O 69°/o cree que as decisións económicas deben tómarse na Galiza

Santiago
recebirá a
vários milleiros
de galegas o
Dia da Pátria

1

A manifestación que o BNG convoca en Santiago será sen dúbida o acto máis relevante da celebración do Dia da Pátria. Outras
duas manifestacións terán tamén
lugar na mesma cidade. Ao tempo, vários concellos de Galiza,
conmemorarán a data, a proposta dos concelleiros nacionalistas.
A dereita galeguista, asi como
EU, non anunciaron ainda os actos a celebrar.
(Páxina 9)

Gediminas
Kirkilas: 'A
división interna
impediu un
acordo lituano
coa URSS'
Kirkilas é xor.nalista, ideólogo do
Partido Democrático do Traballo,
asesor principal de Algirdas Brazauskas e inspirador da nova es,tratéxia da esquerda lituana. E
unha destacada persoalidade do
Porum polo Futuro de Lituánia,
espécie de Frente independentista de esquerdas que agrupa a
individualidades e organizacións
sociais que se opoñen á actual
política do Presidente Landsbergu is. Nesta conversa analisa o
actual mornento do proceso de
autodeterminación do seu país.
(Páxina 14-15)

Polémica ·
co trazado
da autovia
do Barbanza
Os actuais trazados proxectados
para as autovias do Barbanza e
o traxecto Lugo-A Coruña, están
topando diversas críticas en dife- •
rentes sectores. No caso da via
do Barbanza ninguén coñece o
estudo de impacto ambiental.
Mentres, en Betanzos, diferentes
partidos e colectivos viciñais e
ecoloxistas tamén teñen amasado as suas reticéncias.
(Páxina 13)

O pacto· de
competitividade
e o plan agrário
-a debate ·
·
O :;,-ecretário xeral da INTG (CIG)
Manuel Mera, analisa o ·pacto de
competitividade e a sua incidéncia na Galiza, mentres que o voceiro do Sindicato Labrego Galega, Emilio López Pérez, disecciona a política agrária comunitária
na que se basea o plan Fraga.
(Páxina 10, 11 e 18)

O 34% dos galegos pola
autodeterminación
.

A conciéncia política dos galegas
están a aumentar. Os diferentes
partidos nacion~listas
consideran que a
autodeterminación dos paises .·

balcánicos e bálticos pode abrir
unha nova etapa na que se
recompoñan as fronteiras e
quede periclitado o estadonación.
XAN CARBALLA

Os diferentes
partidos políticos
nacionalistas da
Galiza, Cataluña e
Euskadi, consideran
que os procesos
autodeterministas
que se están a
producir no Leste
Europeu inciden
positivamente na
tóma de conciéncia
deste direito por
parte dos seus
respectivos povos, á
par que poñen en
entredito a vixéncia
dos actuais Estadonación.
XURXO S. LOBATO/ ARQUIVO

Mentres o PSOE pretende pechar a construción do Estado das Autonomias
para impedir declaracións similares

Os partidos nacionalistas consideran que a
autodeterminación dos paises bálticos e balcánicos
incide positivamente nc;>s povos do Estado español
ALFONSO EIRÉ - M. VEIGA - XAN CARBALLA

Os procesos de reivindicación - Os diferentes partidos nacionanacional que se están a producir · listas da Galiza, Euskadi e Catalunya coinciden nesta aprecianos paises bálticos e nos Balción. Asi, Francisco Rodríguez,
cáns están a popularizar e mesmo incidir na toma de conciéncia
membro da Permanente do
do direito de autodeterminación
BNG, afirma que "o que está a
nas nacións sen estado da Europasar neses paises ten unha inpá Comunitária.
fluéncia positiva e fai que moita

xente vexa posíbel facer efectivo
o direito de autodeterminación".
Angel Colom, Secretário Xeral
de Esquerra Republicana de Catalunya, pala sua banda, califica
estes procesos _de "decisivos e
positivos no seu conxunto".

O portavoz do Partido Nacionalista Vasco (PNV), Joseba Eguibar, estima que a independéncia
das nacións do Leste "quebrou o
principio até agora esgrimido: o
direito de autodeterminación só
se podia aplicar no Terceiro
Mundo"; o Secretário Xeral do

PSG-EG, Domingo Merino, cree
que que a "Europa dos Estados
está periclitada", mentres que
Jon ldígoras, voceiro de HB,
pensa que a composición dos
estados "está nunha profunda
crise, ao tempo que se está a
cuestionar o que se chama a

SUBDESENVOLVIDOS OU AUTODETERMINADOS
Os cancelas da ve/la Europa sucumben
relados e os cupos da partixa de !alta
deixan de ter validez ante o empuxe das
nacións sen estado do Báltico e dos
Balcáns e a demostración práctica de
que o princípio inmobilista que limitaba
os procesos de autodeterminación aos
, marcos do Terceiro Mundo está
definitivamente periclitado, á par que se
inícia o debate sobre o conceito
sacralizado do Estado-nación.
Este proceso, ainda que orixinado na
periféria da CEE, influe de maneira
positiva entre as nacións .ibéricas, até
agora constreñidas na suas
reivindicacións por supostos princípios
inmutábeis, que deron lugar primeiro a
un estado centralista e logo a un estádo
gas autonomías que non cedeu o
-cerroxo unitário.
No primeiro lugar, prodúcese un afeito
propagandístico. A verba
autodeterminación. non_só deixou de ser

tabu, senón que se fixo expresión
corrente, conceito positivo (por isa, en
contraposición, os médios de
comunicación pretenden asociala
frecuentemente con guerra e desorden),
ao tempo que deixou de ser un direito
percibido como utópico para convertirse
nun direito realizábel.

percibido en toda a sua medida por un
sector de líderes de opinión, máis ligados
ao conformismo do seu relativo status
(devotos do mellar dos mundos posíbeis)
que decididos a exercer o seu papel de
renovadores das ideas.

roles productivos e copo dos mercados,
só se lle pode facer fronte en igualdade
de condicións e sen supeditación a
decisións alleas.

Para camiñar neste senso é precisa a
coordenaéión entre as forzas políticas
das distintas nacionalidades que
Porque hoxe a autodeterminación non é ·
persiguen obxectivos semellantes.
xa unha utopia irrealizábel, nen un
Como no desmembramento da ditadura
O razonamento de que se outros povos
conceito abstracto para os galegas,
no estado español, agora a nível
o fixeron posíbel,se se lles recoñeceu a
senón que está intrínsecamente
.
continental pode agramar unha nova
sua potestade soberana para levalo a
relacionada coa sua vida: é a proposta
transición na que a Europa dos estados
axeitada, a única válida, para facerlle
cabo, nós por que non, está a callar na
deixará paso á Europa dos pavos. Fáise
cidadania, producíndose un relativo
fronte ao desmantelamento agrário e
preciso sentar unhas mínimas bases de
avance na conciéncia nacional: o sentir
pesqueiro, para poder pór en marcha
acción ante o desexo do Estado
de nacionalidade, no senso máis puro de
unha industrialización autocentrada
. español de aferrollar o estado das
pertenéncia a unha comunidade
evitando que, dentro duns anos, f'!On
autonomías, pactando contrapartidas
diferenciada que sempre estivo vivo,
tañamos xa chedeiro, senón só uns
económicas coas burguesías basca e
aborda agora o estado de conciéncia
elementos indefinidos do que foi unha
catalana; pero tamén ante o centro da
·
nación.
política, segundo se pon de manifesto en
CEE e a idea de mudar as formas e
ocasións recentes e nunha delas, no
facer permanecer o esencial da sua
inquérito que realizamos, recollido nestas
A pÓlítica económica do centro capitalista
mesmas páxinas.
política: o domínio sobre· a periféria. •
tenta cada dia deixar menos liberdade
real aos distintos paises. Ao sub- ·
- -A·NOSA TIBIA
_Este potencial popµlar noo §ernprn ~ __ imP._eJj_allsí!J_O da CEE, coa división de
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Segundo un inquérito realizado por A Nasa Terra

O 34% dos galegos defínese
a prol da autodetermináción
O 34% ~os galegos veria positivamente ~ aceso de Galiza a
un proceso de autodeterminación , no caso de que outros pavos europeos sen estado tamén
o alcanzasen . A respeito do
mesmo tema, case a metade
dos consultados (o 45%) non se
definiron en nengun sentido.

XAN CARBALLA

cons1rución da nova Europa, entrando agora noutra fase".
O dirixente de CRIDA catalana,
Joan Manuel Tresserras, aprécia
1amén que hai un certo optimismo despois do acontecido no estado iugoslavo "que pon sobre a
mesa a crise do estado-nación
en termos concretos , poñendo
en crítica a efectividade de agachar fenómenos comunitários,
podendo dicerse que non é a
economía a que encerra a estrutura profunda da sociedade senón o cultural".
.Mesmo o dirixente de Esquerda
Unida, Anxo Guerreiro, cree que
"agora o direito de autodeterminación é asumibel para todo o
mundo, estando a reformularse o
concepto de Estado-nación como era entendido até aqui".

As reticéncias
dos vellos estados

'QuEBROUSE
O PRINCIPIO,
ESGRIMIDO
ATÉ DE AGORA,
DE QUE A AUTO
DETERMINACIÓN SÓ
PODIA DARSE NO
TERCEIRO MUNDO'
(Joseba Eguibar, PNV)

Nacional Corso (FLNC) replicaba
co primeiro atentado en París,
nas dependéncias do Ministério
de Educación, "para mostrarlle á
opinión internacional que permanece o problema nacional corso".

Estas mesmos estados xa aceitaran a reunificación alemana
Os vellos estados europeus
esgrimindo ese direito de automóstranse reticentes coa autodeterminación que negan ás
determinación sobre todo das
suas
nacións asoballadas. Prenacións balcánicas, ainda que
cedente que, máis°tarde coa deasumiron de mellor grado as dos
claración de independéncia por
paises bálticos, sobretodo porparte de Lituánia, fixo que a.fins
que significaba unha fenda no
de 1988 o Parlamento catalán e,
império soviético. Nesta teima
en Frebreiro de 1989 o basca,
distinguíronse, precisamente, os
aprobaran sendas resolucións
socialistas Felipe González e
afirmando que este direito asísFran~ois Mitterrand que, nun pritelle aos seus pavos, ainda que
meiro momento, se mostraron
non se pronunciaron pala sua
contrários á autodeterminación
aplicación. Na Galiza unha resode Croácia e Eslovénia, para ir
lución semellante non foi aproasumindo as posturas americabad a. Joseba Eguibar afirma
nas ante o perigro da extensión
da guerra e o interese alemán en · que "os vellos estados néganse
a recoñecer a quebra do seu
que aquela:s bascularan decididamente cara a sua órbita.
A posición de Mitterrand é comparábel á do chanceler austriaco
Metternich, que despois das
guerras napoleónicas tentou restaurar o precedente mapa, na
sua defensa da integridade territorial. Precisamente o tribunal
constitucional francés non admitiu o término povo corso para o
estatuto de autonomía de Córceg a que vai ser publicado en
1-992. O- Frente de Liberación

asumido o feíto de que na aca tales procesos, resulta que
tualidade non existen decisíóns
un 34% móstrase .favorábel'.
independentes, .en termos abPero un 45% opta por non defisolutos, ou completamente á
nirse, é dicer case a metade
dos . interrogados non teñen
marxe dos marcos económicos
que nos rodean. Tomar unha
clara a resposta. Tampouco é
despreciabel a cifra de resposdecisión sobre pesca, en últitas negativas: un 21 % móstrama instáncia, desde Galiza,
se contrário a un proceso de
significaria invertir a dinámica
autodeterminación polo cal Gaactual, na cal Galiza apenas é
Sobre o lugar onde se deberia
liza defina o seu grao de comsequer consultada para a
tomar a última decisión en tepeténcias. Estas respostas nemaioria das decisións económimas relacionados coa nosa procas que a afectan; sendo hoxe . gativas adoitan a darense endución económica, o decantatre os funcionários de máis alto
tomadas as decisións mediante
mento foi claro a favor de Galirango-; cargos administrativos
acordes negociados case en
za: o 69,% prefiren que Galiza
médios e altos e profisionais
exclusiva entre dous centros
sexa o polo de referéncia fundependentes de centros de pode poder alleos ao próprio esdamental, ante_s que Madrid
der oficial ou referidos a un
pácio económico galega, é di(11 %) ou Bruselas (4%)._
marco xeográfico superior ao
cer en Bruselas, sé dos órgagalega. Esta pergunta é, precinos directivos da Comunidade,
Entre a dicotomia galegos-esé Madrid. Podemos concluir lasamente, a que require unha
pañois como nacionalidade premaior definición política, produgo que unha maioria clara de
ferente prodúcese unha división
galegos canta xa coas princicíndose un baixón na resposta
clara, ainda que o peso de Galimáis galega (ainda que obt~n
pais premisa~ para definirse a
za (ben por definirse máis galeun significativo 34%) e un elepós da existéncia dun poder
gos que españois ou unicamen- . político galega .real, dotado de
vado volume de abstención.
te galegos) acada. unha maioria
competéncias moi superiores
notabel (o 59%).
A última pergµnta é a referida a
ao actual, se ben ainda non é
como se consideran a si
capaz de concluir completaA galeguidade política
mente o razonamento en termesmos os galegas e galegas.
É unha pergunta xa clásica
mos políticos, como demostra
ainda por baixo da
neutros inquéritos. A conciéna perQunta seguinte.
galeguidade real
cia de galeguidade é clara, pero non abafante . Un elevado
Efectivamente, despois dos úlEntre as perguntas apresentatimo·s acontecementos europe32% declárase español ou
das polo inquérito de A Nasa
máis español que galega. Non
os, nos que povos sen estado
Terra, pode facerse unha clara
pode resultar extrano se ternos
revindican a sua condición nadistinción. A primeira delas é a
en conta que os libros escolacional, formulada a pergunta
máis comprensibel en termos
res, os médios de comunicade sé ·Galiza deberia sumarse
concretos, a máis pegada á reción e os certificados oficiais
alidade. Neste caso o 69% dos
non se fixeron até agora desde
galegas pronúnciase a favor de
Ficha técnica
Galiza. Quer dicer que os galeque a capacidade de decisión
gas somos nomeados, definien último termo resida en GaliO inquérito foi realizado de forma
dos, alén de nós, desde fara, e
za. De aí a defender a soberaaleatória, através de 250 chamapolo tanto catalogados, a todos
nia de Galiza en temas como a
das telefónicas, os dias 14 e 15
os efectos como españois. Ainpesca, o agro ou o desenvolvido presente mes. Utilizouse un
da existindo unha conciéncia
mento industrial hai só un pasistema proporcional territorial,
so. As declaracións dos entreonde se tiveron en conta tres ti- _ de nacionalidade intuitiva moi
alta, resulta difícil desprenderse
vistados, a maiores da respospos de concellos (menos de
desa definición outorgada. Tal
. ta concreta da pergunta non
2.000 habitantes, entre 2 e
causa precisaria dunha condeixan lugar a dúbidas: "Que
20.000 e máis de 20.000). Asiciéncia política activa que, cosaben os de Madrid ou Brusemesmo, repartironse proporciomo xa dixemos, ainda non exislas do naso?" é un aserto frenalmente as consultas, para cada
te en termos maioritários, ainda
cuente.· A pergunta contén a
caso, segundo o tamaño dos núqu~ si é perceptibel en sectores
cleos de povoación con vida pró-_
referéncia á última decisión, o
pria (do que se derivaron tres cacada vez máis amplos.
_•
que noutros termos significa
tegorias: casco urbano, ·bairros e
soberania, toda vez que desde
área rural).
O inquérito foi realizado por
todas a~ tendéncias ideolóxiDuarte Correa Piñeiro.
cas ou sociais existentes é

,

'A EUROPA
DOS ESTADOS ESTÁ
PERICLITADA'
(Domingo Merino,
PSG-EG)
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DIREITO
DE AUTO
DETERMINACIÓN
É ASUMIDO AGORA
POR TODO O
MUNDO'
(Anxo Guerreiro, EU)

Ao mesmo tempo a idea lanzada
por Felipe González, calurosamente acollida polo PP, pon de
manifesto que a .constitución do
chamado Estado das Autonomías non está completada, considerando Jon ldígoras que "evidéncia o seu fracaso", mentres
que Anxo Guerreiro afirma que
"o Estado español está en reformulación contínua".
Anxo Guerreiro.

próprio sistema, o Estado-nación", mentres que Jon ldígoras
considera os estados comunitários europeus aceitarán certos
cámbios pero sempre que "non
se cuestione a unidade do próprio estado".
Segundo· Francisco Rodríguez
hai que ter en conta tamén que
"estes fenómenos autodeterministas estanse a producir en te. rritórios que tiveron un réxime
comunista e non na zona central
do capitalismo. Os nacionalismos rexurden pero o domínio da
CEE é cada dia maior. Haberá
que ver se se manteñen as actuais estructuras ou se se acaba
con elas. Se se produce unha recomposición das dependéncias
ou unha recomposición só nos
estados, pois para eles o mapa e
variábel, o que non é variábel é
aeséncia".

tres neutros círculos se pensa
que o que se pretende lanzar IU
é unha opa a un sector de Esquerda Galega e de Euskadiko
Ezkerra para constituir unha fe"'
deración semellante a Iniciativa
per Catalunya con Entessa e o
PSUC. Precisamente Angui~a
deixa fóra da sua proposta ao
que chama nacionalismo rupturistas.

ís Basco, poderia aprobarse por
ampla maioria pola presión das
bases partidárias e da esquerda.

'Q

Os diversos líderes políticos consultados coinciden tamén en que
a pervivéncia do Estado-nación
como se concibe actualmente,
entra en contradición coa nova
Europa que predican estes mesmos estados que, en palabras de
Domingo Merino, "queren seguir
coas fronteiras sagradas".

O pacto autonómico
No Estado español o governo do-PSOE apresurouse a lanzar de
seguida a idea da comenéncia
dur:i pacto autonómico consensuado entreas distintas forzas.
Tentaba trabar asi ás direitas nacionalistas, PNV e CiU, especialmente, para evitar a reprodución
dos debates sobre a autodeterminación ou, o que seria pior para o Estado, a formulación dunha
declaración de autodeterminación efectiva que, no caso do Pa-

· Para Joseba Eguibar, que afirma
descoñecer o que pretende o
PSOE, parece que se trata de
"buscarlle un debuxo final ás autonomías do 143, un salto .cara
arriba desas comunidades ao
cumplirse os cinco anos para á
sua revisión".
O voceiro do PNV considera tamén que non hai unha aproximación ás autonomias históricas
"pero se o que se pretende a freálas, .Q__ PNV non o vai cGnsentir".
Anxo Gue~iro, pola sua banda,
cree que o p~etendido pacto autonómico "non~ un avance". ''Trátase -afirma- eje sustituir as autonomias reivindicativas polas cooperativas, supeditándoas ao governo do PSOE e a sua. política".
Esquerda Unida cree necesária
unha reforma constitucional para
reformar os estatutos lanzando a

Domingo Merino.

idea da formulación dun' proxecto comun do novo estado. Un
pacto entre os nacionalismos
non rupturistas para lanzar unha
ofensiva conxunta contra a política do PSOE nos principais temas (:to país, entre eles a problemática nacional.
Domingo Merino considera as
declaracións de Anguita neste
senso como "unha concesión á
demagóxia inxustificada", men-

,

'E PRECISO
RECONSTRUIR
OGALEUZKA'
(Angel Colom, ERC)

Pola sua banda a Joseba Eguibar preocúpalle máis a "constitución europea que a española",
considerando que, na sua discusión é onde s-e pode recoller a
igualdade de direito dos pavos
que conforman Europa". O PNV
considera que o estatuto da autonomía posibilita un desenrolo,
polo que a sua estratéxia é
"avanzar no concerto autonómico", pois afirma "non ter presa",
estando en posesión da "paciéncia histórica".
Esta postura, en certo xeito coincidente coa de Convergéncia i
Unió, levaraos, neste pacto, a reclamar maiores contraprestacións
económicas, usando as competéncias e a racionalización autonómica como arma de cámbio.
En CiU consideran que "recoñecido por Felipe González o feito diferencial catalán, a harmonización
autonómica pode negociarse".
Tresserras, pala sua banda, pansa que a crise de lugoslávia po-

O autor,· Jorge Casas, recoñece que alí as forzas de seguridade "enfréntanse a todo o pqvo"

Nun libro dun policia
·o País Basco é denominado território comanche
A presentación dos conflitos naNinguen quere subir
cionais no Estado lugoslavo ou
na URSS como fenómenos vioNinguén quere "subir ao Pais
lentos ou de guerra latente pareBasca como voluntário e teñen
ce marcar unhas enormes disque mandar ás promocións notáncias con outros problemas
vas arriba", sinala o policía. Pornacionais máis cercanos. A preque permanecen alí? Segundo
séncia de cidadáns armados ou
Jorge Casas, "hai razóns
de tanques circulando polas
económicas que os levan a
ruas, darianos idea de que o
aguantar". Outra xustificación
·que alí está sucedendo é outra
estaria na dificuldade para concousa. Sen embargo, na mesma
seguir os traslados, mália a que
semana en que en Eslóvenia
"o cen por cen prefiran outromorrian duas.persoas por dispa- . destino". "A cuestión era grave,
ros, en Madrid morrian catro, vílembra o ·policía, porque había
timas dun atentado.

mátfcas fotografías de atentados, asi como a
referéncia
a
compañeiros
mortos. Por iso
non resultan estrañas estas palabras: "Durante
as vacacións
encontrábame
noutro mundo,
estaba máis a
gusto e podia
tomar unha cervexa, sonreir e
talar tranquilo".
lso percebiase
no próprio tras1ad o: "o mellar
non era de San
Sebastian
a
Burgos, senón
de Burgos a
Madrid, porque
conforme te ias
alonxando de
alí, sentiaste
máis feliz".

Un libro recente, escrito polo
policía Jorge Casas, titulado
Terrorismo; terror. Asi vive un
policía no País Basco, mostra
que non se trata quiza de situacións tan distintas e que, en todo caso, arnbas están rodeadas de gravidade e tamén e de
incomprensión.
A diferente presentación que recebimos da realidade máis próxima, que por determinación dos
Estados e dos governos ocidentais debe resultar tranquila e estabel, explica que libros coma
este ou calquer outra descripción sobre a vida dos policías no
País Basco, apenas adquiran relevo ou, polo menos, case nunca en toda a sua magnitude.
Jorge Casas, após de ·relatar a
sua ampla experiéncia no País
Basca, sinala que a policía e a
Garda Civil "viven un auténtico
calvádo porque se enfrentan ,directamente con todo o povo, por
encontrarse en território comanche (sic) . "Teñente aillado, sinala Casas, odiado, ameazado, relegado aos ghettos das casas
cuarteis ou á fuxida a outros pavos vestido de paisano".

O autor do libro, Jorge Casas. Á direita, atentado nµn autobus en Renteria no que perderon a vida un
garda civil e o presunto integrante do comando

un prazd (para solicitar o traslado) desde que saian as prazas,
ate dez días despois. Eles (o
mando) baixábannos as ordes
pasados estes dias e outras veces nen as baixaban ou decían
que se perdían". "Era un delito
grave, sinala Casas, o privar do
dereito que estes homes tiñan,
pero a finalidade era conservar
a cantidade de persoal n'ese ·
destino. Privabante da tua liberdade- sen que tiveras dereito a
nada e se d~.cias algo arrestá- "
bante ou tomábante de o/lo".
Segundo Jorge Casas, quen por
outra parte mantense á marxe
de reflexións políticas globais, "a
Policia e a G_arda Civil teñen

que enfrentarse a un bando xigante que é o pavo basca, e ao
bando executório que é ETA".
Neste mesmo sentido podemos
ler descripcións como a seguinte:
"Pode que nas cercanias do teu
traballo ou domicílio esteña un
comando de información observando, pero tamén pode haber
persoas que apoian a ETA, como
son os de Herri Batasuna, que
non teñen nengun antecedente e
están máis limpos que un jaspe,
pero son de ETA, e apoianos e
axúdanos e pode ser o carniceiro
ou o par,Jadeiro ou calquera de
·
outro establecitnento".

Jorge Casas utiliza várias veces .no libro a expresión "território comanche" para se referir ao Pais Basco e "território de paz" cando fala do
resto do Estado. Son expresións
coloquiais próprias dos policías
destinados arriba, como as siglas CPN (Corpo da Policia Nacional) eran traducidas na Académia de Policía de Canillas,
por Carne para o Norte, entre os
. futuros membros do Corpo.

O síndrome do norte

Jorge Casas descrebe igualmente "a psicose de medo, de
pánico, de desconcerto e terror
que se vai apoqerando dos
O libro recolle múltiples e c:fra- . acuartelamentos das forzas de

Euskadi". "Moita xente do Pais
Basco, sinala, queria e quere
que os carpos e forzas de seguridade do Estado se foran de
alí, pero tamén os próprios
membros destas forzas queren
irse". A ampla cifra de suicídios
entre policias e gardas civis, como o libro recolle, asi o atestigua ou o feito de que, como recoñecia José Sainz, xefe superior de policia no Pais Basca,
"non existan funcionários, nen
policías, nen gardas civis nacidos nesta rexión".
O importante é que desde o Estado central apenas se tratan de
comprender as orixes dunha situación tan grave. O feíto de incluir imaxes de atentados no telediário constitue un acto bélico
máis, neste caso propagandístico , pero non leva consigo reflexión algunha. Asi o. sinala Jorge
Casas : "(Fara de Euskadi) faciase duro ver que non se preocupaban dun tema tan importante
como eran os atentados da banda terrorista ETA. A metade da
policía non sabia nada. Habia algun que se preocupaba, pero
moi superficialmente e coma se
doutro mundo se tratase".
Tampouco o autor deste libro
procura as causas da situación
que el mesmo padeceu. Somente nun epígrafe aponta brevemente nesa direción: "Se cadra
algun dia fan examen de conciéncia os que condearon, desde os seus altos cargos, a rapaces andaluces, extremeños e
castellanos, de orixe campesiño
e popular, a ter que aplicar un
política de orde público que leva
implícito o derramamento de
sangue e que os fai vivir nun clima de impopularidade' e 1hostilidade".
•
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- tanda unha reunión á que asistiro n representanles d·o BNG,
ERC e EA na que se chegou a
un compromiso informal da revitalización deste movimento xurdido durante a 11 República.

'CANDO O POVO
DECIDE APOSTAR
PO.LA AUTO
DETERMINACIÓN
A RESPOSTA
NON PODEN SER
OS TANQUES'
(Jon ldígoras, HB)

de ter un carácter exemplar. "Se
lugoslávia estala", sinala o membro da Crida, "o que queda de
manifesto é que as unidades políticas da raiz que sexan -polític:;a, militar, colonial etc-, teñen
que anovar o pacto ou non hai fidelidade histórica que condene a
permanecer sempre na mesma
unidade. Nós estamos nun pacto
recente , que é constitucional,
realizado en condicións precárias. Non hai porque pensar que
este pacto non se pode revisar".

A este movimento debería sumarse, segundo Angel Colom,
HB "cando decida deixar de
apoiar o proceso armado".

A incidéncia na
estratéxia nacionalista

go". O dirixente do BNG pensa
que "sen estar maduro no povo
este direíto toda formulación pode ser propagandística, pero é
ineficaz".

as forzas nacionalistas "para dar
paso a outro tipo de conceición
de estado, formulando as bases
para un estado confedera!''.

Jon ldigoras é do mesmo parecer aliando que cada vez é máis
necesária a coordenación estre

Angel Colom coincide con Rodríguez e ldígoras, propoñendo a
reconstrución, "en plan real, do
que representou G~leuzka", ci-

O desmembramento dalguns
estados, como o iugoslavo e a
concreción do direito de autodeterminación en Europa pode incidir na estratéxia dos partidos
nacionalistas. Asi Tresserras
considera que, a partires destes
procesos, opcións políticas instaladas na marxinalidade, "terán que dilucidar que significan
as palabras independéncia e

5

soberanía, terán que pasar da
fantasía á realidade, abandonando definitivamente as ilusións fundamentalistas entrando

'CERTAS FORZAS
POLITICAS TERAN
QUE PASAR
DA FANTASIA
A REALIDAOE,
ABANDONANDO
DEFINITIVAMENTE
AS ILUSIÓNS
FUNDAMENTALISTAS'
( J.M. Tresserras,
CRIDA)

CASTELAO UN DOS MESTRES DO POVO GALEGO

A necesária unidade
As forzas que apostan máis deficidademente pala autodeterminación tamén consideran que é
necesário facer unha fronte comun para facer avanzar a concreción deste direito. Asi, Francisco Rodríguez, propón a "construción dunha frente nacionalista
nas distintas nacións, e despois
artellar o movimento comun segundo a coincidéncia de obxectivos entre os distintos paises, para que o movimento acelere al-

'HAI QUE TER
EN CONTAQUE
ESTES FENÓMENOS
ESTANSE
A PRODUCIR NOS
TERRITÓRIOS
QUE TIVERON UN
REXIME COMUNISTA
E NON NO CENTRO
DO CAPITALISMO'
(Francisco Rodríguez,
BNG)

FRANCISCO CARBALLO

Chegaron os tempos da comprensión da nación como entid~
de histórica e do nacion!li.srflo
como teoría dos dereitos dos pavos e das relacións internacionais igualitárias. Galiza pode
sentirse orgullosa porque ten
contribuido eficazmente a este
fenómeno de progreso e de liberdade. E, de todos os galegas,
creo que A.Daniel R. Castelao é
o primeiro no labor e no esforzo
doutrinal cara este resultado.

..

O mundo desde outra
perspectiva

·anosuz
'Rodríguez San Pedro, 2. Of. 1202
28015 Madrid
Tlfs.: (91) 445 11 45 - 445 59 62
Fax: (91 ) 593 91 B1

Se Castelao escrebia asi no libro 1,
despois do ano 1940, o seu achagemento ás esquerdas avanza, a insatisfacción palas direitas crece, a necesidade dun federalismo non admite compoñendas: "Esta segunda
parte, que . agora comezo a escribir,
será unha sombra da primeira,
proiectándome cara adiante. Repetirei, cecais, as mesmas ideas, pero
con outra feitura e outra significado."
(ib. p. 130). En carta a M. lrujo; dille:
"Escreberei un segundo tomo de
"Sempre en Galiza", coa crónica
exacta e documentada de todo canto ocorreu desde que a miña terra
perdeu a liberdade, e se non chego
a ver o pobo galega cos puños apretados, espero que o verán os meus
descendentes políticos." (Castelao,
As cartas de América, p. 49).

Xusto Beramendi ten dedicado
grande atención ás doutrinas do
nacionalismo. galega. Segundo
este autor, a Castelao hai que
clasificalo entre os teóricos do
"nactonalismo democrático".
Coincide con Ramón V. Ponte e
cori nacionalistas dos anos
1923- 1936. Pero Castelao non
se quedou retido naqueles 36.
Basta prestar atención a sua
obra básica Sempre en Galiza
( SeG) para observar as etapas
do seu pensamento sempre en
reelaboración e en pegarse á terrada realidade.
·
Para defini r á nación mantivo
parte do legado tradicional , pero
avanzou na esixéncia da vontade política. Concebía a história como un proceso en espiral , distanciándose de V. Risco
por unha parte, e de Otero Pedrayo por outra.
Pode adscriberse a Castelao ao populismo?
Frecuentemente é asi calificado por certos
comentaristas. Non lle fixo nexos ao populismo sempre que fose democrático. Tampouco
llelo facia K. Marx ao populismo ruso. Pero o
populismo de Castelao, distante do tradicionalista, é moi fluido e está tan perto dos movementos da esquerda que encaixa case inteiramente nas teses da actual esquerda en
construcción en várias partes do mundo.

Francisco Rodríguez.

piedade privada dos nasos labregos,
para organizar-a economía rural según o sistema cooperativista". (Sempre.en Galiza, L. 1, p. 80).

"Creemos que cada pobo diferente ten o seu
ideal revolucionario, e que, polo tanto, necesita facer a súa revolución. Un marxista. extremeño -peño por caso- non é idéntico a _un

marxista galega. O extremeño trataría de reintegrar á colectividade as terras de pertenza
privada, para explotalas según o sistema so.::
cialista. Un galega trataría de amparar a pro-

CASTELAO, PARA DEFINIR A
NACIÓN~ MANTIVO PARTE
DO LEGADO TRADICIONAL,
PERO AVANZOU
NA ESIXÉNCIA DA VONTADE
POLITICA. CONCEBIA
A HISTORIA COMO
UN PROCESO EN ESPIRAL
VIAXES
Veleiro Bergantin por Holanda
Duas semanas de viaxe. Unha semana a bordo
dos nosos anligos veleiros. Catro.noites de hotel en Amsterdam. Duas noites na Fran?.a. Autobus de luxo.
Saídas: en Xullo, Agosto e Setembro.
Prezo: Pta. 79.000 Veleiro Bergantin por Dinamarca
19 dias de viaxe, unha semana no veleiro, 12
dias de circtúto ¡iOr Dinamarca, aloxamento en
albergues.

Non cómpre moita eséxese para
ver que "tal pobo galega", suxeito
político que interesa a Castelao, é o
conxunto, o bloca social que atura a
explotación comun da pátria. Non
contou Castelao coa contribución de
Gramsci, e, por suposto, non definiu
con exactitude a comprensión deste suxeitb
popular. Pero intuiuno. Cando os pensadores
dos anos sesenta buscaron no proletariado o
exclusivo suxeito político revolucionário, tal
vez se deixaron levar demasiado polos catecismos marxistas. Unha atenta leitura da realidade -iso que está a facer Dussell a quen ,
citamos nesta ANT (Páx. 23)- e a análise
completa da obra de Castelao poideron ·aproximalos a teorizacións hoxe necesárias e a
non excederse na priorización de vangardas
para a imprescindíbel transformacións· da so·
ciedade.
Castelao fixo avanzar a teoría nacionalista de
Galiza e deixou a b"andeira no mastro alto
dos horizontes· a perseguer: unha Galiza a
confederarse, a ingresar na Unión europea
para constituir a Unión Mundial. ( SeG. p.

.
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Saídas: en Agosto

Prezo: Pta. 99.000
Veleiro por Inglaterra e País de Gales
20 dias de viaxe, unha semana en berganlin,
unha semana de circtúto por Gales, 3 noites
en Londres.
Saída: 5 de Agosto ·
Prezo: Pta. 109.000
Navegación polas ffias Xónicas
Nun motoveleiro de luxo, desde o Pireo deica

VERÁN
Corfu. Ademais, 6 noites de hotel, \KXJS.
Saídas: Xullo e Agosto
Prezo: Pta. 154.000

... E ademais: Viaxes por lslándia, Cabo Nor:
te, Marroc~, rutas cicloturistas, Síria-Xordánia,
p Magreb, Africa Ocidental, Quénia, Tanzánia,
India e o Nepal, lndonésia, Austr_ália,
trekkings, Canadá, USA, México e Guatemala,
Peru e Bolivia, Ecuador e Colómbia, Illas Galápilgos, Ruta de Caracas a Manaus

nunha etapa de formulación de
proxectos políticos reais e dun
maior realismo".
Angel Colom afirma que isto foi .o
que fixo "Terra Lliure" ao abandonar as armas e entrando no
"proxecto comun independentista que representa a ERC e que
agora se vai facendp realidade".
O dirixente catalan considera
que "no momento que teñamos
claro que o proxecto é maioritário social e eleitoralmente, pro-

clamaremos a. independéncia".

· O princípio de inxerénda

Jan ldígoras afirma que PNV, EA
e EE, están desviando o debate e
conxelando o exercfcio do direito
de autodeterminación que o pavo
basca reclama maioritariamente,
pero califica como positivas as
declaracións do lendakari Ardanza no senso de que a integridade
do estado é irreconciliábel coa
identidade nacional, afirmando
que se debe "á .presión que exercen as suas bases partidárias".

Outro dos princípios que quebraron coa crise balcániéa foi o princí pio de non inxeréncia. Tomou
carta de natureza durante a Guerra do Golfo, pero foi aplicado, tamén, por primeira vez, en Europa.
Joseba E;guibar óllao de xeito positivo, resaltando o papel da CEE
na resolución do conflito e como
parou a guerra, mentres que

o

Francisco Rodríguez afirm·a que
feíto de que quen decida sexa o
centro capitalista da CEE é negativo e que actualmente se está a
pór en marcha "unha nova estrutura imperial pois a via económica
.vai por outro l~do que a direéción
política dos pavos que se autodeterminan". Segundo o dirixente do
BNG "hai que ver cal é a alternativa económica e social destes paises e se caerán na dependéncia
da confederación alemana-austriaca". Segundo F.. Rodríguez pa-

raque este movimento autodeterminista tivese un maior impacto
debería de explosionar no centro
de CEE,"senón pode ser só unha
reformulación da sua arde económica".
Jan ldígoras considera que "cando un pavo decide apostar pala
autodeterminación a resposta
non poden ser os tanques", afirmando que se está a ocultar a
política violenta da que é vítima
•
o povo euskaldun.
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•Os ·ecoloxistas queren aumentar as penas·po.r delito ecolóxico (Páx. 19)
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DIADA PÁTRIA
'

Autodeterminación e lndependéncia divisa das outras duas convocatórias

A Galiza Viva será o lema

da mobilización convocada polo .BNG
•M.V.

A manifestación que o
BNG convoca en Santiago
será sen dúbida o acto
máis relevante da
celebración do Dia da
Pátria. Outras duas
manifestacións terán
tamén lugar na mesma
cidade. Ao tempo, vários
concellos de Galiza,
conmemorarán a data, a
pro posta dos concellei ros
nacionalistas. A dereita
galeguista, asi como EU,
non anunciaron ainda os
actos a celebrar.
Vários concellos de Galiza repartirán a obra de Castelao, Sempre en Galiza, entre os cidadáns
e conmemorarán o Dia da Pátria
con diversos actos. En Santiago,
ademais da celebración oficial,
destacará a movilización nacionalista que terá como lema A
Ga/iza Viva e que estará encabezada por membros da Permanente do BNG , dirixentes do
PNG , ainda sen concretar, e

membros das delegacións invitadas asistentes, entre as que destacarán a das Xuventudes de Esquerra Republicana de Catalunya e as pertencentes a organizacións que conforman a Confederación de Nacións sen Estado
de Europa (CONSE).
A manifestación nacionalista partirá, como é tradicional, da Ala- ·
meda compostelana, ás 12 da
mañá. Entre os asistentes moi
probabelmente haberá que contar con representantes non só
dos conce.llos onde o BNG ostefíta maioria, senón tamén dalguns outros que contan coa participación de nacionalistas independentes, como é o caso de
Oleiros. Figuras da vida galega,
sen milítáncia efectiva, sumarans e tamén moi · probabelmente
A mobilización que convocan
governos central e autonómico.
aos actos, tal é o caso do escriunitariamente 6 PSG-EG, a
tor Neira Vilas.
FPG e o PG partirá da Praza . Por último, APU convoca outra
Roxa, ás 12.30 horas e terá comanifestación que partirá da Ala_Manifestación unitária
mo lema o de Unidade pola aumeda a 1 da tarde, en reivindicación de lndependéncia para Gatodeterminación. As tres forzas
A mobilización política rematará mencionadas deixan aberta a
liza e da liberdade para os prena Praza da Quintana, ao que
posibilidade,- até última hora,
sos.
seguirá un xantar no campus da
para que se sumen á sua conuniversidade, dada a imposibilivocatória aberta todas aquelas
Os sindicatos nacionalistas que
dade de facelo , por obras, na
forzas que asi o desexen. Estas
integran a CIG realizaron igualcarballeira de San Lourenzo comente sendos chamamentos· á
tres organizacións dirixirán as
mo en anos anteriores.
suas críticas especialmente aes
participación no Dia da Pátria. +

RETIRO EN SAMOS

FRAGA TRATOU AOS CONSELLEIROS
COMO A SEMl·NARISTAS
O retiro do Governo galego en Samas recordoume ao retiro espiritual que celebrabamos
unha vez ao ano na miña etapa de seminarista . Despois de predicacións, "postas en
comun", meditacións e oracións, chegaba a
hora de arrepentirse dos erras pasados; facíamos o máis sinoeiro propósito da enmenda,
sobre todo ser bos compañeiros, isa nunca
faltaba, e marcábamonos os principais obxectivos a acadar.

Falou de que habia que acabar coas esperas
nos centros hospitalários, de que era preciso
baixar o número de incéndios, de que habia
que aparecer como defensores da indústria e
da pesca, acabar a reforma administrativa,
comprar máis ventadas na cultura, facer un
gran trinque do ano santo, construir estradas
e máis estradas, rematar cos conflitosno ensino, sobre todo entre as universidades, impulsar os servícios sociais ...

O última dia había tamén comida especial e,
despois de rezar a oración que daba comezo
ao refertório, eramos todo un brado. Chegaba o famoso Seiro, Seiro!.. . entonábamos as
cancións tradicionais.

AUMENTAR OS PRESUPOSTOS

Aos poucos días tiñamos que ir pasando un
a un polo despacho do padre espiritual para
darlle conta dos nosos proxectos e recibir o
seu visto bó para levalos adiante.

1
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Cando se tratou da posta en comun, todos
se referiron ás directrices do Presidente como o guieiro na sua liña de actuación. Pero
pronto atoparon un problema: as necesidades eran moitas e o presuposto minguado.
Fraga atopou a solución ao propoñer endebedarse até o máximo permitido pala lei, por-

Todo aquelo non sérvia para moito. Co paso
do tempo, uns antes e
outros despois, iámonos esquecendo das
promesas e dos plans trazados.

A PRINCIPAL MEDITACION

Fraga levou aes Conselleiros a Samas. Ali,
primeiramente, "lonxe do mundanal ruido", o
Presidente guiou as meditacións dos membros do Governo. A sua plática versou sobre
a necesidade de gañar as próximas eleicións,
"o ceu prometido". Para iso, exortounos a
.manterse unidos .no Governo como única posibilidade. Pero, dixo, "tamén é preciso mellorar a xestión; fe sen obras nada vale".

FOI COMO GANAR AS
PROXIMAS ELEICIONS,
CHEGANDO·A CONCLUSION
DE QUE PARA ISO ERA
PRECISO AUMENTAR O
PRESUPOSTO

que "non hai que esquecer que as eleicións
están aí ás portas e seremos xulgados. palas
obras". Todos concordaron que era necesário
polo menos un presuposto de 700 mil millóns
de pP.setas.
Houbo quen falou tamén da posibilidade de
aumentar os recursos en base ao finaciamento por parte do Estado, pondo sobre da
mesa monacal a posibilidade de reclamar un
cámbio no financiamento autonómico. Fraga
estivo de acorde pero sempre que isto non
levase a unha política de enfrentamento con
Madrid.
Outra das posíbeis vias é Bruxelas. Acordaron tamén chamar á sua porta, ainda sabe- ·
dores de que a CEE parte e reparte para
, quedarse sempre o centro coa maior parte.
Comeron ben. Fixeron o ritual da queimada
e, que casualidade!, como habia festa en Samos (quedaba patente a compoñente festeira
e propagandística deste Governo), forense a
ela entonando as rituais cancións de panda,
parranda e borracheira.
O luns seguinte pasaron todos polo despacho de Fraga para expoñerlle os resultados
· do seu retiro e recibir alento e instrucións para poder levar a cabo o seu plan de governo.
Canto tempo tardarán en voltar as.andadas?
Aqueles. que non sexan expulsados por desviarse das reglas e normas, para o ano farán
+
outro retiro.

•O Carballiño contra a
. droga. Colectivos culturais, instáncias da xuventude, clubes deportivos, asociacións de pais de
alunas, partidos políticos e entidades veciñais acordaron constituir no Carballiño unha comisión
para abordar o problema das toxicomanías, que inciden na seguridade cidadán e na saude públicas.
A ·vista do aumento espectacular
do consumo e da delincuéncia?
o Bloque Nacionalista Galega,
convocante da reunían, propón a
represión dos riarco-vaficantes e
a reinserción e recuperación dos
toxicómanos. A actuación da comisión estará dirixida á pública
sensibilización sobre os problemas que xenera o consumo e
comércio de narcóticos, así como promover unha educación
axeitada. Outro dos obxectivos
de traballo será a criación dun
módulo asistencial para tratamento de adictos.

•Asociación Pro-Presos.
En Compostela naceu a Asociación Pro-Presos que pretende
dar a coñecer as inxustas condicións de vida dos reclusos asi
como fomentar a reinserción social dos que cumpren condena.
A asociación parte da considración de que o Estado e os seus
funcionários resérvanse o control
absoluto dos presos o que ten as
seguintes consecuencias ·tráxicas para a poboación penal: os
contaxios que producen marte
por Sida e outras enfermidades;
condicións insuportáveis de ateigamento nas celas, con tres homes por cela e condicións semellantes nas das mulleres, en toda
Galiza; a existéncia limitadísima
de traballo remunerado e a explotación enorme que se da nos
casos en que os pres9s poden
traballar, con soldas de duas mil
pesetas ao mes; alimentos de infima calidade, mal preparados e
condimentados; maos tratos,
asexo, tortura', ferros, pulverizadores paralisantes; quince horas
ao día de cela, e despois patio
sen máis actividades.

-

A Asociación reclama a colaboración de médicos, avogados,
psicólogos, asistentes sociais e
meios de comunicación . Para
combinar a forma de axuda hai
un apartado de contacto: o 942
de Compostela.

•Crítica á direción de Turismo Minhoto. o semanário Minho que está a consolidarse como órgao independente e
de calidade do Miño, editado en
Braga, critica no seu número ss·
á veñda a actuación da Comissáo Rexional de Turismo Verde Minho que como consecuéncia dunha xestión chea de erras
provoca a fragmentación do território da antiga província do Minho (distrítos de Braga e Viana do
Castelo) en tres comisións do
Vale do Ave, Verde Minho ew Alto Minho. Esta división atribuese
_as guerras dos concellos e ameazan con facer perder a identidade á comisión rexional, criada
para promover nas feiras internacionais de turismo a globalidade ·
. da rexión miñota.
•
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RECONVÉRSIÓN NO AGRO

• VITOR MÍGUEZ

lgnácio Núñez Gallego é o
novo presidente do R. C. Celta. Ignoramos os fios administrativos que se puderon manexar para substituir con tanta celeridade a Eloi de Francisco, pero o certa · é que o
Celta xa ten presidente: agora
tócalle o turno á afeizón, de
nada servirán as · salvacións
de última hora se en Vigo se
segue a "pasar" da equipa como se fixo dtlica agora.
E se en Vigo tardaron en elexir presidente, na Coruña tardaron en fichar adestrador.
Oleg Romanchev, técnico do
Spartak de Moscova, era o
prineipal candidato para tal
cometido; Romanchev, que
viaxara á Coruña por un dia
non pudo voltar á cidade galega porque o "sovietsport"
(equivalente soviético do
Consello Superior de Pepor-tes) impediulle a rescisión do
contrato co clube moscovita.
O paradóxico do tema é que
o técnico soviético na sua estad i a na Galiza asinou un
contrato co Deportivo, de feito
que nestes momentos o clube
posue os direitos federativos
dun traballador que exerce tora do Estado español.
Polo que respeita aos partidos de liga, destacan os que
o 17 de Novembro en Santa
Sabela e o 5 de Abril en Balaí dos se deputarán entre a
S.D. Compostela e o R.C.
Celta. A estas duas xornadas
haberá que engadir as que o
Deportivo disputará os dias 3
e 24 de Novembro en Riazor
frente a Real Madrid e Barcelona respectivamente.
Pero non só polos partidos andará quente a liga. Na recente
reunión celebrada en Madrid
polol? membros da Federación
· Española de Fútbol acordouse
proibir a exibición nos estádios
de todo tipo de estandartes ou
símeis que inciten á violéncia.
Non é que nos pareza mal a
medida, pero ternos curiosidade por coñecer os critérios
que se barallarán na aplicación da norma. De todos é sabido que os textos non son os
mesmos no Bernabeu que en
San Mamés.
A nova pintoresca desta quincena veu presidida pala directiva do Obradoiro de Santiago,
a cal na sua sana intención de
buscar patrocinador ao clube
non tivo mellar idea que proporll~ á empresa ao mesmísimo Jesús Gil. Señores directivos, sen pór en dúbida a sua
profisionalidade permítannos
dubidar desta petición.
Por último facémonos eco da
tremenda inxustiza que se cometeu co Hoquei Clube Travesas de Vigo na sua tentativa de ascender á primeira divi- .
sión. Apesar de ficar terceiro
na liga (tan _só os dous primeiros pastos outorgan ascenso)
o clube vigués tiña todos os direitos p·ara ascender, dado
que i:> segundo clasificado, o
Cibeles de Oviedo, xa tiña un_
representante na primeira división. O Comité Superior- de
Disciplina Deportiva declarouse incompetente no tema, protagonizando
unha
das
humillacións máis graves desta temporada para o deporte
galega. Fique pois patente a
•
nosa solidaríedade.

OS LABREGOS GALEGOS ESPÉCIE A EXTINGUIR?
EMÍLIO LÓPEZ PÉREZ

hoxe rexe as estratéxias da agro-indústria.
A sua dialéctica é esta: ter poder para ter
cartas, ter cartas para ter poder. Ese para
soster esta dialéctica teñen que matar os
labregos~ mátanse, se compre envenenar
aos consumidores faise; se con esta dialéctica eliminamos aos próprios consumidores
elimínanse. Porqu8""on só se trata de ter
cartos, senón que ten que ser no menor
prazo de tempo posíbel.

"El potencial gallego tal vez permitiría duplicar o
triplicar la producción actual, pero no vale olvidar
que estamos en la C.E. Y en este momento la
política agraria común aban.d ona el proteccionsimo
por el desarrollo cualitativo, mandando la
competividad en función de las leyes y la
democracia del mercado.
CousELO. El Correo Gallego 11-Vll-1991.

A verdade, ainda que nori son teólogo,
non sei se me será máis doado explicar
o mistério da trindade que buscarlle coe.réncia ás opinións de moitos teóricos
sobre o Plano Agrário de Fraga, que tamén poderia ser de Sineiro, ou de Xorxe
Bush.
Será mellar ser algo moderno e analisar
a_crise agrária galega dentro do contexto
do ano dous mil e non no contexto de
antes da 1ª guerra mundial. A própria
guerra do Golfo, co predom"ínio militar e
comercial a n_ível mundial de King-Kong,
(seria inexacto poñerlle nome humanoide a quen ·eles mesmos chaman "o
Oso") sitúanos nunha nova etapa á hora
da producción e comercialización agroalimentária.
A terra e os seus cultivadores non son o
factor determinante na produción de alimentos. Non é a agricultura a que pesa,
senón a agro-indústria. A capacidade
técnica de conquerir o máximo de cartos
co mínimo de investimento na produción
agro-alimentária vai en detr~mento tanto
dos labregos como dos consumidores.
Se a isto lle engadimos a contínua internacionalización dos mercados e o domínio dos gastos do consumidor através da propaganda podemos situar aos distintos axentes
sociais que operan no sector. Non é o importante para os poderes existentes o alimer:itar a povoación. Grandes áreas do globo morren de fame. Os países pobres, a gran maioria, non deciden en absoluto o presente nen o futuro da
sua produción nen o seu comérico agrários. As
multinacionais están a facer dos labregos escravos ou marxrnados miserábeis.
A esmagadora máquina propagandística do imperialismo está a ·contarnos os problemas do
Leste para que esquezamos a nosa própria
desfeita. Acaso o Parlamento galega non terá
tantos ou máis problemas para propoñerlle a
Madrid que o esloveno ao governo federal de
lugoslávia?
Non se pode hoxe talar de crise da agricultura
galega sen referimos á própria crise da .-PAC
{Política Agrária Común) e non se pode talar da
PAC sen talar dos acordos do GATT, ou o que é
o mesmo, da política ~omercial dos E.E.U.U.
Nun estudo que a comisión de agricultura do
Parlamento ~uropeu encarregou a seis prestixiosos economistas (nada neutrais, pasto que
os estudosos nunca son neutraisJ transmiten
p_erfeitamente a fil.osofia que e~tá detrás da re- forma da PAC.

o

O princípio qu~ guia todo seu · estudo é
abandonar a produción agro-alimentária á
competéñcia" do . mercado retirándolle
apoio económico ou social aes labregos
próf)rio sector.

o de
"libre
todo
e ao

Os loros tecnocráticos repiten unha e outra
vez que ternos que facer unha reconversión para adaptarnos á CEE, lago -como
defende Xóvenes Agricultores- os labregos que queden poderán resistir e adaptaranse a Europa. Gravísimo erro. Non estamos diante de nengun proceso de reconversión, reestruturación ou como demo
queiran chamarlle a esta "gran putada". Os
procesos que sofre a economía de países
dependentes como o noso, en casos destes, non son pará chegar a un ponto e estabilizarense ; son de deterioro contínuo. Non
é certo que vaian resistir as explotacións
máis dimensionadas, máis ben está acontecendo todo o contrário; as explotacións
agrárias galegas resisten na medida en
que son menos dependentes da agricultura, ainda que apreza un contrasentido. Este
proceso tamén avanza a nível europeu.
Máis da metade dos labregos europeus
son agricultores a tempo parcial. Aquí son
cada vez máis os simbióticos . Se o governo quer eliminar excedentes non vai ser a
base de dar xubilacións ; por iso a CEE , e
os ditas economistas téñeno claro. Están
ANXO IGLESIAS actuando desde a CEE fortemente através
do sistema de prezos. Estes mesmos dias sorRecoñecen no próprio estudo que as medidas
prendéronnos con fortes baixadas no prezo
tomadas pala PAC para solucionar o problema
dos excedentes fracasaron todas.
dunha série de produtos agrários, entre eles a
carne a mais o leite. lsto amosa máis unha vez
A solución· de abaratar costos de produción,
a falsa teoria dos queridos e direitosos papanatan pregoada hoxe por moitos, explica claratas, de que nos atopamos diante dun mercado
mente que non funcionou a nível da CEE. Paílibre. Falso: estamos diante dunha política
ses que producian máis caro apesar diso facíagrária nada "libre".
anse cos mercados.
Somos tan pouco libres que tanto o ministro de
Teoricamente, se a política agro-alimentária a
agricultura como o próprio presidente da Xunta
nível mun_dial fose solidária suponse que moitos
teñen que apresentar os seus proxectos agrarios para que os aceite a CE,E e levalos a revipaíses poderíamos competir. Os próprios defensores do liberalismo poñen isto en dúbida.
sar por se teñen algun fallo. A sua vez serán os
Entre as propostas para chegar a un acorde co"sete grandes" baixo a supervisión de klngmercial dentro do GATT barállase a posibilidade
Kong quen terán a derradeira decisión . Séguede cederlle á Alemaña os mercados agro-alise a transmitir a idea de que esta é.unha crise
me ntários de Europa a· cámbio de que os
pasaxeira, que dentro duns anos isto mellorará.
EE.UU controlen todos os mercados esteriores
Isa pensaban en moitos países da periféria do
que hoxe controla a CEE.
capitalismo hai anos, pero polo de pronto a
economia de toda América, tora dos dous do
Tamén, segundo este estudo, poderian alguns
Norte, andou máis de trinta anos para atras; de
labregos adicarse a producións extensivas para
África non falernos, e pS diferéncias entre paírecüperar o meio ambiente sempre a cando esses ricos e pobres aumentan .
ta. actividade rron desequilibrase os mercados.
O noso proceso non é o da Bretaña, queridos
Non se cuestiona neste estudo, como é léxico,
tecnócratas!, é o da Arxentina, e se non que llo
o modelo de produción intensivo, supercontamipergunten a Larsa .. . Ou, máis claro, que llo pernante e nocivo para a saúde, que cada dia
gunten aos do sector da pesca. Hai estatísticas
avanza máis.
que confirmen a acumulación de excedentes?
Non é máis ben que nos quitan a nós para poOs ideólogos do liberalismo económico son toder vender outros? Os excedentes son un dado
máis, o problema de fondo é o control dos mertalmente cegatos, todo canto ven transfórmano
en cartos; son incapaces de comprender que
cados; ao fin e o cabo, non é esta unha das raos produtos agrários non os creou a natureza
zóns fundamentais de ser de calquer lmpério?
para negociar, senón para cumprir outros ciclqs
Non é un dos motivos fundamentais das guebiolóxicos e outra simbiose moi distinta da que
rras? Que vai pintar Galiza sen Agricultura?

A razón

está clara: "Estamos perdendo cartos".
Os sábios ideólogos do liberalismo económico
non son máis ca uns burros quentes que concumulación
fund.en riqueza económica con a_
monetária.

A moitos paises da comunidade (Inglaterra por
exemplo) elle irrendábel próducir certos produtos agrários, traense· máis baratos das colónias.
Ao final do seu estudo concluen que calquer tipo de axuda aos labregos, directa ou indirecta,
animaraos a seguir producindo; incluso mantelos no nível de ingresos actual poderia ser perigoso, porque os labregos son capaces de buscar recursos tora da agricultura. Ao final decí- dense pala solución de conceder un bono aos
"labregos pobres'', asi lle chaman, para que
vaian resistindo nun prazo duns 5 anos. Lego o
sistema liberalizaríase totalmente. ·

- 'Q PRINCIPIO QUE GUIA
·10DO O SEU ESTUDO É O DE
ABANDONAR A PRODUCION
AGRO-ALIMENTÁÁIA
Á LIBRE COMPETÉNCIA
DO MERCADO RETIRANDOLLE
TODO APOIO ECONOMICO
OU SOCIAL AOS LABREGOS
E AO PRÓPRIO SECTOR;

Agora que encadramos a nosa agricultura no
contexto europeu e máis internacional irnos repasar o famoso "Plano Fraga" deixándonos
guiar por un interesante debate· que un periodista especialista nesta matéria abriu entre a alternativa do Sindicato Labrego e a da própria
Xunta. Nalguns aspectos pode servirnos de
guia unha análi$e feíta por F. Sineiro antes de
pasar palas torcas caudinas do PSO~.
Deixaremos sentado de princípio que boa parte
dos teóricos agrários son incapaces de entender a agricultura como o que verdadeiramente
está chamada a ser: unha actividade humana
que permita aos humanos e a un senfin de seres vivos e de elementos naturais conviver, reproducirse e alimentarse en perfeita sim~iose.
Neste intre enfréntanse a nível mundial dun
xeito ant~gónipo est~. mop~)q _que remat9 de
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definir (a agricultura tradicional) con outro
modelo que podemos definir. cómo agricu1tura especulativa; no que o princípio motor
é unicamente a acumulación monetária.
Dado que a atividade agrária que funcione
en base a un modelo respeituoso coa naturez~ produce menos acumulación monetária está senda rexeitado en beneficio da
agricultura especulativa; porque a degradación moral da sociedade ocidental é tal
que o valor supremo no que se respalda é
a acumulación de cartas para poder consumir. Calquer outro valor está supeditado
a este.
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Ninguén pensa a onde conduce este modelo de agricultura. Desde a Coordenadora
Labrega Europea irnos lanzár o primiero berro con forza no mes de Outubro.Non se
trata da defensa dun idealismo ecolóxico.
Trátase de moito máis.
Os teóricos defensores do plano Fraga entran en contradición, por quedarlles fóra do
plan o problema social. Non culpamos aos
técnicos disto. Te'1'1os que recoñecer que é a
primeira vez que se fai unha recollida de dados e un diagnóstico sério do sector máis dinámico da agricultura galega (o leite). Os
próprios técnicos aclaran o grave risco de
desfeita que corre o sector. Pero o grave é
que cando os políticos apañan o estudo non
o entanden e remítennos á música da famosa película "o violinista no tallado".

-'SOMOS TAN POUCO
LIBRES QUE TANTO
O MINISTRO
DE AGRICULTURA COMO
O PROPRIO PRESIDENTE
DA XUNTA TEÑEN QUE
APRESENTAR OS SEUS
PROXECTOS AGRARIOS
PARA QUE OS ACEITE
A CEE E LEVALOS
A REVISAR POR SE TEÑEN
ALGUN FALLO'
/

Por nengures aparece indício de resolver o
verdadeiro problema da crise do sector: Como se nos vai garantir a comercialización
dos nosos produtos lácteos? O problema
fundamental non son os cartas. Máis que
nada tratase dun problema político. O señor
presidente da Xunta debeu inquirir en Bruxelas cal vai a ser a cuota de mercado que
as multinacionais nos van permitir, e en función diso teríanse que analisar os problemas de produción, infraestruturas e demais ...

É doado acollarse ás tendéncias de abandono das inquéritos para arredar as pequenas explotacións, pero, que tacemos mentres tañan que estar aí e non gañen para
pagar nen a Seguridade social? Por onde
cortamos se a maioria das nosas explotacións están por baixo da média europea? O
próprio "Plano Fraga" reduciríanos a vintecindo mil explotacións cunha média de doce
vacas que tamen teríamos que eliminar por
seren inviábeis dentro.da CEE.

san as explotacións pequenas as "grandes"
é o menor nível de conciéncia mobilizadora
que teñen ás veces.
Enfrentar a uns labregos con outros ten normalmente unha intencionalidade política:
desviar o conflito da sua vertente sócio-política e levalo ao terreo dos próprios labregos. O lema é: "divide e vencerás".
No Correo dise que a indústria foránea é a
que perxudica as explotacións. Se a indústria foránea perxudica as explot~cións, por
que son os franceses quen controlan a estratéxia comercial do sector? Non serán a
própriaºXunta e o Ministério c'omplices desta
operación?
·
·
Na páxina do dia 11 de Cguselo chámame
a atención a foto e o pé de foto. O vello que
está coas vacas, que ben se ve que .ten
máis de 65 anos non debía andar coas vacas; pero fai isto porque os cartas da pensión deullos ao seu tillo.para que se moderniza e merque unha motosegadora e pague
as débedas coa Caixa, á que pediu un
préstamo para mercar esas tres vacas frisonas, porque as cinco que tiña matáronllas no saneamento. E ten que aforrar para
invitar a unha cea a un amigo do concellal
de turno (a foto fof feita antes das elecións)
a ver se desta lles pon a luz e mercan o
tanque de trio porque sen frío as empresas
pagan o leite unha merda. Como o monte
que se divisa na foto enchéronno de eucaliptos agora gasta máis en
penso, que llo suben continuamente mentres o leite o
están baixando.

da Galiza está en zonas entre 400-800
·mts. de altitude". Na páxina 118 e seguintes deste traballo fanse comparacións claAGRÁRIOS QUE GAÑAN
ras coa CEE e amósase o desaproveitamento da terra que ternos na Galiza. CanHOXE POR BAIXO
do nos fagan os da Xunta un plan de ordeDO SALARIO MINIMO
nación de cultivos quedaremos surprendidos do que podemos aumentar; a non ser
ENTRAN NO PARO,
. que repitan o erro que F. Sineiro critica: a
ALIMENTARIA MAIS
política forestal do franqui~mo. Franco propiñeiros. Romay promoverá eucaDO 100°/o A NIVEL GALEGO' moveu
liptos·? Ternos máis dun millón de hectareas -que só se usan para arder. Ternos algun
proxecto sério de aproveitamento de águas
para o rego? O S.L.G. non pede cleméncia
senón xustiza.
ropeus que por maos xestores acumularon
excedentes. Por que parece tan descamiñaNon vou entrar no problema da falta de xudo reivindicar-explotacións de 44 vacas?
ve n cas para a recria. Hai dez anos que
Non é esta a solución que defende no seu
CC.LL. planteou este problema. Tempo tive.artigo o Sr. Couselo?
ron a resolvelo. Ademais para iso está o
transplante de embrións do señor conselleiO S.L.G. basa a sua alternativa na produción
ro.
integrada na terra, non en hormonas, como
tan os europeos e os seus admiradores.
Seríalle moi útil aos técnicos que lesen as
opinións dun labrego dunha explotación ben
Pero se ainda en base.á terra nos aumentaavanzada da mariña lucense (130 cabezas)
se a produción, que problema hai en que
e que sai no periódico "El Progreso" do día
multipliquemos por cinco e pillemos aos ho14. Aí refléxase que os labregos son conslandeses ou incluso os sobrepasemos? A
cientes dos problemas produtivos e c;omernasa supertícíe agrária útil é superior á de
ciais, que implica a entrada na CEE. Por iso,
Holanda.
e fundamentalmente por iso, a mobilizaciónF. Sineiro nun estudo das primeiras Xorná.- agraria na Galiza vai seguir adiante pésie a
quen pese. ..
•
das Agrarias di: "o monte ven ocupar arredor dunha terceira parte da Galiza ... o 45%
Emilio LQpez Pérez é dirixente do SLG

Aquí quero explicar por que
escollin a frase que encabeza
o traballo. Nela condénsase o
que eu chamaria "realismo do
sometido". Asi pens,a hoxe a
maioria deste país. A frase só
lle sobra unha verba: a Señora democrácia non pinta nada
no medio desa xente, pódena
violar; por eso a situei entre
unhas portas.
Aparentemente na alternativa do Sindicato Labrego hai
unha contradición. "O Correo" tamen ten un descoido.
Os fallos responden a intereses ben distintos: Ao S.L.G.
preocúpalle asegurar o traballo de cen mil famílias, como outras alternativas non
nos aterecen, reclamámolo
na que ternos (o leite). As
contestacións dos labregos
ao inquérito da Xunta son
ben realistas.
Cando a Xunta nos explique
o seu plan forestal ao mellar
ternos que importar man de
obra.
Das xubilacións anticipadas e
os plans de abandono máis
vale non talar, por iso os labregos pensan "quemáis vale vaca pola corda que peído
de ministro ... " o interese de
"El Correo" é solventarlle o
problema á CEE e a D. Manuel Fraga, e tamén a D. Xosé Manuel Romay. Non suframos, non van a ir o paro. ·

Non habería que facer un estudo da situación social dos produtores agrários?

O barallamento de números
do citado artigo ten moitas
suposicións. O máis acertado é o de pedir vacas prestadas, de momento estámolas ·
mercando e vendemos moita ·
morralla, ao mellar prestadas
teñen máis garantias.

Seguindo a análise de "El Correo Gallego",
non ten fundamento a retórica de botarlle a
culpa ás explotacións cativas de que as
grandes non podan competir e defender os
· prezos. O artigo aclara a contradición:
douscentos millóns de litros ano non son os
da culpa dos baixos prezos. Ou é que non
nos iriteiramos de que a baixa dos prezos é
;.mha decisión política da CEE (ver a prensa
destes días}. O único perxuízo que lle cau-

Cando se critica unha alter~
nativa débese considerala no
seu conxunto. A alternativa
do S.L.G. está feíta para aplicar a nível europeu e supón
que ali usan a "democrácia
de mercado", o que levaria a
unha disminució11 da produción nas grandes supergranx~s int<:msivas dos países eu-

Se todos os activos agrários que gañan hoxe por baixo do salário mínimo entran no paro aumentaría máis do 100% a níVel galega.

~'SE TODOS OS ACTIVOS
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AXuntade
Galicia subvenciona
os tipos de interese dos créditos
ós proxectos de investimento das pequenas e medianas empresas (PEMES), e·ós do Sector
Productivo Agrario.
Agora, ·o seu proxecto pode recibi-la mellor axuda .financeira.

·¡J:4diante co seuproxecto!!
Infórmese 1111 Conselleria de Economía t' Faanda,
nas súas delegacións , ou nas entidades
finarrn•iras col~horadoras: . B. CENTRAL.

B. CREO/TO AGR/COLA, B. CREO/TO INDUSTRIAL,
B. BILBAO- V/ZCAYA.B. ESPAÑOL DE CREDITO, B. EXTERIOR DE
ESPAÑA, .B. DF. GALICIA, B. GALLEGO, B. HISPANO AMERICANO,
B. PASTOR, B. POPULAR, B. SANTANDER, B. S/MEON,
C. ORENSE, C: PONTEVEDRA, C. VIGO, C. GALICIA, C. RURAL LUGO, SOD/CA, SOC. COOP. DE ME/RAS, AFIGAL, S.G.R., SOGARPO , S.G.R . .

CONSELLERIA DE ECONOMIA
EFACENDA

Me' llora Coordinada da Sanidade e Producción do Gando " Vacún
~

.

.

Aproducción, depende de el.

Levar a cabo un adecuado control da reproducción das
vacas é algo básico para conseguir unha boa pro-ducción de
leite, posto que esta empeza co parto. Para tiradle o máxiino

COMO CONSEGUIR ESES OBXETIVOS:
- Revisión uterina ós 20 días de parir (comprobación de
·. inyolución, persistencia do corpo lúteo ... ).

rendement9, unha vaca debe .parir unha vez 6 ano_e cada día

- Exploración das vacas que ós 50 días non.teñan andado ó

que pase sen empreñar despois do período óptimo, produce

boi, e aplicación do tratamento oportuno.

unha perda de 300 pesetas. -_ -

- Inseminación entre os 50 e os 90 días despois de parir.

Outra medida moi importante é contar cunha ficha de
cada vaca, na que o gandeiro vaia anotando tódalas

- Diagnóstico de xestación por apalpamento rectal ós 45 días
de parir.

incidencias da súa· reproducción. Así o veterinario, cando

Infórmese dos p'rogramas de "Mellora Coordinada da

visite a explotación -como moito cada 30 ·días-, poderá

Sanidade e da Producción do Gando Vacún" da Consellería

...

organizar mellor o seu traballo e incidir máis eficazmente na

de Agricultura Gandería e Montes, que contan con

mellora do gando.

subvencións de ata o 75%. para a contratación de persoal

OBXECTIVOS:

técnico que realice o control de reproducción.

- Restablece-lo ciclo sexual antes dos 50 días post-parto.
- Realizar unha inseminación fecundante antes dos 90 días
post~parto.

CONSELLERÍA DE AGR!CULTURA
GANDERÍA E MONTES

.VIAS DE COMUNICACIÓN

O trazado da autovia encentra múltiples. problemas
,

Cando o Barbanza deixe de ser unha //la
- • X~M. SANTIAGO/RIVEIRA

A autovía do Barbanza é
unha vella aspiración dos
habitantes e residentes
nesta península galega . .
Desde sempre os
Barbanzícolas foron
quedando illados da Galiza
continental. Primeiro
quedaron sen o ferrocarril;
estrañas pero sen embargo'
plausíbeis razóns, técnicocomerciais foron arreciando
ao Camiño de Ferro da
zona. Na década dos 60 os
Vapores que facian o
traxecto entre Ribeira,
Póvoa, Rianxo e Vilagarcia,
e que fornecian un moi
importante intercámbio,
tanto de mercadorias como
de persoas, tamén foi
desaparecido. Ficou entón
como único meio de
comunicación a estrada
N-550 pala costa até
Padrón, alcumada cada
vez con máis frecuéncia
como "A-da vergoña".
O desenvolvimento tanto industrial como económico da zona,
así como o desastre do chamado
transporte Colectivo, que na prática funciona como un monopólio
máis , posibilitou a criación dun
grande parque automobilístico
privado , o que fai que nos 42
Kms de estrada desde Ribeira a
Padrón, as ringleiras de camións, trailers, furgonetas, autobuses, automóbeis, motos, ... forman ás veces unha única serpe
de vários quilómetros de lonxítude, o que provoca díficuldades
para mesmo cruzar dun lado ao
outro.
Os accidentes dispáranse, claro
está, e ainda que moi agachados
polas distintas administracións, é
moí raro facer calquer mínima
viaxe sen topar os restos dalgun,
mais tendo en canta que ao atravesar núcleos urbanos importantes como poden ser Palmeira,
Póvoa, Angustia, Escarabote,
Boiro, Taragoña ... , a estrada non
é nalgúns grandes tramos máis
que unha longa rua, atravesada
a velocidades de competición.

franxa costeira do Esteiro de
Ponte Beluso, e pasando por riba
das únicas terras aproveitábeis
que haí na estreita franxa entre o
monte e o mar, a meio dun Viaduto que pasaria pola Aldea de
lñobre-, e se comunicaría a meio
dunha Ponte de·700 m. de longura, 14 pilastras e 20 metros de altura, coa outra banda da Ría, para enlazar, agora si, pola ladeira
do Barbanza, e esquivando os
núcleos· de povoacíón.

via veuse con moi boas expectativas, e críou axiña un cúmulo de
opinións favorábeis, que alentada por políticos de diverso e vário signo, fixeron presupoñer que
o 93 seria para o Barbanza (autovía, Hospital Comarcal, ... ) algo
asi como o 92 para Catalunya.

O trazado

do que ia pola vertente do Barbanza, foi modificado a instáncias do Alcalde de Rianxo o socialista Bravo Frieiro, e pasou á
ribeira do Ulla, asi esta parte do
proxecto, xa rematada, fai unha
dupla curva, primeiro para abaixo
e logo para arriba, na entrada e á
saída; todo ísto para evitar un hipotético illamento de Rianxo.

A Autovia do Barbanza en si empezou sofrendo diversas vicisitudes, que fixeron xa nos seus primeiros pasos abalar o proxecto.
asi, o orixinal e primixénio traza-

O proxecto ten que continuar
agora por duas posíbeis vias, unha a que se adxunta no anteproxecto oficial, baixa pola ladeira
da Ria de Arousa, ocupanoo a

O Proxecto vaíse encostrando,
como aqueles barcos vellos que
se enchen de lapas, percebes e
arneirón e non son capaces de ...
navegar endexamais. A todo o
díto súmanse as diversas reformulacións do Proxecto feitas
A outra posíbel, ainda que non pola COTOP, asi o definitivo poprobábel, alternativa pasaría por
lo de agora seria facer un só
subir a Autovia desde o seu envial de 7, 1O mts de ancho, facer
lace con Rianxo, no rio Te até o
as expropriacións paralelamente
Monte Freiro, para despois se- · ao construído, e no 94, cando
guir co vial palas ladeiras do
segundo as estimacións optiMonte até Xarás en Ribeira. O
mistas estexa rematado, empeinconveniente que ten esta mozar as obras de desdobre, co
dificación, pedida agora pola
cal quedarían dous viais de 7, 1O
equipa de Governo do Concello
mts de anchura cada un, cunha
separació'n intermédia e valados ·
de Rianxo, e non o ano pasado
cando o anteproxecto estaba en
a todo o longo do traxecto. lsto
exposición pública, é o de que
permiti.ra segundo normas acteria que subir direita nun espátuais desenvolver velocidades
-cío duns 3 Kms sobre 300 mede 100 Km/hora en todo o tratros, o que implicaría pendientes
xecto, co cal se chegaria a Sando 8 ou 9%, co que aparte de
tiago en 40 minutos, levaria asiapartarse das específicacións
mesmo 3 carrís, un para veícutécnicas desde tipo de viais, que
los lentos e tería viais de achesó permiten pendentes dun 6%
gamento aos núcleos importancomo máximo, e igualmente
tes. Estaría o proxecto completo
rematado como nímíno non antes do ano 97.
Por non talar da política de expropriacións levada a cabo pola
Consellaria, así no primeiro tramo expropriado hai dous anos,
os prezos sonsensibelmente superiores que neste segundo tramo que está a . ser expropriado
na actualidade. Así ternos:

Ninguén coñece
a avaliación de impacto ambiental
Segundo o Real Decreto
1302186, de 28 de Xuño están
abrigados a realizar Avaliación
de Impacto Ambiental (A.LA.),
as construcións de auto-estradas e autovías, e esta A. l.A. deverá ser posta a información
Pública segundo o Regulamento aprobado por R.D., 1131/88
de 30 de Setembro.

alto interese ecolóxico e paisax í st i co, que recebe aportes
acuíferos consíderábeis e que
a autovía pode cortar, cos conseguintes perxuízos (sen correlacionar, vale máis acordarse
do efeito presa provocado pola
variante de Padrón a Autoestafa do Atlántico, que tanto influiu
nas inundacións do 88). Ademais do problemas que pode
De ter feito a A.l .A., os promosupor o Viaduto do lñobre e a
tores da Autovía, ninguen sabe
Ponte sobre a Ria, non- hai que
nada dela, e diversos colectiesquecer que toda a zona de
vos Ecoloxistas do Barbanza,
Carregueiros, mesmo ao pé
como Lontras (Mel) de Rianxo, . desta é unha zona de castros,
ou CENAR de Ribeira están
petroglifos, na sua meirande
fondamente preocupados polos
parte por descobrir e catalogar,
posíbeis impactos meio-ame que poden ser arrasados.
bientais que a obra poda realiMáis adiante. na ladeira e nas
estribacións do Barbanza volzar. Debemos ter en conta que
vemos encontrar castros, máa zona por onde vai discorrer,
moas, pontellas, pegadas de
por unha banda as ribeiras do
Ulla, é unha zona húmida de
povoamentos históricos e

rampas do 6%, aparte diso, suporia, segund_o fontes técnicas
consultadas, o probábel aterraxe
no centro de Rianxo de camións
e veículos pesados, un dia si e
outro tamén.

prejstóricos, zonas de moi alto
interese arqueolóxico, ecolóxíco ou paísaxístico, asi a zona
da Carballa en Palmeira, é unha das poucas carballeiras que
subsiste no Barbanza, cada
vez máis limitada espacialmente, seria tendida pola autovía.
Cenar, o Colectivo Ecoloxista
Raposi, xunto co Colectivo
Lontras (Me/) de Rianxo están
a realizar unha Avaliación de
Impacto Ambiental dentro das
duas posibilidades e pódese
adiantar que a Autovía supón
como mínimo un impacto negativo, isto é, aquel que produce Pérdida de valor, naturalístico, estético, cultural, paisaxístico, ecolóxico, e incrementa
os perxuízos derivados . da
Contaminación, erosión ou
Colmatación.
•

Por todos estas motivos, a Auto-

O m2 de Labradío págase no 91
a 500 pta/m e no 89 a 525 pta/m.
O m2 de Monte alto págase agora a 125 pta/m e no 89 a 210
pta/m.

...

O m2 de viña, lembrarse dos
bons caldos do Ulla que se dan
na Zona, subiu de prezo, e pasou de 787,5 pta -no 89 a 800
ptas no 91. As valoracións das
expropriacións pasan tamén por
pagar 700 pta por árbore apto
para madeira, e a cifra de 450
pta/m de prado. Uns prazos que
como se ve van facer millonários
aos labregos e agricultores da
zona, e iso sen contar que lles
· callan unha casa, pois en tal ca•
so aviados irían.

Preocupación polo trazado da autovia lugo-A Coruña
• ANTON MALDE I BETANZOS

A apresentación dun estudo informativo da auto-via Lugo-A Coruña polo MOPU (Dirección Ge·neral de Carreteras), esta a provocar a protesta xeralizada de
colectivos de viciños, do PSGEG e o Colectivo de Educación
Meio-Ambiental CEM na comarca de Betanzos.
Pésie a ser un estudo informativo, a mobilización social está a
suscitar os efeitos do impacto
ambiental dumha via rápida · de
trinta metros de anchura en lugares como o que-fica da fraga
de Cecebre, ou a ponte-monumento de máis de quatro metros
de altura da lapela (Coirós) a N6, . perx-udie.éVldo. tamén as ~ m.e.-

llores terras da parróquia nesa
mesma agra; así como máis acima em Ois, que para salvar as
abas do monte do Gato e o percorrido da N-6 pasa pola agra
do lugar:
'
Outro tradicional motivo de protesta é o mal que causa a particulares. A auto-via está trazada
evitando núcleos de populación
e casas, princípo que nom se
cumpre á altura da parróquia de
Lesa, pasando polo núcleo ur-.
bano da Lapela. O trazado contem.pl a o cruzamento da N-6,
que. nom pode ser subterráneo
pola complexa rede de entradas
e saídas que a conectariam coa
N-6, polo que teria que ser en
solución de ponte. na Lapela é
. o_aae .a -mobilización- é- mais in-.

tensa xa que se ven afectados
polo impacto ambiental da ponte
sobre a paisaxe e a agra, asi
como os problemas de fumes e
de ruídos que toda a aldea sofriria, sen cuestionar a importáncia
e necesidade da Auto-Vía, pensa-se que hai outros sítios alternativos sen que teña ·que pasar
por aí.
Neste trazado surprende o "S"
feito a base de duas grandes
curvas que fai a Auto-Vía na Lapela, cando o trazado que viña
desde a aldea de-ínerille nom tiña máis que pasar_por baixo da
lgrexa de lesa e tirar seguidamente para o monte do Gato, diminuindo o impacto ambiental e
moléstia.s. Este; a grosso modo
era o vello plano que se tiñ.a en

acceso para o concello; em Coiproxecto para continuar a Auto.rós estase na recolla de asinatuEstrad~ da Coruña a Lugo. ·O
cámbio de percarrido viria a darras por parte de colectivos de
lle seryizo ao polígono industrial · viciños, xa que a novo governo
que en secreto construía o antem~nicipal tense desentendido
do asunto por mor do pouco
rior governo municipal do Pp em
·coirós. Dentro da sua estratéxia _tempo que ten un alcalde que
ao mesmo tempo é médico rural
eleitoral estaba a de apresentar
con residéncia na coruña, e deo polígono como o grande censavenéncias ·no reparto de tetro xerador de traballo para o
rras da .recente concentración
concello, e para o tenante de alparcelária. neste contexto os vicalde, que cando Agostiño Tociños tentan que o concello faga
mé, como alcalde, fosse nomeachegar as queixas surxidas nun
do deputado privincial deixase o
escrHo remitido ao MOPU, e
posta, sairía do paro con dous
qu,e para o trazado alternativo
salários: o de alcalde sen dedise presente um enxeñeiro para
cación exclusiva e o de traballaver as cousas sobre o terreo codor no polígono.
mo cando se fixera a concentra- ·
ción parcelária, que paralisada
Na comarca as protestas ben
provoca en vez de catre .viciños
coordenadas viciños-concello
•
afectados
cuarenta.
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NACIONALISMOS NA EUROPA

Gediminas Kirkilas,

ideólogo do PDT lituano

'A división interna impediu un acordo coa URSS'
•XúLIO RIOS

Vilnius, capital da Lituania
desde o seculo XI,· conserva
ainda unha arquitectura
antiga obxeto de
permanentes cuidados e
atención. Nesta época do
ano os dias son longos e
calurosos. As adoquinadas
ruas e acolledoras prazas
énchense de xentes para
conversar ou tomar un
refresco. As numerosas
librarias son un refuxio ideal
para evitar o implacábel sol.
Todo semella transcurrir con
naturalidade decote.
Mentres, os tanques
soviéticos continuan
apostados nas imediacións
da torre da TV. No
Parlamento, as barricadas,
inicialmente dispostas para
protexer o edifício dunha
hipotética agresión ,
transmiten a sensación dun
progresivo isolamento·dos
seus ocupantes respecto ao
sentir de amplos sectores da
sociedade lituana. Acadar
esa certa normalidade que
impeda a paralización da
vida e permita a construción
da Lituania independente é
algo máis que unha
prioridade política pan~ os
demócratas lituanos. E unha
cuestión de supervivéncia
nacional. Desto, e doutras
causas máis, talamos con
Gediminas Kirkilas. Kirkilas
é xornalista, ideólogo do
Partido Democrático do
Traballo, asesor principal.de
Algirdas Brazauskas e
inspirador da nova
estratéxip. da esquerda
lituana. E unha .destacada
persoalidade do Forum polo
Futuro de Lituánia, espécie
de Frente independentista
de esquerdas que agrupa a
individualidades e
organizacións sociais que se
opoñen á actual política do
Presidente Landsberguis.

Moitas das persoas que forman
parte do actual PDT proveñen
das filas do PCUS primeiro e do
PCL despois. Como se produciu
esta evolución? Consideran non
coerente a defensa dos intereses nacionais de~de unha organización estatal? E inseparábel a
existéncia de conciéncia nacionalista da necesidade de dispoñer de organizacións próprias a
nível dé cada nacionalidade para
defender axeitadamente os seus
intereses?
Na nasa evolución podemos distinguir efectivamente duas etapas. A
fins de 1989 organizamos o Partido
Comunista Lituano rompendo co
PCUS. Existiu como partido independente durante un ano, eliminando do seu programa calqµer referéncia ao marxismo-leninismo e basando a sua actuación nos princípios próprios dos partidos democráticos. E sobre a base deste Partido, a fins de 1990, organizouse o
Partido Democrático do Traballo.
Nel militan persoas que non foron
membros do PC e mesmo íloxe pó- .
dese afirmar que a sua militancia é
anti-PCUS. A nosa estratéxia nas
relacións con Moscova é unha estratéxia anticomunista. Coiso que a
evolución descrita responde ao
senso das suas demais perg1,mtas.
Están definitivamente rotos os
lazos con Moscova?
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vencido de que nese movimento, .
chamémolo lakovlev-Shevardnad~ e , está a nasa liberdade, a nasa
independéncia.

DO MERCADO
LITUANO ESTA EN
RELACION COA URSS

A nível par~idário si. Totalmente.
Outra causa é que nós insistamos
na necesidade de manter relacións
co governo de Moscova. Non hai
contradición nengunha. Para realizar a independéncia precisamos
de tempo. O nível de dependéncia cións con movimentos políticos
económica é moi grande: o 90% doutras Repúblicas da URSS? E
. da enerxia depende da Unión, o . do Ocidente?
80% das matérias primas tamén se
receben dos soviéticos: entre o 50 Mantemos relacións con todos os
e ·o 60% do mercado lituano está movimentos democráticos da
en relación coa URSS. Para modi- . URSS. Tanto en Rúsia, como Bieficar esta situación, para orientar a lorrúsia, Letónia, Estónia, etc. E
nosa economía cara Ocidente e dentro de pouco manteremos tanon Oriente, precisaríamos cinco mén relacións co novo movimento
ou mais anos. En todo caso un dia democrático que impulsan Sheé insuficiente. E ainda optando por vardnadze e lakovlev. Coido que aí
definir relacións máis estreitas con está pasando o mesmo que en LiOcidente isto non debe ignorar a tuánia e nos demais países bálti'"' necesidade de manter relacións de cos hai dous anos, cando se foramizade cos nasos viciños pois es- maron os frentes nacionais. Obtán aí e non cambiarán nunca.
xectivamente eles están interesados pelas experiéncias que pasaA nível partidário, teñen rela- mos no naso Partido. Estou con-

Pero lakovlev continua no
PCUS?
Estou convencido de que os comunistas progresistas serán membros deste movimento. Será o
mesmo que na Lituánia. Pero con tinuando coa sua pergunta anterior debo indicar tamén que ulti mamente apreciamos un grande
interese dos partidos do estran xeiro por coñecer o noso movimento . Ternos boas relacións co
Partido Social-demócrata Polaco
(de A. Kwasniewski), co alemán,
participamos nos Congresos dos
Partidos comunistas renovados da
Hungria e da Checoslováquia, e
tamén mantemos relacións cos
partidos da esquerda escandinavos, co Partido Laborista da Holanda, e agora barallamos a posibilidad e de participar como
observadores na Internacional Socialista.

As relacións existentes cos movimentos doutras Repúblicas ,
ainda da URSS, realízans(! en pé
de igualdade, recoñecendo o direito de cada parte a dispoñer
das suas próprias o r gan izacións?

É por iso que estou seguro de que
a nosa liberdade está nese movim ento lakovlev- Shevardnadze .
Porque o obstáculo principal para
o noso recoñecimento , para acadar a independéncia , está no
PCUS, na sua fracción conserva dora. Deixo por agora de lado os
nasos erros, os nasos erras políticos. Porque foron precisamente
estes erres os que nos levaron
xustamente á situación actual, de
manter totalmente rotas as negociacións con Moscova.

O modelo socialista
En cousa de dous anos, o chamado socialismo real derrubouse
tamén na Lituánla. Eran tan alleos a ese soclallsmo os valores e
o espírito da socledade lituana?
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'Q SOCIALISMO·
SOVIETICO NON E
OCAMIÑO
CARA O SOCIALISMO.
PRECISAMENTE POR
ISO O NOSO PARTIDO
DEBE EVITAR
ESA PALABRA'

Sí. Incluso poderia dicer que unha
boa parte dos mesmos comunistas que eran membros do Partido,
estaban en contra dese socialismo, contra o que se daba a entender que era socialismo. Pero natural mente ao estar permanentemente controlados por Moscova tiñamos que adaptarnos a esas
condicións de actividade. E Lituánia chegou a un nível enormemente aceitábel en relación a outras
Repúblicas. Por exemplo, conservamos a maioría nacional (entre a
povoación o 80% son lituanos), algo especialmente importante se o
comparamos con outras Repúblicas (en Letónia e Estónia sitúanse
arredor do 50%). Conservamos tamén certas formas privadas na
agricultura. Adquirimos un significado nível de desenvolvimento industrial. Ocupamos o 19 lugar no
mundo desenvolvido. Pero o principal é que a nosa xente conservou até agora a tradición do traballo, da terra e do comércio .
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No plano ideolóxico demostrouse que o socialismo sen democracia e sen mercado non pode
existir, pero é posíbel un modelo de sociedade alternativa ao
capitalismo que incorpore ambos elementos, democrácia e
mercado?

Está desacreditada ante a povo. ación?
Si.

No Estado. españ.o l non se recoñece o direito de autodeterminación, ao co.ntrário do que acontece na URSS. Sen ·embargo pó- Situación
dese observar que a determina- po_
lítica no interior
dos níveis existiu menor capacidade de autogoverno nas Repú- Cal é a sua opinión sobre a siblicas soviéticas que en calquer tuación política en Lituánia?
das nosas nacionalidades. Foi
sempre asi? Estivo sempre tan A característica principal ·da situabaleiro de contido ese recoñeci- . ción política seria o senso declaramento formal?
tivo. Tanto na política interna como

É unha característica das ditaduras, dos Estados totalitários. Moi.tas palabras, pero sen significado
real nengu n. O mesmo acontecia
nos procesos eleitorais. Celebrábanse eleicións pero o consello de
deputados non tiña poder real para
nada. Stalin e todos os demais dirixentes despois dese período deberon incorporar á Constitución o recoñecimento dos direitos da persoa e estab~lecer mecanismos para a sua aplicación efectiva. · Moitas

externa. Na interna, a maioria dos
deputados do Parlamento actuan
por libre. Trátase Rºr todos os
meios de limitar a riberdade de
prensa. Na televisión lituana, que é
estatal, semente interveñen os
partidos de direita. O noso Partido,
que é o mais numeroso, semente
acedeu á televisión en duas ocasións. Mentres, case todos os dias
os partidos da direita lituana aparecen en pantalla criticando ao noso Partido. Polo que respeita ao
exterior, o governo lituano di por

unha banda que desexamos estabelecer relacións con Moscova,
pero ao mesmo tempo, non cesan
as máis duras críticas contra os representantes do Kremlin. No Ocidente, os representantes ·do Goberno lituano tratan de perxudicar
a política de Gorbachov. Nós somos partidários de facer unha política máis intelixente que nos permi -

'SOMOS O PARTIDO
MAIS NUMEROSO
E SÓ APARECEMOS
NA TV EN DUAS
OCASIONS,
MENTRAS,CASE
TODOS OS DIAS, OS
PARTIDOS DA DIREITA
LITUANA APARECEN
CRITICANDONOS'

'Nós somos a esquerda lituana'
O Partido Democrático participa no Forum polo Futuro de Lituánia. Por que?
Porque a base social do noso
Partido é a base social do Forum.
E seguramente nas próximas
eleicións haberá duas alianzas:
unha, o Forum , que agrupará aos
social-reformistas, e outra, a dos
radicais de hoxe, que unirá a todos os partidos de direita. A terceira forzé3: pode ser unha alianza
dos grupos étnicos.

Sen dúbida. E isa é o que se deberia subliñar. O noso Partido considera que as garantias sociais deben ser preservadas pois do contrário haberá forte opsoición ás reformas.

lsto implica que a curto prazo
vaise producir un fraccionamento social da sociedade lituana?

En certos sectores intelectuais
de Ocidente discútese moito
acerca de se a crise foi do sistema ou dun modelo que ainda pode admitir outras versións, democráticas naturalmente. Podemos pensar un modelo distinto e
prórprio en cada caso ou unicamente limitarnos a "humanizar"
o capitalismo?

Son previsíbeis entón momentos de gran tensión política nos
próximos meses?

Unha cuestión filosófica. Polo de
agora podemos dicer e afirmar que
o socialismo soviético non é o camiño cara o socialismo. Precisamente por iso o noso Partido debe
evitar esa palabra, socialismo.

veces os países de Ocidente pechaban os . ollos e querian crer o..
contrário . E aí está precisamente o
drama dos países bálticos: os países de Ocidente que nunca recoñeceron a incorporación á URSS,
de facto, hoxe están calados .

Xa está dividida.

Sí, si poden ser mais grandes
que os actuais, asi será. A situación é esta; todos queremos a independéncia, pero como é un
problema difícil de resolver, aí é
onde nos separamos, en como
realizala, en como efectivizala.

Non será aproveitada por Moscova esa división da sociedade,
lituana para dificultar o proceso
de independéncia?

Non pode afirmarse que Moscova estexa unida no tratamento
des tes problemas. · A parte con servadora si, pero ca desenvolvimento do movimento democrático en Rúsia a nosa situación é
boa. Son optimista e coido que a

'NoN PODE
AFIRMARSE
QUE MOSCOVA
ESTEXA UNIDA
NO TRATAMENTO
DESTES
PROBLEMAS.
A PARTE
COf\ISERVADORA SI,
PERO CO
DESENVOLVIMENTO
DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO
NA RUSIA A NOSA
SITUACION E BOA

r-------------------------~----,
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história chegou a un intre moi favorábel para nós e para a solución do problema da indeper:idéncia. E o momento de deixar
de discutir e de poñerse a traballar en cousas concretas, a disminuir por exemplo a dependéncia económica que padecemos a
respeito de Moscova. Para isa
compre que no governo figuren
persoas capaces que hoxe son
marxinadas simplemente por ter
sido membros do Partido Comunista ...

Pódese talar da exrsténcia dunha es-pécie de "caza de bruxas" ...
Sen dúbida. Eu tamén son vítima
dela. Incluso se exerce presión
violenta sobre todas aquelas persoas e movimentos que son partidários dunha política distinta, realista. En Siauliai, unha cidade situada ao Norte e onde participei
hai dias nunha reunión de membros donoso Partido, producíronse dous atentados.

Apesar de todo é optimista?
O camiño da independéncia non
é fácil. Debemos utilizar todas as
nasas forzas, sen exclus·ións, para resolver os nasos problemas,
internos e externos. Non podemos renunciar a nada.
•
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VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
. , VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:

Avda da Florida, 6 - Travesas
San RoqÚe, 156
Salamanca, 12 !Frente Povisa)
Zamora, 61
Zamora, 28
Travesía de Vigo, 125
Pi i Margall, 143 - Peniche
Rosalia de Castro, 45
&injurjo Badía, 21 O
Sanjurjo Badía, 93
Fragoso, 56
Lorient, 14 - Balaidos
Camelias, 107

(Esqu. R/ Ourense)

VIGO: Estalisnao Nuñez, 21 - Calvario
MARIN: Calvo Sotelo, 6
MARIN: Real, 3 - Cantoarea
O PORRIÑO: Ramón González, 17

ARCADE: J. Solla, 33
BAIONA: Avda. Monterreal, 5

(Á beira da gasolineira)
RIBADAVIA: J. Antonio, 7 . .
(Frente ao cine Rio)

OURENSE: Avda. da Habana, 115
A GUARDA: Joaquín Alonso, 1 -,
(Esqu. Praza Nova)

VIGO: Sanjurjo Badía, 210 - Teis

ta obter facilidades nesas relacións
con Moscova. Por outra banda, o
Governo lituano actual négase a .
calquer compromiso e nengunha
negociación pode rematar coa vitória dunha parte sobre outra. Sempre debe existir un compromiso.

Non existe neste intre nengun
acordo entre as forzas políticas
lituanas para abrir unha negociación directa con Moscova?
Pr.aticam.ente non. AfJ delegacións
de ambas partes están formadas
pero non se reúnen. Hai xustamen te un ano perdimos ,unha excelente
ocasión para comezar as negociac i ó ns. Entón Alemaña uníase e
Gorbachov era máis proclive. Estaba preparado ·para a sinatura unacord o entre os dous Estados, a
U RSS e Lituánia. E non pudemos
conseguri nada pala oposición, das
forzas internas: uns querian obtelo
todo xa, e outros diciamos que era
mellar o 80% agora e logo o resto ,
para evitar precisamente a situación na que hoxe nos atopamos.
Na actualidade Moscova non está
completamente interesada en negociar. Ten praticamente unidas ás
nove Repúblicas que representan o
90% do territórto e das matérias
primas. Nestas condición_s nós situámonos do lado máis feble e sen
ar-gumentos políticos. Podemos
chegar incluso a un novo bloqueo
económico que dificultara moi seriamente o desenvolvimento do País. E se no referendo de Febreiro a
maioria da povoación, as tres cuar~
tas partes, votaron pala independéncia, cando a situ ación económica da República empiore, o número
de partidários da independéncia
pode disminuir tamén.

Poderíase dicer entón que hoxe
por hoxe o que máis divide ás
forzas políticas de Lituánia é a
atitude a manter respeito a Moscova?
Seguramente esta é a cuestión
principal. Tomemos por exemplo a
situación dos nosos agricultores:
teñen medo de tomar de novo a terra porque pode acorrer que despois a URSS a nacionalice de ·novo. E que dicer dos obreiros das
empresas industriais máis grandes: o traballo deses obreiros depende das matérias primas que receben da URSS. A povoación non
se sinte segura. E por iso a imensa
maioria está coa oposición. E aí
está o nó principal do noso conflito; a oposición ten máis partidários
na sociedade pero menos pastos
no Parlamento.

Cre posíbel a celebración dunhas novas eleicións no corrente
ano?
Neste ano non. Pero no que ven e
•
moi posíbel.

16

·.AllOSA 'l'DllA

GALIZA EMUNDO

Nº 486 -18 DE XULLO DE 1~91

1

CUESTION NACIONAL EVIOLÉNCIA POLÍTICA

NOM ESQUEGER AS CAUSAS

(

XAVIER FILGUEIRA

Na hora de analisar a existencia da
violencia política no Estado espanhol nom
se pode descontextuar esta, isolando-a
das suas causas originárias. Nom se pode
simplesmente por o problema sobre a
mesa e come9ar a diseccionar em anaquinhos e a operar semente sobre umha
das partes dumha questom mais comple- •
xa. As análises resultantes seriam parciais e as valora9ons erradas. Assi é como se chega a fazer análises interessadas, predispostas de antemám numha direc9om concreta. Assi é como ·apera essa
classe de indivíduos aes que nom lhes
convém entender e que sempre andam a
reclamar-se apolíticos, independentes e,
por suposto, democratas.
Compre ir a génese dos conflitos: a negac;om histórica dos direitos nacionais aos
diferentes pavos do Estado espanhol, nomeadamente, Euskádi, Galiza, Catalunya.
Remitamo-nos a história mais recentes, a
transi9om política no Estado após a marte
de Franco.
Na Constitui9om que surgiu daquela transi9om nom se reconheceu o direito de autodetermina9om a nengunha das na9ons
do Estado. Nada aportou aquela transi9om a resolu9om da questom nacional;
apenas supos umha renova9om -umha
dessas mudan9as para que nada mudedas estruturas jurídico-políticas que nos fizeram padecer umha imborrável "longa
noite de pedra~ durante mais de quarenta
anos. Alguém pode esquecer aquele pri- ·
meiro referendo de "reforma sim ou reforma nom" com partidos políticos e organiza9ons sindicais ainda na ilegalidade?
Quais foram as "liberdade democráticas"
daquela "consulta pop'ular"? Que foi da
depurac;om, -01J disoluc;om entom reclamaq¡

contra a utilizac;om sistemática da tortura
e dos assassinatos legais (como o caso
de Josu Muguruza). E qualquer dia já teremos os GAL organizados no interior das
prisons. Tudo fica reduzido a essa lógica
terrível sobre a que se assentam tantos
fascismos e que nom é outra que a "razom de Estado".

lidada. Há quem fale numha "segunda
etapa" da transic;om: O fracasso da configurac;om autonómica, por exemplo, é um
dos elementos mais indicativos desta realidade; nomo único.

Dizia ·Castelao que, fora de galegas, cataláns e bascas, ninguém entendía a questom nacional. Som palavras que recobram
vigencia e actuali.dade constantemente.
Sabem-no bem os próprios nacionalistas
galegas, os patriotas cataláns ou os abertzales bascas cada vez que enfrentam um- .
ha discusom sobre a defesa dos direitos
nacionais dos pavos sem Estado. Mas da
mesma maneira que avonda o tipo de
gente que nom consegue entender, també m avondam ,aquel es outros que nom
querem entender, ou os que nom lhes
convém entender.

Hoje nom se pode falar de normalidade
política mentras desde o Governo espanhol continua a negar-se o feito nacional. E
nom serve reconhecer a existencia de
"nacionalidades históri~as" (?), eufemismo
-carente de qualquer sentido enquanto se
lhes nega o direito de auto.determinar-se
livremente.

NoM SE PODE FALAR DE
NORMALIDADE POLITICA
MENTRAS DESDE O
GOVERNO ESPANHOL
CONTINUE A NEGAR-SE
O FEITO NACIONAL
das por tantas vozes, dos carpos repressivos do franquismo? Foi, certamente, umha transi9om, mas duvidosamente "democrática". Democrática de verdade teria sido aquela "ruptura" real como anterior regime que tantos pediam entom; hoje vamos senda alguns menos.
Foram muitos os que renunciaram a via
rupturista aceitando pactos e prebendas,
asegurando-se um "lugar ao sol" na nova ·
"democracia", umhas determinadas parcelas de poder no riovo sistema. Esta é a
·oase sobre a que se assentou um processo constituínte que deveria ter garantido
os direitos nacionais e nomo fez. Assi se
perpetuaram umhas rela9ons de dependencia e opressom nacional sobre os
· pavos do Estado español. A inestabilidade
política ficaria assegurada e, naqueles
momentos, perdeu-se o prinieirq trem da
história actual.
Este, e nom outro, é o lugar no .que se é:leve contextuar lioje a violencia política no
Est~do espanhol.
Na realidade política actual há suficientes
sinais para compreender que a transic;om
política nom é um processo fechado, que
nom se pode considerar rematada, censo-

Desde os cumes do sistema --ou desde
as cloacas- lanc;am-se mensagens que
os meios de comunicac;om reproduzem e
amplificam como fieis servidores dos seus
amos. Funciona a pleno rendemento a
instiga9om intelectual, o aporte ideológico
necessário para justificar todo tigo de excessos, presentes, passados e futuros. A
irracionalidade mais pura reveste-se de
argumentac;ons escolásticas e de dogmatismo, mentira trás mentira no mais puro
estilo goebeliano.
·

Compre o estabelecemento dum novo
marco jurídico-político que reconhec;a o direito de autodeterminac;om nacional. Esta
é a única possível normalizac;om democrática, que tem que passar, necessariametne, pala negocia9om política entre
ETA e o Governo espanhol. Esta é a via
pela que devemos apostar todos os que
nos consideramos nacionalistas, progresistas, verdadeiros democratas.

Era necessário em 1989 afirmar a existencia de privilégios dos presos políticos para
justificar a brutalidade dumha política de
dispersom e maus tratos sistemáticos , recortes de direitos, etc. Era necessário afirmar que as folgas de fama nom existiam
ainda contando com um morto pela sua
causa. Segue a ser necessário o isolamento, as palic;as, a concul~a9om dos dir.eitos mais elementares . E necessário
converter os cárceres em algo mais que
umha privac;om de liberdade, é necessário
fazer das cadeias centros de extermínio
para os presos políticos.

Mas, por desgrac;a, ,o Governo PSOE nom
o quere ver assim. E dos que nom querem
entender, ou dos que nom lhes convém .
Apostam por umha via que devem saber
de· antemám fracassada: a repressom policial, insistindo nela umha e outra vez .
Justificam acontementos como os da Foz
de Lumbier; disparam contra Mikel Castilho nas ruas de lrunhea; o que possa dizer
autópsia de Jan Erezuma carece de importancia ante as mentiras da Guarda Civil e do ministro de Interior. Tudo está justificado. Tudo vale, mesmo o que fermenta nas cloacas do sistema, com dinheiro
dos fundos reservados como levadura.

a

Os procesos de autodeterminac;om nacionais som respeitáveis quando se dam em
Lituania ou Eslovenia. Em Euskádi, Galiza
ou Catalunya a vara de medir é outra.
Mas aqueles que continuem negando os
direitos nacionais pala forc;a das armas e
da mentira, aqueles que continuem apostando pala via da repressom e o fanatismo ,
aqueles que sigan empenhados em enfrentar-se ao curso imparável da História, serám arrolhados por esta sem piedade.

Na sua desespera9om ante o fracasso
continuaoo, obsessionam-se no que eles
chaman "isolar aos violentos", iniciando
processos tam difíceis de controlar, como
a f an·atizac;om crescente da sociedade
contra os movimentos de libertac;om nacional, nomeadamente o basca, mas também por simpatia contra todo nacionalismo, "venha donde venha".

Ninguém pode deter a marcha dos pavos
face a sua liberdade, ninguém poderá impedir eternamente o accesso das nac;ons
asua independencia. "Som uns imperialistas fracassados", disse Castelao. E tam bém disse que, tarde ou cedo, há:·se cum prir a vontade dos mártires.
•

lsolar o contrário "a toda costa". Fanatizar
a sociedade. Dar cobertura legal a todo tipo de desmandes, a qualquer violac;om
dos direitos humanos, anulac;om de toda
garantia jurídica dos detidop. Insensibilizar

a

Xavier Filgueira é preso nacionalista galego

VIOLENCIA POLÍTIC~

REINSERQOM .OU EXTERMÍNIO
MANUEL SOTO

Desde Junho de 1988 as JUGA estamos
Marañón com graves transtornos respiraepiléptica, que estuvo a piques de costarSuzana Poc;as era conduzida algemada e
a denunciar a continua série de viola9ons . tórios e cardíacos · despois que fora-lhe
lhe a vida o passado més de Setémbro
apontada com metralhetas, ate a "consuldos dereitos humanos contra o Colectivo
aplicado o sistema de tortura conhecido
depois de sofrir 55 ataques epilépticos e 3
ta" de um psiquiatra no Hospital Geral Pede Presos e Presas l11dependentistas Gacom o neme d~ "bolsa'' (oclussom mecá~
nitenciario e cómo Antonio Arias Curto era
paradas cardíacas num período de umha
legas (C.P.l.G.).
nica das vías ·respiratórias mediante a coconduzido a "consulta" de Traumatologia
semana.
locac;om, na éabec;a, de umha "bolsa" de
do Hospital Gregario Marañón, também
Juizes de Primeira Instancia; de Vigilancia
plástico invertida).
O trato degradante, contra o C.P.l.G., é . algemado, quando estava escaiolado dos
Penitenciária; "Defensor del Pueblo"; Miquatro membros (!). Nesse mesmo ano,
contínuo: Um cornpanheiro médico de
nisterio de Justic;a; Direcc;om Geral de lns..,
Suzana Poc;as apressentava umha deS.A. T. denu~ciava, a finais de 1989, cómo
No més de Junho de 1989, a totalidade do
tituc;ons Penitenciárias, etc. Enfim, a totali- . C.P.l.G. foi submetido durante vários dias
nuncia ante a Juic;a de Vigilancia Penitendade das instancias legais do Estado es_ciaria de Madíide, pela negativa dos funa contínaus malheiras e registros totalpanhot fórom objecto das nossas deman- .. mente injustificáveis: Um dos presos percionários do cárcere de Carabanchel Muldas contra os tratos degradantes, inhumaheres de dar-lhe a medicac;óm anti-epilépdéu várias pec;as dentárias; outro houve
nos e torturas.
tica, sem que fara aberta nengumha inde
ser
asistido
por
apressentar
síntomas
DOS
PRESOS
•
vestigac;om, nem tomada nengumha measfícticos, depois de tér sido objecto de
dida 6 respeito.
A sua resposta: o silencio.
tentativo de assessinato por estranguPERDEU VARIAS PEQAS
lac;om. Todos éles, apressentabam feridas
DE. NTARIAS OUTRO
Em 1988, o Colectivo Sanitario pala Ame hematomas em piversa partes do carpo.
,
;
Tratos vexatórios e violac;ons sistemáticas
nistia e contra a Tortura (S.A.T.); publicaHOUVE DE SER ASISTIDO do der:eito á intimidada: portas abertas
ba um documento sobre o tema: A totaliActualmente, dous presos apresentam se·
nos "vis a vis"; gravac;ons magnetofónicas
dade do C.P.l.G. fórom submetidos a malqüelas irreversíveis, na sua saúde, como
POR APRESSENTAR
das entrevistas dos presos/as com amigos e familiares; retenc;om, apertura e leiheiras indiscriminadas e brutais no moconseqüencia do abandono sanitário: AnSINTOMAS ASFICTICOS,
tura da correspondéncia, seqüestro dos
mento das detengons; 3 casos fórom ob- · tonio Arias. Curto, com lessons incapaciDEPOIS DE TE' R SIDO
jecto de tortura, durante o periodo de intantes no brac;o e perna dereitos que imescritos no idioma galega; intimidac;ons,
com unicac;om, mediante a aplicac;om de
pediram-lhe a prática do seu trabalho.haOBJECTO DE TENTATIVO · ameac;as e vexac;om por falar no idioma
electroshocks em distintas partes do corbitual, no suposto casso de sair do cárceNacional, etc. E assim seguiríamos num.,
po; unha presa houvo de serem internada
re; e Suzana Poc;as, com graves transtor- .
DE ASSESSINATO POR
ha inacavábel relac;om de factos fóra de
· toda classe de ética.
na Residencia Sanitaria "Juan Canaleja"
nos nos seus rendimentos psicolóxicos
ESTRAN. GUL.A"O
- M.
e, ROSteriormente, no Hospital Gregario
polo abandono sanitario da sua doen9a
':I
(segue na páxina 23)
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QMELLOR DOS MUNDOS

OESPOIS DO GOLFO

.O francés Michel .Jovert opina que a p·as.ada crlse foi_- 'deliberada'
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As espectativas dos EEUU na nova orde mundial
,-- ---.

• FERNANDO CARBALLA

.
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A chamada crise do Golfo,
que du rou desde Agosto de
1990 a Febreiro de 1991,
produce agora resultados
inesperados, se se teñen
en canta os comentários e
pronósticos lidos e
escoitados durante este
período. Así comeza o
artigo que o ex Ministro de
As.untos Exteriores francés
Michel Jobert publica no
número 20 da revista
española Política Exterior.
"O primeiro efeito que, na
miña opinión, abarca todos
os demais, é a imensa
manipulación que sofreu a
opinión pública
internacional en mans do
1stema informativo
americano. Este
converteuse nun eficaz
sistema de desinformación,
ben coñecido e descrito
polos especialistas xa
antes da Segunda guerra
mundial".
"Evidentemente, o terreo era
particularmente favorábel: apresentada como unha cruzada en
noma do direito internacional, co
benefício da garantia moral das
Nacións Unidas, a operación Escudo do Deserto pudo ser facilmente considerada como unha
empresa de sanidade mundial.
( ... ) De feito, Estados Unidos
quería eternizar a sua tutela no
Oriente médio árabe-musulmán,
zona estratéxica e petroleira.
Nen máis nen menos". O home
que governou con Pompidou e
Mitterrand mantén no seu escrito
que a preparación para o conflito
militar, coa clara intención de
descabezar o poder bélico na
zona que non fose estrictamente

fiel á sua política, foi absolutamente deliberada: "En canto á
premeditación, hoxe negada, seguramente será admitida nun futuro, como un dos elementos
dunha política global".

Que hai ·
despois da guerra?
Tras o fin das hostilidades abertas, a diplomácia estadounidense pareceu despregar as suas
iniciativas, na máis pura ortodóxia de vencedor en conflito bélico
convencional (2 11 Guerra mundial, Corea). Escr~be Jobert:
"Falernos máis ben das promesas do futuro, "da nova orde internacional". Tan só sabemos
que se inscrebe,- provisoriamente, no marco da política americana e que a gran democrácia ocidental lle ha facilitar todo o preci-·
so para obter o éxito desexado.
(... ) Se nos ,referimos a Oriente
médio -ou Asia ocidental- unha pergunta está a inquietarnos
só poucas semanas despois do
fin da guerra: Esta nova orde internacional representará movimento ou imobilidade?"
Para Jobert, como para case cal-

quer observador avisado (ou polo
menos con .vocación imparcial,
non interesada) o cerne da conflitividade na zona é a cuestión palestino-israelita. Coas suas próprias palabras: "Ainda que supoñamos que os próximos meses
permitan aos americanos examinar estes problemas (Chipre, Líbano, Síria, os palestinos, os curdos, sen esquecer Iraq, privada
da sua fachada marítima, o que
explica xa tres guerra, e o lemen), non existen garantias de
que se logre unha solución definitiva. Pero sexamos cooperativos
e optimistas. O problema fundamental é o recoñecimento,. tanto
Jacal como internacional dun Estado palestino, asi como o fin da
expansión de Israel".
Podemos apostar, como ·o diplomata francés, que os EEUU van
escollar a imposición do imobilismo entre os seus aliados, en lugar da abertura e o moviménto.
"Velaqui a banal léxica do poder.
Nesta zona do m.undo que se estende desde o Paquistán até a
Líbia, e que .foi dominada polos
EEUU desde a Segunda guerra
mundial, os americanos restabelecerán a sua tutela mundial.
Non será outra causa .ca un im-

.....

perialismo colonial. Antes este
imperialismo exercíase através
de intermediários (o Xá do Irán
foi o xendarme americano no
Golfo). Posteriormente, a guerra
entre o Irán e o Iraq, ao esgotar
aos seus contrincantes, aliviou
durante oito anos as inquietudes
americanas. O aventureiro Sadam Hussein empuxou finalmente aos EEUU a intervir de forma
masiva e a manter de forma permanente a sua presenza no Golfo dos emires, na Arábia Saudi
-a colónia petroleira- e nas
s;ercanias ---"Turquia e o Océano
Indico. A "nova orde internacional" limitarase, neste caso, á clásica orde de tipo colonial, na cal
o xendarme e o xuíz chegan a
confundirse entre si. (... ) Parece
evidente que esta hexemonia se .
exercerá en nome do direito vaia
respeitar naturalmente o direito
dos pavos. Ou se, en cámbio, se
vai desenvolver en contra deste".
A cuestión de fondo é se os Estad os Unidos van aproveitar
-ou mellar, se van poder aproveitar- o seu novo domínio en
Oriente médio para aumentar o
seu poder no resto do mundo.
"No Golfo, os americanos regula::
rán as divisións, sucesións ;
alianzas e devolucións de riquezas; dominarán o fluxo do petróleo e o seu prezo e aseguraranse os mercados e as disponibilidades monetárias. Pero, que sucederá no resto do mundo?, que
nível de loita pode esperarse?"

No Oriente médi_o, a URSS xa
non é "un recurso para combater
as pretensións americanas na
zona, senón simplesmente un
bon viciño. A sua forza é que
ninguén, hoxe, de Nova Delhi ao
Cairo está na sua contra; ainda
ao contrário, os maiores desexos
.de todos serian que a URSS lograse realmente equilibrar a presenza americana na zona".
(Pasa á páxlna 27)
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
Felipe González

Agora que se están a celebrar
as feiras do libro convén matizar alguns datos. Dise que
os libreiros venden un maior
número de libros en castelán.
Algo óbvio contabilizado en
_conxunto, posta que son moitos máis os editados. Por títulos concretos, sen embargo,
son libros en galego os que
ocupan os primeiros lugares.

O que hai que ler sobre o
gran rival: O Xapón, titula un-·
ha anunciada revista sobre
política exterior. No Xapón
funcionan 150 mil robots,
frente a 55 mil nos Estados
Unidos e 30. mil no resto do
mundo. En Fráncia as cargas
sociais rebasan o 40% na indústria do automóvil: no Xapón non chegan ao 28%. Nese sector o promédio de xornada laboral para os traballadores da CEE é de 37 horas
semanais: no Xapón 51 horas. O Xapón · construe na actualidade 40 novas centrais
nucleares, etc.
Velaí a mensáxe. O desafio
competitivo. Menos seguridade social, máis horas de traballo, máis contaminación
ambiental e máis riscos. E
chamaranlle a iso progreso?

As emisoras de rádio informan aa situación do tránsito
entre as cidades e as principais zonas de praia, através
dos datos aportados desde
un helicóptero. Esforzo mo- derno e inútil cando as entradas a Vigo, Coruña e Ferrol
carecen de rutas alternativas
e mentres as estradas galegas, no seu conxunto, pre- ·
sentan unhas condicións lamentábeis:
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----. Enrique Magdalena Vila _e--ASESOR DE SEGUROS -

A Galiza precis·a de profesionais
que a vivan e a coñezan .. ~
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un seguro fale con nós.
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R. Velázquez Moreno, 34 -1º 36202 VIGO. Teléfono: (986) 22 54 98Fax: (986) 22 5412

Os Conselleiros foron a Sa- mos. Casualidade que coincidise coas festas da localidade. Reflexión, barracas, tiro
de feira:.. Non estaban na
festa Portomeñe e Cuiña.
Castigounos o ·:. · Zapatóns?
O que de seguro non sabían
é que un dos frades de Samos militou ate tempos moi
•
recentes na UPG.
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QPACTO DE COMPETITIVIDADE

M1
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UNHA POLÍTICA ECONÓMICA MAL ORIENTADA
E QUE ESQUECE AS DIFERÉNCIAS NACIONAIS

G
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MANUEL MERA

-., ·
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Feitas as reunióris prévias entre Governo
Central, CEOE e os sindicatos CCOO e
UGT para negociar un posfbel novo Pacto
Social, todo parece indicar que as posturas están moi lonxanas, pero non é a primeíra vez que, comezando deste xeito, a
"montaxe" remata cun acorde "con foto" e
grandes discursos nos que se destaca a
importáncia para o "Estado español e os
traballadores, do pacto asinado".
Sobre a conveniéncia ou non deste novo
Pacto Social, resultan esclarecedoras as
palabras dun dos seus protagonistas e
defensores non hai tanto tempo, José María Zufiaur, da UGT, que di nuriha entr:_evista feíta polo periédico económico Cinco
Días: "No AMI pillaron a CCOO, no ANE á
patronal, e co AES fixeron a petaca á
UGT" ... "Non hai nengun bon Pacto Social
que arranxe. unha má política económica''.
Este recoñecimento explícito sobre o fracaso dos pactos, non fai máis que reflexar
os resultados negativos para a clase traballadora_e a erosión que sofreron CCOO
e UGT durante este periodo.
Partindo da base, de que hai, cando menos palas declaracióris, plena coincidéncia entre os sindicatos, sobre o carácter
negativo dos Pactos Sociais, convén facer várias matízacións importantes:

manter un fácil aéeso ao resto da península e posibilidaqes reais de competividade frente aos produtos de centro Europa.
Neste cas9 Catalunya, Aragón ou Euskadi
parte dunha situación distinta ao seren limítrofes -eoa Franza e estaren sempre a
__metade de c~miño de Centro Europa. As
propostas, os critérios, e a mesma filosofía dos Pactos' .Sociais postas en prática
non van por aí. ~resulta ilustrativo ver como mesmo se marxina da convocatóría a
sindicatos representativos de Galiza e
·
Euskadi.

\

\

- Mo1rAs MEDlDAS QUE
PODEN SER POSITIVAS
NO CONXUNTO DO
ESTADO, SON
TOTALMENTE NEGATIVAS
.NA GALIZA, MESMO
DESDE UNHA OPTICA
NEOLIBERAL

mo, ·do 25%, 14 pagas, 2 pontos de crecimento salarial para todos os traballadores
activos ou pasivos, etc., pero que non profundiza, como diciamos nun princípio, nos
grandes problemas -móvese baixo os
mesmos critérios xeralizdores e centralis~
tas que as outras duas- e que mesmo
pode agudizar a crise económica e o desemprego ou subemprego en .lugares como Galiza. Por que razón?
Un aumento do salário mínimo é necesário e positivo, significa cando menos un
medre similar de salários nunha grande
cantidade de empresas en Galiza cunha
renta baixa. Agora ben, para evitaren que
moitas empresas aproveiten estas circunstáncias para precarizar totalmente o
emprego ou trasladar os maiores custes,
aos prezos , e mesmo pechar -perdéndose deste xeito emprego e mercado, que
seria ocupado por outras partes do Estado con empresas máis modernas- compre apuntalar esta medida habilitando ao
mesmo tempo médios finaceiros e técnicos para millorar a produtividade.
En todo caso os salários no actual contexto non son, nen moito menos, o que incide
na produtividade, xa que hai outros factores máis importantes, como poden ser: a
investigación, tecnificación, calidade da
produción ·e formación profisional, que teñen unha incidéncia directa no prezo dos
produtos e que son básicos para aumentar a produtividade e como consecuéncia
directa os salários. Mesmo a caréncia de
bases de dados sobre o mercado, que impeden axustar a oferta á demanda , e
competir con outros estados que controlan a información, investigación e prevén
as flutuacións no mercado. Por esta razón, neste momento, moitos economistas
coidan trabucado e inecesário un pacto
sobre rendas, e que son outros os factores- que hai que tratar para reactivar a
economia (Julio Segura, ·catedrático de
Teoría Económica da Universidade de Madrid e Conselleiro do Banco de España,
"El País'', 717191 ).

Pero, analisemos máis por míúdo as distintas propostas que están sobre a Mesa:
Por parte da CEOE, preténdese unha reNas propostas que se tan por parte de
forma. do Estatuto dos Traballadores que
CCOO e UGT, a CEOE e o Governo español, sobre os factores e medidas a to- ~ permita flexibilizar a xornada de traballo,
mar para mellorar a economía do Estado, - reducir as indenizacións por despido en
pártese dunha conceícíón centralista que
empresas de menos <:le 25 traballadores e
eliminar a obrigatoriedade de autorización
esquece as diferéncías económicas, socíaís, estruturaís e laborais entre as distinadministrativa para realizar despidos cotas nacionalidades, e que, neste senso,
lectivos. Trátase de propostas que de
de pocuo serve para ·resolver os graves
pouco serven á competividade das eml
presas, e que no caso do abaratamento
problemas de emprego e coridicíóns de vit
da dos traballadores galegas.
dos despidos só benefician aes especuladores e maos empresários.
·
Esta marxínacíón que se faí da problemática galega resulta. máís grave, ao noso
O Governo fai unha proposta basada
entender, na proposta sindical, porque
nunha política de rendas e limita o acordoaos traballadores asalariados ocupados,
son moítos miles os traballadores deste
país que están afiliados a estas organizaque podemos resumir nun aumento sobre
cións, e, ademais, é demostrativo que de
o IPC prevista do 1,5%, con cláusula de
pouco serven os acordos ou plataformas
revisión. Nun primeiro momento Solchaga
O Governo Central pretende mediante
comuns asínadós cos sindicatos estataís
talara dun 2%, oferta que reduciu posteeste novo Pacto Social todo o contrário
na Galiza. Falta de interese? ... Esqueciriormente, con seguridade para poder asi
do que é necesário, ou sexa: axustar de
mento? ... Coido que nengunha destas rater máis marxe de manobra na negocianovo os salários, reducindo a capacidade
zóns, non é o primeiro Pacto que se negóción e chegar a ése 2% ideal desde os criadquisitva dos mesmos, para deste xeit9
térios da Administración. Ademais, pretencía, nen a prime:ra vez que no choque de
manter a competividade no mercado. Tráintereses zonais dentro do Estado, o naso
de o Governo un maior control sobre os
tase dunha política de pernas cortas e
país resulta perxudicado pala defensa de
parados que receben pr:estacións económiope que non ataca os verdadeiros procritérios xeralízadores, que non casualmicas, vencellando o tema á formación
blemas da economia española e que vai
mente favorecen ás rexións ou nacións
profisional.
causar un maior retroceso nas áreas do
con máis peso económico e político na
Estado menos desenvolvidas (por exemactualidade.
plo Galiza).
Aceitar un acorde deste tipo, ainda con 2
pontos de aumento salarial. sobre o IPC
Dicimos que non valen, no naso caso esprevisto, significa na prática tiipotecar a
pecífico, critérios xeralizadores, porque
posibilidade de os sectores piar retribui-Galiza ten unha estrutura económica candos poderen mellorar as suas condicións
CoMPRE .UNHA
·,., do menos particular. Por exemplo unha · salaríais durante os tres próximos años .
gran {>rodución leíteira e cárnica en pe---duración do pacto proposta polo Góver·MODIFICACIÓN DA
que nas explotacíóns familiares, hoxe
no-, mesmo ainda que a empresa. ou
cuestíonadas pola CEE -política apoiada
sector teña unha condicións económicas . POLÍTICA ECONOMICA DO
. polo Govemo Español, e mesmo a Xunóptimas,· poñamos por caso o sector da
GOVERNO NOUTRO
ta-. Contarmos cun sector industrial priLouxa, Granitos, etc.
vado moi débil e un sector público imporSENTIDO. NECESITASE UN
tante -comparativamente-, que está
Por outra b~mda, a proposta de control
ACORDO NO QUE SE
senda desmantelado en función da polítidos traballadores que cobran subsídio de
ca privatizadora emprendida ·polo Goverparo é negativa no contexto en que se fai,
TEÑAN EN CONTA OS
no a fin de "sanear o INI". Pero, se .tivése- · a menos que se realice unha modificación
PROBLEMAS
mos en conta só as empresas residentes
a fondo do sistema. Por exemplo: que se
. no noso país, o seGtor público galega teria
aumentase o subsídio mínimo, e que este · ECONÓMICOS GLOBAIS E
un saldo moi positivo, que esmagaria cal- . abranxese ao conxunto dos parados-, as
SECTORfAIS, QUE PARTAN
quer argumento economicista-e empresa14 pagas, etc .. ., nestas condicións seria
rial liberal. En poucas palabras: ·que moipositivo a obr..igatoriedade durante parte
DO MELLORAMENTO DAS
tas medidas que poden ser positivas no
da xorn?da de realizar traballos sociais, e
conxunto do Estado, son totalmente negadurante o resto cursillos formativos. EvitaINFRAESTRUTURAS,DAS
tivas na Galiza, mesmo desde unha óptica . ríase deste xeito que' pqr mor duns subsíVIAS DE FORMACIÓN, DA
. neoliberal.
dios que non permiten' vivir ao parado
busque outras saídas complementárias
DISMINUCIÓN DAS
Compren, no noso caso, medidas especfou, nalguns casos, remate marxinado da
IMPORTACIÓNS DE BENS
ficas en moitos campos· de actuación ecoreincorporación ávida activa. En todo canómica se se quer facer competitiva a
so, esta non é propo$ta do governo.
DE LUXO, AsrcoMO DA
economia galega, recuperar o emprego e
mellorar as condicións sociais e laborais
TECNIFICACION DAS
Por parte de CCOO e UGT presentouse
existentes. Poñamos por caso, o tema
unha proposta altérnativa que en princípio
EMPRESAS
das autoestradas, fundamentais para
parece positiva·: aumento do -salário mínie
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Non hai razón nengunha para un acordo deste tipo, que está dentro da filosofia dos ANE e AES, que demonstraron
o seu fracaso, e mesmo representaron
unha importante perda do poder adquisitivo dos salários, e non se curopriron nos
aspectos sociais negociados. Compre ao
noso entender unha modificación da política económica do Governo noutro sentido.
Necesítase un Acorde no que se teñan en
canta os problemas económicos ·global e
sectorial das nacionalidades do Estado,
que parta do melloramento das infraestruturas das vias de información a formación,
da disminucióndas importacións de bens
de luxo, así como da tecnificación das empresas. En caso contrário, estaremos ano
tras ano pedindo un maior sacrif ício aos
traballadores para manter uns mercados
perdidos de antemán.
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Por outra banda, non se pode ignorar, á
patronal non se lle esixiron en anteriores
Pactos iguais sacrifícios , e todo indica qu
será igual no actual marco negociador.
Outro tanto acontece cos executivos , altos
e médios cadros da empresa privada e administración , e profisionais que nos últimos
anos melloraron sensibelmetne os seus ingresos, criándose deste xeito unha estratificación evidente. Pala contra, os sacrifícios esixidos van repercutir máis unha vez
sobre os que teñen os traballos máis duros, e sofren unha maior explotación.
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Asemade, o déficit comercial actual é
imputábel en gran medida ás importacións
de coches , produtos electrónicos, viaxes
turísticos, etc. do que disfrutan estes sectores. Un grupo social importante numericamente que vive nunhas condicións moito mellares que a média do país e do Estado. Podemos dicer que cunha distribución máis xusta da riqueza frearíanse estas importacións.
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Tampouco se lle escapa a ninguén que
en gran parte a menor competividade
da economia do Estado ten a ver cunha
sobrevaloración da peseta. Esta sobrevaloración favorece as importacións e a
exportación de capitais . Perxudica os pequenos produtores, benefícia os grandes
capitalistas e os altos e medios cadros ,
asi como os profisionais.
Neste marco global é no que se deben artellar medidas que recuperen a ecomonia
favorecendo ás maiorias e evitando a
marxinación de nacións como a galega e
rexións como Extremadura, Asturias ou
Cantabria. Por iso desde o sindicalismo
galego propomos como alternativa ao
Pacto de Competitividade: a necesidade
de poñer en prática medidas de formación
e protección económica a todos os parados; estender a sanidade e o ensino público a toda a povoación; así como oferecer
amplas posibilidades de -acaso a unha vivenda.
Estas medidas a favor da clase máis desfavorecida, permitirían xunto con resortes
como os indicados antes, para desenvolver con critérios de igualdade de trato ás
distintas nacionalidades do Estado, xerar
máis emprego e aumentar os salários.
Como conclusión: entendemos que este é
un Pacto· Social que segue a mesma fl·
losofia des a·nteriores, que pretende
perpetuar as diferéncias entre nacionalidades e mesmo aumentalas; ademais vai
conxelar durante tres anos a loita revindicativa daqueles sectores e empresas onde os traballadores poden mellorar as
condicións salaríais.. Non tan falta Pactos,
senón unha política económica distinta,
cun maior contido social e que prime a investigación, información e formación. Como todo Pacto Social, reduce a participación directa dos traballadores nps problemas que lles afectan, cauta a loita non só
por mellaras salar.iais senón tamén nos
aspectos sociais.
•
Manuel Mera é Secretário Xeral da INTG
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Dirixíronse á Xunta

e ·ao Ministro de Xustícia

• Saddam é· unha ·bomba retardada. _Convencer a

Os grupos ecoloxistas queren
ampliar os supostos do delito ecolóxico
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todos os paises do mundo de
que Saddam Hussein foi unha
bomba que provocou a Guerra
do Golfo, mantelo no poder nun
difícil equilíbrio despois dunha
derrota que produciu máis de
trescentos mil mortos na povoa- .
ción de lrak e a redución do pais
ao Medievo .e resucitar derradeiram ente a imaxe do líder iraquiano como perigosísimo administrador dun arsénal nuclear, éº
o obxectivo que se ten trazado
Estados Unidos.

•X.C.

A Asemblea de
Organizacións ecoloxistas
quer ampliar o rigor do
novo Código Penal, que se
está di~utir en Madrid, en
matéria delitos contra o
meio ambiente.
A Asamblea de Grupos Ecoloxista s e Naturalistas de Galiza,
acordou na sua última reunión
dirixirse á Dirección Xeral de
Xustiza e ao Ministério correspondente, para reclamar a ampliación e efectividade real dos
supostos contemplados no coñecido como delito eco/óxico.
No escrito dirixido dirixido á Xunta, arguméntase "ante a incompleta e ineficaz regulación actual
dos delitos contra o meio ambente e preocupados pola impunidade coa que actuan os agresores da Natureza, consideramos que deberia facerse propaganda aos xuices das propostas
que se tan ao novo proxecto de
Código Penal que se está elaborando en Madrid".
Enumeran que a ampliación dos
delitos ambientais debe atender
aos seguintes aspectos:
1.- Explotación ou utilización irracional de recursos naturais (de-

secación de zonas húmidas,
desvio de cursos de augas, talas
de boscos, desmontes de terreas, abuso de praguicidas .. .)

naturais protexidos.
4.- lnfraccións urbanísticas.

Leis máis duras
2.- Comércio ou marte de espécies protexidas.
3.- Atentados contra espácios

O artigo 347 bis do Código Penal
é o cabalo de batalla da petición
ecoloxista, sobretodo no relativo á

contaminación. Peden aumentar
as penas de privación de liberdade e con máis sancións complementárias ás mesmas: retirada de
licéncia de caza, limitacións de
uso de fincas incendiadas, publicidade das senténcia$ condenatórias, peche das indústrias gravemente contaminantes ... ).
•

A montaxe para convocar unha
nova coalición internacional contra lrak baséase nun argumento
previamente utilizado. De feito,
- tora citado durante a Guerra do
Golfo como unha das causas remotas do conflito. A tese dos
Estados Unidos é que $Ó Israel
pode ter capacidade nuclear na
rexión. Pero Israel non pertence
á axéncia das Nacións Unidas
constituida polos paises que posuen armamento nuclear. Fráncia, Bélxica, Alemaña e os Estados Unidos facilitáranlfe tecnoloxia e urán.io arrequecido e serviron ao mesmo tempo de cobertura para que o país pasase a
inspecció~ da ONU. Constituido
en poténcia nuclear e vixiante,
Israel destruiu a central nuclear
ee lrak o ano 1979 nun ataque
que contou co apoio dos Esta- dos Unidos. A protesta internacional non fixo máis que consolidar unha situación. A data estabelecida é agora o dia 25 de Xullo. Saddam teria que apresentar
. unha lista completa de todo o
•
material nuclear.
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Se o peixe é ª~ prata d~ mar
nos ·
traemos o tesouro á Galiza
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CARTAS
NO 25 DE JULHO .,. .

ACLARACION
XOSÉ LOIS

En relación coa entrevista publicada na páxina 3 do número anterior véxome na obriga de preci,..
sar que a miña recente visita á
Lituánia non foi realizada en representación da INTG, senón
formando parte dunha delegación da Converxéncia lntersindical Galega. CIG.
XULIO Rlos {Vigo).

A XOSÉ MANUEL MERA

Non era asi como nós o quería-mos. Non era ·asi como nós ternos pensado a "urlidade". Que
merda irnos pintar nós, os-as
chamados-as independentistas
con forzas claramente, por chamalas de algunha forma, autonomistas coma o PSG-EG ou ca
PG. Este só de direitas. Non ternos os mesmos obxectivos nen
os mesmos intereses; se nos
tentan até son opostos, por moito que se chamen nacionalistas.
Un ano máis o escarallamos todo. Non era asi, FPG (ou PCLN,
que máis dá) como tiñades que
facer as cousas, a menos que
pretendésedes levar o gato á auga (Gato-BNG) e iste vos arrabu ñase. O BNG non entrou ao trapo que lle puxéchedes e pasou
de vós "olimpicamente" (isto de
olímpicamente é polo 92). Unha
vez máis amósase prepotente e
orgulloso (disto os seus líderes
saben moito) e rise nas vosas facianas. Deixade que o BNG faga
a sua política (?) sen vos preocupar, que xa está ben!!

qui9á polo teu pretendido "aillamento soci.al". (Amigo Emílio,
que perigoso é dizer isso desde
umha organizac;:om que conta
com 5 parlamentarinhos na compostelana ruado Hórreo!)
Por outra parte, creio-me na
abriga de che comunicar que
respeito das diferentes convocatórias do Dia da Pátria por parte
da FPG, e já vam alá catro anos,
sempre se celebrárom desde
umha postura dialogante, "séria,
xenerosa, respeituosa e profunda" co fim de aunar esfor9os
frente ao bem atrincheirado "inimigo" (PP-PSOE (ainda que che
doia)) e nunca tivemos problemas para realjzar a reivindicac;:om patriótica do 25 de Julho
desde presupostos políticos tam
"conseqüentes" como a Autodete_rmina9om , o Anti-imperialismo,
contra o Mercado Comun e pela
Amnistía. Curiosos, nom si?

O motivo destas letras non é outro que o de respostar á carta
que a pasada semana escrebeu
Xosé Manuel Mera en relación
coa miña persoa. A este indivíduo direille para comezar que
non estaba no meu ánimo res- ·
postar á sua misiva, pero ante a
referéncia que ná mesma se facia a un aspecto pasado da miña
vida persoal e íntima, véxome
Pola contra, vós si que tivestes,
abrigado a redactar estas letras.
colega Emílio, que renunciar a
Comentas, Xosé Manuel, que
muito o Dia da Pátria (proibi~ns
~non che parece ben a reflexión
expressas do Conselho Nacional
·que fixen na miña sección de O
a consignas como lndependénrei deporte sobre as Xuventudes
Nós quereríamos un 25 de Julho
cia ou de apoio ao MLNV, a acCelestes. Comprendo que ti co"combativo", "duro'', como só ostos simbólicos como queima de
mo membro da peña non gastaas independentistas podemos fabandeiras, nega9om ao lema PaSegunda incongruéncia: Explícacia a que unha das miñas cartas
ses da crítica que escrebin no
cer porque nos sobran motivos e
la Autodeterminac;:om ... ), a tanto
me que ten que ver o méu pasatora publicada. novoso fanzine (o
seu dia sobre a "alianza" que fifolgos . Un 25 (entre FPG, APU,
que reducistes um dia de
do persoal co meu presente procal foi un paso moi importante
xestes cunha peña castellana o
JUGA,
INDEPENDIENTES,
(rei)vindica9om nacional a um
fi s io nal; ou o que é o mesmo,
para tentar erradicar a violéncia
dia do partido frente ao Albacete.
C.l:S.-80-) no que a nosa bandeira
simples desfile da organiza9om
por que criticas unha afirmación
entre as duas afeizóns); e tam,,_
Orabén, non te confundas nen
estexa presente e se vexa o seu
com jantar, merenda e atrac9ons
miña apqrtando razóns que nada
pouco te referiches a un progratentes de confundir aos leitores,
teñen a ver co obxecto .da tuá
numha carvalheira.
ma emitido no seu dia por Rádio-. rexurdir. Mais desta forma morre
· a miña crítica era consecuéncia
un pouco máis. Unha vez máis o
crítica?
4 no que logo de eu propoñer a
de algo que non agardaba de
25 vai ser de polbo e gaitas ... paidea pudemos xuntar en diálogo
Por todo isto, Emílio, prego-ch.e
vós, ou sexa, de que fixéstedes
ra ledícia de moitos. Unha vez
aos líderes das duas peñas¡ en
que antes de escreveres tam
Terceira incongruéncia: Comencausa comun cunha peña espamais C.l. S. 80 non participará na
. tas que nos "Riazor Blues" hai - conversa telefónica con mem"m olesto e até doído" procures
ñola. Ver nisto unha tentativa degran farsa-festa na que estades a
bros de grupos bascos cos que
achar no teu próprio arredor as
un sector que non é nacionalista.
turpadora da afeizón celtista ou é
converter o 25. Mais si estaremos
eu mesmo contactei . -De todo iscausas reais de tanta acumulso é certo; o que non acabo. de
de persoas de moi curtas enten:vixiantes e á espera de novas.
to non te lembras porque o único
la9om de bile e podas sentar a
entender é que "pintan" os Riadedeiras ou de rencorosos que
Tampouco participarán os-as preque buscas é desprestrixiarme,
zor Blues na crítica que fas: _A
comer tranquilo o próximo 25 de
se pasan de listos; pero de todos
sos-as galegos-as . Unha forte
ainda que como comprobarás ao
Julho, Día do Apóstolo Santiago,
min isto recorda-me os- tempos
os xeitos até aí todo -me parece
aperta para todos-as eles-as.
ler estas liñas, a tua tentativa é
nom é?
nos que os da falanxe (olla, que
moi respeitabel e tremendamente
baldeira.
RAFA VILHAR
non te chamo falanxista!) vian
democrático. Non acontece o
(A Corunha)
"Viva Galiza Ceibe e Socialista"
comunistas por to.das partes.
mesmo cando xa prescindes da
Por último e como quinta inconC.l.S.-80
crítica xornalística e te adentras
gruéncia permíteme que che perCuarta incongrtJéncia: aludes ao
"Colectivo Independentista setembro-80"
en aspeitos da miña vida privada
RESPEITO AO FOLCLORE
gunte a experiéncia xornalística
meu pasado, e· iso xa che dixene cando incluso chegas a poñer
de que disfrütas para pór en dúvifalta
de
rigor
e
unha
.
que
é
unha
en dúvida a profisionalidade dos
Assistim convidado as festas da
da os critérios de selección de
falta moi grave de educación.
25 DE JULHO: DIA DO BNG?
que fan este xornal.
Estrada e sinto-me abrigado a
persoal que se barallan nesta caPero non é iso só, senón que utimanifestar o meu enfado quando
sa. Insinuar tales cousas parecelizas o pasado que che convén.
Querido Emílio:
· Efectivamente, hai anos escreo domingo dia 30 ao meio-dia se
me algo excesivametne sério para
Non fas referéncia a que na m~Esc'revo-che só umhas letras
bérache unha carta. Daquela era - ña correspondéncia tent~ba de
fijo coincidir o itinerário de umha
unha persoa que critica pareceres
porque ainda estou tentando as- ·concentrac;:om de motas no lugar
, membro dos "Riazor Blues", pero
de índole xornalístico en base ao
artellar un frente anti-ultras de
similar
todo o contido da carta
agora xa hai tempo que non o
em que actuava um pequeno grupasado persoal de .alguén.
carácter nacionalista entre os
·que, baixo o surprendente epíson. Primeira incongruéncia pola
po de música e dangas, provavel"Riazor Blues" e as "Xuventudes
grafe de Diada Pátria, enviache
tua parte.
mente da própria vila, porque por
VÍTOR MÍGUEZ
Celestes"; tampouco fas referéna este semanário (ANT núm .
falta de respeito, sequer ia inclui484, 4n/91 ). De todos os jeitos,
do no programa de festas.
fago esfor9os por compreender
como se pode olhar a situac;om
A concentrac;om motorística imdumha celebra9om. ''conjunta" do
pedeu escuitar mais da metade
25 de Julho da qua:I vós vos "auda pe9a e desconfío nom deu
to-excluistes". E realmente acho
ámino aos principiantes -pola
.que o vosso próprio orgulho (e
idade- que formavam o grupo.
bandulho inflado logo das últiSe o programa da comissom de
mas elei~ons) vos impede ver as
festas já tinha provocado. o prodemandas mais imediatas do
testo social como se manifestou
nosso povo. Assi mesmo reconnas ruas da vila, a carencia de
hec;o que para vós .t~m de ser
respeito neste e neutros actos,
mui duro, e inclusive traumático,
vierom dar-lhes a ra9om a quem
observar que a pantalha puolici- , protestavam.
tária do "proxecto comun" queda
definitivamente as escruas deviAgravando, também momentos
do a vossa própria incapacidade
N2 11
antes da citada concentrac;om
de o vertebrar numha linha coepassou polo lugar de actuac;:om
rente de actuac;om política: corno
umha megafonía anunciado uns
podedes talar vós de unidade se
outros actos de festas, provonegades de plano qualquer outra
cando o mesmo malestar e falta
· prática política inequívocamente
de respeito.
nacionalista e de esquerdas (coMANUEL GARCIA ROMÁN
mo a da FPG) pola sua engano•
A VENDA CO PROXIMO NUMERO
{A Estrada)
" sa "audiéncia irrelevante" ou
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Esquerda,
democrácia e nación
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Como
escreben
os franceses
No suplemento literário do xomal
-conservador- parisiense "Le
Fígaro" ven unha páxina dedicada
a como escreben os escritores. Como, onde, con que, vestidos como.
Non é unha enquisa, no sentido estrito do termo. Investigación hai,
xa que as respostas --cando estas
existen- están tiradas de conversas, mais a maior parte das veces
os dados son recollidos de biografías dos escritores que aparecen.
Para os autores da "enquisa" jeanRené van der Plaetsen e Eve Jusseaume trátase das manias dos escritores no traballo. Algunhas son curiosas, outras non tanto. Mais, como curiosidade, paga a pena saber
algunhas.

Á cuestión de como escreben, os
responsábeis da enquisa escollen
oito escritores cinco mortos e tres
vivos, sete franceses e un norteamericano; Charles B ukowski, que
escrebe bebendo e pergúntanse se
a sua escrita é solúbel no alcool.
Víctor Hugo escrebia de pé, para
confirmar tal dado abondo con
darse un paseo polo Museo Hugo
de Guernesey. Tamén de pé escrebia Henri Troyat ("infumábel" autor de best-sellers á francesa, autor
de pesadas biografias entre cuxas
vftimas se encontra o grande Dostoiewski) xa que agora, a idade di,
cansa demasiado e optou por se
sentar para seguir martirizando
aos seus posfbeis leitores. DeitadQ
escrebe Ionesco --cos ollos meio
fechados- e asi escrebia Proust
segundo Céleste Albaret , Monsieur Proust. George Sand fumaba, se pasaba máis de tres horas
sen darlle ao pito, consideraba que
se tomaba imbécil e, xa que logo,
non podia escreber; se Baudelaire
o tivese sabido; seguro que queimaba todas as expendurias de Tabaco do vello París- tal e como
André Malraux.
'
Con que escrebe vostede, seria a
seguinte pergunta. Ninguén contesta que cos pés. A ser sinceros,
tampouco daría esa resposta nengun escritor galega ... e sen embargo ... Hemingway consideraba que
cun cademo, dous lápices e un sacapuntas, babia abondo para escreber. Jean d'Ormesson, autor desa
estupenda novela titulada Au plaisir de Dieu tamém escrebe a lápiz,
e se o perde antes de rematar o que
está a escreber, non pode continuar. Proust, segw1do a mesma Céleste Albaret, facíao con estilográficas Sergent-Major, que ema "nettes et aigue". André Breton, segundo a lenda, , só escrebía con tinta
verde, o que non é certo, pois se se

consultan os seus manuscritos
--en exposición nestes mome?tos
e até o 27 de Agosto no Centro
Pompidou- verase qtie tamén
usaba tintas negras e azul. Barbey
d' Aurevilly recopiaba todos os
seus manuscritos contoda clase de
tintas, a pracer. Sten.d hal ditaba
-polo menos , asi fixo con A cartuxa de Parma- e para que non
se diga que non hai dados, nun dos
seus 27 (!) testamentos consta unha dívida que ten' co seu copista.
Tamén ditaba Albert Cohen --considerábao un regalo á dona amada- e o mesmo facia -á sua sobriña- o Cardeal de Bernis. Con
máquina de escreber: os escritores
americanos e sobre todo os autores
de no.velas policiais. Hemingway
-que escrebia, como se viu, a
man e lápiz- usábaa para escreber
os diálogos das suas novelas. Tamén usa máquina, unha vella Underwood, o autor de novelas policiais --e poeta surrealista- Léo
Malet. Con ordenador: Umberto
Eco, porque, di, permite correxir
até o infinito (mágoanon o fixera
nas suas novelas) e unha tal Katherine Pancol. representante dunha
xeración que descobiu o ordenador
e non pode viver sen el. Antoine
Blondin escrebia nun cademo escolar, mesmo as suas crónicas desportivas para "L'Équipe". E o mesmo fai Fran~oise Sagan, tan coñecida por conducir cos pés nus.
J.M..G. Le Clézio non tacha nunca,
cousa que fai que se vexa obrigado
a pensar cada palabra (élle, fisicametne, insuportável ver unha tachadura no papel). Genet escrebia,
cando estaba no cárcere, as suas
cartas a Cooteau en papel de embrullar. Georges Perros -poeta
descoñecido fóra de Franza, e autor duns interesantes volumes onde
todo cabe, Papiers collés I e II,
morto de cáncer no 1978, e traducido por Cunqueiro-- escrebia en
todo lugar: billetes de metro, trozos de papel, caixas de mistos, páxinas de libros , etc. Jacques Rigaut, poeta suicida, en billetes de
metro e "notas" de restaurante. E
Rosseau escrebeu o seu Ensoñacións dq.n camiñante solitário en
cartas de baralla.
Onde escreben? Sartre, S. de Beauvoir, Nathalie Sarraute, Jacques
Laurent (coñecido tamén como .
Cecil de Saint Laurent), Georges
Bemanos e un tal André Fraigneau: nos cafés. Dominique de Roux
di que no tren, serán as suas novelas, unha miga "tediciosas": La
jeume filie au balcon rouge, ou.
L'Harmonika-Zug, que non brillan, precisametne pola imaxinación que segundo el abren, ábrenlle as rodas e os carris brillantes e
ocres, xa que os -por outra estupendos- seus traballos sobre Céline e Gombrowicz vemos difícil
fosen escritos nun comboio en
marcha. Antoine Blondin e~crebia
en hoteis, de província, sobretodo.
Seria debido a que como seguía o
"tour de France" ... Tamén en fondas e pensións escrebe Michel
Mohrt, un escritor, parece ser, especialista en temas mariños.
Para acabar, os autores da ei:iquisa, din que vestido usan algúns
novelistas cando escreben. Hemingway a peito libre, quer dicer,
co torso ·nu; como fai Jean d'Ormesson, preferentemente tomando
o sol. Barbey d' Aureville como
bon dandy, perfumado e vestido
corrio se fose a comer a un restaurante de cinco estrelas, e con gravata, claro. E, para acabar, Patrick
Besson, corrosivo· panfletista e
novelistas, editorialista de "L'Humanité" e crítico literár·o de "Le
'Fígaro" (quer dicer, do Partido
Comunista aos gaullistas), como
dandy proletário, di a todo aquel
que o quera escoitar, que escrebe
vestido con pantalóns de desporte

Afeitos ~o suceso .tecnolóxico,
acosturriados a que a noticia sobre
os médios de ·comunicación se circunscriba aos avances informáticos e 'fuxa coma do demo de calquer análise sobre o contexto no
qu~ se produce a información, a
chegada de dous libros de análise
sobre os comos e os porques dos
médios é motivo de felicitación e
non só para os especialistas, senón
para todo lector mergullado nunha
realidade de notícias tan abundantes como mal dixeridas.

vo en España, cabeceira que lembra á xa clásica aportáción de Bustamante Los amos de la · informa'ción en España. A obra de Moneada adica tamén vários ·apartados á
analisar a propriedade actual dos
médios, sen acadar a dedicación
exaustiva de Bustamente. Moneada observa sobretodo duas novidades: a concentración de poder nos
médios e a chegada dos denominados multimédia extranxeiros. Os
in~ipentes grupos xomalísticos e
da comunicación en xeral formados hai algo máis dunha década,
son hoxe estruturas consolidadas
(Prisa, Z, grupo 16, os canários de
Moll, a ONCE...), resultando escasos os médios que sobreviven de
forma individualizada. Moneada
observa tamén a entrada decidida
dos grupos extranxeiros da comunicación no Estado español, corrente que non existe en sentido
contrário, polo que non caberia fa-,
-lar de ·intercámbio ou intemacionalización, senón de perda de peso
dos médios españois. Esta idea repítese ao longo da obra, especialmente na série de entrevistas que
Moneada inclue con responsábeis
e especialistas da matéria.

A primeira obra que comentamos é
duo español, Alberto Moneada, e
titúlase EL nuevo poder informati-

Estes dous factores, creación de
grandes grupos e chegada de multinacionais, operan decisivamente

Máis alá
da obnubilación
informática
Dous libros
sobre os meios
de comunicación
e "tenis de basquet':.
Unha curiosa enquisa que se podía
facer no noso país, ainda que tememos que as respostas non fosen
moi sinceras: que escritor se atreveria a afirm~ que nunca corrixe e
que, ademais, non pensa a palabra
que ten que pór? Que poeta nos
confirmaría que publica todo o que
"pare" e asi lle saen as cousas?
Que outro escritor seria capaz de
dicirnos gue usa un programa de
ordenador onde xa están colocadas
as palabras que teñen de saír na
sua nóvela? En fin, mais con todo,
quizá pagaba a pena. +
XGG
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a prol da uniformización informativa, segundo observa o autor.
Moneada detense tamén nun apartado sobranceiro: os filtros da información ou a construción de notícias. As suas conclusións coinciden coas da obra Fabricar Notí"
cias, pormenorizada investigación
coordinad~ por Villafañé, Bustamante e Emílio Pradp (ver ANT
447).
Moneada resalta os condicionantes principais que padece actualmente o labor informativo. En
primeiro 1ugar o tipo de acionar iado, vinculado nos últimos
anos, e de forma chamativa, aos
sectores financeiros e á banca que
en décadas anteriores estiveran
máis retraidos a participar na propriedade dos médios. Moneada
pergúntase por exeinplo: "Non
sentirán na caluga o alento do
Banco de Bilbao-Vizcaya ou de
Construcións y Contratas os redactores das páxinas económicas
de El fais?".
O segundo factor que determina o
carácter da información seria a publici dade. O índice de audiéncia
eríxese nunha verdadeira dictadura
no médio televisivo. Sobre a prensa, Moneada lembra a frase de Hearst: "xomalismo é iso que vai entre os anúncios'', actualizada por
Berlusconi: "os xomais non venden notícias, senón clientelas aos
seus anunciantes".
O terceiro filtro é o que proporcionan os poderes · polítir;:os e econó.:.
micos através dos seus gabinetes
de relacións públicas. Este factor
adquire o seu verdadeiro peso ao
conxenialo coas deficitárias condicións de traballo que rixen nos médios (urxéncias nas horas de cerre,
desgana... ) e cos seus modos de financiación, o que unido provoca
unha auséncia case absoluta de
xomalismo fiábel e de investigación e un contínuo botar man do
fax das oficinas de prensa.
En resumo o libro de Moneada,
con alguns capítulos apresurados,
pódese calificar de interesante
neste ermo analítico, obnubilado
pola palpitación das pantallas informáticas.

Secundários

. Alberto Moneada.

Divertirse até morrer
Divertirse hasta morir é o título da
última obra traducida do norteamericano Neil Postman, redactada en
realidade en 1984 e dada a coñecer
agora no Estado español. Unha
análise crítica, como a de Moneada, centrada nos Estados Unidos e
no médio televisivo.
Pola sua visión a obra de Postman
deberá ser calificada, utilizando a
expresión de Umberto Eco, de
"apocalíptica". Postman descrebe a
arneaza da cultura da imaxe sobre
a cultura escrita e vaticina a debacle absoluta da comprensión racio:
nal e reflexiva derivada do mundo
da imprenta, sustituida por un
mundo atractivo, o da televisión, .
onde todo, e con maior gravidade
os temas sérios, desde a economía
á política, son tratados desde a
perspectiva da trivialidade e o divertimento.
Postman toma como referéncia a
obra de Huxley, Un mundo feliz, en
contraposición á sociedade controlada de forma autoritária e descrita
metaforicamente ·por Orwell en
1984. O norteamericano ere que o
perigo actual, xa evidente, segundo
el, nos Estados U~dos, é o de que
a sociedade se paralise, deixe de
pensar, precisamente pola sua afei-

zón ao divertimento. Todo o que
mereza esforzo é desbotado, segundo Postman, por está nova forma de coñecimento. O perigo non
radicaría tanto nos próprios contidos da televisión, como nos hábitos e nas formas de percepción que
promove: triviais, descontextualizadoras ·e destrutoras do diálogo e
do debate.
Postman afirma que "a conciéncia
pública aihda non asimilo u o feito
de que a tecnoloxia (neste caso o
médio televisivo) é ideoloxia".

É posíbel que nos Estados Unidos
a realidade seña máis acentuada á
.maneira que sinala Postman. De
todos modos, como calquer visión
apocalíptica, esta debe ser tomada
como unha interesante incitación,
non exenta dunha gran dose de
verdade. Estamos precavidos contra os dictadores, sinala Postman,
"pero quen está. preparado para loitar contra un mar de diversións? A
quen e cando nos queixarnos cando
un discurso sério se disolve en risas aparvadas?"
•
MANUEL VEIGA
El nuevo poder informativo en Espafza. Multimédia, multinacionales y multinegócios.
Alberto Moneada. Ed. Libertárias.
Divertirse hasta morir. El discurso público
en la era del "show business". Neil Postman. Ediciones de la Tempestad.

Creo que coincidimos en afirmar
que o universo dos xéneros cinematográficos e as facianas dos seus
mitos exemplifican claramente o
atractivo que exerceron as películas
americanas sobre as conciéncias
dos espectadores de todo o mundo.
Os primeiros criaron unha mitoloxia, codificaron unha linguaxe e
construiron unha iconografia ben
recoñecíbel por todos; os segundos,
os actores, representaron o veículo
que permitiu que o "mecanismo de
identificación" funcionara de xeito
perfeito. Velai dous dos atributos
rnais salientábeis dachamada "fábrica de soños". Certamente, sen as
facianas dos actores e sen a sua
corporeidade nunca teria tido lugar
· ese rnáxico feitizo p1enetário no
que se xuntaron, nunha rnaridaxe
perfeita, o cine corno fenómeno social e de masas e os espectadores
de todo o mundo como suxeitos da
ensoñación. Eles sen dúbida deron
verosimilitude e credibilidade as
"histórias do cine" e foron quen de
prolongar nos seus xestos, na sua
fisicidade e no seu entramado moral, ético e vital a intemporal e eterna xeira das "máscaras" do universo grego. Pero estes rc:istos, esculpidos confios de ouro nas retinas de
todos, non son só os desa Longa nómina de "herois rnaiores" que alimentaron a parafernália do ·"starsystem" e atiborraron co seu reda~
mo as arcas de ferro dos seus inventores, senón que tamén e de xeito-máis definitivo (ainda que xeralmetne rnais anónimo por non lembrábel) esta cornposta por aqueles
outros que chamados actores secundários ou de "carácter", deron
corpo e. proxección definitiva a este
inacabado e dilatado proceso de
identificación entre nós humans-reais e eles suxeitos-rnáscaras de ficción. Eles criaron tipos, forxaron
símbolos, cornpuxeron alternativas
contrapostas, afortalaron ideas, individualizaron correntes e ainda
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. Historia dun
paraugas a:ul

Aventura
en Nassau

Paixóns
privadas

Biriw 1¡¡/esio.• Afttúxo
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Historia dun paraugas azul. X. Miranda . Unha lectura indispensable
este verán pala calidade do seu eslito
narrativo xa recoñecido co Premio de
Novela Manuel García Barros.

Avenlura en Nassau. Bieito Iglesias.
Un relato cheo de erotismo e sens ua ·
lidade. Despois de lelo, o veran sera
distinto .

Paixóns privadas. X. A. Pena. Re·
vela a madurez do seu escritor "1)a·
ñador do Premio Xerais 1987- que
xa levaba calro anos sen presenta r
ningunha obra.

En Memoria da Guerrilla, Santiago
Alvarez ofrécenos unha serie de valiosos documentos sobre a resisten ·
cía republicana nas montañas de Ga·
licia 1936-t 951 .

Cunqueiro. X. F. Armesto . Velaquí
unha ·das figuras máis sobranceiras
das nasas letras e, sen embargo .
en moitos aspectos. un gran deseo·
ñecido.
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O QUE GALICIA TEN _QUE LEA
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Disparos . X. Nal/aza. Un repaso
descarnado á historia da violencia
dende a revolución cubana e o secuestro do Santa María ata o Exérci·
to Guerrilleiro do Pavo Galega.

que, figurando sernpre secundariamente nos títulos de crédito, foron
capaces de contribuir de xeito absoluto a que o cine se convirtera en
arte, indústria e espectáculo de masas. Alguns deses nomes, actores
xeniais situados moi por riba das
estrelas ·do Olimpo hollywoodiense, rnerecencalificación aparte e
precisan dun recoñecimento que, se
ben ninguén discute, poucos espectadores recoñecen nas facianas que
os agachan. Citemos aqui, de xeito
desde logo incompleto, alguns <lestes nomes próprios sen os que ocine non acadaria a categoria de arte
do nóso tempo. Thomas Mitchell
(o médico borrachón de "A Dilixéncia"), Walter Brennan (gañador
de tres Osear ao mellar actor secundario e o xuíz Roí Ben de "O
Forasteiro" xunto ao mito Cooper),
Barry Fiztgerald (o policía de "A
cidade espida:', Claude Rains (o
inspector Reynaud de "Casablanca" ou o Sebastián de "Encadeados"), Peter Lorre (protagonista de
"M", o vampiro de Düsseldorff e
rosto clave do cine de terror), Raymond Massey (o pai de James Dean en "Ao Le te do Edén"), Basil
Rathbone (o mellar Sher1ock Holrnes da históira do cine e o "mao"
de "Robin dos Bosques", Akim Tamirof (actor predilecto de O. Welles e un dos guerrilleiros de "Por
quen tocan as campás"), Arthur
Kennedy (o mao de "Morreron coas botas postas" e o irmán de Kirk
Douglas en "O ídolo de barro"),
Dan Duryea (gánster malvado en
"A muller do cadro"), Brian Donlevy (o sarxento sádico de "Beau
Geste"), Charles Bickford (réplica
da Garbo en "Anna Christie" e un
dos patriarcas de "Horizontes de
Grandeza), Lewis Stone (pai de
Mickey Rooney na saga dos "Harvey" e fixo nas películas da Garbo), Víctor Mclaglen (protagonista
de "O Delator" de Ford e actor predilecto en numerosos dos seus westerns como sarxento bon e borrachón), Sydney Greenstreet (o gordecho de "Casablanca" e "O falcón
maltés"), Georges Sanders (actor
xenial e o crítico teatral de "Era espida"), Lee J. Cobb (o gángster de
"A lei do siléncio"), Sir Cedric
Hardwircke (o faraón Se te en "Os
dez mandamentos"), James Whitnore (o chepudo de "A xungla do
asfalto"), Sthepend Boy (Me ala en
"Ben-Hur"), John Maclntire (o policia de "A xungla do a falto"),
Alan Hale (eterno compañeiro de
Errol Flynn e o "Pequeno John" de
"Robin do bo que ", Bruce Cabot
(o heroi de "King-Kong"), Donald
Crisp (protagonista mudo para
Griffith e o pai en "Que verde era o
rneu val"), Stephen McNally (o irmán opositor de J. Stewart en
"Winchester 73"), Frank Morgan
(actor principal que cos anos devén
en secundário de luxo), Van Heflin
(actor monumental que fai protagonistas e que como secundário se
merenda ao Alan Ladd de "Rafees
Profundas", Walter Huston (pái de
John e criador de tipos inesquecíbeis), Edward Arnold (o avaricioso
multimillonário de "Xan Ningh"
con G. Cooper), Edward Everet
Horton (actor Jubitchiano de vis cómica sensacional), Robert Douglas
(o irmán rival de Stewart Granger
en "O prisioneiro de Zenda"), Edmund Gwyn (o sábio do "Calabuig" de Berlanga), Ted de Corsia
(un dos gángsters de "A cidade espida"), Howard da Silva (o taberneiro de "Dias sen pegada" de Wilder), Burl Ives (rnonstro sagrado da
interpretación e o pai de Newrnan
en "A gata sobre o tellado de
cinc", a peza de Williams), Elisha
Cook Jr. (a faciana chea de medo
por antonomásia e o "rebelde" de
"Raíces Profundas") Jack Carson
(o compañeiro de Flynn en "Gentlemen Jirn") Conrad Veit (o pr<:>tagonista de •"O Gabinete do' Dr.
Caligari" e o nazi de "Casablan-

ca") Henry Gordon, Chester Morris, Misha Auer, Millar Mitchell,
Henry Daniels, Cecil Wills, Edgar
' Buchanann, Ben Johnson, Edmund
O'Brian, Paul Douglas, Montagu
Love, Richard Talmadge, Prestan
Foster, Robert Prestan, Wendell
Corey, Robert Morley, Victor
Buono, Ray Collins, William Bendix, Joseph Wiseman, Dean Jaager,
Charles Avigle, Henry Wilcoxon,
Eddie Albert, Gig Joung, Charles
Coburn, Ward Bond, Forrest Tucker, Leo G. Carroll, Eugene Pallette, confirman unha longa galería
de nomes, alguns deles con moitos
papeis de protagonistas nas suas
costas, que informan sobre o poder
do cine americano como criador de
mitos e de tipos imortais. Non convén tampouco esquecer os nomes
de moitas actrices tamén protagonistas desta nómina de facianas de
reflexos dourados. Moitas delas
actrices principais que co paso do
tempo pasaron a formar parte desta
galería de nomes, secundários si,
pero egréxios: Thelma Ritter (a
compañeira madura da Monroe en
"Vidas Rebeldes") Mary Astor,
Helen hayes, Miriam Hopkins,
Claire Trevor, carro actrices protagonistas que coa madurez adicáronse ~ facer personaxes de carácter, Marie Dressler (actriz sensacional no seu volume corpóreo e
no seu talento e un dous pioneiros
Osear da historia do cine) Hatie
McDaniell (a nurse negra da Leigh
en "Foise co vento") Ethel Barrymore (nome egréxio do teatro e actriz de carácter en moitas películas
inesquecíbeis) Judith Anderson ( a
ama de chaves de "Rebeca"), Margaret Dumond (señora obxecto da
persecución e as burlas de Groucho Marx), Unna O'Connor (actriz
británica "ama" de Olivia de Havilland en "Robín dos bosques) Margaret Lindsay (compañeira eterna
de Bette Davis), Jane Darwell (a
nai de Henry Fonda de "As uvas
da ira") Agnes Moorehead (actriz
wellesiana por exceléncia e a nai
de Kane en "Cidadano Kane")
Mercedes McCambridge (a rival
de Joan Crawford en "Johnny Guitar") Marta Scott, Anne Avorada,
Celeste Holm, Margaret Rutherfard, Beulah Bondi, Catty O'donnell, Lila Kedrova, Gladys Cooper,
Katina Paxirou, Richar Boone (espiendido actor e o pai de Kirk
Douglas en "O Compromiso" de
Kazan) Jessue Hayakawa (o creador do teatro moderno en Xapón e
o rival de Guinnes en "A ponte sobre o Rio Kwai") Leo Genn (ó xenial Petronio de "Quo Vadis") San
Jaffe (o cerebro no atraco de "A
xungla do asfalto") Michael Pennie (o Klaatu de "Ultimatum a terra" deWise). Estese outros nomes
de home e mullere , representan
un auténtico monumento á arte da
interpretación e significan undos
elementos máis substantivos do cine americano ao longo da sua história. Arte da interpretación en estado puro que, por outra parte, está
nele mais quintae enciado que naqueles outros que, aureolados da
·natureza dos mitos prefabricados,
non pasaron da categoría de estrelas e xamais acadaron o calificativo de actores. Moitas películasmito débenlle a eles a sua eternidade pois foron eses nomes das segundas ringleiras do reparto os que
convirteron boa parte da sua repercusión en imperecedera. Non se
pode entender "A Dilixencia'', por
exemplo sen os rostas destes <.ctores secundários. En efeito, o talento de Ford e as facianas de George
Bancroft (o sheriff), John Carradi~
ne (o sureño), Andy davine (o cocheiro ), Berton Churchill (o banqueiro ), Claire Trevor (a prostituta) Donald Meek (o vendedor de
whisky~ Ton Tyler (o honrado cidadano) Louise Platt (a 4ama embarazada) e o xa citado Thomas
Mitchell como· o médico borracho,

son, en maior medida que a estrela
John Wayne, os elementos sobre os
que pivota esta obra mestra do cine. Outro tanto se poderia dicer de
películas como "Ser ou non ser",
onde o xénio d·e Lubitsch dirixe
unha escolma de actores de reparto
dunha calidade insuperábel. Poderia entenderse a máxia ·de "Casablanca" só coa faciana de pedernal.
de .Bogart, e sen a presenza dos outros nomes das segundas ringleiras? Evidentemente non.
Sirva, pois, esta breve reseña e valga tamén esta incompleta relación
para rendir homenaxe a estes actores, homes e mulleres, sen os que,
non só o cine americano, senón tamén o cine mundial, non teria acadado a categoria indiscun'bel da arte do noso tempo.•
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

Fotograma de A dilixéncia ( Stagecoach, 1939), de John.Ford.
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RE~RESO A, COUCEIRO FREIJOMIL
ANTÓN CAPELÁN

Pan:'ce evidente que. polo que respecta á análise donoso pasado histórico-literario, o ano 1988 estivo
protagonizado absol utamcnte pola
figura inmensa de Otero Pl'drayo.
como agora se pode apreciar cna
lectura das actas dalgúns dos cinco
simposios organiados polo Consello da Cultura Galega, entre as que
destaca con moito o volurne Los
nacionalismos en la España de la
11 República, compilado e presentado polos profesores Ramón Maíz
e Justo G. Beramendi.

ft

De todos os xeitos, non se pode
ocultar que o interese polo Señor
de Trasalba explica que ao longo
do ano 1988 case non se prestase
atención ningunha a outros intelectuais galegos coetáneos. Pensemos, por exemplo,· no esquecemento en que se achan hoxe en día
Leandro Carré Alvarellos, figura
clave no desenvolvemento do tea. tro e da narrativa breve en galego,
e o escritor ourensán Eugenio López Aydillo, ben merecedor dunha
monografía que aborde con profundidade tanto a súa evolución
política desde o liberalismo dos
primeiros lustros de comezos de
século ata o seü franquismo final,
corno os seus aportes ao xomalismo e á investigación filo~óxica.
Outro intelectual galego que cumpriu o primeiro centenario do seu
nacemento en 1988 foi o eumés
Antonio Couceiro Freijomil (2-VI1888/9-V- 1955), pero este escritor,
afortunadamente, si mereceu unha
homenaxe na súa vila natal gracias
á iniciativa do Círculo Filatélico
"Eume'', que organizou no mes de
agosto dese ano unha exposición
filatélica dedicada ao escritor, así
como unha mostra bibliográfica da
súa obra. Hai uns meses apareceu,
editado pola Deputación de A Coruña, o volume intitulado Homenaje al polígrafo eumés don Antonio Couceiro Freijomil en el
primer centenario de su nacimiento / 1888-1988. Coordenado
polo presidente do Círculo Filatélico e mais polo profesor de Historia
Moderna na Universidade de Córdoba José Manuel de Bernardo
Ares, quen se encarga da "Introducción", este libro comprende as
contfibucións de 21 autores, que
estudian, en cinco das oito partes
en que aparece dividio o libro, as
diferentes dimensións da vida e da
obra polifacética de D. Antonio
Couceiro Freijomil: o pedagogo, o
filólogo, o historiador, o debuxante
e o periodista.
O seu labor como pedagogo e a
súa incidencia no ensino de Ourense son obxecto dos artigos dos profesores Luis sobrado Fernández,
autor de "A orientación pedagóxica na proxección cultural de A.
Couceiro Freijomil", e Xosé Manuel Cid Fernández, que publica o
texto "Importancia de D. A. Cou- ·
ceiro Freijomil na educación e na
cultura ourensana". Este último
autor, profesor de Teoría e Historia
da Educación en Ourense, xa ·s e
centrara na obra e na evolución
ideolóxica de Couceiro Freijomil
no artigo do Boletín Auriense
"Postura controvertida de A. Couceiro Freíjomil ante o rexurdimento e extensión da conciencia nacionalista (1919-36)'', así como no ca- .
pítulo "Mestres ourensanos" de
Apuntes da nosa historia escolar.
A parte máis extenl?a <leste volume
colectivo é a que analiza o seu labor de filólogo e de poeta, do que
se ocupan Alonso Montero ("Couceiro Freijomil: dúas notas para o

s·c11 csJmlio .. ), Fern;ímlo. tkl Riego

CA obra dun escritor de Pontcdcume"), Xosé Luís Couceiro ("Aportacións ó estudio da lingua e 'literatura galega de !\. C'ouceiro"), Andrés Pm·i1ia ('.'Para unha historia do
Rosalianisnw: Rosalía en Couceiro
Freijomil''), Rosario Alvarez
("As ideas lingüísticas de
Antonio Couceiro Freijom i I"). Xosé Ramón Fandiño
Veiga ("Couceiro Freijomil e o
D.iccionario
biobi -

dicar os materiais básicos de que
se scrviu para a elaboración desta
obra no arl igo "Los estudios de
biografía gallega'· én La Noche (8Ill-1946).

b 1i O•
gráfico
de escritores"), Xoán Xosé Fernández Abella
("A. poesía de don
Antonio Couceiro Freijomil") e Ramiro Fonte ("Couceiro Freijomil na revista Nós").

Alonso Montero dá remata á súa
colaboración reclamando a recopilación das composicións poéticas·
de carácter popular de Couceiro
Freijomil, composiCións que parece reivindicar desde o punto de
vista estético:
"De tódolos xeitos, sáibase que
cultiva-la copla ó xeito do pobo
non é, necesariamente, tarefa subalterna ou de poetas menores:
pouco antes de 1925 (sic) un grande poeta portugués escribía Quadras a9 gosto popular. Chamábase Femando Pessoa" (p. 66).
Nós eremos que resulta moi difícil
xustificar a obra de creación de
Couceiro coa referencia ás máis de
trescentas coplas que Pessoa escribe no~ últimos anos da súa vida,
porque no autor de Mensagem non
se trata .máis que dunha das múltiples formas en que se manifesta a
súa complexa e revolucionaria personalidade literaria, mentres que
no caso do escritor eumés o cultivo
das coplas de feitío folclórico respondía a. unha clara conciencia diglósica, o que explicaría así mesmo o seu rexeitamento da teoría e
da produción poética dos autores
da Xeración do 25. A este respecto, a lectura de Diglosia e texto de
Antón Figueroa pode ser de grande
utilidade para comprendermos a
correspondencia entre as ideas estéticas e o tipo de poesía publicada
polo escritor de Pontedeume.
Nos seus .arÜgos Xosé Luis Couceiro e Xosé Ramón Fandiño ex~
plican os precedentes do Diccionario bio-bibliográfico de escritores, xa enunciados no prólogo por
Sánchez Cantón, pero habería que
advertir que foi o ·mesmo Couceiro
Freijomil quen se encargou de in-

1

mente, as opinións de Couceiro
Freijomil sobre Manuel Antonio
n~cibiron unha rápida e implícita
resposta no artigo de Salvador Lorenzana '"Mi odisea lírica de Galic ia" (28 - VI-1946). De todos os
xeitos, a reivinJicadón do poeta de
Rianxo no suplemento literario
de La Noche apareceu no
número correspondente ao 13 de xullo,
pois ne] escólmanse tres
poemas de
Manuel
Antonio,
unh a

carta
datada o
5 de abril
de 1929 en
Rio J aneiro, o
artigo. de Manuel
Fabeiro "Manuel
Antonio, poeta do mar" e
a reseña de De catro a catro
teita por Otero Espasandín.
Particular interese ten para nós a
análise que Xosé Luis Couceiro realiza dos criterios historiográficos
utilizados polo autor eumés en El
idioma gallego. Pon ben de relevo
que Couceiro Freijomil non percibe toda a importancia da Xeración
Nós no desenvolvemento da cultura galega do ~· XX a pesar das súas
colaboracións ocasionais nesta revista, colaboracións que son o obxecto do artigo de Ramiro Fonte.
O profesor de Santiago encárgase
de suliñar a resistencia de Couceiro Freijomil á obra dos poetas de
vangarda:
"A obra destes novísimos, no seu
conxutno, non goza do aprecio de
Couceiro, ou cando menos míraa
con prevención; a pesar de todo,
decátase da ruptura estética e dátaa
correctamente a partir do manifesto de Cebreiro e Manuel Antonio,
dos que expón a doctrina á espera
dos froitos" (p. 74),.
Sen embargo, nós eremos que onde
mellor expuxo Coucéiro Ereijomil
a súa valoración persoal da renovación lírica dos anos vinte e trinta é
no artigo "El ultraísmo, o lo que
sea, en la poesía gallega" de La
Noche (J-III-1946), no que impugan radicalmente toda a poesía no·va, desde Manuel Antonio ata Alvaro Cunqueiro, a quen inclúe tamén no seo dese ismo. No mesmo
suplemento de "Plumas y letras gallega~:· de La Noche ~clúe o~ poemas U ... Ju ... Juu... de Risco e
"Noiva<¡lo IW' de Poemas do si e
non, pero o rexeitamento e a incomprensión da poesía de vangarda póñense de manífesto tamén pola incorporación do artigo "¿Un
· precursor del ultraísmo?'", sobre
D. Juan de la Cova Gómez, o inventor do trampitrán. Evidente-

Centrados no comentario do libro
de Cou.c eiro Historia de Puentedeume y su comarca están os artigos que constitúen a terceira unidade: "Un libro indispensable" de
Emilio Marín Pérez, "Don Antonio
Couceiro Freijomil: o historiador"
de Antonio Fraguas e "La actualidad de las historias locales: la Historia de Puentedeume y su comarca" de José Manuel de Bernardo Ares.
Siro López, pola súa parte, encárgase de presentar as reproducións
duns debuxos que Couceiro realizou nos anos 1903 e 1904, así como un autorretrato datado en 1918.
Siro chega á conclusión de que
"don Antonio tiña notable habelencia para debuxar, nula vocación artística e, seguramente, moi pouca
afeición" (p. 135).
Dous artigos son os que compoñen
a unidade dedicada ao Couceiro
Freijomil xomalista. No texto "Antonio Couceiro Freijomil, periodista" o cóengo Precedo Lafuente vai
pasando revista de forma moi· so/ mera ás p.ubJicacións periódicas en
que colaborou o escritor de Pontedem:ne, pero sempre -sen a necesaria análise temática e a debida contextualización histórica. Coa gracia
e a axilidade literaria a que nos ten
afeitos, Borobó fai unha evocación
das colaboracións de Couceiro no
vespertino La Noche, no que foi
responsable do suplemento literario ··p1umas y letras gallegas",
nunha primeira etapa.
Na sección "Semblanzas" deste
volume aparecen breves artigos de
Cristina Amenedo, Iglesias de
Souza; Amalia Osorio e José María
Basanta. Gumersindo Placer comenta seis cartas que Couceiro

Freijomil dirixiu entre os anos
1946 e 1951 a Rey Soto, conservadas hoxe en día no mosteiro de
Poio.
O volume Homenaje al polígrafo
eumés don Antonio Coqceiro
Freijomil en el primer centenario de su nacimiento/ 1888-1988
incorpora unha sección miscelánea
--os dous artigos non centrados na
vida e na obra de Couceiro--, e remata cun anexo de documentos
gráficos, relacionados coa celebración do centenario do autor do
Diccionario bio-bibliográfico de
escritores na vila natal.
Evidentemente, como tende a
acontecer nos volumes deste tipo,
non todas as colaboracións están á
mesma altura, pois nalgúns casos
non houbo unha auténtica investigación previa sobre as diversas facetas da personalidade intelectual
de Couceiro Freijomil, ou cando
menos foi moi precipitada. Da tentación da haxiografía non se libran
certas semblanzas, que enfocan a
vida e a obra de Couceiro sen contex tualizalas adecuadamente na
Galicia de preguerra e postguerra.
Con excepción do artigo de Cid
Femández, percíbese unha falla de
visións de conxunto da produción
literaria e da evolución ideolóxica
do historiador de Pontedeume.
Se non se perde a distancia crítica,
no caso de Couceiro Freijomil
cómpre destacarmos unha moi. forte resistencia á modernidade político-cultural. Así se comprende que
como creador cultivase unha poesía de tipo folclórico, á maneira
dos autores segundóns do XIX. En
tanto que historiador da Literatura
Galega, foi incapaz de comprender
a creación poetica renovadora dos
poetas da Xeración do 25, aínda
que seguiu moi atentamente o seu
desenvolvemento a través da publicacións periódicas galegas. Como
divulgador do pasado literario de
Galicia ao longo da postguerra,
practicou unha erudición de tipo
arqueolóxico, á marxe tanto das
tendencias críticas do momento como do proceso de reconstrución
cultural emprendido polos homes
de Galaxia. Polo que respecta á súa
posición no ámbito do galeguismo
mesmo chegou a manter fortes polémicas co sector ourensán, o que
non deixaba de ·causar alegría en
escritores reaccionarios como Noriega Varela, ademais de favorecer
aos adversaris do nacionalismo cos
seus debates inútiles sobre a bandeira de Galicia.
Deste xeito, se ante a obra crítica
de Couceiro Freijomil espallada na
prensa galega, convén sempre quedármonos coa correspondente de
Femández del Riego, Carballo Calero ou Aquilino Iglesia Alvariño,
frente ao seu labor como inspector
de ensino primario, hai que reivindicar en todo momento a figura de
"Roxerius" polo seu constante labor a prol da modernización e galeguización do ensino durante a II
República.
Polo demais, non estaría mal que
este volume colectivo incluísc tamén algúns artigos que estudiasen a
biblioteca de Coucciro <loada ao
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, a súa contribución
ao suplemento literlU'io "Plumas y
letras gallegas" de La Noche, a visión histórica que ofrece das vangardas en Galicia, e o papel de tradutor de poesía portuguesa ao castelán no suplemento poético do xornal clerical El Compostelano. •
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CONVOCATORIAS
unha agradábel sulpresa. Un arriscado que
Hai un labor que, sen
irrompe na cena editodúbida, é un dos máis
rial cunha primeira
difíciles e ao tempo
entrega e cunha siñifisuxestivo. O de "asecativa Espiral Maior.
ros literário", como se
"Non sei se estou tolo,
define incansabelepero metin-me". Ex mente Xosé Nin, quen
presivas palavras as
xunto a Manoel Monde
Fernán-Vello.
tes configuran a equi- ·
Mais aí está "Metáfopa case perfeita. E,
ra .da metáfora" de
nefeito, valen. E se
María Xosé Queizán,
non asesoran ao metamén coa sua primeinos lrátano. Cada seta entrega no apartado
mana enfrían a rota na
poético.
percura de abonados á
causa, que " non é
Na Estación Marítisempre fácil, mais hai
ma, despois dun ano
que insistir. Ao pride descanso, volve
meiro non sabiamos
Unión-Fenosa ao seu
moi ben como collerapartado cultural recolle o tranquillo ao
llendo obra daqueles
asunto, non controlá- autores "má!s reprebamos a mecánica.
sentativos". A Mostra,
Porén, fúmonos introque xa na sua última
ducindo pouquiño a
aparición recollera po,.,,, lémicas sobre a fórpouquiño até conquerir unha aceitábel car- .___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _';_
\~
mula de adquisición
teira", orri o entrñáCHELO
por parte de Abelenda,
bel. Nin mentres deXoti, Gaián, goas ... ,
buxa multitudes de anécdotas
dous áchanse adscritos ao planten tódolos visos de especiacuobre os rifi-rafe da profesión. ·
laridade próprios dunha organitel de Edinosa, "adicados en ex"Haberia para compor un livro
clusiva á introdución do Jivro
zación privilexiada. Pero está. E
completo", avalia o seu compagalega. E desenvolvémonos pano Edificio Archivo", de Betanñeiro Montes. "Entre editores,
ra unha das poucas editaríais de
zos, debuxos de Luis Seoane
di tribuidore e o próprios venvenda comercial a creto q'\Je
ilustran as paredas da á. Mendedores hai para encher unha
tre, en Arracada é o sin al de Anemprega nos seus pedidos o
coleción de luxo con ilustraidioma de Castelao".
tón Patiño o ponto de referéncia
cións incluídas". Ambos os
E posto que irnos de editores,
creativo.
•
• MC/A CORUÑA

(ven da páxlna 16)

Agora bern, semelhante barbárie trata de serem apressentada
ante a opinióm pública como
parte do "tratamento penitenciario" ou de " política de reinsercrom ", quando o objectivo
perseguido nom é outro que a
aniquilacrom e exterminio do
C.P.I.G.
Por isso cando os cidadans/as
escoitam falar de " medidas de
reinsers;om" para os presos/as,
nom podem imaxinar que istas
" medidas" consistem em espalhalos o maximo possível das
suas familias e amigos; da sua
Terra; proivir-lhes comunicar
entre íles quando estem no mesmo cárcere; falar e escrever no
idioma galego. Tampouco entenderárn cómo, un "tratamento
penitenciario" poda consistir na
manipulacrom de toda clase de
técnicas psicológicas para induze r determinadas actitudes e
conducta ; dirixir interrogatorio e tortura · "cla ificar" para
di per ar, ou ubicar o presos/as
de tal jeito que tenha umha máxima repercu om sobre a sua
perssoalidade e mesmo os eu
mecanismo de defe sa p icoló-

xicos. Em definitiva: a criarrom
de un "clima" de permanente
indefenssom e impotencia, onde
todo semelha estar determinado
polo ordem e a disciplina peni~
tenciaria.
Qual é o porqué de semelhante sadismo? Qué classe de
ra9om, política ou legal, pode
justificar o trato que denunciamos?
Evidentemente a resposta
nom pode ser outra que, mesmo, a própia motiva9om das
preguntas: A contradicrom criase-lhe, hoje, á socialdemocráia
baijo os mesmos argumentos
que no passado feixismo. Só
mudaron as formas de redactar
os documentos, o nome das instituyons, os uniformes e as armas dos carpos repressivos.
Os argumentos, objectos das
contradicrons do sistema, seguen
a ser as dúas questons que o Estado non poderá nunca "aniquilar", nem tarnpouco negar com
política de avestruzes. O poder
do Estado sobre que a Classe
Obreira nom se lhe pode
liquidar Uá costa-lhe muito esforyo a sua " domestica9om"
indica!): Sabe que, tarde ou ce-

do, as contr<!.dicroms do capitalismo farám irreverssivel o enfrontamento das classes e a victória do proletariado. E também
sabe que a única saida politica
para os povos submetidos a
opressom e coloniza9om é ·
aquélo que levar~-nos a Independencia.
A bandeira de estas luitas estam, hoje, nas frentes políticas e
organizacrons armadas independentistas. O sistema "sabe" que
som estas frentes de luita as únicas foryas capazes de ponherlhe freo o seu corrupto "novo
ordem mundial".
Por isso o imperialismo nom
lhe chega com encarcear os independentistas, nem tampouco
restrinxir as liberdades mediante "legislacrons espe'Ciais". Há
que aniquilá-los militantes ó
mesmo tempo que desacreditar,
isolar e perseguer ós Movimentos de Libertacrorn Nacional.
Aos primeiros baijo as "rayons"
da "reinser9om" e dos "tratamentos penitenciarios"; aos segundos com a "lóxica" da "civilizacrom", "a dernocrácia" e do
"progresso".
•
Manuel Soto é membro das JUGAS

l>rémios Guitiriz
de Pintura,
Cerámica, Escultura
e Fotografia
A Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz convoca este
Certame que se rexirá palas se--..guintes bases:
Prémio Guitiriz de Escultura
dotado 200 mil pesetas, e de
Fotografía dotado con 75 mil.
Poderán participar todos os
artistas galegas ou residentes na
Gal iza.
Tanto en fotografía como en
pintura as técnicas e os temas a
empregar son libres. E as obras
terán qué ser presentadas de· tal
xeito que podan ser expostas
mediante un suporte axeitado.
As obras de Escultura e de cerámica poden ser do material q~e
se que1ra.
No dorso de cada obra deberá figurar o título, nome e apelidos do autor, asi coma o ende-

A decadéncia
americana
Estas batallas por exercer influéncia ou encontrar uñha identidade son anedóticas, de mo mento. Sen embargo, é preciso
ter en canta dous elementos que
han marcar o futuro. Coñecemos
a
tese
da
"decadencia
americana" argumentada . por
Paul Kennedy en 1986: o ocaso
dun império resulta esencialmente do desproporcionado lugar que ocupa o poder militar na
política e nas accións dun go-

verno. Se e ta tese é correcta, a
" nova arde internacional'', que é
o resultado dunha manifestación
militar destinada a apoiar o imperialismo colonial, vai abrigar
necesariamente aos EEUU a
exercer presións e a intervir P.Ola
forza.
En calquer caso, o modelo de
déficit presupostário militar tan
caro aos sucesivos governos rep u bl ican os nos últimos doce
anos parece definitivamente esgotado. O endebedamento do
país, xa é astronómico e a posi- bilidade de viviren a crédito de
europeus e xaponeses ten o límite m_arcado palas imensas nece-
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sidades americanas de investimentos extranxeiros e as disponib i l idade destes: os alemáns
necesitan todos os seus recursos
para· a sua reunificación nacional e os a~ iáticos non poden
concentrar xa máis os seus riscos financeiros alén o Pacífico.
a única alternativa razoábel é á
rexeneración do capitalismo
americano. É posíbel esa "revolución interna" ou só podemos
darlle a razón a Paul Kennedy e
esperar a caída do xigante? E
unha combinación das duas estratéxias seria algo roáis que a
ilusión de volver aos felices
anos da posguerra?
•

XII Festival
Intercéltico
do Morrazo
En Moaña e _d o 21

ao 28 de

Xullo de 1991, cun extenso programa no que ademais das actividades musicais hainas teatrais, deportivas, cinematográficas, etc. (Consultar o programa
no número anterior).

Viaxe cultural
a Portugal
Os dias 25, 26, 27 e 28 de Xu1lo o Ateneo Sta. Cecilia de
Marin organiza unha viaxe cultural ao interior de Portugal.
Durante catro dias recorreranse
pontos de interese de Ponte de
Lima, Braga, Lamego e Viseu .
onde se fará a estáncia durante
a excursión. Desde este ponto e
en días sucesivos realizaranse
visitas a diferentes zonas e se. rras portuguesas.
O importe da excursión é de
11. 900 pesetas senda a estáncia
en hotel de tres estrelas en réxime de aloxamento e almorzo.
As habitacións son todas con
baño completo e TV.
•

ANUNCIOS DE BALDE
Mulleres Progresistas en colaboración co concello de Vigo
organiza un servizo especializado de canguros, para coidar
a nenos e nenas. O servizo debe
solicitarse con 24 horas de antelación e pódese conseguir información chamando ao 22 06 60
de Vigo. Horário de atención de
10 a 13,3.0 e de 16 a 18,30.
A Comisión Organizadora da
IX Feira de Artesanía chama a
todos os artesáns da Galiza e
Portugal interesados en participar. Deben dirixirse ·á Asociación Cultural .Monte Branca. O
Couto. Ponteceso (15110) A
Coruña. ·
O grupo de traballo Viaxes Céltigos oferécevos: a) Información detallada de sítios concretos dos paises céltios (200 pesetas en selos); b) Cintas de música tradición'al escocesa, prévia
información da mesma (350 pe-

ACTOS

.

José Marti
O 26 de Xullo ás 20 horas no
Parque Publico de Santa Cristina en Perillo (Oleiros) terá lugar
a inauguración do Monumento
ao cubano José Marti, doado
polo govemo caribeño e deseñado pala artista Rita Longa.
Terá lugar tamén a apresentación da versión galega da obra
martiana "A idade de Ouro" realizada polo escritor galega Xosé Neira Vi1as.

Proxección
de "Ollo de Vidro"
(Ven da páxina 17)

rezo. Ademais disto as obras
poderán levar o prezo e seren
vendidas durante a Exposición.
·O xurado pode deixar deserto
algún dos prémios.
As obras premiadas: un ano
Pintura e Cerámica, outro ano
Escultura e Fotografía pasarán a
formar parte do Patrimonio
Cultural da Asociación Xermolos.
Unha vez rematada a Exposición os autores di s porán dun
plazo de trinta dias para recollelas suas obras. Sempre que se
advirta a Asociación poderá devolvelas obras do mesmo xeito
que as recibéu.
O feíto de participar neste
certarrfe presupón a aceptación
destas· bases.

O Colectivo "Ollo de Vidro'', da
A.C. Alexandre Bóveda proxectará' o venres 19 ás 20.30 h. as
diapositivas de viaxes e audiovisuais de produción própria no
local social da asociación
R/Eladio ROdríguez 15. Máis
infoTIJlación no (981) 24.43.55.

Festa da Pátria
· ·na Catalunya .
O Centro Galega de Barcelona,
en colaboración con Caixa Galici a celebra o domingo 21 de
Xullo, no castelo de Castelldefells uns actos festivos celebrando a festa do Aposto lo e o .Dia
da Pátria Galega.
+

setas a unidade); c) Revista Camiño Real (400 pesetas), ou ben
as tres cousas por 1.000 pesetas.
Pódense dirixir a Viaxes Céltigos-Carniño Real. Ruado-Carme 13-2Q 15002 A Coruña, ou
ao teléfono (981) 22 35 24 despois das 21 h.

O Colectivo de Educación Médio-Ambiental (CEM) organiza
un roteiro natural para descobrir a Costa da Marte, do 13 ao
16 de Agosto, para xóvenes de
idades comprendidas entre 10 e
17 anos, e un minicampamento
de 3 dias para os máis cativos
(7 a 12 anos), no rio Sor (Mañón), os dias 28, 29 e 30 de
Agosto. A matrícula permanecerá aberta até os días 6 e 20
dé Agosto respeitivamente.
Número de prazas limitada.
Respeitarase rigorosamente o
turno de inscripción . Teléfono
de contacto (981) 26 56 40.

Casa de repouso, finca biodinámica, trabfallo no campo,
xexuns, médico. 2.500 ptas día.
P. Frembgen. A Levada-Alveos
(Crecente), Pontevedra.
Véndese hobie cat 17 SE
Wings + Remolque de estrada
con caixa de viaxe multi-uso,
con arnés. 900.000 pesetas. Impecábel. (988) 24 17 07
Redactamos e pasamos a máquina cartas comerciais, circulares,
redamacións estilo americano.
António Pérez. Vigo, 29 30 48.
Vendo libros portugueses por
correo, libre de gastos, pedir catálogo a Alem Ocobrix; r/Pombal s/n. 36216 Illa de Arousa
(Pontevedra).
Vendo selos, unha série de 2. pe
setas da Expo Mundial da Pesca
1973 . Novas . A 500 pesetas.
Chamar (986) 41 53 35.
•

EXPOSICIONS
Urxéncias
Arte-abastos
Mostra de arte dos dias 20 a 28
de Xullo en Moaña. Nesta segunda edición exporán obra dezaseis artistas galegas, nadas a
maioria nos anos 60. As instalacións estarán expostas na Praza
de Abastos. No exterior Xurxo
Oro Claro e X. Barreiro "Xobaba". No interior L. Portela, X.
Teiga, Antonio Taboada e Roberto Quinteiro, que usarán millo madeira ou corda para construir os seus soños, X. 'Forres,
M. Figueiras, Anxo Rei, Xabier
Rioníao, A. Bastón, M. Paz,
Carlos Barros; Piñeiro, F. Pastoriza e Diz Charlin.

Xosé Luis
Pérez Alaz
. En Vigo, na Nova Sala de exposicións de Caixa. vigo e do 11 ao
24 de Xullo.

A. Villar .
Prieto

Il

Do
ao 24 de
Xullo na Sala de

Arte de Caixavigo .

Solidariedade
con América Latina
Organizadas polo COSAL e A
Coruña e coa colaboración do
concello, celébrase durante todo
este mes unha exposición solidária demáis de cen artistas na
Sala de Exposicións da Casa da
Cultura Salvador de Madariaga
de A Coruña.

Antón Patiño
Mostra de pintura aberta durante os meses de Xullo e Agosto.
Galeria Arracada (Zapateria, 4
A Coruña). Horário en dias laborábeis de 19 a 21,30 h.

Eduardo Ochoa
Mostra fotográfica co título
"Entre liñas". No Ateneo Sta.
Cecilia de Marin.

Francisco
Prieto
Pinturas e esculturas até o 10 de Xu.llo ná Sala de Arte
de Caixavigo (Policarpo Sanz 24). •

CONSELLERIA DE CULTURA E'XUVENTUDE

TRESENRAIA
Once anos despois da morte das
81 persoas que viaxaban abordo
dun DC-9 comercial de ltavia
sobre a foxa de Ustica, no
Adriático, a aseguradora descobre
que o avión foi derrubado por un
misil da OTAN. O governo líbio
denunciara daquela que se
trataba dun atentado contra Muha-

mar El Gadhafi, ao que os
servícios secretos
norteamericanos situaran
erradamente nese vó de Trípoli a
Palermo. Invitado polo Clube
Cultural Adiante·dentro do ciclo
O Socialismo no Mundo,
o filósofo libio Rajab Abudabus,
que formara neutro tempo parte

do governo de Gadahfi,
atópabase entre nós cando
derradeiramente é coñecida a
marca que identifica o misil.
O filósofo libio, ex-membro
do governo de Gahdafi,
coñeceu entre nós o desenlace
do atentado norteamericano
en Ustica

CABODANO
XOSÉ A. GACIÑO

P

Rajad Abudabus
"A manipulación engana tamén aos nosos amigos progresistas"

arece que foi ente cando andabamos a especular sobre princípios internacionais, aplicacións desiguais deses princípios, correlacións de forzas e mísiles, agrávios
comparativos e abismos de comunicación entre nacións e colectivos separados por un ríxido sistema hexemónico
de intereses .. . pero, dentro de tres semáns , vaise cumprir o primeiro. cabodano do comezo dunha operación chamada a facer história -segundo as
declaracións grandilocuentes dos seus
protagonistas- e que quedou nunha
deslucida história de desconcerto, que
mesmo poderia ser calificada de rid ícula, se non fose porque no médio
quedaror:i cantos de milleiros de cadáveres (nen sequer hai unha cifra oficial
fiábel).
Recordada: aquela temerária invasión
de Kuwait -en certo modo anunciada
e permitida-, a imediata e descomunal resposta do xendarme universal
ces seus axudantes , até manter ao
mundo na máxima tensión durante vários meses, e, como remate, algo que
chamamos guerra pero que foi, fundamental mente, unha serte de macabro
exercício de tiro ao branca.
Agora, case un ano despois, poden facerse todo tipo de reflexións desoladoras diante dun panorama máis ben
desconcertante. Sadam Hussein segue no poder, a Síria non lle serviu de
nada aliñarse cos gañadores, os medievais ditadores kuwaitfs non queren
saber nada da democrácia que din defender os seus vale.dores , os israelís
non se deixan convencer da necesidade de ceder un pouco para mater o
esencial , e os palestinos están máis
sós e máis perseguidos no camiño da
peniténcia que corresponde aos perdedores ...

-

G. LUCA DE TENA

conclusión da empresa británica que investigou para os aseguradores o atentado de Ustica,
coincide co primeiro diagnóstico líbio
en Xuflo de 1980

A

lsto confirma o que nos anunciáramos daquela. Ese avión comercial fara abatido
por un misil das forzas norteamericanas.
Pensaran qu.e nel viaxaba Muhamar el
Gadhafi. lsto confirma que os Estados
Unidos exercen o terrorismo de Estado en
todo o mundo.

:•

en solitário. Máis ben é responsabilidade
de todos os progresistas do mundo. Os
imperialistas teñen os meios de informa, ción máis potentes. Pero os progresistas
de todo o mundo ternos as ruas.

f!.. forza do siléncio
Se os paises progr~sistas non poden
transmitir o seu pensamento e a sua
imaxe, non se dará realizado cámbio
nengun. De que xeito é posfbel avanzar
contra esta realidade?

formación poderoso, teriamos que loitar
contra o lavad~ de cerebro, no primeiro.

A fuga do enxeñeiro Mordejai Vanunnu,
que quixo advertir. do perigo que supuña a poténcia nuclear israeli, foi unha
excepción a ese siléncio de que fala. Vanunnu foi secuestrado en Franza polo
Mossad, os servizos secretos de Israel.
E ainda segue preso. Por certo que a
Franza ten un papel fundamental no suministro de capacidade nuclear de Israel, o
mesmo que Bélxica. Hai anos falouse
·dunha cantidade grande de uránio roubada, que de feíto foi traficada para Israel.
Pero ninguén soubo nunca máis onde foi
parar, nen preocupa, polo que parece. Esta clase de problemas non aparecen nos
meios de comunicación.

O desenvolvemento dos meios de información ten que ver co·avance tecnolóxico dl!n
país. As veces, os meios son tan
O atentado de Ustica é un paradigma
sofisticados que estamos impotentes frente
de manipulación, tanto na notícia do
deles. O suceso máis insignificante difúnbombardeo como na revelación derradese por todos os meios do mundo se serdeira de que fora un misil da OTAN o
ve aos interese~ do imperialismo. Pero se
causante da traxédia.
eses mesmos intereses cometen unha carNun panorama internacional no que xa
Este acontecemento é a proba de que os . niceria en calquera sítio do mundo, os · non se da a bi-polariedade, en que asmeios de información non queren que saia
meios de comunicación están dirixidos e
pectos considera que debe ser revisae moitas das veces consiguen efeitivamencontrolados desde un interese concreto. A
da a proposta libia da terceira via?
te silencialo. Por exemplo, as iñvestigaliberdade de expresión é unha falsedade.
cións sobre a capacidade nuclear do lrak
Ten habido intentos abando de constituir
Nós estamos a aplicar estas terceira via, a
están todos os dias na prensa. No entanto,
sistemas de información alternativos, copesar dos problemas que atopamos. EstaIsrael te.n a bomba atómica, dispón de cenmo se procurara na reunión de Malta de
mos a construir un país da nada e procutrais nucleares nas que pode arrequecer
1980. Son tentativas de penetrar o muro
ramos agora outro recursos que compleque existe entre o povo .e o control dos _ uránio, pero ese non é asunto que preocumenten ao petróleo para non resultar
pe a s axéncia,s_ internacionais. Sabemos
meios de comunicación. As grandes axénafectados polos cambios de précio do crú .
perfeitamente que a nos~ voz non chega ·a
cias só publican o que atenta os seus inDesde 1977 estamos con este obxectivo
tereses e deturpa a imaxe duns paises- todo o mundo, e as veces nen aos nosos
de governo. Tentamos divulgar esta terceipróprios amigos progresistas que resultan
que loitan polas suas liberdades. Evidenra via. Hai moitos paises que abrazaron a
tamén enganados por estas mensaxes matemente, loitar contre estes meios de invia do comunismo e agora están a procunipuladas. Ainda que tiveses un meio de información é difícil e Líbia non pode facelo
rar outra solución.
+

Agora, case un ano despois, os grandes deste mundo volven talar de intervención armada no território onde machacaron case todo pero no que deixaron intacto o poder que consideraban
satánico. Quizais é que, en realidade,
necesitan ter sempre a man un demo,
ainda que sementes lles sirva para
•
exercitar a pontaría.

VoLVER Ao REGO

M

ulleres embarazadas na portada de Vanity Fair, revista norteamericana, e na de The lndependent, xornal británico. Todos os
médios de comunicación do resto do
mundo se fan eco. Vanity Fair tivo que
recubrir os seus exemplares nos
quiosques cun púdico revestimento de
papel branca. Onde está a notícia, non
senda nesa mostra de resesa moralina
anglosaxona que se surprende pola fotografia dun embarazo? Europa está
~¡
farta de ver en información ou
cidade, imaxes semellant
~ cr '
dentro de cen anos, noutr
ard de
vangardismo, os norteam
loquen unha picha na
Newsweek?

