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Máis do 25 por cento dos altos cargos da Xunta están relacionados coa Obra 
. . 

Fraga atrapado polo OPUS 
A política da actual Xunta de Galiza está marcada palas ideas e os intereses do Opus Dei. Máis do 25 por cento de 
altos cargos, entre eles tres conselleiros, están relacionados coa Obra, que controla consellarias inteiras como a de 

Educa9ión, asi como_ o aceso e promoción do funcionariado. 

: . . ... 
O COR.PO DO SENOR 

PEPE CARREIRO 

·Francisco 
Bermejo: · 
'Oferecéronme 
cartos para 
cam.biar de 

·. opinión sobre as 
celulosas' 

Mª do·.Carme 
Kruckenberg: 
'Os poetas son 
soñeiros de 
terceira. 
É imposíbel 
publicar un libro' 

Case iros 
de Larin: 
Bótanos 
das suas terras, 
tiránlles coa casa 
e métenos no 
carcere 

A sua fora unha das opinións que in- Poeta no senso máis puro da palabra, O Parlamento negaba o apoio aos ca-
fluiran decfsivamente para impedir- ' pertencente a un grupo acruxolado seiros. A Garda civil desaloxaba a un-
que progresasen sete proxectos de despois da guerra, Maria do Carme ha família en Larin. A ama mandaba · 
celulosas, nos anos setenta. En As · Kruckenberg está sempre na platafor- tirar a casa. O xuiz metelo$ na cadea. 
Neves, por exemplo, os viciños igno- ma pública par? dicer os seus poe- Na Audiéncia impediase a entrada 

'raban a consigna do cacique e rema- mas sémpre que é reclamada. O seu · dos sindicalistas. A policia levábaos 
taban unha asemblea informativa a primeiro libro en galega foi publicado detidos ... os labregos ameazan con 
berros de Bermejo, Bermejo!, seduci- no 1960, Canaval de Ouro, saindo · "Tomarse a xustiza pola man". Antes 
dos pala autoridade e precisión da- despois Cantigas de amigo a Ramón . . de Decembro de 1991 terá que resol-
quel sabio tranquilo que derrotaba un González-Sierra Pampillón, A sombra verse a situación de perta de 6.000 
por un os argumentos dos exeñeir \V~ª e Cantigas para un tempo arrendamentos históricos que agar-
de Celulosas del Cantábrico -1 esq~, ido. . 17 · dan a redención desde o S. XIX s .,. 
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Tres Conselleiros e máis do 25 por cento de altos cargos ·están ~elacionados coá Obra 

. O Opus é· o principal grupo 
de presió_n ·dentro do ·p.p galego 

ALFONSO EIRÉ 

A política que está a realizar a Xunta de Galiza· está .mediatizada polo Opus Dei, principalmente a educativa e a do aceso e 
promoción do funcionariado. Persoas relacionadas coa Obra controlan o poder en várias consellari?s e o mesmo presidente 
Fraga ten no seu entorno a destacados integrantes da masonaria branca. Máis que os distintos varóns proviriciais, hoxe no 

PP galega manda o· Opus. O congreso deste fin de semana pretende porlle coto ao seu póde~ por considerar que 
hipotecaria o futuro do partido. 

OS RETOS 
DO VI CONGRESO. DQ PP 

O dia 20 de Abril celebrará o seu VI Congreso o Partido Popular 
en Galiza, o segundo desde que Manuél Fraga se puxo á frente 
da organización. Nel referendarán o modelo de partido deseñado 
para os próximos anos baixo duas premisas básicas: tratar de 
pecharlle o paso aos partidos galeguistas abrindo p abano até o 
centrismo e articular un verdadeiro partido, sen que estexa 
hipotecado p~rmanentemente polos feudos locais. 

Ambas e duas intencións difíceis de acadar. No seu camiño de 
"avanzar e.ara o centro galeguista" que pregoa o Secretário Xeral, 
Guiña Crespo, encóntranse coa oposición dos sectores máis 
direitistas da organización~ reácios a calquer cámbio que poda 
conducir a unha modificación do entarimado social, por moi 
pequeno que sexa. 

Entre estes .sectores-ten un peso e unha significación especial o 
Opus Dei, cuxos membros en pastos significativos do partido 
líderan, con Romay Beccaría á cabeza, a o_posición aos intentos 
aberturistas de Guiña Crespo, como xa troncharan as intenci.óns e a 
carreira política de .X. L. Barreiro que comezou, baixo os au.spícios 
de Fraga, unha reforma que neste congreso queren levar a bon 
porto. As liortas pola alcaldia de Compostela, pola nominación como 
candidato á Deputación coruñesa e a oposición á candidatura 
popular en Ferrol son alguns indicadores precongresuais nunha 
província .no que·a OQra ten o maior peso específico. 

O artellamento dun verdadeiro partido político, máis alá dunha 
persoa con poder absoluto, M. Fraga, e uns baróns que defenden 
as suas cuotas de poder, encóntrase coa oposiGión dos líderes 
próvinciais, gardiáns dos seus previléxios alén da obediéncia 
partidária. O c;aso máis significativo seria o de Cacharro Pardo, 
enquistado en Lugo. 

Máis que o proceso precongresual en si, a elaboración das listas 
eleitomis demonstra a imposibilidade de o PP se artellar como un 
partido moderno e democrático. As disidéncias e os abandonos 
por mor das candidaturas, os rexeitamentos de novas 
incorporacións, foron manifestos .e clarexadores do que pode 
deparar o futuro. · · 

A configuración actual do partido xera o clientelismo e a · . 
corrupción, traspasándose á própria acción de governo. As 
subvencións á .agricultura concedidas pala Xunta e tramitadas 
polo PP son unha das manifestación.s deste fenómeno. 

A política d.un governo móvese na dirección que conxugan-0s 
distintos vectores de forzas actuantes tanto dentro do próprio 
partido ou partidos que o suste_ntan coma na sociedade. A liña de 
actuación resultante ven determinada polos caractems, a 
intensidade e a dirección desas forzas que ben poden actuar con 
C:Jinámica própria, sindicatos, colectivos, asociacións, ben tje xeito 
subterráneo, sen que agrullen os seus membros e, polo tanto, .as 
suas verdadeiras intencións. + 

.. ;.: 

ANOSA TE1lRA Romay e·eccaría lidera o sector do Opus frente á reforma que pretende realizar Xosé Cuiña. XURXO LOBATO/V.N 
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O esbourar do Caso Matesa 
convertia a Manuel Fraga, Minis
tro de Información e Turismo, no 
principal opositor interno ao Ré- · 
xime, ~aindo desprazado do Go
verno por opoñerse aos minis
tros do Opus Dei que utilizaban 
o aparato do Estado parq agran
dar a Obra e prope,rcionarlle fon
dos. No Traspaso de Poderes, 
Fraga vertia as· suas primeiras 
bágoas públicas ante a ollada de 
López Rodó e comezaba a sua 
carreira cara a Presidéncia do 
Governo. 

"Coa prensa desatada", segundo 
Franco, Fraga, aproveitaba a 
sua tribuna de embaixador en 
Londres para porlle rebiretes con 
farrapos a unha ditadura que bo
queaba putrefacta ante o parto 
da transición. 

Manuel Fraga tentou li
derar ese cámbio con
trolado, e non tivo re
paros en aliarse co 
Opus,quer dicer con 
López Rodó e cos cha
mad os Sete Magnífi
cos. Tamén lle fallaron. 
Non tiñan as suficien- • 
tes doses de pragma
tismo, nen a visión po
lítica necesária para al
biscar o cámbio dos 
tempos. A andaina de
mocratizadora da direi
ta española tivo que fa
cela o político vilalbés _ 
sen eses compañeiros 
de viaxe e sen un 
Opus que se negaba a 
perder os priviléxios, 
pero, sobretodo, a dei
xar construir unha so
ciedade laica. 

Valls ·Taberner, o do Popular, á 
cabeza, retirábanlle a confianza 
creditícia e facian que M. Fraga 
aparecese choromicando na 
fiestra da rua Génova. Xa non 
era tampouco a alternativa ao 
socialismo. Aband<;>naba a políti
ca activa. 

Reaparece para apresentarse co
mo candidato á Xunta, máis unha 
vez da man do Opus, concreta
mente de Romay Beccaría, histó
rico da Obra, na que profesou 
nos tempos de Carrero Blanco. 

Manuel Fraga afirmaba en con
testación a unha acusación de 
Alfonso Guerra que "ser ou non 
ser do Opus é unha cuestión de 
cada un. Nós non nos adicamos 
a saber quen son do Opus den-

tro do PP nen cantos son ma
sóns dentro do PSOE". 

Manuel Fraga se por algo se dis
tinguiu ao longo de toda a sua 
carreira cara o poder é, contra
riamente aoque se veu afirman
do·, pola sua caréncia duns prin
cípios políticos, mudando de cri
térios en cada momento segun
do os intereses. Maria Vitoria 
Fernández España ten afirmado 
que a característica máis acusa
da de Fraga como político é o 
seu egocentrismo. Un alto cargo 
galega explicaba a maneira de 
actuar do Presidente da Xunta 
des te xeito: · 

"Nun momento dado para Fraga 
pode ser básico un Conselleiro 
porque lle resolve un problema ou 

lle busca votos, pero se 
ten que marchar ao Bar
co o máis importante se
rá o seu chófer. O Con
selleiro pasa a ser un 
·ninguén". 

A importáncia 
da afümza co Opus 

A alianza de M. Fraga 
co Opus para facerse 
.coa presidéncia da Xun
ta marcará a sua P.Olítica 
actual. Este e non outro 
é o motivo e a necesida
de de chequear a pre
séncia dos membros da 
Obra nos postas dirixen
t es da Administración 
autónomica, importante 
en canto condiciona a 
política e afecta aos ·ad
ministrados. 

Xa recentemente, catre 
presidentes dos gran
des bancos vinculados 
coa Obra, con Luis Meilán Gil é a cabeza de ponte da Obra na Universidade corul\esa 

Romay Beccaría, con
verteríase nun dos ho
mes fortes do actual 
Gabinete. As tensións 
internas non lle permiti
rían a Fraga ríomear vi-

O Opus_ Dei na Galiza 
O nacimento do Opus Dei , en 
Madrid, 1928, non supuxo, co
mo aconteceu coa fundación do 
P. Poveda, unha rápida notorie
d ade . Para acadala, tivo que 
esperar ao 1939. O franquismo 
deu ao Opus as condicións pa
ra o seu lanzamento. Dous bis
pos serviron de apoio: Eijo y 
Garay, en Madrid, e López Or
tiz, en Tui-Vigo. 

López Ortiz era madrileño, pro
fesor de Direito: pertencia á ar
de dos Agustiños e residia no 
Escorial. Carecía de prática 
pastoral. En 1947, o Boletín ofi
cial da diócese narra a orixe do 
Opus, tanto da sección sacer
dotal, Santa Cruz, como da fe
minina e dos restantes laicos.· 
En 1948, cando o Opus se ins
crebe como "instituto secular", o 
BOOT µandera os "milagres 
dun membro do Opus a elevar 
á beatificación; tratábase dun 
enxeñeiro industrial. 

Desde o seminário, o Opus es
tendeuse na diócese de Tui-Vi
go e tratou de prearar persoal 
para cargos de toda clase. Des
de 1960 hai envios a Navarra, 
aos estudos universitários do 
Opus. Tui-Vigo foi a plataforma 

• galega de lanzamento do Opus. 
O éxito non foi excesivos. Dos 
teólogos galegos formados en 
Navarra non saiu inda elexido 
ninguén para b1spados, nen 

l eñen publicacións significativas. 
Dominan, si, nas esferas mé-

-- -- --- ----- ~--- -

dias da comunicación e da di
rección de parroquias. 

Pero o Opus intentou penetrar 
en Galiza por outras portas ta
mén. En Santiago foron cate
dráticos altos membros desa 
institución: López Rodó, 
A.D'Ors, etc. A Universidade 
non lles abriu femininos, e as 
Etas. A partir do 70, está pre
sente o Opus en todas as dió
ceses galega~ e membros da 
prelatura dominan en centros 
financeiros -Banco Popular e 
de Galicia; fabris, comQ Celulo
sas· Lourizán; ten preséncia 
ampla en parróquias, semina
rio, capelanias, aulas de- ensino 
médio, etc. A Prelatura ten cen
tros nas cidades galegas. Os 
seus membros matizan a sensi
bilidade católica en sectores de 
Vigo, Pontevedra, A Coruña e 
máis lugares: Se na diócese de 
Tui-Vigo é onde mais predomi
nan numericamente, son mais 
ostensibeis na Coruña-parró
quias de Sta. Margarida, San 
Xurxo, etc. · 

Coa sociedade galega o Opus 
tratou de dialogar ao final do 
Vaticano 11. En 1968 traduciron 
ao galega o seu libro "Camiño", 
con prólogo de Otero Pedraio. 
O coengo Precedo, de Santia-
go, animaba as versións bíblj
cas e participaba en polémicas 
a ¡:>rol do 'uso do noso idioma. 
Log9 o Opus freou esta iniciati
va , ao dicer deles, porque no 

seu ambiente non existe interés 
e eles seguen o ritmo que lles 
marcan. Non obstante, na ac
tualidade, as relacións do Opus 
coa sociedade galega son mais 
fluídas. Cregos da sua órbita 
veredes nas tabernas da Garda 
en diálogo co p¡ovo, ou nas ca
fetarias de Vigo. Editan escritos 
en bilíngüe e lamentan que non 
haxa máis galeguización, x.g. 
nas Etas, onde a preséncia de 
profesoras foráneas explicaría 
esa ausé.ncia. 

Na Galiza, como en xeral, aquel 
Opus dos anos cienc.uenta que 
parecia sintonizar coa mocida
der foi visto a meados dos se
senta como conservador e iden
tificado co franquismo. Neste in
tre empeza a apresentarse me
nos monolítico e con certo plu
ralismo funcional. O seu peso 
maior está en Vigo e na Coru
ña. Posue nas duas cidad_es vá
rias sedes como centros da pre
latura e os seus numerá1 ios diri-

· xen coléxios, parróquias e ou
tras activLdades. O peso do 
Opus na Galiza é considerábel, 
pero non medra: a adcrición á 
numerários é menor que hai 
anos, Pero, dada a sua estrutu
ra pulpoide, superumerários e 
cooperadores compensan o es
tancamento do núcleo celibatá
rio. Os problemas que afectan 
as comunidades relixiosas -difi
cu ldades vocacionais, carén
c1as económicas, etc,__:. tamén 
afectan ao Opus. • 

MANUEL FRAGA 
AFIRMA QUE 

-SER OU NON SER 
DO OPUS E 
UNHA CUESTION 
DE CADA UN, QUE 
·EL NON INVESTIGA 
OS QUE SON 
DO OPUS NO PP 
NEN OS QUE SON 
MASONS NO PSOE 

ce-presidéncia, polo que o super
numerário elixiria unha das me
llares. carteiras, a de Agricultura. 

Ademais Romay ten un peso es
pecífico nos meios de comunica
ción autonómicos aos que apoia 
e nos que se apoia até o ponto de 
ser o conselleiro que máis sai en 
pantalla. O xefe de informativos 
da TVG, Arturo Maneiro, é 
numerário da ObrQ., asi como Al
fonso Cabaleiro, que desempe
ñou diversas chefias, ainda que 
este é do sector máis progresfsta. 
O própio Director Xeral.da RTVG, 
Ramón Villot, é moi apreciado pa
la Obra e son contí nuas as su as 
conferéñcias nos coléxios maio
res da Estila e Arousa, ambos de
pendentes do Opus. Villot ten ve- · 
tado a emisión dalgunha película 
por considerala indecente, segun
do teñen denunciado os traballa
dores da TV6. Na categoría de 
cooperantes hai que situar tamén 
aos xefes de área da televisión 
autonómica, Cortázar e Tomás 
Fernández. 

Xose Manuel Romay Beccaría. 
Conselleiro de Agricultura 

Dositeo Rodríguez Rodríguez . 
Conselleiro da Pres1déncia 

e Adm1mstrac1ón 

Xesus Vázquez San Luis. 
D1recior Xeral Técnico. 

CC!nsellena da Pres1dénc1a 

Ana Castro Díaz. 
Inspectora Xeral de Servicios 

Conselleria da Pres1déncia 

Xerardo Muñoz Sánchez. 
Drrector Xeral de Ens1nanzas Méd1as 

Luís Framil Álvarez. 
Subdirector de Inspección. 
Conselleria de Educación 

Xos,é Maria Sánchez. 
Asociación 

da Xuventude. 

Diego Vieiro Prieto. 
Director Centro de Proceso 

de Datos 

Educación, 
o principal feudo 

A Consellaria de Educación e 
Ordenación Universitária é un 
dos principais bastións dos se
guidores de Escrivá de Balaguer 
na Administración aútonómica. O 
Conselleiro Piñeiro Permuy no
meou para a case totalidade das 
direccións xerais a xente relacio
nada co Opus, prelatura que lle 
dá unha importáncia básica ao 
eido da educación. 

O Director Xeral de Ordenación 
Universitária, Xosé Manuel Touri
ñán, o de Ensinanzas Médias, 
Xerardo Muñoz e o de Forma
ción Profisional, António Peletei
ro, levan a cabo unha política en 
sintonía coas directrices da 
Obra. As axudas ao ensino pri
vado ou os intentos de favorecer 
a Universidade da Coruña serian 
o froito máis amargo destas di
rectrices. 

Tamén ~ositeo Rodríguez, 
Conselleiro da Presidéncia e Ad
ministración Pública, se rodeu de 
correlixionários da Obra, como 
Xesus Vázquez San Luis, Direc
tor Xeral Técnico; Ana Castro, 
Inspectora Xerál de Servícios ou 
Xaime R. Arana, Director da Es
cala de Administración Pública, 
posta considerado clave para 
que os membros da Obra ace-
dan ás máximas categorias da 
Administración. 

Participan tamén entre as organi
zacións de funcionários con im
portantes membros da masona
ria branca como na Asociación 
de Funcionários Interinos, con X. 
Maria Sánchez (Cherna) como 
cabeza visíbel. Na Asociación 
Profisional de Funcionários con
taban con Manuel Corredera co
mo membro máis destacado, pe-

Xoán Piñeiro Permuy. 
Conselle1ro de Educación e Ordenac1on 

Umvers1tána 

Andrés Precedo Ledo. 
Asesor do Presidente Director Gabinete 

de Plamf1cac1on 

Xaime Rodríguez Arana. 
Director da Escola 

de Adm1mstrac1ón Pública 

Xosé M. Touriñán López. 
Director Xi!ral 

de Ordenación Universitaria. 

António Péleteiro Fernández. 
Director Xeral de Formación Prohs1onal. 

Xosé' António Gil Sotres. 

V Centenario 

Marta Álvarez. 
Xeta Serv1 c1 0 

Consellenil de Educac1 on 

Héctor Hu1dobro. 
Centro G.ilt!go ª" 
Arttis da lmnxt! 
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· A POLrfl_C_A __ 
EDUCATIVA, MESMO_ 

·AGUERRA 

turp xógao o bispo 
compostelán Rauco 
Varela, amigo persoal 
de Manuel Fraga .. e 
de notábel influéncia 
sobre o presidente . 

·coléxio.s do Opus na Galiza 
deixar Pamplona ao 
terse constitu ído ali 
t..inha universidade pú
blica. Fontes universi
tárias afirman que a 

As coNSELLARIAS 
DE EDUCACl_O_N __ 
E PRESIDÉNCIA 

DAS TITULACIONS 
TEN MOITO QUE 
VER COS 
INTERESES 
DA OBRA 

O feudo 
coruñés 

Compostela sempre · 
foi a asignatura pen
dente do Opus Dei. 

A Coruña: 

Ferrol: 

Compostela: 

Vigo: 

Efas: 

Peñarredonda (feminino) 
Montespiño (masculin~) 

Montefaro {masculino) 

Árousa (C. Maior, feminino) 
Estila (C. M., masculino) 
Junior {EXB, masculino) 

Acácias (feminino) 
Montecastelo (masculino) 
Aloia (feminino) 

As Neves 
Coristanco 
Arzua 

· liorta polas titulacións 
ten moito a ver cos in
tereses do Opus. 

· Un dos proxectos máis 
importantes que a 
Obra ten para a uni
versidade coruñesa e 
a const1tucióri dunha 
faculdade de Medicina 
e dun hospital, ainda 
que tamén existe o 
proxecto de instalar 
unha universidade pri-

SON OS PRINCIPAIS 
FEUDOS 
DO OPUS, 
QUE CONTROLA 
TAMENATVG 

ro deixou a casa despois de so
frer unha crise e decidir casarse, 
"chegando a pasalo moi mal pola 
persecución dos seus antigos 
compañeiros"; segundo afirma
ron persoas achegadas. · 

· Nun p(imeiro mo
mento a Universida
de de Navarra pre
tendian construila en 
Compostela, pero 
non tiveron o apoio 
suficiente; logo tenta
ron colocar na alcal
dia a unha persoa da · 
Obra, para que o Ca
miño. de Santiago se 
fundise co Camino. 

As EFAS son · centros de formación agrária que 
combinan o ensfno coa prática e que .dependen 
dunha entidade estatal.• 

vada en Ferr0I, cidade 
na que agora vários 
militantes afectos á 
prelatura, veñen de 

máximos responsábeis galegas 
deste último, asi como da sua fi
lial, o Banco de Galicia. 

Ademais, membros destacados 
do Opus son accionistas maiori
tários en nome da Obra de nu
merosas empresas, non só no 
campo da educación, senón no 
textil e na construción , algunhas 
das cales, como Ocisa, contrata 
numerosas obras coa Xunta. 

Outras persoas significativas do . 
Opus dentro da administración 
autonómica son Araceli Filgueira, 
tilla de Filgueira Valverde, que 
ocupa na actualidade o cargo de 
Asesora do Comisionado para o 
V Centenário, asi como Marta Al
varez, Xefa de Servício en Edu
cación, ~ ambas militantes activas. 

Pero tamén no entorno do pró
prio presidente hai persoas que 
seguen o Camiño; a destacar o 
Director do Gabinete de Planifi
cación e asesor de M. Fraga, 
Andrés Precedo Ledo. 

Nos escalafóns de Director Xeral 
até a chefia de servícios pódese 

·afirmar que hoxe máis dun 25 
por cento son persoas seguido
ras de Escrivá de Balaguer, pero 
tamén hai numerosos funcioná
rios de base que pertencen á 
Obra e outras persoas como o 
Conselleiro de Economía, Xosé 
António Orza, que o apoian deci
didamente. 

Singular papel no apoio á prela-

O último interito, tamén falido, foi 
con Conde Roa nestes comícios 
municipais. A negativa deste 
membro destacado da Obra a le
var no segundo lugar da candi 
datura a Maria Xesús Sáinz, con- · 
siderada como unha pecadora 
na casa por terse divorciado, ori
xinou a renúncia de -Conde Roa 
que xa antes se vira envolto nas 
intrigas internas do PP, cün Cui
ñ a que intenta restarl!e poder 
aos membros do Opus, conven
cido de que, doutro 
xeito, non só non vai 
ser el o sucesor de 
Fraga, senóri de que 
o partido quedará an
corado na direita tó
pica. 

aderidos e en Pedagoxia onde 
ensinaba o actual Director Xeral 

-de Universidades. En Medicina 
tamén tiveron algun profesor nos 
últimos tempos. 

Fracasado o intento de penetrar 
na universidade compostelá, 
agora, a meio de Meilán Gil, pre
tenden converter ~a µniversidade 
coruñesa en cabeza de ponte do 
desembarco de membros do 
Opus que se ven na abriga de 

Na Universidade de 
Compostela o Opus 
sempre tivo pouco . 
predicamento, con
tando apenas con 
persoas destacadas, 
a non ser en Direito, 
onde Meilán Gil for
mou un grupello de Piñeiro Permuy, á direita, con Orza (no centro) e Cuiña. 

cuestionar a candida
tura municipal e ao 
próprio Xoán Fernán-

dez, Conselleiro de lndústria. 

A Coruña é precisamente onde 
hoxe o Opus Dei ten máis forza, 
con persoas como Tomás R. 
Sabio, que pasa por ser o Vica
rio de Galiza. 

El Ideal Gal/lego, cando era pro
priedade da Editorial Celta, esta
ba estreitamente ligado ao Opus, 
presidindo o seu Consello de Ad
ministración un membro da 

Obra, António de Lo
renzo, que tamén foi 
Presidente da Caixa 
Galicia. 

Pero non só Caixa Ga
licia tivo aos seus di
rectivo~ ligados ao 
Opus. ·E coñecida ta
mén a adscrición de 
boa parte da equipa 
directiva de Caixavigo 
ainda que o seu bas-

. tión económico hai 
que situalo no Banco 
Popular, pertencendo 
á Obra a maioria dos 

Son tamén integrantes de relevo 
desta espécie de entidade secre
ta, o xornalista e crego Ardións 
Neo, o crego e arquitecto Alexan
dro Barral, que realizou o polémi
co altar maior central na catedra! 
compostelá que tanta polémica 
desatou semanas atrás, Xosé 
Garrido Seoane, Xerente de Ce
lulosas de Pontevedra, e o tamén 
xornalista Alberto Cuevas. 

Nestes momentos o Opus, 
apoiándose na Xunta, pretende 
penetrar no agro galego. Ade
mais das escalas rurais, Etas, o 
Coléxio Arousa, co patrocínio da 
Administración montou numero
sos cursiños o ano pasado na 
zona da Fonsagrada e agora a 
própria Xunta está a pór en mar
cha uns cursos de animadores 
rurais que seguirán Camino po
las corredoiras galegas. • 

A .PRELATURA DO OPUS DEI 

Pero, que é o Opus? Primeiro foi un Insti
tuto secular, 1948. Algo moi próximo á& ar
des relixioses. Lego consegue ~on Xoán 
Paulo-, a categoría de "prelafura perso
al". En suma, unha in~itución eclesial que 
consta de cregos- Santa. Cruz- e leigos 
insicritos na prelatura, en diversos graus 
de perténcia: numerários e agregados, cé-

, libes; supernumerários a cooperadores. 

· Se queremos penetrar na sua intimidade 
espirtitual, podemos ler o libro de cabecei
ra, "Camiño", os estatutos e numerosas 
obras que andan dispersas, especialmen
te os escritos de Vicente Escrivá de Bala
guer, o seu fundador. O ponto de arran
que está nos anos vinte. Preocupaba en
tón, en España, aos católicos dirixentes a 
perda da dirección cultural do país. Esta 
estaba cautiva da "Institución libre da En
señanza", de correntes socialistas etc. Asi 
pensaban moitos católicos e.orno os de 
"Acción Española", os Propagandistas,. o 
P. Poveda e V. Escrivá. A teoloxia subxa
cente dos escritos de Escrivá á a da recu
peración pola lgrexa da dirección cultural. 
Os "seus católicos" deberian permanecer 
nos postos de traballo ~átedras de uni
versidade, bancos ... etc ... - "santificarse 
nese traballo. Cría unha institución; no 
t.entro está el e outros seguidores sacer
dotes -da Sta. Cruz-; cada membro da 
institución busca a "santidade", quer ser 
"elite", vangarda, dar unha resposta xene
rosa á vocación "privilexiada". Non quer 
ser da "topa" senón da vangarda. Para iso 
han de aceitar unha estrutura disciplinar 
forte e esixente. De entrada, secreta; para 
publicala, xa· haberá tempo. Este sentido 
de dirección leva ao Opus a dedicarse 
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con intensidade ás clases altas, ás profi
sións elitistas. A sua convicción de que to
do trallallo santifica, vailles servir para su
mar á sua actividade anterior outro -cos 
grupos menos dotados de riqueza: ~stes 
teñen unha vocación na harmonía social: 

"A prelatura proponse, conforme ás nor
mas do direito particular, a santificación 
dos seus fieis, a meio do exercício das vir
tudes cristiás, no seu próprio estado, pro
fisión e condición de vida, segundo a sua 
específica espiritualidade, absolutamente 
secular" (Estatutos, 2). 

"Obríganse a non abandonar o exercício 
do traballo profisional ou doutro equiva
lente, posto que pola sua mediación se 
persegue a santifica-

Opus contempla á sociedade co.mo terra 
a conquistar, o Vaticano 11 como mundo 
co que dialogar. Pero os anos e as revi
ravoltas ·da dirección da lgrexa Católica 
van logrando reconciliar ao Opus ca Vati
cano 11. Tamén no Opus aparece, actual
mente, algunha diversidade e algo de 
pluralismo. 

O Opus ten como base· doutrinal unha teo
loxia pre-vaticana, de textura conservado
ra, de atracción por unha pastoral de pre
séncia eclesial e de utilización do poder. 
Os fracasos, en moitas ftentes d.e acción, 
tamén os está a ensinar que cómpre abrir
se a toda aprendizaxe. 

Na variopima pluralidade do catolicismo, o 
Opus é unha forma de 
viver a fe e de evanxeción e un especial 

apostolado" (ib. 3.2.)_-

Estes estatutos reco
ñ ecen a própria res
ponsabi l i dade dos 
membros 'no profisio
nal, no social, no polí
tico, no económico. 

-Q OPUS TEN COMO 
lizar coa mirada no pa
sado, cos pes no pre
sente, co corazón n.a 
reaíidade e coa pala
bra subordinada aos 
sector~s nos que se 
move. E imposíbel an
dar por Galiza sen ato
parse con estes católi
cos que levantan sos
pe itas e admiración 
segundo espácios e 
grupos. Cando conse
guiron -ser instituciona- . 
!izados como prelatura 

A prelatura non fai 
seus os labores profi 
sionais, sociais , polí
ticos, económicos etc. 
de nengun dos seus 
fieis" (ib.88.3.) 

. O Opus non atopa no 
Vaticano 11 unha luz 
renovadora, máis ben 
un interrogante . O 

BASE DOUTRINAL 
·UNHA TEOLOXIA 
PRE-VATICANA, 

DE TEXTURA 
CONSERVADORA, 

DE .ATRACCION POR 

DE PRESENCIA 
ECLESIAL E DE 

UTILIZACION ----
-.,.--:--~QEODER __ 

· µersoal, inovaron as 
estruturas eclesiais: O 
Vaticano 11 talar desa 

· posiblidade para ou
. _t~o.s casos; eles ~pljcá-

ronllela a si mesmos. Agora pensan que 
vai estenderse a máis grupos, v. g., Co
munión e Liberación , comunidades neo
catecumenais, etc. Eles probaron , afir
man, que tal forma institucional en nada 
merma a autoridade episcopal e, polo 
contrário, dinamiza sectores activos do 
catolicismo. 

Socioloxicamente identificamos ao Opus 
cunha série de obra: coléxios, Etas, etc. 
Pero xuridicamente estes centros perten
cen a patronatos que semente se abrigan 
a entregar a dirección espiritual ao Opus. 
Teñen tales obras personalidade xurídica 
própria. Este método coas suas avantaxes 
abriga a introducir pontualizacións na aná
lise do Opus Dei: o que socioloxicamente 
é correcto, xuridicamente non o é. 

Creo, é afrimábel, que o Opus como enti- • 
dade eclesial está aprendendo, saiu da 
adolescéncia e vai evolucionar coa socie
dade, concretamente coa católica. Se Xo
án Paulo 11 --e non asi Paulo VI- se sinte 
co Opus vai estar máis deseñado e nece
sitado de compartir esperanzas e desen
ganos co resto de insititucións eclesiais. 
Tamén o Opus ten que aprender a repeitar 
tendéncias na lgrexa como a Teoloxia da 
liberación ou os "cristiás polo socialismo" 
e non proxectar sobre estes sinais de alar
ma. O Opus, hoxe, xa non está no olio do 
furacán; é unha máis das plu'riformas ecle
siais e, como eles recoñecen, son sen re
médio un · reflexo social que se distá.ncia 
dia a dia daquel franquismo co que convi
viron longo e tendido e que tanto os tinxiu 
de neo-conservadurismo e alérxia ás fron
teiras coa disidéncia. · • 
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Larin, segundo episódio dramático da guerra dos caseiros 
1r . 

Bótanos das suas terras, · 
tíi-anlles coa casa e métenos· no cárcere 
•B. LAXE 

O Parlamento negaba o 
apoio aes caseiros. A 
Garda civil desaloxaba a 
un!la família en Lar.in. A 
ama mandaba tirar a casa. 
O Xuíz metelos na cadea. 
Na audiéncia impedíase a 
entrada dos sindicalistas. 
A policia levábaos 
detidos ... os labregos 
ameazan con "tomarse a 
xustiza pola man". 

Ninguén quer asumir a respon
sabil idade. Os mandados dos 
xu íces afirman que eles non de
ron a orde,a ama das terras de
clara que seria causa da Xusti 
za, o avogado e o procurador 
ameazan aos xornalistas ... Pero 
a pá escarabelladora chegou 
tan pronto Ramón Vázquez e a 
sua família foron desaloxados 
da casa, da sua casa de sem
pre, na que se criaron e viviron 
e, mentres eran conducidos á 
cadea, procedíase a demolición 
da vivencia. 

"lsto é un asalto piar ca o da 
Guerra do Golfo", berraba un vi 
ci ño . Aquilo quedou como se 
dun bombardeo se tratase. Pero 
o piar non era a violéncia bruta, 
senón outra máis forte, a violén
cia c0ntra a dignidade dunhas 

persoas. A casa, as terras, son a 
sua vida, por isa os berros de 
Ramón, de Maria, o desvaneci
mento da Cándido. Querían mo
rrer, pedían morrer, porque xa 
perderan a vida. 

Para pisarlles o pouco de digni
dade que lles podia quedar intac
ta, o xuíz António Fernández 
Montells, gravade o seu nome 
para a história!, decreta o seu in
greso en prisión e mantenos 72 
horas, ó máximo permitido. O de
lito, resisténcia á autoridade. Re
sisténcia a perder a dignidade! 

Tamén nas Enchousas, primeiro 
episódio da moderna guerra dos 
foros ao primeiro que procede
ron foi a derrubar a casa. Os ca
ciques saben que a casa é o 
centro da vida destas persoas e 
tentan esfarelala de xeito e mo
de exemplarizante. Pero daque
las, os viciños, o Sindicato La
brego Galego, os obreiros da co
marca do Ferro!, voltárona re
construir. Ao fin, os caseiros ga
ñ aron , a casa, a sua defensa 
frente aos ataques da Garda ci
vil, a sua reconstrución conver
teuse en símbolo de resisténcia. 
O cacique tivo que ceder. 

ós seus métodos 

A administración de Xustiza é 
previsora. Perguntados polos vi-

ciños que ian facer co gado, afir
maron que o c~ibarian por aí, 
pois que o seu traballo era desa
loxar todo o recinto. Se os vici
ños non acollasen as vacas, 
quen pagaria os danos que_ po
dían facer os animais? 

Máis listo é o avogado da am? 
Elvira, quen lle ofereceu 20 cor
tes a Ramón Vázquez porque 
"as vacas poden -µagar o seu 
aloxamento". Todo un home de 

negócios que pretendía que os 
xornalistas non recollesen as 
suas palabras, pois para el "é 
comercializalas". Supoñemos 
que quereria acollarse ao "ireito 
á propriedade". 

Desde as oito da mañá máis de 
médio cento de Gardas civis· ti
ñan cortado o aceso ao lugar de 
Bons. Cando chegou a hora, 20 
antidistúrbios botaron a porta da 
corte abaixo e procederon ao de-

saloxo. "lsto non é Xustiza, isto 
non o facia nen Franco", berra
ban os viciños desde-tora. Den-

. tro, Ramón, Marina, laiábanse: 
"que me matan, ai que me ma
tan. Acudídeme, viciños. Nai mi
ña, váleme"! 

Protesta 
na Audiéncia coruñesa 

Xa antes resistiran dous emba
tes de desaloxo. O último o 21 

· de Marzo pasado. O dia escolli
do, 16 de Abril , íanse celebrar 
outras tres vistas na Audiéncia 
coruñesa e os caseirc:. t!ñan 
previsto manifestarse. Máis cJun 
cento de sindicalistas e caseiros 
congregáronse no Pazo Xudicial. 
A mesma hora que comezaba a 
vista, as 11 da mañá, producíase 
o é!esaloxo en Larin; as forzas 
dos labregos estaban repartidas, 
pero en Bons estaba a Garda ci
vil, na Coruña a Policia Armada 
que procedeu á detención dos 
sindicalistas Emrno López Pérez 
e Susana Grille Negreira, dous 
dos portadores de pancartas. 

A detención realizouse cando 
desde a Sa'la, nunha atitude que 
o SLG considera ·comg "fascis
ta" , s~ impediu a entrada aos 
portadores de p?ncartas, mália a 
que acedaran a retiralas. Os dir.i
xentes das Comisións Labregas 
aduciron o carácter público da 
vista para entrar, senda conduci
dos ás dependéncias policiais. 

O nervosismo dos caseiros era 
p"atente, au_mentando dia a dia 
entre os case seis mil que poden 
verse privados das suas terras e 
casas, segundo se acerca a data 
límite de fin de ano. 

"Cando me chegue unha hora , 
desas non sei o que f arei . Se 
estou arruinado non me fai falta 
Xustiza , collereina pala man . 
Levo gastadas máis de 400 mil 
pesetas e ainda non houbo o. 
xuízo" , afirmaba un caseiro de 
Betanzos. • 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

-Un transfuga, hoxe no PP, a quen os viciños de Fisterra califican· de cacique redQmado 

Valentin Castreje, 
outro alcalde protexido pola Garda-Civil 
•M. VEIGA 

Once veículos da Garda 
Civil chegaban a Fisterra 
na madrugada do 1 O ao 11 
para desaloxar aos viciños 
encerrados en vários 
despachos do conce11o. 
"Hai máis gardas que 
cando o do Casan", di uri 
dos presentes. O desaloxo 
produciase sen violéncia, 
homes e mulleres 
deitáranse no chan sen 
oferecer resisténcia. 
Dentro e fara só se ouvian 
os berros de Valentin, 
caradura, basta xa de 
dictadura. 

Valentin é Valentin Castreje Li
zancos, alcalde de Fisterra por 
maioria absoluta desde hai doce 
anos. Membro da UCD e poste~ 
riormente do POP de Marfani, 
partido que formaria parte da 
Coalición Popular. Con outros di
putados provinciais acabou 
abandoando a Marfani cando es
te perdeu a presidéncia da Dipu
tación e arrimouse ao PP. Hoxe 
é un home do PP e por esta can
didatura presentarase ás próxi
mas eleicións .. 

Os membros do PP de Fisterra 
deixaron tempo atrás o partido, 
caso da família Velay, descon
tentos coa xestión do alcalde. 
Hoxe son concelleiros indepen
dentes. 

Ao alcalde o da limpeza ... 

Ao alcalde o . da limpeza non lle 
entra na cabeza, corean os vici
ños. O conflito das últimas se
manas comezou no Coléxio Mar
ti n Freire. Pais de alumnos e 
profesores denuncian que .o cen
tro encóntrase en situación de
sastrosa: ratas polo pátio, vate
res sen portas, pésimo funciona
mento da calefa'ción ... Esixen 
entrevistarse co alcalde, pero 
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non o conseguen. "E un testalán 
e un cacique redomado", comen
tan alguns. 

A falta de diálogo dá lugar a unha 
movilización continuada dos vici-

. tíos: manifestacións, peches no 
concello etc., alguns dos cales re
matarian con desaloxo por parte 
da G·arda Civil que desprazá 
grandes. continxentes a Fisterra. 
Todos os partidos da oposición 
apoian as moviliz~cións: CDS, 

- BNG, PSOE e o xérmolo do Parti
do Fisterran lndependente. 

Os incidentes na vila, un feudo 
durante a transición de grupos 
ultras, acadan cotas elevadas, 
pésie ao cal "os médios de co:
mu n icación públicos non dan 
apenas notícia" sinalan os ence
rrados, "especialmente a TVG e 
a TVE en G. Só deron algo 9s 
primeiros días cando nos pecha
mos alí con bocadillos ·e vi ron 
aquelo como algo folclórico. lsto 
é bastante máis gordo que o de 
Mal'pica", afirman. 

"Estamos ante unha campaña 
de certo grupo que quere fincar 
o dente neste concello", sinala 
pala sua banda Valentín Cas
treje', quen se retire sen dúbida 
ao BNG, forza que actualmente 
non ostenta representación "no 
concello. 

Para os pais de alumnos e profe
sores, unha e outra vez rexeita
dos nos despachos da alcaldia, 
é precisa unha persoa máis, de
dicada á limpeza do coléxio, asi 
como un bedel. Dase a circuns
táncia de que esta · última reivin
dicación figuraba xa no progra
ma munipipal da CPG. 

O pasado luns, dia 15, albíscase 
o diálogo. O alcalde móstrase 
máis dialogante na prensa. Ao 
cabo, os país dos alumnos son 
tamén votantes. Promete unha 
persoa máis· na limpeza. O 50% 
da reivindicación está consegui
da. Novas asambleas determina
rán o futuro dos acontecimentos. 

( . 

Viciños encerrados nas deJ?éndencias do concello de Fisterra. 

Os síntomas 
dun cacicazgo 

Pero o do Coléxio Martin Freira 
son sé os síntomas. Por tras 
acumúlase unha longa prática 
doadamente caracterizabel de 
caciquismo. Mália as deficién
cias de limpeza e o abandono no 
que se encontraba o coléxio por 
exemplo, o concello tiña cerrado 
o exercício de 1988 cun supera
vit de 7,5 millóns de pesetas, ci
fra que case se duplicou ao ·ano 
seguinte, acadándose un supe
ravit de 14 millóns. O exercício 
do 90 ainda non foi aprobado pa
la corporación. 

Entre 1979 e 1983, o concello 
dedicou aos coléxios Martin Frei
re, Sardiñeiro e Nasa Señora do 
Carme (privado) axudas por va
lor de 106 mil pesetas. No mes
mo periodo ao clube de futbol da 
localidade fóronlle entregados 
2.200.000 pesetas. 

A proporción mantense de forma 
similar entre 1984 e 1 Q87: 265 
mil pesetas para os tres coléxios 
e 3 millóns para o clube. 

Un ex-fareiro de pantalla 

Valeritin Castreje foi fareiro no 
Sahara. Lago veu exercer a Fis
terra. O seu caso lembra ao de 
Albor quen ao deixar de ser pre
sidente non se deu por enterado 

Unha delas está f9rmada por xubilados 

de que tiña que deixar a sua ca
sa de Roxos . 

A Castreje pasoulle o mesmo. 
Despois de xubilarse continuou 
durante seis meses na sua casa 
do Faro, mália poseer outra vi
vencia oa vila. Tiveron que cam
biarlle as autoridades a pecha
dura para que a abandonara~ 

Pero el é un home protexido. Di
se que o seu preceptor e Xoan 
lnsua, coñecido como Xoan do 
Cacho, médico que actualmente 
exerce en Lestedo, proprietário 
de múltiples terrees en Fisterra 
e a quen se debe, segundo al
gunhas opinións, a paralización 
do plan urbanístico da vila. • 

Candidaturas independentes poden restarlle votos á direita no Barbanza 
• X.M. SANTIAGO/ RIVEIRA 

No Barbanza, ·di ante das próxi
mas eleicións Municipais, o baile 
das Candidaturas semella aquel 
outro de San Vito, onde os dan
zarins van dando voltas no circo 
eleitoral a un ritmo desenfrena- · 
do, cal se fosen as bolas dunha 
ruleta para o fin ir deterse nos 
buratos do PSOE ou do PP. 

Os ¡Jartidos ensarillan as suas 
estratéxias, cal se fosen perolas 
dun colar e buscan e rebuscan a 
'.'Jrocura de candidatos que po
dan dar fulgor ás listas e chamar 
asi ao eleitorado. · 

Entre os diversos Concellos da 
zona, _o mais apático 'é o de 
Rianxo, onde a trancas e barran
cas só parece que hoxe tres par
tidos teñen asegurada a compa
recéncia o 26 de Maio , serán: 

PP, PSOE, BNG, mentres a CNG 
está tentando. Na onda contrária 
ó máis alegre seria o de Boiro, 
onde competirán oito candidatu~ 
ras nunhas eleicións marcadas 
pela confusión. Na Póvoa e en 
Riveira están no centro modera
do con 4 e 5 candidaturas res-

. pectivamente. 

Outro ponto a salientar están os 
Verdes, aparecidos hai .un mes, 
repentinamente e convocando á , 
formación da lista nunha reunión 
cuñ anúncio na prensa. Está ta
mén a Plataforma lndeoendente 
de Viciños, auto -calificada de 
mar~jstas de esquerda (sic). 

nacional, agrupada arredor dos 
conserveiros vertebrados pala fa
mília Escurís, grande e poderosa. 

Pero quizá a máis pintoresca da
se en Ribeira, coa apresentación 
de A.D.l.R. (Agrupación Demo
crática de lndependentes de Ri
veira) que comandada por Do
mínguez o Presidente do Liceo, 
que artellou unha candidatura a 
base dos afiliados desta institu
ción, e que hai máis dun mes 
que andan espallando o seu pro-
grama eleitoral gravando en tita 

Na Póvoa os industriais ·da con
serva, de1xaron ao PP, que apos
tou p.olo condenado Durán Ca
sais, e formaron Asemblea de ln
dependentes (A.I.), coñecida. a ní
vel popular como Amnistia lnter-

- de áu9io e repartindo a meio de 
radiocassetes nos bares máis 
impo_rtantes de Riveira. O discur
so programático abranxe todos 
os aspectos da vida municipal e 
sintetiza en d.ous pontos: "Irnos 

1 sacar máis de 5 e que treme 
\ Fraga". 

Os mal pensados chámanlle a 

ADIR a lista dos xubilados e non 
lle dan nengunha importáncia 
cuantitativa, sen pararse a pen
sar que en · Riveira todas estas 
candidaturas independentes te
ñen unha his.tória eleitoral detrás 
que consisten en que sempre 
sacaron representación. Tamén 
é certo que sempre foron parte 
dunha estratéxia do PSOE para 
sacarlle alguns centos de votos 
á direita e conseguir apoios na 
investidura. ADIR sen embargo 
por si só ten outra historia. detrás 
desde que ADIR como colectivo 
lndepedente foi criado da -.déca- · 
da pasada por, Dbmínguez fill, 
que rexistou o nome como pró- . 
prio e adicouse a sacar pegati
ñas de tinte ecolóxico contra 
dos resÍ'duos rádioactivos, .para 
despois integrarse na Candidatu
ra de Coalición Galega. Actual
mente . Domínguez tillo atópase 
en USA, polo q~e o testigo reco-

lleuno o seu pai, que anda a di
cerlle a todo o que escoite o de : 
"Vai tremer Fraga!" 

Asi, con ADIR de comparsa sim
pático as municipais en Ribeira 
vanse a repartir presumibelmen
te os escaños entre o PSOE , 
que leva ao completo na sua lis
ta ao anterior PNG, con Andrés 
Fariña (ex Director Xeral de Pes
ca) a cabeza, o que vai aclaran
do algun~ pontos sobre a política 
levada a cabo en Pesca, durante 
o anterior Governo tripartito; en
tre o PP, cuxo actual xefe de filas 
o Senador e actual alcald~ Ricar
do Pérez Queiruga cede o cetro 
ao deputado Torres . Colomer; e 
entre o BNG, onde repite Maria
no Vidal Rial. Asi as cousas en
tre tanta seriedad e· sexa benvida 
a candidatura de ADIR ·qde leva 
algo de salsa da Ri~ a oscura 
política 'Municipal. • 
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TRES ANOS DE CÁRCERE SEN XUÍCIO 

Miguel Campuzano 
"Os xuices teñen un poder desorbitado pélra meterá Xente na cadea" 

•MANUEL VEIGA 

"Enq)ntrome moi ben, 
empezo a recuperar as 
forzas que me tiñan 
consumido" comenta 
Miguel Campuzano, 
liberado o pasado 13 de 
Abrif, após de case qüe 
tres anos de prisión na 
·cadea de Alcalá-Meco e 
en vários cárceres 
galegas. Este sindicalista 
coruñés, acusado de 
colaboración con banda 
armada, está aiñda 
á espera de xuício. 

"Que sinto hoxe? Pois o que 
sentiria calquera no meu caso. 
Unha gran alegria por estar cos 
fillos e pisar a terra e velo mar. 
Véñenche moitas gañas de dis
froitar de moitas causas das que 
un estivo privado". 

"As cadeas, sinala, están feítas 
para facer sofrir ás persoas. O 
da reinserción é só unha palabra 
que nada ten a ver coa realida
de. No cárcere existe unha gran 
tensión , hai hostilidade e agre
sión continua por parte da insti
tución, através dos funcionários 
etc. Despois depsnde das carac
terísticas de cada quen o resistir 
mellar ou piar. A cuestión clave é 
a pertenéncia ou non a un grupo. 
Unha persoa aillada nunha ca
dea é un ser indefenso, doada
mente aniquilabel , pode s13r ob
xeto de todo tipo de vexacións e 
humillacións por parte dos fun
cionários ou por parte de presos 
comúns que son util izados de 
provocadores. A comuna, o co
lectivo de presos, especialmente 
no caso dos políticos é unha for
ma de subsisténcia. 

Vostede contou cun grupo? 

Houbo várias etapas. A primeira, 
após da caida, estou coa xente 
que foi detida conmigo e perma
necemos nun módulo de presos 
políticos , onde a convivéncia e 
levadeira, independentemente 
de que no grupo de galegas, du-

auxe a nivel mundial está aí. A 
respeito de Galiza, creo que a 
conciéncia nacional está máis in
troducida que hai dez anos. O 
conceito de autodeterminación 
está callando na xente. Ese é o 
ponto-de unión de multitude de 
forzas, independentemente ,das 
diferéncias a outros níveis. E un 
abano que pode representar á 

_maioria do povo galega. A auto
determinación é o eixo desta dé
cada. Outra causa é ver como 

00 vai ser ese proceso, se vai ser 
<C simplemente de votos, de con
g ciéncia .nacional, que papel van 
Ó xogar amplas movilizacións etc. 
~ Dependerá tamén de cal é o po-
0 sicionamento do PSOE e do Esb tado, se está disposto a negociar 
a: a cuestión "'nacional. 
~ 
(3 Tampouco se trata de pensar 
w agora en procesos revolucioná-
~ rios de estilo clásico, creo que • 
x isa nón se vai dar. O fundamen-

"Recebín múltiples mostras de apoio", slnala M. Campuzano. Na fotografia, o recebemento na Coruña por parte de ":1áis dun 
cento de membros da FPG e amigos. 

tal é a forza da xente, os resor
tes cos que canta a nación. Ve
remos se hai un proceso de 
apertura, até conceder cada vez 
maiores competéncias reais ou 
se o poder central se vai pechar, 
quedándose en declaracións fol-

rante eses meses, houbera ten
sións. Hai que ter en canta que a 
tensión na cadea, en caso de 
enfrentamentos, e moito rnáis 
forte que na rua. Asi estamos até 
Maio de 1989, momento no que 
se produce a dispersión que ta
mén nos afecta a nós. Pasamos 
a vivir cos comuns. Estiven na 
Coruña, Bonxe e Pereiro de 
Aguiar, logo volvéronme para Al
calá-Meco, onde ingresei nun 
módulo con cataláns e con al
guns galegas que abandoaran o 
Exército. Despois houbo unha 
loita. bastante forte, coincidindo 
cos bascas, en reivindicación da 
autodeterminación. Estivemos 
cinco meses incomunicados e 
completamente sós . O único 
contacto co exterior era a corres
po nd énci a e as visitas de dez 
minutos cada quince dias. lso 
durou de Agosto ás Navid;:¡des 
do 89, rematando esa etapa cun
ha folga de fame de 11 dias. Lo
gou veu unha época de estabili
dad e. Dase a circust'áncia de 
que daquela puxeron en liberda
de a Manuel Soto e logo a Alfre
do Santos. Eu p~nsei que tamén 
me ia tocar, tiña incluso menos 
cargos que Soto, pero negáron
me a liberdade provisional. 

Como explica a sua estáncia · 
no cárcere, durante case tres 
anos, e seri xuício? 

A lexislación dalle carta branca 
aos xuíces para aplicar a pri
sión provisional e a preventiva. 
Como a existéncia ou non de 
indícios de culpabilidade basea
se en critérios subxetivos, o 
xuiz ten poder persoal para me
ter á xente en prisión. A lei au
toriza, en princípio un ano de 
prisión preventiva para delitos 
menores e dous para delitos 
maiores. Pero admite prórrogas 
de até dous anos e até ·catro, 
respectivamente. A min aplicá
ronme os catro anos. lso foi en 
función do que o xuiz ~reia ou 
das presións políticas que ha
bia nese momento. 

Existe, xa que lago, un poder de
sorbitado en poder dos xuices. 
No cárcere hai multitude de per
soas con dous e tres anos de 
prisión preventiva. Despois do 
xuicio pódelle cair menos e mes
mo sair inocente. A prisión utilí
zase enton como forma de coa
ción e de castigo. Encontreime 
con moita xente á que o xuiz lle 
dixo: ou me firma isto ou teñoo 

preso vinte meses. lso é unha 
chantaxe do xuiz, dado .que non 
precisa probas d~ acusación~ Os 
dereitos de defensa dos c1da-

- dáns están tirados por terra. No 
caso da Audiéncia Nacional é 
algo habit_ual. · 

Vostede sofreu a política de 
dispersión. Como a valora? 

Non deu nengun resultado, nin
guen se reinsertou por isa, esp~
cialmente os bascas. Serve urn
camente para aillar á xente do 
grupo e aniquilala persoalmente. 
Quera decir aquí que a mellar 
xente que me a}opei no cárcer~ 
son os bascas. E unha xente· mo1 
madura, na sua maioria curran
tes e moi soltdárla. Grácias a 
eles, ainda dentro da prisión, pa
sei momentos agradábeis. 

O nacionalismo 

Que pensado seu país hoxe ~ 
do nacionalismo? 
Dentro a política vívese con in
tensidade. Tes información, ain
da que seña de lonxe. Caído que 
o nacionalismo, como ideoloxia, 
está nun momento clave. O seu 

~~!Jzf~Ytiii~~~trtíiJJJfl}~,~· 

s·e este e o teu caso ... 

-clóricas. Até o· momento eu non 
vexo no PSOE unha po"siciói"l de 
diálogo. 

Que opinión ten da solidarida
de que recebiu? -

A normalización da vida do pais 
pasa pala non ~xisténcia de pre- . 
sos, independentemente da po
sición de cada quen en canto a 
métodos de loita, partido ou ide
oloxia. Eu recebín múltiples mos
tras de apoio de xente de distin
tos grupos políticos e de moitos 
que non eran de nada. Creo que 
o sentimento de solidaridade 
está bastante arraigado no povo 
galego e non teño queixa. 

A que se vai dedicar agora? 

~rimeiro á miña família . . Lago 
buscarei traballo , abandono pro- . 
fisionalmente o sindicalismo, ain
da que me vou afiliar á CXTG. 
Seguirei tamén na FPG con toda 
a ilusión, pois creo que é un pro
xecto con futuro. • 
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O PSOE dividido ante a modificación dunha lei do aborto desfasada 

Xuices e bispos elixen aviada penalización 
• MANUEL VEIGA 

A condea ao médico 
Saenz de Santamaria pon 
en circulación tres debates 
simultáneos: a situación· 
l.;gal a respeito do 
desacato, a pertinéncia da 
actual lei do aborto e as 
posicións asüniidas 
ultimamente palas . 
xerarquias ecles.iásticas. 

Teresa Conde Pumpido, avoga
da viguesa, ex-membro da direc
tiva do grupo de Avogados Xo
venes, considera que "mália que 
as declaracións de· Santamaria 
parécenme desacertadas, o cer
to é que se poden ouvir en moi
tos sítios. Para min, unha causa 
é que constituan desacato e ou
tra que haxa que . aplicarlle a pri
sión preventiva". 

"Non m·e parece unha circuns
táncia tan aiarmante, continua a 
avogada, como para restrinxir al
go tan fundamental como é ·a li
berdade da persoa. O que si 
causa verdadeira alarma entre a 
xente e esa posibilidade tan ilimi
tada que teñen os xuices para 
acordar a prisión preventiva". 

No .fondo latexa outro problema. 
A lexislación española outorga a 
mesma categmia nestes casos 
ás persoas que ás institucións, 
de modo qu.e criticar a un xuiz 
ven senda similar a criticar á xu
dicatura no seu conxunto. Outro 
tanto sucede se se acusa de 
prevaricación ou corrupción a un 
alcalde. 

Dase a circunstáncia de que ta; 
mén non se contempla até agora 
a exceptio veritatis como causa 
exonerante, o que significa que 
ainda decindo a verdade, ·incú
rrese igualmente en delito. Tal 
prática está asentada por sen
téncias do Tribunal Constitucio
nal e entra en contradición coa 
lexislación doutros paises. 

Diteréncias ·no PSOE co 
gallo da lei ·do aborto 

No fondo da detención .de SaEmz 
dr-: :-;.:rntamaria r;:idica o dr~bate 

sobre a posibilidade de modificar 
a actual lei do aborto. "A maioria 
d.o PSOE ten~constatado que a 
lei de 1985 non ·chega, sinala. 
Nanina Santos Castroviejo, pero 
serviu, en cámbio para acelerar 
as condeas a médicos". 

Todo parece indicar que o partido 
no governo central ten intención · 
de modificar a leí no mes de Xu
ño. O debate no seo dos socialis
tas estaría situado entre os· que 
defenden o Cuarto suposto e os · 
que están a pral dos prazos. 
Mesmo Izquierda Unida teria 
acadado un acorde con alguns 
sectores do PSOE ao redor des
ta última alternativa, ainda que fi
nalmente o pacto rompeu~e. 

O cuarto suposto determinaría, 
como condición para realizar un 
aborto legal, a situación económi:
co-social da nai . "O problema, in
dica Nanina Santos, estaría en 
onde se colocaba o listón. Todo 
pasaría a depender do interprete". 

Na opinión da portavoz da Aso
ciación Galega da Muller, unha 
Lei de Prazos seria 6 máis axei-

tado. Esta consistiría "no esta
blecemento do aborto libre du
rante os tres priméiros meses do 
embarazo e, a partir de aí con in
dicación médica para os casos 
de malformación do feto ou de 
perigo para a vida da· nai". 

"Non todas as culpas da situa
ción actual poderian ser ·arroxa
das contra a xustiza, como pre
tende o PSOE, anota finalmente 
Nanina Santos. Coa mesma lei 
na man pódese encarcerar a Sa-. 
en,z de Santamaria e absolver a 
Pere Enguix (d~~s xuices vota
ron a favor e uñ maxistrado en 
contra), depende polo tanto do 
tribunal encargado". "O outro 
ponto de incoeréncia .está na sa
nidade, sinala, pois haberia que 
garantir que o dereito á obxeción 
dos médicos non impida que se 
levan a cabo todos os aboftos 
solicitados". 

A lgre:Xá volta 
á ameaza. pen·alizadora 

A comisión encarregada de re
dactar o documento dado a ·ca-

Apoio ao aborto en. Pol~nia 
e críticas_ á lgrexa 

Un inquérito recente, dado a 
coñecer en Polónia, informaba 
dun notabel descenso na con
sideración positiva da lgrexa 
pala povoación. úo 85% de ci
dadáns cuxa opinión era favo
rabel a esta institución hai un 
ano pasouse na actualidade a 
pouco máL.s dun 50% que mos
tren as suas simpatías para un 
estamento con gran tradición 
no pais. 

Segundo o mesmo- estuéfo, a 
raíz deste descontento hai que 
situala tanto na privatización 
dalguns locais públicos en fa
vor da lgrexa, como na intrb
dución obrigatória da relixión 
nas escalas e tamén, sinálase, 
na proibición do dereito ao 
aborto postulado pala xerar
quia católica. 

Tamén na parte Oriental da 

Alemana está a producirse un 
fenómeno parecido, ainda que 
s~n o concurso da lgrexa de 
Roma, que ten aquí escasa in
fluénda. As muUeres dos lan
ders do Leste xermano temen 
á -nova lei de proibición do 
aborto que ven ·patrocinada 
desde Bonn. O dereito ao abor
to é reivindicado nas moviliza
cións celebradas estes días. 

Francisc.o Carballo valor:a como 
"máis gr.ave" a actitude da lgre
xa en casos como o de Poló-· 
nia. "Kai. que ter en canta, afir
ma, que na Europa Ocidental o 
aparato xurídico da lgrexa per
deu os seus efectos. Pero non. 
así nalguns paises .do Leste . 
como Polónia. Alí a xente con
sidérase abrigada á confesión 
en caso de pecado. Por isa a 
atitude da xeraqwia eclesiástica 
é máis imp<?rtante". • 

ñecer pala lgrexa sobre o aborto 
estaba formada por seglares, en
tre os cales non habia nengunha 
muller. A utilización do belixeran
te xornalista Ramón Pi como re
dactor aterece boa razón do tono 
do manifesto. 

"Trátase dun documento de se
gundo grao, sinala o historiador 
e teólogo Francisco Carballo, un- _ 
ha espécie de modelo de cate
quese para o gran público, non é 
polo tanto un texto da asamblea 
episcopal de tipo directivo". 

A alusión a penalizacións como 
a excomunión é considerada por 
Carbállo "algo inusitado e inabi
tual nos últimos anos. Estaba
mos afeitas, desde os anos 50 a 
que a lgrexa abandoase as ame
azas xurídicas, quedando .só as 
chamadas morais". "Na prática, 
insiste Fr¡i.ncisco Carballo, desde 
o Vaticano 11 non se plantexan as 
penalizacións. Os teólogos ac
tuais nen sequer estudan os ca
pítulos de penas, os profesores 
dábano como algo desfasado e 
da xente tamén desaparecera 
esa idea". 

"Hai que ver, indica de todos mo
dos Francisco Carballo, a impor
táncig que ten isto. A Humane 
Vitae de Pablo VI contra os anti
conceptivos tivo menos efectos 
dos esperados. Os cidadáns ho
xe teñen a sua própria moralida
de e, segundo as análises, non 
se detectan diferéncias entre os 
católicos e ós non católicos so
bre os uso de anticonceptivos, 
por exemplo". 

Sobre o ponto de vista da lgrexa 
de que non se pode apoia..r a 
partidos que defenden o aborto, 
Carballo matiza que tal causa 
"non é unha petición de voto 
concreta para alguns partidos, 
aínda que. é certo que a xente 
pode facer esa traslación". 

Sobre este ·mesmo ponto. Nani
n;::¡ Santos declara que a defensa 
da vida debería ter sido levada 
até as suas últimas consecuén
cias. "Porque non negan o voto 
aos que se mostraron recente
mente· a favor da guerra?". per
gúntase. • 

Q MELLOR DOS MUNDOS 

"Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis" 

Felipe González 

Tempo de inquéritos eleito
rais. Segundo o último do PP, 

1 

o partido de Fraga baixa en · 
Ferrol, Coruña e Santiago ; 
sube en Lugo , Ourense e 
Pontevedra e mantense ou 
sube levemente en Vigo. No 
rural sube, despois dun traba-
llo arreo de fichaxes e de des
mantelamento do centro gale
guista. 

O PSOE mantense na Coru 
ña e Ferrol. Baixa en Ouren
se. Sube en Lugo e Ponteve
dra e, en Vigo, posibelmente 
perda un concelleiro. No rural 
sube no conxunto. Tamán le
vou a cabo a sua política de 
fichaxes, incluidos ex-alcal
des de camisa azul. 

O BNG entra en todas as ci
dades, con un ou dous conce-
11 ei ros. Pode ser chave en 
moitas delas. En Vigo reparti
ría os concelleiros co PSG
EG, con tendéncia a pral des
te último. O BNG subirá ta
mén no rural e entra en todas 
as diputacións , ainda que o 
ten difícil na de Lugo. En con
xunto pode duplicar os seu 
número de concelleiros, ob
tendo algo por riba dos tres
centos. 

O PSG-EG entraría en Vigo e 
quedaria ás portas en Santia
go. 

Durante a reunión da lnter
parlamentária Europea Con
servadora, celebrada recente
mente en Santiago, e na que 
participa o PP, as notas difun
didas fórono en francés. Xa 
non é que o galega non se ti 
vera en canta, nen sequer o 
castellano. Que respetuosos! 

Renóvase a vixiáncia normati
va. O esquecemento, sequer 
casual , da segunda forma do 
artigo, coñecida como come-
1 o caldismo . é perseguido 
con reactivado furor.Serénen
se seóores! 

Lemas o periódico : Interior 
quere que a policía poida en 
trar nas casas sen aval do 1 

xuiz . O PSOE impedirá que 
Barrionuevo acuda ao xuicio 
do "caso Amedo" . O Governo 
prepara unha lei que impida a 

·,outros poderes levalo aos tri
bunais . O seu progresismo 
parece reducido ao uso dos 
preservativos • 



NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

CANTIDADES EN cm2 DA,SUPERFICIE IMPRESA 
ESCRITAS EN GALEGO E CASTELÁN -

- GALEGO 

- C ASTELAN 

DIARIO ~ 6 DE GALICIA 

864 ª3.~7~ 
22.63t ~I , 

O a lego 
90.33% . . • Cas lclá n 

1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 

o 10 20 30 40 50 130 70 80 90 100 

EL CORREO GALLEGO 

---~:~t~ -~5.~41° 1 
1 

1 
1 

1 ' 1 
1 

-~~!_q~~ - --. -
Castclán !H.16% .• 

1 1 1 1 1 1 1 1 

o 1 o 20 30 40 50 (iO 70 80 90 100 

ATLÁNTICO DIARIO 

23.::~ ~~I 1 ¡ 1 1 .. 1 • 
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' l O alego 

!JU,17% : " . ' . . • 1 Caslclán 

o 1 o 20 30 40 50 130 70 80 90 100 

LA VOZ DE GALICIA 

_cal~go _____ ~9G,25 ~2,21% · 

Castclá n G l.675, 74 , ~ , 
1 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 ' 

97.79% . 1 
o 10 20 30 40 50 60 10 ao 90 100 

A PENEIRA 

87.8% . -O alego 25.334,5 

~~ 1 1' 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 
Caslclán 3.520,5 

o 10 20 30 '10 50 60 70 80 90 100 

A NOSA TERRA 

100% Galcgo 22.664 ~ 
·c-a~tc1á-11 -----º _o% 1 

1-..--,---.-1-¡---.-1~¡~1 ~¡~1 ~¡ -1,..-,-¡ -1....--r-¡ -1---.-¡~1 ---.-¡ ~1---f 

o 10 20 30 40 50 60 70 00 90 100 

GALIZA E MUNDO 

A maioria en colaboracións . · 
e anúncios institucionais 

O uso do galego na 
prensa non alcanza o 2°/o 
• X.M. GONZÁLEZ MORA • 

MILAGROS COUCEIRO BUENO 

Na vindeira celebr~ión do 
Diadas Letras·Galegas, 
asistiremos, como ven 
senda habitual, a un 
considerábel aumento no 
emprego do galega nos 
meios de comunicación e, 
en particular, no meio 
Prensa. 

En festa tan de gardar -un dia 
en galego I un dia non é nada ... -
as empresas editoras non desa
proveitan a oportunidade de ofi
ciar o rito da galeguidade para 
volver de contado, o dia 18, a li
mitar a sua preséncia cos crité
rios restrictivos da máis férrea 
segregacion lingüística, da ideo
loxia máis antigalega. 

Para ilustrar o que. dicimos pre
sentamos, no cadro adxunto, os 
resultados obtidos polos nosos 
alunos de B.U.P. nunha analise 
comparativa do emprego' do ga
lega e castellano en di_stintas pu
blicacións, feita no desenvolvi-

mento dunha unidade didáctica · 
sobre Língua e Meios de Comu
nicación. Estes resultados, aos 
que non lle dao un valor absolu
to, pero si altamente aproximati
vo, reflexan a média de utiliza
ción sobre unha mostra de cinco 
exemplares correspondentes a 
dias non festivos, e sendo reali
zada a análise simultaneamente , 
en cinco grupos. 

A contundéncia dos resutlados 
non precisa comentários. Enga
dir tan só que, nunha análise lin-.: 
güística por superfícies, os resul
tados pasan de contundentes ea 
arrepiantes. As catro publica
cións citadas en primeiro Jugar 
apresentan o cm2, 0% de galega 
na superfície administrativa (a 
identificadora do xornal), locali
zándose a maior parte de tan ca
tiva preséncia na publicidade 
institucional (Xurita, Deputa
cións, Concellos, . Universida
de ... ). Na super:fície redaccional, 
a propriamente informativa, os 
artigos e·scritos en galega cón
tanse cos dedos dunha mana e, 
as máis das veces, débense a 
colaboracións, informacións de
portivas, axenda, etc. • 

.. Axudámoste a 
. . . 1 -

artanxa·la tua 
Se tí e-lo propietario dunha vivencia no medio rural e resides nela, o Instituto Galego da Vivencia e Solo axúdate a rehabilitala. 
Estas axudas poden chegar ata un 40% do presuposto da obra para as actuacións con protección especial, e ata un 30% 
para as outras actuacións. - · 
Infórmate nas Xefaturas Provinciais do Instituto Galega da Vivenda, e Solo, ou no teu Concello. 
Axudámoste a arranxa-la túa casa. 
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• Folgas esta semana. Os 
sindicatos convocaron folgas en 
diversos sectores a partires do 
Mércores 17 de Abril, con espe
cial incidéncia en Pontevedra, 
província na que, até de agora, 
non se firmou ningun convénio 
de ámbito provincial. A sidero
. metalúrxia, construción e hoste-
laria, serán bs sectores máis 
afectados palas folgas. 

Na Coruña pararán en Pintura e 
Construción, en Ourense parará . 
a siderometalúrxia e na pizarra, 
que tamén parará en Lugo. • 

• Celebración conxunta 
do 1 º de Maio. Os distintos 
sindicatos de clase celebrarán 
na Galiza conxuntamente o 1 de 
Maio, despois de chegar a un 
acorde entre CIG (CXTG-INTG), 
CC.00 e UGT. . 

Os actos a celebrar consistirán 
en manifestacións nas principais 
vilas e Cidades, mentres que en · 
núcleos máis pequenos celebra
rán actos doutra índole. 

Nas manifestación das cidades 
máis importantes estarán pre
sentes as direccións dos oistin
tos sindicatos. 

Este concorréncia prodúcese 
despois de que no 1 O de Marzo, 
dia da Clase Obreira Galega, as 
centrais estatais se negasen a 
convocar conxuntamente coas 
galegas. • 

casa 
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QS NOVOS CONFLITOS DE CLASES 

O PAPEL DOS SINDICATOS DURANTE A REVOLUCIÓN 

As loitas da clase traballadora por acadar 
unhas mellares condicións laborais e con
seguir que se respeiten os intereses das 
grandes maiorias, non tivo o mesmo de
senvolvimento ~istórico en todos os paí
ses. Nuns, os máis industrializados, co
mezou primeiro e foi onde se conseguiu 
antes imptantar a xornada de 8 horas, o 
seguros sociais, as indenizacións, etc,; 
neutros moitos países ou estados ainda 
se es~á moi lonxe de acadar parte destas 
mellaras pero do que non hai dúbida, é de 
que os avances de uns repercuten positi
vamente nos outros. 

As loitas dos asalariados, como a mesma 
situación económica e política do mundo 
e dos distrntos estados, sofreu avances e 
retrocesos. Non foi, nen é, unha liña recta. 
Mais o saldo final é positivo, ainda que 
ainda estamos lonxe dos obxectivos -mar
c~dos, pero tampouco podiamos esperar 
conseguilos todos axiña -ven o sabia Le
nin que definia a precipitación como un 
síntoma de infantilismo na esquerda, e a 
falta dun programa a curto e médio prazo 
como unha característica do anarquismo, 
·que non comprendia a necesidade das 
etapas intermédias. Polo. tanto a loita pa
gou e paga a pena. 

Alguns talan de que nos últimos anos se 
deron pasos atrás en importantes aspec
tos, por exemplo no medre de contrata
ción eventual e na perda de cuota dos sa
lários no PIB, e que portante non paga a 
pena organizarse e loitar. Estes divulga
dores das ideas da patronal esquecen 
que estamos a pasar unha verdadeira re
volución científico técnica e que se trata 
dun período moi curto que impede sacar 
conclusión.s definitivas. Non pretendemos 
negar con isto algo tan evidente como o 
recuar- en moitas conquistas -ainda que 
non afecta igual a todos os asalariados- e 
o grave panorama que· se abre cara o fu
turo de seguir a tendencia· actual. Pero a -
história do movimento obreiro ensínanos 
que hai capacidade pra superar esta si
tuación a médio prazo. Miremos un pouco 
para atrás, xa que pode ser o mellar xeito 
de ver mais nidiamente o camiño que te
rnos_ por diante. 

Segundo un estudo de Jeffrey G. William
s o n, Capitalismo y desigualdad 
económica en Gran Bretaña, publicado 
polo Ministerio de Trabajo, os salários dis
,minuiron entre 1827 e 1851 na Gran Bre
taña en todos os sectores asalariados, a 
gás nos obreir os especializados da indús
tria mecánica e naval e nos traballadores· 
de "colo branca". Posteriormente a situa
ción estabilizouse, os salários foron au
mentando progresivamente a medida que 
o movimento obreiro ia· organizádonse e, 
asemade, disminuian as diferéncias sala
ríais entre sectores 

Peón Empregado Administratívo 

1797 25 libras 135,26 libras 

1810 43,94 .... 178, 11 " 

1835~ 39,29" 269, 11 " 

1851 44,83" 235,81 " 

1 !?11 74,04" 229,89 " 

Fc:inte: Jeffrey G. Williamson 

Asemade durante este período, de 1800 a 
1850, miles de traballadores foron despe
didos en sectores como o textil pala intro
dución do tear mecánico e a bobina de fu
sos nun primeiro momento, pero o desen
volvimento posterior da produción permite 
recuperar o emprego. Desta etatapa en· 
Pasado e Presente, Carlyle tala dunha 
Inglaterra rica con dous millón~ de empre
gados nas fábricas e 1.400.000 indixen
tes ._ As condicións de traballo eran deni
grantes e o obreiro só gañaba pra sobre-

CIENTÍFICO-TÉCNICA . 
MANUEL MERA 

ver cun importante número de traballado
res en paro na Europa Ocidental", dise 
que "remato u a Europa do benestar", e 
acéitase que as diferéncias "rexionais" 

INCORPORAR 
ACTIVAMENTE AOS 

TRABALLADORES EN 
PRECARIO, GLOBALIZAR 

AS SUAS 
N REIVINDICACIONS E O 
:i! PRINCIPAL RETO DOS 
~ 
,~ SINDICATOS. E NON E 
~ ALGCTFACIL m ~~~~~~~~~~~~~~~-

........:i..-'-=--~ º 
Traballadores de Ascon fan a llmpeza ante a Delegación de Facenda de Vigo durante unha xornada 
de protesta. 

: - A REVOLUCION 
INDUSTRIAL TEN SIGNOS 

DE SIMILITUDE CO 
ACTUAL NO QUE FAI 

REFERENCIA AOS 
GRANDES AVANCES 
TECNICOS E A SUA 

INCIDENCIA SOBRE O 
EMPREGO 

viver despois de 14 horas diárias de de
rrear o lombo, e o trato non - estaba moi 
lonxe da servidume. 

O nacimento de organizacións de clase e 
as sucesivas loitas -non poucas verdadei- · 
ras insurreccións populares como a da 
Comuna de París-, permitiron mellorar as 
condicións laborais, conseguir o recoñeci
mento das organizacións sindicais e, des
te xeito, aproveitaren tamén os asalaria
dos a evolución da economía que se pro
duciu como consecuéncia dos adiaritos 
técnicos e científicos da época. 

O período analisado nos párrafos anterio
res é en plena revolución industrial, e te
rnos que .recoñecer que ten signos de si
militude co actual no que fai referéncia 
aos grandes avances técnicos e a sua in
cidéncia sobre o emprego. Hoxe, mentres 
os traballadores mal pagados e con con
tra to eventual son cada vez un sector 
máis amplo e vital nas novas empresas, 
unha franxa_ máis pequena gaña peso 
económico e status social (executivos, es
pecialistas en informática, certos. sectores 
da función pública, etc.), son cada vez 
menos os traballadores que manteñén un 
emprego fixo e un salário intermédio, de
sapacecen as grandes fábricas industriais 
e fúndanse a milleiros pequenas e media
nas (o que abrigará a curto prazo a un no
vo xeito de traballo e método organizativo 
~n todos os sindicatos). 

Estamos ante avances técnicos impresio
nantes que permiten producir, con menos 
enerxia e matérias primas, máis bens 
-por vez primeira estamos frente 2 unha 
revolución técnica non extensiva-, pero 
este progreso só favorece aos grandes 
capitalistas e unha pequená. área do mun
do, máis un sector dos asalariados. Os 
traballadores, tanto aqueles que teñen 
unhas condicións de emprego precárias, 

como aqueles que poden perder a seguri
dade actual, están interesados en modifi
car esta situación inxusta que cora toda 
aspiración de mellara persoa colectiva. 

Esta división da sociedade en clases utili
za, ·non podemos esquecelo, nas nacións 
sen estado o idioma ou calquer outra ca
recterística como elemento de diferencia
ción e status social. Na Galiza a patronal 
ten un atitutde reácia a calquer tipo de 
normalización idiomática, emprega o cas
tellano a cotio e renega de calquer apoio 
ao idioma do país ... ainda que os partidos 
que apoian ou receben ás suas directrices 
-segundo a interpretación política que se 
faga- empregeñ a nosa língua para reco
ller votos. 

O própio medre dos novos sectóres eco
nómicos leva implicita. a redución constan-

. te da base de sustentanción social dos in
tereses do capital no mundo do traballo 
-situación inversa á que se dou en Euro
pa durante o período posterior aos anos 
50-. lsto último é fundamental para modi
ficar a correlación de forzas no futuro e 
cambiar positivalñente a situación actual. 
Pero de todas estas franxas de asalaria
dos, a máis interesada en provocar estas 
mudanzas son os traballadores en precá
rio, mal pagos e considerados') (na indús
tria, servícios, construción, pesca, ou no 
agro) ... os que teñen menos que perder e 
que, como dicia no parágrafo anterior son 
cada vez máis numerosos. Estes son os 
que obxectivalilente están chamados a 
encabezar como na época da revolución 
industrial -que tan ben reflexou e diag
nosticou Marx- o cámbio no mundo, .por
que son o reflexo da contradición evidente 
entre maior produtividade e piores condi
cións sociais e laborais, que debe ter un
ha saída a médio prazo. 

Ademais, o sistema capitalista non ten na 
actualidade capacidade pra superar estas 
contradicións. Fálase a cotio desde a OC
DE de que ''ternos que aprender a convi-

DE TODAS AS FRANXAS 
DE ASALARIADOS, A MÁIS 

INTERESADA EN 
PR_9V_OCAR MU_DAN~t\S_ 

SON OS TRABALLADORES 
EN PRECÁRIO 

son cada vez máis acusadas. Estase a re
coñecer que non se poden transferir, co
mo en décadas anteriores, todos os pro
blemas ao chamado Terceiro mundo, e 
polo tanto a incapacidade para amortiguar 
a loita de clases ou pola soberania nacio
nal, nesta nova etapa. Esta situación pó
dese ver agravada polos problemas eco
nómicos e sociais nos estados do Leste 
de Europa e a posfbel masiva emigración 
cara a CEE. 

Teño que recoñecer que hai factores que 
impeden que os asalariados consigamos 
manter posturas de maior dureza e pre
sión frente ao sistema económico do gran 
capital. Entre estes factores está o fracio
namento provocado entre os traballadores 
pior pagos. Uns teñen contrato fixo, outros 
son eventuais, alguns traballan aparente
mente por conta própria pero dependen 
do pago dun xornal (traballos en casa, co
operativas , "autónomos" da construc 
ción) ... moitos nen tan sequer teñen em
prego, pero destes uns cobran subsídio e 
outros non ... Todos eles carecen de tem
po, teñen que traballar moitas horas e re
matan buscando saídas ind ividuais ou 
participando só en situacións que lles 
áfectan directamente; os que estaban. or
ganizados politicamente cada vez son 
menos e perden o pouco peso que gaña
ron no campo político durante a loita con
tra a ditadura. Incorporar activamente aos 
traballadores e precário, globalizar a suas 
reivindicacións é o principal reto dos sindi
catos ..,..e dos partidos de esquerda que 
sexan tais-, e non é algo fácil , pero de 
conseguilo dependen moitas causas .. . e 
moi especialmente o carácter dos cám 
bios vindeiros. 

Os sindicatos temas un papel importante 
que cumprir neste período, que vai depen
der en gran medida de contar co respaldo 
da maioria dos asalariados, de non des
viar a nosa ·atención e presión do centro 
da loita laboral e social global , e de man
ter a unidade. En Galiza os obxectivos a 
curto e mediano prazo concrétanse moi 
especialmente na loita p0la criación de 
emprego, contra a marxinación do noso 
país das redes de comunicación e comer
cialización europeas, en evitar a destru
ción dos nasos sectores económicos com
petitivo$, e conseguirmos o control real 
sobre ·a nosa economia, pero tamén en 
que aos asalariados máis desfavorecidos 
se lles oferezan as mesmas oportunida
des que o resto dos sectores sociais . sen 
nengun tipo de paternalismo económico 
ou ideolóxico, doutras clases ou sectores 
asalariados "privilexiados", ou doutras na
cións. t 

Manuel Mera é Secretario Xeral da INTG. 
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ANTIMILITARISMO .. 

. Intentan combatir os perxuícios que ainda existeri a causa da desinformáción · 

Galiza Nova abrirá oficinas en várias vilas 
para promover a obxeción de conciéncia · 
•M.V. 

Redondela, Vigo, 
A Estrada, Ourense, 
Marín, son alguns dos 
lugares onde xa. están 
funcionando, pero nos 
vindeiros meses, Galiza 
Nova, organización da 
mocidade po BNG, 
agarda contar con máis 

· locais desde os que in
furmar aos xovenes de 
todo o 
concernente á obxeción 
ao servício militar. 

plantexamentos de hai alguns 
anos. Cabe lembrar as campa
ñas que daquela se celebra
ban en contra "de esta mili", 
aludindo a que a oposición á 
mesma viña dada fundamen-
talmente ,por ·tratarse dun 
exército alleo a Galiza, como 
era o español. 

.Manuel Antelo recoñece que a 
posición é distinta hoxe e indi
ca que "tamén os tempos 
cambiaron". "Nós, afirma, esta-· 
mos .en contra do servício mili
tar obrigatório e da actual lei . 
de obxeción". 

"Queremos 1irarlle os perxuí
cios aos que dá lugar a de
sinformación", comenta Ma
nuel Antelo, di(ixente da organi
zación mencionada ao referirse 
a esta campaña. "Por iso, desde 
estes locais, sinala, irnos levar a 
cabo unha labor en primeiro lu 
gar informativa. En segundo ter
mo pretendemos organizar á 
xente nova en grupos de obxeto
res". 

colaboramos e seguiremos 
apoiando". "A nasa intención, en
gade, é promover o antimilita
rismo desde a própria xen1e no~ 
va, extendendoo máis aló dos 
sectores concienciados dos ·nú
cleos urbanos". 

femenina, "ainda que sexa c:jun 
xeito simbólico", "as mulleres 
nen van, nen queren irá mili", si
nala Antelo. 

Dentro desta loita antimilitaris
ta, é tamén un obxetivo de 
Ga/iza Nova o implicar éfa insti
tucións municipais. Segundo 
Antelo, o BNG é a única orga-

nización que recolle isto no ·seu 
programa municipal. Está en es-.. 
tuda tamén a idea de que os 
concellos se neguen a colaborar 
nas tallas do$ .mozos, como xa 
se puxo en prática noutras zónas 

A razón des1e despregue organi
zativo baseaa en que "a oposi
ción ao servício militar ten unha 
simpatía maioritária na socieda
de e nomeadamente entre os xo
venes, pero as estruturas actuais 
non dan acollida a todo". Antelo 
matiza, con todo, que "isa non 
significa que esteñamos á marxe 
do movimento que xa hai, co cal 

Obxeción e insumisión 

Nestes locais estará a disposi
ción dos xovenes toda a docu
mentación necesáriá sobre a ob- · 
xeción de conciéncia (como é, 
como se fai?), así como sobre a 
obxeción fiscal (a que trata de 
que o gravame destinado a usos 
militares sexa dedicado a outros 
servícios como a educación). Ta
mén se terá en canta a obxeción 

Após de informar, "pretendemos, 
indica tamén o dirixente de Ga/i
za Nova, que cada un opte pola 
via que prefira: obxeción ou insu.
misión, coidamos que isa é unha 
cuestión personal. Nós chama·
mos á obxeción, pero apoiare
mos tamén a quen decida facer
se insumiso". 

do Estado. · 

Queda atrás lago o argumento 
da esquerda durante moitos 
anos, segundo o cal o servício 
militar obrigatório favorecía a fa
miliarización dos xovenes traba
lladores co uso das armas e ga-

· En con-tra de todos os 
exércitos 

- rantia que o .exército non fose 
usado . en contra do povo. Hoxe 
os xovenes proriúncianse "pola 
desaparición dos exércitos, es
pañol e mundiais". + 

A posición qué hoxe defenden 
os mozos nacionalistas--difire dos. 

MACHISMO NO CONCELLO DE VIGO 

¿A QUEN SIRVEN ~S BROMAS? 

P. salvaxada que ese concellal , Leri ou como 
se chame, berrou o outro día ("en el zoo ha
cen falta señoras") e .que fai sentir vergonza 
de vivirmos en Vigo , é algo que induce a 
pensar nalgunhas causas que afectan á ex
plotación da muller. 

En primeiro lugar, cúmpre constatar que o 
feíto de que alguén exprese ese desprezo e 
que pase case desaparcibi.do en compara- , 
ción coa gravedade do teito, indica, non só o 
estado de civilización dun país , senón a 
mentalidade dun poder municipal que, unha 
vez máis, amosou a súa cara verdadeira . 
Non foi só Leri, senón tamén Arca ("no sir-
ven ni para peones") e o mesmo alcalde -de-

FRANCISCO SAMPEDRO 

que neste tema como noutros tantos onde se 
xoga calquera caste de resistencia a c-alque
ra tipo de opresión , o ludismo non ten lugar 
en absoluto, e acaba por correr o perigo de 
converter unha resposta contra a reacción 
nunha caricatura da que nunca saberemos a 
quen vai servir máis. Ten gracia, non se ne
ga, pero non creo que o que no concello se 
verqueu por parte do tal Leri , do seu "compa
ñeiro" Arca, e a omisión do Xefe Soto se poi
da responder cun chiste.' Outra causa sería 
se houbese capacidade real de enc~rrarlos 
.físicamente na gaiola. 

dicado a mandar flores a María e a consentir, 
coa mesma, tales barbáricas mar:iitestacións- - . NON CREO QUE A LOITA 
quen exemplifican hoxe a máis absoluta re- . 
pugnancia cara á dignidade da muller, en pri- POLA LIBERACION DA 
meiro lugar, e á dos cidadáns que considera- MULLER AVANCE CON 
mos (equivocadamente, como se ve) quepo-
dería haber cabezas que persasén brutali- • ACTITUDES SIMPATICAS, 
dades semellantes, pero que en ningún mo- __ P_E_R_O _ _ A_F_l_N_D_E_C_O_N~T_A_S __ 
mento, publicamente e desde as institucións, · ' ' 
ousarían expresalas. ATENUANTES DO 
En segundó lugar,'non creo que estea moi CARACTER NÓXENTAMENTE · 
lonxe da realidade pensar que certas das OPRESIVO DA DOMINACION 
respostas dadas até o momento foron ino-
portur:ias, cando non grotescas. Refírome á MACHISTA 
famosa iniciativa da "gaiola". Famosa, por-
que significativamente constitúe a resposta 
que mais dá que talar, e tamén que reír, á' 
xente. O peor do asunto é que a tal iniciativa 
converte nun auténtico circo algo terribel
mente- serio, e que incluso entra a formar 
parte da léxica do Amo, por vía da frivoliza:. 
ción, que sempre, minímiza a verdadeira 
magnitud~ das cousgis. Eu sigo opinando; 

Non creo que a loita pala liberación da muller • 
avance con actitudes simpáticas, pero, a· fin 
de cantas, atenuantes do carácter rioxenta
mente opresivo da dominación machista. 
Aos amos -en todos os antagonismos-, pou-
. co lles Importan as ridiculizacións se. non van 

aparelladas de conquistas reais que repre
senten algún xeito de interrupción do seu es
pacio de dominio. Outro exemplo: que unha 
opcióñ feminista (de influencia radical peque
no-burguesa) como _Alecrin destaque -(premio 
Alacran J a calquera por non disimular a sua 
ignominia, ·non só non importa, senón que 
disminúe sensibelmente aos ollas dos posUí
dores do señorío a potencialidade transfor
maqora das defensoras da emancipación. O 
que si, en troqües, afecta considerabelmente 
á dialéctica do conflicto son as prácticas irre
preseritábeis na mentalidade dominante . A . 
violencia fascista contra as traballadoras de 
Charpa (recentemente homenaxeadas pola 
secretaría da muller da C.X.T.G.) constitúe 
unha boa proba do "desasosego" do poder . 
patronal cando é interpelado na súa sustanti-
vidade . · 

Certamente existe tamén unha área específi
ca da loita de liberación femenina (aínda que 
sobredeterminada pola contradicción de cla
ses: só a igualdade social entre home e mu
ller poderá facer surxir a contradicción entre 
sexos no seu xusto ponto e sen ningún tipo· 
de mistificacións); pois ben ,_ tamén,.,nesa área 
específica cúmpre actuar sen ·ironías, nen 
"imaxinativas" ocurrencias. E isto non só 'o 
esixen as cifras de mulleres violadas , maltra
tadas,· paradas por decreto, e sen esperanza 
de poder sacudírse unha mínima a sobreex: 
plotatión sofrida. lsto -que comecemos a 
pensar e a actuarmos en 'Serio- tamén atinxe 
aos homes que estamos contra a barbarie; 
porque a razón (inda que só sexa neste úni
co plano) non e·ntende de sexos.· 

Confiemos, deste xeito , en que enmudezcan 
todos os Leris do mundo~ +. 
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Don Ricardo Rau Albisbe
aschoechea, centrocampista 
do Deportivo -coñecido de
portivamente como "Albis"
merece esta semana presidir 
a no¡sa sección. O gol que o 
pasaao Domingo meteu con
tra o Málaga non só é. o expo
nente máis claro da eficacia, 

, a pqténcia ou a beleza; senón 
tamén da didáctica de como 
meter un gol: recebeu o balón 
tora do área, examinou a si
tuación, con seguridade avan
zou dous metros e engatillou 
un sobérbio disparo -máis 
ben parecia un obus- que se
colou pala escuadra do meta 
Fernando. Quen dixo que o 
fútbol non é arte? . 

óutro golazo, pero neste caso 
da directiva do C.D. Lugo, foi · 
a renovación de Xulio Diaz, 
actual técnico da equipa. Xu-

. lio Díaz manifestou o seu 
apoio á criación dunhá estru
tu ra de canteira organizada 
desde categorías inferiores e 
a níve_I galega , cuestión que 
nos parece moi importante 
de cara a, dunha vez por to
das, fevala á prática . ·Sen 
nengunha dúbida o Lugo aca
ba de facer a melíor fichaxe 
de cara á próxima temporada. 

Felicitacións aos afeizoados 
do Breogán e do Caixa, quen 
acodiron o pasado Venres ao . 
pavillón da Malata de Ferrol 
apra apoiar cos s_eus folgos 
ao DAR, no seu tento de 
eludir o descenso. Ainda que 
o fracaso deportivo foi total 
pois o Dar terá de evitar o 

, descenso co Cajacanarias na 
eliminatoria definitiva, o 
exemplo das afeizóns paréce
nos encomiábel. · Celtistas e 
deportivistas, por qt.ie non có
pian? 

Pero apesar distcr, o cer:to é 
que o· baloncesto vai a .piar. 
Recentementé no partido que 
Caja de Ronda e Real Madrid 
disputaban en Málaga, o ta- . 
buleiro de marcas sinalaba un 
5 a 15 aos 15 minutos de pa(-

. tido, o calé un perfeito exem
plo do estanoamento ql:Je dun 
tempo a esta parte ven so
fréndo e liga regular ~· nível 
espectáculo e deportivo. On
de están aqueles que di'cian 
que os Americanos ian pór a 
liga ACB cáseque á altura da 
NBA? 

-~ 

. . 
Por -último, non nos doen 
prendas en finalizar. un ha vol
ta máis co Concello de Vigo. 
O pasado Domingo o clube 
de campó a través "San Mi
guel de Oia" organizaba un 

-cross que contou con grand~s 
estrelas mundiais. Pois ben, o 
orzamento correu a cargo de 
"New Balance", a-Depl!tación 
e a Xunta, mentres que o 
Concello refusaba aportar 
cartas para-- non coinc idir no 
palco con membros dos orga
nismos citados. Señ_or Soto, 
os impostas que pagan os vi
gueses realixiosamente son 
para fomentar o deporte, non 
para alternar nos palcos. • 
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'Oferecéranme 
cartas para 
cambiar de· opinión 
sobre as celulosas' 

• G. LUCA DE TENA 

A sua tora unha das opinións que influiran 
decisivamente para impedir qu..e progresasen sete 
proxectos de celulosas, nos-anos setenta. En As 
Neves, por exemplo, os veciños ignoraban a consigna 
do cacique e remataban unha asamblea informativa a 
uerros de Bermejo, Bermejo!, s-educidos pola 
autoridade e precisión daquel sabio tranquilo que 
derrotaba un por un os argumentos dos enxeñeiros de 
Celulosas del Cantábrico. Vinte anos despois, e xa · 
como profesor emérito da universidade, .adxectiva de 
cínicos, falaces e farsantes aos promotores de duas . 
fábricas contaminantes na ria do Ferrol e en As Pontes 
e pon a sua longa e recoñecida experiéncia ao servizo 
da verdade. Só un tremar de indignación lle traciana a 
voz cando comenta: Esta xente das celulosas trátanos 
igual que a indios bravos e pensan que non nos 
enteramos de nada 

A Xunta ven de aprobar dous 
proxectos de celulosas para As 
Pontes cie Garcia Rodríguez e 
Narón. Que incidéncia terán es
tas fábr icas no meio ambiente? 

Aqui claro non hai nada. Hai toda 
unha serie de manexos túrbios. Ce
rno en tantas causas que pasan á 
opinión pública, hai dous supostos : 
ou o que se di , ou a mentira. Daque
la compre impor unha sanción ao 
que mente; ou ·o que se di é verda
de e o culpabel ten que pagar. No 
de Papelga hai unha cuestión clarí
sima: a lexislación esixe que un pro
xecto que vai incidir no meio am
biente ten que ser avaliado para re
solver se vale ou non. O que agora 
están a facer é que nestas avalia
cións do impacto ambiental introdu
cen modificacións do proxecto. lsto 
non é correcto, ao meu ver, porque 
se o proxecto non se axusta ás nor
mas, non se aproba. Daquela com
pre presentar un proxecto novo. 

de Ferrol , sen explicar onde, que é 
tanto como afirmar que non hai 
proxecto . lsto xa non é admis:bel, 
pero non se devolveu nen se acla
raron as causas. Agora a Xunta di 
que aproqa o proxecto , pero que 
ten que verquer augas arriba da to
ma de mostras propria. ·Pero ca <:( 
proxecto de Papelga, isto non é ~ 
válido, porque a empresa non acla- ~ 
ra os procesos. Din: entre os pro- Ji 
dutos máis usados están este e ~ 
estoutro . Pero isto non significa -"( 
que vaian usar un deles ou outro 
que é menos usado. Pero na últi
ma etapa, na que introducian o tra
tam en to terciar io na depurac i.ón 
das augas , talaban só de callar 
con sales de ferro e de alumínio. 
Se non hai outra variación (e non 
dixeron causa) non é factíbel esa 
recirculación da auga 'que· eles pre
tenden . lsto enténdeo e;a lquera 
porque o tratamento terciário con
siste en engadir sales de ferro d\3 
alumínio. que é o mesmo que se 
fai no tratamento da auga p.otábel: 

En Narón xa recompoñeron tres 
veces unha mesma avaliación 
de impacto amb~ental 

. bótanlle sal de alumínio de'spois 
_sosa , precipida o hidróxido de 
alumnínio que arrastra a turbieda
de da auga. Pero ·se eu lle boto 

Comezando polos verquidos, que sulfato de alumínio ou cloruro de 
é o último episódio que coñece- ferro (ou de alumínio) 6 que preci
mos. No primeiro dixeron que non pito é o ferro e mailo· alumínío, pe
sabia onde ian verquer, se antes ro o sulfato e o clorurar fican · na 
ou despois da toma de auga de auga . Se estou a recirculala , en 
Ferro! ou na ria . Despois dixeron pouco tempo o que terei será auga 
que o verquido sairia despois da salgada. Hai procedementos para 
toma de auga do Ferro! . De a pou- lle tirar as sales a auga, como se 
co , nunh·a segyí)da ava Li ación , fai nas pptaqilizadoras , pero é caro 
aseguraron que _ verqueriari na ria , , ~ ~on parece viá,be) . . 

GALIZA E. MUNDO 

'CALCULO QUE A 
CELULOSA DE 
PONTEVEDRA 
OE_ITOU NA RIA EN 30 
ANOS QUE LEVA 
FUN910NANDO, MAIS 
DE 10.000 Trrr DE 
ORG~NO-CLORADOS' 

Pero trátase dun proceso menos 
cont~minante ca o do sulfato 

Non é claro eso porque di que vai . 
ao cincuenta por cento. Da pasta 
que van _gástar, a metade compra
rana química o que significa que , 
ainda que non a afabriquen eles , 

inducirán a fabricación de pasta 
química. E indúcena en Galiza, 
porque non lle convén traela de 
Portugal da Alemaña ou de Africa. 
Comezan por non aclaralo e din
que posibelmente traerána de Pon
tevedra .. . Pois xa ternos a consoli
dación da fábrica de Pontevedra e 
a sua ampliación. Na dé Narón, in
cúmprese canta lexislación hai ho--· 
xe. E unha broma que citen. .no pro
xecto o clima da zona tomando co
ma referéncia a meia de Monté
ventoso e o arsenal · militar do Fe
rro!. Todo o mundo sabe o que é 
un micro-clima. O do monte de El
vi ña ten un clima distinto do de 
Riazor. Se quera instalar aqui unha 
fábrica, teño que poñer unha insta
lación meteorolóxica e non ter a 
caradura de pedir que a Xunta fa
ga unhas instalacións e que lle dea 
uns dados. Outro tanto pasa coa 
auga. Danme os dados do caudal 
baseándose no ano 40. Non é tan 
difícil montar ali un aforo . Tamén 
ten boa conta que os señores da 

administración pasen por iso. Que 
lleló esixan : hai técnicos bastan-
tes. · 

A primeira avaliación do proxec
to de Papelga fixéraa vostede por 
encarga do concello de N~rón. 

Xa sabe a anedota do primeiro in
forme. A min pedíranme un que re
sultou negativo. Asi que o alcalde , 
para se meter comigo, encargara 
outro a unha consultora madrileña. 
Pero esta empresa deulle un infor
me moito máis duro ca o meu . Ca-· 
louno, claro. Se o meu era negati
vo, aquel érao catro veces· máis. O 
proxecto segue a ser o mesmo, 
con estas variacións de se deito 
aqui ou aló a a-uga. Eu visitei aque
lo e o ria na parte alta é un reguei
ro que non vai admitir semellan~e 
demanda de auga. Non se fixo es
tudo de impacto ambiental, que é 
algo moi sério. Cando se 1 vai usar 
a auga dun río, hai· facer o es_tudo 
de todos os usuários do seu canle 
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'ESTA XENTE DAS 
CELULOSAS 
TRATANOS IGUAL 
QUE A INDIOS 
BRAVOS' 

e a repercusión que vai exercer 
sobre todos eles. Con relación ao 
valor da terra, tampouco se di. se 
ao ocupar este espazo e os que 
ternos darredor que valen.. tanto 
van valer estoutro. 

A avaliación deberá incluir a re
forestación que a indústria vai 
precisar. 

Exactamente. Pero incluso no se
gundo proxecto que presentaron 
ten a cara de incluir un anexo so
bre o proxecto forestal no índice. 
Pero despois resulta que todos os 
apartados que estuda a compañia 
Ekono non inclúe o proxecto fores
tal. O anexo sobre este tema con
siste unha primeira páxina ct.:n ca
rimbo de Papelga e o resto sen 
asinar nen nada. Agora, no último 
informe, eliminan o proxecto fores- . 
tal. Por fin din que van reciclar a 
auga, como contaban hai anos que 
facian as fábricas rusas. Eu non 
creo que se poida. Por riba non -é o 
sítio para instalar esa fábrica. 

Por que o elexiron logo 

Non o entendo. Nun sítio no que 
hai amáis un Plan de Saneamento 
Integral da Ria do Ferro!. lsto só se . 
explica porque lle dean unha sub
vención do cincuenta por cento. O 
que queren é que tanto esta fábri
ca coma a de Eurogalicia Forestal 
en As Pontes , !lelas paguen os 
contribuintes. Curiosamente ante, 
cando paseaba polo Vilar parei na 
delegación da La Voz de Galicia 
que pon no trir]que todas as edi
cións. Habia unha que decía: Este 
ano as celulosas perden máis pota 
crise internacional. O ano pasado, 
a de Pontevedra parou duas ve
ces . Agora quérenos poñer outra 
fábrica máis grande. Pero no mun
do hai exceso de pasta e de papel. 
Hai comerciantes aos que lle sae 
máis barato comprar papel francés 
ca basco. Curiosamente, ademan
da de papel no mundo acompaña 
as eleicións presidenciais norte
americanas. 

A Xunta ven de autorizar a insta
lación doutra fábrica de. pasta ao 
sulfato en As Pontes. O motivo 
da última campaña publicitária é 
un raposo e a empresa di que 
non se va enteirar do funciona
mento da fábrica. 

Ben o creo que se vai enteirar. 
Precisamente teño aqui o informe 
da comisión das Comunidades Eu
ropeas sobre os efectos das 
plantacións dos eucaliptos no Nor
de de Europa. Cl!riosamente, che
ga ao tempo en que aqui se tala 
de promulgar unha lei de caza. Se 
está demostrado que nos eucalip
tais diminue terribelniente a povoa
ción vexetal como animal. Eso veo 
calquera que vaia ao monte. É a 
experiéncia que te'ño desde nena. 
O meu avó tiña unha finca na Ullae 
e a metade dun ferrado estaba a 
carballos para leña e a outra para 
eucaliptos, para a viña. A metade 
de carballos era un campo de her
ba e a dos eucaliptos era un ermo. 
O oufro tema é o da escorrentia. O 
eucalipto actua en dobre maneira: 
dunha parte absorbe auga e dou
tra déixaa correr. Do Ferro! a Ce
dei ra pola costa hai grande;; de
rrumbes de terra producidos palas 

. , 

GALIZA E MUNDO 

O pior veleno do mundo 
, Cal pode ser a incidéncia dos 

organo-clorados verquidos no 
Eume? 

Cos números que Euro-Galicia 
Forestal da para a fábrica de As 
Pontes, calculo que a celulosa de 
Pontevedra deitou na ria en 30 
anos que leva funcionando máis 
de 10.000 toneladas de organo
clorados. Son produtos que están 
na ria, nos peixes, e nos habitan
tes da zona. Un dos organo-clb
rados máis tóxicos é a dioxina. 
Existe unha reclamación de vete
ranos do Viet-Nam por danos físi
cos ocasionados por esta sustán
cia, que figuraba coma unha im
pureza de 2 3 miligramos por 
quilo nos defoliantes que empre
gaba o exército norte-americano. 
Efectivamente: hai análises que 
determinan dioxina na graxa des
tes veteranos do Viet-Nam. lsto 
da idea de onde chega a toxicida
de e estabilidade destes compos
tos. O comisário de Agricultura 
en Bruxelas di que están a estu
dar as regras da CEE para fixar 
os límites superiores de emisións 
de dioxinas. Se iso sae, xa vere
mos onde quedan estas fábricas. 
No entanto, paises coma Holan
da tixaron os límites para os con
tidos de Dioxina en alimentos co
mo o leite, por exemplo. O límite 

NAS AVALIACIÓNS 
DO IMPACTO 

-AMBIENTAL DE 
PAPELGA 
INTRODUCEN 
MODIFICACIÓNS DO 
PROXECTO E ISTO 
NON É CORRECTO 

escorrentías. Hai pouco que fixe
ron os taludes pero xa están derru
bados. Doutra parte , o eucalipto 
actua coma unha bomba aspirante 
e coma antiséptico que mata a vi
da microbiana onde se implanta. O 
dicionário da língua española di 
que é árbore para desecar lamei
ros. Conque o raposiño non se vai 
inteirar? O Plan forestal destas fá
bricas cámbianos o país totalmen
te: no clima, na fauna e na flora. 
Por riba esterilízanos por anos a 
vir, porque nun eucaliptar, canto 
custa levantar os tocóns? Un olla 
da cara. De outra parte, un bosque 
de eucaliptos non é et~rno. Cando 
quixeran instalar a celulosa en As 
Neves, un emigrante á Australia 
contara nunha asamblea que des
pois de tres cortas o eucaliptal de-
saparecia. · 

O proxecto de As Pontes di que 
se vai fornecer de 50.000 hectá
reas de eucalipto, ainda que 
noutra parte declaran que lles 
comprirán 400.000 hectáreas 

A contradición prodúcena eles 
mesmos. Non se pode tratar seria
mente con esta xente. Na mesa re
donde que se celebrara en Ouren
se no 7 4, os representantes da ce-
1 ulosa respostaban igual que tan 
hoxe. os de Euroga/icia. Pergunta
bámoslles que procedementos de 

· blanqueo usarían e dician aquelo 
de entre os produtos que se em-

admisíbel é de 0,000006 gramos 
por quilo de graxa de leite. Para o 
home admiten unha inxesta diária 
de 0,0000000000000004 gr. de 
dioxina: lsto, cando se poden to
mar por tratatamento 0,015 gra
mos diários de arsénico e nin
guén ignora que o arsénico é un 

. veleno. lsto é, que podo tomar 
mil millóns máis veces arsénico 
ca dioxina. Por riba, sabemos co
mo se cumprén aqui as leis . Por-· 
que Poñtevedra está a deitar isto 
todo na ria. Pontevedra non de
pura os órgano-clorados. Cando 
de montara a fábrica de Lourizán 
ninguén talaba das dioxinas, pero 
de a- pouco celebrouse o oitavo 
congreso mundial sobre dioxinas. 
A dioxina, ou TCDD cons idérase 
o tóxico máis grave que se coñe
ce. Preocupa en todo o mundo e 
pór a ponto o procedemento ana
lítico para determinar as cantida
des que lle digo , custou centos 
de millóns de dólares. En España 
nada se fixo neste terreo. Pero os 
de Pontevedra saben que hai sí
tios de Europa e América nos 
que se poden facer estes análi
ses. Nada custa mandar mostras 
a analisar. Tamén a Xunta non 
ten meios, pero pode mandalo a 
centros de análise. A dioxina, co
ma os haloformos, os difenilos 
poli-clorados, os pesticidas e os 

pregarán están este e estoutro. 1 n
sistíamos, pero non había r!=lspos
tas. lso non é un proxecto. E o ca
so Papelga cando di que vai usar 
pasta química posibelmente de 
Pontevedra. Non me vale. Se a 
trae de Lourizán, ten dioxinas e 
cando fabriquen papel con ela fa
ranno a medio dunha suspensión 
en auga,. na que a auga se escorre 
despois . Polo tanto, vai verquer 
dioxina. Que non me digan que iso 

dibenzo-furanos , son produ.tos 
que está a producir o home e que 
non existían na natureza. Agora 
descóbrese que _depurar as au
gas con cloro pode ser un dispa
rate. Nós matamos o tifo e moitos 
outros produtores de enfermida
des. Pero fabricamos haloformos 
que son tóxicos. 

O emisário ao pé da illa de Tam
bo é parte dunha reforma dos 
sistemas anti-contaminantes da 
fábrica que non inclúe o tra,ta
mentq terciário 

A petición dos mexiloeiros éJ.a .ria 
fixeran na Conselleria de Pesca 
dous informes que resolven en 
c::ontra da solución do emisário. A 
única viábel é a que se da para ,a · 
ria do Ferrol: verquer fóra de ca
bo Prioriño ; na ria de Pontevedra, 
teria que verquer por fóra da illa 
de Ons, a cincuenta metros de 
fondo ou máis. Pero , claro , como. 
a ria é deles ... Que isa custa di
ñe i ro? Pero se estas fábricas 
aprópianse dos cartas do pavo 1 

Eu fun dos que primeiro comeza
ra cos estudos da contaminación , 
alá polos anos setenta. Cando.Ja
laba cun enxeñeiro , espetábame. 
"é que a min interésame o renoe
mento , pero .o que pase fóra. non 
va1 comigo". - • 

dábles orgánicamente, que é o que 
fan eses tratamentos . Asi que ain
da no suposto de que sexa verda- · 
de o que din, deitarán 900 quilos 
de organo-clorados. Se vai á es
combreira, rematarán no rio. Din
que fará o efecto du'n filtro. Pero se 
a escombreira non dá absorbido a 
auga de choiva que ali cae. como 
vai poder recibir os verquidos da 
celulosas? 

é un proxecto . Des.país din os da Pero se os verqu_idos da fábrica 
fábrica de Narón que van usar de Eurogalicia Forestal fanse na 
Quelatos, pero os quelatos son un- escombreira de As Pontes; afec
ha clase de compostos químicos . tarán á fraga do Eume, ás maris
(coma unha sal ou un gas) . Con is- mas de Pontedeume, a Cabanas, 
to o que agachan é que van em- á Ria de Ares, etc 
pregar ácido-dietilene··pentam ine- _ 
teatracetil-acil, produto. que_pode Xa sabe o que pasou. Que a cen
producir problemas porque forma tral térmica de Endesa o primeiro 
compostos con metales pesados e que levou por diante foi o encero 
arrástraos. Incluso fai que pasen do Eume que atoraba con sólidos 
ao feto a traveso da placenta. Esta en suspensión . Fenosa venceu llo e 
clase de compostos usáronse no de aquí a pouco a presa estará ate
primeiro nos deterxentes . Tamén rrada. pero como xa é da E,ndesa, 
non especifican se en As Pontes tanto ten. Estes verquidos borraron . 
van empregar mercúrio. .. da ria a ameixa fina. as vieiras e 

A Xunta di que Eurogalicia ver-· 
querá augas da mesma pureza 
~a as que reciba para o cic_lo in
dustrial -

O proxecto non di nada diso . Q-ue 
a Xunta di que vai modificalo . será 
outra cóusa. O que queren facer 
en As Pontes é un disparate e con
siste en verquer a auga na escom
breira. lso non é reciclar. Os ver
quidos que vaian. á escombreira 
escorrerán. Os problemas da es 
correntía da escombreira. sobre to
do cando ven as choivas. están 
estudados nó informe da Jaako 
Poyry. É unha escombreira que
verque ao sistema fluvial do Eume 
o que significa que a escorrentía 
dará ria río. Estes señores non eli
minarán os organo-clorados. entre 
os que están as famosas dioxinas. 
Por confesión deles sabemos que 
van producir 1.800 quilos diários 
de organo-clorados. que con trata
mento primário e s~cundário pre
tenden deixar na metade.· lsto é 
moi discutíbel pois que a maioria 
_destas sustáncias non son degra-

outras espécies. E a escombreira 
seguerá a verquer ·no ria. Tanto un 
como outro informe ambiental non 
fan o inventário e censo (a lexis la
ción emprega estas duas verbas) 
dos parques de marisco . O da fá
brica de Narón alude superficial
mente a algo de marisco moi con
tam!nado no fondo da ria . Pero non 
hai moito . uns veciños de ali co
mentábanme que- a collelta de mo-
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~O CLIMA, NA FAUNA 
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luscos deste ano é extraord inaria . 
O de As Pontes non valora a canti
dade de xente que vive do maris
queo e a baixura na ria de Ares e 
Pontedeume. como tamén non in
clue os cámbios de prácios que vai 
inducir nas propriedades 

Sempre que se fala de fábricas 
de pasta, repítese aquilo de que 
un país madeíreiro ten que ter 
esta clase de indústria ou vera
se abrigado a exportar o que 
produce o seu bosque 

Empezando por non usar o euca
lipto. En centro-Europa están a fa
cer pasta de papel e non usan esta 
clase de árbores . Aqu i podíamos 
plantar ameneiros . bídalos e non 
sei cantas árbores máis. que non 
dan o problema do eucalipto e que 
podian server pasta mecánica. Pe
ro non queren enfocalo . Calquer 
outra espécie permite o uso rotató
rio da terra . pero o eucal ipto non. 
Agora dinque o euc_alipto galega é 
o máis caro do mercado. Pero non 
pasará alá mo ito tempo sen que 
estas empresas abusen dos labre
gos. Farán o riesmo ca Celulosas 
de Pontevedra que importa cando 
quer e baixa os précios . O que lles 
interesa é rodear as fábricas de 
eucaliptos. O cálculo está nun rá.
dio de setenta quilómetros desde a 
fábrica. para baixaren os précios 
dos transportes. Unha das empre
sas máis interesad¡.s na celulosa 
de As Pontes é un contratista que 
pretende non facer d.e vaieira a 
viaxe de retorno. 

Vinte anos despois parece como 
se a história se repetise. Pero ... 
non hai moitos máis científicos . 
que queiran opinar sobre os 
plans de Papelga ou Eurogalicia 
Forestal 

En algunha ocasión ofrecéranme 
cartas para · cambiar de opinión . 
Non podo asegurar que non teña 
ambicións. pero vivo modestamen
te e consegu:n sacar adiante á mi
ña familia. con nove tillos .. traba
l.landa horiradamente no meu . Aca
b:i de sair a séptima edicion dun 
dos meus libros . Cada vez a civili
zación necesita analise mais fino . 
de cousas máis pequenas . Ese é o 
meu labor. Comezei so . E hoxe no' 
departamento hai 35 persoas . Tra
dicional mente as faculdades de 
ciencias tiña11 o prurito de seren de 
ciencias puras . A máis dun dos 
meus profesores escoitei que im
portante e o que · na aula se en si-

. naba e a ciencia que transmitía . As 
repercusions que a ciencia ten fóra 
non importaba nada. A diferencia 
clas1ca e que as faculdades de far
m áci a estaban conectadas coa 
profision. as de medicina cos mé
dicos pero nas faculdades de cién
cias había uns señores pu-ros que 
non tiñari relacion con nada. Pero 
como non irnos reaccionar cando 
tratan de que traguemos rod<1s de 
muiño como estas das indústrias 
de que·falo? . • 

... -. 
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mellor leite do mundo. 
o Plan de C onfrol Leiteiro que está aplicando a 

C o::se::er:a de Agricultura. Gandería e Montes. ten 

'.:-( .. "; 
:-· : como ?bxectivo aum~nta-la . producción _de 

:eüe de calidade a baixo custo nas explotacións _ 

de gando vacún galegas. Este plan baséase no 

control de cada explotación. que é a (mica 

¿; ··~ maneira de coñece- ((-<r··:-
. t 

:c1 ~e::derr:ento dos animais e ·--~~ 
. v· 

as: :;odc ;o ir mellorJndo en cada ~ 
a ~ ' ~~ 

. ,, ... . . 

.xc~c.c: ó :-: . .-\.::ad.aremos deste xeito touros de calidade 

---· Cadro de axudas: 

Establécense unhas axudas para que as explotacións 

poidan seguí-lo Plan de Control Leiteiro con moi pouco 

, custo e conseguindo grandes beneficios_ i . 

axudas son máis grandes. Estas Asociacións Provinciais 

terán tódolos seus gastos subvencionados ó 1ÓO% . 

Ademais, cada explotación terá dereito á 

subministración gratuita de seme procedente de touros 

en proba, ou subvencionada, se é de touros probados. 

Núcleos individuais: Núcleos asociados: 
. . 

-Por inscrición no libro xenealóxico: .-------------------- 75% del coste--------------~ 75% del coste 

-Por custos de_ inscrición: ~------~-----------------~----------- 3.000 pts. -------------------.-- 3.000 pts. 

-?ara cubrfr outros custos: ----------------------------------- 5.000 pts . .; ___________ .. ________ 5.000 pts. 

~ Para explotacións. novas: -------------------------------------- '5.000 pts/exp. -----~----·--.---~ 6.000 pts/exp. · 

-Por cada lactación controlada: ----------------:------------ 1.000 pts. --------------------- 1.200 pts. 

-Axuda xeral: ----- ~-----------------------------------~-------- 24.000 pts/exp. ' ~------------- 24.000 pts/exp. · 
· .. 

. . ·- . ----- .. ---------· --·-----·-·-- ------------------·· 



Ademais destas axudas, establécense outras que poden 

ir do 58 ó 100%, segundo os casos, para: ... 1 

contratación de persoal técnico, adquisición de 

bens e servicios, realización de subastas de gando 

selecto, viaxes, cursiños, conferencias e obras que 

faciliten a realización da Campaña de 

Saneamento Gandeiro ou do manexo do gando de 

monte. Contarán con apoio especial os programas de: 

control da mamite e revisión das muxideiras, control da 

dirixidos e desparasitación. 

Ademais de todas estas axudas, 

facilitaránselles ás explotacións doses seminais e 

realizaránselles de balde análises do leite. 

Para calquera solicitude ou consulta, diríxase ás 

Axencias de Extensión Agraria ou ós Servicios de 

Producción Animal da Consellería de . Agricultura. 

Gandería e Montes. 

UNTA 
DE GALICIA rrrn o 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 

- ------ - ·---------- ----
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· .. CARTAS 
A CONSTANTINO GARCIA 

Ternos a desagradável obriga de 
dirigir-nos a Vocé, para clarificar 
a sua pública actuc~c;om, perante 
as cámaras da Televisóm Gale
ga, no dia 4 de Abril, ás 12 da 
noite. 

Falando de Cunqueiro, e a súa 
-obra, manifestou que criava lin
guagem e léxico, que tinha cria
do a palavra. "albafor", para se 
referir ao que voce identifica se
manticamente como "perfume", e 
que era umha palavra desconhe
cidp por voce, que non estav~ 
recolhida nos dicionários. 

Voce, como Machado di de 
Castela, despreza quanto ignora, 
e .está a ignorar que o autor de 
Mondonhedo usa, como todo es
critor galega que se preze de se
lo, pálavras que etm lido em au
tores portugueses, e que exis
t<;rn em. certas zonas da Galiza. 
E' tanto é seu desprezo, que ig
nora tendenciosamente este léxi
co, nom molestando-se em con
sultar os dicionários antigos nem 
os actuais. 

Para o seu esclarecimento, 
juntamos duas fotocopias das 
folhas dos diccionários de Julio 
Martínez Almoyna, da Real Aca
demia Gallega, e do Pequeno . 
Larousse Portugués, em ·que se 
recolhe a palavra que voce igno
rava existisse "albafor", com o 
significado que Cunqueiro lhe 

. atribuia. 
A sua tendenciosa ignoráncia 

do Galego-Portugues, está a 
perjudicar. seriamente o nosso 
idioma, tentando fabricar UITl 
idioma artificioso, como di o Pro
fessor Gregario Salvador, da Re
al Academia Espanhola, e intrp
duzindo pala Televisom parva
das léxicas inexistentes como 
testa, por cabec;a, que deturpam 
e despretigiam perante o nosso 
povo, a sua própria fala. 

Gente como voce, e o profes
sor Ramón Lorenzo, estám a 
perseguir os reintegracion.istas, 
numha obsessom por demons
trar o que cientificamente é inde
mostrável, a separac;om de dous 
idiomas que morfológica e sin
_tacticamente som iguais. Mas 
disso vivem e cobram voce e ou
tros centos de '1raduttores-tradit
tores". 

Se tem algumha seriedade 
científica, exigimos-lhe uumha 
rectificac;om, no mesmo meio te
levisivo, do que manifestou igno
rar, e afirmou nom existir a pa
lavra "albafor". Com o que voce 
ignora sobre o galega, poderiam
se encher enciclopédias, e seria 
muito mais proveitoso para o 
nosso idioma que fosse estudar 
e destruir o "bable", que seguir 
em afastar dous paises, Galiza e 
Portugal, que estam cada vez 
mais unidos pala Comunidade 
Europea. 

O dogmatismo inquisitorial do 
Instituto da Língua Galega e da 
sua Cátedra, estam perjudicando 
a nossa lingua, e os reintegracio
nistas estamos senda persegui
dos e discriminados palas insti
tugons académicas e poderes 
públicos, mas cada dia com mais 
prestigio na comunidade científi
ca internacional. Triste situac;om 
atravessamos, mas ternos a té 
dos cristaos p~rseguidos, pois a 
verdade prevalece, por muito 
que queiram voces aplata-la. 
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XOSÉ LOIS 

Ternos pe felicitá-lo polo seu 
salário, e aguardamqs de voce 
umha resposta. ; + 

MEENDINHO 
Grupo Reintegracionlsta Autónomo 

· (Ourense) 

LUCIO RAFAEL SOTO 

Na reunión celebrada o dia 16, 
entre representantes da Admi
nistración autonómica e os sindi
catos representantes do persoal 
da Xunta da Galiza, co obxecto 
de debater as relacións de pas
tos de traballo da Consellaria de 
Educación , os sindicatos abaixo 
asinantes decidimos dar por re
matada a reunión pola atitude 
impresentábel mantida polo re
presentante da Consellaria de 
Educación , que podemos resu
mir no.s seguintes aspectos: 

Despois de ternos entregado 
unha proposta de relacións, para 
que os sindicatos fíxésemos ale
gacións, no mesmo momento do 
início da reunión entrégannos 
outra relación distinta sen darnos 
opCion ·para que podamos reali
zar modificacións. 

Ademais nestas relacións falta 
· · máis da metade das prazas da 

Consellaria, en concreto as de 
todos os cen.tros e outras unida
des. · 

Pretende este Secretário con
solidar. as mil e unha irregulari
dades e ilegalidades que a Con
sellaria realiza a cotio. 

Baste un exémplo: na relación 
aparecen prazas de nova cria-. 
ción cobertas con destino defini: 
tivo sen mediase nengun siste
ma legal de provisión destes 
postas. 

A sua atitude groseira, · prepo
tente e carente do máis mínimo . 
rigor profisional, considerámola 
un insulto aos representantes 
dos traballadores democratica-
mente eleitos . . 

Por todo isto e porque ade
mais consideramos que aver
gonza á institución pública que 

representa, solicitamos o cese 
fulminan'te do Secretário Xeral 
Técnico da -Consellaria de Edu
cación e Ordenación Universitá
ria: Lúcio Rafael Soto. 

CIG 
cccoo 

UGT 

AS FLORES DO CONCELLO 

Nunha carta persoal , ínt ima e 
galante, oferécenos flores o se

. ñor alcalde, para pór fermosa e 
· en flor a cidade de Vigo. 

Nós, mulleres destinatárias do 
regalo , ternos algunhas dúbidas 
ao respeito . Será o señor alcalde 
quen nos agasalle con flores ou 
co naso diñeiro nos regala flo 
res? 

Ademais , canta o momento: 
. ocor'réuselle esta idea en véspe

ras da campañ_a eleitoral, qu izá 
intentando porse a ben con moi 
tas posíbeis votantes. E lago, o 
encargo: non só coidar as plan
tas, senón facer de Vigo unha ci
dade limpa, fermosa e florida . 
Nós, pobres coas nasas mace
tas para inventar novas zonas 
verdes xa que as que hai son in
suficientes, para frear a especu
lación ·urbanística que recebe al
gun _que outro parabén do Con
cello, para restaurar .o verde co
berto coas losetas do Concello . 

Está claro, o diñeiro do Conce
llo só se gasta nalgunhas cou= 
sas: quizá facer vivendas non 
sexa competéncia do Concello, 
pero os Centros de Planificación 
Familiar si, garderias gratuítas 
tamén,centros de Drogodepen
déncias tamén e tantos outros 
servícios públicos que son esca
sos e que se reducen apesar da 
demanda existente. Neste sentí- · 
do queremos salientar a marcha 
atrás que supón a falta de orza
mento do Cedro e o peche do 
centro de Planificación Municipal 
como tal. 

Nós qúeremos calidade de vi-

da, máis zonas verdes, máis. de
puradoras, mellar · planificación 
urbanística, máis servícios so
ciais, menos contaminación, me
nos especulación ... e queremos 
máis feítos do Concello neste 
sentido, menos actos simbólicos 
que non· son máis ca sí¡nbolos 
que negan a dura realidade da 
actuación cotiá do Concello. 

E xa escoitamos o refrán po
pular que di: Nas zonas verdes 
poñen losetas e logo regálannos 
losetas. 

OLGA M1 SÁNCHEZFACHAOO 
e vários colEctivos feministas 

(Vigo) 

OS KURDOS E A HIPOCRESIA 

A morte e a opresión só se pon 
de actualidade· cando se dá re
pentinamente e en cantidades 
masivas. Este é o caso da situa
ción. dos Kurdos no lraque. Só a 
marte de millares deles en pou
cos dias logrou que se convirtan 
en notícia. 

Un povo de perta de 30 mi
llóns de pefsoas, un dos máis 
antigos de Asia Ocidental , situa
do nun dos enclaves xeo-estra
téxicos máis importantes domun
do actual, está sendo masacrado 
polo rexime do lraque ante a 
máis absoluta complicidade de 
Ocidente e dos seus al iados na 
zona. 

Repartidos entre cinco esta
dos, os Kurdos , a quen se lles 
nega a sua própria existéncia, 
constituen a nación sen estado 
máis grande do mundo. O Kur
distán é unha rexion xeográfica 
perfeitamente configurada na 
História, cuxo território abranxe 
unha exte~sión aproximada de 
·sao mil km , similar á do Estado 
español , que vai desde a cordi
lleira Taurus , ao Leste dél actual 
Turquía, até os montes Zagoros, 
ao Oeste do Irán, no cruce entre 
Oriente e Ocidente . Ocupada po
los actuais estados de Irán, Ira
que, Turquía, Síria e a URSS. 

Os Kurdo s talan unha língua 
comun indo-europeia, escrita 
desde o século VI I e con relixión 
islámica sun nita na sua maior 
parte. De orixe pouco clara, o 
seu nome aparece xa na História 
no séc. XVI a.C. 

A partir de 1300 sofreron inva
sións dos Mongois , Turcos, Gre
co-Romanos , Arménios, Rusos, 
Persas e Árabes. Durante sécu
las, este povo sen estado foi "ad
ministrado" por governos alleios 
ql::le, porén, non chegaron a inci
dir muito no seu m0do de vida e 
nas suas antigas tradicións. 

Con un enclave territorial entre 
montañas e· un tipo de economia 
baseada no pastoreio e nunha 
agricultura familiar de subsistén
cia, que conleva un tipo de vida 
semi-nómada que non recoñece 
as fronteiras políticas que sepa
ran os Estados, conseguiron re
sistir á opresión , e continuar a 
sua longa luita para constituir un
ha unidade política. Hoxe voltan 
ser masacrados impunemente 
polo rexime iraquiano ante a pa
sividade da comunidade interna
cional con EUA e os seus. alia
dos imperialistas á cabeza. 

Ninguén quer un Kurdistán in
dependente, ne·n revoltas que 
subvirtan a :·nova orde interna
cional" ianqui. A libertación dos 
Kurdos, -como a de calquer pa
vo-, é algo incómodo para 

Washington, Ankara, Damasco, 
Bagdag ou Moscova. Por iso 
permiten, coa hipocrisia que os 
caracteriza, que as tropas do Ira
que continuen co xenocídio. Ao 
fin só usan os mesmos métodos 

. que a ditadura turca utiliza con
tra os máis de dez millóns de 
Kurdos que viven neste Estado, 
ou os millares de vítimas que a 
aviación americana causou cos 
seus B-52 sobre a povoación ci 
vi I do lraque. A ONU , hoxe se
cuestrada polos intereses dos 

· países ricos e imperialistas, non 
amasa o mesmo empeño queti 
vo de "libertar" Kuwait por solu 
cionar este longo conflito , xa que 
non está en xogo o petróleo nen 
as .vidas dos bariqueiros árabes. 
Dupla moral , dupla hipocrisia. 

Organización Unlversitária do MCG 
(Santiago) 

UNIDADE 
DO INDEPENDENTISMO 

Debemos, queremos e sentimos 
unha fonda preocupación polo 
futuro da nosa pátria. Por iso in
sistimos, mais unha vez desde 
este ún ico meio, para nós, que 
ternos sobre a mesma cuestión ... 
"a unidade do independentismo". 
E expomos argumentos (?) , no
vas e repetidos, incluso simples, 
para chamar de novo aos-as que 
estexan interesados no proxecto. 
Pensamos que ainda non é tar
·de, mais tampouco tomos tempo 
que perder. 

Para nos (C.l.S. BP) a primeira 
e pr incipal razom para urdir a · 
i.midade som os -as pressos-as 
independentistas. Sem a unida
de pasará muito tempo antes de 
velos de novo ceibes na sua te
rra. Vai para longo a sua liberda
de .. . E coidamos que sobre isto 
sobr.an consideracións. 

No panoráma político da nos
sa patria ternos de todo: Direitas 
espanholas. direitas nacionalis
tas, direitas galeguistas, centros 
nacionalistas, esquerdas, es
querdas nacionalistas, esquer
das amorfas ... E o BNG. Por lé
xica e simples análise política é 
necesária a existéncia dunha or
ganizazom á esquerda do 
BNG ... E o debate e discusión 
sobre isto dará-se fora dos 
meios de comunicazóm , onde 
corresponde e entre os que hoje 
formamos a "diáspora" indepen
dentistaq. 
· No panorama sindical. .. que 

podemos dicer : despois de levar 
anos de trabalho e frustracións 
na INTG, antes na ING, antes na 
CSG , e agora mesmo na corda 
frouxa da CIG ... e vendo pasar o 
que pasa. 
. No aspecto social Galiza nece

sita pessoas que levem o nome, 
o orgulho de serem galegas-as 
coa forza da resisténcia. 

Os C. l.S. 80 propomos o início 
de conversas entre as organiza
cións, grupos, colectivos e inde
pendentes interesados-as no 
projecto unitário e frentista ... E 
assembleário. Que estas conver
sas saian dunha chamada públi
ca non restrictiva. (salvando a se
guridade e prudéncia necesá
rias) para iniciar o longo caminho 
tantas veces atrancado. 

Colectivo Independentista 
SETEMBR080 

(A Corunha) _ 
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Poeta no senso máis puro 
da palabra, pertencente a 
un grupo acruxolado 
despois -da guerra, Maria 
do Carme Kruckenberg 
está sempre na plataforma 
pública para dicer os seus 
poemas sempre que é 
reclamada. O seu 

primeiro libro en galega 
foi publicado no 1960, 
Canaval de Ouro, saindo 
despois Cantigas de 
amigo a Ramón 
Go1'1z,ález-Sierra 
Pampillón, A sombra 
ergueita e Cantigas para 
un tempo e~quecido. 

Maria do Carme 
Kruckenberg 
'Os poetas son s9ñeiros de 
terceira: é imposíbel publicar 
un libro de poemas·' 

• XAN CARBALLA 

Tiña 16 anos e era unha pequena 
entre grande nas tertúlias nas que 
se recuperaba un algo o debate po
lítico e cultural despois da guerra. 
Con e a idade Maria do Carme 
Kruckenberg ía dous dias á semana 
ao baixo da antiga Taberna Ala
meda de Vigo, de 8 a 10,30 da noi
te, cun grupo de per oas nomeada
mente da letra e da arte , "era 
polo ano 44. 45, 46 e 47. Despois 
moito marcharon, para América, 
para Madrid. O que iamo regular
menre érrmo Laxeiro Prego, os 
Alvarez Blázquez e eu e á vece 
Cel o Emílio Ferreiro. Falába e de 
todo nun re ervado que tíñamo 
para nó : de literatura, primordial
mente, e de pintura, tam n de polí
tica,.. e lembro que recitabamo , á 
veces, o himno galega. cantándoo 
sen camar. Eu era moi nova e todo · 
tiñan unha predilección por min 
que empezaba a facer poesia. Em
pecei escribindo en galego e . 6 dei
xei de facelo ante a -dific1,1ldade de 
publicar. Daquela a poesia en gale
ga era nacionalismo e iso significa
ba ser de esquerdas. O primeiro .li
bro foiera Cantif{aS do vento , poe
mas moi cortiños, os prirñeiros bal
buceos na poesia que eu fixen". 

A narración deses primejros come
zos tatcxantes na escrita de criación 

, en galego preceden á sua viaxe á 
América, onde viviu vários anos e 
coñeceu ás figuras máis importan
tes do exílio galego e españo l da· 
época. "Había un xeneral en Vjgo 
que tiña cabalos e pedinlle se me 
deixaba montar nos que non usaba. 
Accedcu e fíxenme íntimo amigo 
db seu asistente, que me esperaba 
no Castro e logo íamos por Beade e 
Matamá até a praia de Samil. ' /\ 
voila dunha desas viaxcs comccei a 
escrebcr poemas para a miña sor
presa, c.¡ue nen scc.¡ucr scguira un 
bachillerato vinculado á literatura. 
J:sc· libro , que fun completa.ndo, 
non o puhlic.¡u<;i porqu<; d<;spo is ca
<,_e i e fun para /\rxentina 110 1 º49. 

"En Buenos Aires coñecin a Lo
renzo Varela, Luis Seoane, Cua
drado, Alberti, estiven duas veces 
con Castelao (unha persoa docísi
ma e extraordinária, aberta,un per
sonaxe auténtico). Por entón o 
Centro Galego convocou un pré
mio de poesía en galega e Alberti 
anirnoume a mandar os meus ver-
os, dicíndome "serán poemas de 

adolescente, como ti dis, pero aquí 
hai poesia", axudoume a facer a 
escolina e mesmo el escolleu o tí
tulo. A sorpresa nosa foi que o pré
mio daq uel ano foi para Ramón 
González Alegre, que escrebera un 
libro en castellano. Non quedei de-
encantada pero mái adiante ó 

unha VP.Z mandei un meu libro en 
ca tellano ao Adonais, do que fun 
finali ta con outra cinco obra . 
Ademai á vece hai que escreber 
para prémio e eu non sei facelo. 
Desde entón escrebin metida na 
miña cunchiña e para min". 

Auto poética 
e siléncio editorial 

No fio da conversa Maria do Car
me Kruckenberg adiántase mesmo 
ás cuestións que un ·leva pensado 
plantear "non sei se será certo o 
que dicia Juan Ramón Jiménez, 
pero penso que o poeta ten que es
creber primeiro para si e despois 
para os demais. A poesia é máis 
íntima que unha novela, máis fon
da. É un anaco de ti mesma que 
botas fóra e hai que ter unha cabe
za bastante Nrme · para non deixar 
de ti, e que lea a "'ente, algo no qµe 
non eres. Probabelmente agachás 
cousas na poes_ia pero o bon Jeitor 
sabe s~mpre onde estás. Penso que -
poetas son quen cscrehen e quen 
leen, porque cstes úllimos tenen 
que ter a capacidade de asimila 
ción dese poema e comprendelo. 
Normalmente a .. xcnte non enlende 

,a poesia, 4u_i1.a is porc.¡ue desde pe-
4uenos non f'oron educados nela . 
No noso país os poetas son gran 
des soñeiros d<..: t<..:rccira: é imposí-

'ÜsQUE 
ESCREBEMOS NOS 
ANOS 50 ESTAMOS 
UN ALGO DEIXADOS 
DA MAN DE DEUS, 
AINDAQUEEU 
SINTOME XOVEN 
PARA RECITAR AO 
LADO DOS MAIS 
XOVENES' 

bel publicar un libro de poemas". 

Desde 1,984 esla muller. -veterana 
dunha xe1;0ración de posguera, 
xunto a outras catro mulleres "unha 
en cada província: Pura Vü1.quc1. 
en Ourensc, Xoha11a Torres na Co
ruña, f ,1 11. Pom Garl.a en Lugo e eu 
en Pontcvcdra .. _ nou puhl ica 1111 1 i
hro. Ten dous preparados para dar 
ao prclo e ne11~1111ha L'llilorial ~ale~ 

ga se atreve. Non mostra resenti
mento nengun por ese siléncio im
posto pero constata esa realidade 
"pode que teñas algunha axuda ins
titucional e logres editar pero hoxe 
é rnoito máis difícil publicar poesía 
que na época do franquismo". 

Nacida no 1927 Kruckenberg sín
tese integrada entre os poetas xó
venes, dos que é amiga, "cada vez 
que me pecten ir a algun lado _vou 
encantada porque a xuventude que 
fala galego, que está preparada. é o 
futuro da rÍosa te1 ra. Pero os que 
escribimos nos anos 50 estamos un . 
algo deixados da man de Deus, 
ainda· que eu síntome xoven para 
recitar ao lado dos máis "'óvenes e 
ademais é a miña obriga facelo". 

O feitu de ser muller define unha 
característica como criadora'? 

Non fago distinl'ións. ainda que 
qui1.ais os críticos o fagan. Como se · 
pode diecr que unha poesia é kmi
nina c outra mm? Se hai moilos po
elas homes L' 1i non salk'S que unlia 
obra est<Í kila por un home. por que 
11011 pode ser esa poesia kminina'!. 
Eu l'sneho L' L'SLTL'hin poesia moi 
dura. como (lS "P(w111as i11evita -
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bles" que veño de traducir ao gale
go, e non .se pode adxectivar COQ10 

-feminina , é poesia e para min non 
ten sexo. Non creo nesas divisións. 

Nun acto recente facia unha de
fensa dunha poesia sempre atra
vesada polo social. . 

Penso que a poesia social foi im
portante hai arios e neste momt>nto 
actual. Hoxe hai causas neste mo
mento histórico nas que se precisa 
cantar as mesmas cousas que en
tón. Non sei se ten'tos ou non un 
retroceso político. pero estou certa 
de que o mundo está mudando. 
non S<\bemos se para ben. ou para 
.mal. Recén nacida eu foi a guen-.1 
de Africa. con nove anos vivin a 
guetTa civil. despois a Guerra Eu
ropea. despois Corea. Vietnam .. .. 
estou vivindo unha guera perma
nente. Cada .vez que l'l'llo un xor
nal o primeirn que topas ¿ unha 
lraxédia l' iso non pasou . csLí prt'
Sl'lltL' pl'rmancn:cmcnte e asi ll sin
to. ¡\ f;\nw. a xentc ftt\indo da sua 
terra ... islo l; o 111esnw de hai amis. 
A pa/.' a pomha da pa; foi lkstrui -·· 
da moitas \'l'l'L'S. non C\istt'. 
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(Ven da páxina anterior) 

Un. amigo dicíame que a nosa xera
ción deu mal resultado físico e é que 
vivimos sempre en estado de alerta. 

Nese mesmo acto do que antes 
falei, vostede ·defní~se como unha 
persoa de esquerdas pero sen 
adscripción política. Como defi-· 
ne esa idea sua? 

Són dunha esquerda que é doutra 
maneira: a humanística, a de xente 
perfeitamente honesta, a de quen 
non se aproveita do seu nome para 
nada, .. quizais é unha esquerda 
máis antiga pero paréceme máis 
séria e sen aprovéitamentos de 
nengunha .clase. 

Hoxe hai xente que senta detrás dun 
despacho e calquera o _saca de aí, 
convértese en algo vitalício. Non 
estou dacordo, como non o estaba 
antes de ~ue houbera quen mandara 
cuarenta 'anos no país anteriormen
te, é que estamos xogando ao mes
mo? quen antes ridiculizaba a pes
ca, a caza e os iates agora fai o mes
mo. Non se pode ridiculizar algo no 
que vas cair despois, hai que ser 
consecuente. Eu son a mesma que 
aos 18 anos cos meus ideais e a mi
ña maneira de pensar. 

Vostede participa e organiza reci- · 

tais poéticos. Pensa que é a forma · 
·ideal de comunicación do poeta? 

Coido que si. É moi importante na · 
poesia dar recitais, ten que haber 
un grupo que organice recitais 
duante o ano que servan para con
cenciar á xente sobre o valor da 
poesía.- Hoxe é a arte máis limpa: 
non se cobra, apenas se venden li
bros ... somos case os cartuxos da 
arte xunto con alguns composito
res de música. 

Vostede non escrebeu pros~? 

Eu escribin unha narración para 
nenas e recentemente outra peque
na causa. Non seria capaz de escre
ber unha novela: teño unha con
cepción restrinxida do que quera 
dicer para o que o poema me serve, 
e mesmo o poema curto. Eu preci
so condensar o que teño que dicer 
e nunha novela andaría perdida, 
poderiaI1me as personaxes e serian 
e~es os que mandaran. 

E que xuício ten sobre a poesia 
que hoxe se fai no noso país? 

Está nun dos seus mellores momen
tos: hai moitos e bons poetas. Con 
diferérlcia é o lugar da península no 
que mellor poesia se fai mesmo 
ollando aos demais en conxunto. + 

Peden un programa especial 
da TVG para Xesus Campos 
Can ·sen Dono organiza 
unha exposición do criador recentemente f alecido 

•M.V. 

Público e conferenciantes presen
tes na inauguración dunha exposi
ción dedicada a Xesús Campos, 
celebrada o pasado ·dia 12 no Cas
telo de Soutomaior, coincidiron na 
esixéncia de que a TVG ten o 
compromiso moral de realizar un 
programa monográfico ao que foi 
un dos seus máis inquietos guio
nistas, recentemente finado. Entre 
outros programas, Campos foi o 
responsabel de A ver que vai ser 
isto, un dos .exercícios máis desin-

. toxicadores que ten emitido esta 
cadea de televisión. 

O acto que servia de presentación 
á exposición estaba organizado po
la revista de humor-Can sen Dono 
que daba a coñecer simultanea
mente un número no que se reco
pilaban os traballos do homenaxe-

. ado na citada publicación. 

O acto, que non caiu en nengun 
momento nos tonos necrolóxicos, 
abalou entre duas intervencións 
nutridas. e aparenteme.nte dispares 
como era a persoalidade de Chichi 
Campos-, a do diseñador Xosé 
Diaz, un dos seus amigós e colabo
radores máis antigos e a dos acto
res Morris e Manquiña, colabora
dores na última etapa da vida do 
guionista,-humorista e colaborador 
de prensa. 

Diaz destacou sobre todo a inte1i
xéncia e a valentía de Xesús Cam
pos "e que con Gerteza son a causa 
última da sua marte". ocurrida á 
prematura idade de 38 anos". 

Morris e Manquiña coincidiron 
nesta apreciación e destacaron a 
importáncia de Campos como cria
dor, as máis das veces escasamente 
recoñecida-a causa do tono humo
rístico e cotidiano característicos 
da sua obra. Interviron tamén o 
anfitrión e alcalde de Soutomaior, 
Fernando Pereira, o promotor da 
revista, Antópio Mascato e a· di
rector de Diarzo 16 áe Galicia 
MiguelBoo. 

0_f(fi4-Pl/Ti (~1iSTA5 PVTEAP05)) 

Como Castelao 

Fustigador inesgotábel en vida de 
mediocres e tiralevitas, Campo 
parece que se pode convertir nun
ha figura incomoda ainda de poi 
de falecido. A sua obra é agora re
collida polos seus amigos de sem
pre, como o será moi axiña polos 
responsábei do Pub O Patacón da 
Coruña que escolmará noutra ex-

posición parte do seu traballo 
de acedo humor. 

O re pon ábei da TVG e o eu 
mentore ideolóxico parecen ter 
ainda re erva para apropriar e do 
cadaver. A Chichi Campo poden 
tardar elle en recoñecer o eu 
méritos 40 ou 50 ano . como a 
Ca telao, figura coa compania e -
beltez e elegáncia. • 

Ciclos de Tarkovski e Edgar N eville na 
programación do Centro Galego de Artes da Imaxe 

•x.c. 
O Centro Galego de Artes da Ima
xe, recenfemente aberro nas suas 
instalacións da rua Durán Loriga 
de A Coruña ven de organizar, en 
colaboración coa Asociación So
cio-Pedagóxica. Galega e a produc
tora Videoesquimai SA, a progra
m_ación dos ·m~ses de Abril e Maio. 
Combinando a produción galega -
neste caso videográfica- cos ciclos 
de cine, o CEGAf vai na procura 
de dinamizar o mundo da imaxe na 
Gal iza. -

En canto ás producións galegas o 
dia 23 de Abril Antón Reixa e a. 
sua equipa apresentarán Ringo 
Rango, un trahallo do pasado ano. 
que entra dentro dun ciclo intitula
do Un <'squimal na cort<' do audio
visuul, que inclue un resume de Si
tio /Ji .,·finto ; Sall'<1t1ll'11to e· Soco
rri.,·1110 e o pníprio R i 11go Rango. 
Odia 25 'é 26 de J\hril cclehraran
sc scnllos scmin;írios de recupera-

ción do património audiovisual, 
con ponéncias de Xosé Enrique 
Acuña, Xosé Luis Cabo, Gustavo 
Docampo, Manuel González, An
gel Luis Wueso, Tino Martínez e 
Ramón Rubio Lucia. 

O dia 30 de Abrif, con presenta
ción de Felipe Senén, proxectarase 
a produción Arquitectura defensi
va, con guión do próprio Senén, re
alización de Vídeo Prod11ció11 Iris e 
produción da AS-PG.- O obxectivo 
.do vídeo é catalogar as p,rincipais 
mostras da arquitectura militar ga
lega e percorre, desde o Neolítico á 
Guerra de lndepem.léncia· c_ontra os 
franceses os principais fitos da 
l listória de Galicia. 

Ciclos de cine 

. Tarkovski e Edgar Neville son os 
c:i11e;1stas escollidos para ahrir dos 
dous p1:imetros ciclos rinematog.-.í
firns do CCiJ\L Do fakcido rineas-

ta oviético vaise poñer o mellor 
da sua produción. Solaris ( 15 e 16 
de Abril), Stalker ( 17 e 18 de 
Abril). e San-if"ício ( 19 e 22 de 
Abril). 

De Nevil1e estfo previstos Q11cc11 
Kc//\' (25 e 26 de Abril). A im11ia 
do lÍií'1l'im ('.~ e 6 de Maio ). O cri
mc da rua dos horcladorcs (. 7 e 8 
de Maio), .O IÍ/ti1110 rnho!o (9 e 10 
de Maio) e A 1·ida 111111fio (13 e 1--l 
de _Maio). Os dias.29 de Abril e 2 
de Maio proxectarase un documen
tal de Pedro Carvajal e Javier Cas
tro que explora a época do cine de 
Neville. un dos pouros cineastas 
espailois que ao xuício dos respon
sfüeis da prngramarión do C'GAI 
merece o calificativo de 111uor. O 
título é O 11 ·m¡10 de Nn·il/c. 

O hodrio para todas as actividatks 
. L; üs 20 horas L' o prfrio de 30 pe

sos. 20 pa1:a tlS portadtlrL'S do Car
llL; \:oven. • 



Un retrato 
adiantado 
no tempo 

As causas 
-de George Perec 

A comezos dos 60, a novela fran
cesa atopábase nun caleixón sen 
saída. En 1963 deuse a coñecer 
J.M.G. Le Clézio con O atesta.do, 
que gañaria o prémio Renaudot. 
Dous anos máis tarde, outro escri
tor Aovo, Georges Perec, é distin
guido co mesmo galardón pola 
novela Les c.~oses. (Curiosamente 
(?), tnato unha como outra, son tra
ducidas ao pouco da edición orixi
nal e publicadas en esepañol por 
un me mo editor, Carlos Barral.) 
Le Clézio e mais Perec son ben 
di tintos entre si, pero son os máis 
intere antes narradores gauleses 
que comezaron a publicar na déca
da dos 60. Por outra banda, até hai 
ben pouco eran uns perfeitos des- .. 
coñecidos fora do hexágono gau
lés. Le Clézio continua a escreber; 
Perec morreu en 1982. Le Clézio 
non acadou, fora do seu país, o re
coñecimento que lle é debido (1). 
O éxito de Perec hoxe en dia é co
mo para sentir vergoña allea, non 
por el, claro (2). Mais, como sem
pre, benvido sexa ese éxito se per
mete coñecer máis e mellor cal
quer escritor ou poeta que até onte 
só era coñecido e idolatrado por 
unha série de seguidores e estudo
sos da sua obra. 

O éxito, fora de Franza, postnwr
tem de Georges Perec permite que 
se coñezan até obras inacabadas. 
Ou que se publiquen e traduzan no
vela e textos seus que seón seria 
difícil que chegasen a mans do lei
tor. De ta maneira, hoxe, oportuna
mente mai en oportuni mos , ve 
lume en galego a primeira e xa ci
tada novela de Perec: As cousas, 
publicada por Edicións do Cumio, 
e traducida, belarnente, por Gonza
lo Navaza. A alientar dua cou as: 
o re pon ábei de Edición do Cú
mio fan traducir unha novela que 
e ben xa e taba traducía ao e pa

ñol (Seix Barral , vertida por J. Ló
pez Pachecoi, Biblioteca Breve 
251, 154 páx. , Febreiro de 1967), 
é inacce íbel ao leitor ou curio o 
por e tar e. gatada hai moitos ano 
e non ser reeditada nunca -existe 
unha versión catalana publicada 
hai, máis ou menos, un ano; pero 
as ediroriais catalanas non compi
ten coas galegas-, polo que esta 
v·ersión pode ter leitores engadidos. 
E: o tradutor escollido é o ideal por 
ser Gonzalo Navaza un dos poucos 
escritores galegas que coñece a 
obra de Perec no seu conxunto, e 
porque sabe o que e Oulipo (Obra
doiro de Literatura Potencial); e, 
ademais, ten estudiado e traballado 
os métodos ('!) e propostas deste 
obradoiro -vésaxe a -revista "Dor
na", n 11, Xaneiro de 1987). 

Pero vaiamos á obra que nos trai, 
As cousas, a obra con que, con for
za, como se di na lapela, irrompeu 
George~ Perec nas letras francesas. 
E unha novela breve, pero intensa. 
Chca de forza e engado, dunha pri
meira leitura fácil pero é rccomcn
dábel tornala a ler: descobriranse 
matices e acertos q uc se escaparon 
a vez primeira. Usando, botando 
man dos seus estudios de sociolo-

xia, tomando -de Burroughs- a téc
nica do "cut-off' (consistente. en 
pór na novela todo o que acontece 
no momento de escrebela; método 
que desenvolvería máis en La vie, 
mode d' emploi), intentando desci
frar o mundo dándolle Uflha nova 
lexibiiidade. -Daí a cita final de 
Karl Marx: a partir do método usa
do na novela, o autor intenta a bús
queda da verdade (despregada). O 
método (que debe ser verdadeiro, 
parte da verdade que se intenta 
buscar), sociolóxico e ao mesmo 
tempo debedor da "escola da mira-

. da", consiste en que o leitor reco
ñeza os obxectos e as cousas, e a 
meio deles a conduta dos persona
xes da narración, os seus movi
mentos máis íntimos. Iso conduce, 
en certa maneira, a unha dedución 
heideggeriana: os obxectos son 
másc;aras do. viver cotián. Quer di
cer, xa que os personaxes non ou
san ser, a representación -Qu enu
meración- dos obxectos (das cau
sas) que aman ou ódian os actores 
da narración levará a un coñeci
mento profundo <lestes, ao coñeci
mento da sua inautenticidade. Non 
fai falta que falen, nen mesmo que 
existan; o autor, con ton frío e im
persoal, fai saber que os seres que 
disecciona na sua narración, e que 
están aí, a cada recanto, serán sem
pre máscaras, larvas, incapaces de 
ser auténticos, seguiran sempre o 
ritmo das "causas"; ritmo que con
duce ao máis perfeito conformis
mo, á identificación do ser o ob
xecto, á máis absoluta identidade 
coas "causas", á alienación total. 

As cousas, narración datada, é unha 
novela intemporal. Os seus prota
gonistas -se é que protagonistas 
non son "as causas"- parece un re
trato actual dos "yuppies", das suas 
mitificacións e das suas mitifica
cións. As análises de Perec sobre 
certos meios de comunicación fran
ceses, "L'Express" en concreto, e o 
seu impacto en certas capas da so
ciedade gaulesa nos anos 60, son 
facilmente aplicábeis, por exemplo, 
á España dos 80 e o xornal "El Pa
ís". A escrita, límpida, fría, cé!seque 
matemática, beavorista, non debe 
impedir ver a paixón que subxace a 
cada paso, detrás de cada frase. Pe
ro sobretodo compre ver en As 
cousas (a parte do seu valor intrín
seco) o início dunha obra literária 
rica, diversa, apaixonada, apaixo
nante e maravillosa. Unha obra li
terária que salienta pola búsqueda 
da verdade a partir dos métodos e 
propostas narrativas que intentan 
implo ionar a novela desde dentro 
e que nada teñen a ver (como pensa 
máis dun diletante) cos crucillados 
ou o xeroglíficos. + 

XGG 

1) En gal ego pode encontrarse a colección 
de cantos de Le Clézio Mondo e outras his
torias. Col. Xabarín 22, Edicións Xerais. 

2) A história dos direitos de auto4r da no
vela -inacabada- de Perec 53 dias protagoni
zada polos editores italianos, non é só iden
cente como dixo hai pouco E. Beaumartin 
(secretario que fora do escritor francés), se
nón kafldana. Dos iniciais 7 millóns de pese
tas oferecidos por Eunade aos herdeiros de 
Perec, a cifra rematou en máis de 20 millóns 
entregados por Mondadori, que foi quen aéa
bou por levarse a novela. 

Beiras ·e o ,BNG 
no e~pello 
(1982-1991) . 

Prosas de combate 
e de maldicer 

Unha nova editora e -un libro novo, 
Prosas de combate e de maldi-
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cer; un deseño sóbrio e unha suma 
de saberes desde o literário ao po
lítico, desde o político ao económi
co, todo un xogo dialéctico de to
ma e daca, nunha palestra dós 
meios de comunicación e do Parla
mento galega ond~ X.M. Beiras 
dialoga, impugna, asusta e lamen
ta. En fin, un retábulo da vida gale
ga nas páxinas dun libro ao alean- -
ce de calquera. 

Os texto están distribuidos en DC' 
seccións; delas resaltan máis as se
guintes: 

Combates (pp. 9-59). Un tratarnen
to referenci~nte ás adverténcias e 
mal entendidos de ideólogos cos 
que Beiras busc<t-tender pon tes pa
ra clarificar as liñas programáticas 
doBNG. 

A estratéXia do nacionalismo (pp. 
127-197). Ensaios,, case todos pu
blicados en ANT, de reflexión his
tórica sobre os pasos dos · partidos 
nacionalistas desde princípios do 
70 ata agora. A sección máis ela
borada sistematicamente. Un com
plemento .á obra "Gal~9ia, nación 
mcesante". 

A sección IX, sobre a central sindi
cal, INTG, aporta aspectos a suamr _ -
ao debate sobre a estratéxia do 
nacionalismo. É breve, conxuntu
ral e afiada. Corresponde a uns in
tres de debate sindical con flemóns 
a ponto de cicatrizar. 

Tres seccións, A •porta pechada, 
(pp. -197-238), Cartón do Parla
mento (pp. -289-326), e Interven
cións parlamentárias, (pp. 345-
416), versan sobre centros de dis
cusión permanentes rra vida políti
ca actual. Poden terse asi as inter
venéións parlamentárias do autor, 
sempre breves, e que foron sacadas 
do "Diário de sesións". 

A Universidade, a Académia e au
tores son o restante articulado des
ta obra síntese do pensar de X.M. 
Beiras nestes últimos oitos anos. 
Colección moi completa e que reu
niu Feo. Pillado Mayor, o mesmo 
entrevistador de Beiras, xunto con 
Femán-Vello, cando elaboraron as 
conversas con este deputado. 

Pero esta obra ten, ademais, outra 
significación: presenta a modula
ción principal do BNG, unificando 
sen uniformar, o pluralismo inter
no desta forza política . Constitue 
asi unha aportación importante pa
ra dar a coñecero íter intelectual 
tanto de Beiras, como político, co
mo do BNG, como grupo de con
fluéncias para u·nha recuperación e 
co11figuración actual <le Galiza. 
Moi lonxe ile obras con antolox ias 
de discursos parlamentários, esta é 
un espdlo nec~sário para mirarse 
os proprios memhros .do BNG e, 
sobretodo, 1>s que seguen sen intei
rarse de que (iali1.a se está a dotar 

de instrumentos para a sua moder
nización como nación libre. 
A obra leva un índece de nomes e 
bótase de menos un cadro sincróni
co no que se ollara a referéncia aos 
artigas que .en cada momento se 
entrecruzan e asi conse.guirian 
máis forza para a análise do leit_or. 
Só desexar a esta nova editora 
"Laiovento" sorte e acertos. Obras 
que incidan nos gánglios vitais 
<leste país, son precisas e sexan 
benvidas. + 

FRANCISCO CARBALLO 

. . 
Beiras, Xosé Manuel, Prosas de combate e 
.maldecir, ed. Laiovento, Santfago, 1991, pp. 
450. Escolma e notas de Francisco Pillado 
Mayor. 

lVlusICA 

Vol ve 
o público! 

WimMertens 
Ensemble 

O éxito akanzado polo "Wim 
Mertens Ensemble" no primeiro 
concerto <leste novo "Ciclo de Pri
mavera" de Xuventudes Musicais 
de Vigo convida a valorar unha no
va xeira que xa está comenzando a 
facerse sentir na afeizón musical 
galega. A presenza de vários dos 
sobranceiros representantes dese 
caixón de sastre que se deu en cha
mar "neu age", no Auditório da 
Galiza de Compostela nos últimos 
concertos alí programados, coa 
consecuente aceitación popular, foi 
o ponto de partida. Actualmente, a 
asociación viguesa de XX.MM., 
que tantas veces foi vangarda na 
programación musical galega, ta
mén opta por esta sorte de "aggior
n~ento", e se nos anos oitenta era 
o "jazz" e a música contemporá
nea, nesta década é, para entender
nos, a música "minimalista" a no
vidade. Da continuidade desta liña 
artística son responsábeis diversas 
institucións cuxa axuda económica 
xa foi requerida pola !Jlentada aso
ciación, co cal o afeizoado saberá 
valorar, neste contexto político 
pre-eleitoral, a postura de quen 
arrisca ou non na defensa de pran
texamentos progresistas. Mentres . 
tanto, lonxe do respaldo que a to
dos os níveis sustenta a actividade 
do Auditório de Galiza, o histórico 
e permanentemente xoen colectivo 
vigués XX.MM:, fai da sua teima 
unha actividade própria de socie
dade normalizada, mália desenvol~ 
verse nunha precariedade de 
meios, que converte a sua ousadia 
nun contínuo risco. Polo -de pron
to, o máis imediato ven senda, 
dentro do "VII Ciclo Internacional · 
de Intérpretes Xóvenes" un con
certo da "Xoven Orquestra Clásica 
de Vigo". 

A estrea deste "Ciclo d·e 
Primavera", co "Wim Mertens En
semble", non pudo ser máis existo
so. A expectación criada a carón 
<leste músico belga veuse compen
sada polos espectaculares aplausos 
que rubricaron ao seu concerto. 
Desde logo que é un fenómeno, es
te do .. mini"malismo", que non debe 
pasar inadvertido a ninguén que se 
interese potas novas formas de ex
presión musical: 1an t\efasto é dei
x a rse levar polo cepticismo de 
qucn afirma que na música xa csl;í 
todo descoherto. como rendirse in
condicionalmcntc a todo canto tefü1 
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capacidade de surprer,idemos, que 
ven senda o caso que nos ocupa. 

Máis que calquer outro apelativo, 
o de música "repetitiva" é, talvez, 
_Ó que mellor encaixa, logo das <lú
as horas de concerto. Mertens, que 
utiliza<! voz simpleJ;mente para fa
cer "gorgoritos'', limita a' súa inter
pretación ao piano a un restrinxido 
número de notas que pode chegar a 
provoc.ar no espectador 1.mha sen
sación de montonia agobiante; 
mesmo se observamos fixamente a 
parte do cenário correspondente ao 
líder da formación, comprobare
mos como os seus dedos apenas 

. saen da parte central do teclado (e 
será de mal gasto dicilo, pero a la
mentábel comparación resulta ine
vitábel a quen teña a sorte de de
gustar a música dese grande pia
nista que é Keith Jarret), botando 
en falta, persoalmente, unha maior 
amplitude de rexisto; co cal, ante a 
dúbida verbo do domínio de Mer
tens sobre o seu instrumento, o es
pectador prefire concluir que todo 
se xustifica en función do conceito 
enunciado: repetitivo; por engadi
do, o piano, tocado coa enerxia 
que ali se viu, convértese nun ins
trumento máis rít.¡nico que melódi
co. Outra cousa é o "Ensemble": 
seis músicos desenvoltos cos seus 
instrumentos de metal; mália trans
mitiren parecida sensación de cír
culo sonoro pechado, esta é unha 
mensaxe enganosa: se afondamos 
na sua conceición vital da música, 
comprobaremos que o ritmo mecá
·nico non é tal: fica descontrolado 
nunha superposición de melodías, 
que máis que interferise comple
méntanse entre si. 

Pode satisfacer o gosto dos habi
tuais da música clásica, e neste 
sentido é sintomática a interpreta
ción con partitura; pero máis ben, 
se houber que buscar un referente 
estabelecido, este seria o da músi
ca contempQránea. Surprende a. 
amplificación nunha formación 
que ben poderia tocar "a pelo", e 
pola contra, é de agradecer a au
séncia de sintetizadores e demais 

- sofisticacións inecesárias nunha 
música que pode densénvolverse 
con sons naturais. O seu potencial 
é grande cara a captación de novas 
sensibilidades musicais; quer di
cer, moito "yuppi" que hoxe fica 
abraiado cun concerto como o co
mentado, dentro de vinte anos po
de conservar empolvado un disco 
de Wim Mertens, mentres compra
ba como os seus gastos retroceden 
no tempo, á par que avanzan artís
ticamente, escoitando un Mozart 
por exemplo. Sen dúbida, fenóme
nos como este do minimalismo es
tán senda o ponto de partida para 
moito afeizoado, que· a duras penas 
sabe valorar, hoxe por hoxe, a mú
sica de concerto, ou música · con 
maiúsculas. 

oe· momento, pendente ainda de 
confirmación, sendas actuacic)ns 

. de Lito Vitale e BiU Douglas. está 
anunciada', dentro' .<leste iniciado 
"Ciclo de Primavera" -a presenza 
dunha formación de '"jazz·· que in
clue músicos· da sona de Jorge Par
do (saxo). Caries Benavent (Bai
xo) e Joan Albert Amargós (tecla
do). A xulgar polo visto recente
mente en Vigo, e sobretodo en 
Santiago, (sen dúbida, capital. ta
mén no musical. <leste País), está 
claro que os ouvidos estún úbertos 
a novas sensacións; ou vellas, pero 
con ropaxe nova. Hai un público 
cada vez m;íis numeroso. disposto 
a resignarse na aglomeración dun
ha cola, que demanda impaciente 
algo novedoso. 

Será, cal premonición. o prim:ípio 
do fin. cara a morte do "rock"·! 

Pois que viva o .. rock.'! + 
X>:.M. ESTÉVEZ 
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As expec;tativas que 
· · traia a República, eran 

parecidas en toda 
Galiza. E as 
resistéilcias ao . 
cámbio, tamén. Vigo, 
neste aspecto, é un 

. bon lugar de análise e 
o autor oferece os 
dados mais 
significativos 

Ninguén discute, cando· se cum
pren 60 anos da sua proclamación, 
as enormes expectativas con que 
foi recibida a II República. A par-: 
tir do 14 de Abril de 1931, a for
mación social-histórica que cha
mamos España ía escomenzar os 
cambiós que posibiliiarian a trans
formación dunha estrutura econó
mica e de poder cuasi-deudal nun 
Estado moderno. Xa bastante antes 
da consulta eleitoral de carácter 
municipal que ~staba prevista para 
o 12, as prazas, as mas, os centros 
públicos, os cafés ou as casás dos 
cidadáns de todo o Estado, serne
llaban pequenos laboratórios onde 
se especulaba masivamente sobre a 
nova configuración que a Repúbli-
ca, no caso de que esta nova forma 
de govemo rachara coa monarquía . 
dos Boibpns, deberia ter no futuro. 
E Galiza, desde logo, non fuxiu 
desta efervescéncia colectiva. 

Cara ás eleicións a cousa estaba 
clara. En liñas xerais· tendiase á 
aglutinación de dous bandos: o 
monárquiCo e o republicano; cha
mado conxunción republícana-so
cialista, por resucitar esta forzas 
políticas o seu pacto de vinte anos 
atrás. 

En Vigo os bloques estában defini
dos. Por unha-banda, estaba a di
reita que, artellada ao redor da de
fensa dinástica, estaba xa, de.sde 
fins de Marzo, disposta á loita elei
toral. Co fin de hom"oxeneizar e -
uniformar critérios, o vintecinco 
dese mes disolviase -seguindo con- · 
signas de Madrid- a Unión Patrió
tica de Vigo e criabase a Unión 
Monárquica Nacional, de claro ta
lante primorriveii~ta e que máis 

· adiante daría orixe ~ candidatura 
Liberal-Monárquica. Pola sua ban
da, a coalición antimonárquica es
tal;>a formada por socialistas, agrá
rios e polo amplo movemento re
publicano que existia .na cidade. 
Todos se ·agrupaban entorno ao 
Partido Republicano Vigués que 
presidia Amado Garra Castellan
zuelo e que sumaba nomes como q 
de Enrique Blein Budiño, Rogélio 

_Andrade, Manuel Pérez Pan, ·ou .o 
avogado, recentemente falecido, 
Agustín Rivas Villanueva. Non se . 
poden esquecer outros núcleos an
timonárquicos como a agrupación 
de inspiración orteguiana "Al Ser
vicio de la República" (Francisco 
Pastoriza, Amado Garra Gonzalez, 
Gómez Román) e, sobretodo, o 
PSOE (Martínez Garrido, Loredcl 
Marti1.ez e Enrique Heraclio Bo~a
na, líder do socialismo vigués) im
portante máis pola masa obreira 
que arrastraba tras si, que polo nú
mern d\! candidaturas que apresen
taba. Polo que atinxc á Federación 
Agrária de Vigo, cabe citar como 
os seus líderes fiáis representati-
vos a AngCí Loreiro Rial, Marcia-

·. GuieirQ. 
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A-60 ANOS DA PROCLAMACIÓN DA REPÚBLICA . 

. BENVIDO O 14 DE ABRIL! 
CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

A eutória da esquerda o periodo republicano era,crecente. Na fotografía do Arquivo de Llanos óllase uo salón de baile na cidade viguesa. 

Os MONARQurcos 
SABIANQUEA 

CAPACIDADE DE 
MOBILIZACIÓN DOS 

SEUS RIVAIS ERA 
MAIORE 

CONFESABANO EN 
PRIVADO 

no Femández Casal ou Waldo Gil 
Santostegui. A estas tres forzas po
líticas· Kuntaríaselles, se ben de xei
to conxuntural, o Grupo Autono-' 
mista con Valentín Paz Andrade ao 
frente. (Ver recadro ). 

o dia da consulta eleitoral, o do
mingo 12 de Abril, a cidade apare
ceu completamente engalanada e 
chea de-caiteis anunciadores da ci
ta coas urnas. Ambos rivais deito
rais esforzábanse na organización 
de mítines e actos públicos que, 
ademais dos locais e as sed,es dos 
partidos, tiñan ño Garcia Barbqn e 
no 'l'amberlick os S((us cenários 
preferidos".-Para favorecer os miti- -
íles da conxunción antimonárquica -
ó PSOE cedeu os locais da Casa 
del i:>ueblo. Os monárquicos sabían 
que a caraci_dade de mobili"zaci.ón 
dos seus rivais era maior e confe
saban eff privado a imponente for~ 
za popular que tiñá a campaña dos 
republicanos 

A posición 
da prensa local 

A urna· viguesa' div~díase en doús 
tJandos. Por un lado "J<'aro de Vi
go", de clara tendéncia monárqui
ca; por outro "El Puehlo Gallego" 
4uc loitaha desde as suas páxinas 
polo triunfo da Rcpúhlica. As 

·mensaxes saidas desde os talieres 
de "Faro" levaban a impronta da 
belixérancia máis antirepublicana. 
Asi Alfredo Garcia Ramos; nun ar
tigo de primeira páxina intitulado 
"Aliados de hoy, enemÍgos de ma
ñana", escribía "Af-0rtunadamente 
é de confiar que a inquedanza que 
padeq:mos hai quince meses ate
nuada chegue a desaparecer ( ... ) 
Hai moito no actual e vociferador 
republicanismo de moda; pasará, 
como pasaron o polisón, o miriña
que, a perrera, a falda longa e os 
pantalóns chancnuHo'.' . O dia 10, o 
mesmo Garcia Ramos volvía á car
ga " ... os revolucionários francos, 
os disirmilado's, as esquerdas extre
mistas e hipócritas e solapadas· que 
teñen duas caras como o Deus Ga
no e non se ·atreven a dar nengun
ha, móstranse activos e audaces 
pensan f!Cobardar aos mode[ados 
( ... ) os nemigos do réxime, os per
turbadores que se unan aos antimo
náquicos por moda, os pollos pera 
de republiquitas- de direita con ·ben
zón papal oferecen un só frente e a 
el deben corresponder os partidos 
da o:-de é do moderantismo unidos 

para o fin comun ... " . 

Esta mesma violéncia verbal prese
guiu até o mesmo dia das eleicións 
e asi, un descoñecido articulista 
que firmaba co s~udónimo de 
"Fquis", nun artigo i_!ltitulado 
"Monárquicos a la lucha", afirma
ba "Un conglomerado disposto a 
asaltar o Poder, a conquistar como 
prezado botin de guerra as nosas 
tradicións e os nosos ideais ( ... ) 
únense só para o disfrute do mando 
sen fe e sen entusiasmo para servir 
á pátria, pero . cunha grande dose 
de despeito e unha sede de vengan
za que teñen que facemos meditar 
profundamente aos que vemos na 
Monarquía o máis firme baluarte 
contra a revolta ... ". Con este beli
cosos antecedentés, non é difícil 
imaxinar o ódio latexante que fron
te á República tomaría corpo arma
do a partires de Xullo de 1936. 

Pola sua banda "El Pueblo Galle
go", publicaba escritos de homes 
como Luis Araquinstais, Zulueta, 
Ortega ou Augusto Barcia que non 
cansaban de reclamar a amnistía 

Mani_festo galeguista 
O Grupo Autonomista Galega 
(GAG) de Vigo, que presidia Va
le'ñtin Paz Andrade e cuxo segcre
tário accidental na a1tura do 14 de 
A bri 1 de 1931 era Miguel Rodrí
guez, emitiu un comunicado pú
blico que transcrebemos polo seu 

__ interese: 

"O GAG, conmovido afervoada
mente poi-o adeveñimento grorio
so do réxime repubicano, confía 
arclante en 4ue este nobilísim<J re
x urdir da cihdadanía saherá con-
4uerir lamén poi-o que a Galicia 
sG refire, u1íhi1 <lecididaalencil>n 
dos novos Poderes pro-os proble
mas vitaes da nosa 'forra. 
"¡\ pronta y eficc11Le solucil>n d-

estes problemas constitue a mfijs 
outa aspiración do GAG, cuio~ 
compoñentes comparten o espírito 
_que anima aO$ actuaes poderes. 
Poi-os dous motives, este Conse
llo Direitivo ten a honra de pre
sentar º~" seus respetos fervorosos 
á xunta municipal republicana, 
ofrecéndo-lle a sua legal coopera
ción pro-afianzamento do réxime 
que nasce en ben dos intreses da 
cibdade, expresándolle a cspranza 

,·<le que ha de contribuir tamén a 
facer que as ideias de lib~rdade e 
autonomía dcixen a Galicia no 
oulo nivel que todos estamos no 
deber de procurarlk. 

"¡Vivan moilos anos!". + 
--- -·-~--- ·--~-----------------------· --

para os sublevados de Jaca ou para 
os implicados na intentona republi
cana do aet'ódromo de Cuatro 
Vientos, entre os que se atopaba 
Ramón Franco. Tamén desde o 
xornal de Portela Valladares levá
base a cabo a denúncia dos amaños 
caciquís e proclamábase, de de un
ha óptica galeguista que "había 
que rebelarse contra quiene o pi
den el voto. Debeis llevar al Ayun
tamiento a quiene con truyan el 
pueblo de pureza gallegui ta". 
Desde esta mesma per pectiva, Al
varo de la Ca a a inaba o 4 de 
Abril un artigo que co titulo "De
bere imperativo del gallegui mo" 
decia entre outra cou a "O gale
gui ta temo o deber inexorábel 
de air á rua coa no a bandeira a 
formar o frente antictiná rico ( ... ) o 
galegui mo puro, natura lmente 
apartado de toda cue tión que non 
afecte e encialmente a Galiza, ten 
o deber inexcu ábel de abrir un pa
rénte e na ua hi tória mental para 
actuar políticamente frente a un re-

. xime de tal natureza , para actuar 
conxuntamente coa forza repu
blicanas" . Xa a finais de Marzo, 
Angel Lazara deixaba clara a pos
tura do xomaL vigué nun esc1ico 
que baixo o titulo "Súbditos o Ciu
dadanos" decía "A vida política es
pañola ten chegado a un ponto de 
claridade perfecta. Nada de ambi
guedades, nen de remendos, nen de 
disfárces: Monarquía ou República. 
Non hai ntáis nesle momento. Ma
ñán poderemos discutir ao~ homes 
da República, poderemos atacar ou 
aplaüdir os métodos e programas 
do novo Estado, pero hoxe por ho
xe a ¡;uestión non pode ser m:\is 
simples. Cuidamos firme e honra
damente que un . Estüdo Moderno 
non pode aceitar a existéncia dun 
monarca. Nengun home dri noso 
tempo pode ~e z) medita. un~ instan
tes- ronrehir que nesta t?poca pode 
haber governantes ou "govt:'rnadt)S 
pola "Grücia de · Dcus" ... nace hu 
millado .o cidadün dun país que ad
mite o prindpio mon:irquico" -



A posición da Igrexa 

Coñecida é a postura defendida 
polo Cardenal Segura, que xunto á 
case totalidade do alto clero -agás 
a posición notabilísima de Victal i 
Barraquer- amosábase absoluta
mente en contra da postura repu
blicana. Fiel a estes presupostos, 
Monseñor Garcia e Garcia, obispo 
de Tui deixa claras as cousas nun-

"' ha pastoral feita pública a catro 
dias antes das eleicións "Non po
demos calar na hora presente se
nón que impulsados pola concién
Gia que nos manda clamar, ergue
mos a nosa voz para adoctrinar aos 
nosos amadísimos diocesanos so
bre os seus deberes para coa nosa 
queridísima Pátria na hora presen
te" . Mais adiante, García e García 
exortaba aos católicos a que res
peitasen e obedecesen ás autorida
des monárquicas e a que reflexio
nasesn sobre a necesidade de pór á 
Igrexa en boas mans. Dentro desta 
política antirepublicana que carac
terizaba á Igrexa, Ildefonso Media
villa, capelán da Armada decia de 
novo desde as páxinas de "Faro de 
Vigo": "Deber gravísimo é para to
dos os católicos apoiar nas elei
cións co seu voto aos candidatos 
que, consideradas as condicións de 
cada eleición oferezan sólidas 
grantias para o ben da Relixión e 
da Pátria". 

Composición social dos 
candidatos 

A comezos de 1931, Vigo que tiña 
unha povoación de 65.000 hab. 
(segundo o censo de 1930) estaba 
dividido en oito distritos eleitorais. 
Catro cornprendian o núcleo da ci
dade propriarnente dita e os restan
tes repartíanse polo rural; o quinto 
Sárdorna, Santo Torné do Freixeiro 
e Castrelos, o sexto Bauzas, o sép
timo San Miguel de Oia e Coruxo 
e, finalmente, o ocatvo Matamá e 
San Andrés de Cornesaña. Os ca
tros distritos urbanos estaban divi
didos en 24 coléxios eleitorais e, 
como é sabido, só tiñan o direito a 
voto os varóns que tiveran cumpri
dos os vintetres anos. Apresentá
banse un total de 67 nomes para 
ocupar 37 postas de concellais: ta
mén o faria un agrário independen
te que acudía dentro da list'!- mo-
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Foto xa na posguerra na Porta do Sol de Vigo. A república foi abortada por un golpe militar. (Arquivo Pacheco) golpe di! 
Estado 

nárquica, Angel Campos Varela. 
En total a filiación partidária dos 
candidatos era, polo que atjnxe aos 
republicanos, á seguinte: de 6 do 
Partido Republicano Vigués, 5 do 
PSOE e 1 O da Federación Agrária 
de Vigo. En canto aos monárquicos 
que presentaban entre as suas filas 
unha maior uniformidade que a di
versidade inerente aos republica
nos (onde había desde socialistas 
agrários a republicanos de direita 
tipo Miguél Maura), oferecian en
tre as suas candidaturas unha com
posición nominal de xente de orde 
e prestíxio social vencellados á 
burguesía acomodada, proprietá
rios de nível alto, mernbros de con
sellos de administración de empre
sas navieiras, pesqueiras ou con
serveiras e personalidades relacio
nadas co suministro de buques. Asi 
atopámonos con homes como Do
mínguez Macaya (presidente de 
Indústrias Pesqueras), Guillermo 
de Oya Salgueiro (proprietário), 
Manuel Prieto González (farmace
ú tic o e director de Cervezas de 
Santander), Nicasio Guisasola (in
xenieiro agronomo e xerente da 
Fábrica de Oxígeno), Angel Rebo
reda Rodríguez (Presidente da Fe
deración Patronal), Joaquín Bota
na Cadaval (Presidente da Ca~ra 
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ursula Heinze 

' lilnl9ªrila Ledo. Ana Kito, 
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Mulleres 
Ursul<l Heinze 

- ÁNTESDA 
CONSULTA 
ELEITORAL 

PREVISTA PARA O 
12, PRAZAS, RUAS, 

CENTROS 
PÚBLICOS, CAFÉS
OU EN CASAS DE . 
TODO O ESTADO 
ESPECULABAS E 

COA NOVA 
CONFIGURACION 

QUE DEBERIA TER A 
REPUBLICA 

de Propiedad), Manuel Alvarez 
Tomé (consignatario de buques), 
Gustavo Kruckenberg Sartorius 
(consignatário), Mánuel San Ro
mán de. Cevallo~1{exalcalde e vice
presidente da Unión de Entidade), 
Enrique Lorenzo (Industrial) ... En 
última instancia, todos eles viña 
ser os representante4s, a nível lo: 
cal, do bloque oligárquico no po-

MULLERES 
DE MORTOS 

Cara a unha antrupoloxia 
damulleq¡ak'W' 

Mucla!GondarPortasany 
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Mulleres de Mortos 
Mürciul Gondar Portasany 

der; composto pola alta burguesia·e 
os grandes proprietarios terrate
nentes (ennoblecidos ou non) que, 
en definitiva eran os que controla
ban as palancas de mando do poder 
económico e político desde os tem
pos de Cánovas e o periodo da 
Restauración. Pola sua parte, a co
alición republicano-socialist<t, re
presentaba á pequena burguesía e a 
amplos sectores das clases médias, 
ademais da masa obreira que se
guia .o socialismo. ·son, na sua 
meirande parte, representantes do 
comérdo e pequnos proprietários 
de claro talante republicano e pro
gresista. Moitos· deles son avoga
dos (Amado Gara, Rivas Villanue
va) ou médicos (Waldo Gil), ainda 
que tamén hai elementos de extrac
ción proletária: Landeiro Martinez 
é ·carpinteiro; González Bruner, 
empleado de fábrica de conservas; 
José Maria Estévez, tipógrafo ou 
Caldas Iglesias, mecánico. 

Formación da nova 
. corporación municipal 
Desde as primeiras horas da mañán 
do 12 de Abril, os coléxios eleito
rais apresentaban largas colas de 
xente que esperaba o seu turno pa
ra emitir o voto. Durante toda a 

Disparos 
Xavier Navaza · 
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xornada, a calma foi absoluta e só 
rexistráronse pequenos incigentes 
que en nengun caso produciron a 
iñtervención da policia. Por exem
plo, nun coléxio eleitoral do distri
to III, en pleno centro dá cidade, 
xa que se atopaba na Escala de Ar
tes e Ofícios, tivo lugar un lixeiro 
alboroto cando un ;xesuita quixo 
votar apesar de non levar na cidade 
o tempo que abrigaba a lei para ter 
direito ao sufráxio. Tamén, no pri-

. meiro distrito, houbo outro inci
dente debido a que a mesa eleitoral 
do quinto coléxio (Salvamento de 
Naúfragos) estaba presidida por un · 
dos candidatos monárquicos (Bo
rrajo Pérez). Apesar das protestas 
dos representantes do bloque repu
blicano, Borrajo Pérez continuou 
presidindo a votación. En realidade 
o feito de que o~ candidatos mo
nárquicos presidisen o fosen su
plentes nalguns dos coléxios foi al
go que se pudo apreciar na case to
talidade dos distritos. 
A primeiras horas da tarde do 14 
de Abéil, escomenzaron a chegar · 
telegramas de Madrid anunciando 
o triunfo da Repúbtica. As casas e 
os lugares públicos com.ezaron a 
encherse de enseñas e símbolos re
publicanos. A xente estaba nas 
roas e dal?a vítores ao novo réxi
me. As seis da tarde, tivo lµgar un
ha reunión na Casa del Pueblo á 
que asistiron os principais dirixen
tes republicanos da cidade e onde 
moi pronto se xuntaron miles de 
personas. Amado Garra e Enrique 
Botana, presidente da Agrupación 
.Republicana e da Casa del Pueblo 
respectivamente, dirixironlle a pa
labra á mufütude e ali mesmo or
ganizouse unha manifestación que 
en perfecto orde foi cara o Axunta
mento. O tráfico quedou interrom
pido no cruce de Polic~o Sanz, 
Garcia Barbón e Colón. Unha vez 
no Concello, cólocouse unha ban
deira tricolor no balxón e desde el 
Amado Garra anundou a constitu
ción dunha Xunta municipal adip.i
nistrativa baixo a presidéncia de 
Enrique Blein Budiño e integrada 
tamén por Milrtínez Garrido, Ga
rra, Augusto Loredo_ e Heráclio 
Botana. Pouco despois, a banda 
municipal percorria as ruas ento
nando os sones da Marsellesa, o 
Himno Galego e o de Riego. Ao 
dia seguinte era proclamada ofi
cialmente a República. + 
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CULTURAL 

O IMPULSO DA ROMANIZACIÓN 

No percorrido polas salas das 
"Raices" atopámonos cun dos con

·xuntos escultóricos -en granito e 
mármore- mellar representados na 
Exposición "Galicia No Tempo"; 
trátase dos mais sobranceiros 
exemplos da plástica galaico-ro
mana espallados ó longo da xeo
grafía museística de Galicia, reuni
dos na mostra co obxecto de pre
sentar a riqueza da Arte Galega 
nos séculos II e ID da nosa Era, no 
m(lmento en que a Gallaecia, a 
provincia mais ocidental da Hispa
nia, forma parte do Imperio Roma
no. 
A linguaxe artística romana, a im
pronta romanizadora, servirá para 
engadir máis· impulso ás tradicións 
culturais indíxenas, de xeito que os 
exemplos mais sobresaintes e 'de- / 

senvolvidos no territorio galego 
serán as man'ifestacións escultóri
cas funerarias. 

Esíelas e. monumentos 
funerarios Galaico
Romanos, os exemplos 
plebeios 

Certo é que ternos a obriga de falar 
de pezas feitas para un público 
"culto" e dunha producción "ple
beia", sendo esta amáis abundan
te na Galicia romana, consumida 
pola poboación indíxena que non 
renuncia· a íconografías "cultas" e 
que sabe interpretalas ó seu xeito. 
Feitas en granito son as estelas fu
nerarias de Fisteus (s. ID d. C.), de 
Antes (s. ID d,_ C.), de San Martiño 
de Río (s. ID - IV d. C.) e a máis 
famosa, da "rúa do Areal" de Vigo 
(s. III d. C.); trátans·e de monu
mentos plebeios que lembraban a- · 
uns defuntos que en vida terían ac
tividades de relevancia dentro da 
sociedade galaico -romana e que 
unha vez feíto o· tránsito ó Mais 
Alá non deixan esquecer ós vivos 
o se ti labor terreo. N esta terra no-
s a tan apegada ós defuntcis non é 
de estrañar que na peza de Fisteus 
o cabaleiro representado, un-coru
ñes de corenta e sete anos chama
do Xulio Severiano, sexa lembrado· 
pola súa dona Placidia Lupa (tal e 
como se le no epígrafe) coma un 
heroe que merece compartí-los ce
os con outros coma el. Na estela de 
Antes a figura humana· enténdese 
como ret:-ato idealizado do defun
to, representado enteiramente nu e 
amasando de xeito sinxelo unha 
anatomía pletórica, paradoxica
mente chea de vida; non podemos 
dici-lo mesmo da parella togada 
que se sent~ nunha espec_ie de ban
co no exemplo de Río (Láncara, 
Lugo): os dous personaxes amosan 
a r'omanización ás claras na súa 
vestimenta, non pode ser doutro 
xeito nunha área coma a lucense 
que tantas probas de roamanidade 
nos deixou. Se é cousa certa que os 
lucenses quizais sexan os galegos 
máis romanizados en canto a infra
estructuras viarias e administrati
vas, asentamentos, organización 
territorial, a nova economia e, en 
xeral, a cultura e sociedade galai 
co-romanas, non foron menos o~; 
vigueses, :que tamén mostran sinais 
de aculturación nas súas manifes
taci<>ns artísticas. A famosa estela 
da r.úa do Areal séguenos a falar 
do emprego das estelas coma mo
numentos conmemorativos, consa-

.1 gradas ós· Dcuscs Manes e aludin-

Relevo da Muralla de Lugo 

do ó morto, dicindo o seu nome, 
idade e persoa que mandou facela. 
Na de Vigo a temática é culta, trá
tase -dun tema propio do mundo 
mitolóxico clásico -o deus Dioni
dio asistido polo sátiro Ampelos
representado. a través da peneira 
que supón a interpretación indíxe
na e os xeitos artísticos emprega
dos na súa labra. Pareceulle ó artis
ta case de moita roáis importancia 
deixar ben claros os atributos ico
nográficos do deus do viño (a crá
tera e o ·acio de uvas) que a propia 
figura de tal personaxe. ,, 

A arte culta 
nas representacións 
funerarias 

Volve ser a área lucense a mellor 
representada co exemplo de Vtlar 
de Sarria, un relevo graníticp do s. 
m d. c. traballado polas dúas ca
ras, o de Adai, tamén dobre, e o 
achado na propia Muralla de "Lu
cus Augusti'', interpretado coma 
un portaestandartes do 'exército que 
leva o "fascio", símbolo de poder e 
de autoridade dos m~istrados, sa-

E COUSA CERTA QUE OS LUCENSES . 
QUIZÁIS SEXAN OS 
GALEGOS MÁIS 
ROMANIZADOS 
EN CAN-TOA . 
INFRA
ESTRUCTURAS 
VIARIAS E 
ADMINIS
TRATIVAS, 
ASENTAMENTOS, 
EENXERAL, 
A CULTURA. 
NONFORON 
MENOS OS 
VIGUESES, 
QUETAMÉN-' 
MOSTRAN 
SINAIS DE 
ACULTURACIÓN 
NASSÚAS 
MANIFESTACIÓNS 
ARTÍSTICAS 

XENARO MART CASTRO 

· cerdotes e militares ós que servía. 
Esta peza marmórea do s. m pode
ría formar parte dalgunha proce
sión de xerarcas semellante 6 friso 
do Vicomagistri do Museo Grego
·riano Profano do Vaticano (onde 
os lictores están a desfilar coas sú
as insignias) ou de tantos outros re
levos históricos que amosan arcos 
de trunfo, columnas, monumentos 
conmemorativos ou funerários e 
que nos están ·a falar das fazañas 
bélicas imperiais e doutros eventos 
exaltadores das xerarquías roma
nas. Na capital do "conventus" lu-

XENARO MART CASTRO 

· cense daranse moitos feitos de esti
mulación das funcións xurfdicas, 
administrativas e relixiosas, de tal 
xeitQ que amosasen propagandisti
camente este tipo de prácticas. 

Talvez este fragmento sexa parte 
dun relevo destas características ou 
dun monumento individual funera
rio. O de Vilar de Sarria achéganos 
á mitoloxía clásica na representa
ción do barco con catro persona
xes; pensan algúns que a pasaxe 
das sereas cando tentan a Uli es na 
súa viaxe de Troia a ltaca está la
brado no reverso, cun senso fune
rario en relación simbólica co trán
sito dos defunto ; estes estarían re
presentados no anverso: unha pare
lla vestida con togas de forte sabor 
augústeo e cuft paraleli mo claro 
na estela de Adai, do s. IV ou V d. 
C., onde aliamos que a parella de 
defuntos vesten outro tipo de moda 
mfils tardía, da época teodosiana. 
Tamén é peza "culta" o mármore 
de s. II d. C. procedente da Capela 
de San Adrián de Amiadoso (Alla
riz, Ourense) un dos mellares 
exemplares da escultura galaico
romana e que formaba parte dun 
monumento funerario coa función 
de ser pilastra decorativa; está fer-

. mosamente traballada con relevos 
vexetais baseados nos xogos de 
acantos e roleos no meio dos cales 
se topan paxariños picoteando fo
llas e talos, moi típico da arte de
corativa romana desde a metrópo
le- ata as áreas mais lonxanas do 
Imperio. 

Esculturas de vulto 
redondo ou Praxíteles en 
Galicia 
Dúas son as pezas de vulto redon
do que nos falan da influencia do 
gran escultor grego do s. IV a. C. 
que se sinte na arte romana pro
vincial culta da Gallaecia; da épo
ca dos Antoninos (s. II d, C.) data 
a cabeza femina achada na rúa Bi -
po Aguirre de Lugo, mármore ga
lega de cor amarela vinculado coa 
Afroditas de Praxítele de Cnido e 
kaufmann e que e tá a repre entar 
un retrato oficial da emperatriz 
Faustina Minor, mu ller de Marco 
Aurelio. A outra e cultura a tratar 
orpréndeno pota úa impre io

nante presencia, se ben é cerro que 
perdeu o pulimento propio da pe
zas clásica ben re olta , obtivo 
mediante a abrasión dos séculas un 
aire de mitoloxía e pectral que non 
lle senta nada mal. "Galicia No 
Tempo" despide a arre galega do 
período da roma.nización con esta 
xoia que representa a Dionisias e 
Ampelos, iconografía xa emprega
da na estela funeraria viguesa, em
papada dos xeitos cultos de facer 
arte provincial. Un funcionario do 
Imperio tíñaa mm salón da súa vila 
como exemplo prestixioso e deco
rativo de obra de arte culra: for
malmente non é lonxana á lem
branza praxitélica, só remos que 
ollar para a figura elegante do deus 
Dionisios que se incurva graciosa
mente como faría o mesmo Her
mes de Olimpia. suxerindo que a 
súa pose aprendeuna dos grandes 
modelos que tú.era o mestre ate
niense: n mundo da pura ht•k1.a 
sensitiva chegou a Moura1.os no s. 
111 d. C. dl) mesnw :\l'ÍIO l}Ut' hO:\t' 
encht' o recinto da E:...posición 
com postd;í. t 
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• ..,C/A CORUÑA 
Marcel Marceau prometeu vir 
pola Coruña: " se podo xa iste 
mesmo inverno''. confirmando 
qu e des poi s do se u paso por 
Compostela e Luga "vou direi
tamente para América Latina, 
onde gardo un cariño especial, 
particularmente sobre Méx ico, 
país dunha g rande cultura". 
Marce ! amosou - na primeira 
vez que veu a Galiza- o seu 
qu eface r diante dun público 
qu e pechou fileira para com 
probar as fórmulas diste ser que 
pensa que a "vida é ter sempre 
unha ilusión". A guerra, as gue
rra , é algo que. tamén preocupa 
a iste home diferente quen a 
forza de- traballo conseguiu ou
tas cotas de popularidade e 
simpatía no mundo do espectá
culo, sempre confiando nunha 
expresión aparentemente mani
da e perdida nas máis estrei tas 
escuridades, o amor, "que é o 
mái importante é o único polo 
que e pode estar pelexando 
permanentemente". Tamén con
fe ou que a sua teima, "como a 
dos arti tas é combater as dita
dura , toda · as ditaduras e tratar 
que i e poder per oal deixe de 
er histórico". A. conversa que 

mantivemo con el foi ampla e 

"conclusión" coma el mesmo 
fai coas suas própriás fábulas, 
"a liberrade áchase dentro de 
nós mais hai que conquerila día 
a día". 

No Filloa pode disfrutarse 
iste días cun representante di 
sa música que certamente non 
se pode dieir sexa maioritaria, 
o jazz. Ángel Rubio (teclados), 
Peter Oteo (baixo eleitrico), Jo-

" 

''ázquez "Ropero" 
~ra), Qu~que Pando
(s~os ) e Danny 

;her (trompeta e 
ornio) son Madéra 
. Quintet. E ainda 
a sá non é precisa
te ampla conta con 
.abór do sempre in
san te mundo das 
1as que non se per-. 
co paso das xenera- : 
5. 

eferente a exposi
s, pode die irse que -
un pouco de todo 
a cidade de cri stal 
: o seu máximo rexj
prel?ara municipal
te as eleicións de 
) que as suas obras 
eis e faraónicas no11 
en a ollada aberta a 

CHELO os lugares mms lon-
xe do paseq cotidiano. Mais ao 
noso, na Cegrac, gravados de 
Masatumi Yamakoto. Kioske, 
"Picasso en A Coruña" (1891-
1895). E no Obelisco, unha co
lectiva de pintores e escu ltores 
galegos. + · 

ANUNCIOS DE BALDE . . . 

Oferécese mecánico de auto
móbil con experiéncia , recén 
chegado de Londre . Intere a
dos dirixirse ao tfno. de Vigo 
43 34 24. 

Precí ase material fotográfico 
(branco e negro) para enviar a 
fotógrafo do Hospital Miguel 
Enríquez de La Habana (Cuba). 
Interesados dirixirse a Delmi 
Alvarez no teléfopo (986) 29 36 
25 de 14 a 17 horas. 

Curso de aperfeizoamento de 
língua galega, convocado ; polo 
Clube Cultural Adiante a cele
brar a partid de Maio. Inscrip
cións, até fins de Abril, na sede 
da XTG (Rua Urzaiz 124- l º -
VIGO) ou no teléfonos 27 60 
08 ou 27 60 OO. 

A Comisión Galega Pro
Amazonia é unha asociación 
criada por diversos grupo eco
loxi 1a que oferece informa
ción e po ibilidade de colabo
rar a todas aquela per oa ou 
colectivo inlere ados na pro
blemática e defe1. a do médio 
natural e dac povoación indí
xena da Amazonia . Apartado 
641. antiago. 

II Festival 
lntercéltico 

Celcbrarase entre o 17 e o 23 
de Abri l, vai realizarse nacida
de de Porto a Semana de Breta
ña e o festival lntercéltico, bai 
xo responsabilidade do Pelouro 
de Animac;:ao da Cidade da Cá
mara Municipal de Porto , o 
Institut Franc;:ais e diversas co
laboracii;:ons de entidas portu 
gue<;as. A organización vai por 
cárrego do Mundo da Canf·iio. 

16 ao 23 de Abril No Rivo
li/Tcatro Municipal. Exposi 
c ións de fotograrias sobre a 
Bretaña e Camac e Stonehengc. 
Exibición de filmes realizados 
poola FR 3 Bretagne 

No Hotel Meridien. Semana 

Véndese Ford Orion. Novo, re
visado, 3 anos e médio (M-
4593-HZ), blanco. Información 
986-23 76 72. Chamar de 2,30 a 
3,30 pm. 

Oferécese diseñador gráfico. 
Para pedir información escribir 
a: Maria Fonseca, Ecuador 40, 
Baixo Dta. 36203-Vigo. 

A Asociación Galega da Muller 
ten desde comezos deste ano un 
servício gratuito de asesoria 
xurídica para mulleres no seu 
local de Santiago (Rua do Vi
llar, 23-2º), para atender con
tultas e inforrnac;ón sobre agre
sións, maos tratos, separacións, 
tutela de fillos. Atendido pola 
avogada Isabel Castillo, está 
aberto os Xoves (agás festivos) 
de 7 a 9 da tarde. O teléfono da 
AGM é o (986) 58 81 01. 

Precísase muller para traballo 
perigoso. Escaso salário. Frio 
intenso. Longos meses de escu

.ridade. Perigo constante. Retor
no incerto. Interesados escreber 
a XMPP. lESP Sada. Rua Bra
ña /n Sada (A Coruña). Indi
car nome, idade, enderezo, foto 
recente e razón pola que faria a 

Gastronómica de Bretaña. 
No Centro Regional de Artes 

Tradicionais, Exposición de Ins
trumentos Tradicionais. 

17 de Abril No Rívoli. Con
certo de Alain Stivell. 

19 cie Abril Mañá e tarde 
animación pólas ruas de Porro a 
cargo dos músicos de Bagad 
Kcmpcr 

21,30 h. Soirée musical coa 

viaxe . Perguntar por Xaquin. 

Francesa, licenciada en Filoloxia 
Francesa e española dá clases de 
francés. Rua do Home Santo, 
13-3º ou tfno. (981) 56 50 87 de 
Santiago de Compostela. · 
Vendo piano .Qaldwin, 8 anos, 
425.000 pta . Preguntar por 
Chus nos telf. : (986) 84 29 40 -
85 57 29 
Existe un idioma contra os im
perialismos lingüísticos, para 
qu·e 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 Freixeiro 
(Vigo) . Venres de 6 a 7. Tfno.: 
(986) 23 16 40. 

Aos concellos de Galiza contra 
o iume. Solicitade á Consellaria 
250.0.00 pesetas· por hectárea, 
segun e partindo da extensión 
total de cada município. 

Vendo enxámios en produción. 
Abellas do país. Varroa tratada. 
Colmea perfeición con cámara 
de cria. 11.000 pta. Tfno. 
(0,981) 899931. 

participación de Bagad Kemper, 
Grupo Jig, Porto. Na Lua, G&Jiza 

20 de Abril 14,30 Rivoli{fe
atro Municipal. Meias-finais e 
final do Cncurso de ''Connais
sance de la Bretagne". 

21 ,30 h. No Rivoli concerto 
de Vai de Roda e Gwendal. 

22 de Abril Ás 1 O h. Confe- . 
réncfa e nmesa redonda coa pre
sénc ia de C; therine A¡celrad, 
Maurice Polard e Michel Mohrt. 

Acercamemto 
á opera 

Ciclo Audiovisual no Centro 
Cultural Caixavigo. Dia 23 de 
Abril "O lago dos ciños" (Ba
llet), Rudolf Nureyev, Margot 
Fontcyn, Ballet da · Ópera de 
Viena. • 

EXPOSICIONS 

Dieg~ de Giráldez 

Exposición de pinturas n<1. Casa · 
das Artes e da História de Vigo . 

Xesus Campos. 
Referéncia urxente 

O Concello de Soutomaior e a 
revista Can sen Dono realizan 
os dias 12, 13 e 14 unha mostra 
de humor gráfico e audiovisual 
adicada. a Xesus Campos. Esta-_ 
rá aberta no .Castelo .de Souto
maior. O dia 12 de Abrilo ás 
20,30 h. celebrarase unha mesá 
redonda-colóquio. 

Emilia SaJ gueiro 

Exposición na. Galería Trin
ta/Manolo Allué até o 27 de 
Abril. . 
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TELEVISION · . . 

Galicia DQ tempo. O próximo 
luns comeza na Televisión de 
Galicia unha das suas produ 
cións estrela para .a temporada. 
Serán 17 programas a emitir na 
noite dos luns, sobre os moti- · 
vos da exitosa mostra de San 
Martiño Pinário. 

Os señores da palabra. Série 
adic.ada a persoalidades da cul 
tura galega coa que se abre a 
programación diári a, ás 11 da 
mañán, adicada na semán do 29 
de Abril a 5 de Maio Antón Vi
lar Ponte, López Ferreiro, Ma
nuel A'.ntónio, Alfonso X O Sá-

bio e Vicente Risco. 

Celta-Deportivo. O sábado 4 
de Maio a TVG, que formando 
parte do co nsórci.o de tclcvi
sións autonómicas ten o mono
pó1io dainransmisións da Liga 
Profisional , oferece nesa xor
nada un prato forte · coa trans
misión co choque e meirande 
rivalidade galega. 

Tricicle. 0 ·5 de Maio o grupo 
catalán Tri cicle pon en marcha 
unha série de programas de hu
mor para encher a hora central 
das tardes dominicais ~{ 17 ,3 0 -

PUBLICACIONS · 

Can sen Dono 

A única revista de humor que se 
fai na .Galiza, con xa vintetrés 
números na rua, adica este últi 
mo ao rec.én falecido Xesus 

.Campos. Unha dúcia de páxinas 
cunha escolma das colabora
cións que desde o primeiro nú
mero enviou o Chichi á revista, 
da que era un imprescindíbel e 
pontual colaborador. 

CONVOCATORIAS · - · · < 

Curso 
artístico en OÍeiros 

O sabado 20 de Abril iníciase 
un curso intensivo de Grav.ado, 
pintura e debuxo , organizado 
pala Fundación Municipal de . 
Cultura do Concello de Oleiros. 
Este curso, estará a cargo de 
Ornar Kessel, graduado na Es
cola de Arte de San Alejandro e 
no Instituto Superior de Cuba. 
O curso impártese aproveitando 
a estáncia do artista cubano na 
Galiza pbr mor de diversas ex
posicións. 
Para máis información chamar á 
Casa da Xuventude do Concello 
~e Oleiros (986) 63 65 98. 

Saf ari fotográfico 

O colectivo de au·diovisuais 
Ollo de Vidro da AC Alexandre 
Bóveda organiza unha xeira de 

. safaris fotográficos re seguinte 
calendário: · 
21 d:e Abril: Ortigueira, Cape
lada, Valdoviño. 19 de Maio: 
J3aldaio. 23 de Xuño: Caaveiro. 
As inscripción pódense facer nas _ 
Livrarias Lume e Couceiro de A 
Coruña. Colaboran Habitat e 
Adega e apoia Caixa Galicia. 

X ornadas 
sobre edición 
electrónica 

Organizadas pola Cámara de. 
Comércio Indústria e Navega
ción, de Santiago Compostela, 
coa colaboración de ACK, Ser
vícios de Comunicación. No 
programa que se desenvolverá 
os días 24 e 25 de Abril, intervi
rán Guillermo Ruiz (Apple), 
"Ultimos desenrolos en hardwa-

- re. Tendéncias"; Alfons Sort 
(Aldus Iberica) "Necesidades 
dos usuários frente ás posibili
dades actuais. Os máis recentes 
desenvolvimentos no mundo c,ta 
autoedición"; Mauro Herreo 
(Chromos Ibérica), "Dificulda
des na implantación das novas 
tecnoloxias na indústria gráfica. 
Posibilidades e limitacións"; Jo
sé Maria Cerezo (ACK) Alberte 
Permui "O deseñador gráfico 
ante o ordenador"; Jim Felici 
(Publish) " A expriéncia ameri
cana da revista Publish" e mesa 
redonda sobre "A autoedición e 
a prensa periódica" con Alberto 
Torrcgrosa, Suso Otero e Scve
rino Santirso. 

Xóvenes cooperantes 

O Instituto da Xuventude ven 
de convocar un programa para o 
desenvolvimento como parte 
dun programa de solidariedade 
internacional e integración de 
xovenes profisionais. O progra
ma ofeiece 3él0 prazas (dez cur
sos con 30 participantes cadan
seu) . ·os cursos terán unha dura
ción de cinco dias .. dos que ca
tro estrán adicados a formación 
e un quinto á entrevista co· per
soal de selección. O prazo en 
Galiza para a solicitude finaliza 
o 25 de Abril e debe formalizar
se nas dependéncias da Direc- . 
ción Xeral da Xuventude, na 
Conselleria de Cultura. 

.Dec;pois de realizarse unha 
seleción en tres fases sairán 
aqueles escollidos/as -que partici
parán na práctica directa, durante 
seis meses, erÍ paises latinoame- -
ricanos nos que se executen pro
xectos de cooperación a éargo de 
organismos oficiais ou Organiza
cións non Guvemamentais. 

Os seleccionados receberán 
billetes ida e volta por avión, 
estarán contratadas e retribuidos 
polo INJUVE e unha póliza de 
seguros cobrirá todos os posí
beis riscos. Poden participar to
dos os xóvenes ínaiores de 18 
anos nacidos despois do 31 de 
Decembro do 196 l. 

Concurso para a 
realización de 
maquetas da catedral 
Compostela 

Bases que rexeran a convocató
ria do concurso público para a 
realización di! maqueta da Cate
dral de Santiago de Compostela. 

l. Foderán optar os alunos 
dos referidos niveis educativos 
en participación colectiva. en 
grupos dun máximo de cinco 
persoas e baixo a-tutela dun 
profesor do centro participante. 

2. A escala esixida será 
1/200 , podendo realizarse en 
calquer material, papel, madei
ra, plastilina, etc. 

3. Cada Ce11tro poderá apre
scntar un máximo de duas ma
quetas na fase provin.cial do 
concurso, d.1s que se seleccio
narán 25 en cada província. Es
tas pasarán á fase autonómica 
que terá lugar en Santiago. 

4. A apresentación das ma
quetas farasc nas respectivas ca-

pitais de província entre os dias 
6 é 10 do mes de Maio, no lugar 
q_ue oportunamente se éomunica
rá, onde serán expostas durante 
catro ~as. Unha vez feíta a se
lección por parte dos diferentes 
xurados, serán expostas en San
tiago de Compostela; entre os dí
as 20 e 24 do próprio mes de 
Maio, facéndose público o fal lo 
do xurado autonómico o día 27 . 

5. Cada xurado provincial es
tará integrado por un Presidente, 
que será o Delegado da Conse
llaria de Educación e Ordena
ción Universitária, catro vocais 
designados polas duas Consella
rias, e un Secretário, con voz pe
ro sen voto, que será un funcio
nário da Consellaria de Rela
cións Institucionais e Portavoz 
do Govemo. No xurado autonó
mico, o· Presidente-será o Conse
lleiro de Relacións lnstitucionais 
e Portavoz do Govemo, ou quen 
legalmente o substitua, sendo os 
.vocais, o Director Xeral de Re-. 
lacións lnstitucionais, o Comisá
rio .do Xacobeo-93 , o Director 
Xeral_ de Básica, o Director Xe
ral de Ensinanzas Médias, un ar· 
quitecto e un escultor de recoñe
cido prestíxio, designados polo 
Conselleiro de Relacións.Institu
cionais e Portavoz do Govemo. 
O Secretário, con voz pero sen 
voto, será un funcion ário da 
Consellaria de Relacións Institu
cionais e Portavoz do Govemo. 

6. Os prémios distribuiranse 
do modo seguinte: a) 12 Prémio: 
viaxe a Bruselas, de cinco dias, 
para a equipa e o profesor tutor 
dÓ mesmo, máis unha placa pa
ra o Centro. b) 2º Prémio: viaxe 
desde Pedrafita do Cebreiro até 
Compostela, percorrendo o tra
ma galego do Camiño de San-. 
tiago, durante tres días, e un lo
te de libros para cada unha das 
persoas premiadas . asi como· 
unha placa para o Centro. c) 3~ 
Prémio: viaxe desde Pedrafita 
do Cebreiro ata Cpmpos1ela. 
percorrendo o trama galego do 
Camiño de Santiago. durante 
tres dias. asi como unha placa 
para o Centro. 

7. As maquetas premiadas 
pasarán a ser propriedade da 
Xunta de Galiza. 

8. Tódolos Centrns ·concur
santes receberán diploma de par
ticipación e os que resulten clasi
ficados na fase provincial e auto
nómica receberano de Honra 

9. A participación no concur
so supón a aceitación de !Odas 
as suas bases . 

UNTA 
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Ven de recibir o Premio Trasalba 

.Luís Tobio, a limpa traxectória . 
dun·político galegui-sta . 
XAN CARBALLA 

A Luís Tobio ven de outorgarlle o Pa
tronato Otero Pedrayo o Prémio 
Trasalba. A longa traxectória vital 

deste viveirés enche un currículo intenso: 
fundador do Seminário de Estudos Gale
gos, compañeiro na estadía en Berlín de 
Vicente Risco, diplomático no periodo re
publicano, exiliado despois en América, 
onde realiza o estudo xurídico que deu pé 
ao Consello de Galiza, e residente desde 
hai anos en Madrid, Luís Tobio ten realiza
do diferentes estudos históricos e mantén 
unha ligazón intensa con Galiza onde é 
presidente de honor da "Fundación Galiza 
de Estudos lnternaéionais". En declara
cións a A Nosa Terra Luís Tobio móstrase 
especialmente satisfeito do galardón 
"aceitei con satisfacción este prémio por
que ademais lembra a Ramón Otero Pe
drayo, unha persoa a ·quen 
tiven sempre en alta estima 
persoal e _que é unha das fi
guras máis esgrévias que ti
vo Galiza". 

Nas primeiras declaracións 
públicas após coñecerse o 
prémio Luís Tobio manifesta
ba o seu optimismo ante un
ha mocidade que calle o re
levo xeneracional na con
cienciación nacionalista, "xa 
se sabe que as realidades 
sociolóxicas e os procesos 
históricos non son química
mente puros e nunca se po- . 
de talar de nada totalmente 
perfeito e satisfactório, pero 
comparando a situación ac
tual de Galiza e sobretodo o 
espírito, o entusiasmo e o la-
_ bar dúnha boa parte ·da .mo
ciqade galega de ·hoxe --e 
doutra xente que non é tan 
moza-, con-outras etapas 
que teño coñecido durante a 
miña longa vida realmente é 
para sentir optimismo. Con 
ese optimismo relativo dos 
procesos humanos e históri
cos. Quen me ía dicer a min 
cando tiña vinte anos que ía~ 
mos· ter un ha chea de cau
sas que daquela arelaba co
mo sano!". 

Desde a distáncia da sua re
sidéncia en Madrid non per

. de Luís Tobio o coñecimento 
o contacto coa realidade do 

- país, e á nosa petición durÍ 
análise da realidade cultural 
do país contesta con seguranza, "no as
pecto humanístico é no que podo dar un
ha opinión. Estimo que hoxe estase a tra
ballar nos terreas da socioloxia, a econo
mía ou a história coas técnicas máis mo
dernas e con resultados m°oi importantes 
ainda que a bibliografía non seña ainda 
moi ampla, e a respeito da literatura, tanto 
no campo da poesía como no_ da prosa á 
vista está o nível alcanzado. O problema 
onde o vexo é na capacidade de difundir a 
nasa cultura e a nasa ideoloxia galeguista 
entre a povoación, desgraciadamente hai 
un amplo sector, nomeadamente da bur
guesía, alonxado qo galeguismo cultural 
que poderia ter un papel importante nesa 
rnaior incicdéncia social. Ao meu entender 
hai que proxectar a cultura galega nas 
masas. Neste último aspecto hai que- fa
r;er, entre outras moitas causas, unha po
lítica a respeito das bibliotecas moi inten
sa, porque estamos nunha verdadeira si
tuación de atras·a; bibliotecas públicas que 

permitan o acceso á xente que non pode 
mercar libros polo caro do seu précio." 

Unha longa traxectória 
galeguista 
Luís Tobio Fernández foi encargado _de 
negócios da embaixada republicana en 
Bulgária nos anos 30. O seu vencello co 
galeguismo remóntase á xeira fundacional 
do Seminário de Estudos Galegos no 
1923. Desde entón son 68 anos de inde
clinábel fidelidade a Galiza ve.ncellada ao 
movimento político galeguista. Nunha lon
ga entrevista que nos concedeu na prima
vera do 1986 (vid. "O 36 na Galiza" volu
me especial da série ANT-A Nosa Histó
ria), Luís Tobio perfilaba a orixe e o de
s~envolvimento daquela etapa política, á 
que estivo intensamente ligado. Con Car
ballo Calero e con Luís Seoane entre ou-

tros formou parte da ponla marxista do 
PG que el explica dunha maneira moi in
tegradora, "dentro do Partido éramos ga
leguistas ante todo e sobretodo. Pero o 
galeguismo, no que coincidíamos porque 
había unha série de problemas que resol
ver prévios e nasos, aceitaba matices de 
orde ideolóxica no enfoque xeral da situa
ción política e das posicións políticas. Ha
bía quen bandeaba máis cara posturas li
berais democráticas, outros a algo lene
mente socialista, outros, como Ri'sco, que 
aéeitaban a República, pero con matiza
cións a respeito da organización social, 
económica etc é habia U]lha corrente_ que 
poderiamos chamar ... non marxista por
que con este, como co cristianismo, té
ñense feito moitas mistificacións. pero os 

· que-levábamos unha inspiración d~ corte 
marxista aceitábamos-eses postulados 
básicos que dentro da economía e a orga
nización social, cun senso Crítico xenial, 
Marx _estabeleceu, e eran os que aceitá-

bamos e recolliamos. O antiirr·perialismo, 
por exemplo. Lembro que Alexandre Bó-

-veda sempre me andaba coa tranganilla 
esa de "agora que veña Tobío a dar/le aos 
imperialismos"; e eu falaba sempre de co
mo Galiza era unha vítima dos imperialis
mos secularmente, do .hispánico e dos 
que "podan vir máis adiante. De maheira 
que o meu marxismo era de tipo ideolóxi
co, matizado, sobre os postulados básicos 
das teses marxistas, pero non de "igrexa 
marxista", par_a enter:_dernos". 

Diplomático en Bulgária 

De dous meses a duas décadas viviu· o re
cén-galardonado co Trasalba en máis de 
vinte paises diferentes. Unha experiéncia 
tan dilatada e un particular coñecimento 
dos entresixos da diplomácia e da política 
internacional sérvenos para recabar a sua 

opinión sobre os cámb!os 
nos paises do Leste euro
peu, nun dos cale_s, Bulgá
ria, exerceu a diplomácia, 
"'cando eu estiven en Bulgá
ria a monarquía do rei Boris 
era a que tiña o poder, e er
guera desde un certo despo
tismo ilustrado un nível alto 
en canto -a comunicacións e 
cultura para o que eran os 
Balcáns. Bulgária considerá
base sempre unha tilla pri
moxénita de Rúsia, fose za~ 
rista ou . soviética e cando 
v-eu o réxime soviético en 
Bulgária habia unha grande 
cantidade enorme de simpa
tizantes do comunismo, em
pezando polo grande Dimi
trov. Evidentemente foi un 
modelo que fracasou, non 
polos princípios senón pola 
realidade da aplicación. -Esti
ven hai dous anos en Bulgá
ria, antes do tole-tole qi.Je se 
armou , e vin que por buro
crat ización, incapacidade, 
para dicilo coloquialmente 
botarse á bartola, e pérden
do o pulo inicial daquel mo
vimen10 que quedou fosiliza
do e reseso. Aquel modelo 
estaba superado por incapa
cidade e desleixo de quen o 

· encarnaron que se converti
ron en burócratas. Os . buró
cratas son os mesmos nos 
paises capitalistas que nos 
comunistas pero nestes últi
mos tiñan máis poder". 

A firmeza de ideas e-a flexi
bilidade dos conceitos é unha marca da 
conversa con este home, miudo de estatu
ra pero grande de corazón. Encarnando o 
mellar dunha xeneración de políticos que 
ían mudar Galiza, Luís Tobio ve recoñeci
da unha parte desa re~ponsabilidade que 
el e outros moitos c.olleron nos anos 20 e 
que a guerra fanou violentamente no 

-1 ~36, "a nasa prédica era moi ben acolli
da. Parece como se lle revelásemos ás 
xentes <;::ousas que tiñan tapadiñas por 
causas externas, a mecánica política, as 

, autoridades, os intereses .. . , per·o en canto 
rañabas un pouquiño a xénte saltaba e 
entusiasmábase. Non sei como son os 
bascas· niso, pero apreciei que o galega, 
en canto se lle tira esa costra de medo, de 
reéeo, "de presión que en séculas de xera
cións actuou, xurdia un galega ... como en 
América comprobamos despois. Castelao 
niso era mestre, tiña unha máxia ... dicia 
catro causas e deixaba aleladas ás xen
tes". • - • 

Nº 473 •APDO. 1371 -(VIGO) 

TRES EN RAIA 

CLARO 
COMO A AUGA 

G. LUCA DE TENA 

U n home claro coma auga, sen 
segredos nen pelos na língua. 
Asi é como se vé a si próprio o 

conselleiro de lndústria e Comércio 
Xan Fernández, un dos políticos máis 
secretistas e ladinos de que se teña 
memória na curta vida do governo au
tonómico galeg~ 

Non é casualidade que apareza en 
descarada auséncia, coas mans no 
peto e asubiando, cando a facenda pú
blica lle pide un retrato das suas finan
zas. Os caracteres principais do políti
co polo que Fraga pon a man no lume 
aparecen, agora si, con toda claridade: 
chama mal nacido a todo o que poña 
en dúbida a sua recta intención ao non 
declarar rendas, e desbota con xesto 
autoritário as perguntas sobre o ridícu
lo da fantasmal venda de Astano. Ma
leducado, ocultista, mandón, trapalleiro 
e continuador por via direita da intere
sante convicción franquista de que ha
bía que lér máis os xornais e viaxar 
menos, non acaba de comprender que 
as rodas de prensa sexan outra 'tou
sas que dictar as simplezas que se lle 
pasan pala cabeza. Nas taigas do Fe
rrol era ben coñecido porque trataba 
de salvar piquetes mostrando o seu 
carnet militar, un emblema de poder no 
que tiña a· confianza ilimitada que lle 
podia dar un Estado cuartelário. En 
certa ocasión , un membro dun piquete 
tirou o seu carnet de soldador e desar
mou o matonismo militar deste Rober
to Alcázar con galóns de capitán. 

Xan Fernández é o equivalente a un 
ténente coronel do exército de terra e 
parece afiliado anacrónico daquel xe
suitismo militar español do século XIX, 
que consistía en volver respostas pa
ternais de ambiguedade íncomprensi 
bel á perguntas concretas . 

Non é que sexa apolítico, como ten re
petido até o cansáncio, senón que vai 
de milico, traballador, deportista, home 
de negócios, enxeñeiro ou fraguista, 
segundo cadre. O que nínguén lle avi
sara é que cando non se cumpren ~s 
leis , dispor de seis chaquetas non só 
non reduce o bulto senón que agranda 
o branca. • 

VoLVER AO REGO 

A rranxar u-n teléfono custa uns 
trinta días de espera en Cuba e 
conseguir un trozo de pizza, 

unhas duas haréis. Pero todos os ne
no·s menores de dez anos están inmu
nizados contra a meninxite que é ainda 
un mal endémico en moitas· zonas de 
Gal iza. Cuba vendeu ao Brasil 1 O mi
llóns de dose contra a men'inxite B. Pe
ro Cuba segue ·asediada: os norteame-

. ricanos rexeitan fi_S importacións italia
nas cando descobren que teñen un 4% 
de níquel cubano. • 
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