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os NARCOTRAFICANTES GALE~OS .ESTÁN, CONECTADOS ,COA MÁFIA. POLICIAL . 
- , "': . 

OS ·LADRÓNS 
ATRÁS-·DOS QUE ROUBAN 

. . . 

Parte dos ·aiixos de droga .incautados son postas outr~ vez no mercado_ debido á relación existente entre 
a ch~:1mada máfia-polícial e-os narcotraficantes galegas. Tres novas-detidos súmanse ~os en~ausados 

na .Operación ·Nécora, que perde bastanfe empuxe debido á amnésia temporal que sofre 
· · · o arrepentido Portabales, producicta, dise, polo brillo de cinco 

· millóns de pesetas. · 

Unha ·. 
.orde . 
da Xunta 
consagra 
a .repovoación 
~on . eucaliptós 

1 Mohamed 
Safa: 
'Por . d~sgrácia _.· 
os p~lestin~s 
non somos 
kuwaities' 

A Campaña para o Fomento da Os paises ocidentais nunca 
Producción Forestal, promovida · · · mandaron un soldado, un barco, · 
pola Conselleria de Agricultura, · un avión para liberar ·Palestina 
·extenderá ainda máis a rocupada. O doctor Mohamed . · 
superficie total de pino e o . Safa, palestino da Cisxordánia 
eucalipto que xa ocupan 550.000 que reside na Galiza desde hai -
e 250.000 hectáreas quince anos, pregunta nesta 
respectivamente. A re_daci9n da entrevista que pode pensar un 
. arde ten a ambiguedade precisa .home expulsado da sua tetra 
para poder subvencionar r;>or . ~ · coma el do despregue· de forzas 
xunto espécies autóctonas ou · que bloquean a entrada do golfo 
asimiladas · Pérsico en resposta á ocupación 

(Páx. 7) - de Kuwait. (Páx. 12-13) 

/ 

~spaña compra 
barato na · 
liquidación das 
empresas 
públicas 
arxentina§ 

Cinco séculas despois da 
- chegada de Colón a este 
continente, parece que os 
españois da era de Felipe 
González están dispostos a . 
repetir, na sua versión moderna, 
a epopeia do '92. A xenté di aqui 
que a compra dos teléfOí!OS e 
dos avións corwerteunos nos 
conquistadores de fins do século 
XX. , . 

(Páx. ~ 4-15) 

Clangor. 
unha-bomba 
contra civís 
e contra · 
o próprio 
EGPGC 

Se o atentado de lrixoa no que · 
resultou morto un garda civil 
supuxo un salto cualitativo nas 
accións do "Exército Guerrilheiro 
do Povo Galega Ceive", · 
desencadeando ·mesmo un · 
proceso de diyisión interna, os 
-atentados levados a cabo. 
o Venres· dia 12 van marcar . 
a organización armada: . 
produciuse a primeira vítima civil 
e tiveron · dous primeiros mortos. 

- · _ (Páx. 5) · 



A cocaína desapa(ecida do alixo apreendido en ·lrun iria pararás mans do Clan Oubíña 

Detidos en Euskadi denúncian a conexión 
• ~ - _;. • 1 , -

entre a máfia -policial e -os narcotraficantes 
• 1. - - ! 

: ALFONSO EIRÉ-MANUEL VEIGA 

Unha nov~ fórmula de conseg9ir droga é facer~e coa dos alixos incautados. En lrun desapareceron 
uns 500 quilogramos dun alixo de unha tonelada~ En Vigo foron incine~ados 30 quilogramos de fariña 

e a mesma cantidade de cocaína pasou a mans dun -exparlamentário. 

DOUS CRITÉRIOS PARA.CONTAR OS MORTOS 
' 1 

Cinco mozos mÓrreron na província·da 
· Coruña nos últimos quince dias -nunha · 

estimación probabelmente incompleta- · 
e 86" na área sanitária de Vigo, nos dez 
meses que van transcurridos de ano, a 
consecuéncia de . enfermidades 
'producidas polo consumo de drogas, · 
nomeadamente heroina. Centos de . 
fámílias sinten hoxe tJnha dar e un ódio 
fon9d, irreversíbeis, ªº.contemplar.a sua 
descendéocia inesperéldamente 
cercenada: A maioria dos falescidos non 
alcanzaran ainda os trinta anos de idadé. 

• - 1 . 

Os efeitos _da introdución da ~roga na 
sociedade, a escala masiva, es~anse a 
deixar sentir sobre esta xeración con 
máis forza, no tocante a mortandade, 

. que. a guerra de Marrocos sobre a dos 
seus ávós e mesmo, ~s veces, logra · 
aproximarse ás terríbeis consecué.ncias · 

-'do Golpe Militar do 36 na dos· seus pais. 
A maiores está a violéncia indirecta 
xerada, centos de atracos a bancos; a 
farmácias, alguns deles con vítimas, de 

. modo que hoxe, como sina!a Carme 
Avendaño, "os cárceres non gardan 
apenas a delincuentes, se.nón a · 
·enfermos". . · · 

Pois ben, esta situación arrepiante· e 

expl.osiva, este río incesante de .mortes, 
. non é quen de provocar notícias de 
· portada nos medios de comunicación, 

de acumular estadísticas, de suscitar -
· contundentes repúdios ofici.ais. A ladaiña 
informativa das mortes por acidente de 
tránsito xustifícase como acción 
preventiva, intimidatória, mai~ no caso 

-da dr:.oga riégase a información ·"para · 
non provooar alarmismo" e os xovens 
da EXB non se ven asi avisados .da 

· gravedadé de discu_rrir no-fyturo por · 
determinados camiños. 

·O pó branca de hemina tainén non 
causa o rebúmbio da grisácea . 

· xelamonita, pero· mata máis e mellar, sen 
risco e sen erros. ·Pero non só dar o seu 
xusto relevo aos martas causados polo 
droga parece estar mal visto, senón que 
responsábeis poliQiais, como o Coronel 
Ayuso, son capaces de entrevisfarse con 
supostos nan;;otraficantes; procurados 
pala" Xustiza, ·e mesmo de fácer 
profesión de fé da· palabra de Sito · 
Miñanco ao se declárar inocente. Este 
espíritó comprensivo de quen están 
encarregados de gardar a arde,,· 
tra·nsfórmase en grave falta de rigor e 

- desmedimento ao converter en 

sospeitosa de terrorismo a unha vítima 
como Mercedes Dom ínguez ou ao seu 
nóivo, cuxo único delito era estar nunha 
discoteca, e en instigadores da· violéncia 

. a cantos denúncian con valentía a trama 
da d~oga. O comunicado do PSOE 
contra o alcalde de Noia é un bon 
exemplp neste sentido .. 

A distinta vara coa que se miden as 
martes . causadas poi a droga e as 
provocadas polo terrorismo, débese a 
que· as primeiros son ate certo ponto 
funcionais ao sistema. Se as guerras 
serviron historicamente de aliviadeiro ás 
crises e· ~o paro masivo, de modo 
parecido, a droga elimina, eficazmente e 
en siléncio, a suxejtos incomodos para 
o réxime actual: marxinádos, xovens en 
paro, xitanos.-.. As accións armadas~ 
como a colocación de bombas, á mar>ée 
de ser unha. aberración é~ica, forman · 
parte da política crítica co poder, pero 
redúcena ao seu aspecto máís 
vulnerábel, máis socialn;iente repudiábel. 

. o· poder, placidamente aletargado 
nunha sociedade onde proliferan os · 
estupefacentes, somente se álz:a contra 
os narcotraficantes can~o estes 
anieázan, co seu xeométrico · 

. ) ~ 

crecemento económico, con ser tan 
poderosos como o próprio Estado. Talé 
o dilema no que hoxe se encontran xa 
os norteamericanos. Mentres tanto, o . 
poder coabita, a todos os níveis, co 
narcotráfico, mesmo ou precisamente 
naqueles estarDentos destinados a 
coml;latilo. Velaí, como proba, o · 
·acubillamento que realizan alguns 
partidos de coñecidos narcotrafic~mtes 
e a relación entre os narcos galegas e a 
máfia policial. Servan de exemplo os 500 
quilogramos incautados e lago 
sustraidos en Euskadi e posteriormente 
vendidos na Galiza. · 

Non ·se trata aqui de comparar duas 
castes de violéncia e menos de xustificar . 
ur:ihas accións xá condenadas con 
anterioridade, alertando, ademais, de 
que ó erro que causou os tres martas 
do Clañgor, . ia ser inevitábel máis tarde 
ou máis cedo; peró é necesário que a 

-. sociedade tire dos ollas a ve.nda imposta . 
·e reacione, ainda con máis dureza 
condenatória e mobilizadora, contra 
unhas martes ·que pretenden manter 
agachadas $ opinión· pública~ - D 

AROSADBBA 



Até agora sabíase que os 
narcotraficantes tiñan 
apoios na policia, Garda 
Civil e mesmo nos 
aduaneiros. Agora, a raíz 
da apreensión dun _ 
carregamento de 990 
quilogramos de cocaína 
en lrun, en 1988, púdose 
coñecer a existéncia 
dunha máfia policial que 
lles suministra droga aos 
próprios contrabandistas. 
Droga que é cambiada por 
fariña dos alixos 
apreendidos. Nesta 
organización estarían 
implicados policiais e 
militares destinados no 
Exército e na Garda Civil. 
Estas persoas son tamén 
as que alertan aos capos 
das patrullas e das 
posíbeis redadas. Os 
narcos non están sós, 
teñen de valedor a un alto 
cargo do Ministério do 
Interior. Pésie a iso a 
policía ven de incautar 
1.200 quilos de cocaína e 
deter a tres persoas en 
Cambados, duas en 
Ramirás e unha en Madrid. 

'/l.. DROGA FOI 
INTRODUCIDA NA 
GALIZA NUN CAMIÓN 
DE MÓBEIS 
OPERACIÓ=--N-Q_U_E_·_ 
XESTIONOU O 
POLICIA CÁ-N~Dl-DO-.-
DESTINADO EN 
VILAGARCIA' 

O dia 7 de Maio de 1988 eran in
cautádos en lrun 990 quilogra
mos de cocaína. Con data do 11 
do mesmo mes a prensa daba a 
noticia da incineración de 500 

O coronel Ayuso acredita en Sito Mlftanco 

Afirma que os seus inimigos están .na policia, 
no Servício de VIXiáncia Aduaneira e na alcaldia de Noia 

O Coronel Ayuso ere nas palabras 
de inocéncia de Sito Miñanco 
O Coronel Arsénio Ayuso, e 
responsábel do Servicio Fiscal 
Antidroga, e próximo asesor 
do director Xeral da Garda Ci
vil, Luís Roldán, afirma que 
acredita nas palabras de Sito 
Miñanco, reclamado pola poli
cia española e francesa, cando 
afirma que non ten nada a ver 
coa droga. 

Nunhas declaracións realiza
das a "El Correo Gallego" "fir
ma que viu chorar a Sito Mi
ñanco "como un neno, xurán
dome que non sabia nada da 
droga, que o crera ( ... ) Se min
te teño que confesar que é 'un 
espléndido comediante e que 
soubo enganarme". 

Sito Miñanco, ~o que o xor
nal francés France Soir, consi
dera como o "Reí da Coca en 

quilogramos de cocaína do alixo 
incautado. Afirmaba que a quei
ma da outra metade "pode finali
zar durante a xornada de hoxe, 
ainda que no(l se descarta que 

Paris", está reclamado por un 
· xulgado francés e outro suízo. 

O maxistrado galo Germain 
Sangelin, da localidade de 
Mulhouse e o suizo Jord 
Schild, de Balbe, apresentaron 
sendas querelas criminais con
tra o suposto capo cambadés. 

Segundo informacións pro
cedentes de Fráncia, Prado 
Bugallo ten o seu "cuartel xe
ral" en Anvers, desde que se 
encentra fuxido da Galiza. 

'~YUSOXASE 
ENTREVISTARA 
ANTERIORMENTE 
CON SITO 
MIÑANCO' 

esta operación finalice en dous 
dias". 

Dia 12 de Maio, restaurante 
Lagar de Vilagarcia, reúnense 
Laureano Oubiña, Xosé Paz Car-

O coronel Ayuso xa se tiña 
entrevistado con Prado Buga
llo en Barcelona, en Marzo de 
1989, antes da reunión manti
da en Lisboa, cando este $e 

-encontraba fuxido da Xuztiza. 
O mando da Garda Civil afirma 
que esta última entrevista a 
realizou coa autorización do 
xuíz Garzón, que desmentiu 
radicalmente que dera o seu 
consentimento. 

O Coronel Ayuso tamén se 
entrevistou con Laureano Ou
biña cando este estaba detido 
na Parda en Pontevedra. 

Para o Coronel Ayuso os 
seus principais inimigos son a 
Policia, o SVA e Pastor Alonso, 
Alcalde de Noia, segundo de
clarou ao rotativo compostela
no. 

ballo e Ramón Longa Vidal, para 
concertar a venda dunha partida 
de 370 quilogramos de cocaína 
de gran pureza que Oubiña coil
seguira comprar através duns 

En meios xurídicos fálase de amnésia producida por 5 millóns de pesetas 

A perda de memória de Ricardo Portabales 
Vicente Otero, Terito, despois 
de permañncer tres meses fuxi
do da Xustiza, apresentouse vo
luntariamente ante o xuíz Gar
zón e este deixouno en liberda
de, sen fianza sequer, ás pou
cas horas. 

Por máis que Vicente Otero 
negase calquer relación coa 
droga e afirmase que el abando
nou o contrabando hai vinte 
anos, a decisión do xuíz Garzón 
·de deixalo en liberdade foi to
mada en vistas de que Ricardo 
Portabales, O Arrepentido, de
clarou despois da rolda de reco
ñecimento "non estar seguro de 
que Vicente Otero se trate da 
mesma persoa" que aqúel a 
quen se referiu nas suas primei
ras declaracións. 

Portabales tiña declarado quE? 
viaxou con Terito . a Panamá. E 
posíbel que alguén que tivese 
feito unha travesía en avión cun 
compañeiro de viaxe tan carac
terístico como Terito non o re
coñecese? Por se isto fose pou
co, a foto de Vicente Otero saiu 
repetidamente nos meios de co
municación. Non a viu Portaba
les? Non lle moqtrou nengunha 
fotografia do encausado a poli
cía con ·anterioridader Se a 
ollou anteriormene non se deu 
co_nta de que a persoa a que el 
acusaba non era a mesma que 

o acompañou na viaxe? Se foi 
así por que permitiu que se per
seguise a un home inocente? 

O xulz Qarz'on ve como u desinfla 
o sumário. Á direita Terito salndo da 
Audléncla Nacional. 

'UN AVOGADO 
PONTEVEDRÉ_S _ _ 
OFERECEULLE A 
PORTABALES CINCO 
MILLÓNS POR 
FACERSE O CEGO' 

Estas e outras perguntas su
poñemos que llas terá realizado 
o xuíz Garzón. 

Amnésia momentánea 
En meios xudiciais fálase xa da 
amnésia momentáneá que lle 
producen a Ricardo Portabales 
os millóns de pesetas. Afírmase, 
concretamente, que un bufete 
de avogados de Pontevedra 
xestionou un acordo con Porta
bales para que non recoñecese, 
a cámbio de 5 miUóns de pese
tas, na segunda rolda de reco
ñecimento, a algun dos detidos. 

Portabales estaría recadando, 
dise, uns cantos millóns para 

axentes de Policía dun depósito 
xudicial do País Basco. Na reso
lución do xuíz Garzón precisase 
que os policías sustraeran a mer
cancia substituíndoa pÓlo peso 
equivalente · en fariña, segundo 
declaracións de Portabales. 

Montaxe· policial 
Dous dos detidps nesta opera
ción de lrun, Javier Lekuona e, 
especialmente, Xosé Tortosa, 
condenados a 20 e 23 anos de 
cadea, respectivamente, denun
ciaron várias . veces antes aos 
xuíces Santiago Pedraz e Balta
sar Garzón que a ope~ación poli
cial que concluiu coa apreensión 

. dünha tonelada de coca;na en 
lrun era unha montaxe, en cuxa 
trama pañicipara tanto unha má
fia policial, na que figurarían ins
pectores de Bilbo, un confidente 
policial que é, segundo "Egin", 
un dos maiores traficantes de 
heroína de Euskadi. Segundo o _ 
noso correspondente en Donos
tia, Pepe Rei, o confidente poli
cial é Carmelo Larralde Echeba
rria, identidade que lle to( facilita
da por Tortosa e Lekuona aos 
xuíces Pedraz e Garzón. 

Carmelo Larralde está unido 
por vínculos matrimoniais coa fa
m ília de Bonifácio Garcia Bañue
los, pertencente ao clan Bañue
los. ETA atentou por duas veces 
en Bilbo contra integrantes deste 
clan, mentres que un terceiro foi 
morto por un axuste de contas 
entre narcotraficantes. 

Este confidente policial, en li
berdade condicional debido á 
participación nunha rede de trafi
cantes, está eh paradeiro desco
ñecido. 

'Q CORONEL 
GALINDO FOI 
ACUSADO DE SER UN 
DOS FUNDADORES 
Do~ GAL' 

Segundo José Tortosa, Larral
de é unha persoa "coñecida, fi
chada, tolerada e protexida pola 
policia", e foi el quen viaxou a 
Colómbia en Abril de 1988 para 

marchar a un recóndito país. 
A policía, pola sua banda, 

ameazouno con retirarlle a es
pecial protección que lle outor- · 
ga se volta sufrer outros ata
ques de amnésia, polo que esta
ria a mercé daqueles aos que 
denunciou. 

A cegueira de Portabales, ou 
a sua capacidade de mentira e 
fabulación, pode deixar a Ope
ración Nécora totalmente de
sactivada se só se basea nas 
suas declaracións. 

O adianto da redada, por co
menéncia do PSOE, pudo frÜs
trar un dos meirandes golpes 
dados ao narcotráfico no Estado 
español, ao non pode obter o 
xuíz as probas necesárias para 
inculpar aos detidos. 

As apreensións realizadas o 
Luns dia 15 poden ser unha de
mostración de que as pesquisas 
seguiron e as acusacións están 
asentadas en algo máis sólido 
ca unha srmples declaración 
dun arrepentido. 

Cando se entregue Sito Mi
ñanco, se é que o fai, o xuíz 
Garzón, que coñece o apodo 
que os franceses lle dan ao 
cambadés, Rei da Coca de Pa
rís, cterá na sua palabra de ino
cente como fixo o Coronel Ayu
so e nos titubeos de Portaba
les? o 
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comprar 1.000 kg de cocaína 
que "posteriormente, e grácias á 
sua intervención foron apresados 
en lrun". , 

Tortosa, condenado por facili
tar o local na que se escondeu o 
alixo, afirma que Larralde era o 
promotor ·do alixo na sua totali
dade ou en parte e, incluso, "el 
debia de ter algunha idea sobre 
o lugar e os autores do desem
barco. El tiña informado á. policia 
de Silbo, que á sua vez despra
zouse a Donostia, facendo partí
cipes da sua información ao co- . 
misário Lizarraga e ao inspector 
Sangorrín, levando xuntos a 
cabo a operación". 

Tortosa afirma tamén que, 
despois da apreensión desapa
.receu parte da droga e que o co
misário e o inspector falsearon 
os feito~. ademais de "apresen
taren un falso testemuño". 

Segundo denunciou Javier Le-

kuona ante o xuíz Garzón, seria · 
un policia, Cándido D., de Vila
garcia, o que lle fixo chegar a 
droga a Laureano Oubiña a meio 
dun camión de móbeis dunha 
empresa pontevedresa. · 

Tráfico de droga entre 
policiásb gardas e· 
militares 
Hai algunhas semanas foi detido 
en Zamora o policia Xosé Antó
nio Atienza, baixo a acusación 
dun delito de depósito de armas 
e munición. 

. 'UN MANDO DA 
GARDA CIVIL ESTIVO 
ALERTANDO AOS 
CONTRABANDISTAS 
NA NOITE DA 
OPERACIÓNNÉCORA' 

Atienza, un ·dos primeiros sin
dicalistas da policia, investigaba 
desde hai catro meses unha rede 
de tráfico de drogas composta 
por policias, gardas civis e milita
res, destinados en Euskadi pero 
con contactos na Galiza e Ma
drid. 

Esta rede sobre a que buscaba 
. dados o policia detido,. está diri
xida desde Madrid por un alto 
cargo do Ministério do Interior, 
segundo informe facilitado por 
Atienza ao fiscal anti- droga, Ja
vier Zaragoza, quen comezou 
unha investigación xudicial, que 
vai ser incorporada ao sumário 
da Operación Nécora instruído 
por Baltasar Garzón. 

O fiscal Zaragoza xa tomou 
várias · declaracións e realizou di
lixéncias en relación a este 
caso. Atienza e o seu campa-

Á esquerda Incidentes durante a Operación Nécora. Arriba lancha de vbtláncla 
aduanelra. 

ñeiro de investigación, Pardo, lo
graron obter várias declaracións 
grabadas dun confidente, da 
Garda Civil, que desvelou como 
tras da rede de tráfico de drogas 
.e outras actividades ilegais de
senvolvidas ao amparo da loita 
anti- terrorista, encontraríanse o 
comisário Baniandrés, o tenante 
coronel Enrique Rodríguez Galin
do, aoque o Sindicato da Garda 
Civil ten denunciado por ser un 
dos fundadores do GAL e o que 
mandou pór as bombas no su-

'fi. REDE ESTA 
DIRIXIDA DESDE 
MADRID POR UN 
ALTO CARGO DO 
MINISTÉRIO DO 
INTERIOR' 

permercado Preco, e un coman
dante destinado na base militar 
de Loyola, segundo informou 
"Diario 16" quen se reservou o 
nome do alto cargo do Ministério 
do Interior que dirixe a rede. 

Segundo un portavoz do Sin
dicato da Garda Civil detectaron 
"corrupción en vários mandos 
polo que está a levar a cabo 
unha investigación na Gal iza". 

A investigación céntrase, entre 
outros, nun oficial que durante a 
Operación Nécora dedicouse a 
pasear coas luces de destello, 
enfadando aos participantes na 
operación. 

Declaran asi mesmo que "é 
tremendamente sospeitoso que 
Laureano Oubiña non deixase 
entrar no seu pazo á policia, pero 
si á Garda Civil, cando foron re
xistar a casa na noite da sua de
tención". o 

'O número de vítimas non se difunde por intereses políticos', segundo Carme Avendaño 
. ' 

No que vai . de ano levan morto · 86 drogadiGtos, só na comarca de Vigo 
Existen intereses políticos para 
non difundir o número de mortos 
pola droga. e para que isa teña 
moi pouco eco nos médios de 
comunicación", afirma Carme 
Avendaño, portavoz do actiyo 
grupo d~ loita contra a droga Er
guete. "E certo, sinala, que existe 
un rechazo e un medo ao alar
mismo, pero creo que seria 
. construtivo dar a coñecer a reali
dade". 

Só na área sanitária de Vigo 
producíronse, nos dez meses 
transcurridos desde que come
zou o ano, 87 martes a causa do 
Sida, e unicamente-nun caso o 
enfermo non era drogadicto, se:.. 
gundo o seguimento realizado 
por esta asociación, formada en 
gran parte por nais de xovenes 
afectados polo consumo de dro
gas e que actualmente está a ex
tender a sua implantación por· 
toda Galiza. 

.Avendaño sinala que o número 
de portadores de anticorpos do 
Sida en desarrollo é moi alto, 
ainda carecendo-de datos preci
sos. Tamén é elevado o húmero 
·de hospitalizados en fase termi-
nal, pero as· institucións non ofe.:. 
recéron cifras acumuladas sobre 
estes enfermos e o silenzo e es~ 
curantismo son grandes-,... Con 
todo, "as autoridades, como hai 
uns dias o Subdirector Provincial 
do lnsalud en Pontevedra; reéo-
1 ecen que ~s nosas estimacións 
son reais", sinala a portavoz de 
Erguete. ¡ ·' · 

No tocante aos cidadáns en 
prisión, fontes oficiais afirman 
que o 50% son portadores do 
Sida, se ben esta cantidade al
canza o 80% segundo Erguete. 
As cadeas non se encontran pre-

I'. • . 

paradas para esta situación e a 
atención médica prevista ate 
agora resulta testemuñal. 1 'Nos 
cárceres hoxe non hai apenas 
délincuentes, sinala Avendaño, 
senón que case todos son enfer
mos, drogadictos". "Compre 
cambiar os esquemas e as estru
turas, afirma. Nen a xustiza, nen 
a sanidade, se adecuan ás nece
sidades actuais" . 

"As institucións non mostraron 
ate agora interés no asunto e só 
están comezando a tomar medi
das, en gran parté debido á pre-

sión social", engade Carme 
Avendaño, quen. recoñece que a 
implantación e o apoio á asocia
ción de loita contra á droga son 
cada vez maiores. 

Menos mortos por 
sobredose 
Os mortos por sobredose están 
disminuindo nos últimos meses. 
Durante o verán produciuse unha 
disminución das cantidades de 
heroina no mercado e a que ha
bia era moi adulterada, observa 
Carme Avendaño. Os efectos da 

Integrantes de Erguete Increpan a famlllares de narcotr~flcantes 

adulteración eran de perda de vi
sión, febres de ate 42 e 43 gra
dos e aparición de quistes na· ca
beza, sen que se chegara a pro
ducir a morte na maioria dos ca
sos. 

Vigo e Ferrol son áreas moi 
afectadas, asi como vilas da cos
ta como Riveira ou do interior 
como Monforte. Entre os toxicó
manos está a ser tamén moi alta 
a introdución da tuberculosa, de
bido a que a preséncia de anti
corpos anula os efectos da peni
cilina. 

tf 

Segundo Avendaño estamos a 
vivir as consecuéncias da expan
sión máis intensa d_a droga, 
acaecida nos anos 82 a 84. "Ac
tualmente a incorporación de no
vas enganchados á heroina é 
moito menor", afirma. 

A nlvel mundial, a última déca
da viu falescer, por efectos da 
droga, a 800 mil persoas, segun
do a Organización Mundial da 
Saude. Para os próximos dez 
anos, segundo esta mesma or
ganización, é previsibel que pe:
rezan, polo mesmo motivo, ate 
seis millóns de persoas. 

Ameazas 
Os últimos atentados do EGPGC 
poden desatar, segundo Carme 
Avendaño, ~nha escalada de vio
léncia e unha resposta dura por 
parte dos narcotraficantes. Nin
guén ignora, por outra parte, que 
persoas destacadas na campaña 
social contra a droga, como o al
calde de Noia, Pastor Alonso, ou 
as próprias mulleres de Érguete 
poidesen estar entre os obxeti
vos. 

"Todo o mundo sabe xa que 
non somos catro nais tolas, afir
ma Carme Avendaño, é que o 
noso apoio social é moi grande". 
Este apoio basease sen dúbida 
no fondo malestar existente en
tre os afectados pola tranquilida
de coa que ate agora poideron 
moverse os narcotraficantes, asi 
como pala pasividades das auto
ridades. 

"As persoas que loitamos con
tra a droga estamos moi unidas, 
comenta Avendaño, e solidarizá
monos completamente co alcal-

. de de Noia ou con Sito Vázquez, 
· ex-alcalde de Vilanóva". o · 
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Nos seus últimos _comunicados xa anunciaban que atent~rian· contra os narcotra~cantes 
. 1 

O EGPGC causa a primeira morte civil 
e perde a dOus dos seus membrós 
.A.E. mílias con influéri.cia política que 

reclaman unhas apcións policiais 
contundentes contra o EGPGC 
polo que, como no caso de aten
tado ao chalé de Fraga non se 

. desQartan próximas detendóns, 
máis ou menos relacionadas co 
grupo armado. 

A colocación de -
artefactos 

As seis bombas colocadas 
polo Exército Guerrilheiro 
eran algo agardado pois 
nos seus últimos 
comunicados viñan 
anunciando que atentarian 
contra os narcotraficantes 
e a denúncia da 
drogadición estivo 
presente desde o seu 
primeiro manifesto. O que 
si causou surpresa, 
indignación e condena 
case unánime, foi o 
resultado destas seis 
explosións. Tres persoas 
martas, duas delas 
membrosdoEGPGC,e43 
feridas, unha delas ainda 
moi grave, foi o saldo 
dunha das suas accións: a 
colocación dun artefacto, 
na discoteca compostelá 
Clangor, que estoupou 
antes de tempo. 

Enterro, sen autoridades, de Mercedes Domínguez· 

A· colocación dos artefactos rea
lizouna un único comando que 
comezaria por Pontevedra, sen
<;Jo visto o· Opel-Corsa branca, 
matríQula M-0022-LH, pola noite 
en Vilagarcia. O seguiñte paso 
seria deixar o artefacto en Clan- -
.gor, á eñtrada de Compostela e, 
seguidamente seguir cara Noia e 
Riveira. As bombas debian de 

· estar dispostas ás 5_ da rnañá 
para que exploxionasen máis ou 
menos a mesma hora. 

Se o atentado de lrixoa no que 
resultou morto un garda civit su
puxo un salto cualitativo nas ac
cións do "Exército Guerrilheiro 
do Povo Galega Ceive", desen
cadeando mesmo un proceso de 
división interna, os atentados le
vados a cabo na mañanciña do 
Venres dia 12 de Outubro van 
marcar fortemente a organiza
ción armada por dous feitos fun
damentaís: produciuse a primeira 
vítima civil e tiveron os seus 
dous primeiros mortos. 

máis que fose asumida como un 
erro e a vítima fose un garda ci
vil. Unha parte dos - militantes ~ 
consideraban que se. tiña que 
producir un repregue senón a or
ganización veríase envolta nunha 
espiral violenta que os alonxaria 
de todo respaldo. social. Estas 
persoas que abandonaron o 
EGPGC propiciaban como estra
téxia a seguir a de ir criando or
ganización e apoios políticos 
para as suas teses. O falecimen
to da primeira persoa ci~íl a e os 
máis de 50 feridos supón non só 
enfrentarse co rexeitamento do 
conxunto da sociedade, senón 
das suas posíbeis bases (a re
pulsa dos estudantes é un claro 
exemplo) por considerar que eles 
poden ser as vítimas inocentes, 
por moi involuntárias que sexan. 

ciente desde o primeiro momen- nacionalista,_ como ao comezo, 
to do que significat;>an as martes senón, como recoñecia b Gover
producidas .na discoteca Clan- _ nador Ramón Berra, de xóvenes 
gor. Unha proba é que foi Ma- en paro sen militáncia política 
nuel Chao, un dos seus princi- _ significada .o que, segundo a po
pais dirixente~, o que realizou a licia, dificulta a sua investigación 
reivindicación nunha conversa _ O descoñecirhento que po
de catro minutos cun redactor da suen hoxe as FOP do EGPGC le
Rádio Galega. · vou a que relacionasena Maria 

Pero os seus próprios mortos Mercedes Domínguez, fenecida 
marcan tamén decididamente a no atentado, e ao seu noivo · 
unha organización. Xa hai un como integrantes do comando 
exemplo interno, existen heróis a de guerrilleiros que puxo o ex
quen lles facer hom.enaxes e ploxivo en Clangor. A sua teinio
pendurar en carteis. Son moitas sia en non da:r o nome da tercei
veces os mortos os que coesio- · ra persoa morta , levou.Q_nervo
nan e manteñen unha organiza- _ sismo a case totalidade dos do
ción. Pero son, á vez, as -mortes fT!icílios vigueses que teñen fillas 
as que dan tamén a dimensión estudando en Compostela. 
da realidade. A créncia da relacción de Mer-

cedes Domínguez co EGPGC 
O EGPGC nútrese, desde a fixo que ao seu sepélio non asis-

sua división interna e caída de tise autoridade algunha. · 

Pero os membros do EGPGC 
non puderon continuar· . o seu -
percorrido. Cando· ian depo_sitar 
o artefacto por detrás da equipa 
de sonido este estoupocr por 
causa do .campo magnético q1,.1e 
criaba o baffle. 

Pola tarde do · Xoves · encon:.. 
trouse o c;oche usado· polo . co
mando aparcado parto da disco
teca santiaguesa. Ainda tiña os 
artefactos que non lograran colo- : 
car. · 

Nese mésmo dia terian lugar
en Compostela duas manifesta
cións contra a violéncia, mentres 
a maioria das forzas ·políticas 
conáenaban os atentados en co
municados feitos -públicos. As 
Xuntas Galégas pi'o Amnistia e a 
Asamblea do Povo Unido· lamen
taban as martes, me.ntres a FPG 
declinaba pronunciarse. O 

A marte da primeira persoa 
propiciou a división interna, por 

As primeiras vítimas parte dos seus militantes, xa non Por outra banda_parte dos feri
de persoas de longa militáncia · dos de Clangor pertencen a fa-A dirección do EGPGC foi cons-

. . 

VIAXE AO IN.TERIOR . DA GALIZA .REAL-

O acontecimento da discoteca Clangor de 
Santiago tivo máis forza expansiva e pro
vocadora que a ancha agresión do narco
tráfico, a degradación dos incéndios fo
restais, o axuste da agro-indústria ou a 
erosión da sensibilidade e da língua gale
gas. A mocidade universitária sentiuse 
agredida e reaccionou ao instante. Outros 
colectivos recolleron o eco da universida
de. 

Os universitários manifestáronse en si
lenzo, decidiron un dia de folga, 15-X, e 
esixiron respeito e' non violéncia. Alguns 
deles calificaron de "asasinos" e de "exér
cito" aos autores do atentado homtcida. 

A reacción dos diversos colectivos des- . 
te país serve para unha toma de conciéñ
cia .da composición social da Galiza e 
para unha estratéxia adecuada no diálogo 
entre as clases e os estratos da povoa
ción. 

Certo sector expresou o seu "noxo" 
ante o a~entado e os seus autores. Pero 
este mesmo sector xamais manifestou iso 
ante os graves, mortais, permanentes ata• 
ques á Terra, os seus traballadores e a 
sua cultura. Mais,- xente dese estrato so-

. cial défende a pena de morte, non aban
. dona o Liso da violéncia e .pervi'1e as leis 
democráticas sempre que pode. E este ün 
estrato social do - m~is per,igoso; cómpre 

FRANCISCO CARBALLO 

unha pedagoxia especial para o diálogo 
con tales clans de asilvestrados. Aqui está 
a asignatura pendente da Galiza democrá
tica: aprender ,a toleráncia, abandonar a 
violéncia, os do "nexo" teñen sombra 
alongada en toda Europa e precisan medi.:. 
camentos fortes ·para curar da suas cóle
ras viscerais. 

Logo está a "maioria silenciosa". Como 
os estudantes, pode que . carniñe nunha 
manifestación silenciosa, pero cala. Non. 
lle é fácil situarse nun.ha nación- oprimida 
por tan graves problemas. Non serve a 

- violéncia, certo; pero a autoridade non 
quer ou non pode (ou as duas cousas á 
vez) liberamos de tan grandes males é a 
mesma autoridade se comporta represiva 
e discriminadamente. E isto dicímolo das 
autoridades centrais e das autonómicas: 
longas en promesas, nulas en realidades 
a beneficio do oomun dos cidadáns. O 

. preocupante desta maioria silenciosa é a 
· sua incapacidade de decisión; un · sile·nzo 

que leva ·á ~naptividade; inactividade que 
se serve para a estabilidade das oligar-
quias. · 

Nen ésta maioria, neri a minoria do 
"noxo" acaparan a tota-lidade da socieda
de galega. Un sector, que :se apresenta 
como moi "demócrata" . e que gesta atri
buir a "fundamentalismos" canto non en-

caixa na sua mente, oferece a via "da mo- · ces e.sombras e programan un desenvol-
dernidade e do progreso". Ninguén sabe viníento autoxeradQ, gJobal, enraizado na 
que modernidade nen que progreso, por- terra e nun horizonte de relacións con to-
que aplaudiron o desmantelamento indus- das as nacións. Este. sector é plural en 
trial, agachan o axuste da agro-indústria diagnósticos imediatos. Alguns son t-ími-
e non dan un peso para a_recuperación dos, eren que hai un tédio insuperábel e 
lingüística e cultural da Galiza. Este sector unhas posibilidades cativas. Outros son 
"ilustrado" e "alleado" logra atrapar votos · máis optimistas. Non hai ·teito, ~aise teito 

. e goza coa cultura de Lavapiés --c9smo- · co diálogo, a paixón e a vonta )e. 
politismo do chótis- . e coa substitución o que me parece . curioso 3 que astes -

. da própria história por oufra sµcursal. O sectores devanditos non se circunscreben 
problema neuronal é de lento remédio e a clases perfeitéilfllente delimitadas; hai 
os dirixentes deste sector parece que te- unha 9omplexida~- de clases sociais que 
ñen aí o problema. todas son penetrá eis por unha conscién-

E queda outra ancha franxa de galegas: · cia de nación e de necesidade de libera-
din non á violéncia e si á esperanza; acei- ción. Pero, concreta ente, mais da meta-
tan a sua personalidade cole9tiya coA ·1u- de da povoación . galega está debaixo 

dunha renda média do 50%. Este conxun

'CERTO SECTOR 
EXPRESOU O SEU NOXO. 

MAIS DEFENDE A PENA DE 
MORTE E PERVIRTE AS LEIS 

DEMOCRÁTICAS ,SEMPRE 
QUE PODE' 

. to .social, máis ou menos a gosto, sitúase 
nunha esquerd~ de cámbio social.. Por 
todo o dito cómpre dialbgar, solidarizarse 
e confiar na 111aioria maltratada do povo 
galego. Todas as alier:tacións habidas e 
por haber caen ca diálogo, a acción social 
é proba a dar de realismo transformador . 
por parte dos "i:tacionalistas galegas" que . 
aceden ·ao peder. . 

.Galiza .ten hoxe "camiñarites" que fan 
camiño ·para· recuperar a esperanza dos 
"irmandiños", dos galeguistas do XIX e 
dos que ·no 36 foron defr~udados. . O 
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: • As normas polas que se rexe a campaña 

1 
· marisqueira regulan a extracción e primeira 
·venda ·dos productos do mar, en canto as espe~ies, 
tamaños, -artes, horarios, puntos de venda ... 

. , para que o mari~co. Sexa un ~ris~o de lei. f ::~ 
~ecoller, comer~zalil.Qr .ºu co~sumir exemp.~res :,.,:_))\~!\~ 
inmaturos contribue a impedi·la reptoduccwn, t~ i)' 
esquilm_a-los b~ncos, dimi~ui7~ producción ,, .~ / /J 
e ~ ~alidade._ E burla-la lei., , . , ~ 
Eszxz-lo ·mansco dentro. da lez e a mellor garantía para 
os mariscqdores, com~rcialiuulores ~ consumidores. , 
E CU!llprir unh_a lei en -_benejicio de todos. 

---·---.. _ __;. ____ _ 

UNTA· /' 
DE GALICIA ((1)) .. ·o 

• . 1 , 

CONSELLERIA DE PESCA 

MARISQUEO E ACUICULTURA 
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P.ATRIMÓNIO FORESTAL 

A .C8mpaña para o Fomento da .Producíón Forestal admite o pino e eucalipto 

·AXunta subvenciona a planta de.árbores 
para Produción de pasta de p0pel 

r 

.G.L.T. 

A Campaña para o 
Fomento da Producción 
Forestal, promovida pol·a 
Conselleria de.Agricultura, 

·extenderá ainda máis a 
superfície total de pino e o · 
eucalipto-que xa ocupan 

"' 550.000 e 250.000 
hectáreas · 
respectivamente. A 
redación da orde de 11 de 
Xuño déste ano, para a 
axuda a silvicultura, ten a 
ambiguedade precisa para 
poder subvencionar por 
xunto espécies autóctonas 
ou asimiladas en tanto que 
nos viveiros da Xunta hai 
só plantóns de pinos e 
eucaliptos. 

Un ha vez recusado poi a CEE -o 
intento do anteríÓr conselleiro de 
Agrlcultura, Francisco Sineiro, de 
obter subvencións comunitái:ias 
para a extensión de espécies de 
rápido crecemento, a Xunta ex
ténde a vixéncia da Orde de 11 
de Xuño pala que fináncia até un 
90 por cento a "restauración, 
plantación, mellara e reposición 
con espécies autóctonas ou asi
miladas, dirixidas a rexenerar ou 
crear masas naturais que permi
tan a conservación dos valores 
proprios do meio natural, nos 

- que o fin princit>al non sexa o 
produtivo". A amplitude de inter
pretación permite ao Governo 
Autonómico evitar a negativa da 
CEE a considerar reforestación o 
que non é mais que cultivo. Das 
catro liñas de axuda prescritas, 
a mellor subvencionada e a que 
ten prioridade é precisamente 
esta, que atinxe ás especies asi
miladas (pino e eucalipto) baixo 

o capítulo de restauración. "O 
térceiro capítulo -explica no li
miar da Orde- fomenta a cria
ción, restauración, mellara e rein- . 
traducción de bosques autócto-

. nos e masas forestais producti
vas para ~ncrementar ·o patrimó
nio natural e forestal ·da comi.m·i
dade galega, mellorando a sua 
calidade . de vida 'mediante a po
tenciación . dos seus recursos 
económicos naturais". 

O titular da Conselleria de 
Agricultura tense referido públi
camente á exclusión do eucalip
to indicada po apartado C, capi
tulo 2 polo que se subvencionan 
con até utí 40 por cento as plan
tacións, ~ementeiras, repoboa- . 
cións forestais e segundas repo
voacións con espécies frondosas 
non autóctqnas con exclusión do 
eucalipto. O texto no que se 
apoia o Conselleiro de Agricultu
ra para proclamar que os fondos 
públicos servirán para extender 
as frondosas, está aberto a soli
citantes que queiran explotar es".' 
pécies de crecemento rápido e 
non esixe nengun estudo prévio 
nen garantía de que o que se vai 
plantar coma espécies autoctona 
ou asimilada ocupase previa
mente o espácio a retorestar. Ta
mén non prevé copmprobación 
de nengünha caste sobre o des
tino final da madeira que se poda 
obter con estas replantas. 

A prórroga da Orde de 11 de 
Xuño anunciase como unha con
tramedida dos efectos dos in
céndios pero só podera favore
cer novas accións dos piróma
nos( ao tempo que benefie direc
tamente aos proxectos de Papel
ga e Eurogalicia Forestal ¡>)ara 
producir pasta de papel ·par pro
cedemento mecánico e químico 
a partir de '0Spécies pirófitas. Por 
outra parte, Adega ten anuncia
do q~e demandará á Xunta -

'[ RANSPORTE E COMUNICACIÓNS . 

que favorece abertamente · as 
c::luas iniciativas 9a finesa Tampe-
1/a e da sueca Stora- por in
cumprimento· da actual lexisla- · 
ción ambiental e, no seu caso, 
trasladará a denúncia á CEE. 

Novo . informe sobre 
Papelg':l T 

O catedrático de· Química An-a
lítica da Uriiversidade de Santia
·go -fixo público un ,informe sobre 
un segundo . estudo de impacto 
ambiental que presenta Papelga. 
O estudo non. considera a fábrica 
de pasta de papel éstucado 
(L WGj por procedemento mecá-

~ nico, a central mixta de electrici
dade-gas-vapor e o armacén de 
produtos químicos como activi
dades molestas, insalubres, no
civas ou perigosas, o que obíiga
ria a instalar o complexo indus
trial a unha distáncia mínima de 
dous mil metros do núcleo máis 
proximo de povoación. O estudo 
de Papelga situa as áreas habita- _ 
das a catrocentos metros ainda 
que, como sinala o profesor Ber
mejo, a própria empresa promo
tora fai fincapé en que non coñe
ce ~ ubicación da fábrica que por 
outra banda pretende duplicar en 
prazo breve. Na crítica do estudo 
de impacto ambiental, nótase a 
auséncia de planificación hidro-· 
lóxica ou do proxecto de emisá
rio- para vertido a mar desde terra 
de augas residuais. 

De outra parte; a empresa Ce
lulosas da Beira Industrial, Celbi 
integrada no grupo sueco Stora . 
vén de celebrar en Portugal o 
vintecinco aniversário da sua ins
talación en Figueira da Foz. O 
ministério de Agricultura de Por
tugal informou negativamente · a 
solicitude da empresa pára am
pliar a capacidade da fábrica de 
pasta de Figueira, de 250.000 a 
800.000 toneladas ano. Tense 

observado que a ampliación da 
capacidade da Celbi absorbería 
a ·capacidad~ de producción de 
niadeira pasteábel de ciclo curto 
.do Norte de Portugal e qa Galiza . . 

o goyerno portugués ind.ica no 
seu inf.orme que a factoría am
pliada da tran&-nacional sueca 
exerceria unha forte presión so
bre a ocupación do território e 
sobre o eucalipto. Esta opinión 
do governo de Lisboa oponse ás 
recentes manifestacións do con
selleiro .de Agricultura da Xunta 
que dr1avorecer a reforest_aciór,i 

. do país ao tempo _que se declara 
manifestamente partidário de 
instalar a celulosa da Stora en As 
Pontes de García Rodríguez. 
Membros da Plataforma pala Ex
plotación Rac~onal do Monte que 
asisitiron aos actos do 25 aniver
sário da Celulosa da Beira Indus
tria( en Figueira indican que ·as 
opiníóns en contra ·da extensión 
do eucalipto son cada vez máis 
numerosas en Portugal. Os ca- _ 
'SOS de acuíferos esgotados por · 
plantacións desta espécie son 
numerosos e eñen prov.ocado 
protestas críticas .de agriculto
res. O grúpo, que xa ten explota
cións de eucaliptos en Córcor~s. 
Portela da Lama e lrixo, pretende 
extender este tipo de cultivo aos 
montes en man comun. A pral 
destas contratas xogan o avelle
cemento da povoación, o aban-

-.donismo das aldeas e mesmo os 
inqéndios. A Xunta permítelles 
agora dispofier de subvencións 
ao 90 por cento para espécies 
autóctonas ou asimiladas. O res
to Gomplétano campañas de 
propaganda coma a da Tampella 
que anuncia · que vai gas~ar 500 
milíóris por este concepto. En 
Portugal, a Celulosa da Beira In
dustrial oferec~u bolsas por -vinte 
millóns de escudos para investí-._ 
ga~ o eucalipto. / _p _· 

O comércio dos perecedeiros depende totalménte do préqio. dq petróleo 
A folga-de camioneiros pon de ~eleye os erros dunha . 
política de transporte que só .atende ás estradas 
• G.L.T. 

O ministro de Transportes, 
José Barrionuevo, reclama 
do titular de Interior que 
interveña contra os 
fo!guistas do transporte. 
Con este recurso, o ex
ministro de Interior renova 
a práctica que o fixo 

· tristemente popular de 
fumegar gases 
lacrimóxenos sobre o -que 
é de-feito consecuéncra 
dunha pésima dirección 
pol~tica. 

· Este critério, do que participa o 
· governo González, de presentar ' 
. como ·asuntb· de arde pública o o transporte .interior senqn que 
que na realidade é un fof)do pro- se revela como un imposto para 
blema de plantexamento político ;:i exportación poi~ penalización 
e económico, pode ·conducir a comparativa que as meias horá
maiores momentos de tensión e rias supoñen para competir rios 
perxudica . moi singularrnente á mercados exteriores. 
Galiza, eun sistema de produción Nas p'qlíticas de tr.ansporte 
que depende do transporte · dé dos paises fundadores da CEE 
pereg,ed~iros. A folga d~ixa . e.n · figura a atencjón do Estado ao 
franca evidéncia as debilidades ferrocaril 'como sistema que re
do sistema público de transpor- quire un investimer)to alto, ina-

. tes. A rede ferroviaria galega, non bordábel tora da esfera pública, 
SÓ e mínima e in°$uficiente para pero que resiste co,mpetitiva-

/ . 
dias deixan ben patente os ca-
mioneiros nas estradas de todo 
o Estado. · 

A vella reivindicación dunha 
via de tren para poder vender a: 
pesca no interior ·da· península 
non se cumpriria totalmente co 
desenvolvemento de modernas 

·unidades frigoríficas sobre vias . 
rápidas. Pola contra, o crece-

. mento da indústi'ia do· conxelado 
e pesca en fresco dependería 
Cada día mais do tranSP.Orte ro
dado refrixerado, do que a Galiza 

~ ten a primeira frota de . Europa. 
ffi Pero esta circunstáncia, que o 
~ ex-ministro de. Transportes Abel. 
~ . Caballero ensalza cun infantil cri
~ tério cuantitativo, non é tanto un 

mente as oscilacións de précio 
~as fontes de enerxia. O précio 
Cle 'trasladar unha tonelada por · 

' tren · é o segundo máis barato 

, mérito como .a rnostra do esforzo 
que os empresár~os galegas 
houberan de facer para suplir as 
gravísimas e crónicas caréncias 
do transporte público. 

É evidénte que son necesários 
meios· de comunicación e, entre 

Dentro dunha relacion competiti- etes, autovías. Pero -a folga de 
va_ de velocidades, o précio · máis . . transportistas lénibranos o que 
caro corresponde ao do trans- . · pode acontecer se o país aposta 
porte rodado, coa agravante de exclusivamente polo ·transporte 
que é moito máis vülnerábel á rodado nun futuro no que o pe-

.' mínima oscilacion dos précios tróleo non volverá a baixár de · 

~~spois do transparte , fluvial.. 

dos carburantes, como nestes ,_- précio. j O 

• Detido un garda civil 
·acusado de sindicalista. 
Xosé Piñeiro foi detido na sua 
casa. de Vigo por catro compa
fieiros do Carpo na 'mañanciña 
do Mércor.es 17, acusado dé f?e- . 
dición por perteñecer ao Sindica- " 
to Unificado da Garda Civil. 

Xosé. Piñeiro, -despOis- de ser 
trasladado A Coruña, ingresou 
na prisión de Alcalá- de Henares 
por orden do Xuiz"Togado Militar 
desta cidade, que .tora quen dera 
a orde de. arresto. 

O Garda Civil· encadeado está 
nunha' lista de nemes que posue 

'·o Ministério do Interior. para ex
pulsar da Benemérita aplicándo

. lles a nova lexislación ·que pena 
con expulsión. calquer activida_de 
sindical. 

A dirección do SUGC afirma 
nun ·comuRicado que este garda 

_ galego non pertence á sua orga
nización. 

Xosé Piñeiro, d!3 33 anos, con · 
1 O dentro do Carpo, estivo desti!. 
nado eri Euzkadi e agora estaba 
tramitando o pase á reserva xa 
que leva vários. meses -.de baixa 
por enfermi_dade. · · · 

Este é o segundo garda civil 
detido na Galiza por a suposta 

· pertenéncia ao SWGC. O primei-· 
ro foi Miguel Garcia, de Ourense, 
quedando ao pouco eri liberda-
de. ~ 

Representantes de partidos 
políticos demócráticos interesá
ronse. pola situación dos detidos 
e a represión que sufren aqueles 
que tentan que a institución fun
dada polo Duque de Ahumada 
entren aires constitucionais. O 

• JuncaV candidato do PP 
a alcaldía de Moaña. A xun-

·ta Local do PP de Moaña elexiu 
a Sebastiáñ Juncal como candi
dato --a alcaldia de Moaña. Ra
món Lago, que ocupaqa a direc
ción moañesa do Partido Popular 
xa anunciara a sua candidatura -
polo que se produce un enfrenta
mento entre a chamada vella 
garda e os no vos no PP. _ 

- . Semella que a dirrección do · 
partido apoia a Ramón Lago, 
pero, agora, Juncal quere enfren
tarse a Mariano Rajoy co respal
do da. sua Xunta Local. 

Juñcal foi ci alcalde da locali
dade nos últimos anos do fran
quismo e non .déixou moi bó r~
cordo pala ·sua atitude moi en 
consonáncia cos tempos que 
corrían e outros affaires dos que 
se recordan ainda moitos moa
ñeses. - D 

• Procesos eleitorais no 
Leste. As eleicións locais cele
bradás na antiga República De
mocrática Alemana depararon ·un 
claro trunfo · para o partido do 
chanceler Helmut Kohl. · Os de
mocristianos da CDU contaron 
no Leste cos servícios. de gran 
parte do antigo aparato estatai, · 
dado que o partido non deixou 
de existir dúrante coarenta anos, 
ao estar ·aliado ao -SED . (a

0

ntigo 
partido comunista) . . 

' Tam'én en Hungría se celebra
ron eleicións locais, neste caso a 
segunda volta que, como a pd
meira,: _ rematou cunha elevada 
abstención: non_ .chegou a votar ,· . 
nen un 30% da' povación. Dase 
a circunstáncia de que o 70% 
dos candidatos eleitos son inde
pe!ldentes -e o 80% deles xa de-

.. . senipeñaran . anteriormente os 
mesmos cargos nos concellos. 

Precisamente a onda de cám
bios nos paises do Leste foi un 
dos argumentos centrais, xunto 
coas iniciativas que deron pe ao 
fin da Guerra Fria, á hora de con
ceder o Nobel,a--Mijail Gorbach.ov · 
quen estes mesmos días· se en
con~ra a médio dunha gran dis-
cu~ión sobre o plan econ_órrico 
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Q GÓVERNO GALEGO.APROB.A OS ORZAMENTO$ PARA 1991 

O Conselleiro de· Economia confia na.Iniciativa privada e culpa a Madrid ·das restriccións 

A Xunta corlxelará ·os investin1entos · públicos no 1991 
.M.V. 

Unha "tremenda 
selectividade;' ·nos 
investimentos produtivos, 
asi como unha contención 
do gasto coáente, serán 
as consecuéncias 
inmediatas para Galiza, 
segundo o Conselleiro de 
Economia, Xosé António 
Orza, das "restricións 
económicas marcadas 

mia financeira que se manifesta 
tanto na imposibilidadé de- deci
dir o volume de ingresos como 
na limitacións no gasto, posta 
que a . maioria das subvencióris 
son condicionadas, conleva
·unha forte dependéncia de deci- · 
sións alteas, que son próprias do 
Governo Central": · 

A dependéncja financeir_a x.en 
sumarse asi ao novo marco res
trictivo ánível de Estado, afirma 
o governo galega. 

polo Estado" e da . 
"depéndéncia financeira" 
donoso país. Vistos os ~ 
orzamentos previstos para g 
1991., Orza_ recoñeceu que ~ 
os compromisos da Xunta 
poderian- resentirse, 

Non se realizarán lnvestimentos públicos na construción que tiren da economía, 

Espectacular descenso 
relativo do financiamento 
O financiamento a Galiza, en fun
ción da porcentaxe de participa
ción nos ingresos do Estado, 
medrará no ano 91 nunha por
centaxe do 8.2.:t %, o que supón 
un forte parón e marca o acento cómo sucede en Andalucía ou Cataluña; As autovías agardarán até o 95. -

sinalando ademais que a 
responsabilidade .. . 
correspondia "a0s 

en calificar este marco financeiró 
de "restrictivo" .e todo fai s~po-; 
ñer que o. crecemento orzamen-

tário para o ano próximo andará na tendéncia descendente do 
ponto arriba, ponto abaixo, do · mesmo. Asi o incremento no ano 

·medre ao IPC, o que está · moi 1989~ 90 tora do 13,02%, no 
próximo do estancame'nto ecó- · 1988-89 do 19,06% e no 1987-

. nomico ou do "crecemento ne- · 88 do 23,98%. O clima restricti-
sectores privados"' dos 
que dixó .que "ainda que 
apoiados pola Xunta, nó~ 
non podemos sustituilos". 

. ºI< . -MEDRE ANUAL DO FINANCIAMENTO gativo" como sinalou CCOO. vo, estabelecido polo governo do 
, . Estado, é polo tanto anterior, 

As restricións económ1cas mar
cadas desde o Estado· con ante
rioridade a crise ·do Golfo teñen · 
o seu paralelismo nos orzamen
tos aprobados pola Xunta para o 
ano 91. Asi o recoñece o gover
no gaiegp, quen por ·outra parte 
non deixa de lembrar a escasa 
autonomia financeira de Galiza. 

O Conselleiro de Economia 
Xosé António Orza, foi o p~imeir~ 

23 98º/c . 
1 
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Segundo a Consellaria de Eco- como sinala o Conselleiro de 
nomia un modélo financeiro que Economía, á própria crise do 
fai equi"'.alente o recaudado polo Golfo, 
Estado en Galiza co posterior- A política de r9$tricións afecta 
n:iente-- transferido a esta, "non tamén ao--Fondo de Compensa-
serve para atender as novas de- ción lnterterritorial cuxas asigna-
mandas dos seus. cidadáns, ao cións a Galiza aumentarán para 
tempo· que non contribue a co- 1991 nun 9%, o que contrasta 
rrexir as desiguatdades territo- grandemente co aumento do 
riais nos níveis de prestación de 20% do ano anterior. E outro 
servícios". tanto se pode Wcer da financia-

ción incondicionada, non finan-
0 . governo autónomo · sinala ceira, é dicer, excluida a Débeda 

ademais que "a falta de autono- Pública. - O 

. OS SINDICATOS PREVÉN UN CR.ECEMENTO DO PARO 

O ·_GOVERNO FRAGA ANTE O PARÓN ECONÓMICO 

Os inquéritos sinalán unha espectativa de 
voto ao PP superior -nun díxito ao das últimas 
eleicións autonómicas. Fraga beneficiase · da 
sua imaxe decidida, do eco que as suas pa
labras alcanzan · alén de Pedrafita, superior 
ao . de calquer presidente galega . anterior, 
peto sobretodo, está ·a tirar partido de que 
ainda non · superou o periodo ~emporal das 
promesas. Faltan os feitós concretos·. 

O afrouxamento no ritmo de medre da 
economía esp~.ñ'ola nos ~últimos meses -o 
chamado r~quentamento-, agravado polas 
·consecuéncias · da . elevada taxa de depen
déncia petrolífera está a repercutir xa sobre -
Galiza, en concreto no tocante aos Orzamen:. 
tos do 91, recén aprobados pala governo ga
lega. 

Xosé António O~a recóñece que o medre 
dos orzamentos probabelmente apenas su
pere b próprio creéemento do Indice de Pré
éios, o que sigr:iifica. case literalmente que a 

. economía pode est.ancarse. Se isto resulta 
que é plantexado nun panorama económico 
como o galega, .que. viu reducir~ en 50 mil tra
ballador~s o número de ocup~dos na indús
tria na última década, cabe deducir que a 
"esperanza" de Fraga ·"no desenrolo · das 
rríoitas posibilidades de (Jaliza nos próximos 
ános" e na ruptura "da sua perificidade atr;:i
)/és dun moderno sistema de autovias qúe . 
será. unha -realidade na presente década", 
manitestaqa recentemente na introdución ªº 
volume da Enciclopédia Económica das Au
tonomías dedicado a. Galiza, non queqe máis 
que en fume de pallas. · 

MANUEL VEIGA 

Onde estivo todos estes anos? E por que ca
beria esperar un cámbio ante· tan mourps es-
pectativas? . . 

Mentres en Andalucia, Cataluña e Madrid 
a .locomotora económica -fornecedor~ de 
emprego- segue ¡:¡ ser o. investirñento públi-
· co, nomeadamente através da construción, 

~'CONFIANZA NA INICIATIVA 
PRIVADA INSISTE O 

· ,. CON~ELLEIRO, PERO 0-N-DE-
ESTA A INICIATIVA PRIVADA 
NO DESENVOLVIMENTO DA 

_ __ E_CONOMIA GALEGA? 

ELEICIÓNS SINDICAIS-
?e 

-

~qui os investimentos públicos estatais son 
case nulos e os da própria con:iunidade redú
cense. A locomotora non existe nen vai exis
tir o ano próximo e ·o seguinte. O PSOE en 
Madrid decide e o PP en Santiago asinte. 
Todo por ben da armenia do Estado. Todo a 
causa da visión estatalista do PP, demasiado 
mediatizada pota história como para recoñe
cer a evidéncia., cada vez máis nídia para to
dos, de que os intereses de Galiza non sem
pre coinciden cos españois. 

Fraga. aceitou que as autovias non se 
construan ate o 95. Que taremos mentres 
tanto? Os sindicatos xa anunciaron a sua 
previsión, á luz dos orzamenfos do 91: au
mento do paro. 
T~n previstas Fraga as repercusións eleito

rais da sua política óu, mellar dito, da sua 
caréncia de política? · O 

PROVINCIA UGT CCOO CIG uso GNT CSI USGANON AFILIADOS 

PONTEVED~ 196 205 . 168 4 o . 1 9 
A CORUÑA 267 ·1°71 159 9 - o 1 - 13 
OURENSE 172 94 53 o o 41 3 
LUGO 65 18 28 8 - o· 4 1 o 

- . 
GALIZA 700 488 408 21 o 47. 1 . 25 

-' 
. -

Porque todos .os datos din o contrário: Os 
orzamentos do 91 anúnciao xa · un recorte 
dos. irivestimentos. Galiza non vai resarcir.se, 
polo de agora, do retraso secular sobre· ou- ~ 
(ras comunidades. E a política do PP en Ga
liza, certamente marcada ·pota do PSOE .no 
Estado, tampouco axuda ·nada á recupera
ción. Segué incurrindo no ideoloxismo habi
tual. "Confianza na iniciativa privada", · insi~.te 

. Transcorridos os primeiros quince dias· do periodo de· eleicións 
· sindicais percíbese xa o incremento do número de eleiqións realizadas e polo tanto do número 
de delegados eleito, un 75% máis alto que na mesma altura do proceso anterior. Diariamente 

o Conselleiro de Economia, ante a coristán
cia do desvalimento que depara o Estado· 
central. Pero onde está a iniciativa privada 
no ~esenvo!vin,ento da economia galega? _ 

realízase unha média de 200 eleicións rioutras tantas empresas. . · · · 
· UGT, CCOO e C!G son as centrais qúe acaparan a case totalidade dos delegados. Ainda 

que ?Un reparto bastante igualitário entre as tres, a UGT é a que polo· .de _agora se destaca, 
seguida de CCOO quen se está a beneficiar, nestas primeiras xornadas, da realizacións dos 
p~eayisos. A ·CIG logrou até' o ·moinento perto dun 25% dos delegados eleitos. _- · .o 

• Comezan as relacións 
entre as duas Coreas. O cli
ma de distensión que recorre o 
mundo (Sudáfrica, Afganis~án, 
Angol~. Líbano ... ) e nomeada
mente as perspectivas de solu
ción· daquelas división~ nacidas 
da 11 Guerra Mundial e a Guerra 
Fria alcanzan agora a Corea, .di
vidida. desde hai máis de coaren
ta anos en dous Estados antagó
nicos ideoloxicamente. 

O primeiro ministro surcorea
no, Kang Young,_ realizou esta 
semana unha visita histórica a 
Pyongyang, capifal de Corea do 
Norte.-0 encontro dos dirixentes 
de ambos paises constitue a se
gunda ronda dunhas conversa
cións iniciadas hai várias sema
nas. ó fin do proceso poderia ser 
a unificación de ambos Estados. 

Polo de agora só é posíbel ob
servar as boas intencións, pois 
os elementos de división son ain
da moitos. Corea do Norte solici
ta a supresión total das manio
bras militares que adoitan a reali
zar os Estados Unidos no Sul, ao 
tempo que propón unha repre
sentación rotatória nas Nacións 
Unidas. O Sul, en cámbio, é par
tidário de que cada país presen
te a sua candidatura ante a ONU 
e só está disposto a reducir as 
manobras dos norteamericanos, 
pero non a anulalas por comple
tQ o 

•A muller líbia sen velo. 
Ao pasear palas ruas de Trípoli 
hai algo que chama a atención 
de calquera que teña fido algo 
sobre a situación da muller no 
mundo árabe: vense unha gran 
cantidade de mulleres pola rua e 
a maioria sen velo. 

"Antes do 79 non habia rien
gunha muller na rua e se saía era 
envolta completamente no velo, 
só levaban ao ár os olios", afirma 
a feminista Líbia, Marian Nassa
re. 

"A participación directa· da 
muller está completamente aber
ta desde o ponto de vista legal, 
afirma. O problema está en que 
a muller, por si mesma, vive un , 
gran atraso debido á tradición e 
á situación que vivian antes da 
revolución". 

"A persoa, sexa home ou mu
ller, sinala esta feminista, non 
pode ser libre porque haxa unha 
lei, se vive unha situación de es
clavitude interna. Asi o obxectivo 
actual é criar un ambiente de 
participación efectivo". 

Líbia conta cos medicamentos 
máis modernos para a planifica
ción familiar. Pero este non é un 
problema que preocupa a Nas
sare. "Aqui, sinala, non vivimos 
ese problema, porque Líbia é un 
pais imenso (tres veces e média 
o território do Estado español) 
con só catro millóns de habitan
tes. Nós coidamos que hai . que 
~umentar a povoación e o Esta
do estabelece axudas ás famílias 
numerosas. Pero non ~ai nen
gunha lei política que interveña 
neste ·asunto, esta é unha deci
sión persoal do pai e da nai". o 
• Folga de Fame en Ende
sa. Dous traballadores da em
presa Endesa de As Pontes co-

. mezaron unha folga de fame na 
Casa Consistorial para pr:otestar 
contra a firma do pacto de eficá
cia limitada realizada polos sindi
catos CC.00. e ATE. Os sindica
tos nacionalistas e UGT, maiori
tários no comité de empresa 
consideran . que esta firma ·é o 
primeiro paso para comezar a re
conversión na empresa. 

Ademais da folga de fame de 
Xosé Luis Sánchez 9' Recardo 

· Teruel, a. segunda que comezari 
os traballadores, vaise celebrar 

· unha manifestación na vita, con 
peche do comércio incluido e 
.outra. manifestación en Madrid. o 
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C.ONFLITOS NOS CONCELLOS 

Por participar en votacións de asunto que lle afectan 

Paco Vázquez recusado pola oposición 
• M. BERTOJO/A CORUÑA 

O alcalde de A Coruña, 
Francisco Vázquez, 
rexeitou do Pleno 
Extraordinario do día 15 a 
criación dunha comisión 
municipal investigadora 
das suas posíbeis 
responsabilidades nos 
asuntos urbanísticos da 
cidade, proposta polo 
Grupo Popular do 
Concello. As 
descalificacións e un ton 
bastante agrio 
caracterizaron as 
intervencións do portavoz 
deste grupo, Cesar 
Lendoiro. "Non presuma 
vostede de boa xestión no 
Concello, xa que ao frente 
de lllan o fai ainda moito 
mellar". Ou "non é legal, 
non léxico, nen ético que 
vostede sexa xuiz e parte 
no desenvolvemento 
urbanístico de A Coruña". 
Foron algunhas das 
apostillas na intervención 
do concellal do Partido 
Popular (PP). 

Francisco Vázquez mantén as 
suas posicións iniciais: "( ... )"rea
firmo tanto o manifestado e de
clarado durante o Pleno anterior 
como no de hoxe, que é o que 
constituen os feitos, comprobá
beis e demostrábeis todos eles, 
através da documentación públi
ca". "( ... ) A ninguén se lle escapa 
que detrás de tódas as declara
cións, sen nengun tipo de base 
de proba, e detrás de todas as 
afirmacións aventuradas o que 
se encobre son dous estilos dife
rentes de facer política". "( ... ) 

Non respondendo á miña invita
ción pública dicindo que, as por
tas do xulgado están abertas as 
vintecatro horas do dia, e que si 
en algo hai algunha actuación 
irregular que se denúncie e se 
demostre. Mais alá das palabras 
que o que recollen é a incapaci
dade persoal para facer política 
e para debatir, máis ala de todo 
eso -indico: ese non é meu esti
lo-, eu non participarei nunha 
nun encanallamento da vida polí
tica". 

~-J · ~ . .. - ' .... 

Francisco Vázquez pÓn as suas dec:lsións a disposición do fiscal. 

A continuación, seguiu a sor- Alcalde, para que sexa o Fiscal 
presa: "( ... ) como xa fixen hai Xefe qÜen investigue a veracida-
dous anos, neutra campaña or- de ou non das mesmas, e que, á 
questrada intentando implica- vista das dilixéncias correspon-
cións, reprobábeis a nível per- dentes, se proceda como ·en di-
soal e político, como fago hoxe, reito corresponde. "Son o pri-
que se intenta afectar tamén a meiro político español que solici-
terceiras persoas, na medida en ta a intervención de ofício da 
que, ás veces, o ódio non ten lí- xustícia para ser investigado, 
mites, quero indicarlles que, tal e tanto a nível persoal como a ac-
como fixen hai dous anos e fago tuación pública e política que 
hoxe, teño dirixido un escrito ofi- como Alcalde poida ter". Con es-

tubro, representantes da coali
ción Esquerda Unida (EU), Parti
do Socialistá Galego-Esquerda 
Galega (PSG-EG) e Bloque Na
cionalista Galega (BNG), facian 
entega .no rexisto municipal do . 
concello coruñés dunha instán
cia, dirixida ao Pleno da- Corpo
ración Municipal, para que pro
ceda a recusar a participación do 
alcalde nos f)rocedimentos relati
vos ao Plan Parcial de Mato 
Grande e Pian Especial de Refor
ma Interior do Paseo das Pontes. 
Segundo o comunicado afirma
ba, "desexamos mostrar a 11.osa 
firme oposición ás infraccións ur
banísticas nas que incorren am
bos os dous plans en perxuício 
dos futuros e dos actuais resi
dentes na zona, e en beneficio 
dos proprietários privados do 
solo nos devanditos polígonos, 
entre os que se atopan o Alcalde 
do Concello de A Coruña, a sua 
don¡;¡. e varios irmáns desta". 

"Tendo en canta esta situa
ción, segue o comunicado, o Al
calde deberia absterse no proce
dimenfo relacionado cos devan
ditos plans, en cumplimento do 
que se dispón na Lei de Bases 
de Réxime Local e na Lei de Pro
cedimento Administrativo. De
nunciamos o iocumprimento, por 

g parte do Alcalde, destas disposi-
5 cións legais". Segu_ndo estas dis
~ posicións, o Alcalde debe convo
o car, no prazo de quince días, un -
~ Pleno da Corporación Municipal, 
g para que sexa este o que resolva 
0 o que considere pertinente. Men
~ tres no se tome esta resolución, 
~ os procedimentos dos devandi
x tos Plans deben quedar en sus-

penso, de acorde coas di$posi
cións legais -urxent.es. 

Para os concellais da oposi
ción a auséncia do Alcalde no 
Pleno Ordinário convocado para 
as once da mañán, que debía 
aprobar a delimitación do Parque 
Maria Pita -contemplado no 
Plan Especial de Reforma lnterior 
(PERI) do Paseo das Pontes-, e 
que precedeu ao Pleno Extraor
dinario no que si estivo presente, 

cial ao fiscal xefe do Tribunal Su- tas palabras pechaba o rexidor 
perior de Xusticia de Galicia ( ... )". coruñés este Pleno Extraordina-

supón que Francisco Vázquez 
entende a sua abriga de ausen
tarse no debate e votación de 
asuntos que lle afectan, xa sexa 
directa ou indirectamente. 

Neste escrito, Francisco Váz- rio solicitado polos concellais do 
quez remite as informacións e Partido Popular (PP) e Centro 
manifestacións aparecidas nos Democrático e Social (CDS). 
distintos médios de comunica-
ción, nas que se teñen denuncia- Recusar ao Alcalde 
do as supostas irregularidades 
nas actuacións urbanísticas do O pasado sábado, día 13 de Ou-

Segundo a recusación apre
sentada polos grupos, EU, PSG
EG e BNG: "Esta obrigación 
consta nos artigas 183, 184 e 

A SITU~CIÓN SOCIAL NA GALIZA 

O número de einbarazos de adolescentes na Galiza 
duplica-case a média estatal 
.M.V. 

O número de mulleres embara
zadas, de idade comprendida 
entre os 15 e os 19 anos, acacia 
en Galiza o 10,60% do total. En 
concreto, o número de mulleres 
embarazadas nesa etapa de ida
de foi en 1985 de 3019, entre' un 
total de 28.486 partos (dados do 
último movemento de povoación 
publicado polo Instituto Nacional 
de Estadística). En menores de 
15 anos producíronse unicamen
te 10 casos. 

No conxunto do Estado so
mente un 6,46% das embaraza
das tiñan entre 15 e 19 anos, o 
que significaba, para o mesmo 

· ano, 29.445 embarazos en ado
lescentes, dun total de 455. 7-19 

partos. Ao igual que en Galiza o 
número de embarazos en meno
res de 15 anos era mínimo, só 
210 casos. 

Tamén o número de martes fe
tais tardías no caso das embara
zadas, menores de 20 anos, é 
notoriamente máis alto naGaliza 
que no resto do Estado. A por
ce'ntaxe de mortes fetais en em
barazos adolescentes supón, en 
concreto, o 11,68 do total de 
martes fetais'no naso pais, por
centaxe que só alcanza o 7 ,09 
no conxunto do Estado. 

Prever os embarazos na 
adolescéncia 
Os efeitos negativos do embara
zo na adolescéncia, para a nai e 

o nena, son sinalados nas estra
téxias de Nairobi, adoptadas po
los paises membros da Organi
zación de Nacións Unidas na 
Conferéncia Mundial para o exa
me e ij avaliación do decénio 

para o avance da muller, no ca
pítulo dedicado á saude. 

A urxéncia de atallar este pro
blema "é sinalada por Rosa Mi
guelez, nunha proposición non 
de lei apresentada polo grupo 

EMBARAZO E ADOLESCÉNCIA 

Gal iza %' Estado % 

Número de partos 
en menores de 20 anos 3.029 10,63 29.655 6,51 \ 

Número total 28.486 100 455.719- 100 

Mortes fetais tardías 
en menores de 20 anos 23 11,68 209 7,19 

Total de mortes fetais 197 100 2.907 100 

Fonte: Dados do último Movimento de Povoacíón publicado polo Instituto Nacional de 
Estadistica. 1985. 
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185 do Regulamento de Organi
zación, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais 
asi como nos artigas 21 e 22 -
deste. mesmo Regulamento, ( ... ) 
los miembros de las Corporacio
nes Locales deberán abstenerse 
de partigipar eñ la deliberación, 

, votaión, decisión y ejecu~ión de 
todo asunto cuando concurra al,.. 
~una de las causas a que s·e re
fiere la legislación de procedi
miento administrativo y oontratos 
de las Administraciones Públicas 
(Art. 21 )". 

O artigo 20 da Lei de Pro.cedi
mento Administrativo di o se
guinte: "La autoridad o funciona-
rio en quien se dé alguna de las 
circunstancias señalarlas en el 
párrafo siguiente se abstendrán 
de intervenir en el procedimiento 
y lo comunicará a su superior in
mediato, quien resolverá lo perti
nente". "Son motivos de absten
ción los siguientes: a) Tener inte
rés personal en el asunto o ser 
administrador de sociedad inte- -
resada ( ... )". b) Parentesco de 
consaguinidad dentro del cuarto 
grado o de afinidad dentro d~I 
segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administra
dores de entidades o sociedades 
interesados y también con los 
asesores, representantes legales 
o mandatarios que intervengan 
en el procedimiento". 

Continua o texto da recusa
ción nos seguintes términos: "ln
cumplindo estas disposicións le
gais, o Alcalde participou en vá
rios Plenos da Corporación Mu
nicipal, nos que se tomaron 
acordes relacionados co Plan 
Parcial de Mato Grande e co 
PERI do Paseo das Pontes". A 
continuación se retiren alguns 
destes Plenos con datas deste 
ano: 10 de Xullo de 1989, "Apro
bación de la Escritura.de la Junta 
de Compensación de Mato 
Grande, Escritura Notarial de ad
hesión a la Junta de Compensa
ción". Sigue textualmente, "Nes
ta data, lllano, S.A., á que perte
necían os irmáns da dona do Al
calde (segundo grado de afinida
de) era proprietária de terreas no 
Mato Grande... Como dixo o 
mesmo Alcalde ao remate da sua 
intervención "A partires deste 
momento, calquera cuestión á 
cal vostedes se queran referir, 
teñen a infórmación aberta do 
fiscal xefe do Tribunal Superior 
de Xusticia". O 

parlamentário socialista á cáma
ra galega. 

Segundo Miguelez compriria 
un programa educativo sobr:e a 
sexualidade e a anticoncepción 
dirixido especialmente á xente 
nova. Este material seria distri
buido nos centros sanitários pú
blicos, nos -servicios sociais co
munitários e, nomeadamente, 
nas asociacións de mulleres, xo
venes, centros educativos e con-
cellos. • 

Este · plan contaría tamén ¿oa 
adecuación do funcionamento e 
atención gratuita á povoación 
nova, · "especialmente a de mei
rande risco", dos centros de sau
de e de planificación familiar 
existentes ou de nova criación. o 
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Q ,MELLOR DOS MUNDOS. . ' 
CONFLITOS NOS CONCELLOS . 

-Revocado o auto de procesamento contra o alcalde e dez viciñt0s máis concluindo 
que_ o responsábel do enfrentamento foi o alcalde demisionário · 

Dase por pechadO o conflito de Allariz 
.A.E. 

.A Audiéncia Provincial de 
Ourense revocou o auto 
de procesamento ditado 
contra once viciños de 
Allariz, entre eles o actual 
alcalde Anxo quintana 
palas. protestas populares 
que levaron á dimisión do 
alcalde Pérez Camba. A 
senténcia f oi acollida con 
enorme ledícia polos 
alaricanos, considerando · 
que, deste xeito, "queda 
pechado xa o conflito e 
pódese recuperar tanto a 
normalidade política como 
a convivéncia viciñal". 

Anxo Quintana, alcalde de Allarlz 

... pechado o conflito" e que agora 

durante o conflito de estar ao 
servicio do PP, considera que o 
desencadeante do conflito foi a 
atitude do alcalde cando os su
cesos, Pérez Camba, que· non 
quixo convocar o pleno solicita
do pala quinta parte dos conce
lleiros, "o que determinou a inter
vención do Governador civil e da 
Consellaria da Presidéncia recla
mando a convocatória do pleno"; 
o paralisar o funcionamento do 
concello e o cortar calquer posi
bilidade de discusión. 

Esta situación levaria, segundo 
a senténcia, á ocupación da casa 
consistorial. 

Afirmase tamén "que a situa
ción de anormalidade.municipal 
criada en Allariz en Agosto de 
1989 ten un carácter estricta
mente político que precisa, se 
non se fixo, de solucións desa 
condición~·. "lndependentemente dos resul

tados que se den en próximas 
eleicións municipais o que queda · 
claro é que, governe quen gover
ne, non o poderá facer de costas 
ao povo pois os viciños van fis
calizar a actuación municipal". 
Esta seria unha das conclusións 
máis importantes que se des
prenden da senténcia absolutória 
de once viciños de Allariz acusa
dos de sedición e coaccións, .se
gundo Francisco García Suárez, 
concelleiro e responsábel de or
ganización do BNG, forza gover
nante no .concello alaricano. 

de manifesto que non pode ten
tar xudicalizar a vida política, e 
para todos aqueles que empre
gan a máxima de prefíro a ínxus
tíza á desorde"-. 

xa non ten que haber "enfrenta- Tamén se afirma que na atitu
mento entre as distintas ideolo- de dos cidadáns non existiron 
xias nen entre viciños". cabecillas como presión política, 

Francisco Gar~í~_Suárez m~ni- ao terse pechado calquer vía non 
f~st~u que ~ dec1s1on da Aud1en- . por falta de previsión legal senón 
".'ª po~ m_a1s que non sente xu- . pola negativa fundada de quen 
nsprudenc1a, consagra un as- está abrigado a resolver as cues
pecto que pode q~edar de - tións planteadas. 

Os viciños de Allariz acolleron 
o fallo da audiéncia con eufória 
manifesta que se desbordou na 
celebración dunha asemblea vi
ciñal . A ledícia viña polo que lles 
afecta á vida persoal destas 
once pers9as, pendentes de ca-

. dea, como a que "quedase de
mostrado o carácter político do 
conflito'', en palabras_ do alcalde 
Anxo Quintana. 

exemplo para toda Gahza: .q~e a a sala entande que ainda que 
.batalla por de~ender os d1re1tos presionar ao alcalde para que di
dun povo non e cara e que, ade- mita é "unha acción reprochábel 
mais non ten custes persoais" · non resulta que ~se proceder de

O culpábel do conflito, o 
alcalde dimisionário 

Para García Suárez a sentén
cia é "exemplarizante, no aspec
to negativo", para o PP, póndolle 

Na asemblea viciñal os res
ponsábeis do BNG afirmaron 
que con esta senténcia queda 

A senténcia, que contradi o autQ 
de procesamento ditado pola 
xuíz Anxeles Domínguez, acuda 
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DATA ATENTAMENTE (ASINATURA) 

Tll'ei>aCond&

~: 
- """Wlfa a 

terminase a dimisión do ofendi-
do". 

Para o BNG queda asi "des
montada a manobra de Leopoldo 
Pérez Camba e de Vitorino Nú
ñez". D 

A 

A, información que paga a pena ter. 

Vivimos no mellar · 
dos . muncjos posíbeís. 

Felipe González 

O presidente, Manuel Fraga, 
tan talador hai anos, opta 
agora polo siléncio desde a 
cámara galega. Nada dixo 
ante as críticas do BNG pola 
concesión da Medalla Caste
lao a Moure Mariño, autor 
entre outras cousas de textos 
insultantes contra o próprio 
Castelao durante o franquis
mo. Fraga amosouse, en 
cámbio, orgulloso de apre
sentar o último libro de Mou
re Mariño o pasado Martes · 
en Santiago. A obra consiste 
nunha coleción de cantos e 
foi editada por Caixa Galicía. 

Na Universidade Popular de 
Vigo están moi extrañados 
pqlos últimos acontecemen
tos. Até agora non dera co
mezado o curso por falla de 
médios económicos e mate
riais, pero de súpeto esta se
mana os asistentes viran 
chegar unha brigada de 
obreiros municipais, un_ car
gamento de plantas, adornos 
e botellas de champán. Pos
teriormente enteráronse de 
que se preparaba unha co
milona de xefes de segurida
de dos concellos. 

O Foro de Economia do Ban
co Pastor comezou en Vigo 
cun seminário sobre a cons
trución naval ao que asistiron 
empresários, autoridade~. e 
sindicalistas. As declarac1ons 
oficiais foron moi optimistas 
para o Muro da construción 
naval, pero os debates cele
bráronse a porta pechada. 

Francisco Vázquez está 
moi afectado polas últímas 
críticas á sua xestión urba
n fstica e a da sua muller. Tan 
nervoso está que o outro dia 
tivo unha forte discusión con 
Antolín S. Presedo. Tranqui
los, home! Af tedes a Soto 
que atura o que faga falta. 

Din que moitos dos gandei
ros participantes hai uns dias 
nas tractoradas dedicáronse 
a felicitar aos camioneiros en 
folga, oferecéndose para re
coller os .p"rodutos que se de
terioraban. Foi máis que nada 
para corresponder. Corno se 
ve, non hai nada mellar que 
a solidaridade! 

Os estudantes composteláns 
que se manifestaron en pro
testa polas martes da disco
teca Glangor utilizaron un in- l 

sulto moi curioso, chámaron
lle aos colocadores da bom
ba: exército, simplesmente. 

Hai moitos que non o saben, ' 
pero Cuiña significa o mes
mo que Pujol, é dicer pico 
dun monte. Polo de agora só 
se parecen niso e en seren os 
dous pequen os de estatura. O 
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Nº 449 -18 DE OUTUBRO DO 1990 

L... .. Toda a Axuda Para Unha 
• <' • . 

Ganderia Máis Rendablé. 
A ganderfa de vacún está atravesando, en ·calicia e en Españá, uns momento moi 

difíciles. Necesita a axuda incondicional de tódalas Institucións públicas. . .-
. A Xunta de GaHc!a· ofrécelle ós gandei!Of? un .cortxunto de· subvención§.! A eles é 

ós que me dirixo desde aquí; para invítalos a" que boten man d-estes apoios económicos. 
·· Temas que lograr,' entre todos~_ unha ganderfa máis conq?etitiva-e rendable". 

José Manuel Romay Beccaria 
Conselleiro de Agricultura · 
Gandería e Montes · -

P aYa consegui-1~ mello~a,de todo o gando, a Xunta esfü.aplican.do o servicia da gandería 

galega todos ·estes apoios e subv?ncións, que forman parte dun amplo abano·_de medidas o servicio da .gán~e:ía 

galega, co fin de facela rriáis competitiva e rendpble. 

CAMPAÑA DE SANEAMENTO GANDEIRO 
• Indemnización básica polo sacrificio de gando 

positivo (ata 85.00J) 
• lnde ilación complementaria en pequenas 

explotacións (2S.OOJ pts. paro vacos de lelte e 
35.00J pa a as de come). 

• Indemnización complementarla polo sacrificio 
de gando autóctona ou inscrito en libros xenea
lóxlcos. (15.00J pis.) 

• Indemnización complementariO polo sacrificio 
de bois de razas autóctonas 

AXUDAS PARA A RECRÍA DE XOVENCAS 
Morenos do Noroeste e Rubio Galega inscritas en 
libro xenealóxico: 50.00J pis. 
Outros femlas de Rublo Galega: 40.00J pts. 
Outros rozos de carne: 15.00J pts. 
RNfaS DE LBTE: Para xovencos con mais que 
CUíll>fan os seguintes condicións. 
Estor en control lelteiro e pertencer a unho ex
plotación colaboradora na mellora xenética e 
estar inscritos no libro xenealóxlco: 45.00J pts. 
Estar en control leltelro e inscritas na libro xenea- · 
lóxico: 40.00J pts. 
Outras femias: 15.00J pis. 

Para ter dereito a estos axudos deben darse 
as seguintes condicións: 
1.-A explotación debe ter un censo de femios 

de recría, Igual ou superior o 40% de vacos -
nois do explotación. 

2. -A xovenca deberá estar debidamente mar
cada e currprHa idade de 12 meses na ex
plotacións e manterse nela ata os 18 meses. 

UNTA 
. DE GAUCIA fili> . . :g 

CONSElLERiA .DE AGRICULTURA, 
GANOERIA E MONTES . 

- AXUDAS EXTRUCTURAIS 
• Para a mellara da eficiencia dos sistemas pro
. ductivos das explotacións góndeiras 

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO -
1. 0 ano: ata 1 millón-9e pts. 
2.0 anos: oto 750.00J pts. 
3. 0 anos: ata 500.00J pts. 

ADQUISICIÓN DE.BENS E SERVICIOS 
• Ató o 75% do investimento para a mellara dos 

estructuras das explotacións _gc:mdelras. 
• Ato 800.00J pts. ou 1.00J.OOJ no caso de adqui-. 

sición de maquinaria forrax~ira . 

AXUDAS A INVERSION PARA EXPLOTACIÓNS 
DE RECRÍA . 

EXPLOTACIONS INDIVIDUAIS 
- Subvención de ato o 50% do investimento. 
·- Crédito de ato 15 anos con tres de carencia. 
-se o recría e de novillas de raza de carne a 12 
anos con 3 de carencia. se son de raza de lelte. 
O máximo interese subvencionado é de ata olto 
puntos. 

EXPLOTACIÓNS AGRUPADAS 
Se subvenciono o 7fft dos investimentos cando ' 
tres. ou máis de tres gandeiros, recrían os sóas 
xovencas en común. Tomén poden acceder a. 
créditos subvencionados de. ata nove puntos. 

Pida máis información nas 
axencias de Extensión Agraria · 
ou nas Delegacións Provlnciais 
. da Cons_ellería de Agricultura. 

SECA 
• Ata o 3~ do custo do5Productos "(forraie) ad· 

quirido, sen supera-las 3.500 pts. por unidade de 
gando maior ou equivalente: -

ASOCIACIONISMO, DESENVOLV~MENTO 
COMUNITARIO E FORMACION 

• Fomento do ·asociacionismo cooperativo .. (For
mación. promoción. mellara e consolidación de 
cooperativas): ata o 7~ 

• Promoción do desenvolvemento comunitario: . 
_oto 9 50% do presuposto do ac~ión comunitaria. 

• Axudas paro o desenvolvemento de cursos e. 
seminarios de capacitación de agricu~ores e das 
súas familias: ata 50.00J pts. por alumno. 

· ., 
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Mohamed Safa,_palestino exiliado na . Gali~ 
'Non se pode defender o dlreito a indépen0énci8 de Kuwait 

#" 

-·e-negárllel~ aos palestinos' · 

• G. LIJ<;A DE TENA 

Os paises 9cidentais nunca 
mandaron un s'oldado, un 
barco, un avión para liberar 
Palestina ocüpada. O doctor 
Mohamed Safa, palestino da 
Cisxordánia que reside na 
Galiza desde hai quince 
anos, pregunta nesta 
entrevista que pode pensar 
Un hoJlle expulsado da sua 
terra coma el do despr:egue · 
de forzas .que bloquean a 
entrada do golfo Pérsico · en 
resposta á ocupación de 
Kuwait. 

paz. Trátase de conquistar polo 
diálogo os nosos direitos hacio- · 
.[lais. A intifada; . que ·é a forma de 
resistir contra a ocupación, tivo un · 
eco important.E! na opinión públ!ca 
i"Oternacional. E. unha . rea!idade de 
diário qu~ a xente civil, sen armas 
sae a rua· para loitar polos seus di-

. reitos e contra a,ocupación· israeli. 
o que acontece é que ó apoio e a 
simpatía internacional a esfa resis
téncia non chega para lograr un 
arreglo ~acífico aoque está a aco
rrer. Hai quen se pregunta se existe 
desesperanza no nqso povo. Pero 
ca-ndo plantexamos a -cuestión da 
resisténcia contra · da ocupación, 
sabíamos perfectamente que era 
un longo ·camiñ·o Q!.Je tiñam9s-que 
recorrer. Que estamos nun túnel 

. .· moi escuro, pero que ao final recu-· 
_A. piqu~s, ~e se <?Umprir tres m~- peraremos os nasos direitos nacio

ses do 1mc1 da cnse do Golfo, po- - nais. No que se ·retire á violéncia: 
d._ese constatar ~ue ltál'ia o~ Frán- hoxe non podemos fal-?r de violén
c1a , falan de sa1das globa1s para cia da parte do povo palestiniano, 
Oriente Próximo mentres que ou- senón da parte do exército israelí 
tros paises !11áis qependentes d_e contra a pcivoación civil: Os últi- · 
Estados Unidos contemplan um- nías acontecementos demostran 
camente solucións de forza. . . que a lntifada segue. viva e está 
Ten que se abrir unha vía de espe- convertida nun. feíto cotidiano do 
ranza para .un arreglo pacífico. Sig- cidadán dos territórios ·ocupados. 
nifica esta postura que hai máis Segue a manter a sua brillantez e 
amplas posibilidades de solución? o seu eco; está consolidada e· o 
Eu digo rotundamente non. O que que se pretende agora é· lograr 0s 
predomina ainda é d conflito. Hai froitos deste levantamento.popular. 
moitas declaracións de políticos 
neste senso pero están a falar só · 
de Kuwait. E' os últimos acontece-
mentos no território palestino ve-
ñen demostrar o erro deste plante-

. xamento. Porque non hai nengun- 'OCIDENlE 
ha separación entre o que está a R-EA-C---C----IO ___ N____,A-_-=c-o=-N--=T=RA=--=--
suceder no Golfo e o que pasa en 
Palestina. O c!dadá11 árabe quere- CALQUERA LÍDER QUE 
ria transmitir o que sinte sobre o PLANTEXE A. . 
que sucede en Palestina. Observa- . REUNIFICACIO'-=N...,.....·-=DQc--=-.- 
mos que hai .un ·recw:?amento pro-
fundo polas demC;tis forzas· estran- MUNDO ÁRABJ;' 
xeiras contra calquera líder árabe 
que poda plantexar a posibilidade 
dun~a reu.nificación do mundo ára- · 

·be .. · E unha meta que quere conse-
guir con meios. pacíficos: Pero. vi,,. 
mos o que lle aconteceu a Nasser. 
Forzas extranxeir~s interviron, no A información pro-israeli recoñe
ario 56, simplemente pola naciona- ce que os intentos de dividir ª In-

. lización do Cañal de Suez, que erá titada fracasaron totalmente. 
un direito' Jexítimo. Acusaron a 
Nasser de todo: chamáronlle Hitler, 
Mussolini... Parece coma se tive
sen dous cai.xóns e nun gardasen 
a -lista boa . e noutro a lista lilegra. 
Cando queren, sacan á luz unha na 
contra doutro líder. Pero estas de
claracións contra un lider árabe 

· son recusadas pola povoación ára
be . Non pqrque discutan as líber- . 
dades de(nocráticas, e hai que in
sistir niso, senón porque o ·que 
hoxe se discute é unha cuestión 
nacional: hon se pode permitir que 
o imperialismo estea á porta das 
nasas casas. O que estamos a afir
mar é que o o que ocorre no .mun
do árabe débese solucionar dentro 
do marco do mundo árabe. E a 
pre?éncia das forzas extranxeiras é 
un factor de risco, de violéncia e 
de guerra. Duas qustións 'non de-:
sexadas, n~ por nós nen polo resto 
do Mundo Arabe. - -

Conquistar po_lo diálogo 
Desde a proclamación de cadúci-

Os .últimos acontecementos que se 
cobraron máis de 21 mortos e maís 

' de rnil feridós demostran que a_/nti
fada segue viva. Pésia a escurida- · 
de. das informacións ·que están a 
· tran~mitir agora e que dan a a en
tender que .a resisténcia entra na 
recta final, o que pasa agora de
mostra todo o contrário. Os /últimos 
acontecementos oferecen unha 
ocasión ·de ouro para a comunida-

, dade da Carta Palestina no 89, 
que reaccións se aprecian no in
terior dos territorios · ocupados? 

. de internacional. Como ·se póde in
terpretar i_sto? Se se quer dar lexiti

. midade . ao ·discurso · de Occidente 
no Oriente Meio sobré a base do 
direito Ínternacional, este é o gran
de momento. Non se pode defen
der o direito e a independéncia dun 
país . q~e é -Kuwait e negarlle este 
direito ao povo palestino: Os acon
tecementos traen unha oportunida
de á comunidade internacional. Se
nón, -como poderemos ··convencer 
dentro de pouco ao cidadí;ín árabe 
ou palestino se Ue decimos que o· 
Consello de _Segurjdade das Na
cións Unidas non 'i'oi quen de con
denar duramente a actitude israelí, 
pero que comprende que os paise~ 
que ocupan o Golfo van en defen
sa da lit;)erdade e da independén
cia de Kuwait? O que se despren
de disto é un cinismo e unha doble· 

Desde o cornezo da intifada, a 
OLP, através do Con sello Nacional 

..,, PareStiño ·t mcfu 'úrífia irifcintiva de · moral!dade. Ainda -mais,~ parece 

. . 
que ·se quer defender ao rico pero 
non ao pobre. Esa é a cuestión de 
Oriente Médio: se fose Kuwait un 
país pobre coma . Palestina ou 
coma o Líb'ano, veríamos tantas 
forzas ,estranxeiras no noso terri~ó-: 

rio?. Esta é a pregunta que o cida
dán palestino fai todos os días 
cando se -levanta: por que a mm 
non me protexe tanto a com·unida
de internacional como está a pro
texer a Kuwait?. 

Unha condena a médias 
. A condena do Consello de Seguri
dade das Nácións Unidas parece 
que quer limitar a responsabilida
de á actuación da policía israelí. · 

... ~ 

a: 
w 
1-

Desde 
dura. E 
tuaciór 
tras VE 
mostra 
Con sel 
tome a 
dir dur 
das pé 
ción c 
ocupa( 
conde1 
que at 
cía. Es 
rrotóri< 
deben 
A said 
axente 
libraría 
sabilid 
Acolo 
pado~ 
Unión 
osign 

É un 
dos te 
con pr 
unha e 

o que 
maís < 
cos ac 
prend1 
cerner 
Israel 
palest 
nía a 
rras. 
para 
deus ( 
lestinc 
obriga 
las. c 
contra 
a entE 
duas 1 

paxe 
deixar 
como 
máis 
para 1 

prend 
tamos 
ocupa 
cionai 
prend 
obrigé 
tamér 
con ta 
gracié 
so fali 
pende 
ses te 

PretE 
Se ha 
res~ 

ción e 
dánia1 

comel 
pode 
todo 
mostr 
anexh 
Coa f 
israelí 
ristas 
partid 
mosll• 
evide1 
guem 
na pq 
sibil id 
lestirn 
0 COI 
de C( 
feito 
antes 
mesic 

·un n 
própr 
predi: 

A poli 
te no 
queiré 
mico. 
za, O 
un me 
te pr1 
contn 

<'5 ción e 
~ · .. dán 1 

< : · :Qúiz.á 



-, 
/ 

-~~~~~~__:_~~~~~~-GALIZAEMU~DO -~~~~~--~_.__~ A_•_oB_TDBA~-1] 
• 

1 

Nº 449·18 DE OUTUBRO DO 1990 _ 

Desde log'o non foi unha condena 
dura. E Israel non permitirá a ac
tuación da comisión, como fixo ou
tras veces. Esta negativa é unha 
mostra máis de que debe ser o 
Consello de Seguridade o que 
tome a5_(endas do conflito -e deci
dir dunha vez as fórmulas axeita
das para a protección da povoa
ción civil palestina nos territórios 
ocupados. En canto o texto da 
condena, parece efectivamente 
que atinxe só á actuación da poli
cía. Esa condeha retírese a un te.: 
rrotório ocupado e as leis que ai 
deben rexer son as internacionais. 

.. 

texa por exemplo os árabes van 
. ampliar a guerra santa contra: ... Eu 
perguntábame: .e ·que houbo algun
ha vez algun musulmán que cruza
se o Mediterráneo para erguer a · 
sua esp9da contra algun infiel de 
Occrdente? Non hai nengun 'move
ment9 de Oriente Mé~io. cara Qcci
dente pero si .unha cruzada dos Es
tados Unidos, de signo económico, 
que ten untia preséncia inequívo
ca. A povoación árabe ten que res
postar a isto. Alguns teñen que ca
,nalizar o seu rechazo através dun 
-movemento laico e outro a ~meio 
-doutro islámico ou tamén_ l'.lun par-

dos nun só movemento. que se de- dar ·un ha posibilidade á _paz, senón. pavo máis pobre. · Este é o dilema 
fine por estar contra a ocupación e para dar a ocasión de completar a diário para os nasos cidadáns que 
a preséncia das tropas e~tranxei- forza rnilitar que será bastante par~ todos os dias-se levantan sen sa
ras. · . destrucción de lr:ak no menor tem- ber como dispoñen da maior rique-

~.-- po posíbel e-co menor núymero de za· mundial e viven nunha miséria 
A información dominante extende baixas dentro do seu exército. Este aplastante. Ocidente é capaz de 
outras .falsas medidas. Exipto, Sí- é .polo menos <;> ?~lculo norte'.3meri- enviar a sua forza para defender o 
ria ou Arabia Saudi favorecen cano desde o rn 1c10 do confh~o. seu benestar pero ao cidadán ára-
agora a posición . dos Estados Porque tres meses? . be non se lle respeita o direitó a re-
unidos, pero as suas povoacións É 0 tempo que lle cgmpre-a Esta- "clamar unha vida digna. 
maniféstanse contra ese compro- dos Unidos e aos seus aliados para · Petróleo máis barato . 
miso de estado. - completar mais de trescentos mil 
Seguro. Nunca tan claro vimos a soldados e quinientos avións, -para 
separación - entre o que pensa ó facer unha guerra o mais rápida 
mundo árabe e os seus govérnos. posíbel, de xeito que· lrak ~e levan
Ninguén pode éntender q'ue todos te pala mañana e vexa -todas as 

O emb!=lrQO proposto pola OPEP 
no 67 e 73 foi considerado como 
untia· acción-de terrorismo. Pero 

i- A saida podia ser que tal ou · cal 
e axente cor)'leteu un erro, co que_j:>e 
t- libraria aparentemente de respon..-..: 

sabilidade a un Estado. :: ··:: 

tido nacionalista do signo .que 
sexa. ~ero todos agrupados nun 
culto que lle axuda a recusar a pre
séncia de fórzas extranxeiras no 
Oriente Médio. É de hai pouco este 
movemento islámico ou acaso a 
frustración, a humillación e a usur
paci0n dos direitos nacionais non 
é un factor máis que sufÍciente 
para fomentar os movementos reli
xiosos en todos os recantos do 
mun(jo, cando esta relixión daba 
tamén a oportunidade de manifes
tar tendéncias progresistas? Acaso 
non pasou o mesmo en Latinoamé
rica? Pero se resposta ao modo de 
vida que quer o cidadán árabe ou 
palestino é algo que terán -que de
cidir por si próprios unha vez que 
podan rematar cos agrávios que 
proceden hoxe do mundo árabe. 
Unha vez rematada a OGupación e 
a miséria e o cidadán árabe poda 
decidir o seu futuro democrática
mente, nese momento podaremos 

· os dias falernos contra o imperialis- suas forzas· destruidas. O bl0queo 
mo nortf?americano para despois debilita cada día máis a Ira~ e ao 
ver que alguns soldados están na mesmo tempo afortala aos Estados 

• mesma trir:icheira que. os marines. Unidos. A partir de ~res meses que 
Igual qu~ non P.Odemos compren- - agora se cumpren. veremos car é a 
der que Siria estaba· para os Esta- vontade dos Estados Unidos de 
dos Unidos· de a pouco no número dialogar sobre a paz. 

-nón se diferéncia moito dÓ de 
hoxe. 
Xa que talamos da ecohomia, era 
ben lembrar que precisamente no 
73 o barril de petróleo estaba -a 40 
dólares, entanto en. 1989 estaba a 
-17. Baixou a máis da metade men
tres os produtos de alimentación e -
tecrmloxia que a Europa vende aos 
paises árabes triplicou os seus pré
cios. Rei;>érvanse ·a direito de tripli
car os ·produtos deles pero nengun 
país árabe póde pensar en subir os 
précios do petróleo. Endebén, que 
están a facelo co dólar que é moe-

A colonización dos territórios ocu
pado~ con xudeus emigrantes da 
Unión Soviética poderia cambiar 
o signo demográfico de Palestina._ 

É un grande risco a colonización 
dos territórios ocupados e vémola 
con preocupación grande. Fixemos 
unha campaña para dar a coñecer 
o que suporia a emigración de 
maís dun millón de xudeus soviéti
cos aos territórios ocupados. Com
prendemos así os últimos aconte
cementos en terras de Palestina. 
Israel necesita obrigar ao resto dos 
palestinos que viven na Cisxordá
nia a que abandonen as suas te
rras. Necesitan ese território valeiro 
para colocar aos emigrantes xu
deus do resto do mundo. Se os pa
lestinos non marchan polas boas, 
obrigarános a marchar polas ma
las. Cada dia, Israel utiliza a forza 
contra os palestinos. Queren darlle 
a entender que non ten máis que 
duas saidas: ou coller a sua equi
paxe e abandonar ou sair á rua e 
deixar que a policia o mate. Parece 
como se cada día tivese que ser 
máis grande o charco de sangue 
para que a opinión pública com
prenda o discmso pacifista que es
tamos a enviar desde o território 
ocupado. Dos organismos interna
cionais reclamamos que se com
prenda o feíto de que nos están a 
abrigar a respostar violentamente e 
tamén queremos que se teña en 
canta o que pode supoñer a emi
gración masiva. Xa non será preci
so falar dun Estado palestino inde
pendente se non hai palestinos ne
ses territórios. 

Pretensións sobre Xordánia 
Se hai anos desde alguns secto
res se trataba de vender a solu
ción dun estado palestino na Xor
dánia, agora concordan moitos 
comentaristas en avisar que o que 
pode suceder é precisamente 
todo o contrário: que Israel de
mostra evidentes pretensións 
anexionistas sobre a Xordania. 
Coa formación do último governo 
israeli, a partir da saida dos labo
ristas e a entrada da coalición de 
partidos direitistas, nós chamá
moslle Govemo da Guerra. Porque 
evidentemente eles iniciaron unha 
guerra contra a povoación palesti
na para descartaren mesmo a po
sibilidade do soño dtm Estado pa:. 
lestino. 
O conflito do Golfo tivo a virtude 
de colocar nun plano distinto o 
feito da relixión islámica. O que · 
antes se apresentaba coma un 
mesianismo, aparece agora coma . 

-un movemento de defensa da 
própria identidade contra a 'de
predación económica e cultural. 

A política equivocada- de Occiden
te no Oriente Médio fomentpu que 
queiras que non o movemento islá
mico. Con Estados Unidos á cabe
za, Ocide,nte criou un- cultivo para _ 

> un movemento islámico que permi..: 
~ te proclamar cuest.ións · nacionais -
~· contra a existéncia ou a humillfi-
~ ción e frustración que vive o cida-
~ -. -dán árabe de hai - moito tempo. 
~ , '· • 9úizáis o_.erro é .qué-ca~go ;;;~--f)lan- . 

'Os ESTADOS UNIDOS 
CALCULARON EN TRES 
MESES, QUE AGORA SE 
CUMPREN, O TEMPO 
PRECISO PARA 
ACUMULAR A FORZA 
MILITAR PARA 
DESTRUIR IRAK' 

dirimir quen encabeza o cámbio 
democrático, se un movimento is
lámico ou un movemento laico. 
Polo de hoxe, están todos integra-

uri dos paises que apoiaban o te-
rrorismo nunha política de alianza 
contra outros paises. Este aiscurso 
tan cínico, tan ambíguo e tan falto 
de coeréncia, é o que nos fa¡' defi
nirnos contra a ocupación e deixar 
as demais cuestións para despois. 
Desde a segunda guerra mundial 
non aparece tan claro a diferéncia 
en~re os governos e as povo?-cións. 

'Q PETROLEO BAIXOU
MAIS DA METADE 
MENTRESOS 
PRODUTOS QUE _ 

-da estábel mentres as nosas non o 
·son. Fálase dunha arde económica 

USA quera guerra -_ EUROPA VENDE AOS 
'aue saida ten o conflito?. PAISES ÁRABES · -

. · internacional pero eu quera que 
sexa xusta, na que podam,os talar 
dun cámbio xusto entre os produ
tos-de un e outro lado. Porque xa 
rion é que non podan subir os pré- _ 
cios senón que. nos abrigan a bai
xalos segundo as necesidades e 
intereses de enemigos do noso· 
pavo. 

Naturalmente non queremos a gue- TRIPLICARON O SEU 
rra. O cidadán árabe vai ser a car- PRÉCIO' · 
ne de cañón nesta batalla, tanto no -· ---"-~---------
ltak como en· Kuwait ou_ Arábia 
Saudi. Perderemos outravolta e _ 
será ·un atraso de dez anos máis -
para os paises árabes. Pero que 
posibilidades de paz existen? Eu 
penso que o único que o sabe é a 
Casa Branca. Eles non están a fa
vor dunha paz entre lrak e Kuwait 
porque ao día seguinte perderian 
esa posibilidade de estar aí e de 
controlar toda esa riqueza do mun- . 
do árabe. A posibilidade de retira
da iraqui de Kuwait existe pero non 
hai nengunha seguridade nen ga
rantia da retirada norteamericana 
do Golfo. Que fai Estados Unidos 
se se dá a retirada? Israel é a que
máis necesita unha guerra ne 
Oriente Médio porque necesita a 
destrucción total do único país que 
pode facerlle frente no Orier}te Me
dio. 
Por que ere que Estados Unidos 
necesita a guerra. 
Estados Unidos nec~sita rematpr 
esta guerra o antes posíbel e se 
tardan non é precisamente para 

A unha Europa en constitución ta
mén lle chega unha ocasión histó
rica de demostrar cal é a sua von
tade de convivéncia co mundo -
árabe. 

A Unión Sovíética -significou des
pois da Segunda Guerra Mundial, 
esperanza: e solidariedade co 
_mundo árabe. Como ve o seu pa
pel neste -ocasión? 
A verdade é que a Unión Soviética 
perdeu unha ocasión non tanto de 

É unha ciréanstáncia umca para se manifest~r a pral do mundo árá
que a Europa comprenda o discur- be senón para frear a política beli
so árabe, para afondar no diálogo cista dos Estados Unidos · na- zona . 
con outra -cultura en igualdáde. do Golfo. A URSS tivo na man po
Nengunha cuUura supera á outra, der xogar un papel intermediário e 
simplemente son diferentes, esta- non transmitir as ameazas_ dos Es
mos cadanseu nunha banda da rua tados Unidos ao mundo árabe. Po
e non hai máis que cruzar e come- día ter Únha postura ·firme a. pral 
_zar a talar claramente un co oútro. dunha coriferéncia internacional na 
Ternos as nosas preocupacións - que_ sé di$cuti~en todos os temas 
coma cidadán árabes, vivimos un por igual. A URSS non pode dar luz 
herdo do colonialismo e un dese7' . -verde á política dos Estados · Uni
quilíbrio económico inxustamente. dos para fa/ar despois. Non hai ga
Nos· paises árabes hai miséria e reantia n_engunha de que así o fa- -
frustración. Europa ten que com- gan. A URSS pode presionar moitó 
prender que o mundo árabe non máis pra que haxa un cambio ou 
pode admitir que é a zona máis arrastrar unha poiítica internacional 
rica · en petróleo mentres somos o de cara a. unha revisión de todos 

os conflitos .. 
Para poder trasladará-ONU o de
bate, como propón a URSS, será 

'Por nós non enviaron nengun barco' 
preciso cambiar o seu r~gulamen
to. 
Desexamos unha ONU con maior 
eficácia, obviamef!te. Pero polo de· . 

A implicación da OLP con Sa
dam Hussein ten perxudicado a 

· política de paz da acusa palesti
na 

· Máis que a involucración da-cau
sa palestina con Saddam, eu coi
do que hai que talar dunha liga
ción internacional. Precisamente 
as decisións das Nacións Unidas 
abrigaron a unha non separació~ 
na crise do Golfo. Quer dicer que 
a cuestión de Kuwait está relacio
nada coa causa palestina. Cando 
se fala de acabar coa ocupación 
iraquiana de Kuwait, nós contes
tamos que esta non é a única 
ocupación que- existe no Oriente 
Próximo. A história non comezou 
o 2 de Agosto e na zona existen 
outras ocupacións, nomeada
mente a israeli do território pales
tino. Esta é.a razón da nasa insis
téncia: de aplicaren as resolu
cións nas Nacións Unidas, non 
debe se unha aplicación parcial 
senón a todos os conceitos no 
Oriente Médio. Por isto a nasa in~ 
sisténcia de que - se convoque 
un ha 9onf eréncia iriterna~ional e 

que se fale qo conflito para a reti
rada .israeli do território palestino 
e a de Kuwait que pode se s9lu
cionar dentro do marco· árabe co 
sEru veciño iraqui e a da recupera-. 
ción da soberania nacional ·do Lí
bano~ - Esta é a implicación que 
cómpre ter en conta: as relacións 
da ONU deben ter aplicación 
igual no caso do Líbano, o _de Ku
wait e o 9e Palestina. 

·A situación de tropas paíestinas · 
na primeira liña d_e defensa da 
frente iraqui permite ver as cau
sas de~de outra perspectiva. 

A verdade do rioso problema · é 
que n_o Occidente rion se nos es.
coita ben: non ternos oportunida- · 
de de poder dialogar e o que es1i
ximos é un maior diálogo entre a 
comunidade internacional ou os 
paises occidentais co mundo ára
be a base dun entendemento das 
posturas. Cal é o discurso do ci~ 
dadán palestino e do árabe no 
Oriente . Próximo. · El plantexa o 
seguinte: que non pode compr1en
der q_ue a entrada do exército ira-

qui o 2 de Agosto sexa resposta
da por forzas encabezadas polos _ 
Estados Unidos o día 5 en augas 
do Golfo de Arábia Saudi. Entanto 
nós sofremos unha masacre a 
mans do exército israéii, cond~
nada diariamente por todos os or-' 
ganismos 'intemacionais durante 
os últimos corenta anos e nunca 
miramos que mobilizasen un bar
co. Ainda mais, pedimos o envlo 
d& observadores intemacionaiis. 
que están ao _tanto do que está a 
·pasar 

Por iso esii>dmos no priimeiro 
que antes de di1scutir calquera 
tema que se retiren as forzas e~
tranxeiras da zona do Golfo. En 
segund0i llu.gar, 1q:1J1a· os problemas · 
de Orienle Méio se traten. ou dis
cutan a méi dunha conferéncia 
intemaci nal. Que o diálogo sexa 
anterior a calqueroutro plantexa

· mento~ qua Europa e~tá disposta 
a esooitar ao Mundó Arabe e que 
nun diálogo aberto, baixo a ban
deiras das Nacións Unidas deben 
se tratar todos os temas. o · 

~ hoxe se'"Estados Unidos· ten ·veto a 
Unión Soviéti.ca tamén. Sabemos 
que a Unión Soviética dispón na 
esfera internacional dun arma de 
igual rango ca os Estados Unidos 
e que pode empregala cando quei
ra. ·A Unión Soviética poderia utili
zar o veto e non dar luz verde a 
unha política belicista e máis nun 
conflito coma a dos Estados Uni- _ 
dos-no Oriente.Médio, senóh impo
ñer unha tese pola que esixa a reti
rada de todas ás forzas nos territó
rios ocupados. Quen decid'u a po-

. lítica das Nación Unidas foi Esta
dos -Unidos, nomeado por si mes-

- mo policía en ñome das Nacións 
Unidas, sen que esta institucióh 

_ diga-quen pode protexer os intere
ses xerai'S. Este é un error. Asumi
mos ·as resolucións das Nacións 
Unidas, pero cando sexan, aplica
das pola mesma medida. A xustí
-cia é para tod9s e non hai nengun 
direito internacional que . admita 
unha xustícia selectiva. A desapari
.ción da bi-polaridade non pode su
poñer a aparición dunh'a só potén
cia que· impoña a todo o IJ1Undo a 

. sua vontade. O 

r 

- l 
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·os 'iiberais .arXéntinqs queren liquidar todas as· empresas públicas 

España reconquista América . . 
e compra a compañia·.de teléf~nos ·e as liñas a re1 

• JUAN C. MARTl_NEZ BETELU. 
P. _ _GRINBERG/BUENc;>S AIRES . 

Cinco séculas despois da 
chegada de Colón a este 
contine·nte, parece que os 
españois da era de F~lipe 
González están dispostos 
a repetir, na sua versión 
moderna, a epopeia do 
'92. A xente di aqui que a 
compra dos-teléfonos e 
dos avións · converteunos
nos conquistadores de fins 
do· século XX. A favor · 
desta nova forma 'de facer 
a América xoga un papel 
preponderante· a poi ítica 
de privatizacións que o 
go\(erno do presidente 
Menem püxo en mans dos 
entusiásticos liberais que 
o rodean. Para os 
próximos d,ias poderian 
•niciarse paros de protesta 
que culminaria nunha folga 
xeral, abandeirados polo 
sector da CGT liderado por 
Saul U.baldini. 

A comezos d.e Setembro, a iñter
ventor:a da Empresa Nacional de 
Telecomunicacións (ENTEL). Ma
ria Julia Alsogaray, aproveitou 
unha folga parcial declarada po::: 
los traballadore}S telefónjcos, en 
reclamo dun aumento· salarial, 
para 9espedir a 437 emprega
dos. A intención da interventora 
de provocar o conflito foi óbvia: 
_os primeiros telegramas de des
pido foron enviados un venres á 
tarde, cando os traballadores 
dispuxeran unha trégua no par9 
para negociar coa patronal. "E 
un paro político que prete.nde 
bloqµear o proceso de privatiza
ción", sostivo a interventora, 
quen lles fixo "un fa_vor" aos futu
ros donas de ENTEL -=a Bell 
Atlantic S.A. e a Telefónica Espa
ñola-:- ao comezar o trabalo 
suxo da reconversión da empre-
sa. · 

Durante os quince días en que 
se extendeu, a folga telefónica 
ocupou as primeiras planas dos 
diários. O conflito salarial derivou 
nunha. folga por tempo indeter
min~o, en reclamo da reincor
poración dos despedidos, pero .a· 

resposta de Maria Julia -a quen 
o xornalismo· progresista batizou· -

· como -"interventriz", mistura de · 
interventora e emperatriz- fói 
enviar cada dia unha nova tanda· 
.de telegramas, até totalizar · os 
437 despedidos, alguns deles 

· con máis de trinta anos de anti
~ü idade na empresa. A interven
triz -ex-deputada pala Unión de 
Centro Democrático (UCD), eufe
místico nome dun partido de di
reitas que deu funcionários a to
das as ditaduras militares'- con
tou co apoio irrestricto ao_ presi
dente Menem · e, por suposto, 
dos executivos da Telefónica e 
da Bell. ~ 

A folga telefónica simbolizou a 
resisténcia do movimento obrei~ 
ro arxentino -o de meirande de
grau de organización sindica.1 de 
América Látin&- contra o plan 
de axuste e de pn'vat.izacións do 

.governo menemista e de aí o 
empeño do oficialismo eri aplas
talo, ainda apelando á interven-
. ción militar, como ocorreu en- -
GIBA, ·o centro de comunica-· 
cións internacionais; · onde as 
·operadoras folguistas foron 
ree1T1prazadas por oficiais do 
Exército. O GIBA, ubicado en 
pleno centro d~ Buenos.Air:e'S, foi 
milita~izado,.até tal ponto durante 
a folga que unha. garda armada 
proibiu a entrada e xonalistas e 
ainda de lexisladores, en tanto 
que no interior das oficinas vivía
se un clima de campo .de con
centración no que as oper~d.oras 
eran acompañadas-ao baño por 
policías femininas. · 

!solados pala c;ondución na
cional do seu sindicato .:....;...que 
resposta ao oficialismo- e polas 
duas CGT, conducidas por buró
cratas do peronismo, os telefóni.:. · 
cos te.rminaron por levantar o 
paro, o. 14 de Setembro, rn,.mha 
asamblea na que participaron 
seis mil traballadores. Se ben a 
maioria. votou por segur a taiga, 
os burócratas sindicais arranxá
ron para "contar. comenentemen
té" os votos. A derrota da folga 
telefónica marca un trunfo, ainda 
que parcial, da reconversión pri
vatizadora, - tarea que segura
mente intentarán continuar os 
que asumiron a direción da em
presa desde o pasado 8 de Ou
tubro-. 

o escándalo de 
Aerolíneas 

. ' 

Se a venda dos teléfonos estivo 
acompañada de ácedas discu
sións, a transferéncia da compa-

ma de aviación Aerolíneas Ar
gentinas elevou a polémica a ní

- veis de escándalo nacional con 
denúncias no ámeto xudicial. 

Aerolíneas foi adquirida por 
521 millóns de dólares er:i tofal, 

Para que queren teléfono os . xUbil_ados? 
O traspaso dos teléfonos estivo xubilados están enmudecendo: 
precedido de ·agudas críticas · traballadores, profiSionais e pe-· 
dos sectores de oposición ao quenas empresáriqs deberon 
governo e duriha teimuda resis- cancelar tan importante servício 
téncia do sindicato que agrupa porque os séus orzamntos non 
aos traballadotes da empresa. alc:;anzan para sostelo. E, tal 
Pero :a intervéntora Maria Julia como van as cousas, no futuro 
Alsogaray, escollida por Menem tamén non será fácil acedar ao 
para iniciar. o proceso de ; liqui- teléfono neste país: calcúlase 
dación das empresas públicas, que o· máis económico (servicio 
foi implacábel á hora de levar oomiciliário) custará arre~for de 
adiante a -misión presidencial. 1.800 dóíares, é dicer, algo asi 
lmplacábel, tamén, con· qu_en · como a suma de seis meses de· 
puxeron_ o grito no ceo _polos soldo dun 'traballador- mediana- · 
fortes aumentos aplicados nas mente ben remunerado. Para un· : 
tarifas telefónicas. "Para que- xubilado que perceba o mínimo, 
queren teléfonos os xuQ.ilados?" · que_ é duns cen dólares, o telé- · 
foi a fria reflexión de María Julia · fono convertirase · nun luxo 
cando os vellos se queixáron. oriental: precisaría un ano e _mé-. 

· porque as su~s miserábeis xubi- .dio de traballo para instalalo. 
lacións non lles alcanzan ·nen · , 
para pagar_a cuota do teléfono. ·Proba piloto-
Pero non só os teléfonos dos Desde un princípio, María Julia 

ma de capitalización da débeda 
que está utilizando o Governo 
para ljqui<;Jar:as empresas esta
tais. E o que se empregou no 
caso dos teléfonos e dos 

. avións, pero Alsogaray é moito 
.-máis cobizQso e impacente: 
quer fa~lo todo dun só golpe. 

convertiu a sÜbasta de teléfonos 
nunha cuestión de vida e marte. 
"É unha proba pilotó qué non · 
pode fallar", dician a coro os de
votos da economía de mercado,. 
cuxo prjncipal sostén na Arxent
na é precisamente o pai da liqui
dadora ·dos t~léfonos, capitán·
enexeñeiro. · Alvaro Alsogaray, 

. designado por Menem como "O Estado non serve para ma-
asesor no tema da débeda ex- nexar os negócios", repete a 

· tern·a. Estreitamente ligado á campaña de accion P.Sicolóxica 
alta burguesía nácional, á banca _ encarada . polo governq para 
in~ernacional e ao poder militar, convencer. á xente da necesida- · 
Alsogaray ven de lanzar· a máis -de que ten o país de vender em:. 
audaz iniciativa · en matéria de· presas públicas que, paradoxi
privatizacións: propón que Esta- camente, quédarán en mans do 
do entregue todas as empresas E.stado ,españor C?n alguns só
públicas que sexa necesário : c1os do · sector privado. En ver
para pagar os 65.000 millóns de' -dade, os españois fixeron un 
dólares que suma a débeda ex- , bon negócio, do cal se deduce 
terna da Arxentina. A proposta que á Arxentina non-,lle foi tan 
de Alsogaray non difire do siste- · ben _á hora de facer cantas. o 

As moblllzactóns na Arxentina van en 
aumento coa polftica de llberallsmo 

extremo do Governo Menem. Abalxo a 
central dos teléfonos na rua 

Corrientes, que vfvlu tembro 
balxo a mllltarlzacl6n dos seus 

servfclos. 

unha cifra que apenas servma 
para pagar o précio dos sete 
Jumbo da flota nacional, que 
conta con 27 avións. Pero o ne
gócio de Iberia e os seus sócios 
arxentinos non remata aqui. Ae
rolíneas chegará ás suas mans 
sen o pasivo de 900 millóns de 
dólares - faise cargo J Esta
do-, cun superávit anué!I cerca
no aos 28 millóns de dólares e a 
facturación de Optar (empresa 
cautiva dedicada ao turismo) que 
recada 80 millóns de dólares por 
ano. A operación concretouse 
por 130 millóns de dólares ao 
contado, outros 130 a pagar en 
cinco anos e o resto en tftulos da 
débeda externa, a unha cotiza
ción no mercado secundário de 
Nova York equivalente a 216 mi
llóns de dólares (161 O a valores 
nominais, máis os seus intereses 
por 400 millóns). 

O deputado Moisés Fontenla 
(peroi:iista disidente) pediu ante o 
xuiz Osear Garzón Funes que se 
suspendera o proceso de licita
ción por entender que estaba vi
ciadó de nulidade. O maxistrado 
fixo lugar á: denúncia do lexisla
dor, pero o Governo apelou á 
Corte Suprema de Xustícia. O · 
máximo tribunal tomou o expe
dente através do "per saltum" e 
revocou a decisións do xuiz de 
primeira instáncia, permitindo 
desa maneira que o govemo se
guise adiante coa venda 'da em
presa aérea. O inusualmente ver
tixinoso pronunciamento da Cor
te (nunha xustícia de lentitude· 
kafkiana) serviu . para confirmar 
as s_ospeitas que no seu momen
to despertara' a decisión do go
verno de ampliar· de cinco a nove · 
os membr.ós · dese carpo para 
contar cunha maioria adicta no 
alto tribunal· ... 



GALIZA E MUNDO AllOSATIBBA 15 
~~~~~~~~---,-"-~~~~_:_~~~~~_J~-=--~-,----~~~~-,---~~~N~º4_4_9-_1_8D_E_O_UT_U_BR_O_D_0_19_90~___:_ · 

~----- .,----------,-----'----_:___ELEICIÓNS EN EUSKADI 

i reas arxentinas 
Fallo a velocidade de 
Jumbo 
O obedente tribunal (entre cuxos 
membros figura Rodolfo Barra, 
ex-man direita do ministro de 
Obras Públicas, Roberto Dromi, 
1 íder do proceso privatizador) 
pronunciouse a velocidade de 
Jumbo: en só dez minutos botou 
terra sobre a resolución do xuiz 
Garzón Funes, quen respaldara 
os argumentos do deputado 
Fontenla ao calificar como "so
ciedade irregular" a organización 
final da empresa privatizada por 
non encadrarse dentro das leis 
vixentes na Arxentina. O artigo 
23 da leí 23.096 estabelece que 
"o ente a privatizar deberá estar 
oganizado baixo a forma de so
ciedade anónima, debendo con
formarse de acorde co previsto 
na lei 19.950 cando se trata da 
constitución de sociedades co
merciais". Engade que o decreto 
1024/90 dispón a criación de Ae
rolíneas Argentinas S.A. con par
ticipación estatal minoritária e 
que "esta forma societária non ' 
se encentra prevista na mencio
nada lei 19.950, que só prevé so
ciedades nas cales o Estado 
sexa titular de, cando menos, o 
51 por cento do capital social e 
que sexan dabondo para preva
lecer nas asambleas ordinárias e 
extraordinárias". 

Apoia diplomático 
español 
O deputado Fontenla denunciou 
que a venta "está viciada de nuli
dade porque se venden accións 
dunha sociedade anónima non 
constituida como tal". Pola sua 
banda, o lexislador da coalición 
Izquierda Unida, Luis Zamora, 
pontualizou que "só os tres 
Boeing 7 4 7 que posue Aerolí
neas valen o que o comprador 
paga en efectivo" e sinalou que 
"para completar este negócio re
d.onde o Estado quédase co pa
sivo da empresa co cal, despois 
da privatización, estará sen a ga-

náncia, sen os avións e con toda 
a débeda". 

Indiferente a estes cuestiona
mentos, o embaixador español, · 
Joaquín Bassols y Jaca, advertiu 
que "a nosa preséncia aquí non 
é casual. Ademais de ENTEL e 
Aerolíneas, contarán coa nosa 
participación nas ár~as do petró
leo e as autopistas. E unha proba 
de confianza co desenrolo arxen
tino, no que ternos cifrada unha 
gran esperanza, tamén para xe
rar e gañar cartos." 

Resulta admirábel, por certo, a 
capacidade de confianza do di
plomático ibérico, en médio dun
ha das mais graves crisM sócio
económicas da Arxentina. O se
vero axuste aplicado polo gover
no a instáncias do Fondo Mone
tário Internacional e dos sectores 
de priviléxio da Arxentina, segue 
a causar estragos entre os traba
lladores e a clase média, esta úl
tima considerada xa unha espé
cie en extinción. O nível de de
semprego actual duplica o pro
médio dos últimos quince anos, 
co 11,5%, máis un 14,5% de su
bempregados segundo dados do 
Instituto Nacional de Estadística 
e Censos. Estímase que dos 
aproximadamente 33 millóns de 
arxentinos, 1 O millóns viven en 
condicións de pobreza. Un re
cente traballo de avaliación so
cial demostrou que, como con
secuéncia da aplicación da polí
tica económica do govemo, es
tanse axigantando dramatica
mente as diferéncias económi
cas entre as clases sociais na Ar
xentina, entre un extremo de cre
cente riqueza e outro polo -
maioritário-- de aguda probeza. 
Segundo a investigación sobre 
ingresos e consumos efectuada 
por Estudos Poi íticos e Econó
micos Nudelman Bass, un ·octa
vo da povoación (o 12,5%) aca
para o 50 por cento dos ingresos 
e a outra metade ten como desti
natário aos sete octavos restan
tes (o 87,5%) dos arxentinos. O 

As duas Arxentinas 
Nos últimos cinco anos -a 
partir da "economía de guerra" 
aplicada por Alfonsin no 1985-
a Arxentina reduciu a sua pro
dución total en pouco máis do. 
4 por cento e o Producto Bruto 
Interno por habitante caeu o 
11,2 por cento, segundo da
dos do Banco Central. 

Aquén da frialdade das ci
fras, as duas Arxentinas -a do 
poder e a marxinación- sairon 
dramaticamente á superficie 
en Xullo pasado. O día 9 -Dia 
da lndependéncia- Menem 
organizou o desfile mlitar máis 
importante desde a ditadura 
de Videla: nove mil uniforma
dos sairon á rua, cun custe su
perior ao millón de dólares. 
Neses mesmos dias, os diários 
arxentinos publicaban fotos 
que poderian ter sido tomadas 
na Biafra: eran do neurop'si
quiátrico estatal de mulleres, o 
Moyana, onde 32 pacentes 
morreron por falla de alimenta
ción e aten'ción médica ade
cuada, no marco dunha redu
ción orzamentária cada vez 
meirande para saude e educa
ción. 
· Alonxado, cada vez máis, 

dos sectores populares que ft
xeron posíbel a sua eleición en 
Maio do 1989, Menem consoli
dou a sua alianza cos chama
dos factores de poder: os gru
pos económicos, a lgrexa e 9s 
militares, no plano local, e os 
Estados Unidos, no marco in
ternacional. Na metade do ve
rán as folgas dos grémios tele
fónico, de mestres, ferroviários 
e estatais e a derrota eleitoral 
dos dous partidos maioritários 
(o oficialista peronismo e a 
Unión Cívica Radical de Alfon
sin) que foron aliados na con
sulta popular, na proyíncia de . 
Buenos Aires en torno á refor
i;na da Consitución provincial 
determinaron a evolución polí
tica. Máis alá da reforma co
xuntural da reforma, o trunfo 
do non ao que propuña o ofi
cialismo, por un abrumador 70 
por cento, revela disconformis
mo popular co plan económico 
do governo -Buenos Aires é 
governado polo peronismO-- e 
o desgaste dos partidos tr di
cionais, e abre un imensü' sig
no de interrogación,sobre a fu
tura. éonformación do mapa 
político na Arxentina. o 

Manlfastaclón pro-negociación en Donosti, en vísperas da campaña eleltoral. 

Surprende a rixidez do PNV, EA e EE á proposta 

·unha entrevista con ETA 
. ' 

fixo mudar a cal"!'lpaña eleitoral 
.J.IRATZAA 

A entrevista concedida a 
Egin por ETA fixo mudar, 
sen lugar a dúbidas, todos 
os textos que 
laboriosamente tiñan 
preparados os dirixentes 
poi íticos para o comezo 
da actual campaña 
eleitoral autonómica das 
Vascongadas. 
As declaracións de ET A, cun 
contido importante nas diversos 
frentes de análise abordados na 
entrevista, revolveu o corral do 
Pacto que, de saída, mostrouse 
á defensiva e co único argumen
to políticamente inútil, por anti
dialéctico, de dicer berra que te 
berra, ainda que empregasen 
distintos tonos, que todo era in
toxicación sen ter en canta que 
a confirmación por parte da or
ganización armada basca da 
existéncia de contactos limitába
se, na realidade, a reafirmar nos 
seus xustos termos os últimos 
comentários que viñan realizan
do desde un tempo antes da 
aparición da entrevista. 

O fácil recurso da negativa sen 
argumentos exibido polos diri
xentes do Pacto chocaba, non 
obstante, coa disposición e von
tade negociadora patentes nas 
declaracións dos dirixentes de 
ETA. Incluso pode surprender a 

. alguns dos set.Is votantes a rixi
dez dos líderes do PNV, PSOE, 
EA e EE á hora de valorar o con
tldo da mensaxe. Unha rixidez 
numantina frente á exposición de 
critérios de flexibilidade enmar
c~dos en compromisos cualitati
vos que facilitarian o avance cara 
unha solución política negocia
da. 

En definitiva, desco'briuse máis 
unha vez a cerrazón política 
duns dirixen~es que, s6 en púb!li-

co, non queren mostrar a impar- · 
táncia real, por exemplo, dunha 
proposta concreta exposta por 
Euskadi Ta Askatasuna nunha 
entrevista, e que suporia para 
esta organización un' elemento 
suficiente para corresponder cun 
xesto pola sua parte. 

O ponto dos trasladas -se
guimos co exemplo--.de Antxon, 
Belén e Makario, coa incorpora
ción de Josu Urrutikoetxea, Ma
marru e Txikierdi ao país que 
ambas partes escollan como lu
gar de encentro, é un enorme 
paso adiante, de gran entidade 
en torno á atitude da organiza
ción armada basca, que fai vis
lumbrar un novo proceso de con
versacións. 

Un novo proceso que se perfi
la baixo a estela das experién
cias aprendidas en Alxer e en 
compromisos anteriores, ainda 
que non debe repetirse a saída 
aos . mesmos pontos da famósa 
noite do 22 ao 23 de Marzo. 

Estratéxia 
intoxicadora 
Detrás da escandaleira suscitada 
polos candidatos do Pacto, es
cóndase, ademais da sua debili
dade, o descobrimento da sua 
íntima estratéxia intoxicativa. 

Días antes da entrevista con 
ETA, aparecida en "Egin", xa un 
rotativo madrileoo anunciaba 
contactos entre esta organiza
ción e o governo, citando fontes 
do Ministério do Interior" e da 
Loita Antiterro'rista. 
· Un adiantamento ,informativo 
interesado que non suscitou as 
iras da clase política, pois ofere
cíalle un precioso aviso a nave
gantes, xunto cunha série de 
movimentos en torno ao,s con
tactos, que, eran enmarcados por 
Interior na "estratéxia eleitoral de 
HB", para que. dest1e xeiito. os lí
deres, poHticos t1i1vesen °' seu ,cra
vo ao1 que, ac,oUerse,. 

É precisamente o alto ' nivel 
desta sesgada información o que 
demostra unha auténtica atitude 
de prudéncia política sobre os 
contactos entre ET A e o Estado 
español, o que forza a declara
cións como as realizadas pola · 
organización armada na sua re
cente entrevista. 

Curiosamente, dous dias des
pois da aparición da citada en
trevista, unha nova información, 
esta vez nun rotativo basca, vol
ta incidir no tema sacando a relu
cir un documento interno de ET A 

· dirixido aos seus militantes e ao 
que, todos nos imaxinamos 
como tiveron aceso tras a deten
ción de "B8:1do" en lparralde. 

Un ·documento que non fai 
máis que confirmar, de maneira 
palmária, que existiron propostas 
concretas para o reinicio de con
versacións, e non simples recá
dos. A organización armada ad
virte neste comunicado "que 
todo o proceso de conversación, 
e, en xeral, a negociación, que
ren utilízalo como arma e como 
outra frente de guerra chea de 
raiba e de mentiras". 

A información, que corroboran 
as ' declaracións publicadas por 
"Egin", ven zanxar a polémica 
suscitada sobre si existiron ou 
non contactos e dá paso a puas 
reflexións incuestionábeis. 

A partir de agora xa ninguén 
poderá pór en dúbida a existén
cia dós citados contactos. A par
tir de agora, e na mesma medida 
que a credibi'lidade de ETA que
da iora de toda dúbida, a de Ar
dantza ,e Jáuregui, tamén sen 
nengun xénero de dúbida, acada 
as suas cotas máis ínfimas. 

Un . Ardantza que deberá de 
xusfüicar o seu raiboso e histéri
'°º disct!.:Jrso, ou pasar á história 
de Euskadi como o baluarte do 
Ministério do Interior español. o 
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CARTAS 

V CENTENÁRIO 
1992 é un reto para o movimento 
ánti-imperialista e .de soljdarieda
de con América Latina. E xa hora 
de comezar á desmascarar a ce
lebración dun xenqcídio, dunha 
conquista, de un "descobrimen
to" que ten o 12 de Outubro 
como dia "grande". 

En vez ·de celebrar esa matan
za, eses 500 anos de contínuo 
expólio e opresión, hai que adi
car-lle ese enorme orzamento da· 
Comisión Pro V Centenário a dar 
a coñecer os problemas, as mi- . 
sérias, as opresións dos case 
que 50 millóns de indíxenas que· 
ainda sobreviven en toda Améri
ca· Latina. Viven en constante 
drama de someter-se ou desa
parecer. Ant~ o notábel avance 
da cultura maioritária mediante 

. planos oficiais de desenvolvi
mento para ampliar fronteiras 
agrícolas, os indíxenas teñen · 
que retroceder cada vez máis 
cara zonas selváticas, mais che
gará un momento no que xa non 
existan lugares onde retroceder · 

· e a "integración" ocurrirá me
diante o uso da violéncia, ante o 
natural resisténcia destes povos 
para non deixar-se someter. 

A sistemática destrución da 
Amazónia, a represión do moví- · 
mento indíxena é silenciada pa
las grandes axéncias de prensa 
internacional. Un bon exemplo 
de isto é o levantamento popular 
que a princípios de Xuño, o mo
vimento indíxena qo Ecuador, 
agrupado na Confederación de , 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE) protagonizou. 
A pesar da dimensión do conflito 
(o país estivo 12 dias paralisado), 
a prensa internacional non lle 
adicou nen unha só liña. Pouco 
antes das eleicións xerais, pro
vinciais e municipais do 17 de 
Xuño, o movimento indíxena do 

-Ecuador cuestionou seriamente · 
a un rexime que de cando en 
cando os convoca a votar e es
quece-se de tocar os aspectos 
relacionados coa ·sua cultura, 
vida e supervivéncia. O levanta
mento iniciou-se coa toma da 
igrexa de Sto. [)ómingo, en pleno 
centro da capital, Quito, por cen
tos de camponeses chegados 

· das suas comunidades. Conti
nuou co bloqueo de todas as es
tradas do país, con manifesta
cións e ocupacións das princi
pais capitais departamentias e a 
toma de máis de 100 facendas. 
ó peche de mercados comple
tou ·a paralisasión do Ecuador. 
Para rachar o bloqueo informati
vo, piquetes de camponeses, 
ocupaban emisoras locais, nas 
que'difundian os seus comunica
dos. A resposta de terratenentes 
e militares non se fixo esperar. A 
detención masiva de dirixentes 
indíxenas, a ocupación de comu
nidades máis combativas e os 
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disparos de arma de fogo para 
despexar as barricadas.provoca
ron alguns mortos e numerosos · 
feridos. A pesar da negativa do 

· presidente socialdemócrata dq 
Ecuador, Rodrigo Borja, anego
ciar e aceitar as reivindicacións 
alegando que os indíxenas pre- . 
tendian en realidade crear ur:i Es
tado dentro de outro Estado, o 
Presidente tivo que negociar pre
sionado ·palas mobilizacións. 
Nos últimos meses puxo-se de 
manifesto que os acordós alcan
zados teñen sido incumpridos 
por Borja. Ante esta actitude te
ñen sido incumpridos por Borja. 
Ante esta actitude guvernamen
tal, o movimento indíxena ten 
manifestado que non cesará a 
sua loita para obter o que· ten pe
dido. 

O Colectivo de Estudantes 
Anti V Centenário manifestamos 
a nosa total solidariedade cos 
povos indíxenas do Ecuador e a 
nosa repulsa á celebración do 
mal chamado V Centenário do 
Descubrimento de América e o 
noso apoio á Declaración de Bo
gotá do 12 de Outubro de 1089 
onde. os indíxenas e campone
ses do continente acordaron im
pulsar a loita para pór fin a estes 
500 anos de opresión e discrimi
nació_n e dar paso á construción 
de unha sociedade nova, demo
crática, solidária e respetuosa 

·coa diversidade cultural, que se 
basee nos intereses e aspira
cróns populares. o 
Colectivo de Estudantes Anti V Cente-

·j 

nário 
(Santiago) 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros , 
gal egos 
e portugueses 

DOCE DE OUTUBRO 
Co gallo desta data e cara o que 
se ·tenta celebrar no ano 92 que 
cinicamente se deu en chamar 
."encontro entre dous pavos" o 
colectivo Xevale fai unha dura 
crítica ao que realmente vai ser 
unha nova recolonización do 
povo americano. 

A Comisión Nacional para a 
Comemoración do Quinto Cente
nário tenta celebrar esta efeméri
de apresentáñdoa. como algo po
sitivo e beneficioso, disfarzando 
a realidade que supoxo e ainda 
supón a destrución social, ecoló
xica, cultural, económica e física, 
dos pavos indíxenas da América. 
Esta comisión non dubida en de
dicar máis de 500.000 millóns de 
pesetas para esta celebración, 
esquece facilmente os proble
mas da débeda externa, fame, 
xenocídio ... que atinxen a estes 
países. A invasión armada de hai 
cincocentos anos toma hoxe for
ma de expólio de todo tipo atra
vés de coñecidas institucións 
como o Banco Mündial, Fondo 
Monetario Internacional, a CEE, 
o império Yanki ou calquer multi
·nacional. 

Pensamos que este Quinto 
Centenário debe ser unha data 
de denúncia das atrocidades de 
que foron e son obxecto os pa
vos de América e, á vez, unha 
ocasión de comprometer o noso 
apoio na procura da verdadeira 
emancipación, liberdade e identi
dade destes pavos. 

.Xevale invita á sociedade a·re
flexionar ante a história e a crua· 
realidade na que están a viver 
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hoxe estes pavos irmáns que 
sempre nos acolleron nos duros 
tempos da emigración. Pero ta
mén chamamos a actuar en to
dos os eidos através de protes- ' · 
tas, de reivindicacións... e ante 
todo con mostras de solidarieda
de cara a conquerir unha auténti
ca xustiza que están a demandar 
estes pavos. 

Cara os vindeiros anos Xevale 
traballará duramente através da 
denúncia e a crítica a esta cele
bración, pero sobretodo en pro
xectos de cooperación con co
munidades indíxenas de Améri
ca. 

Xevale remitiulle unha carta ao 
Rei Juan Carlos calificando de 
"barbárie tráxioa e humillante" a 
"conquista" e un "insulto" a sua 
celebración no ano 1992. 

Declaramos o dia 12 de Outu-
bro "dia de loito mundial". O 

Colectivo Ecopaclflsta Xevale 
(Monforte) 

PUBLICACIÓNS 
E BIBLIOTECAS 
A associa96 cultural galega com 
sede em Madrid: "Embaixada 
Galega da Cultura-Renova9áo", 
legalmente constituida e inscrita 
no registe oficial quer fazer públi
co o seguinte. 

al Esta associa9áo cultural to
mou a decisao de enviar a todas 
as bibliotecas galegas as nasas 
publica96es, gratuitamente, para 
que nenhum leitor fique privado 
destas obras por causas alheias 
a literatura, normativa, etc .. 

b/ Realizados estes envios a 
todas as bibliotecas públicas in
cluidos os concelhos de cab09a 
de bisbarra, isto é, Sárria, Minho, 
Mondonhedo, Montarte, Porrin
ho... Etc .. Encontramo-nos com 
a surpresa de que o primeiro en
vio á biblioteca municipal da 
"Povoa do Caraminhal" é "rehu
sado"!! Fazemos outro envio, 
esta vez "certificado" e da se
guinte maneira: Sr/Sra. Bibliote
cário/a da Biblioteca pública mu
nicipal da Povoa do Caraminhal/ 
Puebla del Carmiñal... A nossa 
surpresa produze-se de novo. É 
"rehusada" urna vez mais a nos
sa revista só por usar um topóni
mo que polo visto provoca as 
iras dos senhores regedores 
deste concelho!! Mas é que náo 
entendem a segunda forma que 
despois da barra incluimos? 
, c/ A que extremos de ódio 

cheganios neste país galega á 
nossa própria língua? Que delito 
ternos cometido aqueles que de
fendemos um galega descastel
hanizado? Por qué os leitores 
desta biblioteca sáo privados da 
nossa revista pala decisáo de al
guém tao inculto e "reaccioná
rio"? 

di Náo irnos intentá-lo e novo, 
nao enviaremos mais as nossas 
publica96es á "Povoa do Cara
minhal" mentres a normalidade e 
a inteligencia náo governem o 
-::oncelho, pero denunciamos 
ante o 9piniao pública estas ati
tudes só próprias de urna época 
passada (?) 

e/ Agradecemos a correta ati
tude das bibliotecas públicas 
municipais, ou da "Junta'~. de. 
outros lugares por se terem mo
lestado em nos remeter o seu 
agradecimento polo envio da 
nossa revista: 

Betan9os, A Corunha, Ouren-· 
se, Montarte de Lemas, Pontea
reias, e muitos outros concelhos, 

que nao só amostran gratidáo 
senao que pedem que continue
mos a lhes mandar as nossas 
publica96es que gastosos poráo 
a disposi9áo dos leitores. o 

R.Q.F. 
(Madrid) 

DISTENSIÓN INTERNACIONAL 
Os positivos procesos que se es
tán a producir hoxe na área inter
nacional especialmente en Euro
pa, abren o camiño a novas con
ceicións acerca da seguridade 
dos pavos e das nacións como 
unha das condicións fundamen
tais para garantir a paz e o pro
greso da humanidade. Unha xei
ra de factores políticos, econó
micos e militares conduciron ac
tualmente á criación dunha reali
dade que está caracterizada por 
unha tendéncia que ten como 
obxectivo substituir o equilibrio 
da forza polo diálgo político e 
construtivo, a confrontación dos 
blocas militares pola colabora
ción, e a desconfianza polo bon 
entendimento. lsto ocurre por
que a cuestión da seguridade e 
da c<3operación en Europa son 
determinantes para o desenvolvi
mento positivo ou negativo no 
mundo. Non se pode acadar a 
seguridade através da carreira 
armamentista, coa confrontación 
dos blocas e o ilimitado arsenal 
da guerra fria. 

Nas novas condicións, nas 
que existe unha tendéncia á de
mocratización das relacións in
temacionais, cando se nota cada 
vez máis o papel dos países me
dianos e pequenos que esixen a 
sua afirmación ante os maiores, 
e a sua directa participación na 
solución dos problemas mun
diais, a seguridade non pode ~er 
bipolar. Sen negar o peso e a 
responsabilidade dos grandes 
paíes no campo da seguridade, 
agora esta seguridade debe ser 
xeral e para todos. Cada país 
adquire a importáncia dun factor 
de estabilidade da situación no 
mundo, e convértese en tal can
do a seguridade e a· distensión 
poi ftica van acompañados por 
outros procesos beneficiosos. 

Outra condición para que a se
guridade sexa xeral e estábel é a 
redución do abismo de desigual
dade no desenvolvimento eco
nómico entre os diferentes paí
ses, á axuda aos países pobres 
para que entren no camiño xeral 
do desenv0lvimento moderno, e 
a explotación dos ben materiais 
e espirituais da nosa época. O 
trinómio distensión política, cola
boración en interese recíproco e 
redución da desigualdade no de
senvolvimento, é determinante 
para profundizar o proceso de 
distensión, para a sua afirmación 
como unha tendéncia que este 
trinómio, atope plena expresión 
mentres haxa ainda motivos para 
os diferentes conflitos políticos, 
económicos e sociais, segundo 
amosa o caso do Golfo Pérsico, 
debido á agresión do Iraq, ou 
cando se producen os estopidos 
das paixóns nacionalistas en di
versas zonas de Europa. 

O desexo dos povos é que o 
espírito de colaboración interna
cional se consolide, para que a 
paz e a seguridade sexan garan
tidas para todos os países e pa
vos, sexan grandes ou peque
nos. o 

RICARDO ÁLVAREZ .. 
(Vigo) 
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Morre Lueiro ·Rei,. 
xornalista e escritor da rebeldía e o compromiso 
O pasado xoves, 11 de 
Outubro, falecia no seu 
domicilio de Q,Grove, o 
escritor e xornalista 
Manuel Lueiro Rei. 
Lueiro pertencia a unha 
saga · de escritqres que 
xeracionalmente 
estaban marcados pala 
dramática experiéncia 
política do golpe de 
estado militar do 18 de 
Xullo do 1936. A sua 
biografia está preñada 
polo compromiso e a 
militáncia a pral das 
ideas da liberdade e o 
socialismo o que lle 
ocasionou non poucos 
problemas na sua vida. 
Lueiro Reí naceu o 9 de Abril do 
1916 en Fomelos de Montes ain
da que desde neno vai residir 
no Grove onde vive o golpe milí
tar de Franco. Precisamente 
desa ferida fonda, que el lem
braba como decisiva no artigo 
póstumo que publicou Faro de 
Vigo o sábado que era enterra
do, está atravesada toda a sua 
obra como xornalista e como es
critor en vários xéneros. 

Lueiro estivo fuxído polo 

Da minguada nómina de escri
wres galegas nos que a condi
ción de cidadán, de home dun 
tempo e dunha terra, axexa, 
cruza. atravesa e rouba secadia 
as convenc1óns e regulamentos 
temporais do ofício literário, o 
nome de Manuel Lueuo Rey ten 
todas as condic1óns para figurar 
en pnrneiro plano. Deseguida 
compre engadir que na obra 
toda de Lueuo hai unha vontade
de estilo e unha vocación estéti
ca inequívoca vencellada á xe
neración galega do desterro -
Seoane, Lorenzo Varela. Arturo 
Cuadrado, D1este, Blanco 
Amor- e relacionada coa do 
exilio do 27. 

O compromiso do autor de 
Crónicas de una transición in
transigente (entendido aquí no 
mellar senso gramseiano de es
critor aliado cunha filosofia de 
liberación) persegue a memória 
porque milita na créncia de que 
lembrar é de vivos : a lqita por 
recuperar a rn~rnória é corno a 
batalla contra o poder. Nos ame
nes de un reinado que foron os 
banzos últimos da escada da Di- ' 
tadura o secuestro máis escan
daloso era precisamente o do di
reito a lembrar . Se por man da 
Ditadura quedase, todo teria so
lermiñamente mudado naquel 
impresentábel trilobites das ten
déncias que predicaba o bun
quer do .fascismo mal chamado 
ideolóxico; ou no pantasmal es
píritu del doce de febrero, que 
fara comicidade pura se 'non 
costara_ o sangue -de Vitoria e 
Montejurra e tantas outras. 
Quen non lembra está condena-
0do a repetir os erras e cambiar . 
es de sabios. como dí un indig
nado personaxe das Crónicas, 
coa condición de que se podan . _ 
asumir ~ interiorjzar os antece-

monte nos primeiros meses da
quel verán aciago. No 1942 
gaña praza como técnico do Mi
nistétio de Facenda e por eses 
anos faise militante do Partido 
Comunista rnantendo contacto 
coa guerrilla na Galiza e cum-

plirldo labores corno correspon
sal· da emisora Radio España In
dependiente. 

A sua relación coa emigra
ción galega é moi intensa e per
siste, norneádarnente na figura 
de Arturo Cuadrado, até ~s no-

O veterano xomallsia é escritor fol, 
nos últimos anos da sua vida, así
duo colaborador de Á Nosa Terra 

sos dias-. Foi na Arxentina onde 
.e'stabeleceu unha íntima amís
tade coas grandes figuras. da 
cultura galega . emigrante do 
momento : Luis Seoane, Lorenzo 
Varela e o próprio Cuadrado. En 
distintas viaxes nos anos 1968 

CRÓNICA DUN ·xoRNAIJS,TA 

dentes de calquera sustitución 
do poder. Se nos quitan o direi
to á memória pode suceder que, 
no cámbio de direito, a amnistía 
sexa. como de feito sucedeu, 
para os que trincaban da dita- . 
dura. 

Eu non me resigno á normali
dade imposta de que as cróni
cas de Lueiro, publicadas en 
boa ¡:¡arte en diários e revistas 
no len~o decorrer da transición 
política, non teñan hoxe espácio 
posíbel como recanto de o~i
nión , tribuna libre ou calquer 
outro disimulo posíbel das ideas 
que non alourniñan ao poder, 
nas publicacións da G~za. Esta 
poderia ser a mellor c:onstata-

. ción de que o autor exerceu con 

G. LUCA DE TENA 

precisión o desacreditado oficio 
de Casandra, escandalizado 
porque unha transición a mé-

,-,~PROSA 
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LUEIRO TEN O 
ARRECENDER ÁS __ _ 
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dias se convertise na perpetua
ción do poder. As non poucás 
publicacións periódicas de Es
paña, e até o compromiso dal
gun diário da Galiza pala demo
cl-ácia, rion foron, pol9 que hoxe 
é evidente, roáis que un présta
mo interesado do poder, carente 
dunha burguesia democrática e 
disposto a chamará pólvora an
tes que recoñecer a ti:adiciór\ 
democrática na esquerda (outra 
non había). Eu entendo que non 
outra foi a razón de quff por a1-
guun tempo na prensa da Galiza 
(que dispón hoxe de modelos 
abando para unha asignatura de 
terror en calquera escala de pe
ríodismo) se lle chamasen ás 
causas polos seus nomes . Ouen 

ANTE A BANDEIRA .DE MAfruEL -LúEIRO REÍ 

Cando, horas despois do seu pa
samento, un xomalista me invi
tou a que sinalara, "en dúas pa
labras", o rasgo máis relev.ante 
de Manuel Lueiro, eu, ·de canta-· 
do, contestei :. "Morreulle a Gali
cia unha das súas máis firmes 
conciencias críticas : unha con-

- ciencia crítica perman~ntemen
te radical" _ 

En efecto, foi radical mesmo 
en ·tempos en que selo consti
tuía grave risco . A súa militan
cia no Partido Comunista nos 
anos do clamor da Victoria de 
Franco fainos pensar nun home 
incapaz de ser cómplice de .cal
quera- sitúación política ba$tar
da. Hoine de principios, · sábese 
ben cal foi a súa bandeira, e en
volto nesa bandeira toi enterra-

. do hai tiías. 
· Hoxe xaz no camposanto do 

XESUS ALQNSO MONTERO 

Grove baixo unha fouce e un 
martelo vermellos, que- nada te
ñen que ver co martelo e coa 
fouce aducidos por Ceaucescu 
durante décadas_ Lueiro , como 
tantos outros esquerdistas. au-· 
ténticos, sabía moi ben que o 
Capitalismo, capaz de xerar 

-'HoMEDE 
PRIN"CIPIOS, SÁB-ES-, E

. BEN CAL FOI A SUA . 
BANDEIRA. E 

ENVOLTO NESA 
BANDEIRi\ FOI 

ENTERRADO HAf 
DÍAS' 

prosperidades · sectoriais; é un 
sistema moralmente irlicilo, e 
sabía que desde esa concepción 
da - existencia non é posible 

· achegars~ ~ verdadeira raíz dos· 
. problemrnas e das inXusticias. 

· Como radical (que -vén de raíz) 
a súa moral non podía se-la ego
ísta do Capitalismo; tiña que se
Ja solidaria do ComunismO, que 
teri que ver con· oomunidade e 
mesmo con comum·ón. . · 

Nesta esixencia, que nel, ás 
·veces, semellaba ·ntr¡ms:ixencia, 
viviu nos denadeiros anos, anos 
nos que foi, a cotío; un crítico 
radical da eivas desta demo- . 

racia (non da Democracia)_ 
Nunha socie9ade t,an pr;osaica, 
t n pmgmatica. e t.an hedonista , 

voa o0ritica de Lueiro era unha 
bei ·n : unha heiz.ón e case un 
mil gre_ O 

., 
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ao 1·972, · Lueiro ten unha inten
sa actiVidade como conferencis
ta na América e ali publica al
gun dos seus libros_ Nestes últi-

. mas anos a sua preséncia na 
prensa, un meío 'querido ·por el 
e onde velou as suas primeiras 
arn~as como escritor, cirlxiuse 
.aos xomais "Hoja del Luñes" de 
Vigo e "Faro" e a esté semaná
rio como columnista ·durante vá
rios anos_ . 

A obra de Lueiro , sempre a 
cabalo das línguas.galega e cas
tellana, é extensa _e nun repaso 
aparecen os títulos Manso, Na
cencia_ Cuentos y poemas, Jun-

. cia dé amor, Vicente y el otró, 
Un tempo de sol a sol (poemas 
do nena galega), La noch~ espe
ra al alba, Escolma ferida , O Sol 
na crista do galo e Ll ·tempo de 

_ sol a sol, recollendD no volume ' 
Crónicas de una transición in
transigente- parte da sua prosa 
de xornal dos anos 1977 e 1978. 
Lueirci ten -participado tarrién en 
diferentes homenaxes colecti
vas que adoptaron a forma de li
bro, como o soado Poemas. al 
Che: editado na Habana no 69 
ou Chfle no corazón. Homeaxe 
a Pablo Neruda. : · 

Activo rnilttante do PC , Luei~ 
ro Rei foi concellal por esta far-

-mación no Grave nas prirneiras -
eleició:r;is municipai~ do-1979_ O 

esté interesado en pór á p~oba1 
o que digo, que intente o diáfo
go por carta ou artigo con algun 
deses bustDs parlantes . que son 
os columnistas dalguns ·diários 
galegas. Jefferson dicia que _a li
berdade de expresión eta ·a que 
garantía todas as demais nunha 
democrácia e será que ·a liberta
de de monólogo. que· disfruta
:rr;;::is non é entre nós senón refle-

- xo do exercício do poder. 
Todo isto ven p. canto de que 

en calquera- cornunidade con 
boa saude política . un escritor · 
que publica aos 17 anos o seu 
primer artigo ( diário El País de 
Pontevedra) contra a -pena· de 
marte; que burla a represi0n na 
busca sen descanso dunha lín- -
gua política e ética; que traballa 
·na liberación da cultura do ·se
cuestro escolástico e da función 
estupefaciente sen renunciar á 
poesía e· a beleza; que continua 
a tradición dos gÍandt?S escrito
res de periódicos tia daliza, con · 
pluma afeita a vários xéneros e 
a duas línguas; uri escritor ~si , 
entendo eu, _é un ben público: ~ 
algo asi como parte do patrim,ó
nio dun país. As crónicas son 
unha mostra do que digo e ·do· 
qlie Lorenzo V arela escrebeu da 
prosa periodística de L eiro 
"que ten o arrecender ás veces 
acedo mais sempre conmovente 
do pan que se calle no forno con 
urxéncia"_ O ar de liberdade , a 
seitura da língua das crónicas, 
a confianza que transmite na 
dignidade 'ª no futuro do home, 
é algo ao que ternos direito os 
softidos leitores de diários na 
Galiza condenados á incultura 
como xénera e a contemplación 
estólida do imperialismo. O 

Pról!)gO ao libro de Manuel Lueiro Rei, 
'" tónicas de una transición intransigente" 

... 
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CULTURAL. 

DA GASTRONOJVIIA AO COÑECiMENTÜ. 

A· prirneira necesidade · dos ·ho
mes primitivos, cando os tem
pos ainda non eran história, foi 
a de comer. Mais, cando o indi
viduo tiña o bandullo cheo, lago · 
dunha lixeira · sonadiña, obser
vabá. Miraba de arriba a abaixo 
os restos óseos do zanco de ave 
com,ido. Despois de rniralo rnoi-""' 
t_o utilizouno, fuco con el agullas 
ou coitelos e de aí r,iaceu a cul- . 

. tura. Pero non conWnto con iso, . 
ao dia seguinte rnatou, rnatou 
un animal para ver corno era por ' 
dentro ,. con calma, apartando 
capa por capa, diseccionando 
pouco a pouco, probando' e po
ñéndoll_e nome ás vísceras. Da 
curiosidade e observación· na
ceu Q éoñecirnento, quizá dese 
acto cruel quede nó subscons
ciente colectivo o sadismo .cara 
os anirnais, o dano inecesário.~a 
experirn~ntación _. dexenerada: 
pois non se coñece o motivo 
desa acción. Pero non é este o 
terna que hoxe nos ocupa. 

Retornando o tema gastronó
·rnico do coñecirnento ·chegarnos 
a Cunqueiro, pesoa moi achega
da ao már ~sobretodo desde. o 
prato, mais tarnén O.un xeito cu~ 

· rioso e observador, don Álvaro 
de seguro que utilizou o método 
científico para cla~ificar os pro
dutos do mar polo seu sabor, re
pe~iria unha e outra vez o fenó
meno, até dar cunha categoría 
para cada especirne. 

Pero ao igual que' os homes 
primitivos, non satisfeito con iso 
inteirouse dó nome que os cien
tíficos deron ao. marisco, quixo 
saber máis e ficou abraiado can
do descobriu que a· centola se 
chamaba Maia squinado, a lan. 
gasta Palinuro elephas e a néco
ra. P01tunus puber (revisada ac-
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tualmente a nomenclatu·ra foi 
aceitada Necdra puber) e qÚe
~ou fa9cmado porque estes · no-

.mes ·1evábano directamente á 
antiguedade, á mitoloxia ·grega 
e romana. Perguntábase como 
os científicos !les _puxeron eses 
nomes divinos e helénicos ·a: es
tas espécies, quizá os prirneiros 
estudiosos puxéronlles eses no
mes por . non . charnarlles "Meu 
deus", "Estrela entre os maris
cos" ou "Oh señor, señor" ao 
probar as suas entrañas na me
ticuJosa disección, como xa .fi
xera hai milleiros de anos o pre
hominido curioso. 

Ao coñecer todo isto de segu
ro que don· Álvaro iria máis · 
unha vez probar estas eqpécies, 
para deixar correr o ~eu .rnaxin 
polo c~o buscando · ¡;lS Pléiades 
e entre el9,s a Maia, a estrela 
máis· ferrnosa, ·au pala Eneida 
seguindo o rumo da nave de 
Eneas que é guiada polo piloto .. 
Palinuro', ou quizá ínvocándo ao 
deus Portunus· protector dos 
partos romanos pa_ra que se dei-

., .. _ --. 
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xase cfilr palas nasas costas. 
E unha vez. rematado o prato . 

pensou, rememorando. a Ber
trand Russell cando soubo que 
os melocotóns proviñan de Chi
ria, '.'dende que souben .todo.isto 
gústame rnoito· máis" . 

Cando un investigador deno
. mina un ser vivo sempre ten un

has razóns, pode utilizar un cri-
: tério descritivo (da rnorfoloxia, 

lugar onde habita ,. etc.), pode 
referilo a un feito comemorativo 
ou a· unha persoa importante, o~ 
simplesmente aplicar un critério 
·particular. De af que haxa no
mes ferrnosos e suxerentes, de 
significado rnitolóxico ou con 
reféréncias literarias, rnais ta
mén é posíbel que se esqueza o 
motivo polo cal se denorninou 
asi ou ·puder ser que, co tempo, 
se perda o seu significado e. con · 
isto, parte· da história que aga-

. t:han tras-o seu nome xenérico 
·e o seu apelido específico . . 

Qnha razón máis para deno
minar un ser vivo é a gastronó
mica, non hai rnáis que ver 
éomo nomeou Linneo o rnéxi
llón, o croque ou a ostra, co ape
lido de . "E!dule" (ostrea ei:Jule) 
que se poderia relacionar co 
.verbo latino edere_ que significa
ba nutrj.r, sen dúbida nengunha, 
Linneo coñeciá ben esas espé
cies, pois, corno descrebilas sen 
o seu sabor! ' 

o exernplo máis claro é o do 
níscálo, un sabroso cogumelo ,. 
abondoso paixo dos piñeiros, 
qve . t~n como nome científico 
Lactarius deliciosus, e non me
reqe máis comentárip, de segu
ro que de sabela D. Alvaro, seria 
o seu prato .preferjdo. O 
(.A propósito de: "Con .la marisquería ga
llega. Fábulas y leyendas de Ja mar" . A. 
.Gunqt.teiro) 
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Celebr9use en. Mallorca 
·o VII Encoritro G8leuzca 
Os escritores galegas reclaman . 
maior atención das autoridades para o gaiego 
. 1- ' 

•x.c. 
Durante a pasada fin de 
semana celebrouse en 

. Mallorca o VII Encontro 
de ~sqitores · Gaiegos, 
Bascos e · Cataláns 
(Gal~uzca) durante os que 
se deb.atiron ponéncias 
sobre a criación liter~ria 
diante da 
homoxeneización cultural, 
a crise da poesia ·na · 
sociedade tecnolóxica e a 
historia _ da narrativa 
nunha dialéctica actual. 
O encontro decidiu 
estimar nunha próxima 
asamblea a entrada en 
futuros eventos dos 
escritores asturianos en 
língua própria. 
O pasado domingo dia 14 rema
taron en Palma de ·Mallorca os 
VII Encontros Galeuzca no que 
participaron 15 escritores gale
gas. 'D Encentro, estruturado en 
ponéncias elaborou un comuni
cado final que critica a homoxe-

. neización dtl~al imposta polo 
mercado dominante, "que se 
traduce nunha -universalización 
destructiva das nasas línguas e 
cultura, nun proceso de etnocí
dio paralelo ao deterioro do 
mundo físico. O naso posiciona
mento ante esta realidade de
fende a intercomunicación en
tre iguais e para conseguila rei

. vindicarnos unha política cultu-
ral, educativa e editorial qque 
asuma a defensa das nasas cul
turas nacionais" 

Noutra parte do comunicado 
faise refe:i;éncia explicita á poe
sía e a sua depreciación no mer
cado da cultura, "contestamos a 
depreciación da Literatura e en 
especial da Poesía no mundo 

r,--:~:~{;..-S~ 
Uxlo Novonelra 

actual e avogamos pala sua di
fusión através do libro en pri
rneiro lugar e de todos os mé
dios que . a tecnoloxia moderna 
aterece" . Finalizan cunha refe
réncia ao ensino e aos meios de 
comunicación "que deben cola
borar na loita pola recuperación 
do mundo oral e da mernória co-
lectiva" . · 

Os escritores galegas suscri
biron un escrito dirixido ás au
toridades institucionais galegas, 
no que se manifestan "ante o 
evidente estam::amento no pro
ceso de normalización da lingua 
nos últimos anos tanto no cam
po do Ensino como no da Admi
nistración", instando aos máxi
mos representantes "dos pode
res lexislativo e executivo, asi 
como aos rectores das universi
dades galegas e outras persoali
dades e institucións~ para que 
den un verdadeiro paso adiante 
no proceso de normalización da 
língua, signo da nosa identida
de e forma da nosa nación'< Os 
asinantes, que formaban parte 
da deleg-ación da AELG, eran 
Uxio Novoneyra, Maria Xosé 
Oueizán, Miguel Anxo Femán
Vello, Xosé Maria Álvarez Các
carno, Lino Braxe, Miguel San
de, Cesáreo Sánchez, Xavier R. 
Baixeras, Eloi Caldeiro, Xosé 
Lois García, Manuel Forcadela, 
Xoán Ignácio Taibo, Xosé Porto 
Matalobos, Ánxeles Penas e 
Xosé Manuel Martinez Oca. O 

Atención á banda deseñada 
do Norte de Portugal 

-II Encontro de comiqueiros 
en Ourense desde os dias 
22 ao 27 de Outubro 
Do 19 ao 27 de Outubro 
vanse celebrar en Ourense 
as II Xornadas de Banda 
Deseñada de Ourense que 
organizan o Frente 
Comixário e máis a Casa 
da Xu:ventude . . o' 
en contra, o máis 
importante que se realiza 
no nos0 ·país, serve tarnén 
de encontro cos 
comiqueiros do Norte de 
Portugal. 

As Xornadas de Ourense estru
túranse en exposicións, debates 
e outre tipo de actividades de 
abrigada atención polos intere
sados do xénero. No campo das 
exposicións, presentes en case 
todas as s.ás posíb€is dé! cidade 
das Burgas, estarán a adicada á 

- xoven BD portuguesa, "Mas 
cria9óes"; "Debuxantes en. Ban~ . 

da" , dos novas criadores. da his
torieta galega; "Papel de Mulle
res", unha escolrna realizada 
polo Instituto de la Juventud, 
"Mujeres · Jóvenes" e "Medios 
Revoltos":; "La Chavalita", comic 

do portugués Arlindo Fagundes; 
"Best Of ... ", obras orixinais do 
portugues José Morais ; "Cornic
Saurios", orixinais do número 2 
da revista "Frente Comixário" ; 
"Para sair do paso" exposición 
dos mellóres traballos do artista 
ourensán Tito; "Artecomixário".' 
os últimos doce anos de Andrés 
Fortes e "Obras de Pepe Canei
ro" con traballos . do coñecido 
humorista vigués. 

Entre as outras actividades a 
reseñar deste encontro, o grupo 
ourensán "Phanzynex" organiza 
unha exposición. 'con rnateriais 
de diversa pi;ocedéncia; unha 
mesa redonda sobre "A BD e 
outras artes" ; un encontro cos 
ensinantes, unha mostra de -vi
deos e un "Obradoiro de BD" 
durantes dos dias 22,23,24 e 25 
na · Es cola de Artes Aplicadas e 
Oficios Arísticos . 

Os dias. 25 a 27 celebraranse 
as Xuntanzas galaico-portugue
sas da BD e pecharase o 27 cun 
encentro informal entre debu
xantes, guionistas, editorés e 
diferentes expertos, cunha Fes
.ta de Clausura desde a meia·tar
de do 27. . O 

., 
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Oficio dH 
escreber, · un 

~libro de 
entrevistas 

Co título Oficio de escribir, 
Luís Rei Núñez editou, da man 
de Edicións do Castro, unha sé
rie de entrevistas con escritores 
galegas. As entrevístas viran 
Jume no xomal Faro de Vigo. 
Son doce escritores; digamos 
que todos os que están, son. 
Non están todos os que son, de 
primeiro por espazo; de segun
do, porque o autor pára en es
critores de máis de cuarenta 
anos (o máis novo é Alfredo 
Conde, 1945) ; e , terceiro, o au
tor fqi a sua escolla. 

Os entrevistados son case to
dos criadores, ainda que dous 
deles teñan pouca obra de fic
ción . Valentin Paz Andrade e 
Fílgueira Valverde. Outro é un 
ensaísta: Ramón Piñeiro. Outro 
un_ ensaísta-divulgador : Femán
dez del Riego. Os outros , agás 
Novoneira , tanto escreben prosa 
como poesia, ben que Carlos 
Casares e Alfredo Conde só -
por sorte para todos- lle deron 
ao verso na sua mocidade. 

Os nomes que quedan por di
cer: Carvalho Calero, Ánxel 
Fole, Eduardo Moreiras, Neira 
Vilas e Méndez Ferrín. Doce ne
mes que contan (ou contaron, 
país o autor- avisa que xa non 
están entre nós Paz Andrade, 
Ánxel Fo le e Carvalho c ·alero ; a 
pouco de ver lurne este livro 
morria Ramón Piñeiro)- na nasa 
literab:ua . 

As entrevistas, non moi lon
gas -foron publicadas nun xor
nal, como se dixo--, dannos 
unha visión cabal de cada au-

• tor ; visión que se completa coas 
respostas ao cuestionário Proust 
(ainda que Neira Vilas , por mo
tivos que non se din, só respon
de a nove das vintenove pre
guntas do tal cuestionário) . 

Oficio de escribir é un livro 
para ter cando non se teña nada 
na mesiña de noite. Para ler de 
vagar. Para saber cousas - non 
moitas, rnais si interesantes
destes doce escritores e pensa
dores. Para mesmo, comparar as 
respostas duns e outros ao 
cuestiónario. Un livro que se 
ben non nos explica o oficio de 
escreber de cada un dos intere
sados, quer dicer, dos entrevis
tados (faltan preguntas, tan par
yas, ás veces, como "por que se 
escrebe" ou "para que escrebe" 
ou mesmo "como escrebe"), si 
podemos tirar algunha resposta 
aqui ou acolá. Son; ~ontodo, en-
trevistas que nos axudan a fa
cernos unha imaxe impresionis
ta do personaxe; e un libro que 
serve, tarnén, para decatármo
nos que, ás veces, ' cunha pe
quena entrevista e un cuestio
nário sábese tanto dun autor 
como despois de ler toda unha 
série de conve'rsas en volurne ca 
mesmo personaxe. 

E'Sperando que Luís Rei Nú
ñez entregue novas entrevistas 
con outros escritores, leamos 
este volurne, que é absoluta
mente recomendábel. E, sobre
todo, agadézamos ªºautor qu 
non esquece.ra .a· un escritor ei 
poeta qlie está a pasar d masia
do desapercibido: Eduardo Mo· 
reiras . O 

X.G.G. 

Os-saberes 
de fronteira 

Ensaios de 
Xoán L. Pintos 

As fronteiras dos saberes é 
o titulo dunha antoloxia detex
tos, ensaios, documentos, que 
durante dez anos escrebeu 
Xoán. L. Pintos. (l J O autor rner
gúllase na Jeitura e na proble
mática dunha série de fildsofos 
contemporáneos para resaltar os 
límites do saber nun xogo de 
fascinio e de equilíbrio . 

O intento é visto polo autor 
asi : 

"Os textos reunidos neste li
bro , fruto como son dunha posi
ción de fronteira, conciben os 
saberes ao naso alcance como 
saberes fronteirizos . Construída 
a obra sobre dous eixos'básicos, 
a fronteira como metáfora das 
posibilidades do coñecimento, e 
a pluralidade como modo e re
sultado do exercício do coñecer, 
ditá fronteira é ao mesmo tempo 
signo do domínio e da emanci
pación dese domínio, signo da 
territorialidade dunha leí e posi
bilidade de evasión desa regÚla
ción legal a meio da transgre
sión, concebida como o pasar 
esa fronteira , o poñerse "ao ou
tro lado". 

A obra consta de catr.o partes, 
13 capítulos e unha conclusión. 
As duas primeiras partes, "Su
xeitos e razóns", debaten con P. 
Sartre, Michel de Foucault e K. 
Marx. Os capítulos respectivos 
son os mái.S longos e . as pescu
das rnoi severas. Pqdernos resal
tar as páxinas dedicadas "a ver
dade, representación e poder" 
en Michel de Foucault: 

"Hai que deixar de falar ideo
loxicamente do poder para bai
xar ao nível dq relacións do po
der, non sempre claras e a miú
do contraditórias. Por iso nos 'in
vita a pararnos un momento no 
noso discurso e focar o poder · 
como criador, corno produtor. 
De que?" 

De saber. En várias entrevis
tas que Foucault concede ao 
longo de 1975 aparece esta pro-: 
blemática constantemente:· "Se 
o poder non ti vese por · función 
mais que reprimir( ... ) se non se 
exercese máis que ·en función 
negativa, seria fráxil . Se é forte, 
é debido a que produce eféctos 
positivos do desexo e tamén a 
riiv~1 de saber. o poder, lonxe 
de estorbar o saber, prodúceo". 

Nas outras duas partes, "ac
cións e sociedades '.', entran no 
debate Mounier, Machiavelli, · 
Marcuse, Habermas, etc. Men
tres na temática relixiosa o:in
t rlocut.or ,for~ Marx, ne morcil é 
1i1'1aquiavelp. Nt;>s capitules des
tas s 'rj ,~ a pr ,séncia e ¡;t pro
b]a llátipa da sociedade ,galega 
e constante. () capitulo 11 é 
unha · proposta metoldolóxica 
para investigar ~ sociedad€ ru-

Guieiro ·· 
9ULTU_RAL . 

· ral galega. Pintos afirma que so
bran estadísticas pero faltan da- . 
dos;· subliña igualmente a ho
moloxia desta sociedade .con 
calquer outra tamén rural. O ·ca
pítulo 12 aborda un tema tópi<::o, 
o caciqliismo. Di: 

do .resto, especialmente o -12, 
bon resumo dos procesos: de · 
subdesenvolvirrÍento. Algo pare
cido esperabamos do capítulo 4 
sobre o colornalismo, que está 
visto rnais ' d<?sde as metrópolis. 
que ·descte a descolonización. 

Un bon servício de edicións 
do · Castro · á culforá galega. É 
necesário que alunas d·e ·C.O.U. 
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nuado ./ a filinografia do máis 
_ grande cljador ~e· ten dado o 
· cine, Serguei Mijailovich Ei
senstein .. Se o anÚ.ncio non va--
ria, terernos a oportunidade non 
só- de ollar alguns dÓs me.mentas 
clave da história do cine' senón 
tamén de exercitar a nostálxia 

· daqueles . momentos onde ollar 
"Poternkim" , '.'A Folga" ou "Ou
tubro" en exibicións clandesti-

· "a° caciquismo · non é . unha 
pura atitude de resisténcia e de· 
mantimento da posición privile
xiada, xa.que entón desaparece
ría coas capas soc-iais · que su
postamente o xeí:an; non máis 
que un prod.utó dunha clase so- . 
cial determinada, o caciquismo 
é esencialmente un .fenómeno 
de mediación social" . (p. 284) 

· e o público en xeral teñan a 
· man, en. gálego, o saber enciclo

pédico que· convén tantas ve
ces . O 

F.C. 

.. nas, nó soporte .dunha sabana 
branca pendurada da parede 
dunha casa amiga , erta tamén 
un exercício de modesto com
bate contra a Ditadura, en tanto 

. Cq.n esta ~a~axe rnetodolóxi- . 
Gª Pmtos anafisa a obra de A. 
Cas.t~lao ." Serripre en Galiza, 
para abrillantar as afirmacións 
do ' ilustre .político nacionalista. 

A obra en conxunto resulta 
unha cacería de qcertos, para
doxas e . atrevimentos . Pintos 
métese inteiramente nos seus 
escritos : xoga, emerxe, mergú
llase, non deixe títere con cabe
za, nen cabeza sen afei~acto. Ler 
a Pintos é pasar do brillante ao 
esperpéntico, do estelar ao co
tián : é pratidu un deporte nun
ha socioloxia . para despertar 
durmintes da ciéncia conven- . 
cional. . 
· Digamos, por fin, que Xoán 

Luís Pintos de Cea é '"profesor en 
Santiago de Compostela, depar
tamento de Socioloxia da Uni
versidade. Naceu en Santiago 
en 1939 e cursou estudos de 
Teoloxia, Filosoíi.a e Socioloxia 
en diferentes universidades eu
ropeas. Nos anos 60 participou 
aqtivamente nos "Coló~ios ga
legas de cristiáns" (os europeos) 
e agora l3Uilla á docéncia unha 
investigación dé E?quipa iñter
disciplinar de profesores e alu
nes. O 

FRANCISCO CARBALLO 

Pintos, Juan 'Luis, Las fronteras de los 
saberes . Akal, Madád, J990. pp'. ~18. 

Manual de 
História 
Contemporánea 

Con este terceiro volume, rema- . · 
ta a· obra de Históría Universal, 
coordenada por Carlos Sixirei 
Paredes e da autoría de numero
sos historiadores. 

O método lembra a Historia: 
de siglo XXI, inda que só ·a nívei 
de alta divulgación. O int1e:riese 
está na síntese de aconteciffien
tcis da Históna Universal que se, 
nos dá · na nosa própria língua. 
Pero .a obra non · está escrita 
desde Galiza, senón desde os 
manuais que se resumen. Pre
domina a visit;m inistituci ;nal e 

· evenencial se máis. Este \~alu
me m consta de 15 capitulas e 
un e.p~ogo. O 12. t4 e t 16 san 
sectoriais e a1'g:o diferen~ados. 

, contribuía á , toma de concién
Giua, o debate . e a reflexión so
bre o réxime do Xeneral. 

:..Nado en Riga, capital da Le- . 
tóma, en Xaneiro do 1898 e 

1 

marta 50 anos despois en Mos- · 
cu, S.M. Eisel)stein foi definitlo . 

. por Georges Sadóul. como "un ti~ 
tári, un· xénio d<? cine1 un home 
do Ranacemento". A sua aporta
ción cúltural e estética no cam-

--~º cruxol do 
· galegilismo· 

. Ed: do Castro editá en facsímil 
a coleceión Nova Galiz..a , Rúine
ros 1a18, ·1937-1938. O coidado 
da edición estivo a cargo de 
Xosé Lois Garpia. 

Esta edición facsimilar resulta 
de dificil leitura, debido ao ta
maño minúsculo das · letras; de
beuse utilizar ,outro formato. 

Fara diso, non· pode ser mái.$. 
·a propósito .tal obra. Caída.Ion a ~ 

publicación R. Dieste e A.R. 
Castelao. Hai páxihas· inteiras 
destes dous incomparábeis ria
nxeiros. . Pero resénrannos as · 
suas páxinas moitas surpresas, 
v.g ., poemas de R. Cab'anillfil! 
de inflamado verbo republicano; 
do seu filio hai artigas na· mes
ma dirección. Blanco Amor aco
deu tamén como B. Alvarez. E 
tantos máis . 

Nesta revista Nova Galiza 
·está en nuce "Sernpre -en Gali
za" de Castelao , hai numerosos 
reproducións dos debuxos de 
guerra; revélase de carpo inteiro . 
Dieste e aparecen, nada menos, 
máis de' 600 nomes de asasina-

.. dos naqueles anos na Galiza. Un -
·documento yalioso "para todos. 
Se o lesen os mozos, que libera
ción terían ! O 

F.C • . 

'Eisenstein na 
madrugada dos -

1 marties 
1 ' 

1 - - - ~ A fü~ga 

A pia..rtir do vmdeiro martes o 
primeiiro icanal da televisión es
tatal fai uOha proposta cinema- , 
tográfica que desde ha{ tempo 
botábamos en.falta. Por primeira 
vez vaise abordar de xeito conti-

po da ·práctica artística cm;1firIJ1a 
unha traxectória intelectual. de · 
difícil comparanza en toda a 
história ·do cine. Realizador, 
guionista, montador, debuxán-· 
te , figurinista, ambientador, di
rector teatral, arquitecto, actor, 

. pintor, matemá.tico, comurtista, 
. · defensor duriha arte para .o povo 

que · fose tarnén unha arte ao 
servício da revolucióin'. .. velaí os 
.seus atributos . 

1. 

. Con _só sete películas realiza
das (ademaiS dunha longa ma
rea d~ proxectos ·inconclusos, 
entre elas levar ao cine "Ulises" 
de Joyce ou· "El CapitaÍ" de 
Marx), unha imprescindíbél 
aportación no campo da teoría, 
do cine e unha rica e complexa 
incursión no terreo das artes 
plásticas e .G teatro, _a obra de 
Eisenstein cbnstitue unha pre
ciosa síntese de todo o percorri
do intelectual e político dos ·mo
vementos de avangarda durante · 
a prlrneira metade do noso sé~· 
·culo. . , · 

Eisen8tein aplicou ao cine a 
técnica da "montaxe de atrac
cións" que ignora a regra das 
tres unidades e consiste en que 
da correlación de duas imaxes 
sen relación entre si extráese 
unha idea ... e ·fixo das persona- · 
xes cole·ctivas, do povci, das ma
sas .explotadas , as protagonistas 
únicas dos seu~ filmes, de xeito 
que as suas obras son .como 
grandes frescos corais nos que 
.se desprécia o valor_ individual 
éio actor até chegar á emoción 
e o compromiso polo camiño .do. 
conxunto. Un ritmo perfeito, 
case de danza, un emprego ex
cepcional· da montaxe, que fai 
inecesáriois os movementos da 
cámara e que fai tamén que os 
seus filmes sexan exemplos pa
radigmátic:;os e únicos da su a 
utilización, unha perfecta com
prensión do manexo da cór 
( éxemplo só na segunda parte 
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de "Ivan Grozn" !van o Terríbel), 
da música ("Alexandr Nevsky") 
e unha perfeita .· orquestración 
·cornplernentáiia entre a eleición 
da planificación ... velaí alguns 
dos atributos que converten a 
Eisenstein nun xénio único da 
conformación do cine corno · 
unha das sete artes e corno . un 
dos rnáis gr_andes artistas do sé- · 
culo vinte. 

A .folga 
"A folga" ("Statcha '.', 1925), cin- · 
co pe.zas en r seis -actos, parte 
dunha série de filmes sobre o 
rnovimento obreiro ante a Revo
lución do 1917. Posta en cena 
por S.M. -Eisentein con artistas 
do prirneiro "TElatro Obreiro do . 

Gui.eirQ 
... ~~YLTURAL. 

-sen dúbida, o cadro con máis 
forza do grupo--:. son- cadros 
que non din grandes palabras, 

· pero .suxiren moitas emocións: 
Dividido o espácia en grandes · 
superficies monocromas on_de , 
cóma unha mancha ou unha 
illa, quedan no centro os ' ani
mais e as xeografias que falan 

'de soedade e de rnistério . Cada 
cadro garda unha referéncia a 
un mapa, se~ límites precisos. 
Compón unha xeogr~a interior, 
onde unhas poucas .referéncias 
narrativas poden explicar a 
eséncia . do lenzq. Os vermellos 
fortes e os ocres buscan. un es
pácio persoal, facendo un equili~ 
brio entre a composición ceibe 
e a austeridadé cromática. Frei
xanes, coma outros mernbros do 
antigo grupo · Atlántico , móstra
se agora máis maduro e case 
ascético , quedando no lenzo só 
.o · necesário. A impresión final 
da· exposición é de soedade, de 
pafsaxes _imposíbeis e de cabu
xas que non queren ir ao monte. 

CARLOS AMARO 

O diñeiro 
pintado 

A riível· das · institucións nen 
s~quer se .plantéa a validade da 

. - arte de Warhol -baste lembrar 
a gran rriostra montada na pres- _ 

· tixfosa Hayward Gallery de Lon
dres o ano pasado. Na exposi
ción actual da Fundación March 
exponse unha parte da série 
Cars, trinta e seis cadros gran
des -'-todos serigrafias e acríli
cos sobre lenzo-: e · dez debu
xos . O título fai referéncía á 
compañia alemá Dairnler-Benz, 
proprie~ária de toda a série, que 
hái dez anos encarregoulle a 
Warhol pintar os principais co
ches que forman a história da 
casa Mercedes, desde os pri
'meiros até os prototipos máis 
futuristas . Coma sempré, War
hol parte. da ampliación dun ori-

. ~al fotográfico , botá.ndole lago 
un número reducido · de cores 
planas . Os cadros están basados 

. Prolet Kul", 0 filme que plereceu 
un prérnio na Exposición de 
Arte Decorativo de Paris · no 
1925, sorprende pglo seu vigor 
e perfeición técnica, .sobretodo 
tendo ·en canta que está feito 
por un rapaz de apenas 25 anos_ 
Corn_.o sernpre en Eiseristein . o 
protagonismo é colectivO' e a 
sua facilidade para s~ber cornbi-. 
.nar . e mesturar primeirísimos · 
planos con planos totais ou de 
obxectos, a sua rnestria para ex
plorar os contrastes de ritmo na 
rnontaxe e darlle intensidáde e 
emoción dramática, a sabiduria 
por controlar grandes.rnovimen
tos de masas nos horizontes dos 
decorados naturais, son todo~ 
elementos que está.n xa ben 
presentes en "A folga" e servian 
como esquema básico xe~al 
para o seu emprego e eclosión 
definitiva en "Potemkim". 

Elsensteln, á dlrelta, co seu operador Tl.ssz na rodaxe de "A Folga" 

Andy Waihol 

" no tema da repetición e a im
presión xeral é dunha série de 
pinturas mecánicas, feítas sen 
nengunha emoción -fálase de 
que rnoitos dos cadros fixéronse 
no taller de Warhol, sen partici
pación do mestre. O grafista é 
moi superior ao pintor e a posí
bel crítica social dos cadros -
non moi abundante na obra in
teira de Warhol- que existia 
nas séries de cadros sobre aci
dentes de coches nos anos se
senta , non se encont ra nesta sé
rie . Hai unha diferéncia grande 
entre as pinturas dos coches 
máis modernos -cercanos ao 
grafismo-- e as dos . prirneiros 
modelos -cópias de antigos ca
lendários cunha distribución do 
espácio e da cor máis forzada . 

De feíto .o ataque aos directo
res de fábrica ~ certos momen
tos da matanza final dos obrei
ros, evocan respectivamente a· 
'motin dos mariñeiros e a mítica 
secuéncia das escalinatas de 
Odessa en "Potemkirn"'. . 

En suma, "A Folga" define xa 
absolutamente a persoalidade 
.de Eisenstein contida con per-. 
feición na sua resp6sta a unha 
definicióp de Dziga Vertoy: "A 
miña cámara é coma un ollo". 
Eisenstein. contestou: "A rniña 
cámara é coma ún puño". O 

CELSO X. LÓPEZ P~OS 

_Tristes amores 

Monsieur Hite 

Case dous anos despois da sua 
estrea no Festival de Cannes, · 
proxéctase en Españq Monsieur 
Hire, unha das pbucas películas 

· francesas que por capricho dos· 
.distribuidores pode verse neste 
país. 

Basada · na r:iovela homónima 
de Georges Simenon, a películá 
é ;un retrato dun personaxe par
ticular', magnificam.ente inter
pretado por Michel Blanc, que 
Vive nun mundo de soedade, 
sen comunicarse co exteriÓr. O 
descobrirnento dunha . vicíña, 
Sandri:ne Bonnaire, que se ispe 
todas as tardes ·coa ventá aber: 
ta, serve para estabelecer unha 
relación entre duas persoas sin
gulares. Frente 'ao "clásico retra
to dun 'Voyeur", Patrice Lecqm
te, director e guionista do filme 
conta a história de amor que. fai 
·pensar no universo de Kafka, 
ainda que non falten referéncia~ 
cinematográficas a Buñuel e a 
Alfred Hitcock --especialmente 
A. xanela indi$creta. 

A descrición da parella ven 
. dada cun ritmo lento, sen 'Oco-

áer grandes acontecimentos ex
ternos pero onde a trastorma:. 
ción acorre no. interior dos per
soaxes. O clima de rareza ten 
duas colaboracións frnpoitantes 
na fotógrafia' de Denis Lenoir - , 
rnoi pálida, parecendo .case 
·unha radiografia da realidade 
máis que undocumento · exac
to- e· a ·rn.úsi.ca repetitiva de 
Michael Nyrnan ~ autor das 
bandas sonoras das películas de 
Peter-GreenawaY. 

A calidad e · desta película des
taca nun pa11orama marcado 
pala estupidez ou mediocrida
de. Esperemos que con ela ve
ñan máis películas francesas -:-
falta!} , . entre· .outras Ihoitas, as 
últimas películas de Bertrand 
Tavemier, Alain Resnais , Cha
brol e. Oodard-ás nosas panta-

· nas. O 

CARLOS AMARO 

Xosé Freb{anes 

Despois de catro anos desde a 
sua -última mostra . en Madrid 
volve e:xpor. na mesma galeri~ 
-Juarra Mordó- o · pintor pon
tevedrés X. Freixanes. A stia in- · 
clusión · nesta ·prestixiosa gale
ria, supón ·un recoñecimentó· 
importante á obra dos artistas 
plásticos galegas, sen esquecer 
as e.xposicións periódicas . de 

Menchu Lamas, Antón Lamaza
res_ e Antón Patiño na galería 
Miguel Marcos e dos mais no
vas, Dario Álvarez Basso é Din 
Mat~oro na António Machón. 

Esta proxección da arte xo-
- ven galega é sempre unha _boa 

nova, despo:iS de t8.I)tos anos de 
facer unha arte iocalista -cheo 
de polbeiras e cruc~iros-· que 
non -saía máis alá do Ferrol. 

unha dúcia de cadros gran
des - e de forte impacto · visual 

. forrria o conxunto da exposición 
de Freixanes . Con nomes tan 
pe.los coma "Mareante solitário'.' , 
"Unha casa na China vermella" 

Tres anos despois da sua morte 
crecen as e:xposicións sobre 
Andy "Money" Warhol, o últirn9 
xénio de Pennsylvania , ao mes-

- rno tempo que as cotizacións 
dos seus cadros . Profeta do arte 
pop, eterno copista dos obxec
tos máis pímios da sociedade 
de consumo --desde as sopas 
Campbell até os ·deterx~ntes- a 
sua contribución á arte moderna 
é decisiva, segundo os -críticos 
máis "entendidos". 

De calquer forma , o obxectivo 
de Warhol de ter popularidade é 
un feíto claro: non hai roáis que 
ollar os grupos de xente que en
che a sala - a típica xente que 
non vai regularmente ás exposi
cións- , comprando posters e 
admirando ao mestre . É unha 
arte fácil , de rápido consumo e 
esquecirnento : o ideal para es
tes tempos de presa. O 

CARLOS AMARO 

Andando a Terra 
Unha escolma dos mellores traballos xornalisticos de 
Manuel Maria_realiZada por M. ·Pilar Garcia Negro e 
. · · · Miguel M~to Fondo . 

• 
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Mfilcos Orsi, actor 
•oebia desaparecer o Centro Dramático e criarse unha boa escala de actores' 

• GONZALO VILAS 

Nado en Sao Paulo no 
1964, este brasileiro de 
aspecto desgarbado e 
sorriso amplo 
esco.menzou no teatro 
hai uns oito anos, 
chegando á Galiza 
xunto con Cordovani e 
a compañia Arte Livre, 
hai catro anos . Tras 
diversas experiéncias e 
contactos co teatro 
galega , Marcos Orsi é 
hoxe integrante dundos 
máis prometedores 
grupos, "Ollomol", e 
autor da obra que os ten 
aupado a esas boas · 
espectativas : 
"Moleques". 
Cómo é que ficaches por 
aqui, cal era a tua experién
cia no Brasil? 
Eu cheguei coa xira de Arte Li
vre no 86, e aparte de distintas 
circunstáncias que me fixeron 
estabelecerme aquí , quería mu
dar un pouco o estilo . Alá no. 
Brasil, ainda que faciamos dis
tintos tipos de espectáculos. 
Cordovani sempre tiraba moito 
para o drama, era difícil sacalo 
de aí. Aquí contactei con distin
ta xente do teatro, andando un 
pouco de aquí para alá. Cando 
fun vivirá Coruña, a miña casa 
estaba á beira dunha garderia . 
Un día que me espertaron os 
berros dos cativos ''moleques" 
en brasileiro) ocorréuseme a 
-idea para a obra. 
E a compañia uollomol" 

· como xurdiu? 
Pois este mes vai para un ano 
da sua criación. A idea era esta
belecer unha compañia que ti
vese despois . Os espectáculos , 
na nasa idea, deben estar adap
tados ás características dos gru
pos, dos actores e tamén dos lo
cais onde se van representar 
despóis . Esto é moi importante . 
Tamén o é (e ainda que sexa un 
tópico, ai que tornar a el sem
pre) que o actor crea no espec
táculo para que disfrute el e o 
espectador. Que quera facer fa
cer cantas máis funcións mellor. 
e non que estas sexan unha pe
sada obriga. 

Do que atopaches no teatro 
galego, vlndoi.• de fora, ~é 
foi o que máis te chamou a 
atención? 
Pode que o das subvencións. No 

Brasil non as hai. Eu non estaba 
afeito a pedilas, senón á facer 
números. pedindo . aquí e alá o 
xusto o posíbel para botar a an
dar os espectáculos. 

Pero vós non recibíChedes 
nengunha subvención para 
11Moleques" ... 
Pedímola, pero os critérios de 
asignación son misteriosos ; nctn 
nos deron nada. Agora. para a 
próxima obra si, tarnpouco sei 
por qué. Os cartas puxémolos 
nós nada máis. aparte dos pro
gramas de man, ainda que para ' 
iso tarnén serva unha folla foto
copiada .. . 

E a obra, contodo, funcio
nou ... 

'Qs ACTORES 
DEBERAN ESTAR 
DESEXANDO TER 
MÁIS E MÁIS 
ACTUACIÓ_N_S_E_N_O_N 

CONSIDERALAS 
COMOUNHA 
PESADA CARGA' 

Levamos 30 funcións, e eu que
ría chegar á cifra de 40. que por · 
estos pagos non está nada mal. 
Voltando ás subvencións, se es
tas son moi grandes tarnén 
pode ser contraproducente. In-

, sisto en que hai que se adaptár 
. aos cenários dispoñíbeis. -Esta é 
unha mentalidade que non exiS
te en moitas compañías. De 
pouco vale unha cenografia moi 
custosa que só se poda repre
sentar nuns poucos locais. O 
que habia era que dotarse cup
ha infraestrutura teatral. 

Qué che parece logo o sem
pre polémico Centro Dramá
tico? 
Debera desaparecer. O que ha
bia era que facer unha boa es
cala dramática, pero non se fará 
porque non é rentábel política
mente, os seus froitos non se 
verían até pasados polo menos ' 
cinco anos. O que debera haber , 
por outra banda, era máis com
peténcia, ir á taquilla. No Brasil, 
coa crise económica tan gorda 
que hai , hai sen embargo moi
tos teatros , e a xente bule conti
nuamente para facer o maior 
número de representacións po
síbeis coma ten de ser. 

Ese estilo non se usa por 
aqui .•• 

A compétitividade haina aquí 
para coller a subvención, pero 
non logo para pelexar por máis 
representacións, etc .. 
Neste ponto da entrevista apa
rece outro integrante do grupo, 
co que Marcos repasa o calen
dário de actuacións saído da re
cente Feira do Teatro. 

"Mañán irnos facer unha fun
ción a Gueiruga, pagadeira den-

\. tro de 7 meses ... despóis uncir
cuito por vários concellos do 
Norte . Como son bastántes fun
cións ternos que aceitar unha 
considerábel rebaixa no caché ... 
É bastante complicado, polo 
que vexo, facer un calendá
rio de actuacións. 
Sabor de todo pola gran diversi-

'Pi,, 
DIVERSIFICACIÓN DE 
OCUPACIÓNS DOS 
ACTORES COMPLICA , . 
MOITO OS ENSAIOS • 
E AS ACTUACIÓNS' 

DICCIONARIO XERAIS 

- - EMAIS DE 

ficación de actividades que se· 
dá nos actores, que fai moi difí
cil agrupalos para as actuacións 
e para os ensaios . A dobraxe 
fastídia moito neste aspecto, e 
o CDG '.'rouba" moitísirno tempo · 
dos actores para as suas compa
ñias. 
Voltando a "Moleques", per
cébense uns métodos e un 
enfoque non moi habituais 
no noso teatro ... 
Utilizamos técnicas pouco usa
das por aquí -cando menos 
ben utilizadas , porque bailar · 
moitos o fan ". pero "como" xa é 
out ra história. Nós tentamos ta
cemos cuns fundamentos bási
cos pero correctos; se usamos o 
"claqué" somos conscentes de 
non ser Fred Astaire, pero si de 
dar un nível digno. Tamén tive
mos que adeprender técnica de · 
zancos, mirnica (a obra non con
tén diálogos). Para esto estive
mos ensaiando 5 meses, senda 
o habitual ou a média de en
saios neutros grupos 2 meses . 
Para o próximo espectáculo ' 
pensamos empreg;:u 10 meses . 
Cal vai ser pois esa obra 
nova? 
Será "Fas e Nefas" de Blanco 
Amor. Curiosamente o direCtor. 
Xan Cejudo, tíñaa coma proxec
to, que nunca lograra "colocar" 
no Centro . Tamén dous dos ac- ' 
tares incluidos na produción re
presentárana de moi mozos cun 
grupo amador. Os grupos profi
sionais nunca chegaron a face
la. Pala calidade .da obra e por 
ser un longo anceio de moitos 
de nós, ternos grandes especta
tivas. 

A obra encaixa nalgún xéne
ro? Cómo vai ser, un pouco 
por riba? · 

Vai ser musical, dentro dun ar
gumento que poderia dicerse do 
xénero fantástico. Ternos que 
aprender a tocar vários instru
mentos, o que nos vai levar bas
tante tempo. Ao darnos tres mi
llóns sobre nove pedidos tive
mos que eliminar algunha xente · 
e recortar algun oufro aspecto. 
Estará dirixida a algun ·tipo 
de público. Por exemplo Mo
leques ·divirte aos nenos, 
ademáis de aos maiores ... 
"Fas e Nefas" será un musical 
para todos os públicos, ainda 
que pode gostar especialmente 
aos adolescentes. O público é a 
nosa única referéncia. Nalguns 
grupos semella non ser asi; hai 
obras que parecen feitas para 
certo tipo de audiéncia ou de 
critica. O que nos interesa a nós 
é quen nos está indo en cada 
fun.ción concreJa. O 

J 
CASTELÁN 

GALEGO 
O OOO ENTRADAS _ RA ACCEDER A 
~5·.ooo A~EPClóNS ~ASTELÁN ó NOSO 
TRAVÉS DO LÉXICO 

1 IDIOMA 

DE USOS. FRASES E SINÓNIMOS 

• ,e stabdmolo esperan'llo! 
· l. ~j • 
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Tendo en conta que o xénero 
necrolóxico cae con frecuencia 
na hipocresía da gabanza opor
tunista ou na mesquindade qa 
venganza póstuma, eu sempre · 
tendo, quizais de maneira obse
siva, a remitirme ao xa escrito 
en vida do finado , entre outras 
cousas porque a sincera tristeza 
pola perda dun amigo nunca foi 
para min mo~ivo de inspiración 
algunha¡. Vai por <liante, pois, 
que a miña altísima considera
'ción da poesía de Díaz Castro 
quedou contundentemente ex
presada nos estudios que lle de
diquei en Poesía~ galega ou no 
libro Homenaxe colectiva. 

Pero .. solventada esta cues
tión, toda nota necrolóxica se
gue ameazada por outras dúas 
eivas: o retoricismo sentimenta
loide e o impudor de falar máis 
dun que do homenaxeado, so
bre o que realmente non se 
aporta nada. Coa fin de evitar 
ambas, quera aproveitar o exí
guo espacio e tempo de que 
dispoño para ofrecer algunha 
novidade que poida contribuir 
ao mellar coñecemento da súa 
obra ou da súa personalidad e. 

Como é sabido, Díaz Castro 
trasladouse en 1948 a Madrid, 
onde traballou, sucesivamente, 
no Ministerio de la Goberna-

Agora que Xosé María Díaz 
Castro entrou co seu sorriso de 
sempre no sono final , quera re
cordar un dos seus soños poéti
cos máis exultantes de alegría 
vital: Nascida d 'un sano. 

Foi en 1946 cando o entón 
xove poeta, que vivía daquela 
en Vilagarcía de Arousa, deci- . 
díu presentarse aos Xogos Flo
rais de Betanzos cun longo poe
ma en castelán sobre dita urbe 
e un tríptico de sonetos galegas 
en honor á muller betanceira. 
Ambas creacións obtiveron o 
primeiro premio da súa modali
dade no certame que, como era 
lóxico, segundo os valores vi
xentes, consolidaba a xerarquía 
superior para o escrito en caste
lán sobre a temática betanceira 
xeral (premio de mil pesetas e 
flor natúral) e o status subalter
no para o f eito en galega sobre 
o motivo femenino (cincocentas 
pesetas). Nese mesmo ano o 
propio autor editaría as compo
sicións na imprenta Celta de Vi
lagarcía: El cántico de Ja ciudad 
e Nascida d'un sano. 

.É así como xurde o "Tríptico 
á groria da b~tanceira" , subtítu
lo dos tres son~tos que canfor-

Rosalia de Castro 
nunha foto 
que gardaba 
Eduardo Pondal 

DIAZ CASTRO DESDE O FRIO 

Dlaz Castro e o autor do artículo 

ción, no Instituto de Cultura 
Hispánica e no Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 
Dependendo desta última enti
dade, encargouse do servicio de 
traduccións do Instituto Cientí
. fico y Técnico "Juan de la Cier
va". concretamente 1no Centro 
Expe[imental del Frío'. posterior
mente denominado Instituto del 
Frío. Os tres últimos nomes ci-

. tactos aparecen nos membretes 
da correspondencia que manti
vo cornigo o poeta nos primeiros 
anos oitenta. 

CLAUDIO RODRIGUEZ FER 

-'DIAz CASTRO 
SINTONIZABA COA 
CONCEICIÓNLÍRICA · 

TEORIZADA POR 
RAMÓNPIÑEIRO' 

Preeisamente naquelas car
tas, Díaz Castro deixa constan
cia ·da dispersión e desorden en 
que se encontraba a súa obra 
poética non incluida en Nimbos , 
da que nin sequera el mesmo 
dispuña . De ·' feito , cántame 
como tivo que reconstruir de 
memoria, axudado polo seu ir
mán Serafín, a triloxía N ascida 
dun sono, que non deu atopado. 
Na interesante versión que me 
enviou daquela rexistranse va
riantes con respecto á primeira , 
que obtivera o primeiro premio 
de poesía galega no certarne ar
tístico-literario celebrado en Be
'tanzos o 19 de agosto de 19'±6. 
Para o autor, o traballo"'urxente 
i abafante" era o principal res
ponsábel de que tivese "moitos 
escritos propios sen clasificar 
nin siquera ordenar". 

Igualmente interesante é a 
catalogación que establece a 
súa obra en tres etapas, corres
pondentes aos seus inicios cla
sicistas (representados por Nas
cida d un sono e por El Cántico 
de la Ciudad, poema tamén ga
lardonado nos xogos floraís cita
dos), ·a unha "época intermedia" 
de producción inédita en caste
lán e, finalmente, ao libro Nim
bos, en tomo ao que compriría 
situar ·os poemas simultáneos 

NACIDA DUN SONO 

man Nascida d'i.m sano, unha 
das primeiras mostras poéticas 
galegas aparecidas durante a 
postguerra en Galicia. 

Este pequeno poemario é un 
canto á alegría de vivir a través 
do tema central da muller , ao 
que se asocian os motivos, ta
mén centrais, da natureza, da li
berdade e da poesía. Os devan
ditos elementos ensarillanse 
nunha totalidade pannaturista 
que iguala e confunde muller, 
vida e poesía, a través da exal-

tación 
concreta das cualidades físicas 
e morais da betanceira. 

A mulls-r aparece non só no 
.marco da paisaxe mariñá "can
tando e ríndo ao vento das Ma
riñas" , senón que se confunde 
co entorno natural, pasando a 
ser ela mesma parte da flora , da 
fauna ou dos astros. Desta ma
neira asistimos a unha identifi
cación metafórica ou comparati
va coa natureza que fai da fernia 
betanceira "puñó de cereixas . 
cristaíñas", "anduriña" , "guin
deiro" , "Variña de avelairo" , ou 
permeira estrela. que Deus 

fix:o" ; dos seus olios, "soles ver
dadeiros"; do seu falar, "un es-

CARME BLANCO 

pertar de melros sob a aur_ora"; 
da súa boca unha "guinda ma
dura"; e do seu sorríso , a auro
ra; "¡ Ai Deus , surrisa aberta 
com'a aurora !". Dita identifica-· 
ción muller-natureza fai da pri
meira símbolo da segunde. e, 
máís en concreto, da terra de 
Betanzos, tal como confirma o 
verso "¡Qué .aguinaldo do Deus 
aos da Mariña! ". 
. Por óutra parte, a composi
ción destaca dúas das funcións 
tradicionais da muller : a erótica 
e a maternal. Moi significativa- . 
mente , como o corre dentro da 
cultura autóctona, o eros apare-

--'NASCIDA D'UN 
SONO É UN CANTO 
A ALEGRIA DE VNIR 
ATRAVÉS DO TEMA 

CENTRAL DA 
MULLER' 

ce asociado ao noivado e vence
llado ao símbolo da auga: "pe
dinlle auga fresca. Pro a garrida 
I doume unha auga tola i acen
dida", "noiva a tecer damascos 
de ternura". Mentres , nesa mes
ma liña ideolóxíca do- peculiar 
1'atriarcado galega, a nai mós
trasenos co don da santidade e 
coas ambivalentes cualidades 
da dozura e da fortaleza que lle 
fan ocultar o pranto do sufri
mento persoal baixo o velo do 
doce canto adicado aos demais : 
"naí , santa naí que canta cando 
chora!". 

Maís quizá o maíor ogro da 
composición sexa a poética vital 
e aberta que presenta, ao tratar 
de facer unha unidade totaliza
dora, sempre en libre movemen
to, entre a muller, a vida e a 
poesía. De feito, a muller betan
ceira simboliza a liberdade con
cebida como libre discorrer da 
vida, por isto o poeta nola mos
tra en mobilidade constante, 
con "aquil fuxir xogando d'an
duriña" e os "pés voandeiros". 

O primeiro poema comenza 
chamando á betanceira para 
que entre nos versos traendo 
consigo toda a naturalidade do 

1 

osa a 
Despois de cinco anos 

reeditamos o esgotado 
primefro número da série 

A Nosa Cultura, · 
ampliando a nómina de 

autores.e as perspectivas. 
~te ese tempo 

mcorporouse .nova· 
bibliografia sobre · 
a _nosa poeta 

e celebrouse o Congreso 
Internacional cando 
o centenário da morte 
da poeta de Padrón . . 

ou posteriores non incorporados 
a el. · 

Sobre a súa aínda hoxe des
coñecida obra en castelán, o 
propio poeta asegura: "En xene
ral , a min no se me coñece en 
Galiza como poeta galego en 
castelán , inda que algúns dos 
meus poemas en lingua castelá 
pe ns o que non son inferiores en 
calidade a algúns dos meus 
poemas de Nimbos, quizaveis 
inda poden ser superiores". 

Outro aspecto relevante é a 
s...úa sintonía coa concepción da 
lírica teorizada por Ramón Pi
ñeiro, quen por certo o conside
raba como "o mellor poeta gale
ga vivo": "Non é extraño que ao 
Ramón Piñeiro lle gaste bastan
te a miña poesía, pois ista en
caixa moi bén dentro da sua 
concep ción da poesía, causa 
que eu sei ben dende hai moi
tos anos. Tamén a min me gas
tan os seus enfoques e critérios 
de valoración" . 

Poeta de calor no Instituto del 
Frío, a denominación do seu lu
gar de traballo posuía as máís 
literarias connotacións, ao xeito 
da redacción dos ventas creada 
por Joyce ou da oficiña lírica do 
leste galega ideada por Cun
queiro. Pero en Nimbos non 
existe a palabra "frío". O 

traballo diario e a forza vital da 
alegría natural : "Ven aos meus 
versos como vas á feira, I can
tando e rindo ao vento das Ma
riñas. I ( ... ) entra no meu sone
to, betanceira!". Así, a poesía 
cobra a perfección da vida crea
da pala divinidade e pode per
derse no libre discorrer natural : 

brinca, anduriña, poi-as rimas rniñas 
cal te dou Dios, enteira e verdadeICa . 

E xa feito de ti, lauro e compreto 
cos iambos dos teus pasos donaireiros, 
co Jume dos teus ollas tan profundos, 

eu ceibarei ao vento o meu soneto 
pra que o teu nome suba antr'os Jourel!os 
hastr'as estrelas, perfumando o mundol 

Mais, finalmente, o último 
poema remata instando á muller 
para que abandone a artificiosa 
creación e valva ao xurrar da 
vida onde poderá ser de verda
de amada polo poeta : 

¡Sal do Poema xa, céibate á ría 
da Vida, carpo enteiro da alegría, 
( ... ) 
¡Así, sin versos, . para qu'eu te queira, 
ti, nascida dun soño, betanceira O 

1 
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NOVAS CENSUAIS . ACTOS · 

• M.CJA'CORUÑA 

Tempo de tránsitos . Se hai 
pouco foi Alberto Moravia, 
agora chegoulle o turno a Leo
nard Bernstein, un dos xénios 
da música universal. E coinci-

1 

dinéio, os premios que tódos 
· os anos dona a Academia 

Sueca. Gorbachov, nestas , foi 
o galardo.nado co Nóbe.l da 
Paz . Octávio Paz. co de Litera
tura . Parece que a forza de pa
r-ir, as cous'as veo ten do certo 
sentido. 

En Compostela -e non po
día ser menos- chegaron as 
chúvias . Mentres. o escritor 
xaponés Munheiro Iked&. -
dende Tokio- publica "El Ca
mino de Santiago en España''. 
Ikeda, que percorreu a rota xa

·cobea no 83 polo território do 
Estado, aponta novos datos á 
xa abondosa bibliografía do 
Camiño de Santiago. 

Moleques. que saiu dunha 
idea de Marcos Orsi, será 
reestrea en Compostela os 
próximos dias 18, 19 e 20, no 
cenano do Auditorio da CAl
xa. É o primeiro espeitáculo 
de Ollamol (Santiago Prego, 
Marcos Orsi, Nuria Sanz e 
Evansto Calvo), mais case 
toda a crítica comc1de ao afir
mar que é "un dos mellores 
traballos teatrais da temporda, 
un paseo ¡)ola mc1tac1ón ao 
xogo uónico, cruel e tenro. e, 
sobretodo, ao humor. Riguro
samente recomendado para 

• Enche de 
árbores Galiza 

Xevale danos unhas pequenas 
mstrucións de como entre to
dos podemos facer algo por 
evitar a grave deforestación 
que está a viver Galiza. Algo 
tan sinxelo como plantar 
unha árbore. 

1. En terreas fortemente de
gradados por causa dos incén
dJos debemos sementar plan
tas do tipo das gramíneas 
para que fixen o terreo e a.fil 
evitar a erosión cara unha 
postenor repovoación. 

2 No resto dos terrees de
bemos segun este xeito de re· 
povoac1ón· 

al Especies · Semente de 
Carballo. Cast1ñeuo, Noguei
ras todas alas de árbores au
tóctonas galegas 

b/ Recolección Datas - Xe
ralmente nos meados do Outo
no cando vexades as landras, 
castañas tuadas no chan 
ba1xo a árbore Collar un saco 
ou bolsa de tela, e empezar a 
recoller a semente deb 1xo 
dos árbores , elexmdo sempre 
as que sexan máis grandes e 
procedan unha árbore en bon 
es tado, .sen plagas ou enfer
medade 

el Xerrrunac16n · En che as 
bolsas ou sacos con semn, vi
ruta, area. follas . bota dentro 
as landras ou sementes que 
que iras plantar . Reméxeas 

• Galicia 
en Europa 

Organizada polo C_C_ Alexan
dre Bóveda e a Aula de Cultu
ra da 'canea Galicia terá lugar -
nos próximos dias un ciclo de 
conferéncias babeo o xenérico 
"Galicia- en Europa", que se
guirá o seguitlte _ calendário 

-
17 de Outubro "Europa como 
espácio cultur81", con inter
vencións de Xavier Alcalá, 
Antón Baamonde, Pedro de 

-Llano e Víctor F. ·Frebcanes . 

18 de Outubro "A problemá
tica económica: poerspectiva 
agrícola e forestal" , con Clau
dia López Garrido, Xaquin F. 
Leiceaga, Ramón Varela e . 
Xosé Posada. 

23 de Outubro. "Problemáti
ca social e laboral do mercado 
úhico europeu". Manuel Bon
mati, Santiago Torrente, Ma-

o · ria Rosa Gómez Pereira e Mi
:! guel Anxo Pérez. 

-~ ' 25 de Outubro. "A indústria 
e e os servícios : outra perspecti-1 ~ va económica". Luis Caramés, 

- C Ceferino Diaz e Xan López Fa
ca!. 

todos os públicos", escrib~ Bo
ceuo_ 

No referente á pintura, talar 
de Francisco Bores, de quen 

. J;;ivier Travieso di que "a ex
posición posturna do pintor foi 

ben e bótalle un pouco de 
água de xeito que todo quede 
bastante húmido (non enchou
pado). Cada certo tempo tes 
que remexer para que todas 
as sementes teñan a mesma 
hunudade, 

Agarda mes e médJo aprox. 
e veralas xerminar até botaren 
a raíz 

di Sementar: Datas- De No-

un acerto, porque son poucas 
as ocasións nas que o público 
pode disfrutar dalgunha mos
tra "oficial" exenta de frivoli
dade" . Sala Isaac Diaz Pardo 
do Auditorio de Galicia. O 

vernbro a Febreiro . Podedes 
sementar as landras sen espe-· 
rar a que xerrninen inda que 
teredes menos probabilidades 
de que nazan. Para sementa
las tedes que buscar un monte 
ou lugar onde exista ou existi
ra a espécie que vaip.s plantar_ 

Fai un buraco (entre 5 e 8 
cm.) e situa a landra, SE?mente 
ou planta xerrninada sempre 
en sentido horizontal. . 

E roáis nada, xa o sabec;les, 
rapidamente a coller _sacos, pi
cacho, moitas ganas de traba
llar e , adiante!! Galiza agarda 
polo que podas ti facer. Non 
esperes a que sexan os politi
cos porque entón xa podemos 
emigrar, que non nos vai que
dar unha árbore. 

Lembra sempre utilizar pa
pel reciclado para salvar as ár
bores . 

REGRESO DE INGLATERRA 
BUSCO TRABALLO 

ANISAL MASEDA CORTIÑAS 
Carnets 82 e D 

Experiéncia 8 anos na Empresa 
London T ransport Thort and So ns 

Contacto ~ (986) 29 58 64 

29 de Outubro. "Aspectos 
-pollticos da preséncia da Gali- . 
za na Europa" .' Victo Porto¡ne
ñe, Rodríguez Pardo, X.M . 
Beiras, -Camilo Nogueira, Cán
dido S. Castiñeiraas e Xosé 
Luis Núñez. 

• Xornadas de 
Banda Deseñada 

bo 19 ao 27 de Outubro terán 
lugar en Ourense aS II Xoma
das de Banda Deseñada que 
xunta a criadores, editares e 
animadores desta especialida
de con exposicións de colni.cs 
(9 sirnult.áneas), de fanzines , 
vídeos, mesas redc:mdas, ... e -
unha xuntanza con criadores 
portugueses. 

EXPOSICIONS 

• Naisaxes-Sobral 
Exposición do pintor marinen
se na Nova Sala de. Exposi
cións da Cabcavigo 

• Carmen Ares 
Exposición de óleos da pintora 
e xomalista Carmen Ares. No_ 
Café Ruanova de Santiago_ 

• Robert Capa 
Segue aberta a mostra de foto
grafías do .µitormador nortea
mericano no Hiosco Alfonso 
de A Coruña 

• Manuel Moldes 
Exposición na Casa da Parra 
de Santiago. 

r-------------------------------------, 
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CONVOCATORIAS . 

1990" 
• Prern_io de As obras concursantes de-

Poesia · "Eusebio berán ostentar · u,n lema, que 
Lorenzo Baleirón taméri figurará no extehor da 

plica onde se incluirán os da-
199Q" tos persoais e un clirriculum 

Bases· breve do autor. O prazo de 
· · 1. O concello de Dodro, para ptesentación dás obras remata 
contribuirá reafirmación da lí- o 30 de novembro de 1990. 

- rica galega tan importante na 5. · A dotación do Premio 
historia cultural de Galicia, "Éusebio Lorenzo Baleirón" 
decide creai: con caÍácter será de 150.000 pesetas, único 
anual o Premio da P-oesia "Eu- e indivisible . Se a falta de cali-
sebio Lorenzo Baleirón". dade - dos ·libros presentados 

2. Poderáó. concorrer tódolos así o requerira, o Xurado po-
poetas que o desexen , sempre · derá declarar deserto o Pre-
que as obras coas que pa¡:tici- ·mio . *l -6. O Xurado será de-
pen estean escritas en lingua signado polo Concello de Do-
galega, ségundo a normativa dro, entre as personalidades 
oficial vbcente_ Os poetas de- de Galicia vericelladas á poe-
berán presentar un libro de sía e á crítica literaria_ O Con-
versos de tema e forma libres . cello de Dod(o elixirá directa-
Os poetas quedan obrigados, mente ó Presidente. do Xura-
por conseguirlte ~ a que tales do_ Un membro da Corpora-
libios· de versos posúan a irn- · Ción Munéipal actuará como 
prescindible unidade para que 1 Secretario sen voz nen voto. A 
poidan acadar esa considera- composición do Xurado faráse 
ción independetemente de . pública antes de - conclui-lo 
que os poemas que· os -inte- mes de novembro de 1990. o· 
gren téñan ou non algunha re- fallo será dado a coñecer ñun 
!ación entre sL Os libros de acto soiemne que se celebrará 
versos que se apresenten ó no Salón de Sesións do Con-
Premio "Eusebio Lorenzo Ba- sistorio de Dodro, o 30 de de-
leirón" deberán ser méditos e cernbro de 1990. 
non teren participado noutros 7. O Concello de Dodro re-
concursos ou certames. O au- sérvase ·a publicación da obra 
tor garantizará esta circuns- galardonada. A partir da se-
tancia no caso de resultar ga- gunda edición , .?- obra prernia-
ñador. Non menos de 200 ver- da pasa a ser propiedade do 
sos_ seu autor, quen, nas sucesivas 

3. Ningún autor· poderá pre- edicións, deberá facer consta-
sentar máis dun libro. O xura- la condición de Premio de 
do . deberá apreciar obrigato- Poesia "Eusebio Lorenzo Ba-
riamente as innovacións · te-. leirón" do Concello de Dodro . 
máticas e forrnais, así como as As obras non premiadas de-
técnicas ·poéticas que se co- volveránse ós seus autores-.-
rrespondan coas tendencias sempre que así o sqliciten no 
máis actualizadas da poesía, prazo dun mes .a contar da 
sen ·rexeita-JÓ herdo da lirfca data do fallo do Xurado . Fóra 

- galega desde os cancioneiros dese prazo, procederáse ó ar-
ata-os nasos días. · quivo dos· orDcinais non retira-

4. Os áutares dos libros de dos _ 
versos participantes deberán -8. a interpretación das pre-
enviar tres exemplares das sentes Bases corresponde úni-

. obras escritos a máquina, sen ca.mente ó Xurado. Polo feíto 
remite identificado~. ó seguirl- de párticipar no Premio de 
te enderezo: · Poesía "Eusebio Lorenzo Ba-

Concello de Dodro -A Coru- leirón", cada autor compromé- . 
ña _ _ tese a acatalas , sen menosca~ 
III Premio de Poesía bo do que prescriban as leis 

· "Eusebio Lorenzo _ Baleirón mentes. 

ANUNCIOS DE BALDE . 

Véndese forno para cerámi
-ca semi-novo, grande. Tifno. 
'(986) 43 63 44. Horario Ofici
na. Preguntar por Rosana. 

Licenciada - en Filoloxia gale
ga-portuguesa, con total coñe
·cemento da lingua en todos os 
aspectos, oferécese p~a fa
cer traducións , correccións 
ou calquera outra actividade 
relacionada con esta especialÍ
dade. Interesados chamar ao 
(986) 25 20 17, perguntar por 
Ana.Maria. - · 

. Fanzines. maketas, LPs . 
Asko dé Aki, Distribución_ 
Xaime Casas . Apartado l615, 
Vigo . . 

Se quer incorporarse ·a unha 
masa coral para interpretar 
cancións rusas, chame ao 

(986) 22 44 57, á As'ociación 
de Amistade España-URSS. 

Os grup.os de rock-pop gale
gos interesados ·en enviar 
uriha maqueta através do ca
tálogo de Discos Raiados po
den facelo ao seguinte endere
zo: Discos Raiados . Apartado 
1674. Vigo-. Teléfono (986) 22 
13 68- -

1 . 
1 
1 

AMNISTIA INTERNACIONAL 

Para dirlxir ao 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ruiu~rai,_s_._a. 
1 . Excmo. Sr. D. Xesus Díaz Fornas. 

Congreso de los Diputados. Plaza de las Cortes, s/n. 28071 Madrid. 

Señoria: 
OJérolle facer chegar a miña preocupación pola posibilidade de que a "Convención sobre a determinación do 
país responsabel do exame das solicitudes de asilo efectuadas nun dos Doce países membros da C.E." sexa 
aprobada na sua actual' versión. , 
Comparto plenamente as preocupacións publicamente expresadas por Amnistia lnter.nacioñal sobre a falta de 
garantias de libre acceso ao refúxio que isto pode· traer consigo, en ·especial ao contemplarse conxuntamente _ 
coa política de visados da C.E. -
Solicito qve se estabelezca un debate público ~obre a citada norma comunitária antes da sua r~tificación polo 
Parlamento Español.· · 
Agardo de Vde., e do Parlamento Español, unha acción neste sentido para conseguir que a España sexa un 
ponto de acollida para toda~ aqu~las perso"as que se ven forzadas a sair do seu país diánte do _temor de 
converterse en presos de conciéncia, vítimas da tortura, da pena dP morte, ou da ."desaparicióri". 
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artes gráficas 
- 1 

d.eseño, compo-sición ylectrónicú, -
laboratório, offset, "· · 

-encadernoción 
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'~ES ENJlAIA loEAS 

LINDA TROELLER 

IV FOTOBIENAL / 

DOCUMENTALISMO SOCIAL CONTEMPORÁNEO 
completan a primeira serna.na de activrda- Para finalizar, unha constante importan--X.C. 
des. , . . te na reivindicación da memória gráfica da e-urante todo o mes de Novembro a As outras· áreas atendidas na IV Foto- Galiza: a fotografia histórica. A nómina 

cidade . de Vigo voltará a receber bienal van signadas nos epígrafes. "Vigo'- atendida d~sta volta é extensa, e co título 
unha das máis importantes mani- visións" é amostra da ollada de diferentes "En Galiza nos 50" re9óllese a obra da que 

festacións e no campo da fotografia e a · · fotógrafos do mundo e da Galiza na sua poderia chamarse xenerac.ión das agrupa-
imaxe. A IV Fotobjenal, que organiza .o visión dá cidade. ·oesta volta o· italiano cións fotográficas: Francisco Cabello, 
Co_ncello de Vigo e coordena o Centro de Gabriele Basilico, os norte-americanos Juan Manuel Castuera, Jaime Cid, Bene-
Estudos Fotográficos, apodérase da mei- William Eggleston e ·Les Krims, o galega dicto Conde, Diaz del Rio, Carlos Espino-
rande parte dos marcos de exposición da ·Pepe Galovart, o alemán Wilmar Koenig e sa, Raniero Fernández, Manuel Ferrol, 
cidade para aportar cinco distintas visións o inglés Paul Reas. · Garcia Ferrer, Manuel López Vila, Francis-
da fotografia coa preséncia de máis de Na "Colección Concello de Vigo" estará qo Losada, M?rio Pérez, Antonio regueiro, 
cuarenta fotógrafos. No P.ercorrido temáti- recollida unha mostra do fondo fotográfico Luis Rueda, Angel Ruiz, Schmidt de las 
co que os organizaqores van sinalando adquirido polo axuntamento olíviéo nestes Heras, Dionisia Tasende, Veiga Roel, J.J. 
cada dous anos, esta edición vai centrar . anos, con orixinais de Alvarez Bravo, Vivancos, Francisco Ximénez e Luis Za-
a sua atenc;ión. do Documentalismo social América Sánchez, Les Krims, Mánuel Vila- mora. 
cont~rnporán_eo, para q. que se c~nta coa ~iño, .Javier Vallhonrat, Sebastiao .Salg~ 
presencia de catorce fotografos ingleses, do,... . Até o 30 de Novembro a fotografía adó-
americanos e canadienses e a do galego "Home e Sociedade" é unha reflexión nase de Galiza facendo eixo en Vigo. A 
Xurxo _Lobato. Na nómina desta mostra sobre este tema específico realizado po- _ Fotobienal abriu xa hai 8 anos pasq a 

__ est~rán Carel.e Conde, Karl Bev~ridge, W. los fotógrafos galegas Vari.Caramés, Xulio unha meirande apreciación da fotografía 
· Chnsenberry, W. Eggleston, Nan Goldin, Correa e Manuel G. Vicente. _como arte de vangarda. · O 
Jim Goldberg, John Phafl; Martha Rosler, 
Allan Sekula, Linda Troeller, David A. Bay-
· 1e; John Davies, Karen Knorr;. Martín Parr 
e Mitra Tahrizian. O documentalismo, con
fundido ás veces · nas suas fronteiras de 
xénero co 'fotoxornalismo distánciase des-
te na posibilidade de facer unha reflexión 
máis crítica sobre o obxecto de atención. 
Fotogfafia en . xeral crítica, o seu cóntido · ~ 
informativo non está apreixado no, á$ ve
ces, estreito corpiño da información, ben 
sexa pala imediatez da instantánea, ben 
na· pexa ideolóxic_a do meio de comunica
ción. As fotos, normalmente seriadas e · 
formando un co'nxunto, teñen unha leitura 

.de conxunto, e precisamente para axudar 
á co_mprensión deste importante fenóme
nfr fotográfico, están organizad.as tanto as· 
conferéncias como as proxeccións, xa ha
bituais na Fotobienal. 
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NOXO 

XOSÉ ANTÓNIO GACIÑO 

C. ando escrebo, a policía españo-
· la ven de incautar o alixo de co
caína máis importante da -sua 

história (mil douscentos quilos), que, de 
todas maneiras, seguirá a significar só 
unha pequena parte do imenso negócio 
das drogas proibidas, con detencións, 
na maior parte dos casos, de trafican
tes de segunda ou de terceira ringleira, 
simples grilóns dunha potente cadea 
que remata en circos de poder. 

Casualmente, no mesmo día (o pasa
do Martes), o secretário de Estado de 
Facenda, José Borrell, recoñecia ante 
unha comisión parlamentária que o seu 
departamento descoñece quen son os 
titula(es de tres millóns de conta ban
cárias secretas, que, loxicamente, ser
ven para acoller diñeiro negro, proce
dente de actividades ilicitas (o narco-

. trafico, por exemplo). E sobre esa gra
vidade da ignoráncia administrativa en 
relación con tantos millóns (quizais bi
llóns) clandestinos, outra gravidade de
nunciada por alguns meios de comuni
cación: hai bancos que teñen distribu i
das circulares entre as suas sucursais, 
nas que explican os trucos para ocultar 
a identidade dos titulares desas contas 

• secretas sen que se note moito. 
Descoñezo -hai que admitir que o 

Ministério de Facenda non é o único ig
norante- se hai algun presidente ou 
director de banco que milite nalgunha 
asociación contra a droga, pero seguro 
que nengun deles se atreve nestes mo
mentos a defender en público unha ac
tividade tan siniestra como a do narco
tráfico, que, sen embargo, ten unha 
participación importante no volume do 
seu negócio. O banqueiro só canta o 
diñeiro -branco ou negro: o importan-

-te é que cace capitais- e non ten por 
que pararse na sua suxa orixe. 

O fio condutor que vai desde a sórdi
da morte por sobredose até o reparto 
de dividendos dun grande banco -
sempre con enormes beneffcios, por 
moita crise que haxa- pode resultar 
misterioso e fascinante. Nalguns casos, 
pode ser, sinxelamente, un feroz exer
cício de cinismo. (Para rematar, afirT)1o 
rotundamente que non son partidário 
da violéncia, agás no caso de defensa 
própria, e que estou convencido de 
que, no actual marco i n~tttuc ional, é 
posíbel loitar, coas armas da razón e 
do convencimento, por calquer. obxec
tivo político que un se propoña. Drgoo 
para defenderme a prior; dos simplistas 
aos que se lle podaría ocorrer calificar 
de apoloxf a do terrorismo a expresión 
do meu noxo pala dobre moral dos que 
negócian e sacan tallada da saúde hu
mana). · o 

J'6~VER AO REGO 

C. oa implantación de tres novas 
canais a oferta de televisión ~ 
vóltase máis discriminatória 

cara ao galega. Cinco cadeas frenta 
a unha, nun panorama que xa se ase-

.. mella ao dos diários, dez éontra nin
gun. 

Deberían de facer algun pronuncia
mento sobre isto as institucións, os 
pardidários do bilinguismo equilibra-· 
do, a Agli, etc . 
. -Unha história de discriminación·, 

coar:enta anos de siléncio, dez de mi
gallas e ainda din surprender · 
falta efe conciéncia dos Ql~~!ft 
que ternos é IT!Oi~o aguan 

A preséncia de fotógrafos como Sekula, 
Bayle, Rosler ou_Vari Caramés, e de espe
cialistas como Ahonda Wil~on, Margarita 
Ledo ou Christian Qaoujolle entre o~tros 
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