventiva e "pleno disfrute dos direitos" (Art.
17 da C.E.). Neste casso, desaparecem tanto as "garantías" do detido como o direito
fundamental as mesmas, e o seu "contido
essencial", (Art. 53.1 da CE), o qua! implica
que, desde umha perspectiva legal, produze-se umha altera9om sustancial do ordenamento jurídico nos seus princípios bássicos.
Esta restric;om de direitos fundamentais,
mediante as legisla9ons especiais, atinge,
ademais, a possivilidade de clausura de
meios de comunica9om (Art. 21), que é práticamente automática quando quem apressenta a querelha difinitiva polo Art. 21.3),
como, tam.bém, a suspenssom do ejercizo
de cárregos públicos (Art. 22) ou a declara9om de ilicitude de associa9ons (Art. 5).
Tanto ou mais grave ainda é a limita9om
dos direitos a asisténcia jurídica, e sanitária,
das pessoas presas ou detidas as que se
aplica a legisla9om especial antiterrorista.
Um exemplo disto está na suspenssom do
direito a asistencia letrada quando o detido
está sometido a "incomunica9om". Neste
caso, a Lei Orgánica 14/1983 de 12 de Nadal
entra em vigor e, modificando os artigas 520
e 527 da Lei de Enjuizamento Criminal, dispom, (no seu artigo 520.6), que os detidos:
sometidos a "incomunicac;om", nom poderam designar livremente ao seu advogac;jo,
(que será designado de ofício), nem poderám entrevistar-se com ele ao fina da prática
ou diligencia na que houvera intervido. Um
paso que pode ser previo a "exclussom de
contactos" entre advogados é defendidos,
ou a toma de medidas repressivas que vam,
desde a intervenc;om das suas comunicac;ons postais, telegráficas e telefónicas, até
outras tam graves como podem ser a sua
separa9om dos jui9os ou sanean profissional, com expulssom dos Colégios da Advogacía, questons, tudas elas, que forman par..:
te da legisla9om actual vigente na Alemanha
Federal (Kontactsperrengesetz, de 30 de Setembro do 1977).
Além disso, a supressom dos direitos de
asistencia sanitária aos presos e deitos por
razo.ls políticas, em fur:u;<?m . ~~ legislac;om
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disposto pola Associac;om Médica Mundial
(Declara9om de Tokio, 1975) que, no seu
ponto 6, diz que "quando um preso se negue
a alimentar-se e o médico·considere que tem
capacidade para formar un juizo sano e racional respecto das conseqüencias de tal
negativa vontária, nomo alimentará artificialmente".
Tampouco, "desde fora'', outros médicos
podemos denunciar públicamente o "siléncio'', inhibi9ons, ou as actuac;ons negligentes: "Os disentimentos sobre questons médicas, já sejam científicas, profissionais ou
deontológicas nom daram lugar a polémicas
públicas e devem discutir-se em privado ou
no seio de sessons ajeitadas... " (Art. 33,
afdo, 4 do CDM). Quer dizer, que, mesmo
este artigo de opiniom podería ser utilizado
para a san9om profissional corporativa correspondente do que suscreve, ou para a
sua "criminalizac;om" aplicando-se-lhe a "legislac;om especial" . Porque, como tuvem
ocassom de escoitar ao Director do cárcere
de Puerto de Santa María, (despois que proivira que comunicara com umha doente, presa independentista galega). " .. .tudas os que
vissitam e asistem a terroristas, para mim ,
em princípio, também o som ". Esta deve ser
a "razom" pola qua!, desde o passado mes
de Junho de 1989, os médicos nom ternos
autorizac;om para visitar aos presos políticos
sometidos a "legisla9om especial". Umha
"razom que conculca o Art. 43 (Afdos, 1 e 2
da C.E.) , 36.3 e 139,4 da LOGP e 102.1 do
Regulamento Penitenciário referidos, respectivamente, ao direito fundamental de prote9om da saude, de recivir asistencia sanitária médica de profissionais alheios as lnstituic;ons Penitenciárias e de p:::>der comunicar-se com os mesmos.
Surpeendente, porque a normatividade
ética para a polizia, em matéria de protec;om
da saude, é superior a dos próprios médicos: assim o Art. 6 do Código de Conducta
para Funcionários Encarregados de fazer
complí-la Lei (ONU , rES. 34/169) ordena que
os polizias e funcionarios " ... aseguraram a
protecc;om da saude das pessoas baixo a
sua custodia e, em particular, tomaram medidas imediatas para procurar atenc;om médica quando seja necessária". Este mesmo
Código abriga, aos "funcionários encarregados de fazer complí-la lei" , a denunciar ante
os meios de comunica9om , se fara necessário, as viola9ons da lei neste sentido: " ... Em
algums paises pode-se considerar que os
meios de informa9om para as massas complem fun9ons de controlo semelhantes as
descritas no incisso "C" (referido autoridade para denunciar viola9ons da lei). Em conseqüencia, poderia ter justificac;om que os
funcionários encarregados de fazer complir
a lei, como último recurso, e de acordo com
as leis e costumes do seu povo, (... ), denunciaram as viola9ons a aten9om da opiniom
pública através dos meios de informa9om
para as masas" (Art.8, Comentário "d"). Um
Comentário que nom precissa mais "comentários" tendo em conta que o equivalente legal deste "Código" no Estado espanhol (Ordem do 30 de Setembro de 1981 sobre
"Princípios Bássicos de actuac;om dos membros de Carpos e Fon;as de Seguridade do
Estado"), nom faze nem umha só alussom
do dever de denunciar a tortura e tratos
crueis, inhumanos ou degradantes, como
abriga a anterior ressolu9om da ONU e a
''Declarac;om sobre a Polizia" da Assembleia
Parlamentária do Conselho de Europa (8 de
Maio de 1979, Ressolu9om 690, XXXI sessom).
Tanto ou mais paradóxico resulta que o
Estatuto Geral da Advogacía nom adique um
só artigo a regulac;om da ética profissional
ante as transgressons dos direitos humanos
ou a prática de torturas, tratos crueis, inhumanos ou degradantes, máxime quando se
trata do exercício profissional que devería
propiciar a denúncia sistemática destas viola9ons da própria legalidade.
Em fim, estamos ante tuda umha trama jurídica em extremo represiva e "constitui9oalic;ada", incompatível com as normas éticas
fundamentais que· devem prevalecer em
umha sociedade democrátiva e que transforma a conducta ética, como era entendida
por J. Bentham: "do que compre fazer porque é-se pessoa", no que há-se de fazer
porque simplesmente é necessário para o
sistema...
O
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vo de Presos e Presas Independentistas Galegas no cárcere de Alcalá-Meco o pasado
mes de Junho do 1989 e que tuverom, como
única resposta, a consabida "leido silencio".
Também, neste contexto, o Código de
Deontología Médica, (CDM), recém modificado o passado mes de Abril, constitue um
exemplo de ambigüidade, e indefinic;om, sobre a conduta ética dos médicos, perante as
transgressons da lei, em matéria de asistencia sanitária ou violac;ons dos direitos humanos, a pessoas presas ou detidas.
Assim, o actual CDM, abriga-nos (aos médicos) a " ... denunciar as deficiéncias (sanitarias, e de trato ético, nas institu9ons) em tanto que as mesmas podam afecta a correcta
atern;om dos doentes" (Art. 5, afdo, 2 do
CDM) e fai-nos lembrar que " ... a principal
lealtade do médico é a que deve ao seu
doente" e " ... saude deste deve-se antepor
a calquer outra conveniencia" (Art. 4.afdo.3
do CDM). "Sintomáticamente" ficam eliminados os artigas 129 e 130 do anterior Código
Deontológico, (vigente desde 1979), onde
respectivamente proivía-se a participac;om
dos médicos nas práticas de interrogatórios
poliziais, nen mediante a ap!ica9om de substancias químicas nem prestando-se a manipular a capacidade de resistencia psicológica (Art. 129), assim como ante tratos crueis,
inumanos ou degradantes (Art. 130)

especial (Lei de B~ndas Armadas e Elementos Terroristas de 26 de Nada de 1984), que
desenvolve o Art. 52 da C.E., representa a
melhor exemplifica9om nada sospeitossa de
fazer apología do terrorismo, reconhecía, no
seu derradeiro informe ("Situa9om Penitenciária no Estado espanhol", 1988) a viola9om
sistemática da legalidade internacional· e, inclussive, a estatal em matéria de Sanidade
Penitenciária. Concretamente, neste informe,
denunciáva-se a viola9om das seguintes dispossic;ons legais: Art. 21 da Lei Orgánica Geral Penitenciária, (LOGP), e Arts .. 220 e 227
do Regime Penitenci~rio (referidos, respectivamente, a quaiidade, suficiéncia e supervissom da alimentac;om dos pressos): Arts. 12.2
/13 /19.1 e 19.2 da LOGP (sobre hacinamento, condi9ons de habitabilidade das celas e
infraestructura de servi9os dos establecementos em auga, lus e calefac;om); Arts.
10.1/25.2/43 e 103.1 da C.E. (sobre a dignidade da pessoa, direito -a saude e a eficácia
dos servi9os de asistencia sanitária as pessoas presas). Fai-se menc;om especial aos
"caracteres extremos" do régime de "primeiro grau" (... ), com nidia infrac9om das Reglas
21.1 de Genebra e 20.1 de Strasbourg, que
establecem a abriga de deixar ao longo da
jornada, como mínimo, umha hora de passeio o ár livre, inclussive aos sancionados"
(Pág. 85).

a

Sobre o risco que supom, para a saude
mental, a severidade do regime penitenciário, aplicado aos presos nos cárceres de
"máxima seguridade", o devandito informe
denuncia que: " ... um número importante de
presos se atopavam em situac;om de falha
de equilívrio psicológico", a mesmo tempo
que "recomendava" a adscrip9om permanente de um psiquiatra nestes centros,
questom que é para tomar como umha pessada "broma", quando nem sequer está-se
a comprir a dispossi9om do Art. 36 da LOGP
de que: " ... em cada centro existirá quando
menos um Médico com conhecementos psiquiátricos: .. ", como pudem constatar pessqalmente com motivo da minha experiencia
profissional, com médico do Colectivo de
Presos e Presas Independentistas Galegas.
Alguém poderá perguntar qufü é o porqué
de que, se tudo isto é certo, os profissionais
sanitários, nomeadamente os médicos adscritos a lnstitui9ons Penitenciárias e Forenses, nom denúnciem estas violac;ons dos direitos fundamentais e da lei, sobretudo
quando estam na abriga de fazé-lo segundo
0 actual Códico de Deontología Mé.dica (Art.

ESTATUTO GERAL DA
ADVOGACIA NOM ADICA
UM SÓ ARTIGO A
REGULAQOM DA ÉT..:.......;;1-CAPROFISSIONAL ANTE AS
TRANSGRESSONS DOS
DIREITOS HUMANOS OU A
PRÁCTICA DE TORTURAS.
TRATOS CRUEIS.
INHUMANOS OU
DEGRADANTES'
·os Principios de Etica Médica aprovados
pola Assembleia Geral da ONU (Resoluc;om
371194), proíve a participacom de pessoal
sanitário, nomeadamente dos médicos " ... na
aplicacom de qualquer procedimento coerci·d
( · · ·
tivo" a pessoas presas ou det1 as Pnnc1p10
5). Tambén está proivido que os médicos
" ... certifiquem ou participem na certificarom,
y
de que a pessoa presa ou detida se atopa
em condi9ons de recever qualquer jeito de
tratamento ou castigo que poda ter umha influencia desfavorável sobre a sua saude física ou mental" (Art.2-o). Pois bem, o Art. 43.1
da LOGP establece que a san9om de isolamento eni cela "complirá-se com informe do
médico do establecemento", que ademais
" ... vigiará cada jornada ó interno mentras
permaneza nessa situac9om".
A mesma viola9om dos acordes médicos
internacionais tem ·lugar quando, mediante o
Art. 31 do CDM, dispom-se que "O médico,
de maneira nengumha, deixará de prestar a
sua at_ern;:om ao doente que a necessitara
por tentativas de suicídio, folga de fame ou
·refjeitamento do tratamento", em contra do

42) e a totalidade dos Códigos de Etica Médica internacionais.
A resposta mais convincente está no trabalho publicado polo "Colectivo de Médicos
Bascos contra a Tortura" que estudarom um
total de 32 cassos de denúncias de torturas
nos Julgados de Donostia e Silbo, (entre
1980 e 1985), e analissarom 25 informes médice-forenses dos Julgados da Audiencia
Nacional. Neste estudo, evidencia-se a actitude de agachamento, cúlpável, de informac;om nas histórias clínicas dos cassos de tortura para os que forom requeridos, e que
coineide de cheio coma nossa própria experiéncia pessoal sobre a absoluta inhibic;om
dos tribunais de justic;a, e dos profissionais
sanitários, quando apresentarom-se denúncias de agreSSOAS e tOrtLJraS contra O CO!ecti-' ·~ ~
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QMELLOR DOS MUNDOS

ESTRATÉXIAS DE IMPLANTACIÓN DO EUCALIPTO

A Conselleria de Agricultura esixe ao Centro que abandone o cultivo de plantas omamentais

O complexo forestal de Lourizán ·
eucaliptizado por decisión da Xunta
O Centro de lnvestígacíóns Forestaís de Lourízán, dependente
da Xunta, ven de receber da
Conselleria de Agricultura a encarga de aumentar a superfície
de cultivo do eucalipto e de centrar o labor de investigación na
procura de variedades de laboratório que podan medrar en alturas superiores a 400 metros. A
Conselleria ten expresado o seu
critério de poñer esta dependéncia rexida pala Xunta e a Deputación de Pontevedra ao servício
da extensión do eucalipto con
fins industriais.
Esta disposición da Xunta respande directamente á presión
~ dos produtores de pasta de papel na procura de extender a superfície da espécie pasteábel de
máis rápido crecemento. A esixéncia de especialización de
Lourizán dacordo cos intereses

º

das celulosas, aparta ao complexo público de Lourizán da función para a que foi instituido, sobre unha finca que foi cedida n·os
anos 30 para uso público polo·
seu proprietário Montero Rios.
Mediante un acorde entre a Deputación Provincial (institución
que intervén coa Xunta no Patronato que governa o Centro) e a
Conselleria de Agricultura, o
Centro de lnvestígacíóns For.estaís deixará de cultivar plantas
de xardin como tiña por costume. A plena identidade do triángulo Ence (Celulosas de Pontevedra)- Deputación-Xunta, converte ao Centro Rexional de Ensino, Investigación e Experiéncias Forestais nun viveiro especializado cun laboratório anexo
que renúncia a investigar todo o
que non sexa eucalipto. Amais
de modificar o senso fundacional
de Lourizán, instituido para a in-

vestigación e a extensión forestal, esta redución de obxectivos
altera tamén a función de formación que o Centro realizaba a
· médio da Escala de Capataces
Forestaís. Precisamente, o cri~é
rio que emanaba da Escota de
Capataces foi en tempos abertamente contrário á extensión do
eucalipto e a pral das frondosas.
Os intereses económicos e a directa intervención de Ence modificaron esta dirección.
Xunto con esta política de especialización que limita os intereses do Centro, a Conselleria de
Agricultura está a practicar a
contratación de persoal con critérios de amiguismo e de clientela política o quft provoca fortes
tensións nun centro de traballo
que arrastra situacións de plena
irregulariedade e desatención,
con salários de 40.000 pesetas
desde hai tempo.
O

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
Felipe González

Alfredo Conde non teme as
faladurias e mercouse un
Mercedes. Tampouco lle importa presumir do seu chalet
de Brión, con piscina climatizada.

ELEICIÓNS SINDICAIS

Os membros do PT pospoñen o seu paso á UGT para despois_das elerción~

CCOO considera á CIG como o seu principal competidor
.M.V.

Considerar á Converxéncia
lntersindícal Galega como
o principal enemigo a bater
neste momento, dada a
celebración de eleicións
sindicais prevista para fins
deste ano, é a principal
conclusión da última
reunión celebrada pala
executiva galega de
CCOO.
Os dirixentes da central mencionada, segunda en reprentatividade por número de delegados, temen perder esta posición en favor da coalición eleitoral formada
pola CXTG e máis a INTG. Actualmente Comisións canta con

2.900 delegados, mentres as
centrais nacionalistas suman
2.400.
Nesta liña son notórios os ataques dos últimos dias na prensa
aos sindicatos nacionalistas e
aos principios que sosteñen, por
boca do secretario xeral, Xesús
Diaz, ou por parte doutros membros da direción.

A entrada na UGT
A proximidade do periodo eleitoral parece ter posposto o debate
interno no seo de Comisións
Obreiras que últimamente viña
definido pola intención de parte
dos seus membros, en concreto
os vinculados ao PT, de propiciar
a fusión con UGT ou pedir directamente a entrada nesta central.
Seria precisamente o Partido So-

A preparación das eleicións
cialista o que desaconsellaria
supón a suspensión momentáesta opción con anterioridade ás
nea das liortas establecidas eneleicións sindicais, para evitar
tre as distintas correntes de
que se vise facilitada a obtención
CCOO, moi agudizadas nos últido segundo lugar pala CIG.
O proxecto actual dos sectomos tempos. Foi a própria direres vinculados ao PT, con imporción estatal do sindicato a que
tante implantación nas CCOO de . amenazou recentemente de exGaliza, seria o de agardar os repulsión a todo o que fixese desultados para dar o seu paso ·a
claracións neste intre a respeito
do posíbel paso ou acordo con
UGT, de non ser aceitada polos
restantes membros de CCOO a
UGT.
proposta de criar a Unión GeneA publicidade de calquer acordo dun sector ou da central en
ral de Comisiones Obreras.
conxunto con UGT, resta apoios
Unha pequena parte do PT
a CCOO, consideran os máxinon aceitou, como se sabe, .a
liña deseñada no último congremos dírixentes desta central. De
poder equipararse ambas censo do partido celebrado en Matrais os traballadores posibeldrid que aconsella o acercamenmente se decantarian pola de
to ao PSOE. Neste sector encámaiores posibilidades, é dicer,
drase a representación de CCOO
no grupo Alvarez en Vigo. _
O
por UGT, opinan.

Falando de coches, o directivo francés de Citroen, encarregado de recebir a Fraga
·na sua visita á facto ria de
Vigo o pasado mércoles,
quedou estupefacto ao velo
aparecer nun Volvo. O presidente adoita a utilizar os ex
proporcionados por Citroen á
Xunta.

~

CRISE DO SECTOR PESQUEIRO
O Tribunal da CEE dá a razón aos galegas pero os británic9s lograron o seu obxectivo

Leida Mariña Mercante perxudicou
aos armadores galegas en rnáis de,,, seis mil millóns
. ~¡'~' -..-----..,........,

• G.L.T.

A.o revocar a Leí da Maríña
Mercante (ou Merchant
Shíppíng Act) británica, o
Tribunal de Xustícia da
Comunidade Europea
recoñece o direito de 95
arrastei ros gal egos a
faenar nos caladoiros ·do
Reino Unido. Con todo, o
feíto de chegar a senténcia
con tri nta meses de
retraso, cadra coas
intencións de Londres de
arruinar aos armadores
galegas con pabellón
británico.
O primeiro de Decembro de 1988
o Parlamento de Londres aprobaba a Lei da Mariña Mercánte
que na sua parte segunda establece as condicións para o rexisto dE: barcos de pesca baixo
cbandejra. br,itánica: A-disposición
impuña a inscripción obrigatória
de toda a frota nunha nova lista

ao tempo que esixia titularidade
británica ao 75 por cento dos
barcos pesqueiros que quixesen
pasar do rexisto antigo ao novo.
A arbitrariedade británica comprometía perto de seis mil postas
de traballo, máis de cinco mil millóns anuais de volume comercial, o direito histórico de preséncia nuns caladoiros· os que foron
adiantados os pescadores galegas, así como o conxunto dun
dos seitores máis competitivos
-d<( país.
·

A ·cuaHa irji'c iativá ·
A Lei foi dictada durante a presi-

déncia española da Comunidade
e non foi contestada polo governo González que se propuxera
un estilo contemporizador durante o tempo que lle correspondia
actuar en Bruxelas. Esta circunstáncia agravou as consecuéncias
da Merchant Shipping Act sobre
os arrastreiros galegas. A dos
británicos er.a a cuarta iniciativa
legal xerada para criar incomenentes e producir un dano aos
armadores galegas e bascas e
facer . p~áticamente imposíbel
unha pesca que non poden proibir. A primeira produciuse no ano

1977 coa ampliación das augas
comunitárias a 200 millas, a reducción do número de licéncias
e as limistacións do tratado pesqueiro. A segunda foi a Leí do 75
por cento, aprobada polo Parlamento Británico o 25 de Febreiro
de 1983, que obrigaba aos _armadores de empresas mistas a enrolaren tres cuartas partes de nacionais británicos Ol¡I de paises
memebros da CEE. A terceira estrataxema legal británica chegaria pouco an'tes do ingreso de
-España e Portugal na CEE e ori-gaba a a que o 75 por cento da .
dotación fose británica ~ou da
CEE con exclusión de gregos,
portugueses e españois.
A última acción legal británica,
agora declarada tora da lei, foi
unha expropiación de feito. Os
armadores calculan agora en
mais de seis mil millóns de pesetas o perxuício ocasrbnado polo
amarre da frota e ·está11 dispoostos a reclamaren indemnizacions.
O

Cary Lapique foi convertida
na protagonista da redada
contra o ·narcotráfico . por
qbra e grácia das revistas
Epoca, Tribuna, Panorama e
Tiempo. Foi portada en todas.
O militar morto en dias pasados nun atentado de ETA
formara parte do tribunal que
en 1970 xulgou a vários
membros de ETA no chamado Proceso de Burgos.

Racismo futboleiro e filosófico. "A estes negros góstalle
moito o gol" (Comentário de
Alfredo Di Stefano). "Estes
portugueses manexan a mesma bibliogrn.fia ca nós" (comentário do filósofo español
Muguerza).
Ademais de vestir aos dependentes de forma hortera (o
significado preciso desta palabra é p de dependente de
comércio), . o Corte Inglés
proibe aos seus empregados
levar barba, mesmo se non
atenden directamente ao público. Nen Xesucristo, nen
moitos ministros poderian
traoallar aí.

Amnistia internacional non
acolllerá nas suas denúncias
aos presos do Grapo en folga
de fame. A razón aducida é
que a política de dispersión
-causante da folga- non
pode ser considerada 'tortura. Os presos deberían nacionalizarse rusos, . xa verian
como asi ...

·aFUTURO DO SOCIALISMO ECUBA

Luis Méndez Morejón, embaixador de Cuba en Madrid
'Agardab~n

a caida do réxime cubano,
coma se este fose un produto da .11 Guerra Mundial'
•

MANUEL VEIGA

Desde a transformación
acaecida nos rexímenes do
Leste, Cuba pasou a
converterse nun dos
obxectivos
propagandísticos favoritos
dos médios de
comunicación. Luis Méndez
Morejón, embaixador de
Cuba no Estado español,
análisa alguns dos
aspectos da situación no .
seu país. Cuba ten a moral
alta, afirma e invoca para
iso ás numerosas
manifestacións que se
teñen realizado ultimamente
en apoio do réxime.
Morejón reclama tamén
saidas para América Latina
e considera moi positiva a
colaboración esp~ñola na
financiación de importantes
proxectos de
·
desenvolvemento en Cuba.

· sólido que nunca e hai moitas manifestacións, pero son de apoio á
revolución. Os norteamericanos
realizaron ultimamente grandes
manobras navais para atemorizar
a Cuba, o povo inteiro mobilizouse e desistiron de todo intento
porque se decatan de que entrar
en Cuba custarialles un précio
que non poden pagar. A prensa
amare/a non ignora estas cousas,
actua intencionadamente. Hai que
perguntarse que é o que temen de
Cuba, unha illa de dez millóns e
médio de habitantes, que non ten
armas para invadir outro p~is, nen
foguetes nucleares. Temen o seu
exemplo. Gastan millóns para bloquear este exemplo.

'HAI QUE
PERGUNTARSE QUE É0 QUE TEMEN DE
CUBA, UN,HA ·1LLA ,DE
DEZ MILLONS E MEDIO
DE HABITANTES'

Cuba está desde hai meses moi Que opina o seu governo da pepresente nos médios de comuni- restroika? Cuba vai ser abandocación ocidentais.
nada pola URSS?
Hai coarenta e oito horas que re- Entre Cuba e a Union Soviética
gresei da Habana e cando un che- hai amistad.e e respeto. Se fai
ga ciase de canta de que os xor- unha perestroika nós non ternos
.nais e as grandes axéncias de porque imitala. Coma eles nqn
prensa están ao tanto de detalles nos teñen que imitar porque nós
de Cuba ... ou, mellor dito, están fagamos un proceso de rectificanunha , aberta campaña contra ción de erros, iniciado antes de
Cuba. E tan diferente o clima que que empezara a perestroika. Duse vive dentro á impresión que rante moitos anos dixeron que
dan eses médios de difusión que eramos títeres~.dos soviéticos porun síntese abraiado. Están aso- que faciamos: o que mandaban,
ciando a Cuba cos paises do Les- agora din o contrário. Nós respete e Cuba tivo unha revolución tamos a perestroika. Hai unha
própria, moi sui-generis. O princi- amistade histórica que eles nos
pal problema de Cuba é terse bo- ofereceron nos piores momentos,
tado de enemigo a un país tan po- cando todos nos daban as cosderoso como son os Estados Uni- · tas, por iso agora, cando todos
dos, polo único motivo de decla- din que irnos romper relaciqns,
rarse independente. Os governan- reunense duas delegacións e retes anteriores á revolución cum- sulta que se vai incrementar o inplían as órdenes que lle daban por tercámbio comercial e mantéñenteléfono os norteamericanos. Mo- se as relacións de estreita amistalesta ademais que Cuba sexa un de. Cuba ven de recebir novos
referente para toda Latin9améri- avións de combate Mig-29, pésie
ca, que signifique un pouco máis as presións que ·eles teñen dos
de liberdade para todos eses pai- Estados Unidos.
ses, ainda que os seus governos
non coincidan exactamente co
Apoio á Revolución
nOso.
No campo cubano existen cooQue exemplos concretos pode .
pefátivas, pero tamén existe promostrar desa terxiversación inpriedade privada.
·
formativa?.
Antes da revolución moitos camDíxose hai moitos meses que era
pesinos traballaban como aparun réxime que ia cair despois do
ceiros, é dicer que morrian trabados paises do Leste europeo. Non
llando_unha terra que non era sua
vou valorar o que eran eses rexíe á que só lle podían sacar un pemenes, ainda que penso que eran
queno beneficio, o resto era para
bastante artificiais, froito dunha
o proprietário. A revolución de~ a
coxuntura nun momento dado,
· terr.a a qúen a traballaba, indemnipero que en nada se 'parecían ao
zando ao proprietário. lsto deterque é a revolución cubana.
minou que o campesino fose,
. Pero Cuba mantivo relacións es- · desde o principio, un aliado da retreitas con eses rexímenes.
volución. Non sucedeu como nouO feito de que Cuba mantivera relación$ con ese grupo de paises
e que ademais coincidiran nunha
série de opinións políticas non
'ENTRE CUBA E A
quer dicer que os seus procesos
fosen similares. lso sábeo calque- UNIÓN ·SOVIÉTICA
ra que teña e~tado en Cuba. Es- VAISE INCREMENTAR
peraban a caída do réxime, coma O INTERCÁMBIO
se Cuba fose un produto da 11
COMERCIAL'
~uer~~ ML!ndi?I: q P?I~ ~~tá máis

'EN OCCIDENTE NON
HAI LIBERDADE DE
PRENSA, SENÓN
. LIBERDADE DE
EMPRESA NA PRENSA,
QUE NON É O MESMO'

tros lugares onde se forzaron os
pasos. En Cuba asociouse ás
cooperativas quen quixo e hoxe o
70% dos campesinos cubanos
forman parte delas, pero fanno
porque lles · convén. O que non
quer, segue como até agora.
Fidel di que en Cuba hai máis democrácia que en moitos paises
ocidentais.
Son diputado desde 1976 e tiven
oportunidade de visitar numerosos paises integrando delegacións parlamentárias cubanas, e
podo dicer que en Cuba, desde
que se aprobou a Constitución, en
1976, através do voto secreto de
todos os cidadáns, estableceuse
un sistema eleitoral e ..de governo
máis democrático que o de calquer outro país e estou disposto
a sentarme con calqueira a discutir isto. En Cuba, cada dous anos
e médio hai eleicións onde a xente elixe, por voto directo e secreto, os seus delegados ás asam-:
bleas municipais e ás provinciais e
cada cinco anos elíxese a
Asamblea Nacional. Sempre hai
máis dun candidato, por lei, e en
moitos lugares hai sete ou oito.
Os candidatos son propostos polos cidadáns, non polo partido , e
son as asambleas as que deciden, por maioria, cales van integrar as papeletas. Cando nengun
candidato obten o 50%, o que sucede moitas veces, celébrase
unha segunda volta entre os dous
máis votados. Así empeza un proceso desde a base até a cúspide.
O delegado eleito debe rendir
cantas periodicamente, cada seis
meses, ante os eleitores e debe
responder de calquer problema
plantexado ante os organismos
do Estado e do governo.

'EN CUBA, CADA_
DOUS ANOS E MEDIO,
HAI ELEICIÓNS ONDE A XENTE ELIXE OS
SEUS DELEGADOS ÁS
ASAMBLEAS
MUNICIPAIS E ÁS
PROVINCIAIS E CADA
CINCO ANOS ELÍXESE
A ASAMBLEA
NACIONAL'

Pero son coñecidas as críticas
aos seus médios de comunicación. A prensa é aburrida, carece
de dinamismo ..
Si, todas esas críticas iacémolas
nós tamén.

Pero si son criticados, por que
non cambian?
Si cámbian. A xente cámbia, evoluciona e plantéxase novos obxectivos. O noso propósito é que
todo cidadán teña a maior información posíbel e que faga todas
as críticas que queira e que saia
publicado. Pero iso é diferente á
chamada prensa ocidental que di
o que queren que diga os donos
desa prensa. Eu non admito cantos. Coñezo a prensa que había
en Cuba antes da revolución e
prefiro a que hai hoxe, con todos
os defectos que teña. En Ocidente non hai liberdade de prensa ,
senón liberdade de empresa na
prensa, que non é o mesmo.

'CUBA REDUCIU A
MORTALIDADE
INFANTIL A UN 11.3
POR MIL, CANDO EN
AKifÉRiCA LATINA
ANDA POR MÁ__;,IS~D-0___5_0
POR MIL'
Non temen que a xuventude que
non viveu os anos anteriores á
revolución vexa as cousas doutra maneira?
Eu convido a calquera para que
vaia a Cuba e vexa como a mocidade defende a revolución. O que
pasa é que non coñecen o que
pasaba antes, nen como se vive
noutros paises de Latino~mérica.
Os xóvenes cubanos hai tempo
que teñen todo resalto, saude e
estudos gratuitos, cando rematan
de estudar teñen traballo sempre,
etc. Son causas tan fermosas que
parecen imposíbeis, e certamente
case o son nun mundo como o
que vivimos. E a xente acostúmase a ver cun prisma diferente, por
isa se ten proposto que os xóvenes cubanos visiten outros paises
e vexan como viven. Cuba, por
exemplo, reduciu a mortalidade
infantil a ·un 11,3 por mil -mellor
que en moitos paises desenvolvidos-, cando en América Latina
anda por máis do 50 por mil, e
elevou a esperanza de vida a máis
de 75 anos, algo que non existe
no resto de América Latina. Vendo esas realidades poderán defender o que teñen moito mellor
do que xa o están defendendo.
Agora estanse a colleitar os grandes froitos da revolución, ternos,
por exemplo, un gran desenrolo
da inxenieiria xenética e da biotecnoloxia, ternos produtos na esfera da meiciña que existen en
moi poucos paises e que nós
mesmo producimos. Cuba fabrica
xa as suas próprias computadóras, de xeneración actual. O que
nos falta é financiación que poderia vir, precisamente do Estado
español, dados os lazos históricos e culturais entre os dous estados.
·E baixo que formas poderia producirse este financiamento?
Pode ser através de empresas
mixtas hispano:..cubanas, aqui ou
alá._Nós poderiamos aportar tec-

noloxia e personal cualificado e
unir isto á financiación. Hai pouco
estiven na inauguración do primeiro dunha importante cadea de
hoteis que se están a construir en
Varadero, dunha empresa mixta
hispano-cubana que se chama
Cuba-Can , con participación ao
50% de cada país.

A última trincheira
Fidel tense referido ao socialismo en Cuba como a última trincheira, pero que relacións internacionais preconiza hoxe Cuba,
tendo en conta que sempre foi
membro destacado do Movimento de Paises non Alineados?
Cuba busca relacións normais
con todos os paises que a respeten. Por iso ternos relacións co
Xapón, co Congo, coa RFA ou
con Mozambique. eremos fundamental, por outra parte, a integración latinoamericana, iso é clave.
Lamentabelmente hai factores
que limitan esta relación ás veces.
Hai xa tempo que debería estar
constituida unha unidade económica latinoamericana, como están
facendo aquí en Europa. Pero iso
arrepia aos Estados Unidos,
como tampouco lles agrada á CE,
pero ainda máis a unidade latinoamericana, desespéraos. Por
iso tratan de dividilos, de negociar
por separado a débeda
Pero Latinoamérica hoxe é un
polvorín: a débeda externa, o
crecimento demográfico...
Sempre foi un polvorin. Nunca
deixou de selo, desde fins do século pasado. Os Estados Unidos
estiveron sempre sofocando, con
intervencións abusivas, os estoupidos sociais. Pero o que pode
pasar en calquer momento é que
ese lume sexa xa imposíbel de
apagar. Crendo que controlan o
que están facendo, coa sua arrogáncia e a sua prepoténcia, é incrementar as condicións para que
o problema se faga insolúbel. Os
Estados Unidos teñen que cambiar a visión do mundo que os rodea, especialmente de Latinoamérica que é o que teñen máis
perto, actuar con máis intelixéncia
e non cometendo a torpeza de
considerar que eles teñen que obter todos os benefícios e os demais paises ir á ruina.
Come se ve desde Cuba a Violeta Chamorro?
Coido que vai pasar moito traballo. A título personal, creo que
está empezando a tomar conciéncia dos problemas que hai ali e
das características., das facións
que se moven. O meu desexo seria que todo fose adiante, que
avanzasen a paz e as conquistas
populares. Xa hai alguns pasos
positivos, pero outros será difícil
dalos. Violeta Chamorro darase
conta de que un país desas características,
nunha situación
económica tan difícil e agobiada
r>olos intereses económicos que
hai na área, non vai sair para arriba con catro palabras máxicas.
Calquer persona, independentemente da sua ideoloxia, se é honesta, vai chocar coa realidarle de
tal modo que terá que asumir pq_:sicións revolucionárias.
O
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• Acordo sobre o · Salário
Social. Sindicatos e Xunta chegaronn acordo sobre o Salário Social,
ao entenderse sobre as datas de
aplicación e a cuantía do mesmo.
Os beneficiários da Renta de Integración Social de Galiza serán os
cabezas de família maiores de 25
anos, ainda que se contempla a
poslbilidade de extendelo aos menores con fillos ao seu cargo que
non dispoñan de médios económicos.
Este vai dirixido aos núcleos urbanos ao existir unha cláusula que
estabelece que non se lle concederán estas prestacslóns se o solicitante ou calquer rtiembro da sua
família fose proprietário ou usufructuário de bens mobeis ou inmóbeis, nen cando existan persoas
legalmente respon~ábeis capaces
de axudalos, polo que tentan deixar fora aos máis de 200 mil excedentes agrários.
.
A cuantía estrutúrase en tres níveis: un subsídio básico de 28 mil
pesetas; un segundo nível que es".'
tará en función dos membros da
família, de maneira que o segundo
perciba 5 mil pesetas, o terceiro
catro mil e os demais 3 mil por
cada un.
Outro nível é o daqueles que se
integren en programas de reinserción que non debria ser inferior ás
10.000 pesetas por cada unidade
familiar.
O proxeto de lei apresentaráse
na cámara no mes de Outubro
como máis tardar.
·O

'

• Peixes mortos en Vilasou-

tó. Cando se procedía a limpeza
do encaro de Vilasouto no concello
do Íncio, comezaron a aparecer
centos de quilos de peixes mortos,
cundindo a alarma entre a povoación pois deste embalse abstécese
de auga a f\{1onforte, as catro parróquias do lncio e ao concello de
Bóveda. Montarte é a única localidade que ten sistema de clorado.
Por máis que se retiraron sacos
e sacos, moitos dos peixes aparecían dias despois en estado de
descomposición, temendo os viciños que esteña contaminada toda
a auga do Mao.
A povoación tamén protesta polo
retraso, máis de tres semanas, en
ser informada das causas da mortandade destes peixes.
O

• Xornadas da Galiza en
Braga. Do 13 ao 17 de Xuño cele-

¡.

bráronse na capital · portuguesa de ""
Braga as Xornadas da Galiza, integradas na conmemoración do 14
aniversário do sindicato dos Traballadores da Función Pública do
Norte, en colaboración-ca Sindicato Galega de Traballadores da Administración Pública.
Nestas xornadas celebradas no
Parque de Exposicións houbo
mostras de Cerámica, libros, hu- ·
mor, a cárrego de Xosé Lois, fotograf_ias de Anxo lglésias e sesións
de vídeo sobre a realidade da Galiza. Tamén realizaron unha exposición documental sobre a Administración Pública e actividades do
SlFPN.
O 14 de Xuñ~ tivo lugar a proxsección de Urxa e o 15 un espectáculo no que participaron Emílio
Cao, o grupo de música popular
portuguesa Colheita Alegre e os
poetas Manuel Forcadela e José
Manuel Mendes.
O Sábado día 16 tivo lugar un
colóquio sobre as relacións GalizaPortugal no que interviñeron José
Nicolao, representante dos comercia11tes de Braga, o escritor Alfonso Alvarez Cácamo e os xomalistas
Gongalo Nuno de· Fária e Alfonso
Eiré.
No cerramento das xomadas
houbo un convívio e un acto musical, no transcurso do cal interviñeron, entre outros, Xulio · Rios, Secretário Xeral do SGATP.
O

ESTRATÉXIAS POLÍTICAS
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Publicado un Manifesto E~osocialista en vários paises europeus

Por unha alternativa verde na Europa
·~Por unha alternativa verde
na Europa" é o título do
Manifesto Ecosocialista'.,
dado a coñecer por .
representantes do
/
movimento verde de vários
paises europeus. A
continuación publicamos
unha recesión do mesmo,
aberta a próximas análises
críticas, realizada por
Domingos Garcia Antón,
membro da Aula Castelao
de Filosofia.
A revista "Mientras tanto", no nú-

mero 41 (verán de 1990), publica
un . manifesto ecosocialista intitulado por unha alternativa verde
en Europa, elaborado colectivamente por mulleres e homes de
diversos países europeus e asinado por Penny Kemp (Green
Party do Reino Unido), Wilfripd
-Telkamper (vice-presidente do
Parlamento Europeu, eurodeputado por Die Grünen da RFA),
Carlos Antunes (Arcoiris portugués), Pierre Juquin (Fráncia),
Frieder Otto Wolf (Die Grünen/Alternativa Liste, Berlin) e Isabel/e
Stengers (Bélxica). Apareceu ao
mesmo tempo noutras línguas
(alemán, francés, inglés, italiano e
portugués) e están a preparar-se
traducións ao catalán, checo e
outros idiomas europeu-ocidentais e orientais).
A devandita revista convida a
participar no debate deste documento, de máis de cen páxinas
na versión española, e oferece a
plataforma da mesma. Xulga asi
o manifesto:

" ... non é un texto fechado, nen
aporta solucións a todos os problemas , planteados; quizá non
sexa convincente na totalidade
dos pontos, mais ten o merecimento da globalidade e do radicalismo dos seus enfoques, e a
virtude da sua xestación colectiva e plurinacional, vencellada en
maior ou menor medida aos pasos práticos do ecoloxismo nos
últimos anos".
Lembrar asimesmo o anúncio
feito no número 40 da mencionada revista dunha Conferéncia por
unha alternativa verde en Europa,
a celebrar de cara o fin do presente ano, con participación de
representantes do Leste e do
Oeste de Europa, en cuxa promoción participan os asinantes
do manifesto e que está acorrida
polo Grupo Verde do Parl~mento
Europeu.
O presente escrito tom1a en
consideración os diferentes epígrafes do documento, rnais non
recolle a argumentación pormenorizada, nen os múltiples dados
recollidos, (principalmente en
anexos). E unha espécie de recesión comentada que non ven suprir a urxéncia de ler a totalidade
do texto e de reflectir critic'amente sobre o mesmo.
,.,._

Ou cambiar: de sistema
económico ou
desaparecer
"O movimento real pon en interdito, dun xeito inusitado, o modelo de civilización inventado pola
burguesia. Imprime un novo arroXQ á esixéncia de abolición do
modo de ,produción capitalista.

tiva (botar man das estruturas municación ou relacionalidade (o
como mecanismo de fuxida non home deixou amput ar esa capadebe funcionar por máis tempo).
cidade en aras do beneficio e da
Resolvería a crise outro siste- competitividade).
ma produtivista? Evidentemente
A economía falocrática, invennon. Hai que cambiar de sistema. tada polo sexo masculino, desA ecoloxia política desbota toda considerada coa produción doeconomía depreciativa dos eco- méstica (non conceituada como
sistemas, sen control demográfi- tal), portadora de alienación e
co, ecokeynesiana (cun progreso violéncia a moitos fogares , precilimitado, provisório e contraditó- sa a sua sustitución, cometido no
rio).
que as mulleres poden xogar un
Duas lóxicas defrontadas: a papel decisivo, xa que están en
A crise está á vista: a biosfera pe- . dunha economia (fechada, mo- mellares condicións para relativiriga; a vida humana corre o risco. nolítica, divorciada da natureza, zar o trabal/o remunerado e tecer
de extir;iCión; a humanidade vive
dominadora) e a da dignidade redes de resisténcia contra unha
escravizada pala produción ... O
humana. Compre pois pular por economía criminal para o planeta
sistema capitalista non é o único
un indivíduo integral ocupado do e para a espécie humana.
culpábel, xa que coexiste con
problema dos fins, con visión a
As mulleres, en loita polo seu
outros modos de produción e longo prazo, dotado dun pensa- próprio carpo, poden facer aporcomparte responsabilidades na
m~nto global, solidário.
tacións decisivas a unha nova
exploración
con
fenómenos
E tarefa inaprazábel conquistar política.
como o patriarcalismo. A alternaentre todos un modo de produA menor incardinación da mutiva apresenta-se como ecoso- ción, de consumo e de vida eco- ller no sistema imperialista leva
cialista, feminista e anti-autoritáloxicamente sostíbel. Sen esqui- aos autores do Manifesto a conria. ,
var a sustentabilidade social: a siderar maior o seu potencial reO capitalismo, fica dita, non é
urxéncia de substitución dun sis- volucionário.
o causante da crise en exclusiva,
tema inumano.
As marxinadas do sistema semais é patente que ven conforrán capaces de artellar unha almando a economia mundial dester-acción (emprego a palabra no
Os homes, donos do
de hai séculas, que a sua lóxica
duplo sentido que lle atribue Toventre das mulleres e
rexe unha boa parte dos estamás Rodríguez-Villasante: 1) oudos-nacións, que provoca a es·danos da natureza
tra acción que implique cambiar
truturación clasista das socieda"O ecosocialismo será feminista e non só reformar, 2) Acción con
des modernas, que exerce o conou non será".
outros ou colectiva ou serán entrol da produción e circulación de
Manifesto ecosocialista golidas polos enormes tentáculos
mercadorias, que segue a camdo mesmo)
par ao longo e ao ancho do mundo. As transnacionais, un dos feDenúncia-se o machismo que
nómenos mais senlleiros do capivincula os homes á cultura e releContra o modelo europeu
talismo
imperialista,
orixinan
ga as mulleres á reprodución (sede
desenvolvimento e a
unha grande parte da contaminaria esta a sua natureza).
sua
exportación ao
ción planetária e a depredación
As mulleres, suprimidas dos
de moitos recursos básicos. Empoderes económico, político e Terceiro Mundo
b9ra o anterior non elimine a resmifitar, poden aportar ao novo
·~o modelo europeu de desenvolponsabilidade individual e coleesistema a sua capacidade de co- vímento achega-se ao ponto de
Asimesmo combate, con forza
imprevista, o socialismo ao xeito
como veu de amasar-se até
hoxe, quer dicer, como parte interesada -en verdade con rasgos e~ecíficos- deste modelo
de civilización. Exorta ao movimento obreiro a superar este modelo, non senda que queira verse rebordado por el" .
Manifesto ecosocialista
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· rotura ecolóxica entrementres
que revela a sua incapacidade
para satisfacer as necesidades
básicas de vários milleiros de millóns de seres humanos. Non
pode transferir-se ao conxunto
do terceiro mundo".
Manifesto ecosocialista

permitir-nos pasar dunha emancipación restrinxida, que fracasou, a unha emancipación xeralizada. Esta perspectiva ergue-se
sobre un cemitério de dogmas do
movimento obreiro. E implica un
formidáb,91 desafio teórico e político".
Manifesto ecosocialista

Este denso apartado fai fincapé
na desigualdade (intercámbio desigual, diria Samir Amin) que medra acotio: analisa o neo- colonialismo; acusa á orde militar internacional (controlada polo clube da apocalipse nuclear); pon
de manifesto o papel que xogan
o Fundo Monetário Internacional
e o Banco Mundial na desfeita de
sociedades e de ecosistemas e
mantendo indefinidamente a asimetría Norde-Sul; denúncia os
perigos da enerxia nuclear; considera superado o keynesianismo
do informe Brandt; desvenda a
pretensión da extrema direita de
lograr un "apartheid" planetário,
murando a Europa contra os imigrantes (consistiria en converter
o Terceiro Mundo en esterqueiro
do Primeiro Mundo).
A alternativa é clara:
Autonomia para o Terceiro
Mundo e a criación dun Banco
do Sul; un planeta de culturas
fronte a unha cultura planetária;
un pluriversalismo en vez do eufónico universalismo.

O texto seleccionado é suficientemente expresivo e ubica-se
como colofón dun apartado referido á emancipación social. Despois de testemuñar o fracaso histórico do socialismo nas suas
manifestacións; de albiscar a posibilidaee de cooperación coa
euroesquerda; de subliñar a
transformación da ditadura do
proletariado en ditadura do secretariado, conclue coas palabras transcritas.
Como peche deste epígrafe
unha polémica afirmación, que
recollo literalmente: "A própria
ecoloxia demostra que o suxeito
das necesárias transformacións
históricas non pode circunscreber-se á clase obreira en tanto
que masa explorada e suxeito
activo da produción. O suxeito
dito é o conxunto de traballadoras e traballadores, consumidoras e consumidores, usuárias e
usuários na sua condición de
alteados na sua relación coa natureza e coa economia".

Opción pola diversidade

Como actuar?

"O estado-nación debe estar superado por un espácio mais amplo e unhas comunidades mais
reducidas.. . Nunha palabra, rexións autónomas nun continente
europeu unido".
Manifesto ecosocialista

"O porvir dependerá da capacidade que teñan ou deixen de ter
milleiros de millóns de mulleres e
de homes para mudar as estruturas milenárias de poder, convertendo-se en persoas soberanas".
Manifesto ecosocialista

Fai-se unha defensa clara da
non-violéncia que desmoroe a
glorificación dos exércitos e dos
seus xefes, que destrua mitos de
raza e território, que descubra a
forza do diñeiro e dos aparellos
represivos. As ideas de liberdade, transparéncia, democrácia,
direito, trocan-se paseniño en
forzas materiais. O crecimento da
desobediéncia civil é un berro incesante contra a ilexitimidade da
represión estatal. A non-violéncia
require unha elevada concienciación, e unha boa dose de colaboración e forteza. Non pode pospor-se esta acción a unha era
post-revolucionária. Hai que comezar xa e lograr o máximo de
pluralismo.
Tamén veñen de descreber-se
os rasgos da, xa referida, cidadania integral: igualitária, directa,
solidária, xeral, ecolóxica, criativa-evolutiva, súbvertedora dos
valores vixentes.
Relata así a crise do produtivismo: "Non se trata só dunha crise
Un novo suxeito
financeira, orzamentária, de exrevolucionário?
cedentes de produción, tampouco dunha crise de governabilida"Nengunha contradición leva en
de, unha crise moral ou dunha
si mesma a solución para superar
crise por mor da droga: o capitade xeito global o sistema. Nenlismo sobrevive a outras de índogunha contradición é absoluta. A
les variadas. Non é unha crise de
novidade da nosa época consiste
escasez, de planificación ou de
en que afloran ao mesmo tempo
alcoolismo, como as sofridas
a maioria das contradicións. Cerdesd~ l)ai tempo polos países do
tas persoas e certos grupos experimentan, uns máis que outros, · Leste. E unha crise das bases do ·
e radicalizan-se por mor da ex- · sistema compartida por ambos·
os dous reximes. A febleza funploración salarial, do feminismo,
damental do produtivismo radica
da ecoloxia... As contradicións
en tratar a forza de traballo huartellan-se e apañen-se entre si.
mana e a natureza como forzas
Poden intensificar-se e gañar en
produtivas sen a posibilidade de
complexidade até o ponto de faxenerá-las como tais. Mais soña
ceren fracasar calquer tipo de exniso: ollen-se, senón, as ambiplicación monocausal, pois é
cións de manipulación xenética.
precisa a intervención de actores
Esta fraqueza comove a acumusociais diferentes. Non se trata
lación".
de manter unha conceición obreiO taylorismo e . o fordismo enrista nen de substituir unha contraron en crise, asimesmo as retradición por outra. A transformalacións entre produción e natureción ecosocialista que propomos
za. Son mais críticas acotio as
será multidimensional. Deberia

Constata a existéncia dunha
vaga de longa duración con millóns de iniciativas liberadoras.
Todos os dias incrementan-se os
movimentos que poñen en interdito a lóxica do poder. Non hai
unha conciéncia de cara a un
novo mundo (un mundialismo
respeituoso da autonomia e da
autodeterminación).
Fai unha defensa da diverxéncia nos níveis lingüístico, de ensino, de criación de imaxes e de
pensamento, de liberdades reli xiosas efectivas, de estilos de
vida ... Fronte á lóxica da unificación a lóxica da diversidade.
Con verbas textuais: " ... eliminar todos os sistemas de poder,
suprimir as raíces, conscientes
ou inconscientes, da dominación,
aceder á autodeterminación: ainda non veu de instaurar-se a
grande escala nengunha solución
semellante ..." Compre inventar.

relacións centro-periféria ...
Fata-se amiúde de custo ecolóxico e custo humano ...
É o intre apropriado para acadar a solución -na intelixéncia de
millóns de seres humanos. É a
hora dunha economía plural
asente en forzas sociais diversificadas. Os asalariados, os · camponeses, o movimento feminista,
o estudantado... son outros tan- ·
tos movime.ntos insurreccionais.
A mesma perestroika é beneficiosa para o trunfo do ecosocialismo.

Estratéxia alternativa:
resistir, reflexionar,
reorientar, reagrupar
Resistir, defendendo o posíbel e
a vida cotidiana, loitando contra
o racismo, o armamentismo e a
nuclearización (de maneira especial contra os super-xeneradores), combatendo as manipulacións xenéticas, non permitindo a
conversión dos animais en vítimas do produtivismo. E como
medidas imediatas: a reforma da
Declaración Universal dos Direitos Humanos (facendo-se eco do
apontado) e unha deontoloxia
nas tomas de decisión económicas e técnicas.
Reflexionar sobre a prática social e humana (non supeditando
todo ao domínio científico-técni- .
co) e sobre a multiplicidade de
saberes e culturas (que poden
aportar solucións inéditas).
Reorientar o traballo social global nunha perspectiva ecolóxica
dinámica. Dous obxectivos diante do ser humano: liberar-se do
traballo e liberar-se no traballo. Á
teima pular pota autoxestión (non
a un modelo único, non ás vías
estatalistas como vías principais).
Impulsar a elevación dos salários
baixos e o acurtamento do abano
salarial. Conquistar unha seguridade social e ecolóxica comunitária e autoadministrada. Eliminar
unha dirección internacional do
traballo neo-colonial. Implantar
unha agricultura biolóxica e un
control que proporcione·seguranza alimentária. Optar pola descentralización agás algunhas exceicións. Reclamar unha política
de pleno emprego ecolóxica e
humana. Reducir os automóbeis
privados e o transporte por estrada. Apostar palas enerxias renovábeis. En resumo: subverter a
prática do sistema de poder.
Reagrupar forzas, prolificando
a mobilización social, aceitando a
pluralidade (de actrices, actores,
proxectos e experiéncias), favorecendo a autonomia e non consentindo a instrumentalización
polos partidos verdes, rebasando.
o sistema de partidos, denominando esquerda aos que advogan por unha série de valores
(nova axioloxia), aliando-se ca
obxectivo claro de emancipación.
Seguen as estratéxias alternativas, tan laconicamente condensadas, unhas vinte páxinas (anexos), que aportan dados sobre o
clima (requentamento ... ), os solos
(destrucción ...), a deforestación,
a água dóce, o envenenamento
dos océanos, a demografia, o
paro, a pobreza, a sáude, o automóbil e os problemas no Leste.
Se a leitura do Manifesto deixa
insatisfeitos a ecoloxistas, pacifistas, feministas, nacionalistas,
movimentos pola liberación do
Terceiro Mundo, etc. (non podia
ser doutro xeito dadas as caraáterísticas de tal modalidade de
escrita), moito máis insatisfeitos
ficarán os posíbeis leitores deste
breve traballo. Insistir pois na recomendación inicial sobre a urxéncia de fer a -totalídade do texto e .facer críticas sectorial e gloO
balmente.

SANTA TERESA, MARADONA E FREDRIKSON

OS BRAZOS MUNDIALISTAS
PUCHEIRO

Santa Teresa ten o seu brazo incorrupto, Maradona ten o seu brazo
invisíbel, os xuíces de liña teñen o seu brazo tolleito cando xoga a
URSS ... a lgrexa e a FIFA teñen as arcas cheas a canta dos brazos;
as relíquias e os árbitros son capaces de facer milagres.
Pero non i~os relatar os favores concedidos polos santos aos seus
fieis devotos, incluidos os de San Pancrácio en Nápoles; hai devocionários abando onde os relatan de forma concisa ou novelada, ·segundo o gasto do crente, os favores concedidos pola sua intercesión.
Pero é preciso analisar os favores concedidos polo brazo arbitral,
quen foron os beneficiários, quen intercedu na sua concesión e relatar
os grandes milagres habidos e outros que pudese haber.
Está claro que sempre receben os fa,vores aquelas equipas que, ao
longo da sua pasaxe polo campos de lágrimas, tiveron unha vida
exemplar. Quer dicer, os que .conseguiron vitórias contra o inimigo
que os fustigaba en cada campionato e que máis perta estaban, neses momentos, da nai FIFA. Arxentina en México contra Inglaterra
grácias á intercesión ante o brazo baixado do árbitro _
belga cando
Maradona marcaba, co seu brazo invisíbel o gol coa man; ltália contra
Checoslováquia cando o árbitro francés Quiniou anuloulle un gol legal
a Griga, levantar;-ido o seu brazo acusador. Brasil pasaba á fase seguinte en España grácias á intercesión de Lamo Castillo ...
Pero, sen dúbida, o máis avogoso de todos é o sueco Fredrikson ao que alguén proclamou
'SANTA TERESA TEN
martelo de herexes, e fustigador
O SEU BRAZO
de rusos. As suas intercesións
en México-86 e ltália-90 foron
INCORRUPTO,
decisivas para que a URSS queMARADONA TEN O
dase fora da competición. A ~IFA
non ten máis que sacar a sua _ _SEU BRAZO
imaxe ao campo para que o bon
INVISÍBEL. OS XUICES
xogo soviético quede minimizaDE LIÑA TEÑEN O
do ante o seu brazo pétreo, pois
c5 auténtico xa desapareceu de SEU BRAZO TOLLEITO
corrupto que estaba.
CANDO XOGAA
- Pouco importa que, entre
URSS'
campionatos seguidos a m;Jioria
dos críticos coincidisen en afirmar que a URSS realizaba un
dos meHores xogos que se vía no campionato. Nen a perestroika foi
quen· de contrapar o seu peso redentor aos intereses comerciais da
Federación Internacional de Fútbol, que segue a axudar a quen. a axuda, seguindo o mesmo lema que os alevins falanxistas: Dios ayuda a
los arqueros, si se ayudan los arqueros.
Cavilaron que pasaria se á final chegasen dous países do chamado
Leste? Cales serian as cuotas publicitárias e de audiéncia televisiva?
Hai un dado ilustrativo, polo de agora o partido que máis televidentes
congregou foi o de EE.UU. con ltália, pésie á febleza do fútbol americano. As grandes campañas publicitárias son xa inerentes aos grandes eventos do espectáculo deportivo. Os valados publicitários xa
están contratados con antelación e saben que é tan inútil bombardear
cos seus anúncios aos países do Terceiro mundo, como a aqueles
que . non teñen un hábito consumista. Por isa, a fase final, sempre
chegarán aquelas seleccións que oferezan máis rendimento económico e non máis rendimento futbolístico. ·Esta é a gran constante dos
campionatos mundiais cuxa rentabilidade está en asegurar que as
seleccións con nome e con capacidade de atraer a telespectadores
non sexan eliminadas até os últimos encontros, despois entrarán en
xogo a rentabilidade política. E, para iso, están aí os brazos corruptos
dos árbitros. Aquel que logra os maiores milagres, como Fredrikson
seguirá arbitrando campionato tras campionato. Santo Brazo Arbitral:
"ora pro nobis".
o
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CINE E BÉISBOL
O motivo da presente non é outro que o de criticar, con fin unicamente construtivo, a lixeireza
con que se falou do deporte que
represento nun coméntario de
cine publicado pOlo seu periódico hai uns meses.
Co encabezamento de Batéame outra vez Gonzalo Vilas comenta a película "Campo de soños", á que foi pésie a que o
béisbol parece non gostarlle
nada. E di en certo momento:
" ... xa me dirán que nos vai dicer
semellante história trasladada ao
béisbol e o ámbito ianqui. Porque de momento tal deporte ainda non nos foi inoculado".
Cabe facer duas matizacións:
a>
1.-0 béisbol é un deporte
presente na Galiza e mesmo un
galega é o técnico da selección
española.
2..:.0 verbo inocular ten evidentes matices negativos. Non
se entende como o espallamento
dun deporte pode considerarse
negativo. Mentalidades provincianas como esa, lonxe de contribuir a criar un país, cor::itribuen
ao seu atraso.
D

da Manifestación que convocara
para o dia 5 de Xuño a Asociación pala Defensa da Ria.
O seu posicionamento, que
queremos entender somente_
persoal e non sindical-ideolóxico
do sindicato que representan, vai
claramente contra os intereses
de todos-as habitantes de Pontevedra, Marin e demais Concellos da Ria, xa que está suficientemente demostrados os efeitos
dañinos senón mortais do Complexo-Contaminante
ELNOSACELULOSAS.

T OKIO

Déixanos un tanto pasmados a
atitude de homes como Santiago
Pesqueira, Manuel Alfonsín , Miguel e Xesus Graña, etc., todos
eles membros do Comité e da
INTG, que, anteriormente, nun
pasado non moi lonxano, mantiñan posturas máis honradas,
manifestando a sua posición clara en contra da fábrica-asasina,
palas suas repercusións negativas sobre o meio ambiente e a
Ria de Pontevedra.
Que está a pasar? Non queremos pensar que o seu cámbio de
posicionamento fose debido a
unha baixada de pantalóns diante dos patróns que dirixen ENCE.
Tamén nos preocuparía que fose
debido ás directrices marcadas
pala dirección local da INTG.

ERNESTO PÉREZ RAMIL
(A Coi:_uña)

VÍDEO DA ASPG
SOBRE PIMENTEL
O video ten .un ha chea de tópicos, empezando pala evocación
da vida monótona e lánguida da
cidade de províncias, con resá' bios machadianos ou mesmo de
certo cine español, (e sempre,
desde lago, desde unha óptica
capitalina), até moitas das fotografias. Por outra parte, hai "postas en cena" que non están demasiado logradas (porque non
se entenden moi ben, ou, simplesmente, porque non veñen ao
caso): as imaxes do quirófano;
os tiros e o coche arrincando na
noite, a propósito de "cunetas";
ou as que ilustran os versos de
"Sombra do aire na herba", por
_ poñer algun exemplo.
Sen embargo, ten de positivo,
na miña opinión, o ser un intento
de escapar do biografismo lineal
e do didactismo miope e mediocre. A fin de cantas, o video está .
pensado para o ensino médio e
para xente familiarizada co mundo da imaxe, e, en consecuéncia, xa cun certo nível de esixén- ,,,

da.
Orabén, o que eu non entendo
de nengun xeito é por que o 80%
dos textos recitados son castellanos. A impresión que recebe o
espectador é a de que L. Pimentel é un estupendo poeta ... en
castellano. Entón, como-é que se
realiza un vídeo deste tipo facéndoo coircidir co Dia das Letras
Galegas, e se lles vende aos seminários de galego? Seria moito
máis apropriado para o "Dia de
las Letras Castellanas" e para os
seminários de español. E non me
valen argumentos de purismo
crítico ou "académica asépsia
ideolóxica", porque non se trata
disc. Por esa regra de tres, cando se fala de Cunqueiro, ou de
Rosalia, ou de Blanco Amor, haberia que facer aproximadamente o mesmo. E por este camiño
chegaríamos a dedicarlle o Dia
das Letras Galegas a Lorca, e.
seguindo asi, (por que non?) a
Torrente Ballester ou a Valle In-

clán, a . fin de contas tamén son
daqui.
Evidentemente, non se trata de
rexeitar ou ignorar a producción
non galega dos nasos escritores.
Simplesmente, a min, como profesora de literatura galega, e
para un caso como este, interésame a producción nesta língua,
e é esta a que explico e procuro
divulgar.
E xa para rematar, teño que dicer que o vídeo, asi, paréceme
carísimo; o que se fixo sobre a
exposición de Velázquez custaba
moito menos, e incluso cho rega-

CONTOS NON EN CH EN

-laban coa compra de determinada revista. Non sei cales son os
pasos que segue a ASPG neste
tipo de producións, pero creo
que debería controlalos un pouco máis.
D

lsto último pode semellar máis
razoábel, xa que se analisamos
o recente caso que aconteceu
con Manolo Caamaño (Secretário Xeral do Sindicato Galego
dos Traballadores do Mar), estamos a pensar que a.certos sectores da INTG xa non lles interesa a defensa clara e firme dos
traballadores e da calidade de
vida.

Esperamos, senón esiximos,
unha imediata aclaración, como
nacionalistas e loitadores permanentes para acadar unha Galiza
CELULOSAS .
Liberada e sen contaminación ,
Que está a pasar na INTG? Sur- que a Dirección Nacional da
préndenos a atitude tomada po- INTG expoña publicamente calé
los membros do Comité de Em- a postura actual deste sindicato
presa de Celulosas, pertencen- de longa tradición na dura batalla
tes a este sindicato, a respeito . diária, a respeito do , complexo
contaminante imposto aos viciños de Lourizán e sobre a nova
implantación de Celulosas na
Gal iza.
D
MANUELA ÁLVAREZ LOZANO
(Cangas)

SUORES

AUGUSTO FONTÁN GARCÍA
(Pontevedra)

ABALO

Inaudito! O terrorista Abalo é alcalde de Cangas (en castelán
perro gas). Realmente patético o
-Este ano a causa vai que chuta -dixo o presidente do consello de que ocorre nesta Galiza no$a.
administración de Caixa-Bank subliñando a canta de resultados. So- Como é posíbel que un indivíduo
como Mariano Abalo Costa, demente en conceito de extratipos vanche cair mil millonciños.
-A metade para o partido, coma sempre -precisou o responsábel da_ fensor de etarras e guerrilheiros,
mantedor de ideoloxias que,
carteira de Fomento, Desenrolo e Comenéncias, abreviadamente FODECO,_ méntres secaba o abondoso suor que lle escorregaba pala como mui ben sinala o ex militesta.
tante de UGT e agora do BNG
-E a causa ainda pode ir mellor -insistiu o financeiro cos papeis na O.Manuel Boulhosa, son caduman. Con só reter esta parte do orzamento uns mesiños podemos cas e están fora de época como
colocala no Banco noso cun rendimento que xa quererian para si a ditadura do proletariado, sexa
escollido alcalde?
,
eses paspáns_da Bolsa.
-A metade para o partido, coma sempre.
É de lamentar o cretinismo
parlamentário, tanto de IU, vo-Coma sempre.
-E ben mergullado, por suposto.
tando a este populista burgués,
- Mergulladísimo. Na terceira das caixas negras, a máis secreta de . como a do PP e ,o PSG-EG por
todas.
non tela evitado. E ben fácil ima-E que xa sabes o pouco que _dá a política. Hoxe aqui, mañá ali e xinar o que acorrerá agora en
pasado nen se sabe -laiouse o responsábel do FODECO.
Cangas, as suas ruas serán o pa-Que me vas contar a min -suspirou comprensivo o presidente de raíso de xóvenes drogados, meCaixa-Bank, que recordaba vellos tempos e rompía a suar de pura lenudos, que se dedicarán a deseñardade.
linquir coa maior impunidade. No
E cansos de ver cifras , guindaron cos papeis e fundíronse nunha concello substituirán a enseña
aperta chea de suores.
nacional pala terríbel bandeira
Estaban tan eufóricos que por pouco case caen da cam~.
D comunista do seu partido y la
X.X. PIÑEIRO COCHÓN

gallega por esa outra paródia
coa estrela vermella no centro.
A antaño agradábel e encantadora vila de Cangas, será a Albánia do Morrazo, un eido de consentrasao, faranse irmanamentos
con Tirana ou Gjirokastra. As
mulleres non poderán andar palas ruas, os nenos serán abrigados a cometer actos antinaturais.
Realmente penosas, resultaron
as imaxes nas que saía este iluminado e a sua troupe de fanáticos levándoo a ombros e coreando o seu nome, a imaxe e
semellanza de, supernos, o seu
ídolo Stalin.
En toda esta farsa, cabe resaltar a atitude honrada e valente, a
atitude coherente do PSOE e do
BNG, especialmente deste último qué da man do seu carismático líder e xefe indiscutíbel, Don
Xosé Manuel Hixínio Beiras Torrado, pasou de defender anacronismos como a autodeterminación, de criticar ás institucións,
de dicer tontarias tipo "contra a
constitución española e colonial,
un non galega e popular", a defendelas mui valentemente, resistindo críticas, ameazas e presións dos separatistas e comunistas da FPG.
Galegas: Para que esta peste
non se propague, compre unírmonos nun proxecto comun todos os que defendemos que
dentro do actual marco xurídicopolítico se poden conquerir mellaras apreciábeis, para salvar a
nasa Galiza. A plataforma, desde
o PP ao BNG, é o mellor exemplo. Obreiros e empresários (ou
armadores) de todos os países,
unídevos!!
Non hai que esquecer que o tal
Mariano, como mui ben sinalou
a Srta. (porque ella quiere) Encarna Otero nunha recente tertúlia radiofónica, é un tránsfuga. Si,
queridos leitores si, Mariano
Abalo é un tránsfuga que roubou
os votos ao BNG. E nós perguntamosnos, é está a democrácia
que queremos?
PO.- Qué presidente de que
xestora se atopaba o Sábado 2
de Xuño bailando a lambada,
nunha coñecida discoteca?
O
COLECTIVO DANIEL
(Lavadores-Vigo)

DESDE VENEZUELA
Agradézolle enormemente a suscripción de obséquio de tan importante periódico como vostede
dirixe, a méio do programa "España en letra" e agardando seguir despois a suscripción do
mesmo.
Como galego con máis de trinta anos tora de españa síntome
orgulloso de todos os seus conceitos emitidos no seu periódico
e á vez solidário con todos os
seus conceitos emitidos.
lmpresionoume o artigo de Cipriano L. Jiménez e · encheume
de satisfacción poder identificarme con el cando, xoven nativo
de capit.al non se podia talar galega, pero eu si o aprendin moi
cerca do Xeixido e hoxe síntome
orgulloso de falalo e de leelo e
xamais perdo oportunidade de
facelo con orgullo. '
O
ROXÉLIO J. FDEZ. RECLINA
San Cristobal-Tachira
(Venez~ela)
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ANOS~TERRA

CULTURAL

•IV Escola de Verán. Organizada por Nova Escala Galega, vaise celebrar do 2 ao 6 de
Xullo a cuarta edición deste encentro de renovación socio-pedagóxico o de máis importán~ia
xunto coas Xomadas de Ensino
da AS-PG. A sede desta volta
será o Instituo Xelmírez de Bacharelato.
A estrutura <leste encentro
será a habitual cun bloca de seminários onde se abordarán tres
temas: organización do centro,
globalización e educación para
a paz. No de experiéncias apresentaranse traballos que 'recollan o latexo da escala nova e. o
labor de renovación dos profesores/as e !Destres/as rnáis comprometidos. Haberá un terceiro
espácio para os debates e as
conferéncias e actividades complementárias (excursións, itinerários, semana de cine, ... )
Entre os poñentes nos seminários Jurjo Torres, Maria Villalta, Pilar Rodríguez Blanco, Ramón López Facal e Xesus Jares.
A conferéncia inaugural correrá
a cargo de Avelino Pausa Antelo, mestre xubilado e secretário
da Fundación Castelao.
O

•

Fachada do Concello cCe Esquive!. Sevllla

Os debuxos do arquitecto Alejandro
de la Sota nunha exposición antolóxica

•Máquinas imposíbeis e
absurdas. O colectivo "Difu-

Durante os meses de Xuño e Xullo no Auditório. de Galicia
•x.c.
Alejandro de la Sota, un
dos históricos arquitectos
galegos, ten aberta nos
meses de Xuño e Xullo
unha exposición
antolóxica dos seus
debuxos e bocetos no
Auditório de Galicia
compostelán. De la Sota
non pudo estar presente
na inauguración da
mostra que contou coa
preséncia do crítico inglés
Williarn Curtis e do filio
do arquitecto
pontevedrés.
Ainda que as suas obras están
espalladas pola xeografia do Es-

tado adiante, De la Sota reivíndicase galego, "son galega, de
Pontevedra. Terra da pedra do
granito. Nacin e crecin arralado
pala música do picar de mil
canteiros en obras que envolvian a casa na que eu vivia,
casa de pedra, de Arquitectura
ecléctca, das que se construían
cando xa na pedra, na Arquitectura, se criaran todos os estilos"
. De la Sota naceu o 20 de Outubro do 1913, en Pontevedra. Estudou Matemáticas na Universidade de Santiago e obteu o titulo de arquitectura en Madrid no
1941 , doutorándose no 1965,
senda profesor na Escala de Arquitectura de Madrid entre o
1956 e 1972 na especialidade de
Elementos de Composición e
Proxectos. Ten recibido nume-

roso prémios, entre eles os Prémios Nacionais de Arquitectura
e de Artes Plásticas, as Medallas de Ouro de Belas Artes e Arquitectura, o Prémio Pinat 1988)
e este mesmo ano a Medalla
Castelao da Xunta. Entre os galardóns conseguidos en concursos de arquitectura destacan o
do Governo Civil de Tarragona
(1954) e a Delegación de Facenda da mesma cidade; a Residéncia Infantil e MiraflÓres (Madrid-1957); a Delegación de Facenda en A Coruña (non construida) e o Pazo dos Deportes de
Pontevedra.

Arquitectura e debuxo
Manuel Gallego introduce a exposición no catálogo xustificando, implicitamente , a necesida-

de de mostrar publicamente estes debuxos, "é de sobra .sabido
que o debuxo non é só representar ou explicar algo, porque
ao Jacelo coa visión persaal· tamén é a forma de contar o mundo desde a própria postura de
un . Ese explicar através de un,
chega a ser algo persoal e expresivo- en si mesmo, con valor
próprio; isto sucede tamén cando se tratá de debuxos de arquitectura, que se precisa deles
para entender e para construir.,.
se. (... ) Estes debuxos intentan
contar o máis importante da
idea da arquitectura, saltando o
accesório. Son corno resumes finais da obra ou anotacións de
ideas, van rnáis alá do próprio
modo de estar feitos, con indpendéncia da sua fermosura" O

siqn Artesana" está a preparar
unha mostra de máquinas raras.
A idea é poder mostrar artef-ªctos con movirnento próprio, sen
función útil inicial, do estilo das
ql!e aparecían nos famosos Inventos do TBO. Cantan con lograr algunha subvención e están abertos a todas as ideas. As
datas probábeis para e~ta celebración serian xa no próximo
outono. Os interesados poden
chamar ao (986} 42 01 63 .
D

• Carteis da Semana de
Cine de Cangas. O xurado
da Comisión Organizadora do
concurso de carteis para este
encentro cinematográfico de
Setembro no Morrazo, acordou
por rnaioria dar o prémio ao
apresentado por Francisco Beltrán del Riego, veciño de Foz . . O

REIVII\IDICACIÓN DA PEDRA
ALEJANDRO DE LA SOTA

A paisaxe galega está feíta sobre pedra, unha pedra normalmente redondeada que lixeiramente amosa sobre a pouca terra que a cobre: apenas se ve.
pero os galegas sabemos que .
está debaixo, os seus funges e
tiques mánchana para facela
nosa, dos galegas, ao mesmo
tempo que a definen, que a
eternizan.
(... )Cando a Galicia se lle quita a terra aparece a pedra formando como xa existentes ate
as mesmas ruas das nasas cidades galegas: é que Santiago de
Compostela non parece ter encontrado as suas ruas preparadas polo "Grande Arquitecto Urbanista" capaz de facer esa maravillosa cidade? De ferm0sa,
non parece estar fei~a polos homes, fíxose soia e non precisamente polos arquitectos: nós
non. fumos quen nen de desfacela apesar de tanto intento
frustrado; tivemos afortunadamente que levar os nasos desatinos fóra da preciosa cidade.
Pensaba eu até de maiorciño
que todas as casas se facian de

pedra . Sen do de Pontevedra non
podia pensar doutra maneira e
asi empecei a traballar de arquitecto. Fixen as miñas primeiras
casas en Galicia ~on pedra,
como era lóxico (... )
En Salamanca tiven a oportunidade de facer unha casa coa
fachada de pedía, como abrigan
as ordenanzas locais, e ali, cunha determinada pedra, non se
usa o chapado. Ten o seu espesor mínimo, que se ben non é o
total do muro si é suficiente
para que Don Manue1<1J non sentise seguro o terríbel arrebato .
Ademais, en Salamanca a pedra
colócase na obra coa auga da
canteira que a fai máis mol e colócase coa aixola, quefdando
cunha calidade espléndida. Os
exemplos que eu seguin para
esta fachada foron tomados dos
edilicios .rnáis vellos da cidade
de Salamanca: edificios ás veces ínfimos en tamaño pero maravillosos na grácia da sua cantaría. En cada material é bo
afondar nas suas orixes. Ftin feliz durante esta parte .da obra.
Antes de todo isto construíra

pouco na miña terra co naso
granito e aprendin aquilo dos -1
espesores e tamaño da pedra en
Galicia: o perpiaño, o tércio,
etc. que xa desgraciadamente
fun esquecendo e con este olvido todo o que con el se· foi : o
traballar como cando era néno e
vira e ouvira o tic-tic dos canteiros debaixo dos seus tenderetes
e o seu próprio canto e a sua
linguaxe indescifrábel.
(... ) Poderia falarse dos materiais nobres, o por que a Arquitectura . e a Escultura sempre
preferiron os materiais pesados:
a pedra, bronce, ferro ... O ·construptivista ruso Lisisky perguntá_pase por que o peso está sempre ligado a nobreza, duración,
~ternidade e asi as artes que aspiran a ela. Sen embargo, poxe
teñen que loitar os pesados cos
máis lixeiros. Os artistas dos
anos vinte, trinta, escultores e
arquitectos, aprenderon o uso
dos lixe.iros para as suas novas
obras, concepcións e eren que
a arte se pode conseguir tamén
con chapas e cables.
E a música?

Realmente a pedraÍ}, coa madeira, o único material que a natureza nos dá prefabricado, todo
o demais é, poderia dicerse,
química.
Por moderno funme da pedra,
era necesário e, velaqui, agora
nestes momentos, traballo nuns
edificios importante de pedra.
·
Cérrase o ciclo.
A pedra é sempre vella e actual. O seu valor en si mesma é
tan grande que supera mesmo
as nasas actuacións con ela.
Un señor culto, de cidade,
fala ao seu paisano galega ante
uns penedos:
~
. -Non cabe a menor dúbida;
é ·un· monumento megalítico.
· -Eiqui, n'aldea · chamámoslles pedras. (Causas. Castelao). _
A pedra debaixo da terra que
pisan os bois sempre s~guirá
dándose a quen a sinta, a quen
verdadeiramente ·a precise. D
De la Sota na entrega do premio DINTA88)

(1) Retírese De la Sota a Manuel Gómez
·Román, arquitecto galega, militante do
Partido Galeguista, do que foi secretário
xeral, e a quen De la Sota considera "inventor da Arquitectura galega actual")

Marta Xosé Quelzén e X.L Lelrós

•Cultura galega en Zurich. Chéganos información desde a Suiza da agrupación Promoción da Cultura Galega e as
suas celebracións· ao Dia das letras Galegas. Maria, ~osé Queizán e Ramiro Fonte .deron senÍlas conferéncias e a agrupación
tirou un manifesto no que afirman a: sua "intención de organizarmos estes actos co desexo de.
promocionar a fala A máis a cultura galega. (... ) Necesitamos
xuntamÓs P.O naso ser de galegas, nesa unión cultural, da tala,
da lingua, do povo, da pátria.
Ou nos salvamos· todos xuntos
ou ·non se salva riiñ.guén"
O
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ARREDOR DE A NOSA TERRA (1916-1936)

OS .DIRECTORES
XESUS TORRES REGUEIRO

Sernpre coidárarnos que o prirneiro director de A Nasa Terra
-figura esta que case nunca
aparece corno tal na publicación- fóra o xornalista e fundador das Irrnandades da Fala,
Antón Vilar Ponte. Mais ao repasar a colección do boletin observarnos que nun número de
1917 retírense a Xosé Igrexas
Roura corno "o naso director",
polo que este personaxe debeu
ser o director dos primeiros números de ANT. Xosé Igrexas
Roura, avogado e poeta, un dos
fundador.es das Irrnandades, publicaba os seus versos no boletin -asinou o seu prirneiro apelido corno Iglesias, Igrexas e Irexas, consecutivamente- asi
corno versións e traducións que
facia de poetas estranxeiros, especialmente cat.aláns, italianos,
alernáns e franceses. No 1917
sai eleito concellal pala Coruña,
cargo que debeu desempeñar
pouco tempo. Á sua xestión débese que a Académia Galega,
que carecia de local, fose instalada no pazo do Concello. Cando
o pasarnento de Igrexas, que
acaeceu no 1930, A Nasa Terra
dedicoulle unhas liñas de loito
en lugar destacado.
Con todo, ·detrás estaba a
man de Vilar Ponte, quen debia
supervisar todo o que se publicaba nas páxinas do boletin e
probabelmente cabria as costas
con outro teórico director diante
da · empresa xornalística para a
que traballaba. Antón era profisional do xornalismo e durante
moitos anos traballou corno tal
para o xomal coruñés La Voz de
Galicia. Ademais colabo~ou no
tarnén coruñés El Noroeste, e
hai quen di que chegou a de- sempeñar a sua dirección durante o breve período en que o
xomal -mercado, ao parecer,
por capital cátalán vencellado
aos intereses do líder catalanista Cambó-- adoptou unha
orientación galeguista.
Vilar Ponte desempeñou a dirección do boletin irmandiño ao
longo de. cáseque seis anos, até
o 1922, no intre en que se produce a escisión das Irmandades
en dous sectores, a raíz da N
Asernblea Nazonalista celebrada en Montarte de Lemas. Dunha banda fica a Irmandade da
Coruña, amáis numerosa e partidária de participar en procesos
eleitorais e éunha orientación
maioritariarnente republicana.
Doutra fican todas as outras Irrnandades, contrárias á participación eleitoral·, partidárias de
centrarse máis na conciencia.cióri cultural e indefinidas respeito das formas de governo. O
líder deste seitor era Vicente
Risco, quén irnporia unha nova
organización chamada Irmandade Nazonalista Galega, fortamente centralizada, da que el
era o Conselleiro Supremo.
A ·a mbígua atitude de Vilar
Ponte -curiosamente, un home
formado no republicanismo federal posiciónase contra o sector republicano das Irmandades- no intre da escisión provoca que a Irmandade coruñesa,
a proprietária real do boletin, o
destitua como director. Por algun tempo o que tora fundador
da Irmandade da Fala coruñesa
foi duramente criticado desde o
seu órgao.
Despois da destitución de Vilar Ponte~ a Irmandade coruñesa
designa, en Xaneiro do 22, unha

Victor Casas

comisión de redacción encarregada de dirixir o boletin. Esta
compúñase de cinco persoas:
Floréncio Vaamonde, Uxio Carré
Aldao, Xohán V. Viqueira, Manuel Lugrís Freire .e Eládio Rodrfgues. O administrador é Vítor
Casas e o director seria teoricamente o Conselleiro Primeiro ou
Presidente da Irmandade, que
xusto nese intre era Viqueirfl.

Suárez Picallo

Consello que, agás este último,
non tiña para mozos como Manoel António ou Cebrefro "nada · '
de recomendábel" . Nunha carta
ao poeta rianxeiro publicada na
sua Cbrrespondéncia, un Antón
Vilar despeitado polo afastamento de qUe viña ser obxecto
por parte "d'unhos horteiras
analfabetos", anticípalle que en
adiante ANT "xa verá que dá
noxa", ao tempo que ataca sarcástica e duramente a tres históricos e vellos académicos supervivintes do Rexionalismo :
"Fanna tres vellos: Vaamonde,
Lugrís e -Garré, que suman xuntos máis de tres séculas e poden
ter biznetos, non sabendo ningún d'eles que é o nazonalismo".

Precisamente;- a publicación
do Manifesto Máis Alá! nese
mesmo ano por Manoel António
e Cebreiro - alentados polo próprio Vilar Ponte, entre outrosvai estar en relación moi directa

_, JU.ffoN VII.AR

publicación". Inclusive confesa

que, durante a Dita.dura de Primo de Rivera. "moitos números
escribinos casi por enteiro" . No
balance daquela etapa, Casas
diria que foran "cinco anos en

PONTE, SUÁREZ
PICALLO.
ALEXANDRE
BÓVEDA ... FORAN
DIRECTORES DE A

que Casal facéndoa. Garré e
máis eu escribíndoa, con algún
colaborador como Otero Pedrayo que era asiduo e poucos
máis, e eu administrándoa sos-

NOSA TERRA. A
PRIMEIROS DO 35
REAPARECE VICTOR
CASAS QUE É DIRECTOR E
ADMINISTRADOR
ATÉ O ÚLTIMO
INSTANTE. EIS A
RAZÓN DE
ENCONTRARSE EN
PONTEVEDRA O 18
DE XULLO DO 36.
CASAS FOI
FUSJLADO O 12 DE
NOVEMBRO EN
PONTEVEDRA'
cos enfrentamentos e posicionamentos políticos, estéticos e artísticos entre os vellos académicos que controlan agora ANT e
os mozos avangardistas, apoiados e arroupados polos do sector enfrentado· á Irmandade coruñesa.
Nos anos da Ditadura a dirección oficial da publicación estaba asimilada á figura dos sucesivos Presidentes ou Conselleiros Prirneiros da Irmandade coruñesa: Lois Peña No;vp, Francisco Abelaira, Lugrís Freire,
Salvador Mosteiro. Ainda que a
realidade parece que era outra.
Anos despois, Vítor Casas
contaria -nun artigo en Nós ·
sobre a história de ANT- como ·
en realidade era el o director oficioso de ANT nesa etapa: "Foi
entón, que desiñada unha redaición do boletín comencei eu a
ter ao meu ·cárrego, ademáis da
administración que x.a tiña, a
tarefa de me preocupar da súa

Anlonin Villar

f'lllllt

tivemos a súa vida mantendo a
través d-ela un contacto cos demáis galeguistas de Galicia que
sirveu para que á caída da dictadura fose posíbel reorganizar
os cadros galeguistas, quemáis
tarde, en Nadal do 31, aglutináronse no Partido Galeguista".

Por certo, coidamos que a figura
de Vítor Casas non é sufici~nte
mente coñecida. Compriria analisar o seu traballo organizativo
e as suas colaboracións -as
asinadas, xa que as anónimas
seria ~dificil estabelecelas con
exactitude- en A Nasa Terra e
en El Pueblo Gallego.
No mes de Novembro do
1931, Casas é designado oficialmente para dirixir ANT, causa
que xa facia realmente como vimos de ver. Pouco despois, en
Fevreiro, o l:Íoletin pasa a ser órgao do Partido Galeguista con
periodicidade semanal. Ao longo deste anos publícase en Pontevedra ao coidado de Alexan-

J

dre Bóveda atá Novembro d~2
en que deixa de sair durante
seis meses por razóns económicas.
Cando, en Xuño do 1933, reaparece o boletín en Santiago, a
sua dirección vaina desempeñar
ao longo de médio ano un.xoven
poeta e estudante de Letras
chamado Aquilino Iglesias Alvariño. Nese momento o poeta
chairego xa se dera a coñecer
no panorama literário galega
con dous libros de poemas, Señardá e Corazón ao vento . O
"pastor de palabras" que foi o de
Abadin, comeza daquela unha
série de colaboracións en ANT
(Véxase o artigo de Xerardo das
Airas nestas mesmas páxmas .
nº 293, 22-V-1986) defendendo
uli.ha liña apartidária para o nacionalismo e facendo algunhas
críticas literárias . Comezando o
1934, Aquilino vaise a terras de
Arousa a exercer o ensino privado no Coléxio León XIlI de Vilagarcía, que precisamente a partir de agora anunciarase en
ANT cun sinxelo anúncio .
A Aquilino sucedeuno, en Xaneiro do 34, na dirección do boletin o sadense Ramón Suárez
Picallo, quen daquela aproveitaba a sua vacante de Deputado
para sacar adiante por libre os
estudos de Direito, disque grácias ao mecenazgo do editor
Casal e a sua muller. Efectivamente, Ramón despois de consagrarse como orador -"un
home pegado a unha voz", dixo
del alguén- nas Cortes Constituintes dentro das filas da
ORGA. non conqueriu recuncar,
agora como candidato galeguista, nas eleicións de 1933 que lle
deron o trunfo ás direitas en
todo o Esta.do e nas que tampouco saiu eleito ninguén do
Partido Galeguista.
Aparte a sua actividade dos
anos da emigración arxentina,
Ramón desempeñou na Galiza
republicana funcións de xornalista., moi especialmente nos semánarios cornposteláns Claridad e Ser, vencellados aos seítores galeguistas de esquerda,
chegando a ser director deste
último . A sua paixón xornalística era tal que, cando andaba
ocupado cos seus estudos seródios, Castelao chegou a dicer
humoristicarnente que se os libros de texto llos fixesen en formato de xornal, o Picallo levaría
matricula de honor en todos os
cursos .
En Maio do 34, ANT volta a
Pontevedra, ocupando interinamente a dirección e administración Alexandre Bóveda, quen
tenta sanear economicamente a
publicación e inclusive chega a
facer un estudo sobre a viabilidade dun diário galeguista. Despois dos sucesos de Outubro
desé ano, Bóveda sofre un desterro encoberto a Cádiz e ANT
é suspendida por tres meses.
Reaparecerá. a primeiros do 35
baixo a responsabilidade de Vítor Casas, funcionário do Partido , quen volta a facerse cargo
da sua dirección e adÍninistración, probabelrnente xa até o
derradeiro instante. Eis a razón
de atoparse Casas en Pontevedra cando o golpe militar de Xullo do 36, converténdose nunha
vítima máis da represión fascista ao s~r fusilado o 12 de Novembro, despois de ser detido e
condenado a marte nunha daquelas paródias de consellos de
guerra.
D
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Vencer ao
tempo
M, o vampiro de
Dusseldorf
/\pesar da íebre íutbolera que
11os invade durante estes dias e
que Len limitado de xeito consiclerábel a oíerLa cinematográfica
ele calidade nas distintas cadeas
televisivas. esLa semán ternos a
sor e de poder ollar duas películé1s de gran calidade. Ambas e
ctuas vei'ien firmadas por Fritz
Lang. o cmeasta xermano de
quen a telev1sión estatal ven
oíerecendo unha antoloxia moi
compleLa e de rnexcusábel visión Os clous filmes corresponcl n a trabal los de diferentes
rapas dentro da sua Lraxectória
prol1s1onal Con efe1to, M (M, o
v ampiro
de
Dusseldorf)
11931) f01 rodada na Alemaña
con guión de Thea von Harbou
e max1stral mterpretac1ón de
Peter Lorre e A muller do cadro ('The woman m the wmclow -1944) é a sua décima pelicual norte- americana e constiwe con ·' Man Hunt". "The mirnstry of fear'' e "Scarlet Street"
1"Pervers1dade")
a incursión
mC:us sahentábel fe1ta por Lang
no universo do thnller
Con guión de Nunnally Johnson. fotografia de Milton Krasner e interpretación de Edward
G Robrnson e Joan Bennett
lterce1ra das 5 películas que a
actriz faria co realizador). "A
muller do cadro" é un dos mellares thriller dos anos cuarenta e
un exponente máis do talento
de Lang para asimilar estruturas
narrativas que. teoricamente.
tenan que serlle alleas. Porén.
tal como acorre cos outros cineastas non amencanos e curiosamente
xermanos.
parece
como se o thnller. polos seus
ambentes. pala sua dramatúrxia
expresiva. polo seu carácter de
pesadelo. pala sua angúria soLe1rada e pola sua atmósfera oprec;1va se prestara mellar que nengun oulro xénero cmernatográf1co á inclusión do universo estético e cnaL1vo de cineastas formados no mundo cultural alemán W1lder con "Perd1c1ón".
Prem1nc er con "Lau ra " ou St rnark con ''Forax1dos". todos
E->les homes de cine xermanos .
s1LC1anse tamén nos anos cua1Pnta no mesmo carniño que
Lang con "A muller do cadro".
"M" é. antes que nada. un expoñente ben claro da continuida e de Lang coas suas películas mudas . Outravolta atopémonos situados frente a un impu lso
criminal. só que nesta ocasión
o protagonista non é un xénio
do mal. como Mabuse . senón un
home vu lgar . anodino. q ue introd ucido no carpo atorme n tado
dese mónstruo da interpreta- ,
ción que se cha mou Peter Lorre,,
déixanos a dúbid a da arn bigui da de sobre a sua cond ucta.' Ao
contrá rio que outros expoñentes
do crim e, Lorre log.ra ca" se u tale nto e unh a extraordi nária direcció n de La ng que a visió n do
ases iño non sexa · monolítica e
Cl unh a peza e q ue , pala contra,
quede abe rt.a' aos matices e ás
dúbidas sobre a s ua condu c ta
esq uizoide.
A p.elÍcula que ia titularse nun
prin <Sipio "Un asesiño en tre
nós", te n unha banda sonora
moi ex presiva e está in tegra'· mente rodada en estud o. O comezo do filme é abraian te e está
escrito con letrns de ouro nos

M, de F. Lang, ficou como un dos grandes clásicos europeus

anais do cine: "un globo de
nena que se levante cara o ceo.
un xoguete que cae por un balado, alguén que asubia unha
canción (tirada do "Peer Gynt"
de Grieg, único intre de música
de toda a tita) e un plano dun
mendigo cego" Non vemos o
crime pero sentímolo a carón de
nós Elipse perfeita. preséncia
tráxica do que non ollamos. parquedade e síntese expresiva xeneral. Un asesiño, ou mellar un
enfermo que asesiña , acaba de
actuar. Asi traballaba o rnestre
Lang
Polo realismo estilizado dos
seus decorados e os seus detalles . "M" é debedora máis que
do expresionismo do Kamme'tspiel , coas suas xentes do comun
atrapadas polo seu destino mal dito (corno en "Varieté" de Du pont) e , por riba de- todo , polo
xogo simbólico do_s seus obxectos. postas en funcionamento
cunha expresiva carga dramática á que non é allea a conceición arqu~t~ctónica do conxunto
(lembremos o papel desempeñado polós elementos · constructivos .en "Nibe lungen " ou en "Metrópolis") sobretodo na se cuén.cia final, onde unha banda de
delincuentes e me ndigos xulgan
a Lorre no cenário des erto dun
armacé n abandona do .
En s uma , obra xerrial que pala
s ua extraordinária fac tura : pola
sua concepción global , polo virtuos ismo da cámara , pola expresivida de dos decorados e pala
maxistral inte rpretación e ritmo ,
amasa ben ás claras como o
grande cine e as grand es películas nas mans d e gra nd es cineastas. s em ellan sernpre obras
de gra nd e frescura e orixinalidade capaces d e vencer o p aso do
te mpo
O
CELSO X. LÓPEZ PAZOS
A muller do cadroMartes 26 de Xuño
'TVE-1 2.3f,¡ h .
M (M, o vampiro de Dusseldorf) . Venres 22. TVE -1. 01 .00 11.
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A eclosión·· do
pensamehto
irracional
,..._

Din qve cada vez que se aproxima un fin de século comezan a
xm:dir novas teorias sobre o fin
do mundo e sobre novas reinados celestiais ou terrestres que
virán despois da crise finisecular . Hoxendia estamos a ollar a
resurrección das tendéncias
máis r eaccionárias da filosoña
exi stenciali sta e irracionalista :

son os novas tempos de Nietzsche, Heidegger , da volta dos ovnis , do hinduísmo e das sectas ,
da quirománcia , cartománcia e
demais ciencias ocultas, os
tempos onde a astroloxia está á
orde do dia en calquer TV ou revista que se précie de ser "moderna"
A grande máquina intelectual
da clase dominante sempre foi
moi prolífica na produción ou
reciclaxe de sistemas filosóficos
que lago nos "dotarán" dos métodos de análise para comprender, . categol.ili.zar e inclusive
"transformar" a nosa realidade
imediata e futura.
A finais do século XVIII librouse unha batalla entre os
(naq4eles intres revolucionários)
sistemas filos óficos burgueses ,
desenvolvidos ao longo dese s éculo polos filósofos e en ciclopedistas frances es, e os elementos
máis reaccionários da cultura
cristiano-feudal ; rematando o
pasado século e iniciando o presente tamén pudemos asistir á
loita entre ideoloxias antagónicas : dunha banda Engels , Plejanov e Lenin, como teóricos do
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ciais que cumpren este cometiMaterialismo Dialéctico, e da
do . As ciéncias naturais e sooutra as correntes metanicistas
ciais están dominadas por estas
existencialistas e . empiriocriti~
cistas
"'
·
correntes ideolóxicas ; como
exemplo a economía: unha
Este noso fin de século a siciéncia social que debería estutuación é un pouquiño diferente
dar relacións sociais pasa a · ser
xa que certos modelos sociais,
un -conxunto de técnicas matee as suas correspondentes ideomático- estadísticas para que os
loxias, entraron en crise . non
economistas parcheen, axusten
habendo , aparentemente, unha
e recámbien as pezas do modo
ideoloxia que sexa unha ·cl<;t.ra
de produción capitalista. ·Non
alternativa · aos sistemas acinteresa que se coñeza a realituais . O marxismo. como ideolodade da economia senón que se
xia do proletariado . leva máis de
preparen mecánicos do capitasesenta anos sen aportacións
que o eleven até porse ao níve1
lismo .
E para os '.'súbditos fieis" a
dos tempos actuais. Esta ideolooferta ideolóxico-filosófica da
xia foi mil e unha veces terxi burguesia resérvalles , dentro do
versada por xentes que se reclaseu abano, ao irracionalismo de
maban del, facendo unha verdatoda e aste . desde o misticismo
deira broullada dogmato-mecarelixioso até as "ciéncias" paranicista e escolástica que causanormais (para anormais). Podeba unha grande aversión ás ma·mos dicer que o irracionalismo
sas (como sucede agora nos paíé hoxe unha aJ.ternativa ideolóses do Leste, onde todo o que
xica emerxente destinada a cersane a marxismo se asócia coa
tos sectores sociais. Non é cacruz gamada) . Estes teóricos
sualidade que nestes anos nasconcebían o marxismo como
cen revistas como "Mas Alla",
unha s é-ríe de dogmas de fé aos
cunha ·grande tirada , que os lique se aderia do xeito máis irrabros J.J. Benítez e L-obsang
cional e anulando a capacidad.e
Rampa estexan entre os primeicrítica dos indivíduos. Catecisros nas listas de vendas, que
mos como os de Marta-Hamecnos poñan nas TV s programas
ker , o Libro Vermello (compilado
como os de Jiménez del Oso e
por Lin Piao) , os escritos de filoSanchez Dragó con Savater polo
sofía de Kim- Il Sung ou ' os de
meio e que cada dia proliferen
Politzer , son proba diso e do an~
máis e máis sectas relixiosas .
tagonismo que existe entre iso
Hai inquéritos que revelan
e o Materialismo DíaléGtico de ·
Engels , Plajánov, Lerrin ou Mao . 1 que a xente non se limita xa a
Cando Engels escrnbeu o Anti- 1 crer só no Ceu e na Santa Com. Dühring fumo loj tando contra \ paña senón que agora tamén se
ere na reencarnación ou noutras
unha das correntes filosóficas
vidas de ultratumba.
quemáis podian influir,no ~ovi
Compre, por iso , comezar a
mento revolucionário ; - Plejánov
cuestionarse o porqué de todo
fixo o mesmo con L.N. Tolstoi e
isto ; de que o proletariado esté
Lenin cos empiriocriticistas .
desa.rmado ideoloxicarnent9 ; de
Nengun pretendeu' facer un lique apesar de esgotar moitas
bro ' de receitas máxicas para
das suas bazas (hippysmo, postque nós o aprendésemos. Xenmodernídade, etc.) a burguesía
, tes como Harnecker non escrenon atope grandes dificuldades
beron libros que desenvolvesen
para regalarnos con novas siste_o maI?<ismo, en loita contra as
mas ideolóxicos; de que o chaprincipais correntes do pensamado "marxismo" , tan caricatumento burgués do momento serizado , sexa repudiado pola clanón quilos de libelos cheo~ de
se da que se supón que é a sua
escolástica.
ideoloxia; etc., etc., etc.
Por outra banda, en ocidente ,
Neste fin de século temas que
os "marxistas" apoderábanse do
mellar Neopositivismo importado de USA, senda o "marxista"
Tierno Galván o tradutor ao español da obra de Wittgenstein e
o principal introdutor desta filosofía reaccionária no Estado español. A meirande parte dos filósofos chamados "marxistas"
como Bueno e o finado Sacris~
tán , producian e reproducían a
metodoloxia neopositivista . nas
suas obras.
Estas filosofías "marxistas" e ·
os modelos sociais que representan ("socialismo" real, "socialismo" demo_crático, etc .), entran nunha auténtica bancarrota
nestes Últimos anos, desmoralizando asi a un considerábel número de persoas que, racional
_o_u af.ectivamente . estaban vencelladas aos países do Leste ou
ao que acientificamente se coñece por "ideoloxia de esquerdas". Mais ese espácio non
pode quedar valeiro e xa hai
quen a toda a presa o está a 'encher.
A burguesía non precisa que
a meirande parte da povoación
teña un níveI intelectual elevado
senón todo o coutrário, canto
máis adocenados mellar, pois a
clase obreira está, no capitalismo, reservada para a produción:
"A Sua Maxestade quer súbditos fieis, non súbditos sábios" .

Apesar disto. tamén require que
un reducido número de persoas
se formen como técnicos, científicos , xestores, etc . e que desenvolvan limitadamente as
suas faculdades intelectuais 'co
gallo de preseravar . xestj.onar e
reproducir o sistema. O Empirismo . e sobre todo o Neopositivismo. son as teorías referen-

comeza.z a criar un novo universo fil~soffco-ideolóxico, como o
fixeron a burguesia revolucionária do século XVIII no estado
francés ou os clásicos marxistas
do XIX e princípios do XX en

loita con.t ra todas estas tendéncias reaccionárias (Neopositivismo, e sobretodo o irracionalismo, son hoxe máis ca nunca o
"ópio do pavo"), e facéndoo con
espíritu crítico e científico. E
comecemos antes do 92, a burguesía non desc:ansa .
O
FERNANDO RAMÓN GARCIA _

Poetas
malditos
Banquete
de Lino Braxe
Co notório rettaso ciun lustro
ven de acontecer a aparición do
poemário intitulado "Banquete"
da autoría do vizconde de Mandiá(1>. Lino Braxe, que se inclue
no catálogo da prestixiosa colección Leliadoura<2>. E como sinal desa tardanza sinalaremos
que cinco dos seus textos :
Amor do basca; Devo deixar un
beixo en Laura; Cantiga de
amor-amigo;
Autorretrato
e
Banquete , non son descoñeci-

dos para os seguidores da poética na nosa nación poisque foron
publicados con ~nterioridade na
antoloxia "De amor e desamor
I"<3l e novamente o poema que
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lle dá encabezamento a este livro Banquete , ademais dos textos: Convidazón ao banquete;
Epidémia; Viaxe ao manicómio;
Chegada ao manicómio; Bryn hilde tente a Sigfrido; Banquete
último ; Lino Braxe, brechreiz e

Fernando Balboa, voz de resurreizón , todos eles entran no
carpo lírico contido en "De amor
e desamor II".
Máis unha vez e somos iterativos , sabemos da inestabilidade e da escasa capacidade de
manobra dos proxectos editoriais, que se sosteñen através
dos livros que levan a publicidade implícita dun prémio con
moita sona ou acudindo á subvención, camiñando sobre seguro e alonxados do, risco por un
medo sobexo á zozobra. Contado o poemário que nos ocupa
saiu a frote, con atrancos que
ameazaron a sua sobrevivéncia
pero saiu, e ainda que os viños
verdes deste "Banquete" agreraron un pisco co pouso dos anos
pasados, eran de boa colleita e
non desmerec.e n na mesa de
modo que devemos aceitar a
convidazón que nos fai Lino
Braxe.
Pero antes de beber nas copas até fartar irnos deter a ollada , por un intre , no mantelo bordado que trai X. M. Beiras, por
mais que sexa pouco apropriado
analisar un limiar dun texto.
Xustifica a nosa ousadia unha
apreciación do profesor e deputado nacionalista : · "Por que me
fai lembrar simultaneamente
universos poéticos tan dispares
coma os de Baudelaire e Manoel-António?", a intencionalidade de 'lle dar resposta cumprida a esta interrogante é o argumento dun prólogo que conclue
por ter ao Lino Braxe como poeta maldito nun país no que "o
sino dos poetas galegas é , "desde Rosalia e · Curros até ainda
hoxe , o dos poetas malditos:·.
No primeiro dos poemas di-

morrer contigo.
Paisaxe sombriza que enche
tamén os outros dous textos
deste apartado irmanando a
Lino Braxe con Baudelaire "descontento de todos e descontento de min Abonda con reparar
na adxetivación qu'e recollemos:
na negrura do túnel I no ale.col dos cimetérios I
na inxustiza dos deuses I eu
devo deixar un beixo en Laura.
_ Coloración que se volve iterar
na Cantiga de amor-amigo, dun
xeito ainda mais tráxico para
gamitar o desasosego interior
do poeta:
... o teu fráxil e agudo beixo /
da escuridade de acordeón / é
tan triste neste siléncio.
A seguir ternos unha segunda
parte que leva o epígrafe de
"Apoloxia" que xunta nove poemas onde a dicer verdade hai
pouca ou nengunha matéria
apoloxética entendendo esta
como gabanza, textos escuras e
duros que falan do banquete , do
manicómio e do mundo interior,
dunha epidémia, conceitos todos que se alonxan do louvor
que se in tue no seu intitulado .
De feíto a persoa que tefta o livro nas suas mans pode chegar
a sentir repugnáncia e mesmo
arrependimento ao ler as páxinas, eis a Convidazón ao ban quete , onde semella que irnos
devorar o corpo ...
vou arroxar-me enteiro. .. /
vou despir-me desatinado .. ./
vou-me destrozar eternamente ... I vou borrar cantos contornos poda ... / vou sentir-me putrefacto.
Destragos que continuan no
Banquete, aquí Lino Braxe escreve "os poetas da miña tribo
son expulsados da nostalxia
para sempre" como sabedor
desa etiqueta de 'poeta maldito '
que lle atribue axeitadamente
Beiras no limiar.
"Con anacos do meu interior,
fago xogos de mans" , estes versos de Manoel-António atopan
' unha correspondéncia no poema Lino Braxe, brechreiz no que
se define a si próprio de xeito
sucesivo como "un habitante da
desgrácia", "unha detonazón da
irrealidade".. .
Estou no lábio amargo da
náusea / son náuseas, a derrotar-me, só
Asistirnos a un desmedido
dramatismo nas palavras do
poeta, que testemuñan por si
mesmas o abatimento e a rotura
do equilibrio, desbaratando o
seu proxecto vital até nos sentimentos mais íntimos até definii ;
"o rneu amor( .. .) unha epidémia
que me somete até o insulto" .
O desazo do autor chea a limites de precipício, nomeadamente nos textos Viaxe ao ma nicómio e Chegada ao mamcómio, que confirman unha obsesión provocada polo conflito
constante co mundo do exterior,
versos que talan dun ar viziado,
do desprezo e do fracaso . "Os
estremecidos 'delirium tremens'
I nos contemplan" chega a dicer
en Brynhilde, poema denso que
posue un verso traduzido literalmente do "Anel do nibelungo"
de Richard Wagner. E non só
Wagner, tarnén Mahler, Strauss
e Mozait, a quen se lle dedica a
terceira parte, transitan polo
"Banquete" de Lino Braxe. Con
eles a homenaxe ao cantante de
ópera Femando Balboa en sinal
de amizade.
No terceiro apartado intitulado "Sarastro" contenden a calma e as sacudidas, pero estas
temperan moito. · A densidade
dos textos vai trocando por brevidade per,o conteñen unha fervenza expresiva corno un encaro no que se abren de golp~ as
comportas. "Da rebeldia do anti~ go psiquiátrico" , poema breve,
1

" .

Lino Braxe

se-nos que este banquete é espan.to, esplendor, vacilazón, raiva, desexo, medo, expresión do
humor, longa palavra dun home
que se mira dentro , velai o seu
Autorretrato:
... e sinto-me aristócrata / e
calo I e finxo.
Este apego pola distinción e
pola nobreza de quen se chama
"vizconde de Mandiá" como xa
subliñamos, non se enmerda na
burguesia e está mais perto de
compromisos
revolucionários
como o de Kropotkine'4l e de feito esa rebeldia fai-se evidente
no poema intitulado Báltico:
.. ás armas revolucionárias /
dun aristócrata a cavalo .
Despois deste autodefinido
da poesia e do poeta veñen os
versos dun primeiro cademo
"Tradescántia" que se abre co
fermoso 'Amor do bosco', con
citas de Ferrin e de Cunqueiro ,
baseado na acritude de amores ...
.. e me deixas a min cavaleiro
dorido / nas-espidas praias da
vida / náufrago da mort~ de non

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.
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Por acordo da Xunta Xeral de Accionistas a
ampliación de capital aprobada o 25 de Febreiro do
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de tan só seis versos que ben
vale a leitura do livro.
Moitos dos poemas deste cademo último son dedicatórias, á
nai en A ventura infantil, a Lois
Pereiro en Cicatriz ou ao próprio
Beiras en Canzón do iluminado :
posui o delírio do abismo / o
ódio a luz a certeza / de que con
el todo avanza / na vitória deslumbrante dos ocasos
E para rematar non todo vai
ser apocalipse persoal velaí
como se relata a desolazón de
Europa: "un vampiro profundo e
patético que se oculta do sol" .
"Hipocrite lecteur -mon
semblade- mon frére ! !", escrebera Baudelaire e no livro "Banquete" de Lino Braxe hai moita
desa provocación , dese irritar
aos leitores próprios dos poetas
da insatisfacción. Contado, o
seu autor atopa vieiras comunicativos e doado entendimento e
os agoiros de estar dediante
dunha lírica hermética non se
cumpren, pala contra moitas
das suas pantasmas son tarnén
nasas ...
felicito aos que se a sulagan
n_a augardente de ervas / procurando histórias corno incéndios.
Acaso nós non ternos cornplicidade no delito que se desqeve no Epílogo, nun dos mellares
versos deste livro de poemas :
ese desexo indecente que
atravesa tristezas .
D
MIRO VILLAR
(1) Título nobiliário e parróquia de Mugardos , Jugar natal do poeta. Deste xeito asinava Lino Braxe na antoloxia De amor e
d esamor I.
(2) Leliadoura poesía nº 22. Sotelo Blanco
edicións, 1990.
(3) Ambas e duas antoloxias foron pt.iblicadas por Edicións do Castro nos anos
1984 e 1985.
(4) Anarquista ruso. Moscú 1842-Dmitrov
1921.

Relatos de
martes
O último
de Ramón Caride
Un novo narrador aparece, tratase de Ramón Caride Orgando,
que até o de agora dera. en volurne , só poesía . O seu livro, Os
·ollos da noite0 ,, ve lume nunha nova colección narrativa , da
edit orial Ir Indo. Novas autores,
novas coleccións. motivos todos
eles para nos alegrar.
Os ollas da n oite é un mangado de contos. once, divididos en
duas partes. A prirneira, "Blues
de amor e crirne", contén seis
relatos . A segunda, "Lume da
memoria" , cinco. Os p rimeiros
relatos , din os editores na lapela, poderian entender-se como
unha "adaptación" galega do
thriller. Quizá seria dicer muito.
O que son estes p rimeiros seis
relatos son , simplesrriente , relatos con marte, crim e ou asasinato : Histórias onde entra unha
marte. Unhas -as histórias---:
desenvolvidas no campo outras
na cidade . O que rnáis se pode
achegar a unha conceición de
thriller adaptado é o primeiro relato, "Sucesos". Os outros, "Os
circos da impoténcia", "A cita",
"O rná'is glorioso sempre", "A
porta pechada", son relatos
onde entra unha miga de violéncia e de amor, mais a persoa escollida polo narrador (a segunda)
fai que desapareza trn;la obxectividade , todo behaviorismo, e
que a voz do autor estexa sempre presente. O outro relato desta série, "Por Ever" (onde o autor xoga, intelixentemente, coa
expresión inglesa "far ever'.! }, é
un canto narrado desde o ponto
de vista da vítima que contén
expresas influéncias dos narra-

dores que van no epígrafe (Boileau- Narcejac, lea-se calquer
novela destes dous autores : As
lobas, Maldonne, etc.). Non son,
repetirnos, estes relatos, unha
adaptación "galega" do thriller
- a moraliña que deita un relato
corno "A cita" desprestixiaria a
calquer narrador de thrillerpois ainda que as normas estexan para transgredi-las. de prirneiras compre coñecé-las ; e
Ramón Caride Ogando non coñece as normas . Ou quizá todo
se debe a un malentendido dos
editores.
Se o malentendido é dos editores, compre, xa que logo, unir
a primeira e a segunda parte do
livro . Ainda que na segunda os
relatos son de tradición oral, narracións ou histórias escoitadas
e ás que o autor lles dá pasaporte literário. Histórias cheas,
corno as primeiras , de violéncia
e amor. E de moralina. O autor.
arriscando-se , uso u da segunda
persoa narrativa sen decatar-se
que ataba aos personaxes, que
os convertia en marionetas. Que
remataba por non ter vida própria senón aquela que o narrador, omnisciente , quer. E o narrador limita-se a dar pinceladas , a entregar un relato máis
ou menos impresionista, sen saber explicar de onde ven a violéncia. Violéncia, por outra banda , que de crer ao narrador aos seus relatos- non existe
nos personaxes : deita nun momento determinado a meio dun
acto ou feíto determinado. E
non. A violéncia é unha forma
de linguaxe, de expresión. Pode
ser vertical (cara adentro) ou horizontal (cara afora) ; social ou
sexual; constante ou discontinua ; persoal ou colectiva; liberadora ou máis alleante, etc. E
nestes cantos, tendo en canta o
esbozo de división que se fixo
enriba, seria horizontal e individual , mais sen que o narrador
chegue a saber por que. Nen o
leitor. Fara, nestes cantos, como
se a violéncia viñese dada como
o "maná".
Falta, na nasa literatura , a narración da violéncia. Non a mostra da opresión. Falta a narración que nos explique que hai
unha violéncia que usan os seres que están fechados no seu
interior, alleados , solitários (talvez, hoxe , todo habitante do
planeta); unha violéncia que é
linguaxe e que produce rnáis
soedade, rnáis allearnento. Mais
é unha linguaxe que non usa de
subterfúxios, que se expresa directamente, que parece incomprensível, mais que a maioria
dos grandes narradores policiais
intentou descobrir e descrever .
Nos cantos de Caride Ogando
n en se descobren as raíces da
violéncia n a sociedade galega,
nen - por suposto- se descreven .
Son , os relatos de Os ollas da
noi te , unha obra fustrada,., pobre
conceitual e ideoloxicamente,
tanto aqueles relatos que dinse queren achegar ao
"thriller", como nos outros que
veñen dunha suposta tradición
oral . A sociedade galega, como
toda sociedade dividida en clases, é unha sociedade violenta:
vai senda hora que os nasos narradores saiban explicar-nos esa
violéncia. E a novela policial
pode ser, por que non, un veículo excelente. O que non o é -e
para mostra un botón- é a vella
literatura decimonónica que se
limitaba a mostrar sen instalarse nunca dentro dos seres que
sofren a violéncia e a expulsan
de si, como fai toda grande literatura (de Joyce a Faulkner pa- .
sancto por Dashiell Hammett,
por fBlar de exemplos lonxe de
nós).
D
XGG .
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Discos Raiados distribuirá na Galiza rock brasileiro e hardcore
Estes grupos non eran até agora accesíbeis no circuito comercial
.M.V.

O Rock brasileiro, de
audiéncia millonária, e
unha alta calidade poderá,
desde agora, ser accesíbel
na Galiza . Discos Rai ados
é a distribuidora
independente , de recente
criación, encargada da
labor . Fernando Luaces e
o alemán Milke Zilke son
os seus promotores .
Discos Raiados pretende erixir-

se tarnén corno produtora - teñen pensado sacar un disco rnoi
pronto- e actua xa corno promotora de concertos. Da sua
man, están a realizar unha xeira
por Galiza os grupos alernáns de
hardcore Boskops e Kybernetix's, amplamente coñecidos en
toda Europa. O xoves 21 actuan
na Coruña, o venres 22 en Vigo
e o sábado 23 en Lugo (ver
Axenda)
O pasado mes de Maio, Discos Raiados organizou xa a xira
por Galiza dos grupos, tamén
alernáns. Storemage e Tunematic's que actuaron en Pontevedra , Vigo, Chantada e Santiago.

O descoñecido rock
brasileiro
"Os grupos de rock brasileiro
son moi famosos, afirma Fer-

mas do suceso (ritmos. brasilei-

nando Luaces, e venden miles
de discos, ainda que aquí sexan
completamente descoñecidos" .

Discos Raidos, como distribui-

rnoi fortes, sinala, pero enchen
os campos de futbol" . Alguns
destes grupos son Os inocentes,
Titás, Ultrag e Arigor e Camisa

dora independente, fai acesíbeis músicas que por razóns diversas non afluen aos circuitos
comerciais habituais, ainda que
se trate de algo tan cercano lingüísticamente como o rock brasileiro. A raíz anglosaxona e
rnáis domesticada prima no dictado das grandes compañias

de Venus.

A estas bandas "moi comprometidos socialmente ", hai que
engadir outras como Os parala-

Catro novas asociacións culturais na Estrada
XAVIER

Rock duro

"As suas letras adoitan a s~r

Propoñen a Garcia Barros,
Ken Keirades, para o próximo
Dia das Letras
•

ros misturados con rock), Marisa Monte (bossa nova moderna
con aproximacións ao jazz o~
Legiao Urbana , grupo rnoi consolidado que pode encadrarse
no pop con rnoita tradición.

discográficas e emisoras <!l. e rádio.
Discos Raiados distribue ,
ademais dos mencionados. grupos de música moderna, como
os ianquis Fugazi, outros como
Lemonheads e moitos máis de
Hardcore (o duro entre o duro).

Os grupos galegas interesados teñen tamén a oportunidade
de distritmir as suas maquetas
através do catálogo de Ra1.'ados.
Na actualidade cantan xa coa
distribución de Desvrigheitors
de Vigo. Nicho barullo de Santiago, Verjalhudos (punki galega) da Coruña, Ughh de Euskadi
e os cataláns Anarkotics...
O

SE NON SEGUE ESTA CADEA PODELLE PASAR DE TODO.

================~=============================

Un executivo non a seguiu e perdeu o avi6n,
porque non sabía o do atasco •

CASTELLANOS

Un empregado non a segtJiu, saiu de casa
sen gabardina, púx:ose co;-,10 u.n.:J.a. sopa e o seu
xefe piSxoo a caldo.

Dun tempo para acó
veñen resurxindo na
Estrada várias asociacións
de tipo cultural, definidas
unhas. outras en período
de criación, pero todas
coa vontade de dinamizar
a vida cultural da vila. ''O
Brado" ven de propoñer
dedicar o próximo Dia das
Letras a Manuel Garcia
Barros.
Quizá a máis innovadora das
novas agrupacións , sexa a Sociedade Cultural "Marcial Vala. dares" . quen se reclama reintegracionista no idioma e de carácter reivindicativa. Na sua
apresentación pública cunha
conferéncia de Maria do Carmo
Henríquez Salido, presidenta da
AGAL e en homenaxe ao profesor Carvalho Calero, o seu presidente José André Porto trazou
as liñas xeraiS que seguirá esta
sociedade , "plural, reivindicativa e reintegracionista no idioma
e na cultura". A A.C . "Marcial
Valadares" ven de participar na
Olimpiada da Bici que organizou a Deputación e os seus
membros portaban carteis de
reivindicación lingüística recibindo un prémio á orixinalidade.
O concello tmtorgoulle un subsídio de 40.000 pesetas.
Hai un poucos días apareceu
publicamente unha nova agrupación chamada "O Erado" que
se iniciou cunha conferéncia de
Ramón Villares sobre conflitos

Un_Yia moza que non a seguiu, non se interou
a tempo ·..do concerto e ficou desconcertada • .

Un oficinista que non a seguiu, no-n soubo
a notícia política do dÍa e non pudo fál.ar

de nada na oficina.
Sen embargo., outro oficinista que a seguiu,
comprobou que á a mellor _política.·
señora que a seguiu, intirouse de que
lle tocara a lotaría.
Un.ha

Manuel Garcia Barros

na História da Galiza. Presidida
por David Otero quer "contribuir
ao desenvolvirnento cultural da
nasa vila" e prevé a recollida de
firmaq para promover a Manuel
Gacrcia Barros (Ken Keirades)
como candidato ás Letras Galegas do 1991. A esta petición,
unilateral de "O Brado", queren
lograr a adesión do resto das
AACC estradenses .
Finalmente outros dous grupos son "Tranca" que editan
unha revista mensual da que se
informamos en ANT ("Contrarretranca") e "Mistura" grupo de
tempo libre que procura o seu
ámbito no ecoloxismo e no recreio, pensando especialmente
nos máis pequeno~ .
D

Un traballador -interouse a tempo do tempo
que ia. ir e preparouse con tempo.
.
.
E tL."l exec:uti vo tl'vl·a a SF3C"_,'!..·t~)., non seguiu
pola z:'U8. do atasco e chegou ao .a eroporto
en hora boa •.

.

·E ~ que ouvir IW~~ ~ necesário para
sair de casa sabendo o que pasa.

Pase esta nota a un arnigo para que siga
a Cadea e se non, xa verát·o que pasa. gia..a, ..,1
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- do dunha mesma cantidade de
cru.

Por que a
gasolina sen
·chumbo
Antes de- falar da gasolina con ou
sen chumbo, irnos ver o
pro'ceso de destilación (obtención) da mesma . A gasolina sae
do petróleo ' cru, ademais doutros moitos materiais qu_e actuan desfavorabelmente no proceso da combustión , que compre eliminar nese proceso de
destilación. Ne~ta depuración,
que se rea!Íza escalonadamente.
aquécese o cru nun forno tubular conducíndoo posteriormente
a unha alta torre de aceiro, con
moiros pisos discontínuos que
recollen o vapor do aceite ascendente e aneféceno outravolta. A medida que van chegando
ás suas temperaturasde ebullición · re~ n ense , os compoñentes.
do petrófeo sobre estes pisos,
saindo cara o exterior e obténdose unha série de combustíbeis entre os que se topa a gasolina .
Este t~po de destilación foi
unha das primeiras que se realizou. Actualmente estanse empregando outros sistemas máis
modernos , que consisten na separación molecular, obtendo un
meiral'l.de volume de gasolina
que no pro.ceso anterior partin-

\ .

Esta gasolina asi obtida se se
emprega na combustinó dos a u tomóveis" autoinflámase (prén dese, pala alta temperatura , sen
chispa) e detona (provoca estoupídos) . Posta que a relación de
compresión está ligada coé1 presión sobre a cabeza do pistón ao
comezo da expansión d~ mezcla
~r-gasol ina) que existe no inLe<;;fjor do cilindro e esta relación é
demasiado elevada, prodúcese
o fenómeno do picado (autoin flamacíón) dada a alta tempera·
tura acadada.

Non debemos esquecer que
detrás de todo isto está o enorme potencial económico da indústria do automóvil e os seus intereses pois que os motores
que emprega n gasolina sen
chumbo teñen que adecuar os
seus tubos de escape e instalar
o catalizador. O país máis reticente a facer de série esta instalación foi Fráncia e, nomeadamente, o grupo Peugeot-Citróen, estimando que o acordo
adoptado o 29 de Xuño do 1988
na CEE a respeito dos gases de
escape era demasiado estricto e
elevaria o précio dos veículos
provocando un descenso considerábel nas vendas .

Se isto sucede . ternos unha
combustión anormal, que nos
pode deteriorar o mótor antes
de tempo . Para subsanar este
problema , a forma máís eficaz e
coñecída consiste en engadir á
gasolina anti- detonantes a base
de tetraetílo de chumbo (gasolina con chumbo), ca que esta
combustión é perfeita e garantiza unha límpeza lubricante que
redu ce o desgaste de determinados elementos do motor senda as máis beneficiadas as
guias das válvulas.
Daquela ternos que coa gasolina con chumbo o fume que sae
' polos tubos de escape dos auto-·
móveis é un grande contaminante pala emisión de chumbo
un metal peado que, entre ouLros dano"s, nas mulleres preñadas provoca alteracíón no desenrolo cerebral do feto e entra
na cadea alimentícia do home .
através dos animais hervíboros
que se alimentan con · vexetQ.-

S U

Depósito

Forno tubular

Torre de destilación

<Presión normal)

Representación sinxela dunha instalación de destilación

ción sometida á contaminación
dos automóveís.
Para evitar esta contaminación emprégase a gasolina sen

chumbo e tubos de escape con
catalizador que reducen a emisión de óxidos de carbono e osíxeno. Hoxendia, na Suiza existe
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Sérvanse tomar noto de ote"nder até novo aviso, e con cargo á miña canta, os
recibos que oo meu nome lles sexon opresentados por Promocións Culturais Golegos S.A. (A Nos o T erro)_.

DATA

ATENTAMENTE (ASINATURA)

~-

A información ·que paga a pena ter.
4

a posibilidade de pechar a enLrada nas suas fronteiras a calquer automóvil que non dispoña
no tubo de escape de cataliza dor.

Despois de todo isto, podemos dicer que unha boa gasolina. con ou sen chumbo, ten que
permitir unha forte compresión
sen acenderse. Isa propiedade
de resisténcia á detonación exprésase no número de octanos
ou índice de octanos . Hoxe nas
gasolíneiras galegas ternos gasolina de 92 octanos (normal) e
de 97 octanos (super) . Non esquezamos que a gasolina sen
chumbo é máis cara que a outra
polo seu minucioso proceso de
elaboración que evita a preséncia de antidetonantes e cando
sexa plena a integración na CEE
teremos que utilizala para poder
circular libremente por calquer
país europeu.
O
XOSÉ LUÍS GONZÁLEZ ENTENZA

ANOSATEBBA
Nº 437 - 21 DE XUÑO DO 1990

CONVOCATORIAS

NOVAS SENSUAIS
•

M. BERTOJO/A CORUÑA

•

O 23 está cerca e Gáliza inteira vai arder, pero con xeito e
amodiño . Non hai asociación
de viciños que non teña reservado algun barril de viña, bon
pan de millo e sardiñas. Estacte ao tanto un ou dous dias
antes da queima, e que cada
un se poña como boamente
poda .

Edicións Xerais convoca esta
. VII edición do seu prérnio de
novela dotado con 1.000.000
de pesetas. Rexerase palas
seguintes Bases :
Primeira.-Poderán- concorrer
ó premio todos aqueles autores de calquera nacionalidade
que presenten os seus orixinais en Jingua galega, conforme á normativa vixente. Off
textos presentados han de ser
inéditos e tota¡mente orixinais.
Segunda .-De cada orixinal
presentaranse seis copias en
papel tamaño folio ou en holandesa, mecanografiados a
dobre espacio , antes do día 10
de seternbro do 1990 nos locais sociais de Edicións Xerais de Galicia, S.A. , r/. Dr.
Marañón, 12 , 36211 Vigo .
Terceira.-Co orixinal, que
deberá ser presentado baixo o
lema, adxuntarase , en sobre
pechado , o nome completo,
enderezo e teléfono do autor,
así como o título da novela, indicando no sobre: o ara o Pre-

Se por festas de carácter popular é, sacade a axenda e
apontar estas datas e emprazamentos . Feáns, o 14 e o 15
de Xullo ; Os Castros, 15 de
Xullo ; Portiño, 21 e 22 de Xullo ; aperitivo, xa que haberá
moitas máis ainda .
"Vinte pintores españois contemporáneos", esta é a expcl;ición de que vos falei no anterior envio. Carnbieina de emprazamento, smtoo, é a Estación Marítima o local que acolle dita exposición. O dono : o
Banco de España . A exposición : ide vela. O Grupo do
Paso case ao completo.
Esta nota vai ser ainda máls
escueta do que pensaba, apenas catro cousas Non é que
non haxa nada novo , todo o
contrário. E se de sensualidade se trata , penso que andamos rondando todos o prefixo
hiper, digo mentira algunha
acaso? Ouen non anda nestes
dias coa sensuahdade e a sexualidade a flor de pel? A ver ,
dicideme a verdade. Tranquilos todo'>. e que non cunda o
pánico, ainda que segundo
unha revista que anda polos
quioscos, as rapazas estanse a
facer máis conservadoras nestes mesteres. E os homes?
Pois nada. ao mal tempo, boa
cara.
O fin de semana pasado, hou-

mio Xerais de Novela .

bo unha eliminatória de gru-

pos musicais, até perfilar o
que será unha nova edición do
Noroeste Pop-rock. Sorte
para todos eles .
Afame pode máis que a pluma, agárdame un bon entre -

DESEÑO CHELO
cote na casa - mentira, mais
queda ben-, así que postas a
elexir , decántome pola tripa.
Sede condescendentes e magnánimos, pénsovos compensar por semeUante feito. Tedes
a miña palabra. Até lago . O

ACTOS

LIBROS

•

Conversas con
Manuel Maria

Un novo volume de conversas
irlcluido n a colección xomalística de Xerais . Manuel Mana,
un dos grandes da nosa poesía, transita pala sua história
persoal atraves ando a politica ,
a Jernbranza do galeguismo de

Líbia como
queréncia
(ven da páxlna 24)

morréndose d e fame . Simplesmente.
Como
hoxe
acontece en tantos paises
do Sahel.
E despois da guerra e dos
italianos viñeron os americanos, con cinco bases militares sobre Tripoli e outras
máis nas cidades veciñas de
Muserata, El Watia, Tajoura
e El Asta Milad .
Até que no 69 o primeiro
comunicado do Consello da
Revolución proclama que,
desde ese momento, a República Libia devén en libre
e en independente.
Aos poucos meses, o 11
de Xuño do 1970, os usamericanos vénse forzados a
abandonar o território libio .
Vinte anos despois, conmemorando este feíto de soberanía nacional , único no
Mediterráneo, e porque o
cow-boy non puido acabar
con el na razzia noitébrega
do 86, vimos a Moammar AlOaddafi e a un país en festa
que gesta de receber aos visitantes e de agasallalos de
todo corazón.
Os tecidos brancas, e fosc0s; os tecidos e ennovelarse por sobre a testa dos fillos
do deserto que arrincan a
gallope sobre as mesmas

VII Prémio Xerais
de Novela

postguerra , a sua rnilitáncia , a
clandestinidade, o labor poético, as suas relacións con Portugal, as opinións lingüísticas,
as anécdotas dos amigos ...
Xosé Manuel del Caño foi o
encarregado de expremer esta
b i ografia da nosa história recente através do poeta da Terra Chá.

pistas que outrora calcaran
os cazas do exército USA ; os
cabalas finos e de stemidos
c ando s on guiados por cinchas amigas ; as púcaras de
barro cocido e coiro para
puntear músicas en comun ;
as gaitas en pelica de camelo ; as piruetas da acrobácia
aérea ; as tarimas de convidados - a pé naso Carmichael, o Black Panther que
tanto nos fixera crér que era
posíbel a revolta interna nos
States- ; a tarima da prensa ; a expresión sosegada e
apacíbel de Al-Oaddafi.; cer- .
to resentimento que abrolla
por entre o benestar e que
che fai pensar na inxustícia
torpe que tacemos con Líbia, desinteresándonos da
sua verdade, da razón de
seu a prol da unidade dos
países árabes e pola liberdade para chegar á paz.
Pero a P9-Z , amiguiños, e
a lib~rtade , chámanse hoxe
anti- racismo e anti-imperialismo . A igualdade que permite a paz só é posíbel,
hoxe, sobre a transformación
desta cadea pencha e disimulada do capitalismo corporativista -neoliberal ou
salvaxe-- que teima en
mantemos na ignoráBcia
para poder mellar nos vender como escravos, tal e
como nos recordara Castelao .
Ogallá, para sempre, que
os ventas lle señan propicios
á Al Jamahiriya.
D

•

.

Rádio Piratona

"Pala legalización das Rádios
Libres" é o lema que motiva as
poderosas festas que a viguesa e até agora alegal Rádio Piratona organiza en Vigo os
dias 22 e 23.

Cuarta.-0 xurado estará
composto por cinco mernbros,
escolleitos, para cada edición,
entre lectores, algúns recoñecidos profesionais da cultura e
un secretario con voz e sen
voto en representación de Edi~ cións Xerais de Galicia, S.A.
O premio outorgarase por
maioría de votos.
Ouinta.-A composición do
xurado darase a coñecer no
mes de seternbro.
Sexta.- 0 xurado emitirá o
seu fallo no curso da Cea "Xerais" que se celebrará na semana do San Martiño.
Sétirna.-0 premio non poderá ser declarado deserto e a
decisión do xurado será inapelable .
Oitava.- Edicións Xerais de
Galicia, S.A., que reserva os
dereitos de edición sobre a
novela premiada en tódalas
linguas do Estado español,
coa posibilidade de ceder tales dereitos a terceiros, poderá

O venres 22 no local da Asociación do Fragoso actuarán
os grupos de rock alemáns
Boskops e Kybemetix's , en
xira por Galiza, ~garlizada por
Di scos Raiados. Os alemáns
actuarán tamén o xoves 21 na
Coruña e o sábado 23 en Lugo
no Clavi Bar.
O 23, noite de San Xoan, é
precisamente o día forte de
Rádio Piratona. Desde as nove
da noite e ate as catro da madrugada 7 grupos actuarán na
Asocición de Viciños Cristo
da Vitória de Vigo.

.
publicar esta, sen limitación
do número de exemplares nin
de edicións . Os cinco- mil primeiros exemplares estarán libres de pago de dereitos de
autor. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente cincuenta exemplares da obra publicada. Edicións Xerais de Galicia, S.A.,
reserva, así mesmo, e durante
o prazo de seis meses , a contar desde o día do outorgamento do premio, a opción de
publicar calquera das obras
presentadas ó mesmo , suscribindo a tal efecto, cos autores,
os correspondentes contratos
de edición.
Navena. -Os orixinais non
premiados poderán retirarse
nos seis meses seguintes ó fallo. Os que non se retiren serán destruidos.
A participación nesta con'JOcatoria requererá a aceptación
das normas contidas nas presentes bases e as decisións do
xurado que se teña designado.

• ·Programa das
Aulas da N ature za
-Lugar: Comarca de Chantada (Lugo), situada entre a sena do Faro e o Miño, permite
coñecer os multiples arnbien tes que oferece a natureza e a
cultura popular.
-Participantes : Nenas e nenas. de 6 a 16 anos .
-Obxectivos: Os obxectivos
xerais destas Aulas son:
*Contacto coa natureza.
*Fomentar a responsabilidade na conservación do medio
ambiente.
*Auto-coñecemento e participación.
*Observar, desenvolver a
irnaxirlación e a creatividade.
*Convivéncia e socialización, fomentcindo a solidariedade e a comunicación.
- Actividades: Ainda que están condicionadas por factóres
como a idade dos/as nenas/as
ou a ·situación metereolóxica,
estas centranse en: ecoloxi& e

•
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Brasil, Euskadi, Irlanda, Portugal, URSS

Novidades:
Oskorri - Datorrena Dator:rela
B-Lertxundi - Pazko Gaierdi Ondua
Ganbara - Ganbaratik
Fausto - A preto e branco
Ráo Kyao - Viagens pa minha terra
Sétima Legiáo - De um tempo
ausente

Travesía de Vigo, 17.
Telf.: 986-27 73. 42. Vigo

J. Fernández

Sánchez
Cadros en honor a diferentes
persoalidades viguesas . Na
Nova Sala de Exposicións da
Caixavigo

•
•

Alva Iglesias

Óleos na Sá de Arte da Caixavigo (Policarpo Sanz, 24 - V.
Moreno)

Creart

Nova Sá de Exposicións en
Vigo (Príncipe 4-1° dt .). Mostra inaugural de Miguel Decampo (pintura) , Miguel Barreiro (Escultura) e Marga
Sampaio {fotografia) .

DE NICARAGUA
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DISCOS DE IMPORTACIÓN:

_

Phanzynex

Ainda que foi editado xa hai
várias semanas damos noticia
agora desta publicación que
edita o colectivo ourensán do
mesmo nome . Monolingue e
con colaboracións de Madrid e
Castellón, ademais das maioritariamente galegas. Os interesados poden dirixrse a Colectivo Phanzynex, Ctra. Granxa
14-7"D, 32005 Ourense. O précio é de 200 Ptas. máis gastos
de envio e pode ser pagadas .
en selos de correos novos, xiro
postal ou talón a nome do colectivo.

ª' fJ0fJl&IlfllfJ(jJ
fj[Jffl [J(!)fj

educación ambiental, montañismo, cultura popular, xogos
e festa , actividades culturais e
deportivas, obradoiros de expresión, e autoorganización do
campamento. Ademáis complementanse con excursións e
itinerários nos que se observará a flora e a fauna , as paisa- .
xes dos montes e a ribeira,
monumentos da história da
arte (prehistória , románico ... )
e a cultura popular.
Todas estas actividades desenvolveranse nun marco lúdico, e en equipos, formados por
grupos reducidos atendidos
por monitores .
- Turnos das Aulas da Natu¡reza-Veran 1990: Podese participar en turnos dunha ou dunhas semanas , estes son: I-Do
2 ao 8 de Xullo, TI-Do 9 ao 15
de Xullo, ill-Do 16 ao 22 de
Xullo , N -Do 30 de Xullo ao 5
de Agosto, V-Do 6 ao 12 de
Agosto, VI-Do 13 ao 19 de
Agosto.
- Prezo e forma de abonalo:
Estabelecense como segue:
*Para turnos de unha sema na : 12.000 Pts .
*Para turnos de 14 dias :
22.000 Pts.
O prezo inclue: Viaxe desde
Chantada ao campamento,
aloxamento, alimentación en
rexirne de pensión completa , e
seguro médico .
O pago podese facer nun só
prazo (xunto co envio do boletin de inscripción}, ou en dous
(o 50 coa inscripción , e o 50
restante até 10 días antes do
turno correspondente) .
A forma de pagar pode ser
por xiro postal ou cheque a
nome ·de XEVALE , ou ingreso
na Conta Corriente nº 21.960
da Oficina Principal de Monforte · da Caixa Galicia .
-Material que o/a nena/a
debe traer : Saco de dormir,
utensilio? de aseo personal,
toallas , pixamas, roupa cómoda (várias mudas marcadas,
pantalóns curtos, carnisetas,
chandals, calzado cómodo, go-rra, bañador, chubasqueiro) .
Máis información nos teléfonos: (982) 40 46 09 - XEVALE;
44 19 18 - Xosé Manuel Vázquez; 44 03 68 - Anxo Moure.

EXPOSICIONS

PUBLICACIONS

•
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Distribuidor para
a Galiza
(986) 36 ()() 39

somos coñecidos
na Galiza inteira~
pola nosa
es pe-cializació n
en libros
gal egos
e portugueses .
·
República
Praza do Libro El Salvador;-9
Tel. 26 63 77 · Tel. 56 58 12
A CORUÑA
SANTIAGO
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IDEAS

TRES EN RAIA

'LÍBIA COMO
,
QUERENCIA
MARGARITA LEDO ANDIÓN

A

DUAS MEDALLAS
PARA A OPE{/ACIÓN NÉCORA
G. LUCA DE TENA

•

lguén poderá desconfiar que Xunta
se teña embarcado nunha cruzada
de moralidade e bos costumes se
ten aentro dela homes de misa diária, clase de tropa do Opus Dei como o seu conselleiro de ·Agricultúra e está presidida por
quen verque unha bágoa conmovida cada
vez que proclama en campaña a limpeza
da sua traxectória persoal e política? Que
o país apareza todos os días de par de
remolcadores pirata con lanzadeiras, de
fachadas de pazos voltas ao esplendor
polo asalto de cruzados millonários da
raia branca, de caciques da coca andina
que levan mexar o seu canciño petiso por
baixo dos balcóns do próprio Domingo
García Sabell, tiña que algun día poñer en
pé o vello corazón moralista das direitas.
A mesma direita profunda e sentimental
que compadecía un poeta francés cada
vez que o primeiro ostrogodo de paso,
descoñecido e sen lavar, lle había roubar
como por un descuido unha filia de branco almid0n. Cativa.
·A carroza primeira desta procesión ética
e renovadora que organiza a Xunta chega
no ramo de flores das Medallaas Castelao,
escolla de nomes exemplares para que os
bachare
lítica tireñ ~xemplo. Confeso
~~:fr.f~ sa dalguns dos nomes
sele
nad
paria esta distinción de come l!fador;e~ aa tnb©, vapor concentrado
das ell ·s ·Vrtudes colectivas para nos
pres · ~SO Ora 2'._Qa ·~Ue pasar este deserto de . ~r ué~t1a é cárteles de tentación.
Pola entra, 1eño unha longa relación
lectora con dous dos premiados. Un deles
aparece vestido de requeté (chapela bermella con borla) no despacho de Emilio
Rei, presidente do consello de administración de La Voz de Galicia no ano 1942 e
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proponlle unha chantaxe clásica dun tem- po .de terror. O diário será lago incautado
polos falanxístas e vostede sairia gañando
se mo vende por un précio de amigo, espétalle o descarado. Reí finxe estar dacordo e aplaca as presas daquel oportunista
disfarzado de monicreque militar. Permitelle isto gañar tempo para respostar derradeiramente cun précio desmesurado
para aqueles tempos de saldo e provocar
as .iras (xa inócuas) do carlista de cartón.
Vicente Risco, Santiago Alba e Francisco Umbral teñen escrito páxinas sobre a
militáncia no Komintem deste xornalista,
logo cambiada polo uniforme de Carlos de
Borbón, despois pola admiración pa9uana
do império británico e finalmente por un
franquismo de rouba-nasas retirado por
doenzas do fígado. Agustí Calvet Gaziel,
que fora director de La Vanguardia antes
da Dictadura, escrebe estas liñas sobre o
protagonista da medalla, no seu libro Meditacions en el Desert. "Augusto Assia pego u nestes últimos tempos (1950) unha
·extraña virada franquista e anti-liberal.
Agora vive .concomido como polos vermes polo caso de ser trígamo, quer dicer,
por estar casado ocon tres mulleres. Caso
extraordinário non desde o ponto de vista
moral senón por razóns . pragmáticas.
Unha das suas mulleres, a primeira, é xudea e por causa dela foi o seu marido expulsado de Alemaña. A mulller está agora
en Barcelona e agarda que chegue por ali
o seu marido para demanda!o. (...) A segunda é inglesa e tamén é dona legal de
Assia. Vive na Inglaterra e é a razón de
que non poda tornar ali, porque namais
desembarcar iría direitiño á cadea. A ter- .
ceira é xornalista e dase o caso curioso
de que foinos casar un bispo".
Este terceiro matrimónio do enmedallado é a causa de padecer nós galegas a
sua prosa retórica e chea de faltas de or-

tografia da alma. O que non lograra disfarzado de requeté, faino conseguir no altar
santo da alianza matrimonial que o convertiría en accionista do diário. Por se o
relatado deica este lugar non fose mérito
abondo para colgar do peito unha Medalla
Castelao, súmese que polo seu ofício de
propietário intransixente e inquisitorial, o
xornal despediría o que foi o máis brillante
director da história da publicación, Francisco Pillado, autor da efímera conversión
liberal, culta e popular dun periódico de
anteolleiras franquistas por anos sen fin.
Tamén quere a Xunta que os contribuintes repasen o festón moral da bandeira co
fío de Luis Moure Mariño, outra das Medallas Castelao. Maure- Mariño formaba parte das bandas fascistas empeñadas en
barrer do país a xente como Castelao no
ano 1936 e no seu libro Galicia en Guerra
(Ediciones Españolas, Madrid, 1936), hoxe
de dificil consulta, celebra a eliminación física de centos de corazóns liberais ao
tempo que denigra o Estatuto do 36. Perfil
Humano de Franco é outra das suas obras
de guerra que seguramente serán citadas
na ceremónia de ~ntrega deste gal~no
que pretende distinguir toda unha vida.
Quen poda estar interesado na traxectória desta medalla terá que consultar o
relatório Conversións e Reconversións de
Luis Maure Mariño, que escribira Francisco Pillado para o número 300 de A NOSA
TERRA. M.M. , que foi cronista exaltado
da masacre fascista, revive nestes textos
a sua condición de adulador sen límites
que lago practirá con !oda desembarazo
a delación contra o .obxecto ensalzado.
Dous espellos de virtudes para o país.
El non será un erro da Xunta que foi meter
na lista das Medallas Castelao un par de
norhes con ben mais mérito para figurar
entre os encausados da Operación Nécora?. .
o

gosto do 86, a catro meses da
razzia sobre Trípoli e sobre
Bengasi da aviación USA. . No
Wall Street Journal publícase un breve,
cunha unidade informativa central: os
Estados Unidos preparan novas represálias en resposta a actividades terroristas líbias. Trátase dunha noticia falsa, criada polos servicios de contra-información da Casa Blanca, tal e como
nos refere en pormenor o dossier de Le
Monde Diplomatique (Nov. 1988) "A
Comunicación vítima dos comerciantes". O caso é remachar nesa idea única, Libia, o país terrorista, e facelo através dun soporte discreto, o Wall Street,
especializados en finanzas, para que
desde o Wall Street a noticia choute
para as redes informativas centrais que
dominan a información no mundo. E a
noticia choutou para o Washington
Post. E do WP ninguén desconfía porque o WP é anti-reaganista. Polo tanto
será verdade que Libia prepara novas
atentados. Ou vai saber o qué. Pero iso
do que ténvos pouca importancia.
Porque Libia, para a Casa Blanca, é
a pedra angular da necesidade de criación de estereotipos que substituían o
desexo efectivo de coñecimento. E sobre este singular e representativo país
do tempo que vivimos -o estereotipo
funcionou: Gaddafi- Libia, Líbia-Gaddafi, un outro caso máis de excentricidade mesianista a golpe de gelamonita.
Ainda que a xelamonita só seña criación mediática, para os breves do Wall
Street Jounal e para os intermédios noticiosos dos programas de entretimento
na TV.
Porque se o estereotipo non chega a
funcionar as cousas voltarian sere nominadas polo seu nome próprio.
A finais dos sesenta, cando un grupo
do exército decidiu non seguir acatando a autoridade de turno, tiránica e corrupta, o ppvo de Libia era dos máis
pobres de Africa. Pasaron vinte anos, e
cos recursos e os rendimentos colectivizados -o petrólecr-, hoxe é o povo
que ten un nivel de vida máis alto, o
país está industrializado, ámplase a terra fértil coa criación do Gran Rio Artificial, mantense a propriedad persoal, a
muller ten acceso ao traballo, ao exército, aos órgaos de representación do
poder popular e é case a metade da
povoación universitária, e no Museu de
Historia Oral máis importante do mundo, ubicado en Trf poli, comprobamos
esos matices que arrepian do colonialismo, neste caso italiano, do 1911 á fin
da guerra, no 45 , anos nos que os libios eran expulsados das zonas de cultivo e do comércio para seren desterrados en illas do Mediterráneo, aló, lonxe
de deus, onde aos bocadiños foron
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espois dun tempo no que se
puxeron de moda os banqueiros, a jet-set e os yuppies de
rápido crecimento, a marabunta do
narcotráfico ven poñer as causas no
seu sítio.
A rumoroloxia popular está a ver
u.n narcotraficante, un especulador
coa saude dos seus tillos, detrás de ·
cada chalet con piscina climatizada,
detrás de cada Mercedes do trinque.
A redada de Vi!agarcia está dando
os réditos de que o pavo perciba, detr-ás de cada rico, un sospeitoso.
· Ratificase asi a tradicional créncia
de que non hai rico honrado, nen millonário feíto con traballo.
D

