
-AN_O_X_tt_1.-~-D-E_N_OV_E_M_BR-Q-.-,9-9-o~~~~~~~~~~. iij#dl1i 1119·•m•iri·~#W~~~-l~~~~~~~~~~N-2-~-5-·-AP_D_O_. ~~~~~ 

, DE BUSH· A FRAGA OS PARTIDÁRIOS DE DESMANTELA·R O ESTADO 
. - RECONSIDERAN A SUA ESTRATÉXIA 

. # . -' , . 

OS . PES .DE BARRO 
DA DAMA DE FERRO . 

. . ' . '>.. • . • 

A caida da Thatcher, cunha Grarr:.'Bretaña sumida na inflación máis elevada da Europa e cun 
crecimehto do P~oduto Nacional Bruto raiano en cero, representa o fin dun modelo que foi 

· , . . referente nos. anos oitenta, non -s6 para políticos conservadores, 
_ senón para· a meirande parte oos estadistas ocidentais, mesmo para aqueles 

de procedéncia. socialdemócráta como Felipe G.onzález. 

OPSO 
que Fraga 
perda a sua 
prirneira 
votación 
A auséncia de Manuel Fraga, 
que se quedou en Madrid para 
atender compromisos ministe
riais, e a marcha de Cuiña Cres
po mediada a sesión, d~ixaba 
ao Governo autonómico en si
tuación de minoria no Parlamen
to. A oposición pretendia apro
veitar a situación para inflinxirlle 
a primeira derrota, aif1da que fo
se meramente simbólica. Pero a 
saida de deputados socialistas 
no momento das votacións im
pediu que se rachase a maioria 
absoluta que o PP ostenta por 
un só voto de diferéncia. • 

(Páxlna 5) 

En Ferrol 
perderán se 
outros 2600 
postos de 
trab~llo 
Nunha zona de aproximadamen
te 150.000 habitantes, se des
mantela unha empresa que che
gou a ter 10.000 traballadores 
(Astano), non se cumple- nen
gunha das-numerosas promesas 
reindustrializadoras, se escurre 
entre as mans o "vidroso" asun
to da SIV, se anúncia unha regu
lación de emprego de perta da 
mitade da plantilla para outro 
dos grandes estaleiros da co
marca (Bazan) e para colmo se 
anúncia unha nova redución de 
empregos en Astano que pode
ria rondar os 700 ou 800 traba
lladores. • 

(Páxina 9) 

Xosé Cora, 
Valedor do 
Povo:Non 
fixen nengunha 
proposta para 
nomear aos 
vi.cevaledores 
Queixas non faltan, afirma aos 
seis meses de acceder ao car
go. El podia ser o primeiro en 
queixarse: en primeiro lugar por 
ter que agardar~ tjez anos para 
pór en marcha esta institución, 
lago pala precariedade na que a 
teñen ainda sumida·, con só ca
tro funcionários. Pero Xosé Cara · 
non é dado á protesta. É unha 
persoa á que calquer non dubi
daria en recorrer para· pedirlle 
axuda, mesmamente pala rua; 
rezuma, á vez, cordialidade e 
ese pauso que dá o sentarse 

o tantos anos nos tribunais de 
~ xustiza que o leva a ser remiso 
~ a aparecer en público. Gasta de 
u falar ·pouco e prefire traballar 
fu moito. • -

'--~~~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~~~~~-,--~~~~~~~~~~~~_j~ 

A exprimelra ministra _británica constituiu sempre o principal referente ideolóxico de Manuel Fraga. · 

~ 
(Páxinas 12-13) 
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o estado de benestar británico foi 
desmontado por Margaret Th~tcher. 
O enriquecimento anunciado non se 
produciu. A economia británica está 
hoxe á cola das de Europa Occidental. 
O capitalismo popular, preconizadQ 
pola exprimeira ministra acabou 
cargando de impostas 
-como o poi/ tax- aos novos 
propr.ietário·s e aos pequeños 
accionistas. A receita de eliminar aos 
parásitos do estado e de premiar 
aos bons traballadores demostrouse 
como un argumento populista sen 
resultados. 

O prestíx'io da Thatch,er ~ maip~ n.o exterior que entre 
- _

1 

'- os propnos bntan_1co_s 

Os éxitos iniciais_das políticas . 
privatizadoras acabaron·· en · recesión 

G. LUCA PE TENA-MANUEL VEIGA 

As estratéxias privatizadoras que causaron 'turar ha pasada década comezan a ser reconsideradas polos seus mentores, ante a longa 
ringleira de par_ados, marxinadós e servícjos sociais destruidos. As teses de enriquecimento sen trabas e os primeiros éxitos económicos, 

mostráronse de breve -duración, cando non-fitícios. O herdeiros qe Reagan ·e Thatcher teñen ante si o difícil papel de intentar reconvetir 
sendas economias en crise, reducindo os desquilíbrios sociais e reéurrindo de novo ao papel" do Estado. Bush xa ,anunciou a suba de 

- - imposto~ e_ MaJor a moderación dos extremismos thatcherianos. _ 

Dez anos despois ·da cura máis gañqu en eficiencia e que a re-
enérxica de que ten memória o conv·ersión industrial mellorou 
eleitorado británico, os-bacilos aborído a capacidade .produtiva, 
que se anundaban martas por pero todos concordan en que o 

_ man-de fer'ro aparecen cunha vi- p-~écio pagado foi por demais: o 
· talidade nunca vista: aumenta o deterioro dos servícios públicos 
paró, os· transportes públicos é o máis alarmante de Europa, a 
non funcionan. a débeda externa-. despr_oteción das rendas máis __ 
medra lmparáb~lmente, dis-pá-_ baixas abriga a talar outravolta 
ranse os intereses, suben os· _ de 'loita de clases nunha socie
précios e multiplícanse ~s folgas dade que o ideário conservador 

..... que xa eran causa dq- pasado - apresentóu sempre coma patrón 
segundo· Margaret Thatcher. é guia da ·colaboración entre es- _ 

Ao chegar_ ao poder a D~ma tratos sociais diferentes. 
de Ferro, o país tiña unha infla- · 
ción inferior á de Fráncia e ltália '- - O regréso de Smith 
pero hoxe supera a de todos os 
paise·s industrializados. O supe
rávit comercial que daquela era 

1 de 50.000 millóns de libras, ten -
agora signo negativo e chega a 
14.ooo-millóns. Durante a éxida 
de Margaret Thatcher, os indica-

- _ tivos económicos de ltáliá e 
Frá+cia superaron pola . primeira 
vez aos do primeiro país indus-. 
trial do mundo. Moitos críticos 
recoñ.ecen que a Admini_stración 

O escocés Sm'ith, o pal do crité
rio da ptimacia da oferta, do inte
rese persoal coma moto_r da eco- -_ 
nomia, dos incentivos positivo~ 
para o investimento, -dos impos
tas baixos e da desregulació.n 
estatal volvia a entrar na illa des-
pois de dar-un longo rodeo por 
Chicago. Os_ atléticos economis
tas da Thatcher nunca citaron ao 
pai da economía liberal do XVIII,, 

pero si as prédicas pomparábeis 
dos griAgos Milton e Rose Fried
man, aprendices de meigo nas 
ditaduras militares de Arxentina 
e Chile. Tratábase de vender á 
povoación unha solución econó
mica nova para sait do estanca-

AUMENTA o PARO~ 
OS TRANSPORTES 
PÚBLICOS NON 

- FUNCIONAN, 
A DEBEDA EXTERNA 
MEDRA 
IMPARABELMENTE-, -
DISPARANSE 
OS INTERESES, 
SOBEN OS PRÉCIOS 

mento, e non era causa de en
tronizar outravolta unha formula
ción estatal -da economia que 
acompaña as guerras -coloniais 
-do XIX e ás revolucións do XX e 
se sol)lete a revisión profunda 
despois do derrumbe do 29. 

Políticamente; a Thatcher ven
déra o monetarismo coma solu
ción para reconverter a ·maltreita 
economia británica dos 70. O 
précio a pagar en custes sociais 
seria grande a curto prazo, pero 
a revolución económica haberia 
entregar a meio prazo os seus 

- agomos. O que Eric Hosbawm e 
Anthony Burguess coinciden en · 
ch~mar a industria propagandís
tica do thatche'rísmo ergueu un 
castelo _de 9astón __ ao que cha
rT)ou miragre económico británi
co: O bombo da prensa conser
vadora tocou forte para amplifl
car aumentos cativos da produti
vidade rios últimos ahos 80. A 
Gran Bretaña renacei"a. Brixton, 
a cola cada dia máis longa dos 
parados, a ocupación .colonial· de 

Irlanda, a degradación da convi
véncia, a guerra contra a sanida
de, as escalas, as universidades 
e os servicios públicos cambiá
ban~e por unhas poucas tanela- ~ 
das de prod'ución industrial e a 
apariéncia dunha balanza co
mercial en alza. 

Pero que habia de certo no 
miragre económico da Thatcher? 
Para The Economist non hai tal 
revolución e o que aconteceu é 
que o governo británico acabou 
por crer nas suas .próprias men
saxes publicitárias. Os econo
mistas de Oambridge din que 
nos dez anos de Thatcher o Pro
duto Nacional Bruto (Pt\JB) me
drou menos ca n·os anos 50, 60 
e 70; que a pro.dutividade .do tra
bal lo (a produción por traballa-· 
dor) avanzou ainda menos nos 
80 ca nos 60 e70; a capacidade 
industrial tamé_n baixoü e a pri
meira nación industrial do mur:ido 
remataría nos amenes · da That
cher importando máis mariufatu
rados dos que exporta. 
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Un novo adestrador ·A utÓpia . 
· V governo que ·reacionába contra 

EN DE SALTAR · un ·século de decadéncia e nin-

para _unha equipa perdedora ·do mercado libre 

Con que apoios contara a That
cher na povoación británica e 
entre galeses e escoceses para 
facer· navegar o seu barco mone
tarista? A su.a utopia do mercado 
libre recibira en 1983 Q 31 , por 
cento do.s votos. Os inquéritos 
da opinión a que son tan afeitas 
na illa indicaban sen lugar a dú-

POLOS .ARES O guén se facia ilusións·de que o. 
tránsito ía ser de rosas. Pero no 

APOIO PASIVO DE remate dunha década, os -sacrifí-
. John Majar . era o candidato 

preferido de .Margaret ,That
qher, fidel á ex-primeira minis
tra, conservador sen fisuras e 
seguidor da liña marcada pola 
dama de ferro. Asi é como nolo 
presentan, se ben, matízase, 
non é partidário ·das medidas 
extremas que caracterizaron 
na última década a· política bri
tánica. 

A imaxe que· se pretender 
oferecer, con este recámbio, é 
a de que o _partido. tory se su
cede a si mesmo. Majar é o 
continuador e ao mesmo tem
po a alternativa a Thatcher. -

O recámbio, como recurso 
publicitário, atende ás formas, 
pero esquece a razón funda
mental da dimisión da primeira 
ministra: a pésima situación 
económica do país e as protes
tas da sociedade británica. • 

Jhon Major. Os novo~ adestradores 
raramente solucionan os problemas 
das equipas en desgrácia 

. bidas que" a meiránqe parte do 
eleitorado e moitos conservado
res non compartía a prqfisión 
mercadista e anti-social do es
treito circo do 1 O de Downing 
Street. Despois de dez anos de 
campaña sen descanso a pral da 
iniciativa empresarial, de ideali
zación do diñeiro e de mitifica
ción da escalada social, a por
centaxe de graduados universi
tários que entran no mundo dos 
negócios é menor ca en 1979. · 

A pobreza en ·aumento, a de
cadéncia económica e a degra
dación do sistema de convivén
cia son razóns que están en bo-

MOITOS VOTANTES éios só deron paso ao anúncio 
-de novas dificÜldades, O cerco 

'QUE CRERON NA / ao Welfare Btate non fixo senón 
__ E_N_E_R_X __ -1A-D-A~0-0~.N-,A- avivar a memória dundos siste-

.1"1 mas de seguridade social e/ asis-
D E FERRO téncia _máis desenvolvidosque ti-

p,ARA APLICArn va nunca o capitalismo. Un siste-
M n ma levantado, precisamente, co-

REFORMAS ma moderador das tensións so-
. ciais que producira o libre-mer-

RAD ICAIS cadismo. 

ca de todos para explicar a defe
nestración da Thatcher. Ven de 
saltar polos ' aires o apoio pasivo 
de moitos votántes que creron 
na enerxia da dona de ferro para 
aplicar reformas radicais a unha 
burocrácia extensa e ben ades
trada na auto-defensa. Fra un 

No redenéionismo dos ideais 
pequeno-burgueses que predica
ba Thatcher asi como no seu ra
dicalismo verbal habia un certo 
peronismo que tocara aos traba-
lladores. En 1987, case a meta
de do voto conservador proéedia 
da clase obreira, mentres o 40 , 
por cento da alta burguesia daba 
o seu voto a outros partidos. 
Neste discurso thatch.eriano de 
vinganza contra a vella clase di
rixent~ entraba tamén a gran
·deza imperial, Churchill, MacMi-

As privatizacións non melloraron a calidade d~s servícios públicos--, --
. . 

"Cando o Estado é proprietário , 
-aseguraba o governo Thatcher
o patrono non existe e cando o 
patrono non existe, ninguén mira 
pala empresa". Dez anos de pri
vatizacións foron tempo abando 
para demostrar que as empresas 
privadas lograron en moitos ca
sos agravar problemas funcio
nais crónicos do sector público 
británico. Un exemplo escanda
loso foi a venda da compañia es
tatal de electricidade, da que o 
governo esperaba obter cinco 
mil millóns de libras. O traspaso 
de participacións estivo semen
tado de continuas incidéncias 
coma os cámbios de précio e as 
ardes e contra-ordes de venda. 
O servício perdeu calidade e os 
contratistas marxinais foron os 
primeiros en sofrer cortes de 
electricidade. As protestas non 
se fixeron esperar. 

As EMPRESAS 
PRIVADAS 
LOG.RARON EN 
MOITOS CASOS 

da família. 
Desde Londres tratou de ·pre

sentarse-a iniciativa de privatizar 
coma un feito xeneralizábel a to
dos os paises capitalistas. Na re
alidade, esta liña política non só 
non é nova senón que está em
parentada coa .... política económi
ca monetarista de Reagan. A 
Gran Bretaña é cliente· principal 
e debedor dos Estados Unidos e 
venciendo a prata da familia po
día mellar atender os pagos dos 
créditos da reserva federal. Con 
50 compañías privatizadas, o go-

seitor. público á que ten chegadó 
tímidamente a oferta privada. , 
Unha parte da venda de apara
tos telefónicos está nas mans 
dunha trasnacional. Esta defen
sa do património· do Estado des-

c_oa prédica privatizadora qué se 
lle trata de venderá antiga ROA 
coma fórmula de progreso. 
. Dacordo co programa comun · 

da esquerda, Fráncia estatalizou 
únha série de seitores estratéxi
cos ( CGS, Saint-Gobain, Pechi
ney, Rhone-Poulenc, Thomson, 
Dassault, Matra e· a banca que 
estaba en mans privadas). Chi
rac privatizaría despois ·parte de
las, ainda que hoxe é o momen
to en .que todos concordan e·n 
non recorrer a novas privatiza
cións no momento en que empe
zan a sentirse os aires da rece
sión. 

. de .o governo de Bonn contr.asta 

AGRAVAR 
PROBLEMAS 
FUNCIONAIS 
CRONICOS DO 
SECTOR PUBLICO 
BRITANICO - verno Thatcher ingresou nas. ar

cas do Estado máis de 29.000 
millóns de libras. 

En ltália, -apesar das presións 
de estamentos financeiros para . 
que se tome a deci~ión de ven
der a parte rendábel do patrimó
m io público, as organizacións de 
esquerda impiden polo de agora 
esta transación. 

De outra parte, man é certo 

"Un empresa pública non ten 
proprietário; se a privatizamos, 
repartímola entre todos". A es
toutro argumento thatcheriano 
contestaban moitas voces que 
(ver ANT número '426) coa evi
déncia de que as empresas pú
blicas xa son de todos, como 
seu nome indica. Do que se trata 
e de facer que marchen ben. No 
caso da British Telecom, o,.au; 

me,nto do número de acionjstas 
non mellorou a calidade do ser
vício senón ao contrário: moitos 
novos donos ·preferiron vender 
as suas accións para sumarse 
aos que protestaban pola pési
ma calidade do servício. A priva
tización da auga foi unha das de
cisión s mais contestadas me
diante manifestacións e outras 
formas de protesta. A venda da 
pública estrutura comezou a ser 
coñecida coma a venda da prata 

Dentro da Europa comunitária, 
Alemaña é a un tempo o país 
máis desenvolvido e o máis es
tataliiado, o qt,Je non deixa de 
ser unha contradición para os 
que coma Filipe González defen
den que privatización é sinónimo 
de crecemento. A Bundespost, 
que controla desde Correos até 
teléfonos, é a única parcela do 

o alcalde de Vigo, Manuel Soto, mália 
ser socialista, comparte as teses 
privatizadoras thatcherianas 

.. que o governo Tory (conserva
dor) encetase coa sua política de 
privatizacións un pan que nin
guén se atrevia a cortar. No bi
partidismo dirixido desde Lon
dres, foi unha tradición que os 
conservadores privatizasen a in
dústria estatal . do aceiro e outros 
estamentos, sobretodo se no 
momento de aceqer ao poder 
habia posibilidade de obter divi
dendos deles. Normalmente._ co
mo acontecera con Harold Wil
s0n nos 60, a_ chegada dos labo
ristas significaba un retorno ao r· 

· património público das mesmas 
industrias. • 

A INEFICACIA DO SECTO.R PRIVADO 
Cando as emisoras de rádio comezaron 
a anunciar a dimisión de Margaret 
Thatcher a bolsa británica comezou a 
subir. Após dunha década adicada á 
deusa riqueza tina que ser, 
precisamente, na bolsa de Londres onde 
mellar se deixaran ouvir os aplausos pola 
caida da primeira ministra. . 

Margaret Thatcher fixera no seu 
momento virtude da teimosi? e covertira 
o formalismo de non ceder nunha 
categoría politica. Non só a opinión 
pública senon o seu proprio partido se 
preguntaba nos primeiros meses de 1983 
canto tempo poderia aguantar a 
oposición dos sindicatos, as folgas e as 
manifestacións. Por fin xa.ninguén pon 
en dúbida que a forza da Thatcher non 
estaba na sua pretendida 
inconmobilidade e na forza do ~eu 
carácter, senon ria capacidade de 
dividir ao seu pais. Quixo facer do Sul 
unha nova área privilexia segundo o 
modftlo reaganiado do Sunbelt co qu~ 
deixou desprotexidas outras pa·rtes d9 
território; fomentou _un pretendido 
capitalismo popular que de feito non fixo . 
senon- agrandar as diferéncias soc;:iais; 

invitou aos seus coterráneos a se facer 
ricos sen parar demasiado nos 
procedementos e elevando a impaciéncia 
e a cobiza a virtudes. Estaba convencida 
e convenceu aos demais de que as 
medidas que estaba a tomar, ainda que 

- custosas, -eran necesárias e traerian no 
. futuro unha frorecimento económico de 

sobras compensatório dos rigores da 
reconversión e das privatizacións. Peró -
chegou 1987 coa ameaza de crash nas 
bolsas e chegaron anos de ancha 
especulación e de irresponsabel 
consumismo, amparado nas 
importacións, e a nube de eufória 
agachou os extensos desequilíbrios 
sociais que se comezaban a albiscar. 
O terc;eiro trimestre deste ano deparaQa. 
ao Reino Unido un crecimento do 

· Produto Nacional Bruto de só o 0,5%, o 
máis baixo de Europa Ocidental, e un 
síntoma claro de recesión. A inflación 
acadaba en Outubro o índice do 10,9, a 
máis alta de Europa tamén. 

O modelo Thatcheriano -non cabe 
dúbida de que é eficaz, repetian políticos 
direitistas e socialdemócratas ao unísono 
durante maís dunha década- acompaña 

agora, a comezos dos noventa, ao 
reganiano no seu firme devalar. 
Os Estados Unidos oferecian, tamén no 
terceiro trimestre deste ano, un ~ 
crecemento do PNB de só o 1, 1 
mentres a sua inflación en Outubro era 
do 6;3 .. A balanza exterior de ambos 
paises fai augas e r:nediatiza calquer plan 
económico de.recuperación. 

Bush clama agora por unha subida de 
impostas, os británicos xa o intentaron ca 
poll-tax e en todo o mundo xa se advirte 
un traspasa· cara medidas "máis 
blanqas" que tomen de novo en canta o 
papel qo Estado. Mentres; no-Leste, 
Walesa mostra con orgullo a sua 

· fotografia ao lado de Thatcher, en 
O~idente é imparabel xa o corremento ao 
centro dos ate hai pouco enfervorizados 
defensores das privatizac1óns a ultranza, 
dos redutores da vida á consigna de 
enriquecédevos. . 
Como se ve agora, esa consigna avara e 
inmediata oferecia pouca consisténcia. 
Permiteu engrandar en pouco .tempo 
grandes fortunas, pero debilitou a 
economia xeral, enflaqueceu os seus pi
lares funda~entais, sementou a 

sociedade ~e marxinados, proletarizou ás 
clases médias e non provocou o resurxir 
dos sectores produtivos. 

0 mundo entra t)Un periodo_de 
insolvéncia xeralizada. Débeda do 

· terceiro mundo, valeiro absoli.Jto no Leste 
e crise nas outrora economías fortes. . 
Os cidadáns carecen de capacidade de 
compra e·iso provoca unha paralise da 
produción e do crecimerito -medran os 
·descubertos e. os impagados 
repro.ducense coma nun domino-, 
o cal significa recesión. 

De Majar a Bush, pg_sando por Felipe 
González, todos saben que só lles queda 

_ por recoñecér o fracaso c;lo modelo 
ultraliberal. O camiño de saida ·pode vir 
únicamente· da man do 
demagóxicamen.te criticado Estado, 
do reequilíbrio social, dunha meirande 
dose de xustícia, dunha redes1ribución da 
riqueza . . 

O capitalismo odia tant9 a . 
memória·que as veces esquece o vello 
princípio de que non se pode explotar 
tanto aos traballadores que estes teñan 
que deixar de comprar o que os próprios 
capitalistas producen. R NOSR TERRR 



No 
REDENC~ONISMO . 
DOS IDEAIS 
PEQUENO 
BURGUESES QUE 
PREDICABA 
.THATCHEHASI 
COMO NO SEU 

· RADICALISMO 
VtRBAL HABIA UN 
CERTO PERONISMO 

. QUE TOCARA f\OS 
TRABALLADORES. 
EN 1987, CASE A 
METADE DO VOTO 
CONSERVADOR 
PROCEDIA DA 
CLASE .. OBREIRA. 

llan·, ,a Coroa, o exército (Inglate
rra é o único país da CEE que 
non deu ainda un paso. por redu
cir o· seu arsenal), Windsor, As
cot, a lgrexa Anglican·a e o co
mércio ultramarino. A outra peza 
básica ~ra a idea do ascenso· so
cial, contra menos escrupuloso 

·nos procedementos e máis rápi
do, mellor. A Thatcher coma Re- , 
agan tiña os seus home Trump, 
os millonários arrasadores feitos 
á sombra .dadesregulación. Pero 
.destes herois do diñeiró rápido · 
(Freddie Laker, Saatchis, Sin
clair)· 'non queda nen a memória. 
Tamén eles están na ruina. • 

somos coñecidos 
na Galiza inteira 
· _ Pº'ª nosa . 

· esp~cia1ización .en 
libros. gal.egos e 
· portugueses 

Praza do libro 
Telf. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
· de El Salvador, 9 

Telf. 56 58 12 
SANITAGO 

CHAMEAO 

TLF. (986) 43 36 24 ~ 

E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PUBLICÍTÁRIAS 

A BOSA !IBBA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 
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O papel do estado deberá ser retomado 

,A ~maioria d'as. opinió~s . coinciden en que a caida 
de Thatcber terá· o_ .seu ref lexo noutros países · 

- . ' 

Como positiva, desde o ponto de 
vista sindical, valora ~ caida de 
Margaret Thatcher, Xesus Diaz, 
Secretário Xeral das Comisións 
Obreiras de Galiza. · 

"Thatcher cae, sinala Diaz, 
porque na sociedade británica 
segue habendo un consenso en- · 
tre os cidadáns sobre conquistas 
como a seguridade social ou o 
sector público que ate agora 
conformaron o modo de vida bri
tánico. Thatcher .atacou todo iso 
coa consecuéncia de perxudicar 
ao povo" . 

. "No plano persoal, a caida de 
Thatcher cáusame unha satisfa
. ción íntima, sinala o escritor Car
los Casares, por representar va
lores apostas aes meus, favore
ce.do res dunhas -cláses e dun 
funcionamento económico que 
pisoteaba os servícios sociais'.'· 
· Na mesma liña defínese ·o ta
mén escritor e articulista, Xosé 
Ramón Pena, para quen a caida 
_da ~x-primeira ministra británica 
terá sen dúbid? reflexos no resto 
de Europa. "lsto será erara no 
Estado español, afirma, e non só 
polo rnodelo económico, senón 
taníén social e humano. O ma·
delo thatcheriano supuña que a 
cíiación de. riqueza podía facerse 
co armário cheo de cadáveres 
sociais". 

Paralelismos 
co modelo británico 

· Xesús Diaz lembra, por exemplo, 
que o E_stado español . levou a 
cabo recentemente a venda de 

· Enasa, "foi un· regalq, Fiat pagóu 
1.200 millóns de pesetas,: pouco 

. ~ , r ... f , . " 

Xesus Dfaz, secretário xeral de ce 00 da Galiza, non dubida en calificar a polftloa 
de González de thatcheriana. 

máis do que vale un dos alma
céns da. empresa". Diaz sinala 
outros paralelismos co modelo · 
británico, como "o -recorte, en 
1985, do 11 % nas pensións ou 
as privatizacións levadas a cabo 
na sanidade", o que o conduce a 
calificar a política económica do 
PSOE de "xenuinamente that
cheriana" . . 
· . As directrices económicas so
cialistas, para o dirixente de 
CCOO, ·veñen incrementando os 
desequilíbrios sociais, do mesmo 
modo que r:ias lllas Británicas, ·~é 
isa, sinala, non se pode atallar 
con medidas de éntríamento que 
conxelan os salários, mentres 

'Os FANS 
DA THATCHER 
ACABARAN IGUAL. 
SE NON CAMBIAN' 

uns orzarñentos restrictivos, can
do deberián ser expansivos, úni: 
ca forma de correxir os desequi-
1 íbrios con outras áre~s". 

seguen altos os tipos de intere- M. 1 · 
se, a inflación e o déficit comer- a ago1ro -
cial". Diaz ·sinala tamén, como . para os fans de Thatcher 
exemplo, a política orzamentária 
do governo Fraga-que "mantén · Para Carlos Casares "en certa 

maneira pode darse aqui un re
flexo do sucedido á Thatcher. Ao 
cabo dos anos o seu próprio par
tido recoñeceu que estaba ante 
un modelo agotado". 

Xesus Diaz é máis tallante e 
afirma que "os fans da Thatcher 
seg.uirán polo mesmo camiño, se 
non cámbian" . 

Contado, para o economista 
Xavier Vence, os últimos discur
sos de Fraga "deixan entrever 
que xa non é tan ardente defen
sor do liberalismo duro". Na sua 
opinión a caida da Thatcher terá 
trascendéncia neutros moitos 
paises e recorda que "non é só o 
caso de Inglaterra, senón tamén 
o dos Estados Unidos", onde 
Bush tivo que poñer fin á etapa 
reganiana elevando os impostas. 

Vence lembra que pésie a al
guns éxitos iniciais das políticas 
neoliberais, ao cabo "os proble
mas agraváronse e hoxe é visí
bel xa a volta a posturas máis 
blandas, retomando o papel do 
Estado". Para Vence "a recupe
ración dos oitenta -e non só nos 
Estados Unidos e Inglaterra- ba
seouse no neoliberalismo e nou
tras circunstáncias, pero mostrou 
unha política pouco resistente 
aos cámbios do mercado", de 
forma que "nos noventa o mode
lo está agotado e a recesión re
sulta xa un feito". 

Foron tamén consultados por 
A Nasa Terra, o Conselleiro da 
Presidéncia, Dositeo Rodríguez, 
asi como o Alcalde de Vigo, Ma
nuel Soto, que preferiron non 
opinar sobre o tema. • 

. , 
1 
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F?.ARLAMENTO 

A situación de minoria do PP foi subsanada coa safda da cámara de deputados ·so'cialistas. 

O PSOE impede . 
que o gover.no perda as suas primeiras votacións 
•B. LAXE 

A auséncia de Manuel 
Fraga, que se quedou en 
Madríd para atender 
compromisos ministeriais, 
e a marcha de Guiña 
Crespo mediada a sesión, 
deixaba ao Governo 
autonómico en situación 
de minoria no Parlamento. 
A oposición pretendia 
aproveitar a situación para 
inflinxirlle a primeira -
derrota, ainda que fose 
meramente simbólica. 
Pero a saida de deputados 
socialistas no momento 
das votacións impediu 
que se rachase a maioria 
absoluta que o PP 
ostenta por un só voto 
de diferencia. 

· séncia_ primeiramente de M. Fra
ga, que se quedou en Madrid pa
ra desp.achar con Ministros can:. 
do viña da sua viaxe sudameri
cana, e lego ·da marcha de Cuiña 
para firmar o ·protocolo das auto
vías, o PSO,E. non fixo valer as 
suas emendas, .senón que, para 
evitar . que prosperasen, manda
ba sair aos seus deputados para 
que o pp· tivese sempre rnaioria. 

O mesmo o.correu na discu
sión do Servíclo Galego de Sau
de, moi criticado polos socialis-

. tas, que para sajse aprobado ti
vo que ausentarse Rodrígue.z 
Pardo. Seic~ foi con Vázquez 
Portomeñe a entrevistarse co 

· Valedor do Povo, .pero mentres 
Portomeñe chegou a. tempo de 
votar, o voceiro ·socialista non ... 

Portomeñe afirmou' que foran 
talar dó noméamento de Celso 
Montero e Xosé Carlos Rodrí
guez como Vice'-Valedores, as
pecto que nega nunha- entrevista 
publicada neste mesmo número , . 
o Valedor Xosé Cora. 

Populares e socialistas negan 
No Parlamento andaron a xogar 
ao fume, fume: Fraga estaba en 
Madrid, Rodríguez Pardo saltaba 
da Cámara; Portomeñe ia con el 
pero , cando se daba cónta, o 
Conselleiro xa estaba outravolta 
no Parlamento. Cuiña marchaba 
en busca das autovías perdidas, 
Cortizo ausentábase en busca 
de bananas. Voltaba Rodríguez 
Pardo, fuxia Migtiel Losada ... 

Vinos proxeetos de lel salron adlant• gracias ú entradas • aaldaa, da deputados 
do partido que dlrlxen Prnedo • Lax~ 

· a existéncia de pacto algun para . 
que o Governo non perdese a 
primeira votación, ·ainda que nin
guén o ere, . sobretodo despois 
de ver as con.versas entre o-s 
dous portavoces·. 

Estaban a modificar as leises 
promulgadas polo Governo Laxe. 
Os socialistas talaban de "negó
cio" e de "comércio", de erres de 
redacción e de escuridade. 

nos ... a oposición gaña. Pero an
tes de pechar a porta sempre hai 
algun socialista que escapa. _ 

Pudo asi sacar adiante o Go
verno o proxecto de reforma le
xislativa do Servício Galego de 
Saude e o Instituto Galega de 
Artes Génicas e Musicais. 

Agora a comisión pertinente 
terá o prazo dun mes para efec
tuar unha redación coerente que 
deixe a salvo os acordes plená
rios. 

Pero, .ademais de inflinxirlle 
unha derrota simbólica a Fraga, 
e de poder rexeitar unhas leises 
retrógadas que veñen susti~uir 
as dos próprios socialistas, seria 
o xeito de criticar na práctica o 
espíritu viaxeiro de M. Fraga. 

O PSOE déixase perder 

Pouco importaba, eran pala
bras. Todo o mundo mira para as 
portas, para ver quen entra, para 
ver quen sae. Recento nc;>s esca-

Este último foi aprobado, pero 
terá que pasar unha nova redac
ción ao consideralo incqngruente 
e escuro nalguns dos seus ·pon
tos. 

Esas incongruéncias e .impreci 
sións na redacción non impedí

. ron que funcionase o pacto· bi.: 
partidista. Ante a minoría p~rla
mentária do Go~erno pola au-

Pero O- fume de Madrid fixo fu
me en Compostela. Donde hai 
fume hai lume e donde hái lume 
hai fume diseno xoyo, cando ca
lles ¡:¡ un fara da sua base. • • 

BA·ILAR AO SO.N DO BIPARTIDISMO 

Tiña apontado na axenda para esta sema
na: "pactos PSOE-PP en Madrid e a sua re
percusión na Galiza", como comentário 'políti
co · a realizar. Non sabia que a sesión parla
mentária do martes 27 en Compostela ía. tra
er o tema ainda máis a actualidade, se cabe, 
e proporcionar maiores argumentos. 

Hai un feíto: o PP quéixase en M~drid da 
rodela socialista e o PSOE láiase na Galiza · 
do arrastro popurar que apisona calquer pro-
posta da oposición. . 

Semellan ser queixas sentidas, ainda que 
os esaxerados saloucos que profiren certas 
veces , recordan aes das plañideiras: fano 
porq1,Je deben interpretar ese p~pel. · . 

Quen lle vai. creer agora a Miguel Cort1zo a 
sua representación de Dick Turpin despois 
de ollar como bailaba, cal osa feirante, ao 
son da pandeireta de Vázquez Pdrtomeñe e 
desaparecía do salón de plenos impedindo 
que se_ aprobasen as emendas do ~eu pró
prio partido? E a Martínez Losada, intrépido 
govf:Jrnador, fuxindo como ma~uxa sorpren
dida no galiñeiro? E a Rodnguez Pardo, . 
sempre no _seu papel de oso formigueir:o en 
busca do ·poder, perdéndose nos 30 metros 

. que separan o despacho do Valedor do Povo 
·do salón de plenos? 

Para que emendan as leises, criticándoas 

-A.EIRÉ 

con verbo cheo de espiñentas acusacións se 
lago renúncian a modificalas, a que se apro
ben as suas emendas? 

Trátase de representar o papel de .oposi
ción intercambiándose os papeis en Madrid e 
Compostela. O PSOE non foi quen de opo
ñerse a que modificaran as suas próprias lei-
ses. ~ 

A realidade é que ex.iste unha entente en
tre ambas formacións dentro do esquema bi-
partidista. · 

Un acorde que leva a que en Madrid pac- . 
ten a composición do Consello do Poder Xu-

Q BIPARTIDISMO 
PSOE-PP FUNCl:ONA 
ATE NOS ASPECTOS 
MAIS SIMPLES COMO 

A DISCUSION- - ----

PARLAMENTARIA 

dicial ou do Consello de Rádio Televisión Es
pañola deixando fóra a Izquierda Un ida e. 
que na Galiza se entendan entre ambos para · 
designar ao Valedor do Pavo, Conse'.llo de 
RTVG ou Consello de Cantas, por citar al
guns dos princiP.ai$ exemplos. Aquí os perxu
dicados son o BNG que, ainda que. acadou 
grupo parlamentário próprio olla como tentan 
recortarlle o seu pepel parlamentário, e o 
Grupo Mixto. Ambos quedan tora mesmo das 
consultas ~protocolárias pa·ra decidir os,gran-

. des .temas verbo dos que debe pronunciarse 
o Parlamento: · 

Pero o bipartidismo sobarda amplarnente o 
ambito parlamentário. O pacto Felipe-Fraga 
'incide direitamente na faltri.queira de cada 
galego. Primeiro foi o acorde sobre as auto·
vfas que deixou relegada a nasa nación (esta . 
vez. os que cacarexaban eran Cuiña e com
.pafüa), ilogo apareceu o non explicado. ainda 
do INSALUD, e o da política forestal, acocha
d ia, que i n~ide direitament_e sobre a reso!u
ción da criise láctea e a eucaliptización do na-
so país.. . 

M. Fraga, ·cando se quedou en Madrid para 
entrevistarse ces dirixentes· socialistas, esta
ba seguro de cal ía ser a postura do PSOE 
na Ga!li~a . Teno repetido várias veces: "nón 
me gust~ perder ·nen ao dominó". ' • 

•Firma do acordo sobre 
autovias. Manuel Fraga tirmou 
o acorde· ce Ministro Cosculluela 
para a construción das autovías 
que unrrán a f\.'1e·seta esgañola 
con Galiza. Segundo este acor- -
do as duas· autovías converxe
rán en Benavente, senda deno
minadas oficialmente, Noroeste 
e Rías Baixas. A primeira pasará 

· par Lugo e rematarán en. A Co
ruña, a segunda por Ourense fi- · 
naliz_andó en Vigo. 

Nos t~amos que sexa posíbel 
a autovía consistirá no desdo
.blamento da actual calzáda. 

De acorde ces plazos estable
cidas · no documento·, ·a redac
ción dos estudos informativos e 

· a correspondente información 
pública, producirase ao longo do 
ano 1991.· . 

A redacción do proxécto de 
trazado, expropriacións, proiec
tos de construción e trámites 
preceptivos, levarase a cabo du
rante o último cuatrimestre de 
1991 e 1992. 
· A apxudicación das obras pro

d uc i rase ao longo de 1993 a 
1995, ambos ·inclusive. 

Cosculluela atfrmou que ás 
duas autovías "costarán bastan
te d_iñeiro"' pero dixo que non 
popia dar un.ha cifra exacta, xa 
que os estudos informativos po
dían aconsellar o optar por reali
zacións técnicas de maior cµste. 
ainda asi o montante, afirmou, 
pode andar polos ·200 mil mi~ 
llóns. · 

Segundó Cosculluela o que. se 
fixo en Madrid foi "firmar os 
c;ompromisos políticos acada

. dos". 
Fraga resaltou "o interese e a 

dilixéncia do governo de Maprid" 
e Cuiña atribuino todo a sua ca
beza e ao prestixo do Presiden
te da Xunta. 

Pala sua banda, os empresá
rips galegas reun idos en com
postela reclamaron información 
precis8"sobre os tramos das au
tovías, coas datas concretas da 
construción. 

•Novo tramo de autopista. 
. A peaxe do r:iovo tramo da Auto

pista do -Atlántico (A-9) pesto a 
circulación desde .o dia 30 de 
Novem-bro terá unha peaxe de 
140 pesetas -para motocicletas e 
turismos. Os .camións e autoca
res de dous eixos deberán abo
nar 260 pesetas e os restantes 
veícl.ilos 3~5. a empresa, nun 
prinieiro m·omento tiña anuncia
do que o custe do peaxe seria . 
de 1-20 pesetas. · 

O' tramo de au.topista é o de 
Compostela-Padrón, cunha .lon
xitude de 20,4 kilómetros, polo 
que semella unha peaxe bastan
te cara. · 

Este tramo foi realizado en 22 
meses; adiantando nun ano a 
data prefixada para a sua inagu
·ra~ión ; , ' 
. o seguinte tramo en constru
ción será desde Pontecesures
Caldas, de 17 quilómetro.s, es
perando inaguralo dentro dun 
ano. · 
·o tramo Caldas-Pontevedra 

poderian entrar en servício, ·se
gu ndo a ·empresa , a. fins de 
1992 e os de Fene-Gu ísamo e 
Rande-Puxeiros a comezos de 
1994. • 
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D·E COMO AS ANÉCDOTAS StJSTITUE:N AÓS IDEÁR.IOS 
\ . . . . / . . . . . ' . . . 

Carlos Barral descrebe a certos intelec-
. tuais desta fo'rma:"EramtJs, sen darnos 

canta e sen chamar moito a atención, lu
xosamente de'dmonónicos; como se o pa
ís houbera gardado para nós, nalgun ple
gue da sua arrugada história recente, un
ha posibilidade de experiéricia provinciana 
e liberal, que ·1evábamos con nós como un 
talismán e que transformaba o arredor. O 
naso era un ócio sen culpa nun contexto 
no que só a miséria e a desesperación 
eran inocentes, un ócio fincado na curiosi- , 
dade intelectual anárquica e na tanta.sía, 
cuxa existénéia non se podía admitir e 
que nqn podía ser interpretado· e, polo 
mesmo, endereitado". . 

É Carlos Mella ese decimonónico ilus
trado, de radical liberalismo un tanto anár
quico?. Non somos inocentes é un libro 

"' de memórias, ·retrancas e algarabías, di .o 
seu autor. lJnha obra escrita con ferrete, 
breve pero suxerente .. Mella: deixa na ga
veta máis do que saca á luz. Des~ manei
ra só autoriza unhas valoracións provisó
rias. 

Estas memórias deberían aclarar o labi
rinto da polftica galega dos anos 80. Inútil -

. FRANCISCO CARBALLO. 

mía de consensos, de ·acordes subierrá- que preguntarse se defenden os intereses 
· neos, de trasacordos máis subterráneos do grupo ou os intereses dos seus dirixen-

aínda, de _s·entidiño e doutras virtudes moi tes. Coa agravante de que se produce un-
propi~s. moi. aqueladas para conseguiren ha total desintonia entre as accións das 
que o Finisterre .seguise senda Finiste- .estructuras de' poder, detel')tadoras espú-
rre"(p.14). -·· . · · reas dunha representación, e os anceios · 

Por que Mella non descrebe eses ele- · das · x.entes, que non se senten represen-
tantes? Non quere. Supón que todos os tadas". , 
coñecemos-. El contenta-se con aludi-1.os Ao pequeno tFatado so.bre as tribos se-
e, de vez en cando, subliñar feítos decisó- r gue outro acerca do cacicato: "A institu-
rios. Da· lgrexa . indica _a presérícia do seu ción do cacicato deu un brinco cualitativo 
poder medieval: para cada sesión cumpria e 'territorial asombroso tecnificouse e mo-

. ir recoller a chave do.$alón prestado para dernizouse e o novo cacique manexa o 
o parlamento. Dos militares non di_ unha _ ordenador e a publicida.,de; move os. fíos _ 
palabra. Da banca pondera a. sensibilida- dende un despacho con información 
de· dalgun director de Caixa de Aforro abundant.e, conselleiros técnicos cualifica-
máis consciente das posibilidades de mo- dos e gabinetes de imaxen. Potentes e 
dificar a situación económica galega que anónimos, .están conectados entre si e 
certos políticos. Mella traballa na Facenda .non se meten na política senón que dei
e podía clarexar máis o tema. En vários xan ós políticos tace-la política que a eles 
mo·mentos destas memórias volfa o autor . lles interesa. · 
9obre a posibilidade de mellorar a situa:.. Ó seu carón o n.oso vello cacique, reco-
ción económica de Galiza:: propuxo un Hedor de votos por_ delegación, dependen- · 
Instituto de Crédito. · Fracasou no intentd, te,"'identificable, era un. santo, case diría: 
prrncipalmente por culpa dos seus sócios mos unha figura entrañable na nasa pai-
de partido. · saxe vital". . 

buscar isa; remex-en no encaro· de augas · - .. _'POR .MA' IS QU .. E SE 
encoradas . pero non levantan .as compor-
tas, ,auen queira pescar troitas· -e abun- . _QUE IRA ELOXIAR ESTA 

Estas son as luzadas que dá C. Mella 
para interpretar as dependéncias actuais 
de Galiza para que "o Finisterre sega a 
ser un. Finisterre". 

dan- terá que mergullar-se el mesmo. Na · 
nasa de Mella ·hai unha colleita selectiva. CRÓNICA POLO SEU · 

Se na )iteri¡ltura. clásic,a o mar estaba 
gov.ernado por Neptupo, na política gale- FERRETE E A SUA 
ga o poder non se ve; o que se ve, non ESPONTAÑEIDADE, NELA . 
manda; Mella di: "No,s inicios democráti-. 
cos os partidos bvscaron desesperada- NON SE OBSERVA UN 
mente persoeiros que lle desen lustre ás "ME. LLA PENSA'DQR 
súas listas . .Viñeron para a políticq. xentes . . 
procedentes de campos diversos, que -. POLITIC01 

nunca pensaran exercer de políticos, que- ---------------
non sabían· nada do tema, e que en definiL 
'tiva moitos deles remataron senda instru-

, mentas en mans dos profesionais da polí
tica. 

En Galicia sucedeu algo parella pero 
aí.nda máis acentua~o. Ilustres diplodo
cus, oráculos doutros tempos iniciaron 
coa increbantábel determinación dos ve
llos elefantes cando se dirixen ó seu 'de
rradeiro destino, o camiño de Santiago. 
Triúnfa~on e ericheron a nasa autono-

Pero onde descubre máis claramente 
quen son .os poderes determi.nantes que 
obstaculizan o desenvolvimento de Galiza 
é na páxina-117, ao escreber: "Así as cou- · 
sas hai que preguntarse· cal ·é o papel das 
·tribus ou instit~cións na vida galega. Hai 

No tratamento da pequena política par
lamentária o autor é máis expresivo) tem
peramental e correoso. Encaixa a cada 

· sector e partido nunhas coordenadas mo- . 
beis; Os do PP andan arredor do patrón 
con medo. Non se atreven a dicir-lle a ver
dade; este igual rechaza unha candidatu
ra como a coloca n"as consellerias; depen
de de días (p.75). Cando eran de AP "inda 
andaban por lndíbil e Mandonio", lago 
aprenderon moi.to dos mé'andros parla
mentários. Os do PNG eran "cuspidiños 
dos de CG": unha fermosa operación frus
trada pala fame de pesebre rápido. ·Aos 

· do PSOE nen se lles coñece, tan diferen
tes dos seus prir:icípios. E así vai Mella ca-

. talogando na sua galeria persoal a grupos 
e a persoas. óedica páxinas de ·honra a 
Beiras, Egerique, G. Amadiós, etc. Nesta 
mestura de semblanzas e de análises po
líticas é onde Mella bota man do humor, 
da retranca e móstra-se escritor de pautas 

.afiadas. Pero cae no fácil e fuxe polo es
cotillón, deixando os problemas sen abor
dar.~ 

Por" máis que se queira eloxlar esta cró
nica polo seu ferrete e a sua expontanei
dade, nela non se ob$erva un Mella pen
sador político. Todo qu~da en pura fogue
teria. En tres car:tas, ao poder xudicial, ao 
eclesi'astico e ao político, resume o autor 

- os seus desexos políticos. Están no tran
co XI l. O poder xudicial é advertido para 
que non intente sustituir ao político. Só 
isa? Un poder xudicial herdado sen modi
ficacións, nestes 15 anos, do franquismo 
non precisa de m·áis adverténcias? 

Na carta ao poder eclesiastico chama a 
atención dos bispos da sua pretensión de 
aconselrar que as listas sexan abertas e 
lembra-lles que "cando non habia listas, 
nen abertas nen péchadas, non lin nin
gunha pastoral sobre o tema e o autor da 
.talcatruada andaba baixo pálio". A queixa 
episcopal contra as influéncias, Mella res
ponde: "decatanse vostedes de que todo
los sanlos que figuran no santoral teñen 
posta despacho de tráfico de influen
cias?". 

Por fin, unha carta a Manuel Fraga é a 
máis longa, a menos c~ítica. Case diría
mos escrita con "complexo de Estocolmo"; 
referindo-se á autoidentificación galega di
lle: "non sei se o dixo en serio ou se foi 
unha argallada parlamentaria para sair do 
paso: se o dixo para sair do paso, teño 
que poñerlle un cero en conducta política; 
se o dixo en serio, teño que felicitalo". E 
Mella aclara, seguidamente, que compre 
aproveitar canto ternos e "unir a gaita co 
ordenador" para que Galiza saia "da súa 
longa noite de pedra e bote a andar". E 
remata: "a vostede tócalle decidir. De vos
tede depende hoxe que Galicia" avance. 
Non é isto demasiado, señor Mella? ctes
pois dunha crítica dos diplodocus, dos 
elefantes e dos trasacordos, todo depen
de ·agora dun presidente? 

En síntese: un libro para ler, escri~o con 
humor, con certa raioa e frescura. Contra
dictório en <;:onxunto. Sen un pensamento 
político guia, só con catro princípios de 
solidariedade co país e "ilustradamente 
anárquico". • 

A IMPA·RCIALIDADE E O APO.LITICISMO 
COMO. DIS.TINTIVO DO PENSAMENTO o ·E DIREITAS 

O libro de Carlos Mella Villar é só meio li- . 
bro. Poden unhas memórias trascender a 
mera confidéncia para se converteren nun 
momento. grande da literatura;-a própria 
experiéncia e notoried~de do qúe narra in
dicará noutro caso o valor e interese da 
confesión. Pero aéaso unha memória per~ 
soal sexa só un divertimento, un xoguete 
e't1tre o oesafogo e a xustificación persoal. 
O libro de Mella que ven de editar Edi
cións Xér:ais, estaria no mellar dos casos 
deritro desta der.radeira categoría . . _ . 

o ·texto quer duas recfüicacións princi_
pais que se r.efiren- ªº ti.tu lo e ªº sumário 
que lle serve de complemento. Poñer na . 
cabeceira desta:s páxinas Non Somos 

·' lnocer:ttf;Js é un ha falla de precisión. Ao vi- · 
rar a páxina 149 o leitor ten a impresión . 
nídia de que o. plural sobra porque o que 
non é inocente é o señor Mella. 

·Entre o que se canta e o que se aga-
. cha, quen se atreva coas suas páxinas te
rá cabal información de que o autor foi vi
ce.;presidente da Xunta, d~ q1,Je tivo res
ponsabiljdade das 'finanzas da Autonomía 

· en momentos críticos e de que foi tránsfu-
. · ga .(UCD, AP, PNG e finalmente depotado 

sen partido} recalcitrante. Nas,-liñas por el 
escritas oferécense tamén ·exernplos 
abandas do ascendente d~ que gozaba 
sol;>re o presidente Fernández Albor. Pero· 
o libro deixá a im'pres·iór:i pésima· de que 
Mella ·non· soubo aproveítar esta oportuni
dade que os votos lle .foron poñer na man. 

G. LUCA DE TENA 

A razón · deberá buscarse no seu discurso 
político. A estas alturas de curso, Cárlos 
Mella auto-defínese coma galeguista con-

·feso; e para nolo explicar bota man desta 
fórmula que arrécende. ao Catecismo do 
Labrego de Lamas Carjavai. ou ao rexio
nalismo arqueálóxico de Amador Monte
negro: ~'Entendo por galeguista aquel que 
está disposto sempre ·a facer o que lle · 
co~vén a Galicia, ainda que o precio a pa
gar por iso non sexa cativo ... ". Tanto por 
esta definición como palas tópicas e recu
rrentes protestas de · apoliticismo e inde
pendéncia que ilustran a disertación de 
Carlos Mella, poderiase pensar que o au
tor é u.n Rodrigo Diaz que lle canta ao seu 
reí ás .de Santa Gadea, ou Stewart Gran
ger a defender aos· índios coma un· socrá-

_ 'referir o de retrancas} non resulta máis 
que unlia comicidade groseira, que non 
cadra a quen desde a primeira páxina 
descalifica a mancheas en nome da cultu
ra ·e da finura intelectual. Enrúbia ur. de 
vergoña allea con parv¡;ldas desta caste 
que ateigan o · libro: "A min, escoitando a 
aquel ignorante que non sabia nada do te
ma [Mella é o único que sabe de econo
mía nun governo ·de acémilas] e que me 
contestaba lendo un papel escrito. por ou
tro ignorante, trabucáronseme as neuro
nas e sentado no escano miraba asom
brado . para aquel animal que me falaba: 
contestar era inútil e no Parlamento aos 
animais -está proibido capalos, e asi co
cheirne na lembranza de tempos mellares 
e recordei cando o meu· fillo. era ainda un 
cativiño e había que bañalo; invariat?l~
mente, ao cabo dun tempo de estar na 
bañeifa, dicia: Papá, se me arruga la , 
pilila. O mesmJsimo lle estaba pasando ao 
seu pai \fintecinco ano,.s despois" . 

. tico con pólvora contra o mesmísimo sép
timo..( de cabaleiria que · non coñece as ra
zóns profundas de Touro Bermello. Nada 
diso, Non Somq~ Inocentes é a crónica de 
moitas renúncias de non doada xustifica
ción. Mella ten parte ha expulsión do Blo.., 
que cando o do xuramento, por só citar · · 
unha das rodas de muiño que dixire, e se - ·'CARLOS MELLA E UN 

- non avala outras é porque el mesmo· as 
inventa desde unha· posición prevalente· POLITICO EN ACTIVO 
dentro da Xunta. · . 
Pa~a outras imprecisións do libro com- QUE EMPREGA " 

pre·se referir ao sumário de portada que· o SElECTIVAM.ENTE 
adxe·ctiva Memorias, retrancas e algara-
bías diJn polític9 ·gálego en excedéncia. · A SUA MEMORIA PARA 
Malamente son unhas memorias, .como xa DENO.STAR E ENSALZAR'. 
se dixo, e o humor racial (~sto se. debe 

O de político ga/ego en excedéncia é 
unha imprecisión, por se houbese poucas 
no libro. Carlos Mella é un político en acti
vo que emprega selectivamente a sua 
memória para denostar e ensalzar segun
do un procedemento de pública e notória 
trascendéncia-coma o de publicar un libro 
anunciado a bombo e platillo. Este critério 
político maniféstase tamén nos seus xuí
cios sobre a realidade galega. Por exem
plo nas liñas nas que ensaia sobre a an
tropoloxia galega baixo os títulos Os Vala
dos da Liberdade e Terra de Seu. O Car
los Mella apolítico, galeguista insoborná
bel, home franco que Has canta ao luceiro, 
fica con todas as evidéncias dun político 
conservador, mediocre e culpábel de to
das as omisións e cobardías que tan dura
mente critica no libro. 

Na apresentación de Non Somos Ino
centes, fíxose con toda evidéncia unha 

· éomparanza. desmesurada, por máis que 
estivese ben matizada. Díxose que desde 
o Sempre en Galiza non tiñamos libros de 
reflexión sobre a nasa realidade política, ·a 
que na coritextualidade en que s~ 'procla
m~qa podía .facer pensar que estes fólios 

- poderia trascender. á galería de retratos 
do país, de par de Castelao. Seria outro 
erro grave que sumar aos moitos que ten 
Non Somos Inocentes, onde o único 
preciso que' se Ue aplica páde ser o ad
xectivo algarabía que segundo o dicioná
rio de Xerais eqLiiv'ale á lingµaxe incom
prensíbel, confusión ruidosa,. • 
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Afirman .que non hai diferéncias ideolóxicas . 
Os críticos do PSOE manteñen a sua praza forte en _Lugo 
• FRANCISCO ARRIZADO/LUG9 

A primeiros de Novembro, 
en Madrid, o PSOE 
celebraba o seu 32 
Congreso Federal. O 
Congreso Galega se~á a 
primeiros de Febreiro. 
Nestes últimos meses, os 
posicionamentos internos 
dos afiliados do-PSOE de 
Lugo reflexáronse nos 
meios de comunicación. O 
debate ven xa das 
pasadas eleicións 
autonómicas e ten trazas 
do seguir deica as 
municipais. Evidenciouse 
máis, no pasado Xuño, ao 
apreentarse duas 
candidaturas á Secretaria 
Xeral da Agrupación Local. 
A presidida por Vázque:z 
Calvo, ex Delegado da 
Consellaria de Traballo, foi 
a gañadora. 
Na dirección actual do PSOE de 
Lugo é maioria a xente proviene 
da U.G.T. Traballadores do 
INSS, INSALUD e máis da Ban
ca tiñan, no mes de xuño, os vo
tos suficiente para gañar. As ·na
sas fontes din que "mesmo esta
ban co contrato de seis meses, 
que fan através da UGT, na bo
ca, pendentes do que tiñan que 
votar e de cando tiñan que face
lo". Inda que se tala de tres fac
cións, serian duas as máis defi
nidas. Nunha estaría Salgado e 
noutra Sineiro. O grupo que le
vou aos cargos á actual Executi
va estaría por "cargarse" a Fer
nando Salgado. Xa, cando as 

P.OLÍTICA E CONCELLOS 

Membros da UGT manteften o control do PSOE lugun 

Autonómicas, querian como ca
beza de lista a F. Sineiro. Debeu 
ser Laxe quen impuxo ao monte
rrosi"o . Naqueles momentos, as 
posturas chegaron a provocar 
tres sectores que mesmo non se 
talaban. No que parece haber 
certo "consenso" é en desprazar 
a Varela Flores. Pero o sector 
que apoia, anda tamén pensan
do nas municipais, afiliando a 
xente para contrarrestar. Enfren
te ten a Xosé Luís Díaz, na nova 
Executiva, membro activo da 
UGT, de quen din ser máis habi
lidoso ca o próprio Cacharro Par
do. Para completar o panorama, 
ternos aos actuais Concelleiros 
de Lugo que na sua maioria for
man parte o Grupo colocado 
frente ao que logrou a Executiva. 
Con esta Executiva alíñanse os 
Directores Provinciais de Traba
llo e máis do INEM cesados, hai 
pouco, por Madrid. O Governa
dor Civil, talvez polo seu talante 
persoal, leva trazas de ser _in-

.combutibel. Choca que o Gover
no, a primeiros de Outubro, cha
mase ao Secretário da actual 
Executiva local, Vazquez Calvo, 
para Xefe do Gabinete Técnico 

- do Governo Civil. Quizá sexa 
coa idea de pór concórdia, xa 
que Vázquez Calvo esta consi
derado como a persoa de máis 
carisma, que lle cai ben a todos 
os sectores. , A liña oficial do 
PSOE de Madrid representána, 
en Lugo, a maioria dos concellei
ros que támén están na corrente 
de Sánchez Presedo. Agás al- -
gunhas excepcións, parece no
tarse en ditas concelleiros, des
de que Vicente Quiroga prescin
diu deles o Governo Municipal, 
unh~ atitude de .pasotismo nos 
temas. Quizá sexa o feíto de sa
beres que non van nas· próximas 
listas. 

Tácticas para captar votos .. 
Para contrastar estes cor:nentá- . 
ríos que circulan na cidade, fala
m os co próprio Secretário da 
Executiva Local, Vázquez Calvo. 
Sobre as práticas pouco ortodo
xas para a captación dos votos 
nas asembleas, dixo: "Nos pro
cesos congresuais do PSOE, ·xa 
de sempre, hai a prática de ce
rrar os censos de votantes moito 
antes do Congreso. En concreto, 

Os dimisionarios de EG e CG non serán sustituidos 

pechouse o set~ de Xullo. Tanto 
para o Congreso Federal, de 
Madr.id, como para o galega que 
vai vir. Portanto todos aqueles 
compañeiros que xa ·son militan
tes do Partido, porque pediron a 
alta despois, ou beñ son solici
tantes de ingreso, inda que se
xan militantes fa de feíto, non -
puderon votar. lsto porque o Par
tido ten moitos anos de voo e sa- ~ 
bequepodehabern~gun~o~o •. 
algun tipo de manobra .de afilia
cións ae última hora. Portante, 
calquer especulación que se fa
ga, desde calquer ámbito, ou é 
especulación ou esclarecedóra 
da mecánica que hai dentro do 
partido". 

Sobre o seu nomeamento, ·co
mo Xefe do Gabinete Técnico do 
Governo Civil precisou V. Calvo 
que "esta ·praticamen.te á marxe _ 
do cargo político ou .Qa influéncia 
política, O cárgo, ou mellar, o 
poste de traballo orgánico den
tro da estrutura dos próprios Go
vernos Civís, é a proposta do 
Govemadór de calquer persoa 
que el crea conver:iiente. Non 
lembro agora os compañeiros 
que· están neutros Governos Ci
ví s de Galicia, pero coido que 
non teñen nengunha repreesen
tatividade dentrodo partido". So
bre a sua posición persoal, de 
mediador, no PSOE lugués, afir
mou: "Penso que a laboura dun 
Secretário Xeral en calquer partí~ 
do é a de facer que as distintas 
opinións, estratéxias, ou manei
ras de concebir a -dinámica vaian 
integradas. Pero a verdade e 
que en Lugo estáselle a dar ex
cesiva releváncia ao que está a 
suceder na cidade cara ao pro
ceso congresual interno que em
pezou 'co Congreso Federal. O 
que se di por aí unha certa r:novi-

Dimisións en cadea no concello de Foz 
• HERNAN NAVALJVIVEIRO 

Ao remate da sesión do Pleno 
celebrada pela corporación de 
Foz o pasado luns 19 de Novem
b ro, os dous concelleiros do 
PSG-EG, Gonzálo Vázquez e 
Francisco Andina, apresentaron 
por escrito, para xeral salpresa, 
a sua dimisión "por estar cansos 
de cacicadas". 

Cinco días despois, o único 
edil de Coalición Galega na cor
poraciónJ Cándia, facia públicas 
as cartas de renúncia ao cárrego 
que a propósito vifia de dirixir ao 
alcalde de Foz, Martín Beltrán, 
do PSOE, e ao presidente nacio: 
nal de Coalición Galega. 

guns andan a colaborar co extra-
- municipal BNG e outros non te

ñen actividade política. No caso 
de Cándia, o único representan
te co que contaba CG na corpo
ración focense, a dimisión como 
edil acompáñase da baixa no 
partido, e pésie á mención, na. 
sua carta de dimisión, da necesi
dade de "defender os intereses 
de Galiza como nación autóno
ma" desde un partido de centro
esquerda, fontes políticas locais 
ven próximo o seu desembarco 
no PSOE; Cándia afirma ·mar
char de CG pala "direitización" 
decidida no último congreso. 

Pésié á artillaría exibida (a di
misión segundo Gonzalo Váz
quez, "é unha medida simbólica 
para que EG ~esapareza dunha 

corporación contaminada, que 
permite o deterioro da vida muni
cipal, a corrupc.ión de funcioná
rios e as irregularidades e ilegali
dades urbanísticas"), o cese nas 
concellalias dos membros de EG 
cabe interpretalo como .unha dis
creta retirada perante as dificul
tades organizativas que os por
menores pre-eleitorais eviden
ciaran. Contado, o PSG-EG 
anúncia accións xudiciais contra 
alguns acordes plenários recen
tes, sen explicitar cales. 

Moción de censura 

Os ex-concellais ·do PSG-EG 
participaran do acorde interparti
dário polo que, através de mo
ción de censura, se descabalgou 
da alcaldía focense, hai aproxL-

A corporación de Foz fica en
tón, até rematar a lexislatura 
dentro de seis meses, con só 
dez .concellais, xa que os dimi
sionários non preveron,, segundo 
·semella, a sua própria substitu
ción polos seguintes qandidatos 
das respectivas listas. No caso 
dos ex-con~ellais de ésquerda 
Galega, e pésie a posteriores 
declaracións ·de Gonzálo Váz
quez segundo as cales o PSG
EG contaría con bases militantes 
no concello que ~e reu'nirian re
.gularmente,. a substitución apre
·sentábas.e · impracticábel, toda . 
vez áue a maioria dos integran
tes da lista do 87 non manteñen 
relación algunha co PSG-EG: al-

· A vulgaridade, nas actas 
• H:N. 

A corporación de Foz vive per
manentemente nun arnbiente 
de crispación e enfrontamentos 
mesmo persoais entre conce
lleiros que a diário desemboca 
no mal g_osto e en insultos de 
difícil xustificación. Un edil pode 

. proferir contra un adyersario 

· municipal un calificativo intrans
crebébel; ao ser requerido para 
que .o retire, acceda pero pide 
que conste en acta, en substitu-

, ción, un epíteto máis ofensivo 
ainda. O próprio Andina carac
terizábase por unha exremadí
sima violéncia verbal contra o 
alcalde. O ex-alcalde Neira, "O 
Polaco", fai da arrogáncia un 
hábito pl.enário. Teixeiro, solitá-

madamente dous anos, ao yo
ceiro do grupo maioritário na cor
poración Manuel Maria Neira, do 
PP. Martín Beltrán, do PSOE, 
asumiu daquela a alcadia. En
tón, Francisco Andina, que nun
ha anterior lexislatura tora pri
meiro tenente alcalde polo 
PSOE e que apareceu encabe
zando a candidatura de Esquer
da Galega só unhas horas antes 
de se pechar o prazo de inscrip
ción de candidaturas para as últi
mas eleicións municipais, foi no
meado· concellal delegado de Ur
banismo. Aos poucos meses di
mitiu lánzando düras acusacións 
cbntra o alcalde e rachando asi, 
por parte do PSG-EG o acorde 
para a g·overnabilidade -que 
subscreben no intre .da moción 
de censura xunto ao PNG, CG, 

rio edil do PNG-PG, sae a triful
ca por- sesión. O extravío dos 
papeis é xeral. E é certo que o 
estado municipal dalgunh.ps 
cuestións pode, e mesmo debe, 
suscitar a polémica \ encendida 
(as irregularidades urbanísticas 
son evidentes), pero que o es
bozo dun novo rueiro (unha rua 
para Mijail Gorbachov) destape 
a caixa dos tronos ... - • 

da. Cos que eu teño contacto, en 
Lugo, non están palas pelexas 
das distintas faccións internas . 
Non se dá diferenciación ideoló
xica,1 senón distintas posicións 
para levar a cabo a estratéxia do 
Partido dentro do Concello de 
Lugo. Nada insalvável nen abis
mal". Sobre a política do Conce
llo · aporitou :· .. En -termos xerais 
compre ünha renovación ampla 
en todos os partid6.s. O concello 
actual non responde aos 
intereses da povoación. E, loxi
camente, dentro do PSOE, a 
Executiva, que nestes momentos 
dirixe o partido, ten feíta unha. 
opinión, moi concreta, do que 
debe ser e>- Concello de Lugo. A 
designación da candidatura que. 
poda ir ás eleicións, hai que fa
cela nunha asemblea de todos 
os militantes, na que _poda haber 
distintas opcións ou propostas. 
Non xa para o poste aa cabeza 
senón para toda a. lista inda que 
avogamos por unha renovación 
de todos os partidos no Concello 
lugués e no naso partido tamén 
faga falta unha renovación, is9 
-non quer dicer que cos conce
lleiros que hoxe están, haxa que 
facer táboa rasa". Algun sector 
do Partido estaría por traer a Ma
riano Sanz, ex-governador Civil 
de óurense, home vencellado a 
Lugo e, durante breve tempo, 
concelleiro en dita cidade, para 
encabezar a lista municipal. Ta-
111én sobre isto opinou V. Calvo: 
"E a miña idea moi persoal. Que 
compre buscar en Lugo. Esta
mos abertos a calquer aporta-

. ción, que poda haber, de xente 
cualificada, progresista, dentro 
da cidade de Lugo. Non hai nen
·gun proxecto de importación 
dunha persoa, para encabezar a 
lista de Lugo, .inda que a Asem
bl,ea seria soberana ao respeito • 

CDS .e. naturalmerite, o PSOE. 

As municipais 

Á vista do panorama, comezaron . 
os preparativos_ das eleicións · 
municipais de Maio e, con eles, 
os. pronósticos. Desde hai me
ses, un BNG que medra en im
plantación ti-aballa nas distintas 
plataformas locais, (cultura, de
fensa, da ria), e de non concurrir 
Esquerda Galega, o que é moi 
previsíbel, poderia ·colocar no 
concello~ vários membros da 
lista que xa está a elaborar. · O 
PNG estaria a considerar, se
gundo un dirixente nacional, a 
renúncia a apresentar candidatu
ra própia e a apoiar a do BNG. O 
ex-deputado proyincial autonó
mico Luís Cordeiro xa ten orga
nizado na zona reunións con 

·simpatizantes' persoais cara a 
formar unha candidatura auspi
ciada por Centristas de Galiza. 
Pero se a Deputación de Lugo 
foi capaz, hai semanas, de· apro- . 
bar un plan de. obras pgra Foz 
en confo.rmidade_ coa pro~osta 
clientelista do PP, que mántén 
ainda comrois caciquis no rural, 
ighorando as .solictitudes plená
rias da corporación, nun claro 
xesto de transgresión da autono
mía municipal, é que quizais Ca
charro aposta ainda polo ex-al
calde Manuel Maria Neira. • 
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GAllZA E MUNDO 

CRIS-E NO SECTOR PESQUEIRO . 

Canto trinta e _sete mariñeiros permanecen detidos en Namibia 
· A auséncia de c¡¡ladoiros provoca 
a impaéiéncia dos. armadores 
• G.L.T .. 

O apresamemto dos cinco 
conxeladores_ garegos en 
augas de Namibia-ven 
agravar o futuro_ dunha 
frota de máis de oitenta 
b~rcos que buscaba un 
acordo co governo de 
Windhoek. desde finais de 
Marzo deste ano. A 
reación airada de Namibia .. 
influirá ria ·situación.crítica 
-dos conxeladores galegas 

- que está a quedar sen 
caladoiros. 

A mesma crise de parques eje 
pesca está a propiciar comp0rta
mentos de plena irracionalidade 
por parte dos armadores, como 

. o. que ven de suceder en augas 
do novo. Estado de AA frica aus
tral. Os conxeladores son plan
tas industriais de. elevado custe· 
de mantimento que hon poden 
perman~cer inactivas, como de- · 
claraba a unha emisora de rádio 
un dos oficiais galegos détidos. 
A capacidade de pesen está a 

CONGRESOS POLÍTICOS 

romper por onde sexa, ainda que 
a _concesión de lice.ncias se ato
pe nu.nha posiciór1 tan delicada 
coma a de Namibia. De feito, es
te primeiro apresamento sucede 
despois de case trinta anos de 
pesca sen néngún tipo de limita- _ 
ción naquel caladoiro baixo a ad-

ministración colonial de Pretória. 
Os qar:icos, primeiro ·explotados 
por barcos conxeladores galegas 
no ano 1961 foron sobrepesca
dos desde aquela data. 

O arriado ·da bandeira do esta
do racista de Pretória ocorreu o 
-21 de Marzo deste ano.en Narni-

bia. Remataban así 1 06 anos de · 
dominación colonia·! e comezaba 
a vida dun -novo Estado. Ainda 
que a proclamqción sucedía con
forme o previsto, a representa
c.ión española perante a CEE 
non procurou Gon antelación co
ma outros paises, establecer un , 
acorde pesqueiro de transición 
q~e amparase a frota que ali 
pesca. 

Af? promesas do mihisfro de 
Agricultúra de asistir aos 80 bar
cos que daquela faenaban na 
beiramar Namibia foron recibidas 
c9n escepticismo polos armado
res de Vigo, principalmente afee-

. tados polo cambio de situación. 
Esta falla de confianza dos ar
madores provocaría pouco des

~ pois da independéncia de Nami
~ bia a busca de acordes privados º co governo de Sam Nujomo o i ·que provocaría dificuldades ao 

trámite do acorde coa CEE. ' 

Agora,' cento setenta mariñei
ros galegas dos cinco buques 
apresados permanecen no porto 
de Lüderitz. A Cooperativa de 
Armadores criticou a pesca sen 
licéncia así coma a aotitude da 
Administración centr~I por non 

. procurar caladoiros alternativos. 

As mocidades da UPG procuran o· espallamento de Galiza Nova 
A UMG valora lnoi pOsitivamente a autonomia 
dOs CAF a reSpeito das organizacións políticas 
isto é mañán foi o lema do VI 
Congreso celebrado pala Unión 
da Mocidade Galega, a pasado 
fin de semana en Santiago e que 
tivo como eixo a análise das re
percusións da criación de Galiza 
Nova e o futuro a respeito desta 
organización. . 

Segundo Isabel Avión, m~m-· 
bra do novo secretariado, o ob
xectivo preferente da UMG será 
o asentamento territorial de Gali,_ 
za Nova, asi ·como a reafirma
ción do seu traballo sectorial. A 
UMG en concreto faráJincapé na 
situación laboral dos xóvenes e 
na sua correspondente adscrip-. · 
ción sindical, pronunciándose 
pala unidade das duas centrais 

DEPORTE E SOCIEDADE 

nacionalistas e peló reforzamen
to das suas organizacións xuve
n ís. 

A UMG proponse tamén abor-: 
dar a praz_o curto a análise e a 
elaboración de alternativas para 
a mocidade do agro, dada a ·im
po.rtáncia deste sector e a tras
cendéncia da dura ·situación pala 
que atravesa. 

Por unha organización 
global do estudantado · 

Após do apoio prestado na po
. tenciación dqs CAF, a UMG ana
l isa agora a necesidade de im
plantar os Comités Abertos no 

ensino médio, atr:avés dos CAE, 
tendo en conta que o diálogo en-

. tre GAF e CAE, debe ria "partir 
da igoa1dade e .non do tutelaxe 
~mtre ambas organizacións estu-
dantís". · 

A UMG salienta ádemais a · 
experiéncía de traballo desenvol
vida, até agora nos CAF, valoran
do "moi positivamente" a autono-

. mia desta organización estudan
til "a resp-eito das organizacións· 
poi íticas que nela operan". 

O futuro de CAF e CAE, en 
opinión da UMG, debería enca
miñarse cara a constitución dun
ha futura organización global de 
estudantes. 

Debate e formación 
Isabel Avión recoñece que o tra
ballo de criación e asentamento 
de Galiza Nova "deixou un pou
co descoidadas certas tarefas 
organizativas próprias da UMG". 
Neste senso a UMG tratará de 
reforzar o traballo de formación e 
debate entre os seus membros, 
tendo en col)ta que "a planifica
ción do traballo prático realizaré
mola dentro de Galiza Nova". 

A UMG tratará ademais de 
afondar teoricamente en terreos 
até agora non suficientemente 
analisados como o antimilitaris
mo, a sexualidade ou a influén
cia das drogas. • 

-. - -
ADIVINA, ADIVINANZA 

Xornadas de cociña, festival -da camélia,_elel.
ción de mises; concurso de feos, cata de vi
ñas, concerto de rok, mítines polílicos, reu
nión de Testigos de Jeobá ... e tamén se pra-

·tica o deporte. Adiviña-adiviñanza, adiviñe de 
que se trata. Non é capaz? Non se desani
me, non é nada doado, Non perdamos tem
po, voullo dicer: é un p~villón deportivo. · 

Como? 
Si, un recinto construido para a pr~tica do . 

deporte. - · · · ·· 
Pero vo,sté ·non di que funciona como coci- . 

fia, discoteca, bar, invernadei"ro, ágora ... e . 
non sei cantas cosas máis? - . 
~ Exactamerite, querido amigo. Non ten ináis 

que ler os xornais e anotar onde é que se ce-
. lebran a maioria dos eventos. Por p,orlle un 

caso: na semana pasada tivo lugar no Pavi
llón Polideportivo do ~erbés (Vigo) .o concur~ 
so de cocíñeiros g;Jlegos . . Pouc0 despois de 
inagurarse, a nosa ~quipa de Fútbol Sá fixo 

PUCHEIRO 

. as xestións para poder xogar ne-sé recinto; a 
contestación do Concello foi que non se po-, 
día, que só era adecuado para balonmán e 
baloncesto. · 

Esta esp~llación de funcións evidéncia a 
idea que os rexedores municipais teñen do 
deporte. Ainda están na percepción- imperial
romaña, incapaces de distinguir entre depor
te e espectáculo-deportivo. Para eles trát~se 
de darlle CÍ(CO ~ cidadania e dá o mesmo que 

-Os -RECINTOS 
DEPORTIVOS SUPLEN A -

CARENCIA DE 
~------- - ---

EQU l PAM ENTOS 
CULTURALES 

sexan homes en cirolas, mulleres en refaixo, 
troles perfumadas ou cociña aromatizada, re
medos de. espello cóncavo ou puzas de auga 
suplantando o río X.ordán. Os re-cintos depor
tivos suplen a caréncia de equipamentos ,cul
turais. 
. Pero, e ó deporte? , . 
Eso é causa duns cantos, xa se ve, nen 

sequer se pode privatizar. O que queira man
te(se en forma ten as empresas-xínnásios, é 
dicer, están privatizando tamén o deporte, o 

· lecer e o tempo libre. Os equipamentos de
portivos convírtense en· recintos privados, 
con espectáculos polos que _hai que pagar 
para presenciales mentres os deportistas e 
aqueles que pretendan ter unha mínima acti
vidade física tamén teñen que pagar para po; 
der realizala. · 

Estamos na chamada sociedade do ocio. 
Si, do ócio pagado, dos· parados sen ,ócio e 

dos oc_iosos governando. . · + 

Q. MELLOR DOS MUNDOS 

Vivimos no mellar 
, · dos mundos posíbeis 

Felipe González 

As distintas candidaturas no 
seo do PSOE prepárahse 
para o próximo congreso ga
lega do partido. En Vigo xa é 
coñecida a lista alternativa a 
Manuel Soto, da que forma 
parte Abel Caballero. Pero o 
máis chamativo é que nesa 
lista convivan duas persoas 
si t uadas en b'andos 
opostos: Carme Avendaño, 
presidenta da asociación Er
guete de loita contra a droga 
e o ex-diputado Xesús Bahi
llo. 

Província de Pontevedra. 
Setembro: a conserveira 
arousana Charpa despide a 
80 traballadoras. Outubro: 
Cam iseirias Beni de Vigo , 
empresa pertencente a Ber
nardino Crespo S.A., pecha 
despois de despedir ás suas 
80 traballadoras. Os nulos 
radicais declarados por Ma
xistratura son inúteis porque 
a empresa está xa desman
telada. Novembro: Calzados 
Plásticos Trevinca disólvese 
como sociedade e deixa sen 
traballo a 118 traballadores. 
De Agosto a De~mbro: Ci
troen non renovou os contra
tos eventuais, o que afactou 
a máis de mil traballadores. 
A morte das ideoloxias. O fin 
da história. Francis Fukuya
ma. 

Javier Salas, presidente do 
INI , anúncia un mal resulta
do económico para este ano. 
Esta previsión non foi impe
dimento para que o sector 
industrial do Estado saldara 
a empresa Enasa por 1 _200 
millóns de pesetas ao grupo 
italiano Fíat. 

Musculosos como Rambo, 
mutantes como Superman 
ou Batmqn e animais semi
marcianos como os Gremlis 
ocupan o armário de efectis
mos dunha indústria cinema
tográfica norteamericana on
de hai de todo menos persa
-as normais, sobre todo de 
clase média ou baixa. Agora 
chegan as Tartarugas Ninja, 
infantis e víolentas, para o 
·novo Nadal. Conviria lem
brar, por aquelo de que non . 

. todo se esqueza, que ninja 
era o nome que recebian os 
campesiños xaponeses, can
do se enmascaraban para 
asaltar nos camiños aos co
bradores de impostas do 
emperador. Tampouco é ca
sual que este sexa o actual 
motivo cinematográfico nor,. 
teamericano, se ternos en 
canta que os xigantes de 
H911yvood como a Colúmbía 
son xa dé propriedade xapo
nesa • 



OESMANTELAMENTO INDUSTRIAL 

Asta~o pode. perder outros 800 traballa9ores 

A regulación.de BaZan, un novo golpe_.paraFerrol · 
. • E.SANFIZ/FERROL 

Nun futuro próximo quizais haxa que recorrer a ·· · . 
explicacións "sobrenaturs;iis" para dilucidar as causas do · 
cúmulo de decisión~ de carácter negativo que veñen 
afectando nos últi.mos tempos á comarca áe Ferrol.. 
Unha "meiga" competente acaso puide·ra desentrañar 
certeiramente se se trata dun andácio, unha conxura das 
án.imas, ou simplem~nte do "mal de olla" o que provee~ 
que unha zona de aproximadamente 150.000 · · 
habitantes, se desmantelé unha empresa que chegou a 
·ter 10.000 traballadores (Astano),. non se cumpla 
nengunha das numerosas promesas 
reindustrializadoras, se escurra entre as manso 
"vidroso" asunto da SIV, se anúncie unha regulac!ón de 
emprego de perta da mitade da plantilla para outro dos 
grandes estaleiros da comarca (Bazan) e para colmo se 
anúncie unha nova reducción de empregos en Astano 
que poderia rondar os 700 ou 800 traballadores. 
Desde logo é difícil, sen recorrer Tamén Bazan 

A pasada semana a xeréncia de 
Bazan anunciaba a posta en 
marcha dunha regulación de em
prego de 1 .800 traballadores pa
rá. os nove primeiros meses do 
91 na factoría de Ferro!. Xustifi
caba tal medida basándose no 
recorte presupostário sotrido po
lo Ministério de Defensa e que 

. . 
mente á construcción de buques 
de .guerra. Por iso os sindicalis-

. tas sosteñen que o porvir da fac
toría ferr9lana pasa necesaria
mente pala diversificación indus
trial e polo acceso ao libre mer
cado, nun momento- en que to
das as potencias mundiais rea
bren esfaleiros e que a propia 
CEE sinal á construcción naval 
como unha das actividades con 
maior futuro. 

Duro go.lpe a Astano, , 

do sector no que se incluien Ao
vas ·redu:cións de 'plantilla que· 
previsibl.emerite afectarán en 
700 ou 800 empregos a un Asta
no que. posue actualmente 1.800 
traballadores a pesar de que nos 
plans .de reconversión da 84 se 
fixaba unha plan.tilla ideal de 
2.221 homes. O citado Plan -
pendente ainda de concretar 
nunha negociación entre o Minis
terio e CCOO e UXT- afirma que 
as reduclóns se -aplicarán me
dia·nte~ medidas "non traumáti
cas" ainda que o ''trauma" vai ser 
claro nun estaleiro ao que se lle 
deixa sen a mínima capacidade 
produq.tiva. Segunda as tontes 
sindicais, o castigo é doble xa 
que tamén se lle condea ao es
-taleiro de Perlío a non contar con 
carga de traballo etecúva que 
posibilite a necesaria rendabili
dade ·a tinais do 92, ao continuar 
en vigor o veto á construcción de 
buques e a restricción ao merca
do off ahora. 

.Ao talar da comar.ca de Ferrol 
e dos males que lle aqueixa ha
beria que aborda·r tamén a in- · 

. cógnita que se cerne sobre a So
ciedade líaliana do Vidro, e opa
pel que, segundo as distintas 
tontes sindicais terrolanas, de
sempeña un Goberno _que pri
meiro anuncia a bombo e platillo 
a · instalación da fábrica de vidro 
e que lago permanece inerme 

ás explicacións "esotéricas", ata
par razóns pplíticas, económicas 
ou sociais que expliquen es e 
cúmulo de acontecementos ne
gativos. De todos os xeitos, se
gundo coinciden en sinalar vo
ceiros sindicais de todas as pro
cedencias , o pior de todo é ·a 
parda da esperanza no futuro 
que se sementa en toda unha 
"conurbación" adicada desde hai 
séculas á construcción nawal e 
que por cuestións nunca explica
das, ve vetado o seu acceso a 
un mercado en ascenso actual
mente- e que previsibelmbente 
continua nesa tendéncia nos vin
deims dez ou quince anos. 

· conleva o retraso "sine die" de 
duas fragatas que o estaleiro ti
ña programado construir no vin
deiro ano. Naturalmente todas 
as torzas sindicais, pelíticas e 
sociais da comarca coincidiron 
en erguer a sua protesta respal
dando ao comité de empresa de 

Bazari quen fixo público un signi
ficativo comunicado demandan:
do o retorno do estaleiro ferrolán 
á construcción naval civil, o que 
conlevaria polo ta.nto o abando
no da exclusividade actual ao 
servício da Armada. No -fundo 
desta demanda, reside a coñ
ciéncia sindical de que o "des
conxelamento" da guerra -fria vai 
levar a curto e médio prazo a un 
auxe das políticas de des~rme 
que necesariamente implicará 
unha importante e progresiya re
dución dos gastos militares. E 
iso significa un golpe duro ánun
ciado xa éo recorte coxuntural 
dos Presupostos de Defensa pa
ra un estaleiro enfocado unica-

· ante sucesivas presións italianas 
Pero contrariamente a esta díná- min vaivén que seria circense s-e 
mica ·económica mundial o Go- non estivera_ en xogo todo aque-
berno español presenta en Bru- lo que doadamente se pode su-
selas un Plan de Reestruturación · poñer. . • 
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püLÉMICA IGREXA-ESTADO 

UN OOCU_M.ENTO CON ,ACERTOS. 
A verdade é verdade, dígaa quena.diga, ain
da que é certo que está situada e depende · 
"do cristal con que se amire", coma di asa
bedoria popular. Por iso eu quera romper un
ha lanza a favor do documento sobre a mo
ralidade pública que ven de publicar hai uns 
días a Conferéncia Episcopal Española. Qui
zais moitos xerarcas non estén ben situados 
para talar de moralidade pública, quizais que 
a lgrexa católica teña tamén moito que r:as
car' no que a súa moralidade se retire, peca
dos pasados e presentes; pero iso non lle 
resta veracidade ás afirmacións públicas que 
faga, se é que son certas. Tamén compre di
cer que a política neste país xa está des
prestixiada abando entre a cidadanía, para 
que ainda se bote máis lixo sobre dela, e 
que calquer afirmación que poda insinuar 
que "no pasado estabamos mellor'', cando 
ese pasado é de opresión de libertades, de 
asoballamento dos direitos individuais e co
lectivos e igualmente de corrupción non se 
soupera públicamente dela, compre ser mati
zada e situada no seu xusto posta. 

Indo ao documento, é de xustícia dicer 
respeito disto último que no número 5 afirma 
ter en canta "os valores importantes que xur
den da conciéncia moral contemporánea" co
mo: a sensibilidade pola dignidade dos direi
tos das persoas e a afirmación da liberdade 
individual e colectiva, a aspiración á paz, o 
pluralismo e a toleráncia, a repulsa das desi
gualdades e a atención aos direitos da mu
ller, o ecoloxismo, ... Pero os bispos ven un 
deterioro moral na actualidade do país que 
afécta tanto á base, coma ao goberno, a ca
tólicos e a non católicos. E aí foi onde o go
berno e boa parte da clase política montou 
en cólera. "Quen se pica alias come", ainda 
que non se pode meter a todos no mesmo 
saco. 

Apúntanse en primeiro lugar -algúns "sínto: 
mas dunha crise e deformación da conducta 
moral" que tevan a unha "amoralidade prácti- . 
ca socialmente recoñecida e aceptada". Ain
da que a globalización xeral dalle ás afirma
cións un certo tono apocalíptico, a quen es
crebe non deixan de parecerlle válidos moi
tos dos síntomas apuntados. Vexamos. Fála
se da falla de critérios morais valedeiros en 
si mesmos pala sua forza humanizadora, 
arramplados demasiado a miudo por critérios 
de eficácia ou polos resultados de inquéritos 
habilmente orientadas, e ainda por un positi
vismo xurídico, que leva a que para moitos o 
que non está penado pala lei ou é opinión da 
maioria é moralmente bó. Fálase tamén dun
ha "moral de situación" que lexitima sempre 
os actos segun as circunstáncias, ou dunha 
"doble moral" que xulga astes actps segun 

VICTORINO PÉREZ 

- Os s1sPos VEN UN 
DETERIORO MORAL NA 

ACTUALIDADE DO PAIS QUE 
AFECTA TANTO A BASE, 

COMA AO GOBERNO 

as persoas e intereses que están en xogo; 
ou da invocación máis ou menos solapada 
de que "a fin xustifica os médios", e sempre 
que sexa para acumular riqueza ou acadar o 
éxito individual, o benestar, etc. Evidente
mente "calqueira parecido coa realidade é 
mera coincidéncia", especialmente referido a 
alguns manexos de partidos, ao tráfico de in
fluéncias, etc. 

Algúns comportamentos concretos apunta
dos son a manipulación da verdade e a p·ro
paganda da "cultura do poder" (ainda que is
to non é de agora), a incitación a un consu
mismo desaforado e a exaltación do diñeiro, 
demasiadas veces sen atender a outros va-

lores, e concretamente aos aspectos éticos 
da actividade económica e á distribución so
cial da riqueza, pola mentalidad0' economi
cista e insolidária. Aqui apónt?se en concreto 
a estimulación desmesurada dos xogos de 
azar, como-médio de enriquecemerito rápido, 
rec;ollendo o documento aquela frase de que 
"España converteuse nun gran casino". As
pecto que non me parece de pouca impor
táncia destacar, e que é unha das miñas tai
mas' desde hai algún tempo, coma expresión 
da "febre do curo" que parece med(ar nos úl
tím.os tempos, só un dato, según o SL!ple
mento "Diñeiro", do· Diario Vasco (9 Abril 
1990), no estado español gastáronse no ano . 
1989 catro billóns de pesetas, sen contar os 
xogos clandestinos, o que. convirte a este es
tado no primeiro país . do mundo en número 

. de xogadores e o segundo, despois de USA · 
en cantidade de diñeiro xogada por habitan
te. Despois o governo talará de que hái frau
de fiscal e do outro ... Oeberia tomar nota da
quelas sá~ias palabras do Tao: ... Non apre
ciando o luxo, evítase que o pavo roube. Non 
exibindo nada _que incite á codícia, evítase a 
confusión no corazón do pavo". - -

Tamén denúncia o documento, coido que 
;{2 coa xusticia, a triVialización frívola da sexua
~ lidade, e a separación que fai a cultura domi
.º2 nante entre sexo e amor, facendo trasnoitada 
~ a fidelidade á propia parella. Certamente, co
< lido que a morál $exual da lgrexa terá que 

evolucionar en non poucos aspectos, pero 
non nes~es, pois estou totalment~ dacordo 
co que dí o doc4ménto de que "a _trivializa
ción do sexual é a trivialización da persoa 
mesma~·. E non deixa de apuntar tamén a 
xustificacióh indiscriminada do aborto e as 
voces qúe empezan a reclam·ar a eutanasia 
activa e directa, o terrorismo e o "ignominio
so e incalificaqbel tráfico de drgas", "asi co
ma o tráfico de armamentos". 

A análise que fai das causas desta situa
ción sen dúbida resultará dis.cutibel a máis 
dun, dependentjo de que sitúe nunha postu
ra orante oú crente, cunhas Claves de pensa-

. mento ou outras. E aínda' algúns comporta: 
mentas apuntados resultaranlle non moral
mente censurábeis a mais dun, a outros, que 
non nos. caracterizamos precisamente por 
posturas reaccionártas, e · que máis ben so
mos habitualmente tachados do contrário,. 
parécenos que, sen afirmar que estemos na 
piar das sociedades·, tampouco estamos na 
mellar, e ainda que nos declaramos demó-

. cratas, pensamos qu"e a censura da actua- . 
ción dalgunhas persoas e grupos políticos 
non é un "ataque á democrácia" como dema
siado lixeiramente se di desde o poder. • 

· Victorino Pérez e director de "lrimia" 

A VERDADE FARÁ-VOS UBRES 
Tal é o titulo do documento episcopal último. 
A alocución de Man. Suquia, .abrindo a se
sións da Conferéncia episcopal española e o 
documento pastoral sobr~ a "moralida.de" 
desta, están a levantar polémica nas institu
cións públicas e nos meios de comunicación. 
O estilo persoal de Suquia é un tanto agresi
vo e o documento do episcopado está na li
ña dos anteriores. Por exemplo: 
30-IV-1926, pastoral dos metropdlitanos so
bre a inmodéstia dos costumes públicos. 31-· 
V-1957, ide. 'sobre a moralidade pública. 18-
Vl-1971 , declaración colectiva da conferén
~ia episcopal sobre a vida moral do naso po
vo. 

·Das tres devanditas, é a de 1957 a que 
máis se parece á de 1990 na tonalidade tex
tual. O elenco de deficiéncias, certas formas 
literárias apocalípticas e o ton doutrinal son 
iguais como se póde ollar no cadro_. 

FRANCISCO CARBALLO 

En 1957 o governo recebe felicitacións pe
las boas leis, pero pídase-lle que as faga
cumprir. En 1.971 advírtese-lle da .sua res
ponsabilidade na represión da inmoralidade 
pública. En 1990 chega a escreberse que. hai 
comportamentos .inmorais promovidos desde 
o governo. Neste· pon~o de referéncias é on
de as diferéncias nas relacións Conferéhcia 
episcopal e Gov_erno civi 1 son . máis sehsí
beis. 

- ESTAS DIVERXÉNCIAS 
· ENTRE MINISTROS E 

BISPOS NON SON -
RELEVANTES. DETRAS HAI 

CONFLITOS DE PODER 

Ata agora o Governo central non deu si
nais de interese por este documento;· a mi
nistra portavoz calificou de irixusto algun 
ponto deste. Adolfo Sua.rez, en entrevista. te
levisada, tamén se serveu da palabra inxusto 
na sua apreciación do documento en rela~ 
ción co governo. Suquia restou forza á~ críti
cas e non parece haxa mais descalifícacións 
mútuas. 

Esta diverxéncias entre ministros e bispos 
non son· relevantes. Detrás hai conflitos de 

· poder: Loxse non agrada aos bispos; 1a pro
paganda de preservativos, tampouco; as ne
gociacións sobre o "imposto relixiosos teñen 
dificuldades. Todo dentro de aspect.os meno-
res. _ 

Para a lgrexa española o grande problema 
é a st1a forma de ubicarse nesta sociedade e 
como relacionarse cun governo de Estado 
non confesional. Pasaron séculas· noutras 
coordenadas; moverse con facilidade nas ac-

1957 
Desvirtuación do matrimonio 
Egoismo e afán de lucro 
Erotismo, pornografia 
Feminismo absurdo 
Praias, bailes indecentes -
Prostitución 

1971 
Desvirtuación do matrimonio 
Egoísmo e afán de lucro 
Eroti~mo, pornografía 
lnmoralidade profisional 
Materialismo 

1990 
Ameazas como o· aborto · 
Egoísmo e afán de lucro 
Erotismo,. pornografia 
Transfuguismo 
Culto ao sexo 

. túais e$ixe intelixéncia e un novo talante 
episcopal de di;3.logo e non de adoutrinamen
to Este documento episcopal non é un mo
delo de acertos. Mais_ ben e un caso de difícil 
testaciór:i . Os votos . neg!at1ivos ao documento 
parecen probar o rechazo ·do sector mais 
dialogante do episcopado, que co te.mpo ato
pará mai's infl~éncia nese órgano ·eclesfasti
.co supradiocesano. + 

Desorientación · 

.. 
Mal exemplo dos gobernantes 
.Privatización da·mora1 · 

•Vitorino-non irá as mUn·¡. 
cipais co PP. Centristas de 
Galicia xa tomaron unha .deci
sión: non irán ás eleicións muni
cipáis coaligados co partido po
pular. O anúncio realizase des
pois da entrevista que o Presi- . 
.dente do Parlamento mantén 
con M. Fraga na maf)án do xo·- . 
ves dia 29. 

Ó PP desc;:artou a fórmula que 
permitira a coalición en Ourense 
e que centristas concórreran en 
solitário nas· outras províncias, 
mentres que· Vitorino, despois 
do pacto con alcaldes da CPG e 
as conversas eón CG, estaba 
disposto a ampliar o seu campq 
de acción. • 

•Manifestación contra o 
varadoiro ria Póvoa do ea
ramiñal. O luns tíñase-que ce·
lebrar un Pleno Ordinario no 
Concello de Póv0a do Carami
ña, que contiñ_a n_o segundo 

_ ponto da arde do día a Aproba~ 
ción por parte do Axúntamento 
das obras do polémico Varadoi-

-ro a instalar pola empresa Ver
basa, na praia do Castelo. Des
de bastante antes do início, in
forma X.V. Santiago foise acu
mulando xente procedente da 
Póvoa e vilas colindantes que 
no momento de comenzar este 
aproximabase en número as 
400 personas. Ali habiq marisca
dores, mexileiros, representan
tes de Asociacións Culturais, 
persoeiros de Partidos Políticos 
con Presencia no Concello da 
Povoa, VecLños, e· os membr.os 
da Plataforma Unitaria Antivara
doiro. 

Co Salón de sesións repleto, o 
Con·cello ·cheo; e xente agrupa
da polaas acer?s ·e na~ Pr.aza 
fronte ao Concello, empezou o 
p!eno, nun ambiente de berros e 
xolgo_rio. A cada intervención 
dos co.ncelleiros do grupo de 
Governo saían na sá berros de 
Varadoiro non. Aos 15 minutos 
escasos o Pleno suspe.ndeus·e 
por meia hora, mentras os con
centrad os iban quentandose 
mais e mais. Media hora mái:; 
tarde iniciouse un corte de tráfi
co diante do Concello, e aos 1 o 
minútos o pleno suspendiase 
definitivamente. 

As 400-500 personas asisten
tes foron en curta e pacifica ma
nifestación ata a Praza de Tian
Amen, asi chamada por se nela 
onde ·se doü hai tres meses a 
primeira manifesta_ción contra 
Durán Casais da historia moder
na da Póvoa. Así con Berros de 
Primeiro· Franco, segundo Durán 
contra do ex-Alcalde, e Varadoi-· 
ro Non, · con intervencións bre
ves dos integrantes da Platafor-

-ma Antivaradoiro e de membros 
de EG~ BNG, e PSOE rematou 

· esta. -

Ao fin o Alcalde e o seu Xefe -
formal Segundo Duran Casais 
teñen unha forza organizada 
dentro do concello ata o de ago
r.a moi ben controlado, e no que 
polo que parece a xente vaille 
perdendo medo· aos poderes es-· 
tabelecidos, posta que cada vez 

' máis .xent~ da Póvoa, ·en espe
cial mariscadore ·e .fnexiloeiros 
asisten claramente a estas pro
testas contra a chamada popu
larmente dictadura. + 



DEFENSA INSTITUCIONAL " 

•ALFONSO EIRÉ 

áueixas non faltan, afirma 
Xose Cara, primeiro Valedor 
do Povo; aos se.is meses de 
acceder ao cargo. El podia 
ser o primeiro en queixarse: 
en primeiro lugar por ter que 
agardar dez anos para pór 
en marcha esta institución, 
lago pala precariedade na 
que a tañen ainda sumida, 
con só catro funcionários. 
Pero X osé Gora non é dado· · 
a· protesta. E unha persoa á 
que calquer non dubidaria 
en recorrer para pedirlle 
axuda, mesmamente pala 
rua; rezuma, á vez, · 
cordialidade e es·e pauso 
que dá _o sentarse tantos 
anos nos tribunais de 
xustiza que o leva a ser 
remiso a aparecer en 
público. Gasta de talar 
pouco é prefjre traballar 
moito, mesmamente nos 
seus desprazarnentos no 
coche oficial. Agora anda a
darlle volta a apresentación 
do seu primeiro informe que,_ 
de seguir a tónica do seu 
homónimo español, pode 
levantar ronchas na 
Administración e· nuns 
partidos políticos . 
maroritários que xa t~ntaron 
condicionalo impóndolle a 
uns Vice-Valedores. 

'Hai . moitas· inxi.JstíciaS que están amparadas pala le'i' 

Xosé .Cora, va1edOrdoPovo 

Cales son as causas que máis 
levan aos galegas a pedir a sua 
petición de amparo? · 

É dificil de concretar. As causas 
son múltiples e variadas. Non hai 
unha incidéncia maior nu.n tema 
que noutro. Van desde as pen
sións ao urbanismo, pasando po
las actuacións administrativas ou 
da Xustiza. 

Que xente reclama? Pódese afir
mar que hai un determinado tipo 
social máis ·propenso a solicitar 

. a intervención do Valedor? 

Non · se pode facer diferéncias en
tre o rural e o urbano. Tampouco 
de clase social.- Hai persoas de
moi baixo nível cultural, nótase no 

' xeito de expresarse, tamén as hai 
de tipo medio e dos máis ilustra- · 
dos. · Moitas das veces~esas quei
xas veñen incompletas e nós te
m_os que ampliar a información e 
concretar o que en realidade que
ren. 

Quer dicer esto que a institución 
xa é coñecida polos administra-

- ·dos, que xa callou _no povo gale-· 
go? . 

Polas queixas que recibimos, 330 
a flns da pa.sada semana, a xente 
xa se deu conta da existéncia da 
institución. Antes xa viña facendo 
reclamacións ao Defensor del 
Pueblo a Madrid e á Comisión de 
Peticións dos Deputados. Ternos 
unha relación das queixas ·que fo
ron a Madrid:e son abondosas. 

1 t. -

Os meus cálculos son · que no 
p-razo dun ano vai haber ao redor 
de mil queixas apresentadas. Eso 
quer dicer que a xente vai coñe
cendo esta institución, ben sexa 

. através dos r:neios de comunica- _ 
ción ou de viva voz: se alguén 
apresentou unha petición, lago el 
mesmo infórmalle aos viciños. 

'HAI MOITAS 
QUEIXAS QUE 
ESTAN FORA 
DA NOSA 
C,OMPETENCIA' 

bia que esas queixas íanse exten
der á Administración. 

Pola miña formación xurídica xa 
sabia o que se ·me viña encima. 

Ambito autonómico 

O.circunscribirse o seu ámbito 
de actuación á Administración 
autonómica, non dificulta o seu 
labor? Cales son as relacións co 
Defensor del Pueblo español? -

O Defensor del Pueblo ten unha 
lexitimidade constitucional, porque 
o seu cargo está éontemplado nes
ta, mentres que os cargos homóni
mos autonómicos só están con
templados no ·estatuto e na lei do 
Defensor. · 

O distinto ámbito competencia! 
p_ode levar a interferéncias polo 
que no ano 1985 se ditou unha lei 
a base de facer uns acordos de · 

pode haber unhas competéncias 
superpostas, pero nós sempre es
tamos rexitimados para actuar. 
Dentro de poucos días teremos un
ha reunión en Madrid na que parti
ciparemos os distintos Valedores 
autonómicos xuntamente co De
fensor. Tratarei de sentar unhas 
bases de cooperación para ter un
ha personalidade definida, claro 
está, dentro da nasa comunidade 
autónoma. 

Que sexan queixas persoais, 
perxuício a unha persoa, os que 
vostés poden tramitar, non sig-

. nifica que 'eses atrancos, eses 
perxuícios, non teñan un carác
ter social e mesmo vir dados por 
leis estatais. Por porlle un exem
plo citarei o problema das viu
vas de mariñeiros desapareci
dos para cobrar a pensión. 

colaboración. _. · Xuridicamente estes casos te.ñen 
_Se aqui hai unha queixa en rela- resolución, hai que adaptarse ás 

· ción a unha Administración do és- . leis. As viuvas dos máriñeiros te.
As reclamacións apresentadas • . tado, dentro desta colaboración, ñen direito a unha indenización. O 
até o de agora confirmaron a , non ten que remitirse direitamente problema é que teñen que acredi
idea que vostede tiña do funcio- a Madrid. Trato de que se poda in- tar que morreu o seu home e, moi
namento -da Administración, dos vestigar aqui, sen perxuício de pó- tas veces os trámites alónganse 
'problemas dos administrados... la en coñecimento · do Defensor e en demasia. Nese caso é no que 
· cooq:ienar a busca de· solucións. tramitamos a solicitude. 
Sabia que ó concepto de Valedor O que .hai que mirar é se esas 
do Pavo era o mesmo que o de A~ queixas son persoais pero a causas sociais encaixan no· Vale
Madrid, pero cun ámbito territorial maioria das veces o transfondo dar ou no Defensor, hai moitas 
·máis reducido e remitíndose só á é social, mesmo as actuacións queixas que están fara da compe-
Administráción autonómica. do Estado poden ter unha inci- téncia. Nós non podemos deixar. 

Cando estaba no cargo do. Presi- · déncia direta nelas. Nestas si- sen efeito as normas da Adminis
dente do Tribunal Superior de Xus- tuacións o valedor non se atopa tración nen ternos capacidade nor-
tiza xa recibia nioitas queixas, ain- un pouco maniatado? mativa. O que -si podemos é acon-
da que estas estaban limitadas ao · sellar sobre normas que coidemos 
campo da actuación xudicial. Sa- . Maniatado non, o que pasa- é que . son perxudiciais. Nestes casos son 

os próprios interesados os que te
ñ en que acudir aós tribunais de 
Xustiza para deixalas sen efeito. 

Moitas desas inxustícias, como 
as das empresas en quebra, están 
amparadas pala Xustiza, son le
gais. · 

Se a Administraci9n está cum
prindo ben pero segue o perxulcio 
para os administrados o Valedor 
ten a faculdade de pedirlle ao Par
lamento que modifique a lexisla
ción. O que non podemos é deixar 
sen efeito as actuacións adminis
trativas . 

'XA RECIBIMOS 
330 QUEIXAS 
NESTES CINCO 
MESES. A XENTE 
XA SABE 
DA EXISTENCIA 
DO VALEDOR' 

Aí están os informes que reali
zan anualmente. Neles poden in
cidir mesmo sobre das leis ou 
disposicións que consideren le
sivas. Os informes do Defensor 
foron ·moi comentados e, dise, -
que foron unha das causas do 
seu cámbio. 
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'IMOS TER 
_· LJNHA REUNION 
NOS PROXIMOS DIAS 
80 DEFENSOR 
DEL PUEBLO 
PARA TRATAR 
DE COORDENARNOS' 

Se hai boa intención na xente non 
ten porque haber choques. Cada 
un ten a sua visión. Nós non de
pendemos do Governo nen depen
demos de naide. Nós ternos que 
referirnos ao que pudemos com
probar. 

O informe anual · 

Vai acabar este ano natural. 
Cando pensa apresentar o seu 
informe? 

Estou pensando en facer os infor
mes por anos naturais, en tal caso 
fariao no primeiro trimestre de 
i 991 e referido aos escasos· seis 
meses de 1990, ou esperar a Xullo 
e facelo de Xullo a Xullo. 

Se tivera que redactalo agora, 
cal serian as liñas básicas que o 
conformarian? 

Airida estamos a montar esta ofici
na. Cando se fixo o nomeamento 
estaba eu só, non habia nada. Es
tamos estabelecidos provisoria
mente, non ternos o personal com
pleto, estamos pendentes do orza
mento do ano que ven pois o de 
este ano xa estaba asignado can
do se fixo o nomeamento, para po
der completar tanto as prazas de 
asesores como as de auxiliares. 
Fáltan os facultativos, que non te
rnos ningun ... Entón as liñas serian 
que se deron queixas múltiples, fa
cendo unha referéncia ás que fo
ron recfíazadas porque non caen 
dentro da nosa competéncia, dar 
unha referéncia ás que foron remi
tidas ao Defensor porque son total
mente da sua competéncia ... 

Pero, como calificarla a actua
ción da Administración autonó
mica? 

sa de que xa habia nomeados 
dous· Vice-Valedores un do PP e 
outro do PSOE ... 

Eu esa notícia non sei.de quen saiu 
nen de onde saiu. Non ten nengun 
fundamento nen nengunha razón. 
Os Vice-ValeBores teñen que ser 
nomeados a proposta do· Valedor 
pero coa aprobación da Comisión 
do Parlámento. Eu r:iori fixen nen
gunha proposta ainda porque hoxe . 
en dia non é máis urxente o nomear 
estes cargos senón pór a· andar a 
ofidna co material indispensábel e 
co persoal que nos po~a axudar a 
sacar adiante o traballo. 

A que se debe que_ antes co'!'o 
Presidente do Tribunal. Superior 
de Xustiza da Galiza e, agora, 
como Valedor se prodigue tam
pouco cara lora? Non pensa que 
a xente debía coñecer máis esta 
institución? 

·Si, ternos programado mandarlle a 
todos os concellos uns folletos que 
ainda non pudemos facer. Pródigá
monos na forma en que nos pode
mos prodigar, por exemplo_ por 
meio da prensa. Cando tome1 po
sesión xa apareceu información. 

'Q INFORME 
QUE VOU 
APRESENTAR 
NEN E BON 
NEN MAU PARA 
A ADMINISTRACION. 
ESTA 
CONDICIONADO , 
POLA ESPERIENCIA 
DESTES 
POUCOS MESES' 

. . 

.GALIZA E MUNDO 

As queixas e~tán a·vir tanto das ci
dades· como do rural. 

Pero, secadra, aparE!cerian moi
tas máis 

Seguramente habería moítas máis. 

Pero, por decilo · doutra forma, 
está contento dos recursos que 
a Administración ne· pon ao seu 
servício? 

Estou contento .en términos xerais, 
ainda que por algunha parte hai 
unha certa demora na co_ntesta
ción. A demora pode ser que veña 
dada polo mecanismo administrati
vo desa institución. • 

'No tema da língua 

'NoN FJXEN 
NINGUNHA 
PRO POSTA 
DE NOMEAR 
VICE-VALEDORES. 
NON SEi DE . ONDE 
SAIU A NOTÍCIA' 

está aí o Tribunal Constitucional' 
Un dos problemas que máis ac
tuacións podian reclamar é o 
da Hngua. Como o contempla 
vosté? 

Pero aqui houbo unha reacción 
moi forte contra a senténcia do 
Tribunal Constitucional · 

Si houbo unha reacción moi for
te'. pero el é o que interpreta a 
Constitución. Mañá este Tribunal 
pode cambiar a lexislación. 

seniñamente conquistando paso 
a paso máis cotas de galeguida
de. Por ·tin a Administración do 
Estado semella que está tamén a 
dar pasos neste sentido. 

Primeiro presidente 
do Tribunal Su~erior 
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eUn alcalde de CG ao PSOE. 
O alcalde de San Amaro, perten
cente ·a Coalición Galega, anun
ciou que acudirá as próximas elec
cións municipais como cabeza de 
lista do PSOE,· informa X.R. Cas
tro unha vez rematada a lexislatu
ra ·fundamenta-se na falla dunha 
u~íón nacionalista· e na· inversión 

. · de 350 millóns feita po-los socia
listas, perante .a sua estadia no 
governo da Xunta, segundo ao 
próprio Alberto Paz Ameijeiras. O 
pase fíxose efectivo nos primeiros 
días da -semana pasada, ainda 
que desde ·hai tempo dába-se por 
feito en círculos .políticos próximos 
?º concello. · 

Alberto Paz destaca que · o pro
xecto de Coalición Galega está 
esmorecido, e que non desexa pa
sar o ·integrar unha nova forma
ción ou entrar nun pacto cos Cen
tristas. de Galicia. 

· O alcalde desté concello, tamén 
· saliénta que o nacionalismo non é· 
capaz de entender-se e que bota 
en falla a pre$éncia dun lider aglu
tinador, como pudo ser.ao seu pa
recer Eulóxio Gómez Franqueira 
"a quen o nacionálismo deberia _si
tuar como norte e exemplo a imi
tar". ·Nesta disertación; Alberto 
Paz, penso que ao nacionali!;mo 
estase centrando unieamente na 
defensa do idioma, sen entrar a· 
fraballar nos grandes problemas 
do país como a industrialización é 
ao desenrolo agrário. 

· Por outra banda, manifesta-se 
_ militante "do partido do ben dopo

vo" senda necesário alienar-se en 
tor~o a formadóns políticas coa 
suficiente forza e poder como para 
mellorar ao rm,micípio en todos es 
eidos.· Ademáis engade qúe a ta 
data, as institucións governadas 
.polos socialistas, levan inver!ido 
en San Amaro ·máis de 350 mi
llóns de pesetas, que se . reparten 
en obras de infraestrutura coma a 
rede de sumidoiros, auga, electrifi
cadón rural e acondicioriamento e 
restauración do Castro de San Ci-
brán de Lás. 

Os pronósticos de cara os vJn
deiros comicios, tamén son elo
cuentes, afirrnando que dos once 
concelleiros posibeis, como moito 
tres corresponderan a oposición , 
téndose que repartir ese "pretendi
do" espacio BNG e PP-CdeG. 

"' . 

Este pase non se forma_lizará 
atá o remate da presente lexislatu- "' 
ra, ·na cal seguirá tendo maioria 
absoluta· Coalición Galega, indi-

Nen boa nen má. Hai atrasos en. 
moitos casos que estamos investi
gando se estan xustificados ou 
non, como no caso do pago das in
denizacións e subvencións. Un in
forme, claro, condicionado non só 
pola pouca experiéncia, senón ta
mén polo pouco traballo. 

Cando vosté foi nomeado para o 
cargo houbo quen crlticou que 
non se consensuara con todos 
os grupos poHticos. Teriall~ ~as
tado ser elexido por unammada· 
de? 

É un problema que non se dá só 
na Galiza e queo fixa as reglas é 
o Tribunal Constitucional. Consi
dero que se están a facer esfor
zos desde a Administración, mes
mo a de Xustiza. Eu penso que a 
normalización hai que deixala ir 
polas suas canles: . no~ se pode · 
proibir, porque non dana resulta
do, xa se viu, nen se pode impar. 
tampouco. A nasa língua ten que 
ir impondose pouéo a pouco ... 

, Q TRIBUNAL Vosté foi tamén o-primeiro Pre-. 
sidente do Tribunal superior de 

. cando Paz Ameijeiras que os seis 
concelleiros tomaron a decisión e 
que non lle importan ·os pastos de 
cara as listas socialistas da prima
ver.a próxima. Por unha banda, ao 
responsábel da CG. ria c~marca, 
Florindo Gonzáléz, man1festou 
que ó· alcalde de San Amaro lle 
comunicara a sua permanencia no 
proxecto que éste existe como_ tal, -
salientan9o que en caso de con
currir en solitario as próximas 
e.leccións, ·encabezaría de novo a -
lista. Palas notícias, as críticas. viñeron 

pala forma procesal de levalo máis 
que contra a miña persoa. Eu neso 
non entro, non quero entrar, nen 
podo entrar. Se che tan o nomea
mento e te votan todos, moito me
llar. Para min foi unha satisfación 
que ainda que todos non votar_an _ 
afirmativamente, tampouco nrn
guén votóu en contra. Non foi cul
pa miña como levaron a cabo as 
negociacións para o meu nomea
mento. 

Os Vice-Valedores 

Despois saltou a noticia á pren· 

O ideal seria cando a cando to
dos os xornais se fagan en gale
g o ... Ten que ser unha causa 
pausada, pero ir adiante en todas 
as esferas. 

Tivo máis queixas das que 
agardaba neste sentido? . 

. ' 

Non. Houbo concretamente unha 
queixa ... Ben, houbo duas que 
son contrárias. Hai un ha que :pide 
que se use máis o galega e oL•tra 
daquelas xentes· que se resisten, 
que se que.ren resistir a talar o 
galega. Aí está o Tr:ibunal.1Consti-
tucional... · 

SUPERIOR Xustiza da Galiza. Hoxe parece 
extenderse a idea de que este 

DE XUSTIZA tribunal ten poucas competén-, ' ' a· cias e que, desde Madrid están-
SO E SUP.ERI R lle a ~mendar a plana a diário. 
PARA O DIREITO 

É o tribunal superior de xustiza na 
CIVIL GALEGO' ' G_aliza, eso quer dicer que aquí, 
-=----'--------=---- na Ga.liza, non hai n~ngun .tribu-

Tamén se pode mudar a Consti~ 
tución 

·Tamén, tamén se pode cambiar. 
A Constitución non é máis que un 
pacto feíto norma . . 

Pero tal como está hoxe a le
xislación penso que hai que ir pa-

. v 

nal por encima del. · E un tribunal 
único para a Gal iza naquelas ma
térias que sexan consecuénGia do 
Direito Civil g~lego. Nestes casos 
acaban aí os recursos, non entra 

· ñengun outro tribunal. 
. Pero á marxe desta competén
cia hai sempre a posibilidade dun 
recurso a outras instáncias. · 

Tampouco non lle emendan a 
plana en tantas ocasións como 
se mella. Q. qu,e pasa é que houbo 

· algunhas moi comentadas e por 
isa $e ten esa sensación. • 

Polo que respeita a oposición, o 
BNG tachou de tránsfuga a Alber
to P~z "por máis que· pretenda dis- . 
trazar o pastel, asegurando que el . 
en absoluto defende os ¡ntereses 

.do pavo, !'senón unicamente os 
seus persoais". O Bloque tamén 
rebatiu o ataque ao nacionalismo, 
aclai:ando que permañece vixente 
e que defende todo os sectores 
deste país, non só a líng.ua como " 
apuntou o próximo cabeza de lista 
do PSOE, finalizando os naciona
listas, dicindo que ·as muf"!icipais 
tráerán sorpresas. • 

• ' 

' . 



~llCONGRESODAFEDERACIÓNSINDICAL.MUNDIAL~~~~~~~~~~~~~~~· 

Invitados pola 'CIG 

o·irixentes. sindica.is 11tuanos 
visitarán Galiza o próximo ano 
8 M.VEIGA . 

Dirixentes dos sindicatos litua
nos visitarán Gal iza ,o ano que 

· ven, respondendo á invitación 
realizada polos representantes 
da Converxéncia lntersindical 
Galega presentes en Moscova 
no XII Congreso da Federación 
Sindical Mundial (FSM). Os diri-

. xentes sindicais galegas, entre 
os ·que se encontraban o. Secre-

.. tário Xeral da INTG, Manuel Me
ra, e o Secretário de Relacións 
lnternacionais da CXTG, Hum
berto Bustos, puderon entrevis-

. tarse tamén con sindicalistas da 
república soviética de Xeórxia e 

· do . Québec, área francófona que 
aspira a unha meirande autono
mia dentro do ·Canadá. 

acudiron dous representantes da 
CXTG, dous da 11'\JTG, dous de 
ccoo e dous do sindicato bas-
co LAB. . 

A renovación do movimento 
sindical cara a nova década 
centrou· os debates habidos. As 
consecuéncias do traballo sobre 
o médio ambiente ou as transfor
mación~ provocada_s polas no-

. vas tecnoloxias foron matéria de 
análise. Contado, a polémi'éa 
que preocupa hoxe á · FSM é a 
·do próprio futuro da Federación. · 
Entre o 13 e o 20 de Novembra · 
en . Moscova non estiveron pre
·sentes delegacións checoslova-

que pedian a unidade entre as 
ponlas sindicais. 

Esta unidade pode ser unha 
das metas a procurar no futuro. 

. Lembremos que na actualidade 
coexisten, ao carón da FSM, a 
Confederación Mundial de Tra
balladores (CMT), de tendéncia 
democristiana e a Confederación -
Internacional de 'Organizacións 
de Sindicatos Libres (CIOSL), á 
que están afiliadas a central nor
teamericana AFL-CIO, o sindica
to polaco Solidaridade ou o bas-

.. co E LA-ST\1. 
Neste XII Congreso a FSM de

finiuse xa pola intención de aca-
. dar acordos iniciais coas outras 
duas federacións. Os congresis
tas decidíronse tamén pala des
centralización da FSM, criando, 
a partir de agora, oficinas rexio
nais para América Latina, Africa 
e Europa. Ba,xa dos paises do Leste 

No Congreso estaban represen
tados uns. 400 millóns de traba-

- lladores de todo o mundo, atra- . 
vés de · máis de 2 mil sindicalis
tas. -Por parte d<? Estado español 

.. cas, búlgaras, rumanas, nen por 
suposto da RDA,· niália ter anun
ciado, nc;:is tres primeiros casos, 
o envio de representación. Dos 
antigos paises do Leste, o con·
g reso. só contou coa preséncia 
soviética e polaca. 

Causou tamén baixa na FSM .a 
Central ·sandinista de Traballa
dores que anuneiou; a partir· de 
agora, a sua colaboración coas 

tres correntes internacionais que 
representan ao sindicalismo. Os 
nicaraguanos consi<;feraban esta 
atitude máis acorde coas suas 
necesidades actuais, ao tempo 

Foi eleito, por último, o novo 
secretário xeral que será de na
cionalidade soviética e pertence 
aos renovados sindicatos da 
URSS. + 

Q CONFUTO DO GOLFO 

A LÓXICA DA GUERRA DE GEORGE BUSH 
MIGUEL ROMERO 

Entre propostas de compromiso e decisións que ,os EEUU son un aliado practicamente 
de carácter inequivocamente pre-bélico a cri- ·incondicional do sionismo. Só asi ; por un re-. 
se do Golfo parece desenvolver-se segundo flexo anti-impe~ialista, pode entender-se o 
un ha canta atrás car.a a guerra, cunha veloci- apoio .popular que· logro u neste conflito un 

. dade e numeración que descoñecemos. A déspota sanguiñento como Sadam Hussein, 
· irracionalidade dunha int_ervención das tropas agarimado .polo Occidente -dita sexa de pa-
occidentais, cunhas consecuéncias. que difi- so- até o mesmo 2_ de Agosto pasado: A 
cilrriente poderiah beneficiar aos própios ideia de que esta rexión pode estabilizar-se 
agresores, parecen pesar menos que isa que por unha intervención armada en Iraq, ainda 
se éhama a ·"léxica da guerra", segundo a. .que tivera éxito militar, é simplesmente ab-

-que as premisas da .operación "Escudo do surda. Non é un ·país ou un réxime o factor 
deserto" non poden concluirén doutro xeito de desequilíbrio: toda a rexión -está minada. 
que nun est0upido milit.ar. Asi o- debate ria Probabelmente o factor funadamental que 
pre.nsa norteamericana está máis ben nas frea ainda a intervención das tropas dos "no-
características que na guerra mesma, que se vos cruzados" é a moi probábel hipótese de 
dá por segura: que .temperatura é a máis co- . que a conmoción afectaria a tddo o mundo 
menente; que fase da lua, que pretexto, que árabe, polo menos. As propostas de compro
papel teñe.n que xogar os grande,s ·méios de- miso de góvernos ta·n reaccionários como o 
comunicación no espallamerito do pretexto, de Hassan 11 óu .mesmo de altos mandatários 
·que tipo de· intervención elexirá finalmente . da réxime saudita, basan-se n~sta convic-
Bush, se a guerra-lóstrego ou unha opera- ,_ ción. · 
ción máis· alongada que garanta o esnaqui-
zamento da réxime iraquian.a, etc. 

Mentres tanto, o papel da diplómácia para 
a Administración Bush semella consistir en 
dar tempo para completar o desple·gue das 

, suas tropas militares e das . suas tropas au
dio/visuais; a misión das primeiras é a de 
arrasar ao povo iraquiano e a misión das. se:. 
guridas é arrasar con toda sombra de espíri
tu crítico e de solidariedade humana no mun
do occidental. A funcióo da diplomácia está 
senda a d.e amasar a sua impoténcia. A 
UHSS, ese "sócio respons·ábel", segundo un 
eufemismo de James Baker, sumou-sP. ao 

- < coro dos que lexítiman abertamente éi guerra . 
· como "a derradeira soludón". Neste panora

ma máis po.dre que estancado, a matanza de 
Xerusalém do 8 de Outubro, e os sanguiñen
tos enfreíltamentos que a foron seguindo, 
contribuen a mostrar o que realmente está 
en xogo. 

Fala-·se da guerra que ven, mais, cando 
marchou a guerra do méio Oriente?, desde a 
constitución do Estado de. Israel'? Alí existiu 
durante perta de 50 anos unha guerra latente 
qué estoupa periodicamente . en conflitos di
versos, que ten o principal fulminante sempre 
no mesmo lugar: ísrael. Os pavos árabes ve-

., ñen -sofrendo en maior ou menor grao os 
efectos desta guerra permanente e aprend.e
ron dela, e·ntre outras, duas causas: que as 

< resolucióris da ONU, na medida na que po
den beneficiá-los, non se aplican nunca; e 

. - NoN É UN PAís ou UN 
RÉXIME O FACTOÁ .. DE 

DESEQUILIBRIO: TODA A 
REXIÓN.EST.Á MINADA 

O papel de Israel é outro dado da máxima 
importán't1a. · Até o 8 de Outubro, o Governo 
Shamir tiñ?· adoptado un papel pasivo e dis
creto. Era o que correspondia aos intereses 
·dos EEUU interpretados desde un ponto de 
vista .racion~I. Pero de pouco serve nesta si
tuación os cálculos de racionalidade. A expe
riéncia mostra que o sionismo tende a facer 
pesar a marxe aa autonomia P<?lítica quepo
sue, duh xeito tanto máis violento canto máis 
crítica é a situación que o rodea. Ca:ndo al
guns governantes occidenta·is, especialmet
ne Mitterrand, en defesa-dos enormes intere
ses económicos franceses no Iraq, plantean 
tímidamente a posibiliElade de percurar unha · 
solución gl_obal á crise,· incluindo portante aos 
territórios ocupados, a matanza do .dia 8 · de 
Ou·tubro amasa nos feitos ·que Israel han 
acepta de nengún xéito unha negociación 
desa natureza. · -

Comprende-se a gravidade ,da desorde in
ternacional existente cando para tratar de im-

plantar- unha "nova arde" h¡;ti que preparar 
unha guerra no Golfo. O control dos recursos 
petroleiros na rexión e a garantia de que os 
petrodólares obtidos polos "xeques do petr6-
leo" seguirán indo, "reciclados" segundo .se 
di, a financiar o déficit riocdeamericano, son 
pos suposto as principais razóns económicas 
da intervención. Mais, en realidade, ·estamos 
diante dun problema de moito maior alcance, 
fundamentalmente por tres razóns. 

A primeira, a precariedade dos instrumen
tos de defesa dos intereses imperialistas no 
Golfo, desde a caída do Sha do Irán en 1979. 
A proposta de Baker de criar unha "OTAN do 
Golfo" aponta a resolver este problema e sig
nifica que non haberá, en nengún caso, unha 
retirada voluntária completa da armada esta
dounidense da rexión. 

A segunda, o declive económico dos USA. 
A presión sobranceira na Administración 
Bush é a de afrontar a recesión que ven, ou 
chegou xa, mantendo a orientación reagania-

- na· que lle dá un papel decisivo ao complexo 
militar-industrial. A c~ise do Golfo sopla nas 
velas destes intereses. 

A terceira, a necesidade dos EEUU de afir
mar o seu liderazgo a respeito dos seus alia
dos do. mundo imperialista e tamén da 
URSS, nestas condicións de aeclive econó
mico.A acción político-militar (iso que se da 
en chamar exercer de "polícia de tráfico inter
nacional" ... e cobrar os servizos) aparece co-

. mo o terreo decisivo para asentar a hexemo
riia internacional dos EEUU no novo reparto 
do mundo que ·sustitua ao estabelecido en 
la Ita. 

Nestas condicións, quedan posibilidades 
de impedir a guerra? Todo o problema está 
no cálculo, dos ·custos dunha operación tal. 
Os custos económicos e diplomáticos serian 
enormes. mais non é esta a cuestión decisi
va. A cuestión decisiva é cal seria a reacción 
.dos pavos árabes e dos pavos occidentais, 
especialmente o dos Estados Unidds. Por is
to a posibilidade que está nas nasas mans 
d.e evitar a guerra consiste e·n mobilizar-se 
agora. Como o está a facer o povo palestino. 
Como tan eses, desgraciadamente, poucos 

· milleiros de persoas que en Occidente rexie
tan nas ruas a ameaza de guer~a. Só estas. 

· xentes ·poden hoxe talar lexitima:mente da 
paz e está de verdade loitando por elá. + 

MÍGUEL ROMERO é membro da Dirección da Liga Co'
munista Revolucionária e da IV lnternacion~I 

elrak ·proponlle entablar 
diálogo a EE.UU. O vicepri
meiro ·ministro lraqui, Taha assin,
efectuou un chamamento ao pre
sidente dos EE.UU. George 
Bush, para comezar un diálogo 
entre .os dous paises que sirva 
para instaurar unha paz global 
no Golfo Pérsico e no Oriente 
Médio. · 

O dirixente iraqui afirmou que 
Bush está levando ao . mundo a 
unha guerra debastadora polo 
que non ten outra saida que en
trar en razón para evitar a catás
trofe. 

•España propón a unión 
política da CE. O pasado mar
tes dia 27 de Novembro España 
apresentou en Bruxelas un 
proiecto ~e unión política que 
plantea unha política exterior e 
de seguridade comun e que 
abrangue a todos os temas sen 
exclusión . 

Segundo o embaixador espa
ñol, Carlos Westendorp, esta é 
unha fase intermédia para unha 
futura europa Federal "na que xa 
non existirán políticas nacionais 
e a competéncia da CE é única e 
exclusiva. , 

Esta posición é apoiada por 
alemánia, Grécia e ltália. 

Esta proposta servirá como 
base de discusión do Consello 
de Ministros da CEE a celebrar o 
próximo dia 4 de Decembro, on:
de se deberá de aprobar un in
forme sobre da unión política pa
ra debatir na Conferéncia lnter
guvernamental que se inagurará 
en roma o 14 de Decembro. + 

•As mulleres xa poden vo
tar na Suiza. O Tribunal Fede
ral de Suiaza, acordou darlle di
reito ao voto as mulleres do se
micantón de Appenzell Rodas
Interiores. 

O alto tribunal decidiu o mar
tes por unanimidade que a 
Constitución Federal, que garan
tiza a igualdade entre os sexos, 
debe de aplicarse a autonomía 
concedida aos cantóns en maté
ria de organización de consultas 
eleitorais. + 

•400 millóns para a policía 
de Pinochet. O Parlamento 
chileno aprobou, co rechazo da 
esquerda, destinar uns 400 mi
llóns de pesetas do presuposto 
de 1991 para pagarlle aos 
1 .1000 axentes da disolta oficial
mente Central Nacional de Infor
mación (a temida CNI, policía se
greda de Pinochet). 

Estes axentes acaban de in
gresar agora no exército . 

O Ministro de Defensa, Patrí
cio Rjas, que incorporou fondos 
presionado por unha lei do réxi
me anterior que impide reducir o 
presuposto militar, afirmou que 
era millar ter aos ex-axentes no 
Exército que n~ rua. + 

•Sobredo: homenaxe 
anual cos mártires do agra
rismo. O dia 25 celebrouse a 
conce.ntración anual ante o moi
mento aos mártires de Sobredo 
(Tui): Lembra este data a marte 
en 1922 de tres labregos que de
fendían a un viciño contra o em
bargo dos bens en foro. A con
signa de non pagar os foros 
constituía daquela o slogan da 
loita agrarista. 

Apesar da ·intensa chúvia aco
diron representantes das AA. vi
ciñais de Vigo, Salvaterra, Tui e 
Salceda, representantes sindi
cais como os do sindicato Labre
go Galega, CC.LL. e as das xun~· · 
tas de montes en man comun. 
Explicaron a simboloxia .do acto 
F. Carballó e E. Alon~o. + 



. ELEICIÓNS NO LESTr:· 

• M. VEIGA 

O feito de que resulte 
posíbel, tras a primeira· 
volta eleitoral, que o 
millonário emigrado, 
Stanislaw .Tyminski, ·após 
de apenas un mes de 
campaña, poida ser elei
to presidente, dá unha 
idea clara do grado de 
confusión que atinxe á 
política en Polónia. O 
país do Leste, pioneiro 
en protestar contra a 
ineficácia económica das 

-burocrácias comunistas 
na década dos oitenta, 
atópase hoxe sen 
modelo político, 
agardando 
desesperanzado a 
chegada de capitais 
ocidentais e sen ter 
acometido ainda, sequer 
unha mínima parte das 
privatizacións da 
economia tantas veces 
anunciadas. 

Proba da desorientación existen
te é o fracaso relativo de Wale
sa, que tras anunciar que acada
ria o 80% dos votos quedou ás 
portas do 40. Se ben o histórico 
sindicalista canta cun groso nú
mero de seguidores, comeza a 
ser observábel a extensa repulsa 

GALIZA E MUNOO 

As eleiclóns políticas n~n ocultan a falta de saidas económicas 

que xenera neutra gran parte da O fin do sindicato 
povoación. Ninguén dúbida d& Solidaridade 
sua intuición, pero moitos fano A rupturá de Solidaridade. é un 
da sua intelixéncia. Os calificati- feito. Na actualidade quedaron 
vos de parvo chóvenlle de secto- afastadas xa as compoñ-entes 
res diversos e desde alguns me- sindical e política do movimento. 
ses comezan a transparentarse A ruptura entre Walesa e Mazo-
nos médios ·de comunicación wiecki, transmítese a outros líde-
ocidentais. res históricos do sindicato, ver

Outrp síntoma do impasse po
lítico que vive o país e a posibili
dade anunciada de que o Minis
tro de Facenda de Mazowiecki 
continue co novo presidente, en 
virtude de que o seu plan estabi
lizador, que até agora non con
seg u i u sacar á nación dunha 
fonda crise, seria "o único posí-
bel". / 

dadeiros- artíficas dó movimento, 
como Kuron, Geremek ou· Mich
nik. A existéncia dunha frente 
anti-Walesa poderia· facerse pal
pábel na segunda volta eleitoral 
e daría lugar á inesperada vitó-
ria de Tymins~i. · 

Por outra banda, un sector mi
noritário de Solidaridade, perde
dor no último congreso e que se 
coñece co nome de Solidarida-

ANOSATDBA 15 
Nº455- 29 DE NOVEMBRO DE 1990· 

Esta é ª cara fermosa da infancia . . D ~vo IY~ Ll~ O sorriso dun nena feliz, 
un sorriso que ~fobería estar na boca . . 

de todolos nenos galegos. 
Lamentablemente tódalas moeé:las 

teñen dúos caras. 
·O 50 R. RI 50 Es!a é a cruz desa out~a infancia maltratad~, 

que medra sen o aganmo 
e a atención necesarias. · 
Ca tóa colaboración 

_ pod~mos remedialo. 
. ' . 
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. CARTAS 
MEIO· AMBIENTE 

A defensa do meio e os cámbios 
climatolóxicos habidos, sobreto~ . 
do, nestes 1 O últimos anos foron 
a principal preocupación da últi
ma conferéncia sobre meio am
biente realizada recentemente 
en Xenevra. Na declaración defi- ' 
nitiva aceñtuouse· a neéesidade 
.de impedir que aumente o lanza
mento á atmosfera d.e gases c9-
mo o dióxido de carbono ainda 
que non se fixou nengun. prazo 
nen compromiso oficial de ac
cióñ conxurita. Hoxe crese que o 
dióxido de carbono influe entre 
un 55 e un 600fc;, no efeito inver-

. nadeir-o, o que pode causar unha 
xeira de inundacións pala eleva
ción ao nível dos mares, ocasio
nar uñ descens.o na produción 
agrícola, a destrución de e·spé
cies, etc. 

Segundo a revista The Econo
míst, os científicos aceitan hoxe -
que o dióxido de carbono consti- _ 
tue actualmente o 0'035% da at
mosfe ra da terra verbo do 
0'028% que . era no· ano 1800. 
Tras un prolongado estu_do dun 
grupo das Nacións Unidas e tras 
as adverténcias que se fixer.on 
por parte de. 700 científicos nes
ta reunión, a maiof parte dos po
líticos sinalaron a urxéncia de to
mar medidas. Os USA, pala con
tra, encabezaron a· reticéncia a 
unha acción concreta contra a 
elevación da temperatu.ra ·do glo
bo debido, segundo eles, aos al~ · 
tos custos; ainda que a maioria 
de científicos pensan que deben 
facerse reducións aforrando 
enerxia. Por outra banda, os 
USA, ·teñen moita responsabili
dade neste problema xa. que lan
zan ao es pazo un 22% · do gas 
carbónico de todo o mundo. 

Se se sigue con este ritmo de 
lanzamento de gases, a tempe
ratura terá aumentado LI'ri grau 
no ano 2025 e máis ·de cinco a fi
nais do vindeiro século. No infor
me do grupo internacional de 
científicos,, denominado Grupo 
consultivo do efeito invernadeiro, 
que·tratou do problema da· eleva-

. ción ·da temper,atura da -terra si _,. 
ná1áse que para rninifTlizar'.o pe
rigo de destrución do . ryieio 
·ambiente; os ritmos de elevación 
da temperatura deben manterse 

somos coñecidos 
· na Galiza inteira 
. pola nosa 
espe_cialización en 

.·libros galegos e 
portugueses 
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·por debaixo dunha quinta parte 
de un grau por década. Un. au- _· 
mento absoluto após da década 
dos anos 90 de dous graus so
bre o nível do período pre-indus
trial,' levará a unha destrución rá
pida e sen precedentes do eco
sistema. 

As conversas para acadar un 
paqto verbo deste. probléma co
mezarán en Febreiro do ano 91 
en Washington co fin de concluir 
'en Xuño do 92 no Brasil, onde 
se entrevistarán moitos presi
dentes de Estado co ·galio do 20 
aniversário da conferéncia da 
ONU para a defensa do ·meio 
ambiente organizada en Estoco1-· 
mo en 1972·. Precisamente ··nesta 
conferéricia, que é un ponto d~ 
partida para a conquista de acor
des para ·a-defensa do meio am
biente, acentuouse que. os USA ·. 
teñen a responsabilidade de que 
as activid~des que se realizan 
dentro da sua xurisdicción ou 
baixo o seU- control, non causen 
a destrución do meic:í ambiente 

PRl_M-EIRO TALLER 
... EN GALICIA . 

SOBRE TECNICAS . 
E ESCRITA DE GU·ION 

dos demais países ou zonas que 
· están tora das .suas fronteiras. O 
problema do meio ambiente, que 
preocupa a tanta xente, está su
perando .os límites naciónais; 
moitas veces os danos exercen 
o ·seu efeito sobre un grupo de 
países (como ocorreu coa canta-

. mi nación do Rhin na Europq, . ou 
_a chuiva ácida), outras veces a 
destrución ameaza o conxunto 
do planeta, tal como é o caso do 
quecémento do globo, causado 
polo aumento do dióxido de cár
bono na atmosfera. Nesta delica
da situación para o futuro da hu
manidade demándase un xuízo 
maduro por parte da diplomácia 
de todos os países. Calquer va
cilación ou paso atrás será de 
gravísimas consecuéncias para 
as futuras xeracións. 

RICARDO ALVAREZ 
(Vigo) 

OOURONEGRO 

Kuwait n_on é un país. É un sim-

CINEMATOGRÁFICO -
1 

1 
\ 

Informes e inscripción: 
· LIBRARIA SIRIUS: 

TRAVESIA DE VIGO, 17 .. 
TEL. (986) 27 73 42. 

Outras cidades consultar ll',>: 

ples enclave fabricado pelas po
téncias ocidentais para controlar 
o petróleo. Ao desintegrarse o 
lmpério Turco despois da guerra 
de 19_14; esas poténcias i111pedi
ron a unidade da 'Nación Arabe 
trazando fronteiras fictícias para 
dominala mellar, Ku~ait, un de:
serto de 18.000 Km ·, foi segre-

. gado de Iraq por Inglaterra, que 
o retivo como colónia até l1961 
en que lle outo'rgou unha inde
pendéncia nominal. 

(Algo parecido sucederia no 
caso de que Inglaterra decidise 
converter ás malvinas, parte 
dunha província arxentina, nun 
"país independente" e o inscriba 
nas Nacións Unidas). 

Con isa sustraíase unha subs
tancial reserva pefr9leira ao pa

. trimónio da Nación Arabe e tapo
nábase estratexicamente a única 
saída marítima de Iraq. 

O carácter artificial de Kuwait 
re'vélase en que dous tércios da 
sua povoación son traballadores 
doutros países árabes. Os seus 
600.000 nativos carecían .de todo 
direito político. O conxunto era 
governado como facenda própria 
por 2.oeo "príncipes de sangu~" 
(ditadores) que só en activos ex
ternos atesouran 100.000 mi
llóns de dólares. 

Títere do imperialismo, Kuwait 
saboteou desde dentro á OPEP 
excedendo os cupos de produ
ción, o que deprimiu o prezo do 
petróleo aos me.nares níveis 
desde 1973. Por este e outros 

· meios, obstruiu a recuperación 
económica de Iraq tras a fratrici
.da guerra con Irán. A mesma po
lítica que levou a Estados Uni
dos e aos seus satélites (a inter
nacional· do crime e a traición) a • 
fomentar a guerra Irán-Iraq, léva
os agora a 'agredir a Iraq para 
impedir que un poder orgánico 
se fortaleza na Nación Arabe. 
Disgregar o Oriente Médio para 
obter petróleo barato e preservar 
a costa allea o próprio "standard 
de vida", talé o quid da cuestión . 

Baixo o pretexto de defender a 
Kuwait e Arabia Saudí, o petro
leiro (e ex xefe da CIA) George 
Bush proponse derrocar ao go
verno patriótico de lrak e, de ser 
posíbel, asasinar a Saddam 
Hussein. 

Ao recuperar a Kuwait, Iraq 
desafía unha "orde internacional" 
fundado na desig~:ildade e a ex
poliación do Terceiro Mundo por 
un puñado de países metropoli
tanos. 

a Arxentina, que sofreu a agre
sión do Consello de Seguridade 
en Malvinas, non debe acatar o 
bloqueo económico-militar im
posto a Iraq. O governo debe ce
sar no seu labor de infame cola
boracionista. 

E a nosa pátria, que desde hai 
séculos segue a ser unha coló
n ia do E$tado español, debe 

·oporse resoltamente á agresión 
dos Estados Unidos a Iraq. Gali
za, tantas veces mártir e insumi-

~ sa, ha de orientar os seus pasos 
polo camiño exemplar de Cuba, . 
faro actual da humanidade. 

(Deixamos de lado a análise 
sobre o governo de lrak, ·porque 
non pasa por aí o eixo da discu
sión. O que está en xogo é cómo 
unir ao Terceiro Mundo para re
sistir ao imperialismo). 

ALEXANDRO CASTRO MORGADAS 
(Sos Aires-Arxentina) 

FARSA XUDICIAL 
E SANITARIA 

As Juntas Galegas pala Amnistia 
(JU.G.A.), no seu decidido afam 
de defensa dos presos e presas · 
·independentistas galegos/as, 
quer denunciar os juizos aos que 
se está a submeter a div,ersos 
membro deste Colectivo represa
liado polo Governo de Espanha. 

'Mentras que se lhes nega in
sistentemente a sua condi9om 
de Presos Políticos em mans do 
Governo do PSOE, os seus pro
cesamentos (encarcerac;om, jui
zos e sentencias) amossam ta
xativamente aspectos puramente 
políticos : o seu régimem de 
prissom nom é o mesmo que em 
outros presos ; os seus juizos 
som puras farsas com a determi
nac;om, tomada de antemam, de 
condená-los com critérios políti 
cos que em nada se correspon
dem com a "legalidade democrá
tica" que dim propugnar os Mi
nistérios de Interior e Justiza. 

Assim , os juizos a José San
martim Bou9a e a outros tres 
Presos Independentistas -Ra
mom Pinheiro, Carlos Deive Va
rela e Eduardo Abad Lojo-- som 
meras farsas judiciais encamin
hadas a desacreditar a uns loita
dores conscientes dos proble
mas do Povo Trabalhador Gale
ga para conquerir os seus justos 
fins. 

As Ju.G.A. nom podemos, 
quando menos, senom conside
rar e faz~r públicas as insuficien
cias judiciais que --concurrem em 
estes procesamentos e denun
cia-los ante o Povo Galego. 

Queremos fazer constar, as
si m mesmo, a fonda preocu
pa9om que entre o Pavo existe 
em rela9om com a situa9om sa. 
nitária de Suzana Lópes Po<;as e 
Antom Arias Curto. 

Suzana Lópes Po<;as que, de
vido a desaten9om san itaria na 
que se atopa, vem de ser ingres
sada no Hospital da SS de Cádiz 
o dia 24 de Setembro com o se
guinte quadro clínico (reconheci
do polos próprios médicos de 
Cádiz e polo Informe de Outubro 
de 1990 sobre a situa9om no Es
tado Espanhol da Organiza<;om 
británica Article 19. The interna
tional centre on censorship: 

1.- crises epilépticas contf
nuas e incontroláveis; 

2.- paragem cardíaca como 
conseqüencia do ar:iterior; 

3.- pe,rda da consciencia du
rante nove dias (24 de Setem-
bro-3 de Outubro). . 

Estes factos tenhem sido co
municados e engadidos ao infor
me que ternos elevado a Am
nesty lnte~national com data 
4/10/1990. 

Antom Arias Curto segue, pela 
.sua parte, a ser intervido cirurgi
camente· a causa dos problemas 
físicos originados tras da sua dé
tenc;om em Maio de 1988. 

As operac;ons as que é sub
metidq non tem resultados positi
vos ante a imposibilidade de fa
zer os ejercícios físico-motriz,es 
pertinentes em instalac;ons ade
. cuadas ás .suas necessidades. 

Ante a farsa judicial, Amnistía 
Total! · 

Liberdade .dos ·presos e presas 
independentistas galegos/as l 

XABIER RECONDO MARTINEZ 
· (Coordenadora Nacional das JUGA) 
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lmaxe de posguerra eñ Tui. A teste-muña oral serve para cofíecer:lnellor a realidad~ histórica daqueles anos 

Represión no 36, posguerra, nacionalismo 
e emigración na testemuña do Proxfcto -Historga 
Máis de 250 entrevistas recollen a meinória oral ~áGaliza contemporánea 

•XAN CARBALLA 

Desde hai tres anos Marc 
Wouters e Isaura Varela 
comparten a dirección 
dun proxecto que, desde 
a Facu dade de Hi tória 
da Universidade de 
Santiago procura recoller 
te temuña orai da no a 
hi tória recente, nunha 
per pectiva de fornecer 
dado ao hi toriadore , 
"dado e fonte que 
bioloxicamente. e tan e a 
perder". Historga; que é 
como e denomina a 
iniciativa, ten xa · 
realizadas máis de 250 
entrevistas de 2 horas de 
duración médi'a. 

O historiador holandés Marc Wou
ters é CJanimador dunha interesan
te experiéncia con xa tres anos de 
vida. Coa idea de recoller un fondo 
de entrevistas que servan como do
cumentación para outros historia
dores, este holandés, especialmen
te interesado no estudo da II Gue
rra Mundial, codirixe coa historia
dora lsaura Varela un proxecto 
"que non se pode chamat propria
mente de investigación se por iso 
entendemos un plan de traballo co 
obxectivo de dar resposta a unha 
série de incógnitas de partida. Do · 
que ·se ·trata é de facer frente á ne
cesidade de gardar fontes que se 
están perdendo ·por razóns biolóxi
cas. Nasce máis que para investi
gar para facilitaF ulteriores investi
gacións. Nese· s.entido pro~ima-

mente vanse publicar cinco traba
llos de história local ·no periodo da 
República e a Guerra Civil, que to
maron como base as entrevistas 
do proxecto Historga". 

Guerra e represión (anos 30), 
fondo orais do nacionalismo gale
ga e emigración (Galicia e Améri
ca) son as tres grandes liñas temáti
cas nas que se ten traballado; prqfe-
ore da faculdade e un núcleo de 

recén licenciado e estudantes de 
4o e So de carreira son o encarre
gado de realizar as entrevistas que 
on preparada en diferentes reu

nión en equipa. Pártese de non fa
cer di criminacións ideolóxicas e 
en xeral non se topan moitas difi
culdades ou reticéncias, "podiase 
pen ar que iamo topar moita me
do, pero é fácil que a xente fale e 
non hai moito temor, ainda que hai 
que facer a salvedade que a meiran
de parte das entrevistas fixéronse 
en zonas urbanas; quizais no rural 
topáramos máis reservas". 

Prestíxio 
da testemuña oral ' 

Marc Wouters cree. que hai un tra
ballG de fondo importante "para 
que os historiadores aceiten a tes
temuña oral como metodoloxia vá
lida na investigación. Na Faculda
de de Santiago é ben certo que só · 
topamos recepti vidade pero hai 
moito que· traballar a mentalidade 
dos historiadores no aprécio destas 
fontes. No estado español só existe 
outra iniciativa semellante en Ca
taluña e ás veces escrébennos cha- · 
mándanos os pioneiros". 

A necesidade de combinar os · 
coñecimentos Mistóricos cu'1ha ha
belenza á hora de apróveitar a con
versa e conseguir desenvolver os 
fios da memória é .moi importante 

para quen abordan o traballo, "é 
unha espécie de xomalismo histó
rico, e hai que utilizar os resortes 
da entrevista para que o entrevista
do vaia conectando acontecemen
tos e narrando tamén impresións. 
Moitas veces non se trata do dado 
concreto o que estás a procurar, se
nón tirar un contexto que emarque 
os acontecimentos. A memória 
das persoas é moi fráxil á'· hora de 
arquivar, ordenados perfeitamente 

xunto do drama que .se vivia. Qui- -
zais por iso tamén, como maneira 
de realizar unha vinganza que a -si
tuaéión política non permitía, é 
moi comun topar-que, na lembran
za populár, o represor, cando mo
rria, sempre era en circunstáncias 
terríbeis e mesmo é fácil que no 
seo enterro ocorrese algo extraor-

, dinário, que acentuara o castigo na 
memória do povo". 

no tempo, os feitos, e iso hai que Galegos 
telo presente. O caso dun campesi- · no Golfo de México 
ño francés que lembraba . á perfei- · 
ción unha batalla que houbera na 

No seu lib.ro sobre os mariñeirr,s sua bisbarra, pero que a confundía 
no tempo e a situaba na II Guerra galegas na emigración do Ollibe, 
Mundial cando era de case trinta , Xosé Neira Vilas ensaiou r.o terreo 

da história oral. Nun artigo que pu-
anos antes, na primeira grande blicaba hai uris ar:.vs en A Nósa 
guerra europea, pode servir para 
ilustrar como 0 tempo e a cronolo- ' Terra, cando a morte dun dos pro- · 

tagonistas do seu libro, o Capitán 
xia que usa ·un historiador pode Maravillas, Neira Vilas .lembraba 
non corresponderse co dos recor-

como fora visitando a· aquel hoine dos das testemuñas que utiliza. 
Aquel campesiño lembraba que en diferentes ocasións para ir reco-

llendo a narración dun emigrante, 
destruiran-ª sua colleita, pero non como lle ía dando a coñecer técni-
sabia situar nen tan sequer que tro-
pas foran as respons~beis." ~~~. ~u~o~~e~~~~o 0~ !:t~~~~~~r~ 

·A mecánica da memória., coa que escribise esas lembranzas que 
mistura do recordo coa xustifica- ·o próprio Neira Vi las deixaba á 
ción, ou co maquillaxe máis ou . · marxe do seo iibro. Esa reportaxe . 
menos acaido do próprio pasado histórica, que Neira Vilas deixou 
tamén está presente na obtención , en "Galegas no Golfo México" co-
de testemuñas, "un profesor isráeli mo espléndida lección para xoma-
do Instituto Yad Kashem de Jeru- listas, serve tamén como modelo -
salén, dicia nun congreso recente- ·do trab.alfo que fai Hist01xa. 
que tiña escoitado centos de teste- "A história oral ten os seus ca-
muñas de xudeus internados en . mezos a primeiros dos 60 en.Ingla-
campos de concentración e ' -todas terra -lembra Wouters- tal como ·a 
as histórias se podian resumir nun- coñecemos hoxe. Ali; quizais pota · 
has poucas ideas comuns. O sufri- sua cultura cívica, hai un grande 
mento exprésase sempre con pala- interese pola ~listória local e rnes-
bras semellantes, non hai unha es- mo se constituen asociacións nos 
pecial orixinalidade. Os relatos qa mu-nicípios. O que teño visto nes-
represión no 36 son moi semellan- tes anos que Histo-rga leva füncio-
tes quiiais porque .non se trata de nando é que os estudantes novos 
lembrar o feito en si senón o con- . · que se interesan por iste traballo 

teñen unha curiosidade grande por 
coñecer a sua orixe, e enseguida 
plante-xan realizar traballos sobre a 

_ represión ou a emigración: na sna 
localidade de orixe". 

Problemas legais 

O material grabafl.0 está duplicado 
e transcrito na sua meirande parte, 
e falta a realización de índices para 
facilitar o seu mane--xo, pero está 
aind~ no aire resolver a ambigui
d::.de da 'ki española_ a respeito da 
capacidade de utilizar as testemu
ñas recollidas. Ao resquemor dal~ 
guns historiadores con fontes que 

·non sexan escritas, están os pro
blemas que podan darse coa pro
priedade intelectual da entrevista, 
"noutros p~ises o feíto de set con
cedi~a e entrevista e realizada pre
supón qQe ese material pasa á pro
prfodade do _ entrevistador. Nós . 
non podiamos recorrer ao permiso 
escrito .porque ninguén ía asinar 

· nengun papel por simples descon
fianza. O que fatemos é explicitar, 

. na gravación; a pergunta e a 
anuéncia do interlocutor á entre
vista. Ademais dan o visto bon á 
transcripción ~o que falaron" _ 

"A histófia da represión e dos 
acontecimentos que seguiron ao 
golpe do 1936 están moi mediati
zados pola bibliografía propagan
dista daqeles anos , os libros de 
Arrarás ou Silva Ferreiro, ou na 
banda republicana "Lo que hicie
ron en Galicia". Desde entón té
ñense feit.o d_iferentes aproxima- -
cións pero agás .excepcións. fálta
lles o calor e o contex10 qw~ dá a 
test.emuña persoal directa. A inves
tigación do Proxecto Historga po
de axudar a que esas caréncias se 
vaian subsanando". conclue Marc 
W.outers. + 

-
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Fidel Méndez .. Goás 
'A arte serve para coñecers~ a un mesmo' 

•MICKV BERTOJO 

Mirada inqueda, , · 
intelixente e' inxénua. 
Ollos de neno.:.home. 
Falar' con el é a garantía 
dun momento 
especialmente agradábel, 
un reto á imaxinación. 
Comunicar 
comunicándpse, ·tras as 
claves da sua própria 
personali<l:ade. Se Fidel 
Goás sorprende e impacta 
coas suas esculturas· é 
porque asi ha de ser. 
Nen máis nen menos. 

Cal ou cales son os seus suportes 
plásticos? Parece evidente unha 
certa predilección pola pintura e 
a escultura, sobretodo, en madei
ra ou madeiras. 

O meu "suporte" plástico funda
mental é A Coruña, o Atlántiéo e, 
dun xeito moi especial, a ria da Pa
saxe. A plástica -é a~go fortuíto: 
tanto podo esculpir ou facer ~nha 
talla, ,como podo pintar ou escreber 
unha poesía. Ainda non estou moi 
certo de cal vai ser o meu camiño: 
o feito é que hoxe en ,dia experi
mento cunha chea de alternativas. 
Outra cuestión é lograr uns resulta
dos netamente positivos. Este ano 
estou a traballar con madeiras no
bres do país -carballo, cerdeira ... - . 
un pouco de casualidade. Co que si 
desexo experimentar en profundi
dade é co cemento, un material 
certamen te non moi ben · tratado. 
Henry Moore ou mesmo Picasso. 
tratárono ben, mais son case unha 
excepción. 

Unha cuestión: na sua escultura 
sobre madeira é perceptíbel o 
oficio e isto non é unha cuestión 
de dias ou de simples experimen
tación como vostede di. 

A verdade é que comecei coa ma
deira dun xeito totalmente casual, 
ninguén me. dixo como facelo. Un 
bo~ dia atopei un anaco de cerdei-

ra cunhas vetas incnbeis, merquei 
unhas gúbias das máis correntes e, 
veña, a .traballar. O resultado foi 

. unha máscara en branco e negro do 
máis fermoso: · 

Polo que di, hai moito de ·intui
ción no sen traballo, de descobri
mento se cadra: refírome a esa · 

·. adivinanza da forma que xa fica 
no material en bruto e que voste
de -"descobre". 

Di ben. Coa pedra me ten pasado o 
mesmo, tamén son autodidacta. 
Tampouco é moi normal -semellan
te situación, .Penso que V,en xa da
do doutras vidas. Sempre teño 
aprendido por min mesmo, ~inda 
que ás veces penso que non é bon 
xa que implica moitas caréncias a 
respeito do ensino normal dun·ofi
cio artesán. -Despóis de tres anos 
de traballo, ben podo afirmar que a 
madeira non garda xa moitos se
gredos para min. A pedra o mes-: 
mo. O cemento, en cámbio, si que 
garda .unha boa chea .deles; é algo . 
entre a pj.ntura e a escultura, algo 
moi ecléptico entre estas duas ten
déncias da plástica. Podes manipu
lar as formas, a cor: unha vez que 
frágua é como u~4a pedra 'e das 

· rriáis sólidas. E unha maravilla. · 

Vosté cando traballa, está a mi
rar cara o seo interior, ,digo be~? 

Penso que as miñas obras son co
mo unha espécie de cabos que es
tou a tender cara o meu interior 
coa intención de coñecerme, e non 
porque queira prescindir do exte
rior, olio! A propósito disto que fa
lamos, pódote citar, por exemplo, 
"Elogio al horizonte" de Chillida. 
Perante desta óbra, estiven a perce
ber esa sensación de atoparme, 
xustamente, un ponto de unión en
tre o universo infinito exterior e o 
interior; penso que foi es~ a sua in
tención. Cando remato unha obra, 
encántaíne observala durante moi~ 
to tempo, o certo é que paso horas, 
sobretodo pala noite. Aprendo un
ha chea de cousas através das mi
ñas obras. A madeira faime un fa
vor, a miña obra tamén ... En finr 
penso que coñecerse un mesmo, 
saber o que é un, o que desexa, sen 
manipulacións de nengunha clase, 
iso é o fundamental e a arte estame 
servindo para iso sobre todo. Se al
gun día chego a vivercon certo de:
safogo a conta da ·arte, estupendo; 
mais, hoxe por hoxe, a arte serve-

me tal e como che· digo. 

Que referentes ten vosté? 

. O primeiro referente que teño é o 
meu av6. ·Porén, a idea de París 
cando neno é a miña grande refe
réncia: .os artista~, Monmartre .. ., 
París era a arte e non había volta 
de folla. Cando estiv.en por primei
ra .vez ali, loxicamente, quedei \In 
pouco defraudado. París fíxome 
sentir o desexo da arte, de ser un 
artista: A verdade é que. xamais ti
ven que . buscar' referentes co~cre
tos na arte, nen formas nen nada de 
nada. Nunca me sentin perdido, 
sempre souben o que tiña que fa
cer: sintetizar, xa que a imax~na
ción me perde; se por min fose, es
taria tranforrnando permanente-

. mente todo o que fago. Unha cou
sa que empeza a preocuparme so
bremaneira é que a xente me en
tenda sen <lificuldade, que a miña 
obr.a. sexa comprensíbel. Ás veces 
vexo á xente que queda <liante das 
miñas obras con cara de xogador 
de póquer, e iso non é o que dese
xo. Ven form<\.S sensuais, atracti
vas, ben tratadas, mais ... 

"Busto de home ef'lillero" é o tí
tulo dunha das suas obras. Vosté 
dá o máis fondo de sí mesmo •e 
tenta chegar ao máis fondo do 
observador, certo? 

Penso que é fundamentalmente 
iso: abrir o que está pechado. E 
quésexa ben forte, nada' de "deco-

- racións". Se nunca me chegou a 
gustar a Art Décó foi precisamente 
por isto. 

Enganámonos a nós mesmos con 
excesiva frecuéncia en 'maior ou 
menor medida, evadindo unba 
chea de responsabilidades. Coas 
miñas propostas, tento que non 
haxa nengunba opción, como se di 
correntemente, " que non haxa 
cuartel". Todó un shock. Non sei 
como vai ser o meu evoluir,. mais 
penso que seguirei facendo o mes
mo. Penso que somos todos iguais, 
varia a educación, a paisaxe, etc., 
pero no fondo seguimos sentindo o 
mesmo. As miñas propostas van 
seguir sendo ·da mesma profundi
dade, seguro. + 

Al, CAPITAN. IN MEMdRIAN DE DÍAZ ~ASTRO 

¡Cruel, cruel, cruel 
realidade! ¡Ai laio 
sobre o escombro dun soño 
que non se erguerá máis ! 

. Díaz Castro 

. Láiome, Capitán, nesta tarde 
euskara que non está carregada de 
lorbagas, porque a tua pipa non ve
rá os meus ollos fumegar máis. 

Guitiriz, Capitan, desde a tua 
partida está máis triste -e frio e o 
sol na Corda ~tá morto e enterra
do até a metade. Presumo un Gui
tiríz máis frio sen a tua compaña e 
as tua6 conversas paseando amodi
ño polas suas ruas, algunha das ca-

. les debía levar o teu. nome e non o , 
de tantos césares que fan e desfán; 

·Agora faltarame algo, faltarame 
con quen falar de poesía: Terei con 
qúen tomar unhas tazas no "Gai
bor" ou no "Miragaia" pero non 
estará presente a tua grande huma
nidade nada máis que na lembran
za. Quedan os nosos amigos de 
Xermolos, "alma mater" do porvir 
cultural e pulo enterrado da espe-

. ranza que agroma no naso Lagos
telle. Con eles e co "bergantiñán 

RAUL RIO DÍAZ t -

amigo" Alfonso seguiremos inten
tando que a tea da Galiza ·se mova, 
que sexan todos os pasos para 
adiante coma nos <licia a tua dona 
no Vilariño e, ao final, traerán os 
carniños algun ~ia a xente 9ue le
varon. 

. Agora teño _novos. alentos para 
rematar a obra comezada de escul
pir a tua face alta, ben alta, para 
orgulo e lembranza de todos os 

. bons e xenerosos que naceron. e 

. nacerán na parróquia dos Vilares: ·. 
· Fun desde Euskadí a dar o derra- · 

deiro adeus ao teu corpo, terra do 
ceu arrincada, cando se ia ente- . 
rrando i!UCO a suco o outono. O ac
to foi como ti. quixeches e non pu
do ser máis emoti·vo: Contaban 
que morreses de música nunha tar
de de piñeiros e que o teu carro se 
entomou cheo de turne e soño, que 

·non falases, durme· e descansa, di- -
cian, falaremos mañá, que nos vol
van á tua voz; cinza de rosas que 
onte encheron de arr~cendo o 
mundo. Que non estaban ali os 
meios de -comunicac~ón que sem
pre te esqueceron e que · agora, de 
seguro, utilizarán a tua obrí;l no seu 

proveito miserento de arrecadar 
votos p;ua os partidos a quen se 
deben. Habia tamén no enterro de
s es imbéceis e ese.uros que non 
senten necesidade da tua poesía 

. porque esa Ílecesidade non se sente 
no bandullo e que non entenden 
por que, che levanto un busto en 

. granito se non fixeches nada pola 
parróquia dos Vilares. Parvos de
les! que saberán de poesía se tendo 
o poder non governan para á vila 
nen honran en vida os fillos máis 
lúcidos e universais? 

Ainda lembro o teu sorriso can-
. do andábamos a camiñar polo Vi

lariño xunto coa tua dona, o teú fi
lio e o teu irmán Serafín por aque
les carreiros que nunca serán es
quecidos. Cando neste verán che 
tomaba as medidas para facer o 
busto e bromeabas co meu pai que 
che ia facer unha cara moi dura. 
Agora; turne che din, cinza me 
queda. Cinza capitán! 

Seguiremos con Xermolos poi§ 
hase de amar a cousa até que san

. gue e ti deixáchenos os nimbos, 
coma cinza, agasallo esencial' para 

darlle ás cousas o drama cheo que 
ne·s nega a vida. Seguiremos a fa
cer o Festival de Pardiñas que tan
to gastabas e que xa será en relem
bro e memória tua, non haberá pre
goeiro que non se acorde de ti nen 
dos nosos nimbos. Doenos a póla, 
pero seguimos cemando. 

Agora, Capitán, sinto ·que non 
pudeses ·estar cando a Asociación 
Cultural "Rosalia Castro" de Bara-: 
kaldo tivo a honra de adicarche a ti 

. o "Di a · das Letras Galegas" no 
1989, era a primeira vez que se lle 
adicaba a un poeta vivo e o mesmo 
tempo c,omprometido coa 'Gal iza: 

¡Gal iza en min, ineu Deus, pan que me deron, 
Jei te e centeo e soño e lus de aurora!' 
longa rua de mar, fogar da terra, 
e esta crus que nos mide de alto a baixo. 

e que tan ben soan nesta pátria de 
Arestí e da tua d9na Teresa Zubi-
i;arreta Bengoetxea. . 

Por sempre o meu recoñecimen
to, capitár:i.-con barcos ou seri eles. 
Nestes momentos amargos só me 
queda fume nos olios, area fria nas 
miñas mans. + 

•Actividades da psicanáli
se. Segundo informa Micky 
Bertojo, estanse a celebrar -dife
rentes activid!J.des relacionadas 
coa psicanálise na oruña, tanto no 
campo editorial como no da edi
ción. "A construcción do éxito e 
do fracaso escolar" de Ph. Perre
noud é o primeiro libro editado 
conxuntamente pola Fundación 
Paideia (Rego de Auga, 13-15. 
1500.1 A Coruña) e a editorial 
Morata, S.A. de Madrid dentro 
da colección Pedagoxía: Educa
ción crítica. 

Cales son as cuestións e as re
gras que guían a evaluación? Ca
les son os procedimentos, os ins
trumentos e as arbitrariedades da 
evaluación? Preguntas funda
mentais de moitos docentes ás 
que este libro ofrece respostas 
baseadas nunha minuciosa obser
vación dentro dun grande número 
de aulas. Polémicos autores co
mo o psiquiatra norteamericano 
T. Szasz ou Piaget son algúns do 
comodíns teóricos <leste autor ao 
fío da experiéncia dos profe ores 
directamente comprometidos no 
proxecto Rapsodie. 

O mundo da rotinas que condi
cionan a avaliación intuitiva do 
docente ou a di tancia entre o 
que os programas oficiais dicen 
que debe ser a educación e o que 
realmente é. Iste libro amasa, a 
traveso de numerosos exemplo , 
como moitos dos chamados "fra
casos escolares" non son tais. En 
fin, un estupendo punto de parti
da para ista colección. 

"A vida nas aulas" de P.W. 
Jackson e "A educación de adul
tos como Teoría. Práctica e In
vestigación" de R. Usher e I. Br
yant, seguirán a este primeiro li
bro da colección Educación críti
ca. 

Dentro do ciclo de conferén
cias abertas ao público sobre te
mas freudianos, a Fundación Pai
deia e a FÚndación do Campo 
Freudiano teñen convocado para 
os días vindeiros, no Centro Fon
seca (rua Fonseca), das 20 ás 22 
horas: "A sexualidade: in tinto 
hoido e pulsión '. "Inconsciente e 
represión", polo psicoanali ta Jo
sé Eiras, 11 de nadal. 'O síntoma 
psíquico", polo p iquiatra Federi
co Menéndez Osario, l S de xa
neiro. E "O amor na cura p icoa
nalít ica: a tran ferencia" por 

... Manuel Fernández Blanco 
psicólogo e p icoanalista, o día 
22 de Xaneiro. + 

• Xornadas de debate cul
tural do BNG. O próximo do
mingo reuniranse en Santiago 
(Faculdade de Económicas) re
presentantes ,de diferentes secto
res da cultura agrupados politica
mente no Bloque Nacionalista 
Galego que debaterán diferentes 
ponéncias e traballos sobre a si
tuación cultural do país . 

Cun amplo temário que com
prende desde a análise. xeral da 
situación cultural galega, até te
mas relacionados co asociacio
nismo cultural, a práctica sócio
cultral do BNG, a nonnalización 
lingüística, o labor socio-pedagó
xico, a produción cultural, o la
bor culfural institu0ional, coope
ración e iñtercámbio cultural. En
tre as ' finalidades anunciadas ~sta 
"a elaboración de propostas para 
a articulación dunha estrutura 

· própria a<;licada a política cultur
sal e preparar un plan. de traballo 
anu~L + 

. . 



Alberto Valfn Fernández. 

A masoner1a 
na Galiza 

Alberto Valín é, por hoxe, o único 
hi toriador da masoneria na Gali
za. Ten publicados dou volumes<l)_ 
O primeiro, no tempo de edición, 
versa obre a masoneria coruñesa. 
O segundo, máis -amplo e mellor 
e truturado, trata o tema en toda a 
nación. 

o dou libro egue o me mo 
procedemento: unha primeira parte 
de carácter descriptivo, na que 
aparecen os locais, as lóxias, os 
nomes dos membros e as activida
de . a egunda parte faí Valin al
gunha análise de ta institución se
cular empre minoritária e case 
empre ecreta. 

Esta análi e de Valin é optimista 
para ama oneria: "un dos grandes 
labores levados a cabo pola maso
neria especulativa nas Europa con
tinental, foi a de divulgar as con
cepción ideolóxica básicas desta 
corrente de pen amento que, de de 
a primeira metade do éculo pa a
do, ven e chamando liberali mo. 

endona uas orí e unha típi
ca ociedade privada ma culina de 
m i bon ton, compo ta maiorita
riamente por un egmento daque
la pragmática e indu trio a ari -
tocrácia e alta hurgue ia anglosa
xona unha vez e in talen e pro
paguen a ua loxias polQ resto da 
ab oluti ta Europa continental, non 
pa ará moito tempo en que e ta ex
traña e' ecreta ociedade exa per
seguida e anatematizada. 

A Igrexa condenouna; os réxi
mes mirárona con receo; tivo pro
tectores e detractores. na Galiza os 
masóns sempre foron poucos; sai
do da mesocrácia, militares con 
cargo, profisionais e algun prol~tá
rio, no XIX acadaron unha exten
sión xeográfica en cidades e vilas. 
Valin elaborou uns mapas por pe
riodos para mostrar a extensión 
das loxias, triángulos e capítulos. 
Unha proba da sua pequenez é que 
a Igrex_a galega non se octipou 
practicamente de tal grupo. O caso 
de Curros é excepción. 

No recorrido dos adept9s desta 
curiosa institución aparecen alguns 
importantes políticos como Casa- · 
res Qujroga, Abad Conde, Lugrís 
Ferire, Alfredo Somoza. Por certo 
que Casares mostrou pouquísimo 
interese e cando foi suprimida a 
"Suevia, nº 4", na que estaba ins
crito, en 1933, non se voltou dar 

de alta. Tamén aparece algún que 
outro intelectual como Uxio Carré 
Aldao ou Domingo Quiroga. Os 
galeguistas estiveron ausentes des
ta minoria masónica. 

A represión a que foi sometida a 
masonería en 1936 é estudaµa no 
referente á Coruña. A actuación 
benévola do xuiz especial do 8º 
Corpo do ~xército, D. Anxo Col
meiro Laforet, p'osibilitou a fuga 
da plana maior masónica da cidade 
de Maria Pita. Valin promete .in
vestigar a este "curioso personaxe" 
erí traballos próximos. 

Queda inda por coñecer mai.s de
talladamente a masonería galega 
durante o s. XX no resto da nación. 
En todo caso, a masonería galega 
forma parte de segmento_s sociais 
de carácter amiguista; espécie de 
escada para protexerse· da dureza 
ambiental e subir no escalafón . 
através dos colegas masónicos. 
Dan á história ·un capítulo de sol
pores melancónicos de decadéncia. 
Axudan a revisar os grandes tran
cos do acontecer, deténdonos ná 
contemplación de flores exóticas e 
cómaros abrigados. + 

FR.ANCISCO CARBÁLLO 

Valin, Alberto. La Masonería y La Co
ruña, Xerais, Vigo, 1984, pp. 331. 

Valin, Albeno. Galicia y la m;¡soneria en 
el s. XIX. Do Castro, A Coruña, 1990, pp. 
659. 

O prezo 
das palabras 

A língua é patrimónie da comuni
dade que a fala, símbolo e instru
mento da sua cultura. Ben herda
do dos nosos avós e dos seus an
cestros mercé a el somos capaces 
de expresar a realidade que vivi
mos. A súa intanxibílidade e mis
terioso proceder fan dela o tesou
ro máís perdurábel e difícil de ex
poliar. Pero ao mesmo tempo evi
ta o amparo protector de calquera 
couraza, ficando indefensa á má 
vontade dos homes, e hai homes 
con má vontade. En certa ocasión 
un portugué pen ador propuxo 
gravar cun cánon o uso da lingua 
portugue a por parte de falantes 
foráneo . Queria a i ademais de 
encher a maltreita arca do te-
ouro nacional, garantir o correcto 

u o do idioma, pois evitaría que 
ninguén falase por falar, sen ase
gurarse ben do que di e como o di. 
O que non sabemos é que contía 
pensaba impoñer a cada palabra, 
e o monosílabos custarian me

nos, e o falantes de mellor car
teira pagarian máis, se se poderian 
pagar con cartas de crédito ou se 
os pensionistas as terian a tarifa 
reducida. 

Porque, canto valen as palabras? 
O simple feito de pensar nuh valor 
para as palabras, déixanos a con
vicción firme de que é preciso 
aproveitalas: oílas con avidez e 
atención, pronuncialas con ponde
ración e oportunidade; aprenderla-. 
mos tamén a escoitar máiµ quen 
menos fala. 

O antedito pode crerse excesiva
-mente romántico, máis non por iso 
é menos veraz e re~l. EE, porque 
ocorre, ·que son máis preciosas as 
·palabras de aquel a quen lle custa 
máis trab'allo falar. EE preciso que 
valoricemos con xustiza o esforzo 
xeneroso de entusia·stas grupos 
que, sen medios nen favor nos re
latan a sua mensaxe, presevándoa 
no posible e inmortalizándoa coa 
súa feble voz. Falo, por exemplo, 
da· A.C. "O Naranxo", de Lalín. 
Falo, por exe_mplo, da sua Guía 
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A-sua 
tnaxestade 
Eisen.stein 

-
A Rúsia moderna: 
a saga de Iván 
o terrríbel -

Eisenstein e Pudovkin (no.papel do fanático Nikola) en lván, o terrlbel. 

A figura do Zar lvan Grbzny, 
Grande Duque de Moscova, foi 
abordada por Eisenstein en 1941 
como unha obra monumental que, 
en forma de tríptico ía desemolar, 
non só como análise do pasado se
nón coma reflexión sobre o pre
sente, a personalidade <leste mo
narca fundamental na História da 
Rúsia. Porén,, a morte .do gran mes
tre ía conyerter a triloxia nun dípti
co composto por "Ivan o Tembel" 
e á ·"Conxura dos Boiardos". Co
mo sucede cos grandes criadores, 
as duas partes desta traxédia for
man un-"todo" que fai imposfuel a 
sua análise por separado de xeito 
tal que a comprensión das partes 
semella incompleta e insuficiente 
se marxiri.amos e esquecemos a 
análise·do conxunto. 

dos Castros de Lalín<i>. Avalio to
do o que din, e as étificultades que 
tiveron para dicilo -dificult_ades 
_que todos coñecemos e ou_ sospei
tamos. porque neste país parece 
que só ten valor o que se di desde 
as institucións son ben· lóxicas as 
dificultades da cultura non institu
cional-· e avalio por qué o din epa
ra quen o din. E a sua palabra; ne
cesaria e difícil, acada en min o 
máis alto aprecio. 

Porque as palabras teñen prezo. 
Sábeno ben os país con fillos en 

idade escolar. Cánto lle custa a un 
rapaz aprender as preposkións? 
Non é dificil botar a conta, tanto 
custo entre tantos temas dá tanto. 
Arredor das 60 pesetas, segundo o 
caso. E como este mundo non é 
para tontos, os espabilados · da 
Xunta de Galicia tamén' o saben, 
deberon botar contas. Miren, seño
res, non haí moito que un centro 
de Ensino Medio de. Ourense pedíu 
á xunta un libro editado polo seu 
Servicio de Publicacións. Respos
ta: "Cómpreno na librería". Cultu
ra Institucional. 

Ven como as palabras teñen pre
zo, señores? 
· Ao segúinte dia recibiuse no 
centro, e totalmente gratis, un 
exemplar de Ga/icia. Cien días 
con Fraga. Cultura institucional. 
Señores; pasen, vexan, avalien. 
Nese centro os rapaces poden moi
to mellor 9oñecer a Fraga e a sua 
equ~pa de (des)govemo ·que a H€
gel. E non vou malgastar palabras 
para dilucidar se é máis importante 
coñecer a Fraga ou a Hegel. Cultu
ra institucional, señores, préciena 
no que vale. 

Pero se queren averiguar o valor 
· concreto da palabra vaiamos á Bol
sa de Valores Verbais. Entremos 
nunha libraría. Merquemos un li
bro. Un da editoria1 Galaxia, por · 
exemplo. ·Nón moi grande, para 
que o labor -sexa máis doado. Cús
tanos 590 pesetas. Ten arredor das 
1700 palabras: Ven sair que cada 
10 palabras nos custaron arredor 
da 3 pestas e médio. 

Xa ven que tanto para os señores 
da Xunta, como para·os das edito- . 
riais, as palabras teñen prezo, mes
mo crematístico. Deb.eria tamén fa
larse dos motivos polos cales . nolas 

cobra, máis iso é pan de outra for
nada. + 

Ú) Carmen Buxán: Guia dos Castros de 
· Lalín, 46 páxinas máis un mapa imprimidas . 

en Tórculo (Santiago) gracias aos esforzos 
da A.C. O Laranxo (Lalin), útil para achegar
se tanto á xeografía como a ·rustória da co
marca 1alinesa, non lle debe faltar a quen 
pretenda-coñecela a fondo. 

(2) Trataoase do libro de texto de filosofia 
de C.O.U. Noein, do ciiJ. carecía a biblioteca. 
Editado polo Servicio (sic) de Public·acións' 
da X-unta 

(3) Galicia. Cien d(as de Fraga. Editado 
polo Gabinete de Comunicacións do Presi
dente. Tamén se obsequia unha preciosa car
tiña de -presentación de Jesús Pére~ Varela, 
director do dito Gabinete, co seu número de 
teléfono -debe resultar imprescindible para 
os alumnos o seu coñecemento." 186.páxinas 
profusamente ilustradas a cores. Gratis. ¿En
téndese ben porqué nun caso as palabras da 
Xunta custan tanto e noutro nada? Escrito no 
idioma imperial. 

(4) A interesante noveliña de Xesús Rápa
ae Paredes Terra Prometida do ano 74 e ree
ditada agora por Galaxia. História tipico e tó
pica ~ergullada máis unha. vez no mundo da 
emigración. Tremendamente lírico e emoti
vo, expón a crueza como contraste. Refrexa 
a ruptura do ego, propiciada ao . ter que saír 
do país. O mundo exterior nunca será acepta
do, existindo e vivindo nas e para as lem
branzas. 

XOSÉM. EIRÉ 

s ·e ':Alexandre Nevski'; repre
sentou a primei.ra incursión eisens
tel)..iana na representación fílmica 
dos protagonismos individua-is, 
"lvan Grozny" é a cuhninación ab
soluta <lesa dramatúrxia. Atopámo
nos pois nas antípodas da repre
sentación colectiva e de masas que 
tiñan .sustanciado e dado forma es
tética e discursiva a ·obras tales co
mo "A Fo~ga", "Potemkin" ou 

· "Outubro". Esta variante na sua 
traxectória criadora, viña determi
nada -polo novo plantexamento das 
cordenadas culturais que o PCUS 
formulara en 1934 co lanzamento 
da consigna do "realismo socialis
ta" e que o mestre de Riga, fiel á 
sua misión de respostar no frente 
artístico as demandas políticas do 
réxime soviético, aceitou. 

Certamente, Eisenstein achégase 
á personaxe, ao "actor" profisio
nal, ao guión. reproducindo con
signas políticas, os suxeitos \ese<·-

(pasa á páxina segu!nte) 

3otal_o blanoo ·edlclóns 

Non se aaaba nunca de aprecia-lo sabor 
destes contos (tantos poden se-los gustos 
que ten cada un deles). 

Literaria. 132 páxinas. 

•\ 
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llidos serán, non só· reflexo dun . · 
tempo histórico pasado, senón ta
mén, explicita ou. implícitamente, · 
'.'dobles" concretos do presente. 
Por -iso, a figura de Ivan e a sua 
traxectór-ia polítíca, repres,enta o 
trasunto dun achegamento ao pre-

. sente soviético de 19:40 e é ~preci
.samente nese achegamento, cando 

.. o realizador soviético transforma a 
história como "memória" en histo- · 
ria como "presente", en história·do 
hoxe. Esta é a reflexión dialéctica 
fundamental Jque o auto_r de "Po
temkin" propón nas suas películas 
faladas: 

G.uieirQ 
. CULTURAL · 

En "Ivan. Grozny" o11amos un 
Zar adicado á tarefa xigantesca de 
criar un poder "revolucionário" 
(no sentido que o termo ten nas 
monarquías centralizadas e autori
tárias do seculo XVI, no Renace
mento) que lle permita facer frente 
aos elementos disgregadores do 
seu poder, tanto ~xtemos (tártaros) 
como internos .(elementos feudais 
tales como o clero e nobleza). Ne
sa primeira parte.do díptico, Ivari é 
un home seguro· de si mesmo, mo
nolítico nas suas decisións e sen 
capacidade· para ·a dúbi9a (intuidas 
só no final ·no leito de morte da sua 
muUer Anastásia). Poién, na "Con
xura", atopámonos cun Ivan só, 
trabucado nun mar <;le coIÍfusións e 
contradicións e encadeado polo rol 
que ~l mesmo incorpora á sua vi
da, débil e abúlico. Aqui Ivan asu
me os mecanismos dos seus inimi
gos e, polo tanto, á inversión de 
_roles por médio dun proceso de 
contáxio. De tal xeito que a con
quista do poder acadada .eri "lvan"; 
ten a sua negación no desenrolo do 
discurso persnnal do Zar na "Con
xura". Asi, seguindo esa mesma 
1óxica, o monarca vaise ver arras-= 
trado inevitabelmente polos· vieiros 
da tiranía, o despotismo e, final
mente, o crime. pste esquema ar
gumeñtal, vaille servir a Eisenstein 
para facer unha montaxe paralela · 

Detalle .de Fo~ma X, escultura de Manolo Paz, 1989. Granito Ballón. 

· · ·entre o século XVI e o presente so-. 
viético, onde novamente a figura 
de Stalin ven simbolizada por 
Ivan, tal como fixera xa en Nevski. 
Porén, é necesário facer . constar 
que mentres por "lvan Grozny", 
Eisenstein acádaba o Prémio Stalin 
en 1946, a· "Conxura" será proibi
da e censurada duramente polo 
Aparello do Partido e Eisenstein 
verase abrigado a facer unha auto
crítica· do seu traballo xa que o 
PCUS lle acusa de "ter ignorado o 
carácter progresista dos "oprick
hicki" e incorporar unha visión ne
.gativa da traxectória do Zar Ivan". 

Probabelmerrte o que máis sor- . 

sivo de tal calidade dramática que 
serve para organizar -non só o . 
"tempo" e o "ritmo" da traxédia, 
senón tamén o Tecortado dos pla
nos e ·encadres, asi como paia pro
vocar, tal co'mo comprobamos en 
."Nevski", un complemento contra
,pontístico á acción dramática. To
do é tan perfeto, todo esta tan aqui
latado e medido que poderia estu- · 
darse ~ díptico fotograma a foto
grama, tal como se analisa unha . 
obra figurativa ·e, · mesmo a cadén
cia -interior das secuénc_ias poderia 
analisarse como unha obra musi-
cal. · 

Como sinalaba máis amba, esta
mos <liante dunha obra total, dunh~ 
obra estrutirrada de .xeito compen
diador das diversas artes e onde os 
elementos .espeéificaipente cine
matográficos venc;éllanse de xeito 
matemático coas aportacións refe
renciais de procedéncia piversa. O 
traballo dos encadres é perfecto: a 
cámara toma as bóvedas (arquitec
tura) e teitos 'dos decorados au
mentando o sentido 'de opresión e 
poder, de sumisión e asqballamen
to que transita polos indivíduos. O 
horizontal predomina sobre o verti
cal (de novo arquitectura e xeome
trismo} tal como ocorrera xa na ba
talla de "Nevski" . . 

prenda a un espectador pouco in- Un dos "leiv-motiv" centrais da 
· formado é a . excesiva "teafralida- obra é o xogo dialéctico que se es- .. 

de" dos dous ·filmes: o seµ carácter tabelece entre os ollas e as .mira-
. esaxerado e grandilocuente. Será das. Por médio delas, Eisenstein 
cecais unha volta á estética do mu- provoca unha situación dramática · 
do? En absoluto. Eisenstein ten de conxura, de. trampa, de engano 

· apontado que o achegamento a .. que non deixa de estar presente de 
· personalidade de Ivan noil' se po- · xeito omnímodo. Xunto a esto; un . 
deria abordar nada máis 'que par- novo entramado de xogo dialécti-
tindo dunha realización grandiosa co: ·o dos icarios. Eles representan 
e chea de monuinentalidade; pró- a imaxe de Ivan. Por outra banda, 
pria da traxédia. Como. en-todas as non se pode esquecer nesta somera · 
suas películas; o díptico rezuma análise, o papel protagonista que 
cultura: ópera, pintura, arquitectu- ten a.."xestualidade'', case li,túrxica, 
ra, literatura, circo, teatro, danza, con que Eiseristein dota as suas 
música ... forman espléndidos ele- criaturas. Esta poética do xesto, es-
mentos que, sabiamente mestura- ta ritualización· "dos modos", é un-
dos e dispostos, camiñan ~ procura · , ha herd:µiza que_ o xeníal realiza-
do "arte t9tal" da quintaeséncia da dor introduce no filme como ensi-
escolma universal das · aportacións nanza aprendida na análise e estli-
cul turais da humaniqade. Desde do do teatro "Kabuki" e do teatro 
esta perspectiva, a preséncia dos "no" xaponés que el xa tiña empre-
actores nos espácios cénicos non gado, de_sde· sempre, nas sua~ mon-
se situa nunha cenografia como tal, · taxes teatrais. Este recurso condén-
senón en "cadeas escuras", forx-a- sase nun alfabeto de "signos." e de 

. ·,a.as nas lifü~.s rigorosas de compo- movimentos constantes que lle 
sicións e motivos visµais dominan- otorgan á dialéctica dos actores un,.. 
tes que teñen os .seus correspon- ha comunicación expresiva e deno-
dentes motivos musicais. Partindo tativa extraordinária. Por outro la-
desta análise;· a música de Prolrn- do convén subliñar que, desde o 
fiev (non o esquezamos, unha das ponto de vista do·recitado do texto, 
cimas da música do século vinte) Eisenstein achégase ·en certa ma-· 
transfórmase nun element9 ·expre-· neira á dramaturxia de Joyce e a 

técnica do "monólogo interior" 
(non esquezamos que contemplou 
a posibilidade de adaptar o "Uli., 
ses") e desde esta perspectiva os 
solilóquios do Zar poderian consi
derarse .como tales ... 

En definitiva, "Ivan Grozny" e 
"A .Conxura dos Boiardos" consti
tuen, sen lugar a dúbiáas, un dos 
monumentos· capitais da história 
do cine universal e ademais reafir
mase como unha das ·máis c~rteras 
reflexión~ filosófico-políticas so
bre o poder, a corrupción, a tiranía 
e a democrácia. 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 
"lvan o Tembel". Martes 4. TVE-2. 01.00 

horas 
•"A conxura dos Boiardos". Martes 11. 

TVE.-2. _ül,00 horas. 

·Longo 
dia de pedra . 
Exposición 
de· Manolo Paz 
en Madrid 

Entrar na Galería Estampa, onde 
Manol0; ·Paz -Castrelo, Cambados, 
1957- mostra as suas últíinas es
culturas, é ·como recuperar _unha 
imaxe primitiva e natural, e por su
posto pétre·a, da Galiza. Frente a 
tantos·escultores que seguen a có
rrente máis . "internacional" dun 
Anthony Caro ou Richard Serra, as · 
obras de Paz fálannos inevitabel
mente dunha xeografia e dunha te
rra ben concretas. Neste senso, a 
orixé de c~da un . dos gr.anitos erri
pregados -granito de San Vicente 
do Mar, granito de Campo Lamei
ro ou de Santaño- mostra no sua 
cor· e forza, unha visión múltiple 
da paisaxe nórdica. 

Ligado, como profesor na Esca-· 
la de Canteiros de Poio, a unha 
longa tradición maxistral galega, . 
as pezas de Paz respeitan antes que 
nada a vida das próprias pedras, 

que ·ás veces parecen troz~s mine-· 
rais sen tocar, como. aquel os "ob
jects trouvés" de Duchamp. A sim
boloxia de pezas coma "Média · 
lua" -case ullha inscrición anónima 
sobre un anaco de granito-, "Pebi
das frescas" -sete pequenas pezas 
dispostas en círculo coma un altar 
pagano- ou "Libros espallados", 
recoñecimento aos tempos onde a 
pedra era unha escrita,._ n.on ven 
forzada a posteriori: teñen a mes
ma razón de ser que os castros cél
ticos: pezas abertas ao vento e qui-
zá feítas por el só. . · · · 

A refeFéncía a un tempo lonxa
no, onde unha cultura dos menires 
e outr.as simboloxias pétreas busca
ba máis a integración coa natureza 
que a sua recria,ci.ón. Talvez por iso 

· a· pririreira impresié'n que se-ten 
despois de ollar a exposición intei
ra é de naturalidade, de volta nun

.- ha paisaxe sen mudanza. Aí nace a 
emoción de ollar una terra en ·esta
do virxinal. + 

CARLOS AMARO 

LEVISION 

Morte e 
resurrec1ón 
da série 
Cristal 

Coma todas as relixións e filoso
fías ben arraigadas no sentir íntimo 
dos povos, vaíse Cristal despois de 
douscentos cincuenta dias de en
cantamento colectivo e ven trans
formada lixeiramente -aqui o pro
tagonista ' leva mostacho e vense 
máis monxas- co suxerente título 
de "A dama de rosa'~. 

Como é posíbel que unha "série" 
das características de Cristal se pu
dese converter nun fenómeno de 
audiéncia semellante, con sete mi
llóns· de espectadores diários? O 
programa foi, con moita diferéncia, 
o máis popular do ano, xunto a ou
tra perla coma O prezo xusto. A 
primeira consideración é o poder 
da televisión pública para drogar a 
un povo inteiro a baixo prezo -
comprar o "lote" inteiro da crista
leria foi coma ir de compras a Sal
dos Arias- durante un ano. No lu
gar ·das relixións e da política, a 
xente busca na caixa máxica a dro
ga para suportar un pouco o aborri
mento cotidiano. Pero ao mesmo 
tempo o consumo indiscriminado 
de tanta bazófia dá unha sensación 
de desamparo, de abandono da for
za crítica e criativa da aliada ante o 
aluvión de bosta oferecido pola 
TV. 

O "culebrón" feíto con toda a 
cursilería e a cutrez do mundo era 
o que quería a audiéntia. Aforran
do diñeiro en producións próprias -
a última, chamada "Adán e Eva" é 
unha continuación das interminá
beis sagas Landa e Ozores pasada 
polo turmi'x da "modemidade" ma
drileña. É tamén curioso. como un 
povo que sente pouco interese cara 
os acentos e culturas sul-americ.a-

. nas suporte' de bon grau interpreta
cións da escala de Manolita Chen. 
Neste senso, Cristal foi coma Da
llas e Falcon Crest sen dólares: se 

· cadra nesta posibilidad~ de e.star á 
altura económica dos herois televi
sivos, foi o impacto de Cristal e a 

sua responsabilidade ante un povo 
tan mal nutrido en matéria telev:i
sual. Antes d~ que a · segunda pa.J1e 
-case outro ano: 230 capítulos- crie 
adicción. Polo menos que reciclen 
mentres a "introdutora" da série: 
esa doña Adelaida qniller-papagaio 
que falaba de viciños infinitos an
tes de comezar.cada capítulo e que 
facía pensar no subdesenvolvimen
to- ancestral do país. Polo menos 
que deixen o "exotismo" venezola
no sen leituras nacionais. + 

CARLOS AMARO 

Presunto 
inocente 

A carreira de Alan J. Pakula (New 
York, 1928) ten unhas canta pelí
culas de intere e, que en er obra 
redondas, amo an a un realizador 
coerente que elabora os eus filme 
con soltura e dignidade e que pre
tende achegarse criticam~nte á so
ciedade do seu país. Son traballos, 
todos eles, feítos con sumo coida
do, sen deixar cabo saltos e onde 
queda constáncia do seu pasado te
atral, sobretodo na criación' de cer
ras atmósferas e na direción de ac
tores, asi como no carácter de ci
ne de recitado" sobre o que pivotan 
todos: "Klute" "O derradeiro testi
go", ''Todos os homés do presjden
te" ou "A decisión de Sophie ' po
derian servir de exemplo. Porén 
Presunto inocente é toda unba ga
leri.a de despropósitos. A estrutura 
elexida é a do ' thriller" e o asunto 
unha "história de culpabilidade" 
que ten no "mecanismo do xuício ' 
o seu fio conductor e, ao mesmo 
tempo, mintereiro. Son tan coñeci
dos e empregados estes elemento 
e están tan cargado ambo e tre 
de tal fondo, rico e variado mo trá
rio de obra mestras que ó unha 
incursión de alta calidade no eu 
universo pode 'alvar e do xuício 
condenatório, pode fuxir da com
paración con aquele tftulo e te
ma que cobriron con letra de ou
ro a história da séptima arte. 

Porque en "presunto inocente' 
Pakula non s6 non chega a e a co
tas de exemplaridade "tampouco 
era esixíbel) senón nen· equer raña 
de lonxe o seugundo nivel da cate
goría . A direción de actore é ne
fasta (Harrison Ford é o exemplo 
claro da faciana de perpiaño, da 
inexpresividade máis absoluta, da 
inoperán.cia máis abraiante), a 
complexídade dramática -tan nece
sariamente oblícua nun xénero des
tas características- é esquemática e . 
plana, a atmósfera é etérea, inócua 
e carente de tensión e, finalmente, 
a história, pretendidamente crítica 
contra os recunchos máis escuros 
da xustícia ·americana é lineal, 
tramposa, pesada e está val~ira qa 
angúria precisa para transmitir ao 
espectador a situación que vive o 
protagonista. · Se isto fose pouco, a 
auséncia de vérosimilitude do 
guión, as certas marcadas ·con que 
xoga Pakula e a sua capacidade pa
ra deixar espidos alguns dos fios 
conductores da história (é ridícula 
a confesió do culpábel ao final do 
filme), converten a "Presunto ino- . 
cente" ni.m filme errado que exime 
aos espectadores da curiosidade de 
velo. + 

CELSO X. LOPEZ PAZOS 



Jodo-los núnteros· do ·periódico A ·Nosa Te~a, 
editados en Bos Aires,· entre 1942 e :197_2, 

-en ·colección facsimilar ·de· 4 tomos. 

Ten agora o lector nas súas maos un documento hístóríco de grande importancia. de maneira 
que todo aquel que quixer ser sabedor do latexo vital das comunidades patrióticas de Su
damérica e a súa longa loita contra a adversidade f¡istórica. ten agora a ocasión de consultar 
esce periódico. que é un espel/o no que se reflexa a vida política e cultural gaiega naquela 
emigración entre 1942 e 1972. 

Foi a NOSA TERRA de América un periódico nacionalista e servía de tribuna. unhas veces 
oficial e outras pficiosa. á lrmandade Galega. organización patriótica-poUtica que encadraba 
galeguistas de diversas tendencias. tanto procedentes do exilio (Castelao. Núñez. Búa) canto 
incegrantes da emigración económica (Puente. Prada. Avelino Díaz). 

Así. os grandes acontecementos daquel tempo van aparecendo en A NOSA TERRA orienta
dos e cen erados por Castelao na necesidade de cada in tre. A criación do Consello, da Innan-

• dade e da Galeuzca, parecen ser o ponto de partida do combate nacionalista posterior á 
Guerra Civil. 

X.L. Méndez Ferrin 
(Do prefacio da Colección) 

AÑOSATUllA 
Ng 4S5 · 29 DE NOVEMBRO DE 1900 

..... 1 nformación e pedidos: . . 
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'REUTILIZACIÓN DO ·PATRIMÓNIO 
CONSTRUIDO NOS CASCOS HISTÓRICOS 

Por qué -se preservan os edificios · 
amigos bu cidades históricas? Non 
seria mellor demolelas para_ logo 
construir outras novas, máis mo
dernas e mellor adaptadas á socie
dade actual? Exemplos históricos 
de grandes desastres, criaron situa
cións somellantes: o incéndio de 
Betanzos (1569), o incéhdio de · 
Londres (1666), o terremoto de 
Lisboa ( 175_5), etc. deron lugar, 
posteriormente, a unha nova cida
de, cecais máis interesante para a 
posterioridade da que existía. Por 

. outra banda, a restauración a ul
tranza, como é o caso do Casco 
histórico de Cáceres, dá lugar á 
anacrónica situación de recriamos 
unha auténtica cidade conxelada e 
sen vida. 

Kevin ,Lynch, teórico americanó 
moi preocupado por estes temas, 
pergúntase: qué pezas do entorno 
d~bemos intentar reconstruir ou 
conservar e cales non? Buscamos 
probas dos momentos estelares e 
de calquer. manifestación da tradi
ción, ou xulgamos e evaluamos · o 
pasado, conservando o que consi
deramos mellor? Deben salvarse as 
cousas porque éstán ligadas a per-· 
soas ou acontecementos importan
tes? Deben salvarse porque son 
únicas ou porque son típicas do 
se1,1 tempo? Pota sua _especial utili
dad e como fonte de información 
intekctual sobre o p;isado? Pelas 
s·uas cualidades intrínsecas no pre
sente? Pola sua importáncia como 
símbolo colectivo? Debemos dei
xar que o azar faga esa selección? 

Compre facerse estas perguntas . 
porque ·a memória non pode retelo 
todo, haí que seleccionar, e os cri
térios <lesa seleccióri 11on deben ser 
dogmáticos, senón fruto do diálo
go social e crítico en cada situa
ción .concreta. Compre tamén_ ter 
presentes as s-ituacións antes des-: 
critas e outras que se mencionarán, 
porque o' conceito de conserva
ción,.reufilización, etc., hoxe tan 
en boga, é un conceito moi relativo 
e cambiante ao longo do tempo. 

Antes dé continuar hai que ter 
presente que a supervivéncia de 
moitos 'lugares ou conxuntos sim
bólicos, como poden ser a Catedral 
de santiago e arredores, a muralla 
de Lugp, A .Torre de Hércules, etc, 
etc. Transmiten seguridade e conti-

. nutdade, porque se pensa que se se· 
salvou esa parte· do pasado, porque 
era boa, promete que_ o futuro sal- · 
vará parte do presente. 

·critérios de réstauracióp 

A conexión cun acontecimento 
histórico probado e a calidade dun 
edificio, primeiro, os motivos c-i~n:
tíficos da arqueoloxia e os econó
micos· da promociqn turística, des~ 
pois, son, a carón do convenci
mento, máis recente ainda., de que 
a conservación é boa en si mesma, 
na opinión de Kevin Lynch, os . 
principais critériós da preservación 
actual. Pero esa preservación pode 
facerse con materiais orixinais, 
con material novo simulado ou in-· 
cl~so con material evidentemente 
-novo. A restauración vai desde a 
preservación, a reabilitación, a · re
localización da construción com
pleta (Eirexa· de Pottomarín, etc.) 
ou a reconstrucción completa dun • 
edificio que xa tiña sido ·ctemo1ido 
(Pavillón de Barcelona de Mies 
Van der Rohe, etc.). 

Pór qué consideramos boas al
gunhas destas actu·acións resta'ura
doras, rrlentres que outras criticál 
molas e denunciamos? 

XAN CASABELLA 

O antigo -Banco de Vigo, un edifíclo masacrado pola especulación urbanística· 

Antes de responder á esta per
gunta, quero deixar claro que com
pre que situemos estes tein(ls de 
restauración da cidade ·no seu pro..: 
ceso dialéctico e histórico. Debe
·mos considerar o casco histórico 
da cidade como un fenómeno diná
mico no que se teñen -sucedido des
trucións e reconstrucións sucesivas. 
ao longo dos anos, chegando até 
nós restos unhas veces seleciona
dos polos homes e outros polo azar 
dos tempos. · 

A cidade 
ao longo da hÍstóría. 
A sua transformación 

A película poderia ser máis ou me
nos asi: o grupiño de casas coa sua 
Igrexa, Concello e mercado,' decide 
a instáncias do ReJ ou o Bispo de 

- turno; construir unha muralla para 
protexer as persoas e os bens físi
~os que atesouran. O povoado me
dra pouco a pouco, constiuindo no
vas casas -e hcispitais, novos ofíCios 
aparecen. As ruas estan asen~adas 
nos camiños existentes, formados 
inevitabelmene a· continuación das 
portas da muralla, son estreitos e 
oscuros. A cidade, entre innúmeras 
calamidades, desastres e epidé
mias, vai colmatándose ata que 
practicamente enchen o espácio 
protexido. Pai:a evitél!' a repetición 
deses desastres múdanse os mate
riaJes con que estaban construroas 
as_ casas, cambiase a madeira po1a 
pedra. Síntese a necesidade de fa
c_:er unhas riovas murallas, pero t_a
mén de racionalizar as malísimas 
infraestruturas (abastecemento de 
auga, saneamento, pavimentación, 

- limpeza, etc.) Compre, pois, des
truir cousas que impidyn as mello
ra~, abrir cecais portas nas -mura~ 
lla~, fiáis amplas e fermosas, crear 
noves edificios comunitários, abrir 
novas prazas para un mellor mer-

):ado, construir edificios con sopor--
tais, etc. Todos estes arranxos mi-

· lloraron as condiciós e salubridade 
que xa eran insorportábeis, pero 
riecesitaranse moitos anos para os 
conquerir.·E mentres tanto.a cidade 
non para de medrar e o tránsito é 
.cada vez roáis abundante, até que 
xa é practicamente imposíbel andar 
con carros e cabalos. 

Compre -ensanchar as ruas, dei- . 
tar abaixo os sóportais, abrir novas ' 
portas,, demoler lenzos de muralla 

. - A POLITICA 
ESPAÑOLA NO 
. TERREO DA 

RESTAURACION 
DOS CASCOS 
HISTÓRICOS 

CHEGOU A UNHA 
RUASEN SAIDA, A 
UNHA. SITUACIÓN 

PESIMISTA E 
DESNORTADA : 

, e as antigas portas, que de estreitas 
que eran facíanse incómodas (no 
sec. XIX as murallas de pouco ser
vían contra a pólvora e os cañóns), 
ampliar os equipamentos existen
tes ou reutilizar antigos conventos 
ou cuarteis para escotas e merca
dos, construir novos ec;!ifícios para 

. matadoiros, estación de ferrocarril, 
sás de espectáculos, etc. en_ fin , 
transformar radicalmente a cidade 
pero sen destruila. As casas tamén 
se transforman, pechándose os bal
cóns con galerias e medrando ·so-

-bre si mesmas, co aumento dun ou 
dos pisos. Pero poderiamos dicer 
que o crecemento continua a ser de 
mancha de aceite. 

Entramos no sec. XX, en que as 
cousas complícanse ainda máis, 

' pois ·ademais da transformaéión 
_· dos meios ·de transporte, . e o au

mento constante da povoación da 
cidade, a aparición dun novo mate
rial construtivo, o formigón, fai 
que se~-a posíbel . o aumento des
proporcionado de alturas, e rácha
se, pola pri-meira vez, ese equilí
brio entre a rua e os edificios. O 
aumento da povoación é tal (emi- . 
gracións masivas do campo para a 
cidade) q~e fai que se comenzen a 

· configurar riovos bairros d,e carac
terísticas completamente difereñtes 
ás antigas e polo tanto a diferen
ciarse o úcleo histórico do resto da 
cidade. Cada vez máis, cando se 
fala da cidade, ·referímonos aos nv
vos bairros e ao novo centro, o 
Casco Histórico é algo diferente: 
insalubre e desaxeitado, ao que, 
importantes teóricos dos anos .20, 
condenan á súa desaparición total, 
para. sustituilo por grandes torres 

. soleadas. Afortunadamente eso 
non se leva a cabo, e o núcleo his
tórico vaise despovoando e aban-
donando pouco a pouco á ruina. 

E chegámos á situación contem
pgránea. Co turismo masi-vo do 
norte, aló pola década dos 60, co
mezamos a sentir que os ricos fo
rasteiros aprécien as-nosas ruinas e 
que incluso poderia ser unha boa 
fonte de ingresos para sanear a no-

- sa economia . . Adícanse, entón di
ñeiros e esforzos para remozalos e 

. para que aparezan limpos e bonitos 
nas fotografi_as. Son as primeiras 
intervencións en Cascos histórico
artísticos, cunha intención clara
mente conservadora. Tratan de sa
tisfacer as novas funcións a que es
tárán adicados eses núcleos, tenda 
de lembranzas, novos arte anos, 
espectáculos, paseo, restaurante , 
etc. (a reforma da Praza da Cate
dral de Mondoñedo, a pavimenta
ción da _praza da Eirexa de Sta. 
Maria do Azougue de Betanzos, 
etc. son bós exemplos desta itua
ción no campo estrictamente urba
no), pero a reabilitación, limpeza, 
reconstrución, etc. de centos e cen
tos de Eirexas, Castelos, Pazos, 
etc, foi o pan noso de cada orza
mento, nestes derradeiros anos. Es
ta política en relación cos Cascos 
Históricos, ceciais teña o seu para
digma no Casco Vello de Cáceres. 
Considerado recentemente patri
mónio da Humánidade, foi inteira
mente "reconstruido" con grande 
derroche económico. Limpáronse 
ruas, reconstruíronse edificios pú
blicos e privados, equipouse con 
iluminación e todo tipo de mobiliá
rio urbán, quedou como se di vul
garmente, como un cromo". Pero 
esquenceron da xente. O casco, vi
sitado de noite ten a beleza fria dos 
cemitérios, e de dia, parece o cená
rio dunha ·película nun dia de des
canso. A reconstrución non foi 
acompañada de algo que hoxe se 
considera esencial, dotar ao casco 
de habitantes permanentes, ou re
poñelos no caso de que antes non 
existisen por estar en ruinas. Sen 
máis vida que alguns equipmente 
xerais, como a Universidade e as 
Consellerias, podemos perguntar
nos, cantos anos aturará o cenário 
en pé? e cantos turistas terán que 
pasar por ali para xustificar o de
rroche investido e o de mantene
mento? En Cáceres quedou claro 
que esa non é unha boa política 
respeito aos Cascos Históricos, e 
hoxe está afortunadametne esquen
cid~. 

Comezouse logo coas Reabilita
cións integradas. Estas deberían ir 
precedidas dun estudo sócio-eco
nómico do Casco ou do que se pre
tendía reabi1itar. Fixéronse algun
has ao longo do Estado Español, e 
ainda que as descoñezo en detalle, 
dubido moito da sua eficácia e do 
rigor dos pomposos "Estudos· so
cio-económicos" que despois dun 
inquérito superficial rematan nun
has conclusións teóricas que non 
se poñen debidamente en práctica. 
O que si coñezo é o caso da Reabi
litación Integrada de Betanzos, que 
un moi mal exemplo e que afortu-
nadamente non fdi executado polo 
Axuntamento. Tamén aqui en Gali
cia fixéronse o das Pallozas de 
Piornedo -do Cebreiro e o do Mon
te de Santa Tegra en Pontevedra, 
ent~e ou_tros, es~u.,dos ambolos dous 
m01 competentes e conceenzudos 
pero cuxos expedentes dormen 
mansamente nos arquivos dalgun
ha Conselleria, ou Ministério. Ca
les poden ser as razóns de que es-

tes estudos non se leven á práctica? 
Por un lado hai que· contar co pou
co interese político existente sobre 
un tema que en definitiva dá tan 

· poucos votos; en segundo 1 ugar, 
que unha Reabilitación deste tipo 
demora vários anos nun labor con
tinuaoo, e iso aos políticos non lles 
interesa pois queren traballos a ca
rro ou menos ano-s vista. Para re
matar, di~er que unha reabilitación 
<leste tipo require a concurréncia e 
coordenación de várias Conselle
rias (Cultura, Ordenación do Terri
tório, Traballo, etc.) e Mini térios 
e iso é moi complicado para unha 
Admón. tan ríxida e mal equipada 
como a nosa. 

Parece, poi , que a política e pa
ñola no terreo da re tauración dos 
Ca co Hi tórico , chegou a unh 
rua in aida, a unha ituación de -
nortada e pe imista. lamo a tratar 

_de amo ar algún exemplo do ex
tranxeiro que nos abra cante no
vo de intervención po íbei . . 

Experiéncias esperanzadoras 

Mentres a nosa política sobre o Pa
trimónio Histórico anda dando 
bandazos sobre que critérios seguir 
para reutilizalo, e se continua coa 
reabilitación, máis ou meno bri
llante, de Monumento aillado , en 
Portugal , por citar un paí que co
ñezo bastante ben, comezou e cun
ha dinámica máis aberta ~ experi
mentalista. Vou citar a experéncia 
que se está a desnrolar na cidade 
de Guimaraes unha da cidade 
máis antigas e belas do Norte. 

Desde baí aproximadamente 1 O 
anos foi considerada como expe
riéncia piloto na reutilizacíón do 
seu Casco Histórico. Contratou e 
un equipo pluridisciplinar de e pe
cialistas dirixido por un vello ar
quitecto familiarmente vinculado á 
cidade, Fernando Tavora. Levantá
ronse· informacións para aber en 

· que estado real e atopaba o ca co, 
no eu aspecto físico e ocial. De
tectáronse cale eran as zona de 
máis urxente actuación e comeza
ron os traballo . 

A filosofía da actuación era a 
seguinte: o e tado axudaria, a meio 
de crédito a moi baixo intere e, 
para re tauración de fachada e cu
berta de edifício de particulare , 
evitando de e xeito a ua degrada
ción. Asemade re tauraria, para 
sua po terior utilización, o edff
cios público . O Concello, pola ua 
banda, arranxaria o e pácio urba
nos, ruas e prazas, amén dalguns 
edificios da sua propriedade. Nun 
destes edifícios restaurado in ta
louse a eq~pa de especialista . O 
traballo da equipa consistia en 
acompañar e supervisar todas a 
reformas que tivesen lugar no Cas
co histórico. Para iso fixeron vá
rios estudos e exposicións, sobre 
as cores dominantes, os-oficios tra
dicionais da 9onstrucción, anún
cios de locais comerciais, instala'" 
cións de infraestruturas, etc. Ence
tou se unha dinámica de constru
ción grande e nun periodo relativa
mente corto de tempo conqueriron 
que desaparecesen practicametne 
todos os edifícos en ruinas do cas
co, qúe éste tivese un aspecto salu
dábel e sobretodo, que a povoación 
se mantivese no seu tradicional lu
gar de residéncia, pois os particula
res, denti:o <leste inércia de recons
trución xeneralizada, comezaron a 1 

restaurar e acondicionar o interior 
das suas vivendas. 

(Pása á páxina 23) 
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NOVAS SE . _ Al 

M. C./COMPOSTELA 
"Da Lua", a compañía de Do~ 
rotea Bárcena conta cunhas 
persoaxes que están metidas de 
chéo nun fermoso traballo no 
que cáseque todo son dificulda
des. A pe ares diso, hai un am
biente de unidade certamente 
máxico. Pepe López, por unha 
banda, encarrégase da montaxe 
e a cenografía. Manuel, de que 
a luces funcionen perfeitamen
te. María José Bouzas, xunto a 
Dorotea e Cannen Castro, com
poñen a posta en cena. Unha 
da última montaxe , "Sigrid 
só era unha moneca rota", foi 
e trea no Principal hai un ano. 
Pa ou, tamén, por Xixón e "te
mo pen ado air novamente''. 
Por outro lado, "hai unna nova 
producción en trámite que 
pensamo estexa confeccionada 
en breve_ E e I abe! Rey, que é 
quen e move para busca-la vi
da, fai as xestións pertinentes, 
talvez haxa algunba posibilida
de de subvención", dinos Pepe, 
ao tempo 

PUBLICACIONS 

Novapaz 

Boletín informativo do Grupo 
de Educadore /as pola Paz de 

ova Escola Galega. Coa idea 
de manter un vínculo ente os 
paticipantes en actividades 
relacionadas no mundo · 
educativo coa paz e poñelos 
tamén en contacto con 
atividades que se fan no resto. 
do mundo. 

O cu te é de 400 peseta o 
abono para catro número e 
póde e pedir, enviando un talón 

CHELO 

que esixe non esquecer a Fer
nando Lapas, "que é quen move 
ao persoal e o,pon a funcionar". 

Os Primeiros Eocontros de 
Socioloxia en Galicia celebra
ranse en Compostela os próxi
mos días 6 e 7 de Decembro, e 
que co títu lo "Galiciano Vérti
ce" tra tan- de oférecer "unha 
plataforma de encontros cos so
ciólogos doutras comunidades, 
en particular a asturiana e por
tuguesa". A organización corre 
a cargo da Asociación Galega 
de Socioloxfa. O marco, a Fa
cultade de Ciencias Económi
cas e Empresariais. "Contra a 
droga, orgaízate e luita". ise é 
o chamamento que faí APU 
(A ambleia do Povo Unido), 
quen orgaiza nistes días unhas 

·mesa-debate sobre a ecua reaH
dade. dista enfermidade onde 
"os consumidores de heroína, 
cocaina, cañnabis e anfetaminas 
na Galicia andan na cifra de 
2QO.OOO". Esquecen, talvez, o 
alcool. • 

polo importe, a Educadores/s 
pola Paz. Apartado 577 - 3_6280 
Vigo. 

Debuxantes en 
Banda 

Fermosa revista a publicada co 
gallo das Xornadas de Banda 
Deseñada de Ourense. Traba
Uos dunha dúcia dos máis coñe
cidos comiqueiros galegos. Pó
de e pedir á Casa da Xuventude 
Ouren e. 

GUIA DA CARTELEIRA 
+ C.L.P. 

Morte entre as Flores 
Traducida con este ridículo títu
lo, a película dos l!'mans Coen 
("Sangue Fácil" e " Arizona 
Baby") é un "thriller" antolóxi
co. Perfecto de ambientación e 
''.clímax", cLinha interpretac~ón 
máis que notábel , a película 
plantexa un achegamento ªº xé
nero feíto cunba equipaxe for

. mal de gran perfección e cun 
discurso temático de grande 
complexidade que abriga ao es
pectador a unba atención cons
tante que trascende as fronteiras 
do mero entretenimiento. 

Henry e JÚne. 
Novo ·achegamento de Philip 
Kaufman ao mundo literário. 
Primeiro foi Tom Wolff ("Elei
tos para a glória") e despois o 
Milan Kur.dera de "A insoportá
bel levedade do ser". Naquelas 
como en esta atopamos dema
siada retórica, demasiada gran
dilocuéncia e moito de tarxetiña 
postal nunha posta en tena aca
ramelada e por momentos cursi. 
Destaca o traballo de Maria de 
Medeiros, xoven ,actriz portu-. 
guesa que dá vida á escritora -
Anaís Nin. O mundo do Paris 
dos trinta está ollado desde a 
perspectiva dun americano cine
asta que non respeta o texto ori
xinal. Recríase de111asiado na , 
anécdota amorosa (heteroxexual 
e lésbica) e ignora unha ma~or 
introspección sl.colóxica no 
mundo dos personaxes. Dema
siado recitado para permanecer 
135 minutos sen moverse da bu
taca. 

(ven da páxina 22) 
Combinouse, en Guimaraes, 

a reconstruCión fiel de casas 
medievais de madeira, a restau
ración máis fresca cun mate
riais orixinais, a reabilitación de 
contrastes entre o novo e o tra
dicional e finalmente a nova 
construción cunha sensibilidade 
e unha tecnoloxia contemporá
nea, todo iso baixo o proxecto e 
control dun equipo que está a 
acompñar todas as interven
cións dentro do casco e que es
tuda caso, a caso as operacións 
singulares, coa finalidade de 

Nikita. 
Policiaca do francés Luc Besson · 
que serve pouco máis que para 
entreter sen esixéncias . 

ALua. 
Un Bertolucci reposto e t itlllcio 
até a deméncia que case fai ·es
quecer as calidades do autor de 
"O derrade~ro tango en Paris" . 
Ollábel só coma un exercício de 
fidélidade ao autor italiano ou 
coma .unha prava de masoquis
mo de cinéfilo. 

Pretty Woman. 
Urrha comédia insulsa, xélida 
que apenas divirte e que non -
esixe a sua vixión. Gary ·Mars" 
hall é quen firma esta tontería 
americana. 

Só contigo. __ 
Unha "españolada" de certa dig
nidade, con argumento policia
co e que non está de máis ir ver 
para pasar un rato sen demasia
da sevetidade crítica. Imanol · 
Arias está mediocre e Victoria 
Abrii repétese a si mesm.a. O 
seu director é Eduardo Campay 
e Juan Echanove é a mari do 
asasino. 

mater o carácter do Casco His
tórico, e facelo compatfbel co 
seu uso actual. -

E voltando a Kevin Lynch, 
noutro párrafo afirma: un entor -
no que non poida cambear, con
vida á destrucción . E funda
mental poder deixar marcas do 
noso tempo, a carón das marcas 
da história. Dese xeito sentiré
monos vivos e partícipes da his
tória e non os seus embalsama
qores. - • 

Xan Casabella é. arquitecto e profesor da 
Escola Superior de Arquitectura. 

. . 

ACTOS 
Ateneo 
de Redondéla 
Dentro da sua programación de 
inverno o Ateneo redondelán 
ten o seguinte programa de ac
tividaáes imeqiaias: 
Xoves 29 , no Auditório José 
Figueroa, ás 20 ·h .. Debate 
"Oriente_Médio, -confl.ito P,er
rnanente"! con participación de 
Mohamed Safa, ·membro da 
OLP. 

-21 ao 30 de Decembro. Exposi- . 
ción na Casa da Cultura de pin
turas de Rosa F. Caamaño. 

ANUNCIOS DE BALDE 

Vendo enxámios en produción. 
Abellas do país. Varroa tratadá. 
Colmea perfeición _con cámara 
de cria. q.ooo pta. Tfno. 
(0,981) 899931. 

Empresário queres axudar ao 
hoquei sobre patios, á Vigo e a 
ti mesmo?. Solicita uq éspácio 
publicitário na pista do Pavi
llón do Carme-As Travesas. 
Chámanos ao (986) 37 11 09 ou 
43 96 33. Quique Urqiales-Tra
vesia Hoquei Clube. 

Existe un idioma contra os' im
perialismos lingüísticos, para 
que cada nación se comunique 
facilmente en pé de igualdade 
coas demais, sen someterse a 
línguas estranxeiras: o espe
ranto, o idioma máis simples 
da terra. Clases gratis no InSti
tuto Santo Tomé de F:r:eixeiro 

EXPOSICIONS 

Jorge Castillo 
Exposición na Casa da Parra e 
no Museo do Pavo Galega de 
Santiago. 

Xoan .Anleo 
Exposición na Galería Espacio 
Santiago Carbal de Pontevedra. 
Aberta até o 7 de Decembro. · 

Martínez de la 
Colina 
Exposición na Galería Ad Hoc. 
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Núm~ros editados: 
Núm. 1: Esgotado. . 
Núm. 2: Monográfico de .Resalía de Castro. 

N!! 7 
AMUllER 
NOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

• Núm. 3: Monográfico de Francisca Herrera Garrido~ 
. Núm. 4: Monográfico de Xohana Torres. 

• ·Núm. ·S: Monográflcp de Literatura Infantil 
Núm. 6: Monográfico de Emilia Pardo Bazán. • • Núm. 7: Mooográflco de A Muller nos Medios de· Comunicación . 

• Núms. 2, 3 e 4 ·a 400 pta. número. 
e __. Núm. 5 a 650 pta. 

Núm: 6 a 1000 pta. IVA incluido. 
• Núm. 7 a 1200 ~ta. IVAinduido. · • •• 
• 

Suscripcións e númer<>s atrasados: 
Edicións Xeráis de Galicia. Festa ~ da Palabra Silenciada 

. Apdo. 1446 - 36 200 VIGO 

• •• • • • • • • • 
••• • • • • • • • .. 
• • • • • • • • . - . 

••••••••••••••••••••••••••• 

28 de Decembro. Casa da Cul
tura. Conferéncia "De que fala
mos cando falamos de Galieia" , 
Manuel Rivas. 

Música Brasileira · 
O venres 30 ás 20 h. na As..ocia
.ción Cultural de Vigo . (López 
de Néira 22- F B) haberá unha 
audición comentada sobre mpu
sica brasileira na sua variante 
popular. Orientar"á este primeiro 
de sucesivos encontros coa mú- ' 
sica Xurxo Estévei, de Radio 
Piratona, que res idiu durante 
máis de 20 anos no Brasil. 

(Vigo). Venres de 6 .a 7. Tfno.: 
(986) 23 16 40 . . 

Véndese piano marca Hupfeld, 
seminovo. Perguntar por Rosa~ .. 
na en horário de oficina (986) 
43 63 44. 

Merco -forno para cerámic:1 e 
torno de segunda man. Chamar 
á hora de cear. (986) 42 57 01. 

Licenciada en Filoloxia Gale
go-portuguesa oferécese para 
facer traducións, correccións 
etc. Interesados ·chamar . ao 
(986) 25 20 17, Ana María. 

Í.I V~~ ~A;;~ ;-P;É;O, 
DE RISA . 1 

1 Para comprar, vender, 1 
1 Cé!;mbiar ... diríxete a: 1 
1. ANUNCIOS DE BALDE I 

Tefl. (986) 43 38 86 · 

L--~---· --..1. 

désde o 21 de Novembro. 

Mingos 
Exposición nfr Banco Gallego 
de Lugo até o 29 de Novembro. 

Xosé Luis de Dios 
Debuxos e pinturas na Funda

" ción Caixa Gali_cia na Coruña. 

Ana Cristina Leite . 
Exposición na Galeria de· Arte 
Sic (Príncipe 23-1) de Vigo. 

CONVOCATORIAS 

Xomadas ~a Língua 
e a Cultura Galegas 
na Asturias 

Dias 15 e. 16 de Decembro no 
salón de actos do Cancelo astu
riano de Grandas de Salime . 
Lema "Na busca das raices da 
Terra Návia-Eo". en homena> e 

' a Dámaso Alonso. 

Intervirán Enrique Martínez. 
"Exploracións mineiras da épo
ca romana na fronteira alego
asturiana··; Antonio Meilán. 
"De cuestións hi stóric as e lin
güísitcas sobre o galego de As
turias": Xoán BabaiTo. '"A fron
teira lingüís tica d~ galego co 
asturiano. Delimitación e carac
trización das fatas de transición 
dos concellos de Návia. Villa
lón, Allende e lbias"': Francisco 
Femández rei ... Os traballos de 
0;1maso Alonso sobre o galego 
de Asturias éo anearés .. ~A s~1a 
import<lncia na história da lin-=
gi.iístirn galeg<.!." :- Celso Martí-
11ez .. ""Literatura en e.alego de 
Asturias .. Tradición o~·al e~ cria
ción esnita": Xosé Luis Mén
·dez Ferrin. ··fermii1 Penznl e o 
nacionalismo galego .. e Antón 
Santamarina ... Prnposta de pro
grama de 11onnali1.arión lin 
giÚstic<t para os t'Otll't'llos dt• 
Asturias tk fala galc..·ga". 

A · a~ist.éncia sed lihre t' t'll
tregarase diplo1úa de asisténeia 
aos prt'insnitos. M:íis informa
ci6n nol-1 tel~'fo1ws ll)l\5) 62 O 
l.+ ou 62 7li 97 . 
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TRES EN RAIA 

VÍTIMAS 
XOSÉ A. GACIÑO 

inda que a ninguén lle entu -

· O xeneral-Manglano do CESIO (S.rvfclo·cte Información do Ex6rcHo) con ~'•nz de Santamarfa • Sálnz de Tej~da. Na ~o pequena a sede da OTAN en Bruselas. 

A siasrne pagar impostas, parece 
que os que máis protestan son 

aqueles 'que manexan maior cantidade 
de trucos para evadeilos . A inmensa 
maioria do imposto sobre a renda das 
persoas físicas provén dos asalaria
dos. De tan sabido, xa estamos até re
signados a que sexa unha situación 
perpétua, por moito que o componente 
Borrell e os seus aguerridos inspecto
res intenten continuamente -descubrir 
as míticas bolsas de fraude, servíndo
se ás veces das folclóricas c·omo chi
vos expiatórios . Agora sabemos que 
os hábiles e vitimistas manipuladores 
do sistema fiscal son tamén capaces 

• CO FIN DA· GUERRA FRIA DESTÁPASE A REDE.CLANDESTINA '1 . . ' . -

GLADIO: O GAL DA OTAN - de burlar o temíbel imposto sobre o va-
lor engadido, ese imposto moderno 

.,que chegaba de Europa coa aureola 
de mecanismo perfecto para o control 
do contribuinte. -A. EIRÉ 

O 
xui:z italiano Felice Casson atopou-

. se, bun 'exércifo clandestino da 
. Ol;AN cando investigaba un atenta-

. do, realizado en .1972, _no que morreron 
tres carabineiros en Peteano di Sagredo. 
Pero a saida á. luz desta rede criada pola 
CIA . no seo da OTAN a .primeiros dos 
anos cincuenta para impedir que "a es- _ 
querda chegase ao poder" non é só froito 

""" da .casualidade nen das investigacións . 
dun celoso e deportista xuiz. Algi.Jén puxo 
as probas para que a opinión pública co- · · 
ñecese. este exército duplicado que actua
ba baixo a dirección do SHAPE (Mando 
Supremo das Forzas Aliadas en Europa), 
pois habia anos que se levaba -talando · 
desta estructurá seg reda da CIA pero nin
guen pudera relacionala co Mando Supre-

' modaOTAN. 
Todo parece indicar que o qu.e se 

pretende nestes momentos e desmantelar 
a estructura destes "servícios clandesti: 
nos" coñecida en ltália como ·Gladio, en 
Bélxica como "Rede Retagarda", en '6re
cia como Vellón e Rede Ouantum no Es
tado español; rebatizábána en cada esta-
do. . - · _ 

Rematada a· chamada nuerra Fria, co
mezada a disteñsión europea e os inten
tos de criar unha nova Europa que che-

c gue desde Fisterra ·aos Urais, a Rede Glá
dio non é que non teña xa senso nestes
momentos, senón que é un perigb, máis· 
que en poténcia, para a conformación 
dunha nova política europea. Sobretodo . 
porque ·son os americanos quen manexan 
o¿ seus principais fios e porque, con máis 
ou menos virulénda, .vai darse un ha con- -
frontación de intereses entre Europa e os 
EE.UU . 

.,,, Só asi. se entende que sexan hoxe se-
mentes os ianquies quen sigan negando a 
evidéncia, .recoñecida xa polos governos 

· italiano, belga, alemán e francés . . 
. O Parlamento europeu, surprendente

mente cal_ado nestes temas, apresurouse 

a pedir que se investigase esta' rede clan
destina vinculada estreitamente ao movi-

. mento fascista, ab terrorismo negro. o 
.Presidente francés, Mitterrand, afirmou 
que xa mandara disOtvela recentemente; 
só os dirixentes italianos se mostran remi
sos a dar explicacións, temerosos de que 
a opinión pública pase das suposicións á 
evidéncia das implicación de persoas .co
mo Francesco Cossiga, presidente, ou do 
primeiro ministro Giulio Andreotti sobreto
do nQ. marte de Aldo Moro que veu impe
dir o compromiso histórico, acorde de go
ve'rno entre democristianos e comunistas. 

O portavoz do Governo alemán, Hans 
Klein, recoñeceu, pala sua banda, que 
"habia que tomar precaucións", xustifican- · 
do asi a existéncia de Gladio. 

Rede Quantum e CAT.ENA no. 
. Estado español. · 

Afírmase que o-Estado Español foi exclui
do, nun primeiro momento, da Rede Glá
dio po.r ser · unha . dictadura. 
Evidentemente, para que querían esa re
de no Estado Español, en Portugal, en 
Grécia, en Turquia ... Franco, Salazar, os 
coroneis, os militares turcos ... eran xa, de 
por si1, un ha auténtica Rede Gládio que . 
impedía a existéncia ·de calquer esquerda 
non xa no poder; senón mesmo na rua. 

Foi precisamente a OIA, Gladio, qu~n 
propiciou o golpe de estado en Grécia e 
en Turquia, sostivo· a Salazar e a Franco, 
impediu o triunfo da 25 de Abril portugués 
con todas as su-as consecuéncias e propi
ciou o Pacto do Capó, ou o fin da transi
.ción, co acatamenio da Monarqúia, da 
bandeira e a entr.ada no "clube da OTAN" 
do Estado español. 

Nos paises dictatoriais non operaba. 
propriamente, como puxo de manifesto o 
axente belga André Moyen, a Rede Glá
dio, senón outra organización chamada 
CATENA, dedicada exclusivarnente a acti
vidades terroristas, organización que ain
da hoxe segue en activo e-operando e~ 

todo o mundo. 
Polo demáis, o território español era utl

lizado como base de entrenamento é lu-
. gar de escondite dos membros de Gladio, 
acobillados por un gov~rno que lles pro
porcionaba cobertura e armas. Máis grave 
é que, ainda hoxe, o governo socialista 
non estraditase a nengun dos ultradireitis
tas reclamados pola xustiza italiana. A Au
diénci a Nacional afirma nalgunha das 
suas senténcias que "España nunca es
tradita por delitos políticos". 

Relaciónase a CATENA coas "Martes 
de Atocha" ou cos sucesos de Montejurra, \ 
entre outros, cando M. Fraga era Ministro 
do Interior. 

As relacións dos principais implicados, 
con Cortina e Sanmartin á cabeza, no 23-
F -parece indicar que a Rede Quantum tivo 
un papel protagonista no golpe de Estado 
triunfante. -

O daquelas embaixador americano en 
Madrid, Thomas Enders, seria o encarga-

Por determinadas oficinas bancárias 
circula como un torrente o diñeiro ne
gro (procedente da droga, da especu
lación ou de quen sabe que outras ori 
xes antisociais) e os especuladores 
son agora os que máis atacan a revi 
sión catastral, aproveitándose da indu
bidábel repercusión que a sua imposi
ción ifldiscriminada pode ter en secto
res populares de pequena propriedade 
ou de vivenda única , forzosamente 
mercada nun país onde os alugueres 
forman xa parte dos articulas de luxo. 

E cando algun destes defraudadores 
sistemáticos é collido en falta, sempre 
hai un representante empresarial que 
insiste, indignado, na enorme presión 
fiscal que pesa sobre eles. Pobriños. 

do de dirixir as operacións en colabora- V 
~~~e~~ CESIO, como xa fixera noutros QLVER AQ REGQ 
,, Pouco depois o Estado españof entraria 
na OTAN da man do PSOE. 

Eran precisamente os socialistas quen, 
meses antes, desde o ·seu órgano de ex-

. presión, -"El Socialista", afirmaba que "da 
man da CIA os ufüas contrólan o servício 
de espionaxe ·español", denunciando a vá
riÓs militares e p_olicias que, hoxe, sur
prendentemente, ocupan capitanías xerais 
ou altos cargos do Ministério do Interior. 

Pero o máis grave e decepcionante de · 
toeo este asunt9 e que, até agora, con so
cialistas no poder nunha ou noutra oca- · 

F raga que, como bon ministro da 
Governación, sempre criticou o 
embelesamento dun secuestrado 

cara .os seus secuestradores, actitude 
coñeGida co nome de Síndrome de 
Estocolmo, parece ser agora el mesmo 
a vítima da enfermidade. 

sión, en case _todos os paises qa OTAN, Non se explica senón que califique 
nos tivesen vivindo nunha liberdade provi- · ao governo central de "cordial" e "dili-
sional, tutelada polos ianquies, e nen se- - xente·:, por máis que retrasasen a cons-
quer tivesen a qécéncia política.de denun:- trución das autovias e xusto despois de 
cialo. . ,. . -. que anuncien a regulación de emprego 

Queda as1, mais unha vez, patente o en Bazán e a redución da frota pes-
papel da "socialdemocrácia" en Europa ;/ ~queira. • 
perfectamente sihtonizada ca papel impe---1 

rialista americano. ·+ '-----,--------=--------____J 




