
A povoación· recebe con int~rese . os cámbios propostos no congreso do PCC 

Cuba: a ·esperanza· a debate 
. O Congreso". do PC cubano definiuse a pral das eleiCións directas a todos os Órgaos de poder. A legalización 

do trab.allo priyado sen asalariados contrarrest~ o disgusto que parte da povoación albe~ga ao non ser 

Fraga agarda 
.Por figuras de .: 
prestíxio para . · 

· -remodelar · 
·_o governo 

r 

Co. cese de Manuel Montero car
teira que· pasará a desempeñar 
Romay Beccaría, quen sai de 

:> Agricultura para que ocupe o seu 
pasto Pérez Vidal, Fraga lribarne 

. emascara a auténtica crise. Para 
facer a verdadeira remodelación· 
agarda que CG defina as suas 
posicións, pero, sobretodo, con
seguir o si de persoas de recoñe-

. cido prestíxio para ocupar as 
principais cons~_llarias. · Mer:itres 
tanto, acumula poder. (Páx. ~) 

permitido o mefeaqo campesiño. 
~~~~--_,,.,,.,..._.,-,,_., 

Dezmetros 
cad.rados 
para o Ubro 
gal_~go en . ~ 
Frankf.urt · -

A ~éira de Francfort supón- a ·cita 
· anual d~ máis de 9.000 editores, 
que 'converten a cidade alemana 
nunha permanente exposición· e 
nun pátio de. operacións edito-

. riais, onde se pechan negócios: o d1·n-,...,e,·lio neglío 'da dr•o.ga 
·compra de direitos, ·coedicións · . . - . · 
e, cada vez máis, proxectas edi- · , f d L. . C . . 
toriais comuns. E.n espácio_ tan . za ase . a e/ 0fCUefa 
enorme a preséncia galega, re-

. ducíase a dez metros cadrados 
~ un libro promociona! repartido 
sert critério. (Páx. 17) 

A Lei de Seguridade Cidada non pala droga através de instruníen-
ataca o tráfico á gran escala e a tos bancários. 
mobilidade de recursos xerados (Páx. 8-9-10) . 

._ 

O Plan 
Agrárioda 
Xunta 

· rexeitado · 
pola CEE 
A CE rexeitou e Plan Agrário da 
Xunta, apresentado por Fraga· en 
Bruxelas e filtrado por Romay na 
.Galiza. Os grandes titulares de 
loubanzas convertirahse agora 
nun sospeitoso siléncio. O tempo 
dalle a razón aos sindicatos agrá
rios: o Mercado Comun. négase a . 
investir nen unha peseta en agri
cultura. Eles teñen o seu próprio 
plan que protestarán os labegos . 
·esta fin de semana en Santiago. 

(Páx~ 11) 



Cuba avanza cara.o pluralismo e a 
democráci$ pero.non séguindo solucións 
capHalistas. A eleición dos deputados por 
s~tráxio universal, a máis ~movadora· e _· 
debatida decisión do IV Congres_o, abre .o , 
sistema á discusión,-.ainda.que mantén os 
obxectivos do socialismq. Xunto co trunfo 
da tendéncia máis avanzada d~ partido, na 
histórica reunión de Santiago deCu~a 
anúnciase o relevo x·er~cional da dire~ción, 
éoas significativas incorporacións de Carlos 
Laxe e Roberto R<;>baina, ao tem·po que se 
_critican con · dureza o pésimo funciona-mento 
tjas relacións económicas internas·, o · 
desabastece~~nto, a corrupción ~o 
burocratismo. 
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PEPE CARREIRO 

O congresÓ 'do .PQC propón eleiciónsdirectás e a legalizac.ión do traballo privado 
· · · · sen asalariados 

Cuba extende a.demo·crácia, pero,non dá 
nengun paso cara o capitalism9 

G. LUCA DE TENA I LA HABANA 

-
O IV' Congreso acordou trasladar 
á Asamblea Nacional do· Poder 
Popular a recomendaciqn de. que 
os seus deputados, asi como os 

con relacións latinoamericanas a 
perda dos mercqdos do Leste, 
reforza a comunicación interna 
do castrismo. En Santiago, a re
volución cubana ·recupera a ten
sión criativa dos seus momentos 
máis comprometidos, como foron 
os das duas invasións, ou a rifa · 
do poder bi-polar sobre os dispo
sitivos armados da illa. · Fidel 
Castro cii que non apresenta un 
informe escrito. e detallado na 
apertura do congreso pero fala . 
case cinco horas sobre a nova 
situación internacional, "Cuba fi~ 
ca aillada no meio dun océano 
de capitalismo". A desaparicion · 
do que chama sólidos baluartes 
do leste deixan ao país n.unha 
situació~ especial, crítica e ex: 
cepcional. "pero non se perdeu 
un minuto, c;:os escasos recursos · 

Os1NFORMES 
de que dispuña o país". téncia e a loita pola dignidade 

" nacional, son os tres elementos 
fundamentais do discurso que 
clausura cinco dias de traballo 
asé¡lmbleário, en sesións de doce 
horas. "A história non esquecerá 
nunca este congreso que se ce
lebra no momento máis difícil do 
period,o especial: un congreso 
progresista, democrático e revo-
1 ucion ário nun mundo U.flipolar, 
rodeado de capitalismo por todas 
partes. Desde a referéncia de 
Céspedes, Maceo, Máximo Gó
mez e os galegas País e Agra
monte, Castro situa o momento 
de Cuba no mundo, a 20.000 mi
llas dos estados socialistas e 
nun trance no que dá por non 
existente a URSS e o partido 
que fundara Lenin. "Aquí pode
mos repetir o que proclamaba 

. delegados ás asambleas proyin
ciais, sexan de eleición a meio 
do voto ci'irfiito dos eleitores. 
Oeste xeito ,. u.nha vez que as 
asambleas municipais xa son de 
eleición direita, tádos os órgaos 
de governo de Cuba serian elexi
dos pola povoación. Ar:ida que 

· se trata só dUnha recomenda
ción do Congreso do Partido Co
munista, na reunión de Santiago 
de Cuba considérase que a par
tir de Nadal será un feíto 6 siste-
ma -eleitoral libre e direito. · 

A' renovada campaña dos Esta
dos Unidos contra o governo de 
Cuba para impedir que recámbie · 

DIN QUE O PARTIDO 
LEVA A PEOR PARTE 
NUN INQUÉRITO DE- . 
RESPONSABILIDADES . 
SOBRE A CAOTICA , 
SITUACIÓN 
DO ABASTECEMENTO 

Pola dignida~e nacional 

O _presidente dos consellos de 
· E:stados e de ministros repite 

boa parte dos argumentos dp 
seu extenso e coloquial informe 
de apertura, durante o gran mitin 
da clausura. Baixo unha manta 
de auga que molla as pancartas 
de para lo que quieras, Fidel e 
vira os carteis en abrigo do mai 
tempo, Castro devolve orgullo 
patriótico e independentismo por 
bloqueo , presións e senténcias 
terminais contra o Estado nacido 
da Revolución. A conciéncia his
tórica da independéncia, a exal
tación da singulariedade e orixi
nalidade do proceso político cu
bano e o chamamento á resis-

A DE.MOCRÁCIA· NO SOCIALISMO AMERICANO 
1 

A recomendación dó IV Congreso do 
Partido ComuniStá de Cuba de elexir 
mediante voto direitQ a Asemblea do 
Poder PopL:Jlar completi2 6 proceso 
institucional cubano, iniciado co 
derrocamento da tirania de Batista en 
1959., ~ somete derradeiramenle á 

__..., decisión da' cidadania a continuidade da 
-.primeira ·constitución socialista de 
Am~rica. · 

Este importante pronunciamento é . 
perfeitamente coerente coa orixinalidade 
-da via cubana que nace como~unha 
revolución sen partido e vai procurando :a 
sua ideoloxia no interior da práctica. Fidel 
Castro é nas sesións do Congreso 
impulsor decisivo da medida, dacordo co 

. seu célebre enunciado que define a. ' · 
r·evoJución como a invención de solucións 
nóvas para os problemas cfa sociedade. 
O feito de que a revolución cubana 
aposte por solucións pqsitivamente 
c omunitárias, baseadas no socialismo e 
promovidas por estratéxias humanistas, 

. non autoriza a. negar a vontade . 
democrática que ilustra a percorrido do · 
Castrismo. Pala contra ·é preciso buscar 
na política de terrorismo qmtra o siStenia 
produtiv.o cu.bano e de chantaxe · 
comercial e económico ·dos Estados 
Unidos a causa de.que unha iniciativa de' 
tanta trascendéncia non puidese . 
producirse antes. A Constitución de 1975 
garante a elexibiliqade directa dos 
membros das asembleas m;,micipais coa 
singulariedade demoqrática de que os · 
cargos asi elexidos· poden ser revocados 
e a mesma filosofia se quer extender 
agora aos integrantes da Asemblea da 1 

Poder Popular, o que traslada ás urnas, -
sen limitacións, a constitución do governo 

· da naCión e a permanéncia do 
establecemento revolucionário. 

No médio dunha crise provocada pola 
perda do espácio comercial ao -que á 
Guerra Fria obrigou a Cuba, o PCC da 
un paso máis cara a democrácia qüe 
recibe un momo recoñecemento por 

parte dos governos occidentais. Polo 
visto rion se quere advertir que o paso 
dado clara ao pluralismo polo· partido de 
Fidel Castro é decisivo. Desde o Norde 
.aplícase un catecismo normativo do 
ordeamento democrático que ptorga 
carta de natureza ao Perú monetarista 
ou ao Chjle con milicos dá garda, que 

. miran polo desenvolvemento da criatura 
do voto e lle non permiten revisar o 
pasado dictatorial. 

O mundo cultural· latinoamericano no que 
está inserido Cuba comete unha · 
inxústiza histórica co único governo da 
sua área que non está sometido ao · 
poder norteamericano. Distintamente, os 

. .anglq-saxóns adoitan..practicar con plena · 
seguridade a doutrina da consideración 
especial e.ando o sistema politico dun 
pais inserido na sua lingua e a suá 
cultura suspende ou embq_rga unha 
presada de artigas da Declaración de 
Dereitos Humanos. A Castro, os 
herd~ir~s do asasino Weyler ou do 

/ 

fachendosp Martinez Campos, aplícanlle 
o adxectivo de ¡wmantino por re~istirse á 
asimilación vána~ veces perpetrada 
contra a patria cubana desde o Norde e 

. procurar unha via própria cara unha 
sociedade máis xusta. 

A apertura do IV Congreso atinxe tamén 
ao cámbio xeracional , representado 
so.bre todo por Roberto Robairia, 
se,cretário das mocidades comunistas 
agora promocionado ao buró político. 
Este sinalado protagonista da· política 
cubana do periodo especial é partidário 
significado de delimitar os ámbitos do 
partido e .do Estado e de cambiar os 
lemas irredentistas·dos primeiros anos 
da Revolucióin por un idioma político de 
codifioªción máis homologabel co 
imaxinário colectivo da xente nova. Fidel 
Castro -cambia no remate do seu . 
discurso de clausura o seu mítico, Patria .. 
ou morte, venceremos por unha 'propost~ 
que tala de vida. • · 

ANOSATEB!lA 
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Martí -insiste o mellar Fidel inde
pendentista- que non concebía a 
Paz con España sen liberación e 
eu digo que non poderá haber 
paz co imperialismo sen plena 
soberanía e independéncia e 
nunca haberá paz sen plena vi
xéncia da revolución". 

Sen citar o renovado bloqueo dos 
Estados Unidos, as acusacións 
de numantismo que fixera Felipe 
González en Marzo de 1990 en 
Brasília, ou a pedrea de conse
llos de políticos de todo o mundo 
para que o réxime cubano evolu
cione, Castro di que no IV con
greso se deron pasos importan
tes: "E non por compracer a nin
guén, sen6n por cumprir a nosa 
vontade de perfeccionar e demo
cratizar máis cada dia o noso 
partido e o naso sistema". O líder 
cubano recupera un dos argu 
·mentos preferidos desde os dias 
da reforma agrária, cando na sua 
cabeza de labrego lucense ainda 
non habia un só cabalo cano: "só 
no socialismo pode haber demo
crácia e non nunha sociedade de 
explotadores e explotados por
que de que democrácia se lle po
de talar ao desempregado, ao fa
mento, aoque non ten nada? De 

OcoNGREso 
CELÉBRASE -
A PORTA PECHA. 
O PERIODO · 
ESPECIAL CRÍTICO 
E A RAZdN COA.QUE 
SE TRATA 
DE XUSTIFICAR · 
ESTA DISCRECION 
QUE RAIA 
EN SILENZO 

que fraternidade se pode talar ao . 
que non ten nada, de que irman
dade, d~ que xustiza?". 

Fidel reta aos que falan de 'de-: 
mocrácia para que veñan e ve-

. xan "o congreso máis democrá
tico que houbo nunca no mun
do: un congreso no que se dis
cutiu con liberdade, franqueza, 
confianza, honradeza, unidade 
e respeito" . . Repite a pregunta 
que·ten aparecido moitas veces 
nos seus discursos: por que 
pretender facer só válida a de
·mocrácia burguesa e non reco
ñecer a representat!vidade dou
tros sistemas electorais: "O na
so é o máis democrático dos 
que existen , non importa que 
queiran ignoralo noutra.s partes, 
porque é o povo quen postula e 
elixe aos seus delegados., e 
agora damos ainda un paso 
máis para perfeccionalo". 

o partido non é o Estado 

Contado, o congreso celébrase a 
porta pecha e a información da 
prensa e radio oficiais ten carén
ci as evidentes. "Máis de meio 
centenar de militantes -explica a 
nota oficial- interviron no IV Con
greso para se referir a aspectos 
diversos do traballo do partido e a 
sua militáncia". rsto é o que se 
pode saber da discusión ~a po
néncia de estatutqs. O periodo 
especial crítico é á razón coa que· 
se trata de xustificar esta discre
ción que raia en silenzo. Sábese 
que nas delegacións prov•ncíais, 
prévias ao Congreso, máis do 40 
por cento das intervf3ncións de 
delegados foron sobre este asun- -
to. Abrese camiño a reclamación 
de deslindar ·a actividade do parti
do da do Estado. Ainda é tempo 
de correxir o desgaste das institu
cións como consecuenci~ de se
r.en durante trinta longos anos co
mo fios que levaban aos traball~
dores ou á xente moza a voi e as 
direitivas do partido. Os move-

, mentas sociais advirten ·que as 
iniciativas nacidas na base, na 
Qiscusión dos Comités de Defen- · 
sa e nos grupos de traballo, aco
módarise m_ellor á realidade com- . 

Todos os ótgaos de poder 
serán elexidos por votación direita 

·Todos os cargos ·representati
vos do sistema _cubano serán 
de elexibilidade direita se se 
cumpre a recomendación do IV 
Congreso do Partido á asam
blea do Poder Popular que de
berá reunirse no Nadal próxim9. 

Como reza na ·sua Constitución, 
a República de Cuba é un Esta
do socialista de obreiros, labre
gos e demais traballadores ma
nuais e intelectuais. Todo o po
der está recoñecido no texto 
máximoªº povo traballador que 
.o exerce a traveso da asamblea. 
do Poder Popular e os demais 
orgaos do Estado que dela se 
deriven, ou ben direitamente. O · 
Poder Popular ten a faculdade 
exclusiva de aprobar ou introdu- . 
cir reformas da Constitución, asi 
como de elexir aos membros do 
Consello de Estado, .ao presi
dente, ao primeiro vice-presi
dente, aos vice-presidentes e ao 
secretário. A Asemblea é a que 
elixe tamén ao Consello de Mi
nistros, que está integrado por 
un presidente, que é Chefe do 
Estado e de Governo, un primei-

Foto tomada da televisión cubana. 

ro vice-presidente, dous vice
presidentes, o presidente da 

. Xunta Central de Planificación, 
os ministros, os presidentes. dos 
comités_estatais e o secretário. 

A Asemblea do Poder Popular 
foi instituida o 2 de Decembro 
de 1976. ·Celebra duas sesións 
ordinárias ao ano e ten 499 de
putados. 

ta:ción cubano é que os eleitores 
poden revoear a acta dun depu
tado se consideran que iOCL!rTi
pre si.st~máticamente os debe
res do seu cargo ou perde a 
confianza da cidadania á que ten 
que render cantas éada seis me
ses. Os delegados das distintas . 
circunscripcións conforman a 
Asemblea Municipal do Poder 
Popular. 

Os. rep·resentantes da Asem- , 
blea Municipal ten a responsa
bilidade da eleición de delega
dos á Asemblea Provincial. 

Actualmente, cada dous anos e 
meio celébranse eleicións para 
delegados das asambleas mµni
cipais do Poder Popular. Estas 
eleicións son libres e direitas, 
como se pret!=!nde que sexan as Nas sesións do IV Congreso dq 
da Asamblea. Os concellos con- PCC expresouse a opinión de 
tan cu,nha cifra de cin;unscrip- _ que tanto o presidente do go-
cións que varia dacordo coa po: verno como o Consello de Mi-
voación do território. A Lei Elei- .nistros fosen ejexidos póla 
toral indica que o mínimo é de Asamblea do Poder Popular. A 
trinta e o máximo de 200. As eir- filosofia de governo tentaría re-
cuns-cripcións con.tan curi ·núme- producir á das asembleas mu- . 
ro variable de eleitores en de- nicipais, coa intención de que 
pendéncia de se é rural ou urba- os dirixentes do país tivesen 
na. Cada unha·delas elixe un de- que re11der cantas periodica-
legado por un periodo de dous . mente ao Poder Pop,ular e fo-

• anos e meio. Unha característica sen cargos revocábeis. Esta 
peculiar ~o sistema de represen- · . tradición cubana enlaza co no

meam ento do primeiro presi
dénte da Cuba liberada do co
loniallsmo e·spañol, Carlos Ma
nuel de Céspedes, que foi no
me·ado pala Asemblea Nacional 
Constituinte coa condición de 
render cantas periódicas do 
exercício ·do poder. 

Se asi' se· completa, o sistema 
institucional cubano ·elexiria por 
voto libre, direito .e secreto o go
verno do país que ficaría suxei-

. to legalmente á previsión de re
vocabilidade. Esta previsión li
_beraria obviamente as tendén
cias políticas dentro do sistema 
cubano que seria perfe_itamente 

· asimilábel a un sistema demo-
crático forma~. • 
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plexa, distinta e diári~ que moitas 
consignas ·chegadas desde arrj
ba. O partido comunista cubano 
asume en Santiago que debe 
trascender . a sua· identificación 
exclusiva coa clase· Qbreira para 
dirixirse a toda a nación e repre
sentar o p~el dunha avangarda 
patriótica. E ~unha idea do seitor 
mmáis avanzado (Carlos Laxe, 
Abel Prieto, Roberto Robaina, 
Jorge. Lezcano) que Castro apoia 
decisivamente porque comprende 
que na situaci_ón de crise profun
da do país, a imaxe popular do 
partido é a dun escalafón estatal 
lento, alteo, c;on ·ideas pre-conce
bidas. 

Os informes din que o. partido le
va a peor parte nun inquérito de 
responsabilidades sobre a caóti
ca situación do abastecemento. 
A irritación é grande entre moitos 
delegados por teren que asµmir 
os representantes .políticos ·os 
.erras e negHxéncias dos funcio- _ 
nários, sobre os que non se afo
rran acusacións de corrupción. 
As solucións pasan pota periodi
zación de asambleas, a profisio
nalización de cargos de e.leición 
direita (que englobarian. a fun
ción administrativa e o traballo 
político) ·e a revocabilidade inme-

. diata. Na resolución sobre os_,_es
tatutos · acórdase eliminar. a es
trutura ·do secretariado do Comi~ -
té Céntral e eliminar tamén a ca
tegoria de membros suple~tes 
en todos os organismos do parti
do; disminuir de tres a dous anos 
a esixéncia de antiguedade dos 

: xóvenes comunistas para ingre
sar no Partido e suprimir a esi
xéncia de aval. 

A relixión no partido 

A discusión sobre as formas de 
ingreso no partido chega a reli
xión. O espácio que se. lle. conce
de a esta parte do ·debate• na te
levisión e nos· diários triplica o 
que recibe a discusión sobre o 
papel e o funcionamento do par
tido. De feito, hai anos que no 
PCC militan persoas de distinta 

. '; ' '·. 

NESTA SEMANA 

Un membro armado dos Comités de Defen~a da Revqlución 

procedéncia ideolóxica. Castro 
lembra como moitos reaccion.á- · 
ri.os proc.uraron ampararse na 
igrexa católica nos primeiros 
anos da revolución. Ainda resoa 
o eco da declaración do presi
dente da conferéncia e,piscopal 
española que compara a igrexa' 
de Cuba coa da Roma de Nerón. 

.José · Luis Reguero, de Can:ia
guey, di que a resisténcia dos . 
anós sesenta pechara o· partido 
aos· crentes. "Pero agora esta
mos a vivir outros tempos, e en 
Améri.ca· dase unha explosión de 
relixiosos que loitan .p0los cám
bids revolucionários". Outro dele-

. gado explícao con razóns de · 
oportunidade :, o periodo especia/ 
reclama un -partido integrador. Fi
de I fala .das relacións entre o , 
PCC e a relixión: ."Nós no"n pode
mos ter cos crentes diferéncia 
nengunha no senso político, por
que somos un partido. e non un
ha r~lixión. Alguén dixo no Con
greso que este é o partido da
Nación, e nós non podemos mar
xinar a ninguén por deterí!linada 
razón de cor ou sexo, como tam
pouco de relixión". 

. ; 1: . 

As conductas 
anti-sociais 

A socioloxiá profunda dun país 
que padece desde. hai trinta anos 
os efeitos .do bloqueo e a ampli
tude do descontento polo. desa
bastecememto aparecian no se
gundo dia de congreso cando 
chega o momento de discutir so
bre a delincuéncia. Entre os dele
gad os decántanse claramente 
duas posicións: a dos que consi
deran ·que a xustiza non se.apliqa 
c9n rigor aos que delinquen e a 
dos que peasan que non se pode · 
tratar o delito como un asunto · 
meramente penal. O sistema pe
nal cubano, parte da idea de que 
a ord.e xurídica socialista. nunca 
pode estar en contradicción cos 
intereses do proletariado, pois 
que el mesmo expresa ·e ~onsa
gra a vontade da clase traballa
dora. ·A delegada Magalys Lobato 

- relaciona o aumento da delin
cuéncia· e a indisciplina cos pro'" 
pósitos dos inimigos da Revolu
ción. Son vários os intervintes 

~--
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.que pid.en l~i e orde para rematar 
, co "descontrol, a indulxéncia e a 
indiferéncia manifesta" en que se 
produce sustracción ou desvio de 
alimentos e produtos de consu
n:io para o mercado negro. Non 
hai xabrón pero cada pastilla 
véndese a quince pesos no mer
cado ·negro. Hai multas de cin
cuenta pesos para roubos que 
producirán un benefício de 3000 

· o que pode fac~r de certos deli
tos un negócio regular. Para Ro
drigo Garcia Ledo, trátase dunha 
batalla política que nunca se po
derá resolver por métodos repre
sivos. o· debate que no comew 
parece banal acada natureza de 
asunto político central no que se 
procesa a capacidade do sistema 
para abastecer a .Povoación así 
como o desvi_o sistemático dos 
recursos do Estado. No ano 1989 
procesáranse 30.434 causas por 
desvio de recursos das que 
15.000 foron penais. No ano 90 · 
subiron a 152.000, con 26.094 
cas0s penais. O congreso agar
da a intervención de Fidel que fa
ta por fin do roubo como un fenó
meno universal. "Enfrentámonos 

cun problema pero nqn podemos 
determinar con certeza as suas 
causas, porque era paises como 
Holanda, que é o que máis bici
cletas ten no mundo, é onde hai 
máís roubos. Moitos paises se 
declararon impotentes para solu
cionar este problema e tal vez te
ñamos que acabar co paternalis
mo cos delincuentes". Castro si
túase con matices no bando dos 
duros o que dá pé a novas inter
venéións, de delegados de coo
perativas agrícolas que reclama
ran armas para se defender do 
robo de gado. O debate remata 
cando Castro recomenda tomar 

....._ medidas revolucionárias para 
acabar co problema: multiplicar 
as sancións e armar ao proleta- -
riado para que se defenda do 
roub.o. 

"Estamos en guerra" 

A extraordinária sensibilidade 
pública que produce o desabas
tecem ento xunto da realidadee 
do mercado negro, maniféstase 
novamente no debate- sobre o 
Mercado Libre Campesino 
(MLC) , dentro da análise da si
tuación económica do país. Ma
nuel Alvarez, delegado de Pinar 
del Ria explicó que trala supre
sión do MLC as autoridades des
cuidaran a vixiáncfa sobre os pe
quen os produtores que antes 
concurrian a esta forma de ven
da libre. O resúítado era conti
nuaba o comércio clandestino 
polos mesmos circuitos. Dario 
Machado non ere que se poda 
relacionar a desaparición do 
mercado como causa do actual 
mercado negro. Rubén Sánchez 
di que lle produce vergoña tratar 
outravolta dun problema supera
do, que non reportaba benefício 
nengun ao pavo, era causa de 
acumulación e deixou o move
mento labrego en bancarrota 
cando se extendeu a infladón 
sustitutiva de servícios e o aban
dono de cultivos. Tanto estas 
opinións como outras de delega
dos cooperativistas coinciden en 
que a solución do problema de
pende das grandes empresas 
estatais, na mellora de rende
mentos por meío da bio-xenética, 
da que Cuba é vangarda para to
da Latinoamérica, 

Cun resume histórico da reforma 
agrária e dos beneficios xerais 
da concentración, Fidel non quixo 
admitir que o MLC fose causante 
do mercado negro, que teria máis 
ben a sua orixe no desvío e apro
priación- de produtos do campo. 
"Aqui hai mercado negro dos que 
rouban e de xente que negócia 
co racionamento, ainda que ao 
racionamento taremos que lle fa
cer un dia un monumento porque 
solucionou n:ioitos problemas ao 
país". O comandante é extrema
damente prudente ao talar das 
solucións posíbeis do mercado 
negro: hai que mellorar acópios e 
pensar en fórmulas para atraer 
excedentes. "Os capitalistas, 
cando están en guerra, reparten 
cupóns de produtos agrícolas, e 
nós, socialistas, acaso irnos ·in
ventar o mercado libre cando es
tamos en guerra?". 

. Outro debate intensamente polí
. tico do IV Congreso será o relati

vo aos meios de 'comunicación. 
. Para moitos delegados, os meios 

non cumnpren · o Se\J papel no · 
periodo especial e en Santiago 
. escóitanse mesmo opinións que · 
falan de irresponsabilidade e fa
lla de seriedade dos xornalistas. 
A delegada Rosalia Arnaez en'-

. tende ·que falta oousadia para 
defender a obra da revolución. 
"Non p.odemos esperar unha 
prensa de calid.ade pold proce
demento do ordeo e mando''. • 
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REMÓDELACIÓN NA XUNTA 

Con Ro.maye Pérez . Vidal, ·em·~s'carou . a auténtica crise guverna.rnental 

Fraga apraza a remOdelación éla Xurlta . . 
até conseguir o si de .persoas .de recoñecido preStíxio 
• ALFONSO EIRÉ 

Co cese ·de Manuel 
Montero en Sanidade, 
carteira que pasará a 
desempeñar Romay 
Beccaría, quen sai de 
Agricultura para que ocupe 
o seu posta Pérez Vidal, 
Fraga lribarne emascwa 
a auténtica crise dunha 
equipa de governo tan 
incapaz de facerlle frente 
ás grandes demandas 
sociais como de dar unha 
imaxe de honradez e de · 
eficácia, as duas 
auténticas teimas 
propagandísticas 
do Presidente da Xunta. 
Para facer a verdadeira 
remodelación agarda que 
CG defina as suas ... 
posicións, pero, sobretodo, 
conseguir o si de-persoas 
de recoñecido prestíxio 
para ocupar as principais 
consellarias. Mentres 
tanto, acumula poder. 

A longa experiéncia de Fraga lri.
barne como político tiña un gran 
luar: non sabia o que era formar 
un gabinete de governo. O seu 
talante autoritário e a sua traxec
tória franquista levárono a pen
sar que a confección do Conse
llo da Xunta era tan doada como 
asinar o decreto de nomeamen
to, tan simples como que o mo
torista chegase co oferecimento 
tal se fose co cese. 

O primeiro gran fracaso de Fra
ga como Presidente da Xu nta foi 
a inGapacidade para rodearse 
duns conselleiros á sua medida, 
quer dicer, con prestíxio recoñe
cido; un gabinete de notábeis. 
No seu canto atopouse na tesitu
ra de qotar man da ~ente do par
tido, aparecendo a segunda si
tuación para el inesperada: o 
equilíbrio interno obrigouno a 
elexir uns Conselleiros de cir
cunstáncias despois dun parto 
tan difícil como longo para un 
home que presume de decisións 
rápidas. 

Estas situacións marcariara o de
ambular do. Governo autonómico 
e tamén o entretimento da crise 
guvernamental mes tras mes. 
Por unha banda, Fraga, con fa-

. ma de cabezón re,coñecida, non 
quer evidenciar o seu primeiro 
fracaso,polo que se empeña en· 
defender a todos· e cada un dos 

. seus conselleiros, asumindo, loxi
camente, os .seus erras como 
próprios, se·n atreverse nen ·tan 
sequer a atallar o descréoito pú
blico d~lguns deles. Por 9utra, 
sabe que calquer movimento de
sataria as rivalidades nun partido 

facer o nomeamento_, ainda sa
bendo que se ia expor as críti
cas dunha oposición que lle de
mandaría unha remodelación a 
fondo e das· intrigas partidárias, 
e non gastando deixar para 
mañá o qu~ poda .facer hoxe. 
Ademais, sempre dixo que as 
crises políticas hai que .pecha- , 

. las canto antes. Pero o Presi

. dente preferiu esta vez sopes~r 
os distintos con~ac~os que viña 
mantendo desde hai uns meses 
co'n coñecidas personalidades 
para integralas na Xunta na re
modelación que está decidido a 
facer. 

Saña con facer un govemo no 
. que entren gateguistas e tecnó

crat~s de prestíxib. De momento 
·canta co apoio áu grupo que es
taba nucleado ao carón de Ra
món Piñeiro, que están tratando 
de ampliar con novas adquisi
cións. Trata tamén de [né:luir a al
gun militante de CG para acabar 
de rachar o centro galeguista, 
~enta a Vítor Moro e sopesa as 

, posibilidades de que Meilán po
. da perder o reiterado coruñés. 

en · Pretende constituir un Góverno 
~· de concentración autonómica an
~ te os eventos ·de 1992 e 1993, 
~ - pero a operación non está a 
~ ponto qinda que pensou que a 
< viaxe a Cuba lle dari·a o empu-

Fraga prefire vixiar e normslidsde partidária, mentres agarda a· incorporación de notábeis que non rachen os equilíbrios inter-. xón definitivo. 
nos para facer a remodelación. · · 

constituído sobre pilares inestá
beis e non está disposto a que se 
desaten rivalidades que pudesen 
rachar a tan arelada maioria na
tural. Polo tanto, de crise só talan 
"os tontos", segundo as suas pró
prias palabras, dous dias antes 
de cesar a Manuel Montero. 

Pero tamén é consciente Fraga 
de que a crise pódell~ estoupar 
nas próprias mans. E sabedor 
de que a áctual situación social 
pala que atravesa a nasa na
ción require xa algo máis que 
promesas e brincadeiras de po
lítica internacional. Até agora o 
Governo mantivo 1.,mh~ certa 
imaxe grácias ás promesas. 
Promesas que xa chegou o· 
tempo de que se vaian facendo 
realidade: autovias, agricultura,. 
peséa, sanidade, ensino; finan
éiación autonómica ... 

A transferéncia 
do INSALUD 

A asunción da xestión da sanida-· 
de pública por parte da comuni
dad e autónoma apreséntase 
agora cómo o segundo gran fra
caso de Fraga lribarne corno · 
Presidente da Xunta. Publicitado 
como o· grande logro, a imperio-. 
sa necesidáde de pedir un créc;li
to cie 20 mil millóns de pesetas 
para facer frente á xes.tión·diária, 
sen que o pacto ·de financiamen
to autonómico co Estado poda 
suprir ·o déficit transferencia!, si
tuou nos seus xustos termos a 

negociación: nun desastre. 

Por se fose pouco a atención sa
nitária foi a piar e os distintos .es
tamentos comezaron as suás 

- protestas, - m~mtres as colas de 
espera e as camas nos corredo
res engrosaban en número. A si:. 
tuación puxo nervoso a Fraga, 
nervosismo que lle transmitiu a 
1odo o departamento de Sanida
de. Jodas comezaron a buscar 
solucións pala sua canta. Os ce
ses de dous directores xerais 
que se op·uñan á política de 
Montero só fixeron agravar a si
tuación. Cada dia o Conselleiro · 
tiña menos ascendente nQs seus · 
colaborador"es, q·ue, como el 
mesmo recoñecia nun informe a 
Fraga, lle discuten . as decisións 
somente por vir de .quen . veñen. 

As protestas dos traballadores 
sanitários e o debate parlamentá
rio levaron o enfrentamento en 
Sanidade a límites insostíbeis. 
Manuel M·ontero pedia o cese de 
Francisco Villar, Director Xeral do 
Servizo Galega de. Saúde. Preci
samente Villar foi apresentado 
por un íntimo colab9rador de Fra
ga na viaxe a Cuba como o "pr.ó
xi mo Conselleiro de_ Sanidafte". 

O Presidente só necesitaba un 
pretexto para destituir a Montero . 
Especúlase sobre cal"'foi o deto
nante que puxo en marcha o mo
torista de Fraga. Por talar até se 
tala das vicisitudes do Consellei
ro e a sua dona nunha viaxe de 
Iberia. Poda que só sexan rumo-

res. Máis certo é que Fraga sa
bia dos custes eleitorais que lle 
ia traer de seguir coa mesma pe-
lítica sanitária. Esta vez tirou de 
pluma e asinou o· ces·e de Mon
tero . nun arrouto, como fixera 
cando lle rebé;iixou as competén
cias a Portomeñe para mante·r a 
unidp:de partid~ria. 

O recámbio de Romay· · 
Ántes procurouse un recá,mbio 
de urxéncia. Convenceu a Ro
may Seccaría de que aceitase 
Sanidade, algo que x~este- arela,.:· 
ba cando Fraga formou governo. 
Dáballe asi a patada por eleva-
· ción ao político coruñés_, a quen 
consideraba queimado no depar
tamento desde que filtrase· ·o 
Plan Agrário apresentado en 
Bruxelas. A falta de solucións co 
rec.hazo do Plan por parte da 
CEE¡ e o desenlace de LARSA, 
_que non gostou a moitos desta
cados militantes do PP, facian 
imprescindíbe.I o cámbio, sobre
todo co aviso mandado pol0s al~ 
caldes lugueses reunidos sob 
pret~x~o festivo. Romay terá _que 
xogarse o seu futuro político a 

'"" unha carta mentres Villar era 
desbotado para non alterar: o 
equilíbrio entre as baronías e, 
nomeadamente, para contentar 
a un Opus Dei que pretende xo
gar forte n.o sector sanitário, in-

- clusive coa construción dunha 
faculdade ·de medicina. 

Quedaba vacante Agricultura, 
pero Fraga non se apresurou a 

En vistas de que a gran remode
lación é imposíbel, Fraga optou 
por cobrir provisoriamente Agri
cultura. A d~cisión de que -fose 
Pérez Vidal quen sais~ no DOG 
tomóuna seguindo os critérios de 
non rachar o equilíbrio interno, 
-polo q·ue desbotou así aos ho-
mes-de Cacharro, tanto a Rodrí
guez como a Díez, a Portomeñe, 
a Miras e a Conde Roa; e acu
mular poder na sua persoa, po
dendo controlar directamente ao 
conselleiro.· Ao tempo, saldaba a 
débeda moral contraída co outro
rq golfiño de Barreiro. Polo de-

' mais, Pérez Vidal goza du~ha 
mellar imaxe que a maioria dos 
outros. candidatos. 

Fraga emascaraba asi a auténti
ca crise guvernamental, agar
dando consegui( un golpe de 
afeito con .nomes sonoros para 
xustificar a remodelación. Men
tres tanto Xoán Fernández,. Gil 
Sotres, Dositeo Rodríguez, Xoán 
Piñeiro, Portomeñe ... seguirán a 
usar coche oficial. Canto tempo 
tardará Fraga en pronunciar o 
eureka! e atapar un novo Gover
no? Pero os dias van pasando e 
as obras das autovias xa non po
den ser só promesas, ós gadei
ros demandan medidas agrárias, 
os mariñeiros onde pescar, os 
metalúrxicos que non haxa no
vos despidos, qs administrados 
as promesas de raciqnalidade na 
tiurocrácia,. ·a·s universidades e 
mestres máis diñeiro ... , pero, so-· 
bre todo, que se comporten co
mo cidadanós. . -
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.OIALOGOS PARA-O CÁMBIO 

Anxo Guerí-eiro 
·'Tomare-mos as inic.i~tivas· 
_segundo as resolucións do congreso do PSG-EG' 
•A. EIRE 

Repit.e incansab~lmenle_ a 
palabra soberanía como se 
fose a pedr.a basal na que 
Anxo .Guerreiro pr~tende 
asentar a sua teorra · · 
polltica para construir un ha· 
fo~za de esquerdas, nunha 
Galiza que non- contempla
como soberar:ia se non é 
precisamente incardinada · 
nunha estrutura español~ 
e európea: Nesta · 
entrevista tala da 

. disolución do PCE, da 
construción de Izquierda 
Unida e, tamén, dunha 
confluénciaco PSG-EG, 
cada dia máis próxima, 
afirma. Agora, para: dar 
pasos na aproximación só 
agarda o próximo · 
congreso dos seus 
posíbeis aliados. ·-

Por que a corrente' ctítica, da 
que vostede forma parte,.se _ 
empeña en disolver o PCE? -

O debate non está en se se di
~olve ou non o PCE. Agás as de-

.·. claracións que en Agosto reali- · 
zou Nicolás Sartorius, en todos 
os órgaos do partido, tánto a ní
vel do PCG .como do PCE, o de- . 
bate deuse neutros termos: o 
sector maioritário do PCE pede · 
que se situe 'en primeiro plano a 
construCión de Izquierda Unida e 
de Esquérda Unida. como forma
ción política plenamente sobera
na e que en. funcron diso, o PCE, 
adopte as pe~inertes formas po
líticas e organizativas. · 

Entremos un pouco · ne~ta 
idea. 

·un p·artido p·alítico, en estricto 
senso, é o· mediador entre o pro
xecto e a sociedade; ·é soberano 

· para apl,icar un programa, se ca
rece de soberanía-non é un parti
po político; é un referente inter
nacional, sobretodo se ten ideo
loxia marxista. Esas tres caracte
rísticas, nos documentos congre
suais, xa non se lle atribuen ao 
PCE·senón a Izquierda Unida: 

· Calés son logo as . diferéncias 
que hai entre as distintas ·co
rrentes operante~ . xa no PCE? 

Hai unha correnie enormemente 
maioritária, como se plasmou no _ · 
Comité Central celebrado hai 15 
días: votamos a favor da resolu
ción o 94 por cE)nto dos mem
bros do Comité Central. Hai ou
tro sector, procedente do Partido 
Comunista dos Pavos de Espa~ 
ña, que ·promove un reforzamen
to do partido, sen atacar ·a Iz
quierda Unida, pero, no fondo, 
ponse a. IU nun segundo plano. 

A situación no PCG · · 

cións de democrácia; reivindica
mos ta.m.én as aportació.ns feítas 
á democrácia. e á toleráncia-. 
Froito da análise da nasa expe
riéncia, Esquer.da Unida xa est~ 
legalizada· como f_orza soberana, 
ante IU e ante o PCG. O naso 
comunicado vai no senso de que 
o PCE se dirixa q.os demais com-· 
poñentes de Izquierda .Unida pa
ra coordenar o proceso consti
tuinte de IU como forza soberana 
no seo da cal outros partidos ou 
persoas estarán a título de -co
'rrentes de opinión organizadas. 

Antes existia unha coor.dena·
ción a nivel internacional entre 
os distjntos partidos comunis
tas estatais. Que vai substituir 
-a ese internacionalismo prole
tário? 

Ese é ún d.os gran.des temas da 
nova e·squerda mundial. P,enso 
que o Movimento Comunista In
ternacional está morto, ainda que 
non· as suas ideas, os ideais. No 

'fS. UNICA · 
POSIBILIOADE · 

No PCG maniféstanse as .mes- QUE TEN GALIZA 
mas correntes_que·no PCE?. DE S.E.R SOBERANA, 
Sacamós unha resolución unáni-· É COMPARTÍNDOA · 
me do Comité Central hai un 
mes. 'Nela re.vindicamos a tra- CON OUTRAS 
·xectÓria democrática do partido · . NACIONS' 

·. ao .que ñinguén lle pode dar lec-

A NOSATERRA 

seu canto está xurdindo unha no
va xerazón de forzas transforma
doras e revolucionái'ias no mundq 
para cumplir as i:nesmas tárefas 
históricas. En Novembro ternos 
en Madrid, convocada por IU, un
ha reunión cumio: con catro gran
des forz.as transformadoras latino-. 

··americanas: o Partido dos Traba
lladores do "Brasil, Frente San'di
nista, Frente Ampla de Uruguai e 
o mexicano Partido de Cárdenas, 
para estabelecer unha coordena-

. ción estábel á procura de solu
cións globais. o· mesmo taremos 
éoas forzas transformadoras que 
xurdan no Leste europeu e neu
tros países. Calquer movimento 

, transformador nacional·, coa sua 
característica própria, ~ coa sua 
soberanía, ten que formar parte 
dun ·movimento internacional 
transformador. 

Unha organización 
.ant_imperialista 

~ O PCE séguese ir declarar an
timperi~lista? 

Por suposto. Estamos cont~a to-. 
do· tipo de imperialismo. O impe
rialismo éter .forzas económicas 
e políticas moi claras hoxe no 

· mundo" e frente a elas hai que 
loitar .. Se loitamos· contra a bipo- . 
laridade mundial, contra os dous 
blocas militares, moito .máis está
mos contra a unipolaridade que 
impón a sua mde e as suas nor-: 
mas económicas, políticas e cul
turais sobre o mundo infeiro. · 

~ 

. I; ·as multinacionais? 

Frente ás multinacionais só hai 

unha· forma de lóitar: a criación de 
espazos supranacionais fortes, 
nafuralmente con contidos de es-

- querda. Hoxe a soberanía territo
rial, non xa en nacións como a 
nasa, senón en estados fortes, 
está eh quebra pala int~r-relación 
económica. Por isa non estamos 
por criar unha nova soberanía es
·tatal na Galiza, seria inútil. O que 
ten que facer Galiza é pesar nos 
espazos supranacionais que po
dan controlar e, no seu dia, nacio
nalizar as i:nultinacionais. 

'Q MOVlrv1ENTO 
COMUNISTA 
INTERNACIONAL 
ESTA.MORTO, 
AGORA OS MESMOS 
IDEAIS NECESITAN 
OUT ROS 
ÍNSTRUMENTOS' 

o que significan . as rnultinacio
nais como economía en série é 
importante, o problema é o seu 
réxime xurídicci da propriedade. 
Este tema é. a gran diferéncia 
que nos separa á esquerda na 

· Galiza. 

A d.iscusiÓn é, xa que logo, co
mo Galiza se pode defender 
mellor para que non lle impo
ñan as decisións económicas 
desde fora. 

Unha Galiza soberana, con Esta
do, impóñenlle as decisións eco
nómicas todos, todos ... O proble
ma non é formal , é real. A única 
pos'ibilidade que teñen as ac
tuais nacións europeas de man
ter a su¡;i soberania, compartida 
con outras, é un espazo supra
nacional democrático e de es 
querdas. Doutro xeito pode ha
ber estados-adorno, pero non 
soberania: · 

A id~a de un estado, un s6 par-
. tido comunista até o ponto de 
os PC non teren relacións con. 
outros partidos que non fosen 
estatais, quedou tamén supera
d o polos acontecimentos-da 
URSS. Non teria isto que faéer 
reflexionar tamén ao PCE? · 

Nós ternos_ proposto o facer un
ha coordenación entre as forzas 
transformadoras tanto de Espa
ña como de Europa, r'espeitando 
a soberania de cadá quen. Nun
ca ·entendin o medo dos ·nacio
nalistas galegas pára relacionar
se con partidos de ámbito esta
tal, agás por" contidos de imaxe 
eleitoral ou por medo a: ser ab-

. ·sorbidos, non o sei. 

Coincidiremos que nada .impede 
· unha coordenación desde a so

beranía_ de cada quen. Xa houbó 
experiéncias. A nível sindical xa 
está a_ suceder en· toda Eµ~opa. 
Pqrque a nível das forzas. políti
cas non podemos facer :O mes- : 
mo. O que pa_sa é que o BNG 

l 

quer ser o ·Único representante 
da esquerda na Galiza. Isa vai 
contra o princípio de que ·a plura
lidade é un ben da esquerda. A 
esquerda na Galiza é plural, gós
telle ou non ao BNG. 

Se non r,ne equivoco, esa últi
ma parte é o mesmo discurso 
do BNG, por iso defende a or-
gan;zación como frente. 

Pero nós non tenias por que es
tar no Bloque. Eu non comparto 
moitas das referéncias culturais 
do BNG pero podía compartir ac
cións conxuntas. Eles queren ser 

. hexemónicos, eliminar a todos 
os que non entren na frente . É 
unha posición profundamente 
antidemocrática, á xente hai que 
respeitarlle a sua identidade. 

Pero a sua palabra talismán é 
soberanía, estana a empregar 
continuamente para definir o 
proxecto de EU e do PCG des
de hai anos. Tanta insisténcia 
non será porque a maioria 
non a ere? · 

Eu tampouco me ·creo moito que 
o BNG .sexa de esquerdas , por 
exemplo. 

Dise que en Madrid, cando 
propuxo que EU deberia ser 
plenamente soberana, lle con
testaron que deberia de selo 
tamén na tesouraria. 

Hai que selo en todo, por supos
to . Esquerda Unida é soberana 
e, através desa soberanía, ·esta
belece un protocolo de relación 
con IU . Nós non queremos o iso
lacionismo. O BNG ainda que 
gañas e u nhas eleicións por 
maioria absoluta pouco poderia 
resolver, non ten aliados para re
solver eses problemas. Hai que 
ter unha conxunción de forzas 
desde a soberanía e a identidade 
próprias. 

Non é un problema de sobera
nia, senón de com·encimento po
lítico de tradición . Nós co BNG 
ternos diferéncias de base, sobre 
o proxecto nacional, sobre a de
mocrácia , sobre a unidade da 
esquerda ... 

O PSG-EG afirma estar dispos
to a confluir con forzas sobera
nas. Vostedes, e non outros, 
son os destinatários desta 
mensaxe. Cal é a sua posiciór:i? 

Ca PSG-EG non ternos diferén
cias na cuestión .da demo"crácia, 
nen en temas culturais sobre o 
socialismo democrático. A única 
diferéncia, ainda que se aproxi
man as .posicións, está en como 
construir unha gran formación 
política da esquerdas, socialista 
~ democráti.Ga, plenamente so
berana e no tipo df> relacións coa 
esquerd,a española e europea. 

Seguimos con atención as decla
racións de vários dirixentes do· 
PSG-EG, tomamos nota pero non 
discutimos declaracións. persoais. 

· Non houbo con.versas? 
1 

Non. -Irnos agardar a que cele
bren o congreso, sen interferén
cias, e, lago, en función das re- · · · 
solucións, tom3remos as íniciati:
vas pertinentes. • 

/ . 
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ALCALDES NO BANQUIÑO 

Anxo Quintana (Allariz) ~etá xulgado en .Decembr9: 

Xulgado o alcalde de· Oleiros 
por participar nunha manifestación Viciñal 
•A.E. 

Ánxel· García Seoane, 
Alcalde de Oleiros, 
foi xulgado o 15 de 
Outubro acusado dun 
delito de desordes 
públicas por participar 
nunha manifestación en 
1987, xunto con outros 
alcaldes e viciños 
da periféria da Coruña, 
para protestar contra 
a supresión das paradas 
de transporte público de 
cercanías na cidade 
coruñesa. Tamén o alcalde -
de Allariz, Anxo Quintana 
e outros doce viciños 

bilización popular puxo fin ao Go- -
verno do popular Pérez Camba. 

A Audiéncia Provincial xa se pro
nunciara no seu dia contra o 
auto de procesamento destes Ci
dad án s, acusados dun delito 
continuado de· coaccións e outro 
/de sedición , ditado en primeira - . 

· instáncia pola célebre xuíza An- · 
xela Domínguez. Fontes da Au-

. diéncia Províncial precisaron que 
neAgun dos ·inculpados se ato
pan procesados nen pela. au
diéncia nen pola fiscalía. 

serán xulgados o día 2 de 
Decembro por un delito de 
atentado, desordes 

Anxo G~rcia Seoane e Anxo Quintana, alcaldes de Oleiros e de Allariz re~pectivamente. 

Segundo o letrado da defensa, 
Nemésio Barxa, os relatos for
mulados agora pola fiscal "distor
sionan a realidade", surprenden
do tanto a nova ve(sión- ·dos fei
tos como a rectificación dos deli
tos para conseguir o enéausa
mento, pero ainda ·máis .a celeri
dade coa que neste caso está a -
actuar a Xustiza. 

públicas e coaccións, 
polos sucesos acorridos 
en 1989 que determinaron 
a caída do anterior 
governo municipal. 

Trece querelas e 1 OJ recursos 
contenciosos contra acordes do 
Concello sona entorpecedora 
bagaxe coa que conta o alcalde 
de Oleiros Anxel García Seoane, 
quen afirmou despois do xuízo 
celebrado o 15 de Outubro na 

- Coruña que "hai persoas que 
pretenden util izar aos xuíces 
para ver se un dia me equivoco". 

Nesta ocasión a acusación era 
por desordes públicas e 'priva
ción ás persoas "dos direitos re
coñecidos poi a lei", soLicitándolle 
o Ministério fiscal unha pena de 
un ano' e dous meses de arresto 
maior e 30 mil pesetas de multa. 

Os feitos polos que se acusa a 
Anxel García Seoane remóntan
se ao mes de Febreiro de 1987, 
cando várias asociacións viciñais 
dos concellos limítrofes coa capi 
tal coruñesa solicitaron permiso 
para celebrar unha manifesta
ción para pedir que os autobu-

ses de cercanias pudesen parar 
no centro da cidade e non reca
lar obrigatoriamente na estación 
de autobuses. 

O fiscal acusa ao alcalde de ins-· 
tar aos concentrados para que 
cortasen o tránsito de coches. 
Basa os seus argumentos en 
que o rexidor municipal foi re
querido polo capitán dél Policía 
para que abandonase t> lugar 
porque, segundo lle dixeran os 
manifestantes, Ge/o era quen 
mandaba, ainda que a testemu
ña negou coñecer ao alcalde por 
ese nome. · - · 

Anxel García Seoane afirmou 
que estaba na manifestación en 
calidade de "cidadán, como vici
ño e como alcalde", recordando · 
que nunha reunión de alcaldes 
da zona se acordara que fosen 
estes os que se fixesen cargo da 
organización da protesta para 
evitar incidentes e pondo de ma
n ifesto que nengun dos outros 
rexedores se atopa encausado. 

Xuízo 
a trece viciños de Allariz 

Tamén o alcalde de Allariz, Anxo 

Quintana, terá que comparecer
ante o xuíz .xunto con 'outros 
doce viciños da vita. A vista está 
fixada para o 2 de Decembro · e 

nela terán que responder dos 
cargos de atentado, desordes pú
blicas e coaccións polos feítos 
acaecidos en 1989 cando a mo-

·XUÍZOS COMO REVÁLIDA -A. EIRÉ _ 

Nos antigos p1ans de ensino aos estudantes non lles chegaba ter 
aprobado os cursos pertinentes para obteren o títu1o de bacharel: era _ 
preciso pasar a temida reválida: Algo semellante acorre cos alcaldes 
nacionalistas. Todos e cada un deles, adema.is de seren aprobados 
polo pavo no exame normal e periódico das urnas, teñen que pasar a· 
reválida da Xustiza. · · 

O alcalde de F-ene, o oe Corcubión, o de Noia ... tiveron que compare
cer ante a ~ustiza para que examinase a sua xestión, Despois de su
perar esas probas de Jume, puderon xa ex ercer o -cargo con todas · as 
da leí. - - · 

Agora o turno tócalle ao alcalde de Allariz que, despois de sacar un 
sobresainte nas urnas, ten que responder ante·· o· xulgado dun-corn
portamentó que o próprio povo xa sentenciou como a resposta co,
rrecta a unha pergunta concreta: qoe facer ante a· ditadura caciquil 
-dun alcalde? 

- Cando consiga sair desta proba non só podérá realizar coa eficácia 
recoñecida por todos a Sl¡la xestión, senón-que esta será recoñecida, 
que é o que semellan tentar evitar. 

Tamén o alcalde de Oleiros ten que visitar os tribunais para ·responder 
da s~a teima de estar á frente das reivindicacións populares. • 

Presa por xulgar a estes trece vi
ciños alaricanos cando ainda 
non se abriron as dilixéncias 
contra o ex alcalde, Pérez Cam
ba, denunciado pola Dirección 
Xeral de X.ustiza por sedició.n e 
pela COTOP por estragos _ contra 
a facenda pública por conectar, 
sen permiso e con evidente risco 
de averia, unha cañaria de a11ga 
á condución xeral. 

Para o alcalde, --Anxo Quintana, 
estes xuízis ''fan reviver vellos en
frentamentos, cando xa se conse
guira a total normalidade política, 
unha das principais tarefas que 
nos puxE¡im<?s como meta". 

Quintana pensa tamén· que,' con 
este xuízo;do que se trata é de 
"desviar a atención do público da 
xestión que estamos a realizar e 

· de dar unha imaxe cara fora de 
. alborotadores·. Poderán anganar 
a· alguén de· fora, pero non aos 

_ viciños, como o demoslraron os 
comícios municipais nos que "va
rrémos" literalmente ao resto das 
formacións poi íticas". 

Na semana que ven pofíerase- en 
marcha unha campaña"' de solida
riedade cos viciños encausados.• 

PIO CABANILLAS, NA LIÑA DE -FLOTACIÓN 

Este pluvioso outono está a levar apresa 
os homes máis representativos da ''transi- . 
ción política". A semana pasada a don 
Pio, esta a Rodríguez Sahagún. Caen to-

. rreciais as · augas e arrastran follas e árvo
res enteiras; o piaré que os furacáns en
frontáronse cos barcos para_ desgrácia 
dos mariñeiros. 

Don Pio estivo sempre na liña de flotación 
como bon medio punta . Era un home en
teirado : coñecia o fluir da sociedade,· sa
bia canto pasaba. na Galiza, lia de conta
do ANT, os nosos extras e podía con:ienta- · 
los polo miudo. Niso estaba o eixo da sua 
fidelidade á Terra, aos Cabanillas, repre
sentados por don Ramón , o poeta da 
raza. . ' 

Hai o Cabanillas pqlítico. úesde os anos 
sesenta ·como subsecretário de Turismo, 
logo ministro dese ramo con Franco, El 
fara o inspirador da' p.rimefra· apertur~ do 
"Réxime", da lei_ de prensa de Fraga, 
1966, extraida de texlos dos landers xer
manos . ·Sentíase , en 197 4, lorixe da es-:-

FRANCISCO CARBALLO 

clerotizada figura do "Xeneralísimo" que o 
decapitou politicamente antes de finar. 
Voltou con proxectos : criar un partido con 
Areilza de inspiración europea, dirigir 
"Cultura" con Suarez , ministro da Presi
déncia e de Xustiza con Calvo Sotelo. En 
'1982 da por acabado o proxecto.; non ian 
as augas polo leito da UCD. ·Desde aque
la, Cabanillas colabora cos · liberais que o 
envían a Estrasburgo, con Fraga, e"' con 

TODA A VIDA POLITICA 
DE DON PIO SONA.A FADO 

DUN IMPOSÍBEL: O DE 
SERVIR A DOUS SEÑORES 

Aznar ·que o manteñen nese miradoiro. 
Pero é un politice á baixa. Para el non ha
bia unha Baviera a sustituir por un estado: . 
"non coñezo a política galega", afirmou hai 
po.ucos meses. No paso por UCD obstrui
ra os plans de -Franqueira cara un partido .· 
galego. Non optou por CG. Nunca,se ded
diu a se~ gol.eador. 

Senipre, desde os primeiros 'pasos de pro
fisional en Ourense, na secretaria do Ba
rreiro, foi máis notário que político. E foille 
ben desde as notarias e os rexistros da 
propiedade que como letrado supervisa
ba. Dar fe· do acontecer, inte'ntar mover 
desde as computadoras os horizontes da 
sociedade, gañar poder e releváncia. Dei
xa un "diario" de 1961a1981: os seus 
anos _de esperanza nunha política ilustra- -
da. Jntelixente, circunspecto, jnxenioso, 
dono da irania: toda unha caparazóo para 
defenderse, por si acaso . Cultivaba a 
amistqde, seguro qüe despreci~ba os poli
·uco cuneiros tan depredadores da Galiza 
.. qa Restauración, pero el, qesde Madrid , 
fixo de deputado de Ponte'(edra e de Ou-

rense ; era galego , podíase dispensar da 
pertenéncía a esa casta de "cuneros". Sa
bia sempre subir , podia ironizar con este
reotipo do galego na metade da escaleira. 
Era unha forma entre· cruel e humorística 
de desentenderse de certa prensa sen 
imaxinación. - · 

lrremediábelmente Cabanillas lémbran.os 
os políticos galegos· da Corte : .Canalejas, 
Dato, Bugallal; da República; Casares; 
Portela. Algúns, como Portela, c9a . mente 
nesté país , pero sen acertar a servilo. 

· Outros ces .votos aquí, cos servícios aco
lá Un papel desairado: ser representantes -
dun pobo e non decidirse a axustar a pro-' 
fi$ión ás necesidades dese pobo. Ao me
llor estaba ai ese algo que Pio Cabanillas 
agach~ba destrás do sua ironía e do· xogo 
.perigoso ces estereotipos .dos opresores 
deste pobo', un pobo · amado por el, como 
por Casares .. por Portela. Toda a vida polí-

. tica de don Pio, como a destes outros de
putados galegas; sona a fado dun imposí

. bel: o de servir a dous señores, por mais 
que viciñ9s, con intereses antagónicos. • 
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DROGAS E SEGURIDADE CIDADÁ. 
A Lei de Seguridade Cidadá, 
como o seu nome indica, trata de 
contrarrestar as consecúéncias 
máis visfüeis do tráfico de drogas: 

coñecidos pala vecindade. 
Son as extremidades dun pulpo · 
que o Estado ainda non se · 
atreveu a atacar -con algunha . 
excepción- nos· seus pontos 
neurál~icos: o tráfico a gran escala 

e a movilidade ·de recursos 
xerados pola droga através _ 
de instrumentos baricários. A pista 
do diñeiro negro, patente 
en numerosos negócios, 
tampouc~ é debidam'ente 

perseguida .. O próprio Estado 
ampara até agora a emisión de 
Pagarés do Tesauro "ao portador" 

· baixo a que se acobilla, segundo· 
as próprias estimacións oficiais, 
máis de 1 billón de pesetas. 

_consumo en lugares públicos 
e tráfico en pisos ou locais · 

O tránsito bancário apenas foi investigado 
e o próprio Estado ampara o diñeiro· negro. atr~vés de Pagarés 'do tesauro · 

As .rendas ·da droga. . 
non foron até agora perseguidas 
• MANUEL VEIGA 

A emisión de Pagarés do Tesou.: 
ro ao. portador, é dicer sen que 
conste nominalmente o que c9m
pra, ven sendo desde hai anos 
uriha 'das formas máis claras de 
ocultamento do diñeiro negro, 
provinte en medida importante da. 
droga. Esta fórmula ,foi patrocina
da paradoxicamente polo próprio 
Estado quén deste modo sanea
ba as suas arcas, ainda a costa 
de que unha boa cantidade do di-· 
ñeiro en circulación escape ao 
control da Facenda. 

Segundo estimacións oficiais 
poderia ser máis de 1 billón de 
pesetas o volüme de,diñeiro aco
billado deste modo. Serva como 
referéncia que os orzamentos 
xerais do Estado para todo o ano 
superan en pouco os 14 billóns 
de pesetas, do cal se deduce 
que unha parte significativa da 
economía nacional ,e.stá .oculta e 
proven de práticas delitiyas con
deadas socialmente. 

A pretensión do Ministro, Carlos 
Solchaga, posta de manifesto ·en 
ocasións recentes, é a de legali-. 
zar ou facer emerxer estas sus
tanciosas cantidades, ainda que 
o· interés dos afectados, alguns 
.entalados ho próprio PSOE, pa-· 
receu impedilo até agora. 

As canles polas que circula o di
ñeiro negro son várias e nalguns 
casos facilmente detectábeis, de 
existir jnterés por parte da admi- . 

O narcotraficante Marcial Dorado é apresado pala policia en Xuño de 1990 

nistración. Ünha pequena oficina 
bancária de Vigo, segundo puido 
saber este periódico, ten deposi
tados 400 millóns de pesetas en 
diñeiro negro, propriedade de · 
vários construtores, ·o que repre
senta máis da metade do pasivo 
da sucursal. · 

Outra fórmula, xa denunciada, é. 
a dos cheques nominativos que o 

banco garda na eaixa forte e po
los que non.paga nengun interés. 
Este sistema significa algo así 
como un depósito de seguridade 
que o interesado .utiliza para bs 
seus gastos · .correntes, evitando 
todo contacto coa Facenda. 

As empresas pantasma 

Un dos sistemas máis eficaces· e 

DELMI ÁLVAAEZ 

máis utilizados polos narcotrafi
cantes é o de criación de empre
sas pantasma radicadas no exte
rior (Panamá é unha base fre
cuente}. Cantan estas empresas 
·cun apoderado español que é o 
encarregado do tránsito. C<Jmo 
empresa extranxeira está facul
tada p_ara poseer tódo tipo de 
contas en divisas e, sobretodo, 
en pesetas convertíbeis, sistema 

que posibilita o cobro de moedas 
extranxeiras. Tamén existen can
tas a nome de extranxeiros en 
pesetas ordinárias que serven 
para ingresar o diñeiro negro. 

Ante a progresión acelerada do 
negócio da droga, e outros ile
gais, nos últimos anos, a normati
va da administración sobre os 
bancos _gañou en meticulosidade 
e eficácia, de· modo que se acon
·sella o control de movimentos de 
persoas descoñecidas, estable
céndose, por exemplo, a obriga
ción de presentar o NIF para o 
cobro de cheques ao portador su
periores ás 500 mil pesetas. Ta
mén o sistema de secreto bancá
rio está a sofrir un retroceso, así 
a Facenda pode solicitar o extrac
to de conta de calquer cliente, po
de abrigar a identificar -as cantas 
internas dos bancos e dificul1a a 
existéncia de· cantas númericas, 
sen indicación nominal. 

Esta actualización das normati
vas non estivo acompañada até 
agora dunha vontade de acción 
clara. O narco , Falcón, por 
exe~plo, detido no seu día, pudo 
presentar unhas contas ordiná
rias non demasiado volumino
sas. Faltan normalmente as ne
cesárias investigacións xudiciais 
que descubran outras contas a 
nome de testaferros. 

Os signos externos 

Pode decirse con toda a razón 
que para a represión efectiva do 

O seu populismo levouno,_a ser _expulsado ·da· cartel tinanceiro' 
' . . . 

O BCCI, coello de índias I 

~ na trama bancária do narc-otráf.ico 
. • FERHAÑDO CARBALLA . ricana, e· unha ·plétora de sena- . Fulmim~do polo cartel En realidade, os bancos multina- os 225.000 millóns do branqueo 

dores estadounidenses travestí- cionais funcionan á marxe de to- do diñeiro da droga. Que sigan 
De entre os máis soad.os .dos en fi.scais. Non haí, fora da KIO, nengunha da . xurisdicción nacional. O máis falándonos de falta de liquidez no 
affaires de branqueá dé institución financeira no Terceiro novato dos empregados de ban- mundo! 

fondos do narcotráfico .por · 
. Presentación esquemática? Que mundo tan poderosa como o BC- ca sabe como se poden retocar 

O Estado dos Emiratos Árabes falen os capataces do pret-a-pen- CI. Elas duás son as ·únicas no os balance~ •. en parte grácias a 
parte de institucións finan- _ ser, que foron os que · puxeron a universo das finanzas internacio- artifícios como a transferéncia de Unidos, proprietário do BCCI, 
ceiras; non hai .nada máis máquina en marcha. Por exem- nais -µns 50 mega-conglomera-· créditos, a evasión fiscal e a vio- . igual qúe Kuwait coa sua KIO, 

notório nos últimos anos plo, a revista Time: "O máis suxo dos transnacionais con sede en lación das, leis da comp~téncia. nunca se preocupou . pola canta-

que o relacionado co Ban- d.os bancos. Como o BCCI e a só seis países- que non forman bilidade financeira do seu banco. 
sua ·trama negra se . converteron parte do Ocidente industrializado. Para o Terceiro mundo, coa com~ Igual que Kuwait .. aos EE.AA.UU. 

·co- de· Crédito nun supermercado firanceiro pa- Son estes colosos os .q1.,1e deter- plicidade de moitos dos seus co:. non lles quita o sono o destino 
e Comércio lnterñacional. ra espías e estafadores". O fiscal minan as taxas de interese do di- rruptos govemantes, as evasións dos fluxos financeiros. Pero aqui 

b revolti!lo ten todas as aparién-
do distrito de Manhattan: "o maior ñe.iro e os que canalizan' cente- de capitais representan ao ano aéaban os parecidos. A difer~n; 
fraude bancário da história". A nares de miles de millóns de dó- 200.000 millóns de dólares. Estí- ciada KIO, o BGCI trabarla de 

cias dunha montaxe de comédia . Federal Reserve Board acusa ao lares de investimentos dfrectos. mase que nos anos 80, o stock maneira descentralizada, e as 
hollywoodiana1 .salpimentada ·dal- BCCI de ter desviado 20 mil rili- Non deixa de.ser unha hipocresía mundial de investimentos : no es- suas actividades están impregna-
guns ingredientes tomados das llóns de dólares de depósitos tal- asimilar as malversacións do BC- tranxeiro alcanzou a cifra de un das de ,,populismo financeiro". A 
proezas de Rambo. Os malvados sificando ap.ontamentos contá- CI á "maior estafa bancária de to- billón 500 mil millóns de ·dólares, sua filial 'en Inglaterra atraeu ~a 

: · sori morenos elemento.s do Pró- beis e co.mprando i.legalmente dos 9s tempos", nun país, os controlados' por ese pequeno gru-:. de princípio as iras da banca' bri-
ximo oriente, compinchados con bancos americanos. lsto son os .EE.UU. ; que está a sofrer pr.eci- po de entidades bancárias. E~ta tánica. Cos ·sua política de intere-
tipqs estraños como o mulato entremeses dun· sumário de 200 samente a m~irande estafa ban- cifra astro.nómica só .atinxe, non ses accesíbeis, cometeu o erró 
Noriega. En trente, cabaleiros. de fólios. cária de todos os .tempos: o es- obstante, aos fluxos financeiros táctico de non xogar o xogo do ' 
brillante armadura que defenden 

. Claro que non son bagatelas, pe-
cándalo das Caixas de Aforro, controlados ~olo F.M.I., calculán- cartel bancário británico, quema-

os sacrosanto.s pr.incípi.os da que abriga· aos contribuintes nor- · dose as correntes no·r:i oficiais nipulqba as taxa·s de interese á 
banca anglosaxona: Banco de In- .· ro por que tomala precisamente te-americanos a desembolsar noutros 600.000 millóns de dóla- alza, perxudicando enormemente 
glaterra, a ~eserva Federal ame- só con este banco? · 550.000 millóns de dólares. res, aos que haberia que engadir ás pequenas empresas. 
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narcotráfico abondaria coa ob
serváncia dos signos extern0is. 
De todos é coñecido que 1.:1nha 
alta porceritaxe de negócios hos:
teleiros do noso país son utiliza
dos no branqu'eo. Persoas relati
vamente xovenes, sen rentas co
ñecidas, son asíduos das nofa
rias par.a a compra de fincas (pi
sos,. solares, etc.) ou fanse pro
prietários de locais comerciais 
de distinto tipo, que sirven para 
xustificar ingresos inconfesábeis. 
Un coñecido hotel de Camba
dos, por exemplo, recibe cliente
la durante dous meses de verao 
pero declara copiosos benefícios 
durante todo o ano. · 

Faro de Vigo informaba, hai pou
co máis dun ano, da existéncia 
de tres cidadáns, dos que non se 
proporcionaban os nemes, pro
prietários cada un deles de 300 
pisos. 

Os bancos toman medo. 

As operacións realizadas en Ga
l iza contra o narcotráfico, espe
cialmente a operación Mago de-

GONZALO VILAS 

ron lugar a alguns dos poucos 
casos onde directores e repre
sentantes de oficinas bancárias 
foron investigados pola xustícia. 

O director e un apoderado do 
Banco de Bilbao en Vilagarcia 
resultaron procesados no sumá
rio 13/90, froito da operación 
Mago. Seis anos antes, o sumá
rio 11 /84 daba lugar a 94 proce-

sos-nos que se incluia o cursado 
contra o daquela· director do 
Banco de Galícia na mesma ci
dade, quen supostamente ac
tuaba mesmo como asesor acti- · 
vo dos narcos. Sete anos des
poís ainda non existe data. para o 
xuício oral correspondente a es
te caso, tendo falecido xa un dos 
pro-cesados. 

Pola sua parte, o director do Ban
co Hispano en Pontecaldelá.s está 
acusado de abrir cantas en favor 
de residentes en América, que 

. nen saquera estaban enteirados 
da sua existéncia. Estas contas 
servían de tap.adeira para os re
cursós xerados polas operacións. 

Algunhas das aécións policiais 
sementaron o medo nos bancos, 
especialmente polo deterioro 
que podia supoñer á sua imaxe. 
lsto loxicamente tende a dificul
tar as operacións e a desvialas · 
cara outros lugares, como poida 
ser o norte de Portugal, ou á pro
cura doutros métodos por parte 
dos narcos, como é o cobro en .
mercancía. 

Un sistema de apariéncia rudi
mentária pero tamén utilizado é 
o dos xiros postais. O límite legal 
de médio millón de pesetas ·su
pérase facilmente co envio de 
vários xiros. É habitual nos co
bros d~ mercancia dentro do te
rritório español e en particular 
desde· pontos como Melilla. 

Os asesores fiscais 

_Un mundo case virxe na investiga
ción é o tjds . asesores legais que 
medraron grandemente nos últi
mos anos a sombra dos narcos. 
Estes últimos pode_n acabar caen
do, pero non asi os primeiros. Avo
gados como Asís de Velasco ou 
Pablo Vioqúe son coñecidos por 
ter realizado tarefas máis alá das 
puramente xurídicas. Aasesoria fi
nanceira resulta hoxe imprescíndi
bel para calquer traficante, polo 
xeral máis vividor que coñecedor 
da fiscalidade ou das oportunida
des investidoras. Un easo famoso 
foi o de Lavilla, tamén coñecido 
por Moné, asesor fiscal de Sito Mi
ñanco e fillo dun maxistrado do 
Tribunal Supremo. • 

Tamén pesaron na sua contra as Por último (e esta si é unha real 
co.nsiderac.ións de xeopolítica ~ conexión con Noriega e co seu ul-
certo racismo-, ao se desencade- terior destino), o BCCI coquet~ou 
ar o conflito do Golfo. Estigmatiza- durante anos coa CI~; nos tempos 
do como un carpo estraño, foi ex- do seu director Williafn Casey jAo-
pulso do clube bancário inglés e meado por Reagan), que antes fo-
encolerizol:J tamén ao Banco Mun- ra, con Nixon, presidente da Secu-
dial e ao FMI. rity and Exchange Comission 

(SEC), a autoridade federal en 
Outra imperdoábel orixinalidade, matéria de bolsa -esa esplendo-
que se proiben os bancos multina- rosa balconada coa bandeira· ame-
cionais:· criar em·presas mihas ricana que preside o parqué de 
(joint ventur:es) nas que os países Wall Street-. Con ese priyilexiado _ 
africanos contrólan unha participa- contacto, o BCCI financiou aes 
ción maioritária. En Zimbábue, 'o guerrilleiros afganos, participou no 
governo mantén o 55 %. Por certo, asunto Irán-Contra e en moitas · 

. na maior parte dos países· da Áfri- actividades de recollida. de de -in-
ca, o BCCI segue a funcionar. En formaCión para a Compañia. Lego, 
opinión do governador do Banco como ao panameño, -deixárono 
central de Sri-Lanka -compartida cair. 

· po_r ben doutros país~s do Terceiro 
mundo, incluída a India-: "Non A aventura do BCCI pode volver 
nos imós deixar levar polo que repetirse con outro banco, ppr-
cheg'Ue do estranxeiro. O Banco que os ventt:Js ultraliberais po.den 
seguirá a funcionar, ~én ter en con- desencadear os ·máis feroces 
ta o que pase en iJltramar~·. apetitos. • 

Na Corl)ña haberá. un ha nova ·manifestacfón 
contra o· narcotráfico 

As platafonnas· galegas contra a 
droga rexeitan as patrullas cidadás 
Con apenas · uns di as 
de diferéncia, precedendo 
ao· debate congresual · 
da Leí Coicuera, diversas 
cidades do Estado · 
tremaban .coa violéncia 
orixinada palas 

autodenominadas 
patrullas· cidadáns. 
Sen a mediación, . 
en moitos casos, das · 
organizacións-viciñai$, 
. sospeitosamente 
dirixidas noutros, 

a situación criada 
topa o seu caldo de cultivo 

· nun alto grau · 
de descontento 'cidadán 
e na falla de conciéncia 
sobre as implicacióhs 

·profundas do narcotráfico. 

• XAN CARBALLA 

A Coruña viviu nos dias finais de 
Agosto e nos prim.eiros de Outu
bro, duas _grandes manifesta
cións que ainda se van .repetir- a 
fin de mes. Os viciños da Praza 
de San Marcial, no casco vello 
ourensán, foron os primeiros en 
montar grupos para vixiar a rua, 
-"convertida nun mercadiño pú-. 
blico de droga"- sucedéndose 
durante alguns dias actos isola
dos de violéncia contra toxicó
manos e pequenos traficantes. 
Pero ·a permanente ubicaci6n 
dunha patrulla da policía munici
pal no _meio da praza solventou o 
problema. Como .se evitou, en 
ambos casos, o descohtrol que 
outros bairros e cidades viviron? 

Carme Avendaño, de Érguete, 
ere, con orgullo lexítimo, que é 
resultado da conciéncia cidadán 
lograda en Galicia logo de sete 
anos de traballo, "é xa moifo 
tempo de actividade e certas ide
as van calando na xente. 'Estiven 
nestes dias na Coruña, coa coor
denadora que se montou de vici
ños e agrupacións contr~ a dro
ga, e asumiron colectivamente 
que as consignas e as accións ti- · 
ñan que ir encamiñadas en duas 
direcións: contra o narcotráfico e 
máis medidas terapéuticas esa- -
nitárias. Nori era un problema de 
patrullas". 

Margarita Vázquez Vera, do ·mo
vimento viciñal coruñés, coincide 
en que a plataforma, a·celerada 
pola acción da Asociación de W 

(segue na páiJina seguinte) 

UNHA PATADA NA PORTA ... DO CHALÉ 
M. VEIGA 

Máis unha vez estamos· envoltos nunha polémica 
interesada. A Lei de Seguridade Cidadá atenta cla
ramente contra os direitos individuais, pero tamén 
atenta o meé:lo a andar pola rua. . · 

Quizá esta lei naceu no Centro de lrwestigacións 
Sociolóxicas, termométro social moi respet~do polo 
governo. Asi Corcuera, coa sua· policía de patada na 
.porta e carné nos dentes, sabe que encentra ampa~ 
ro na profunda inquietude -dunha povoación que ve 
como a droga e as suas consecuéncias delictivas 
gabean pelas azoteas. 
. . 

mentaron vários paises desde hai máis dunha déca
da, especialmente os Estados Unidos e o seú resul
tado ..está á vista: 15 asesi.natos por minuto (con ten
déncia á alza), cidadáns armados para viaxar en · 
metro e en autobús e vivendas protexidas por trin
cheiras anti-delincuentes. 

Pero, con todo, existe un remédio, a cámbio de que 
o governo teña a valentia de enfrentarse aes intere
ses creados, mesmo nas . s1:1as próprias filas: Bús
quese p corazón e non as extremidades do pulpo. 

,Qüer dicer, investíguense 

Tampouco parece casual 
que os incidentes en vá
rias cidades coincidan co 
debate parlamentário da 
lei, nen que o governo ti
vera un encontronazo pú
blico cos xuices. A lectura 
seria esta: o .pov.o deman
da a lei e, en todo caso, a 
culpa de que non se apli-

-8úSQUESE O CO,RAZÓN 
E NON AS EXT~IDADES 
DO PULPO. Q R DICER, 

as cantas· bancárias, os 
seus titujares, os seus tes
taferros, invéstiguese a ori-
xe dé tantos pubs, hoteis, 
gasolineiras, concesioná
rios de automóveis con be
n_efícios, pero sen clientes. 

INVESTIGUENSE AS CONTAS 
BANCARIAS Fai falta unha lei de segu

ridade cidadá que consi-

que con rigor a lexislación_ é dos xuices. 

Difícil ser in:electual como define Corcuera aos 
opositores á lei, porque as navallas non buscan as 
etiquetas. Pero difícil tamén apoiar unha solución 
tipo Harre/son, de brigadas sen escrúpulos prepa
radas para a acción inmediata contra marxinais, xi
tanos e descamisados en xeral. 

. -Por aí non hai -solución. Ese modelo xa o experi- . 

dere sospeitosos, non aos· 
xitanos e rateiros (que \trafican para eonsumo pró
prio e son as primeiras vítimas das sobredoses e 
do Sida),· senón aos engaravatados, tiabituais de 
notariás, archipropriatários, sen ingresos visíbeis, 
aos novas ricos ·que todos coñecemos e toleramos. 
Que os policias den- patadas na porta dos seus 
chalets de piscinas climatizadas, antenas parabóli
cas, putas e armería fina. Aí queremos ver a Cor
cuera se ten valentía e non medo a encontrarse . 
con algun coñecido. • 
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ciños de Bens, ten ideas moi dis-· 
tintas no sel¡! seo "pero mantén 
que a solución non son . as patru
llas cidadáns, nen pelear cos to- · 
xicómanos ou ·os camellos, por 

· máis que teña que haber unha 
· : mobilización contra os po.ntos 
- negros: O obxectivo ten que ter 

unha perspectiva social rnáis am
pla, sabendo que o enfoque non 
é unha· Lei como a de Corcuera, 
dirixida-moitas veces contra as 

· vítimas da droga, senón le~islar 
p_ara acabar co blanqueo e a le
galización dos cartas. da droga". · 

Medo e descontento, . 
caldo de cultivo · 

O peso do medo detivo a moitas 
asociacións viciñais durante 
anos, ante un problema que era 
vivido con dramatismo e como 
preocupación principal en moitos · 
bairros. A impunidade da ·venda 
en detalle de droga, a delincuén
ci a en · aumento e a violéncia 
asociada que a m~rxinalidade 
oonlevou, non tardou en estalar. 
Apresentado como o_ máis grave -
problema de seguridade cídadá, ' 
as medidas contra a parte máis 
vuln~rábel do problema, vítimas 
principais do cruel. sistema do 
narcotráfico,· convertíronse en 
bancjerin de enganche e'leitoral 
de primeiro orde. 

As xentes da Malva-Rosa (Va-
_ léncia), El Prat de Llobregat · 
(Barcelona) ou Villaverde (Ma
drid) sairon á rua masivamente, 

. recoñecendo que a violéncia ta
mén tiña a sua orixe no medo. 
Rapaces xóvenes que vivirán 
durante anos nese clima ohega
roi:-i a un ponto onde a resposta 
se organizaba sen reflexión, pro
tagonizando da noite para ma
ñán amagos de linchamentos e 
tundas indiscriminadas a aque
les a quen ~ sociedade debe tra
t.ar como enfermos. 

."Para min, di Carme Avendaño, 
· xúntanse tres factores en todo o 
proceso: o descontento cidadán, 

José Luis Corcuera 

Médiáción· social 

Todo o mundo botou as mans á 
cabeza cando a violéncia esta- · 
lou como nunha persecución da 
Alabama 'do. Ku-Kux-Klan. Todos 
menos quen durante estes anos 
viñan advertindo que os plans 
contra a droga esixian levar 
adiante medidas non exclusiva
mente represivas-. A realidade é 
que a rede c:Je asisténcia e axu
da a toxicómanos apenas cubre 
unha mínima porc·entaxe de 
afectados, e o traballo social non -
é quen de ~portar solucións a un 
problema que afinca os seus 

- fundamentos en problemas es
truturais da sociedade. A falta 
de apoio nestes anos ao movi
mento vici-ñal, arrinconado á 
marxinalidade e o voluntarismo, 
se non se podia controlar politi
camente, provocou que o des
contento se conducise sen ca
rreiros e sen dirección, ainda 

· que este non foi ·o caso de Gali
cia, onde foron as próprias aso
ciación s viciñais e as. ~grupa
cións contra a droga as que se . 
_puxeron á f~ente dun problema 
·para o que, desde o Estado, só 
se poténcian as medidas· poli
ciais contra consumidores e pe

- quenas traficantes. 

.Unha lei 
que n_on soluciona 

que é claro;' unha certa interven- Precisamente nas · últimas sema-
ción da extrema-direita e tamén nas os concellos do pp comeza-
os intereses dos n·arcotrafican- ron a dictar bandos proibindo o 

· tes. O que hai que facer é con- consumo público de drogas e o 
cienciar máis ~. po.rque 'a xentea . PSOE apresentaba unha contes
pehsa con raciocínio e só hai · tadísima Lei de Seguridade Ci-
qué chegar onda· eles para t:Jue dadá, cu111ha desatada defensa -
entandan _que o verdeiro inimigo · do ministro de interior, chea de 

. é o narcotráfico. O problema dos ataques a xuices e discrepantes. 

. xitan6s, que é un ha étnia peque- · Ambos acontecimentos se deba-

. na pero cun sector importante re- tian nas primeiras páxlnas cos 
· almente vinculado coa venda de continuados ·episódios de violén-
droga, non ten que facer esque-· cia en Barceiona, Valéncia, Ma-
cer que tamén son eles os que . ~rid ou ArJdalucia. ·' 
proporcionalmente están rnáis , 
afectados pola toxicom·ania. E A coincidéncia das persoas con-
ademais, que sai_da lles deu a sultadas por A Nosa. Terra é ·de 
socie_dade? Hai que ter moito rexeitar a Lei Corcuera, esp~-
-coidado co que está sucedendo cialmente por nor irás raices do 
e ao meu entender a alternativa verdadeiro problema, "é m0i fácil 
está en organizará xente". darlle unhá patada a unha porta 

de lata. ou de chaflán, -di Carme 
Ramór<Muñiz,.sociólogo e espe-· Avendaño-, o difícil, é entrar nas 
cial!sta en servícios sociais, refle- casas de quen está protexido 
xionaba precisamente sobre isto por gardas de seguridade e por-
hai unha semanas nestas mes- tas blindadas .. Hai que 11exislar 
mas páxinas cando afirmaba, "a para investigar nas c~ntas ban-. 
lóita contra a droga, contra a in- cárias ·sobre os patrimónios . 
seguridade cidadá, insírese na Os tra !adores non irnos ter · 
loita conti a a probeza e a marxi- medo porque non ternos nada 
nación, aquetas _son efeitos que que agachar .. Pero os narcotrafi-

. deben -paliarse, pero estas son · cantes móvense coa impunidade 
causas · que hai que solucionar . dos privilé>,<ios e Solchaga ábre
( ... ) A droga está promovendo un . lle as portas para legalizar' o di-

. 110\to movim_entó ·social que sur- ñeiro negro. Mesmo alguns dos 
x·e esp0ntanéan19nte, adquire_ a · que foron encarcerados cando a 
sua própria forma organizativa e Operación Mago, so·n tratados 
conforma o seu próprio código en palmitas na cadea: Falcón 
de actuación e_ de resposta so- encarrégase da cociña en Martu-
cial. As organizacións progresis- tene; o caso de Laureano Oubi-
tas deberan tomar boa nota disto · ña en Zamora xa ·o vimos, e. os 
e observar a potencialidade nosos fillos, vítimas enf.ermas -
transformadora que subxace co- dese narcotráfico, apodrecen 
mo resultado da marxinación". nos .pátios das. cadeas". · · + 

O pasado dia 7 de Outubro 
· foi ao cabo ao Pleno, no · : 
Concello de Ribadeo, · 
.a mo-ción a pral da auto
determinación que o BNG 
está . a apresentar en boa 
parte- dos ,concellos 
da Galiza.' Dos trece 
concelleiros que 

compoñen a corporación, 
uñ pertence á CNG, dous 
ao PSOE, cinco ao PP 
e outros cinco_ao BNG, os 
mesmos cos que contaba 
na anterior lexislatura . 
e sendo ademais a forza 
máis. votada. 
CNG e P~OE partieipan 

O PP local, que pide 

. conxunturalmente 
do governo muncipal 
do BNG, máis pala índole 
das propostas que nesta 
ocasión os nacionalistas 
maioritários -1~vaban ao 
Pleno, non era previsíbel, 
de entrada, 
a sua aprobación. ' 

o irman_ame.nto con Riga (Letonia), votou en contra 

O Cor:Jcello de Ribadeo -aProba 
·a· ·moción· autodeterminista 
• H.N.NIVEIRO 

O eX- alcalde Ramón Co
ciña, líder da disidénda 
da direita local e agora 
edil pola CNG do tamén 
ribadense Vítor Moro, vo
tou favorabelmente os 
pontos da moción do 
BNG referentes á de
manda de revisión do tra-

-1ado de adesión á CEE 
·nos aspeitos ·que supu
xero'n graves perxuízos 
económicos para Galiza, 
á apelación á · Xunta de 
Galiza para que en todos 
os foros acfue dignamen
te na 'defensa dos direi- · 
tos nacionais de Galiza, 

· sai como á petición de 
reforma de vários artigas 
da Constitución Española 
para que o galego sexa 
língua realmente oficial e· 
o Senado se convirta en 
Cámara das Nacións. 
Cociña non apoiou o pri
meiro ponto do texto. na
cionalista, que pede o 
recpñecemento á Galiza 

comerciais importantes en
tre Ribadeo e Riga de anta
no, á proclamación de inde
pendéncia da república bál
tica de Letónia, "de inmi 
nente reconocimiento por el 
Gobierno español". Por su
posto, non apoiaron en ab
soluto ponto algun da mo
ción a prol da auto-determi
nación da Galiza. 

Porto Exterior 

O BNG de Ribadeo mons
trouse relativamente recep
tivo á moción do PP, ainda 
que informou de que maio
res .foron as relacións co
merciais por mar con Escó
cia, existindo unha cidade 
portuária escocesa cuxo 
emblema heráldico garda 
grande similitude co da Ri
badeo. Por boca do primeiro 
Tenante de Alcalde e Dele
gado de Cultura, Balbino 
Pérez , qu ixo emendar a 
moción "popular" e engadir
·11e un ponto referente á ne
ces idade de que Ribadeo 

do direito de auto-deter- Eduardo Gutierrez, alcalde de Ribadeo 
minación. ·os concellais 

Foro TINO viz conte cun porto exterior con 
grande calado para o atra

que de, buques de grande tonela
xe, para que o restabelecimento 
das relacións comerciais maríti-' 
mas coa cidade ex soviética pu
desen ser algo real ; en tal senti
do, haberia que solicitar da CO
TOP a inclusión nos orzamentos 
da Xunta, que esta mesma sema
na foron remitidos ao Parlamento, 
dunha partida para a construción 
do Porto Exterior de Ribadeo, rei
vindicación programática dos na
cionalistas, apoiada polos secto
res económicos da vila e desesti
mada pota administración autonó
mica nos orzamentos do ano pa
sado. A versión definitiva da mo
ción- do PP ficou entón pendente 
de estudo. • 

do PSOE, naturalmente, non 
apoiaron nengun. Ausente un 
concellal. do PP, producíronse 
empates ria votación ponto a 
ponto da moción do BNG. O voto 
de calidade do Alcalde Eduardo 
Gutiérrez fixo q_ue prosperasen 
as catro quintas partes da mo
ción auto-determinista. 

lrman~mento con Riga 

Na mesma sesión plenária da 
corp~:>ración ribandese discutiuse 
finalmente a moción "popular" r:ia 

· que se pede que Ribadeo se ir- · 
mane formalmente coa cidade 
báltica de Riga (Letónia). Cando 
o PP rexistou a moción no con-

sistório ribadense, os diários re
colleron a nova nas suas 
páxinas de ámbito nacional e 
mesmo a televisión emitiu decla
racións do seu autor, o profesor 
de Relixión no Instituto de Ba
charelato ribadense Manuel Va
lín. Chamaba a atención a men
ción, no texto da moción, da che
gada a porto en Ribadeo, no sé
culo pasado, de cargamento de 
"cummel", bebida letona seme
llante ao vodca; o dado está tira
do do libro Ribadeo antigo, do 
galeguista Francisco Lanza. Na 
defensa da moción, voceiros "po
pulares" teñen aludido, para xus
tificar a sua oportunidade, ade
mais de ás supostas relacións 

l~édita di.námic.a municipal na Mariña 
• HERNÁN NAVAL 

Desde as eleicióris municipais 
do último Maio; un novo ritmo 
político marca a vida municipal 
da Mariña. ao subtil e intelectual 
estilo guvernativo do nacionaHs
mo Eduardo Gutiérrez en Riba
deo súmase o labor de oposi
ción dos tres concelleiros do 
BNG ·en Lourenzá, cun orixinal 
sentido oa dramatúrxia política: 
nun pleno de verán, o primeiro 
da lista, o veterinário Xcisé L. 
Fernández Rivera: baixaba do 

. escano e Séntábase entre o pú
blico cada vez que ó~BNG que
ria que intervise a sua segunda 
·concellala, Clara Fernánde'z, a 
quen a Alcaldia só ·11e outorgaba 
a palabra "en auséncia del por-

tavoz". A controvérsia continuou 
polo estflo até esta semana, na · 
que os nacionalistas veñen de 
pedir a dimisió,n de dona Fe Ro
-dríguez, delfina do parlamentá
rio López Noceda na sua Lou-, 
renzá, por "af1~i-demócrata" ao 
trocar a hora de celebración dos 
plenos municipais "para restar 
asisténcia de· público" a estes, 
segundo o BNG .. 

-
O edil da CNG en Foz, Nemé-
sio Rodríguez,. profesor e saxo
fOnista, que -estivera en nego
ciacións para formar governo 
municipal co showman "popu
lar" Manuel Maria Neira, ven de 
aprese,ntar no concello a sua 
móción en favor da auto-deter
minación, redactada en galego . 

reintegrado, o que fixo pensar a 
algun insidioso na intervención 
dalgunha outra·pluma. 

O Alcalde de Xove, don Xesus 
López, do PP, recoñeceu peran
te a oposicón (BNG e PSOE) 
que solicitou hai meses a cria
ción dun Instituto de BUP en 
Xove, ao-igual que os "socialis
tas" r'to viciño Corvo, "por moti
vos eleitorais" ... 

O deputado do Congreso e Al
calde d~ Viveiro, don César Aja 
(PP, maior~a absoluta ainda) 
convoca os plenos ordinários da 
corporación cada tres meses. A 
heteroxénea oposici'ón (PSOE, 
CNG, BNG, EU) pede plenos 
extr~ordinários a esgalla. • 

I ._ 



f •• 

Q AGRO ANTE A CEE 

. A CEE non respaldar~ o Plan Sectorial _Lácteo_aprese·n~ado pala. Xunta 

Portazo de Bruxelas ao 'plan agrário·deF·taga 
• X.C. GARRIOO COUCEIRO 

En Xuño do presente ano 
"filtraba-se" de xeito 
sospeitoso o Pían Agrário .. 
da Xunta que Fraga 
apresentar~a en Bruxelas 
para pedir respaldo. Esta 
filtración que no seu 
momento se debeu ás 
loitas intestinas no seo do 
Governo conservador 
resoltas coa "promoción" 
de Romay para outro 
cargo, supuxo unha 
convulsión na opinión 
pública Galega. 

Aparecian nas primeiras páxinas 
titulares entre os que recorda
mos : "La Xunta prepara una 
drástica reducción de explotacio
nes lácteas", "Pedirá un "espe
cial apoyo de la CEE para con
seguir inversiones que totalizan 

- casi medio billón de 
pesetas"", etc ... 

En cámbio o rexeitamento comu
nitário a dito Plan pasa curiosa
mente desapercibido aos mes-

mos meios que tantas páXinas 
dedican ao seu elóxio, citandose 
tan só nunha discreta nota intitu
lada. "La CE no apoyará el plan 
lácteo de la Xúnta por "cuestio
nes políticas"" 

En círculos sindicais a negativa 
de Bruxelas a9 Plan Fraga non 
resulta unha novidade, pois nun-

ca acreditaron na axuda do "ami
go europeu". Pero considerase a 
expresión máis clara da filosofia 
da Comunidade Europea a res-

, peito do Agro. Galego; pois no 
seu momento o Plan Fraga foi -
contestado por obedecer excesr
vamente ás directrices da· PAC en 
canto aos obxectivos de redución 
de activos agrários, e o portazo 

ao f;>lan Fraga da· comufüdade · 
demonstra que ditas directric;es 
ainda son máis restrictivas que as 
deseñadas ne· Plan da Xunta' no 
relativo ao sector leiteiro. Por ou
tra parte o. Director Xeral de Agri
cultura da CEE declarou "respal-_ 
dar sen reservas" o Plan Forestal, 
ou sexa .que queda posto en evi
déncia o papel que' reserva a Co
munidade Económica Europea ao 
naso país, e no que non se con
templa desenvolvimento do.naso 
agr~ ao cal se ten previsto so-

. meter a mái~ atrancos coa aplica
ción de cuotas leiteiras, redución 
de prezos de intervénción, elimi
nación de barreiras para a impor
tación de produtos iácteos foráhe-. 

· os, e compra das nosas indúS- · 
trias agro-ali.mentárias palas mul
tinacionais europeas. 

Asi pois o· diagnósticó acertado 
do problema co que se encabe
za o Pian Fraga apontando que 
a renda dos. labregos galegas é 
de só 483:306 pta. frente . a. 
1.532.257 pta. dos españois e 
2.467.441 da média Europea, 
lonxe de quedar resolto no mar
co da PAC, confirmase a imposi
bilidade de darlle unha resposta 
ínstitucional dentro da8 directri-

, ces comunitárias. + 

Culminan dous anos.de.mobilizaci9ns . 

Mclnifestación en defensa do agro · 
e pola reforma da política agrária Comun 
• X.C. GARRIDO 

En Outubro do 89 empezaban 
as mobilizacións do Agro Galego 
en reacción a problemas pon
tuais: Abandono de recollidas de 
leite, impago de LARSA, incum
primpento do Laudo Ministerial 
sobre prezos. Non en tanto, ali
ña sindical que marcaba o SLG 
partia da filosofia de que eses 
problemas pontuais non eran 
máis que os efeitos dunha causa 
rnáis profunda que lonxe destes 
conflitos conxunturiais e secto
riais, obedece a unha crise es
trutural do Agro Galega como 
consecuéncia da adesión ao 
Mercado Comun e a aplicación 
da PAC (Política Agrária Co
mún). Avanzando nas distintas 
mobilizacións por temas concre
tos, que o obxectivo final era un
ha mobilización inter-sectorial de 
todo o agro Galega frente á polí
tica agrária do Mercado Común 
Europeo. Esa mobilización terá 
lugar, o próximo Sábado 19, ás 
11,30 da mañá en Santiago de 
Compostela, diante da estación. 
E canta xa coa adesión do outro 
sindicato agrário galega que, 
desde posicións ideolóxicas dia
metral mente apostas, coincide 
no ámbito territorial a defender: 
USAG. 

Nestes dous anos de mobiliza
cións que desembocan na do 19, 
a maneira de diagnosticar a crise 
do agro, e de propoñer solu
cións, das tres liñas sindicais, .e 
i·deolóxicas que concorren no 
campo galego, foron quedando 
claramente defini,das e respon
den a perspectivas ideolóxicas e 
interes~s ben diferente.s. 

Cando en Xaneiro do 90 o SLG 
convocou a másiva asamblea de 
Silleda, na que participaron perfo 
de 5.000 labregos, para debater 
a situ·ación do agro, nela che-

gouse a un decálogo de propos
tas nas que se contemplaban 
medidas que infrinxian crara
mente o marco da PAC: aplica
ción da Cláusula de Salvagarda 
para a importación de produtos 
lácteos. Ou mesmo a formación 
dun Grupo Lácteo Galego. Así 
pois xa daqueta. se acompaña
ban as re ivi_ndicacións pontoais 
(intervención da administración 
en LARSA) outras de carácter 
estrutural (marco xurídico de re
lacións interprofisionais, -defensa 
dos mercados) e infa-estrutural 
(concentración parcelária, orde
nación de cultivos). 

Crise?, Qué crise! 

Xóvenes Agricultor~s (ASAJA), 
organización vencellada a várias 
casas de maquinária, e membro 
da CEOE, non soubo dar máis 
res posta que · a confianza en que 
"Don Manuel o arregra"). A reac-: 
ción do PSOE e de Unións Agrá
rias (UPA-UGT) non se fixo es- · 

. perar. Vendo como os tiros apon
taban á base teórica que sostén 
o· seu proxecto político, rapida
ment~ maniobrou para desviar 
as mobilizacións contra as indús
trias, ou contra a Consellaria, e 
mesmo contra os Sindicatos. En 
Febreiro do 90 enviaron un Do
cumento Interno ás agrupacións 
do PSOE por todo o país adver
tindo aos seus militantes de que 
non existe nengunha "crise no 
mercado do leite" senón un "rea
xuste de prezos entre os repre
sentantes dos Gadeiros e a In~ 
dústria" que. está sendo aprovei- . 
tado por "PP e BNG tratando de 
culpar da situación ás importa
cións de produtos láctos da CEE, 
ou mesmo culpar de novo ao 
Tratado de Adesión á CEE, des-

. ,vianda-o problema de "reaxuste 
de pre~os" tentando provocar un 

. conflito Gadeiros-adrniniStración 
- que en todo momento tratan de 

evitar os socialistas. A Admlnis
tració n debe ocupar un papel 
"subsidiário e en todo caso arbi
tral" entre indústrias e Gadeiros, . 
Lago, en Abril dese mesmo ano, 
nun docúmento, máis desespe
rado, as cooperativas que esta
ban masivamente respaldando 
as mobilizacións que nese mes 
ia convocar en solitário o SLG, 
facian acusacións como esta: 
"Comisións Labregas e o Bloq~e . 
na sua tactica de ir poñendo pe
gas a todo, chegan a criar máis 
temor e confusión entre os ga
deiros e rompen a unidade na 
negociación frente ás indústrias" 
(retírense ao Acurdo de Guísa
mo), e máis contundentemente 
deixan cair que os responsábeis 
da crise son entre outro.s· "A 
constante difusión de rumores 
sobre unha crise no sector do lei
te, que axuda a estender Comi
sións Labregas, e na que estive
ran iriteresadas algunhas indús
trias para provoc:é!r .fortes ~ai,xas 
nos prezos e rachar as agrupa
cións e cooperativas de venda 
en comun do leite". 

Neste momento coinciden pieria- : 
mente os conservadores e so
cialistas en negar a existencia de 
crise no sector, e asinan un acor
do coas indústrias lácteas, Acor-· 
do de Guísamo, cuxp ·validez xu-

. rídica era nula·, e como dixo un 
dos seus asinantes, era . un "pac
to de cab'alleros", polo que se 
responsabilizaban ambos sindi
catos de desmantelar as mobili
zaciqns que tiña previsto r_ealizar 
oSLG. . 

Asi realizan asambleas, en Sille
qa, Rodeiro, e alguns· p·ontos 
máis· nos comezos de Abril ase
gurandolle aós gadeiros que o 
"problema do leite" estaba resal
to. Os Gadeiros nalguns casos 
chégaron á ameaia físka (.San
tiag~ . Silleda; etc .. . ) e tiveron 

que frear o traballo desmobiliza
dor. Cambiando de estratéxia· 
diante da masiva mobilización 
que o SLG en solitário viña de 
facer o ~ Abril na Qu1ntana 

- (30.opo labregos) , e diante da 
tractorada que o 26 do mesmo 
mes tiña previsto realizar. As ba
ses de arr~bos _sindi.catos ·esixen · 
mobilizarse e non se lle ocorre a 
"Xóvenes" nada mellar que con-· 
vacar unha tractorada o dia ante
rior a do SLG. E "Unión·s" atra- , 
vés das Cooperativas, fai o mes
mo no Deza. 

Se a crise existe, quen á 
provoca?_ · 

A derrota dos acordo de Guísa
mo en Abril do ,90, e a caída en 
picado dos· prezos, abandono de 
recoliidas, impagos, etp .. fixo que 
xa ninguén se atrevese a pefen
der publicamente ·que aqui non 
pasaba hada. Agora do que se 
trat~ba era de facerlle carregar a 
alguén coa culpa. "Unións" ·e o 
PSOE . lanzan a sua ofensiva de 
verán contra a Consellaria ca ca
balo de batalla de LARSA. "Xóve
nes" chega a botarlle a culpa aos 
próprios labregos da crise! "Por. 
non modernizarse e non saber 
próducir e non ser competitivos", 
e a Gonsellaria Jávase ~s mans. 

Hoxe xa é difícil argumentar. á. 
inocéncia da CEE na grave situa
ción do agro galego. O portazo , 
ao"'Plan Fraga" de Bruxelas con
firma· o rexeitamento da "Comuni ,. 
dade" a-calquer proxecto de de
senvolvimento do noso agro por 
moi frouxo que sexa, e conse
guintemente, .evidénciase a sua 
intencionalidade ·de condenar o 
atraso ao campo galego. De.aí 
que a lóxica das mobilizacións le-. 

' ve como consecuéncia a concluir 
a acción sindicai dos labregos 
galegas na mobilización que terá 
lugar o próximo Sábado. + · 

,Q MELLOR DOS MUNÓOS 

"Vivimos no mellar 
dos mundos posibeiS" 

Felipe Gonz~lez · 

· A paradoxa desta época con
siste en que recebimos cons
tante. información (é case im
posíbel zafarse dalgun notí
cieiro, xornal, etc.), ao tempo 
que perma(lecemos comple
tamente desinformados. Por 
exemplo, queri sabe que os 
governos de Vene2uela, Co
lómbia e Perú néganse en re
dondo a ·despedir aos médi
cos cubanos que traballan 
nos seus respeitivos paises, 
mália as presións de certo im-

. pério que resulta ínnecesário 
nomear? Quen sabe ·que vá-

. rias epidémia~ nestes paises 
e noutros como o xigantesco 
Brasil están a ser. compatidas 
con medicamentos fornecidos 
por Cubé!. 

Acaso non .é abando saber 
que Cuba exporta meicíñas 
mentres outros negocian con 
armas, como escrebia hai 
pouco Mário Benedetti , para 
s~~ber de que lado estar. 

En realidade,· non h?i que ex
tranarse da información que 
recebimos·. La V9z de 
Galicia, diário que alardea de 
médios, difLJsión, prest [xio ,. 
etc.; recolleu a notícia do con-

. greso do PC cubano directa
mente da UPI, United Pres$ 

· lnternational, axéncia norte
americana cuase monopolís
tica e, sobretodo, coa obxeti
vidade a salvo. 

Os taxistas vigueses están 
er:i taiga contra a intención do 
concello de conceder máis 
licéncias.· Se'guro qoe non veri 
contradición enfre isa e de
fender o libre mercado. 

Agora que está de actualida:.. 
-de o xefe da espionaxe da 
ROA, Misha Wolf, comunista 
e gorbachoviano acérrimo, re
centemente detido en Austria 
e autor dun .libro que presen
tou na Feira de. Frankfurt, non 
está de máis lembrar o-dado 
histórico de que Alemánia 
Ocidental tivo como xefe da .. 
sua espionaxe, c~:m ascen
déncia sobre todo o Leste, a 
Reinhard Gehlen, xefe da in
telixéncia militar nazi, recupe
rad.o pota CIA. como suce
deu con outros ·moitos cami
sas pardas, c·oa función de 
seguir controlando aos comu
nis.tas, cousa que. fac ia, ao 
parecer, moi ben. • 
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A HORA DO CAPITALISMO 

o EMBf~lUXÓ ·ou ·N. MODELO· úN reo 
SER COMA ELES 

EDUARDO GALEANO 

.Promesa dos políticos, razón dos tecnócratas, fantasma dos marxinados: o terceiro mundo chegará 
a ser o primeiro· mundo, rico, cultivado e feliz, se se porta pen e fpi o que se lle manda sen rosmar 

ne_n bu.scarlle tres pés ao gato.· Un destino de prosperidade ha recompens~r a bo~i conduta 
.dos mortos de fame no derradeiro capítulo da tele-novela da hi?tória. Nós podemos ser. coma eles, 

anúncia un xigantesco cartel lum·inoso. no camiño do desenvolvimento dos sub~esenvolvidos 
e da modernización dos retrasados. Perc)', "lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible~!, 

como dicia tan ben Pedro el Gallo, torero: se os países pobres alcanzase.h o nível de produción 
'e ·despiífarro dos países· ricos, o noso p·laneta morreria-. Xa este pobre planeta está en coma, gravemente 

· intoxicado pola.civiHzación industrial e baleiro da penúltima pinga 
da ?Ua substáncia pola sociedade de consum~. 

no, en cámbio, produce ga~;olina envenena
da. En toda a América latina; os coches go
zan. da liberdade de cuspir chumbo a escape 
liare. Desde o ponto de vista do automóbil, o 
chumbo eleva a ·octanaxe e aurnenta a taxa 
de benefício. Desde o ponto de vista dos se
res humanos, o chumbo derrama o cerebro 
e o sistema nervoso. Os coches, amos das 
cidades, non e~coitan aos impertinentes . 

Ano 2000, lembranzas do futuro: xente con 
máscaras de osíxeno, páxaros que tusen en 
vez de cantar, árbores que se negan a me
drar. Hoxe, na Cidade de México, vense avi-

. sos que din:"Deixe en paz as paredes", e 
. "Non' dé portazos, por favor". Ainda non os 
hai que digan: "Recoménda.se non respirar". 
Canto tempo tardarán en aparecer estes 
consellos de saúde pública? Os coches ver
ten xenerosamente á atmósfera, todos os 
dias, once mil toneladas· de gases e fumes 
nocivos. Hai unha néboa ferruxenta no ar e 
os nenes nacen con chumbo no sangue e xa 

ESPERANZAS IMPOSIBEIS O precário equilíbrio do mundo, que corre 
polo borde do abism9, depende da perpe
tuación da inxustiza. E precisa a miséria da 
maioria para que sexa posíbei e r:lespilfarro 
dalguns. Para que alguns éonsuman máis, 
moitos deben seguir consumindo .menos .. E 
para· que cada un fique no seu sítio, o siste
ma multiplica as armas de guerra. Incapaz 
de com.bater a pobreza, combate aos pobres 
mentres a cultura dominante, cultura militari
zada, aberizoa .ª violéncia do poder. 

. teñen caído choivas de páxaros mortos na 
. _ . . . . cidade que era, hai cincuenta anos, o sítio 
a produt1v1.dade, d1sm1nue o tempo de traba- . onde 0 ar era ·o máis transparente. Agora, o 
llo. O sentido comun non preveu sen embar- cóctel de monóxido de carbono bióxido de 
go o medo_ ao tempo libre, nen ?S trampas xofre e óxido de nitróxeno é o t;iplo do um
do C?~sum1smo ne.no poder man~pulado~ da bral tolerábel polos seres humanos. Cal será 
pubhc1dade. ~as c1dades do Xa~o~ traballa- 0 umbral tolerábel para os seres urbanos? 
se 47 horas a semana desde ha1 vmte anos, 

No decurso-dos vinte últimos anos, rñentres 
que a povoación humana se multiplic~ba por 
tres, a ero!:?ión aniquilaba o equivalente a to
da a superfície cultivábel dos Estados Uni
dos. O mundo, convertido en mercado e· 
mercancia, perde quince millóns de hectáre
as de bosqµe cada_ ano, das que seis mi
llóns pasarán a ser desertas. A natureza, 
humillada, foi posta ao servizo da acumula-

, ción de capital. Envenénase a terrª, a água 
e o ar para que o diñeiro produzá sempre 
máis diñéiro, sen que caia a taxa de benefí
cio. O eficaz é o que gaña máis cartos en · 
f!lenos tempo. 

A choiva ácida das emanacións industriais 
mata os· bosques e os lagos do mundo,
mentr.es que os resíduos tóxicos envenenan 

. Op rios e os mares, e, ho Sul, a· agro-indús
tria importada avanza desenraizando árbo
res e persoas. No Norte e no Sul, no Leste e 
no Oeste, o home a:;erra cun entusiasmo 
delirante a ponla da qúe terma. · 

Do bosque ao deserto: modernización, de
vastación. A incesante f9gueira amazónica 
queima unha média Bélxica por ano para a 
civilización da codícia; e en toda a Amé.rica 
latina a terra descárnase e faise árida. Na 
América latina, cada minuto, morren vinte
duas hectáreas de bosque sacrificadas, na 
sua maioria, polas empresas que proc;jucen· 
carne ou madeira a gran escala, para o con
sumo estranxeiro . . As vacas da Costa Rica 
pasan a ser, ,nos Estados Unidos, hambur-
guesas McDonald's. Hai médio século as ár:-

O American way of lite, basado ño priviléxio 
dq despilfarro, só pode ser 'praticado poi as 
minOrias dominantes dos países dominados. 
A sua xeral'ización implic;:tria o suicídio co- . 
lectivo da humanidade: Portante, é imposí- _ 
bel. Pero., seria desexáb_el? ( ... ) 

~Q PRECARIO. EQUILIBRIO 
-DO MUNDO, QUE CORRE 
POLO BORDE DO ABISMO, 

DEPENDE DA 
PERPETUACION DA 

INXUSTIZA. E PRECISA -A 
MISERIA DA MAIOHIA PARA 

QUE SEXA POSIBEL O 
DESPILFARRO DALGUNS. 

- bor~$ cobri~n. as t~es cuartas partes deste .Parece normal que a xornada de oito horas 
p~gu_eno pa1s. ~o r¡tm~ actual de deforesta- pertenza,' na América latina, ao domínio da 
~ion , ~ C?osta Rica ser~ unha terra pelada a . arte abstraéta. o pluri-emprego, que as es
fm de secul.o. Est~ pais exporta carne ªº~ - tatísticas só raramente recoñecen, é a reali
Estados .~.nidos e lm,Porta do~ Est?dos Un~- dade duriha masa de xente que non ten otra 
dos pesticid~s qu~ ~s Estados Unidos proi- maneira de escapar á fame. Mais, nos sítios 
ben para o se~ proprio solo. nos que o desenyolvimento está no seu apo-
Un peqtJeno número _de países dilapidan os xeo, é normal que o ·home traballe como un
recursos de todos. Crime e delírio da socie- ha formig~? A riqúez~ leva á liberdade O!.! 
dade do despilfarro: o seis por cento máis ri- multiplica o medo á liberdade? 
co da humanidade devora un tércio da ener
xia total dispon.íbel e un tércio de todos os 
recursos naturais utilizados no mundo. Se

·os EXTRAVIOS DA MOD-ERNIDADE 
.... 

gundo as médias estatísticas; un americano ' Ser é ter, di o sistem.a. E a trampa consiste 
· do -Norte consume tanto como cincuenta en que os que mái.s teñen máis desexan, e 

haitianos. É claro que estas médias non va: que, el} resumidas contas, .as persoas aca
len para un habitante do Harlem o.u un Baby · ban por pertenceren ás .c'ousas e traballaren 
Doc Duvalier, pero é importante. sen embar- . ás suas ordes. O modelo de vida da socieda.
go perguntarse: que pas~ria se os cincuenta de de consumo, que hoxe ·se impón como 
·haitianos consumisen de sQpeto tanto como modelo único a escala universal,.c.onverteu o · 
os · cincuenta norte-americanos? Que pasa- tempo nun recurso económico cada vez máis 
ria se a imensa povoación do Sul pudese escaso e máis cp.ro: ó tempo véndese e alú
devorar o mundo coa voracidade impune do . gase. Pero quen é o amo do t~mpó? o ·auto
Norte? Que pasa·ria · se se multiplicasen a móbil, o televisor, o video, o ordenadar perso-

-este ritmo louco os artículos suntuários, e ps al, o teléfono portátil e outras contra-señas óa 
automóbeis·, os televisor.es, as plantas 11u- . felicidade, concebidos para gañar tempo ou 
cleares, as centrais eléctricas? Queimaría- para pasar o tempo, ·apróprianse do tempo. O 
mos todo o petróleo do mundo en dez anos. automóbil, por exemplo, non só dispón do es-

. · pazo urbano senón tamén do tempo humano. 
E que pasaría co cli.ma, xa cercano á catás- . En teoría, o coche serve para aforrar tempo 
trote co n~quentamento· da atmósfera? Que pero en realidade devórqo. Unha boa parte 
pasaria coa terra, a pouca terra que a ero- do tempo de traballo serve para ·pagar o 
sióri ·nos deixa? E coa água, qu8' xa ün cuar- . transporte cara o traballo, que por outra parte 
to da hümanidade bebe contaminada polos traga cada vez máis tempo, por causa dos 
nitratos, os .pesticidas· e os resíduos indus: atascos nas mpdernas Babilónias. · 

mentres que .en Europa a duración do traba
Ho foise reducindo pero moi de vagar, a un 
ritmo que non ten nada a ver co desenvolvi
mento acelerado da produtividade. Nas fá
bricas automatizadas hai dez obreiros onde 
antes habia mil; pero. o progreso tecnolóxico. 

. enxendra paro en lugar de aumentar os es
pa'zos de liberdade. Liberdade para perder o 
tempo: a sociedad.e de consumo non permi
te tamaño. despilfarro. As próprias vaca
cións, organizadas por empresas que indus
trializan o turismo, convertéronse nunha ac
tivid ade esgotadora. Matar o tempo: as 
praias modernas reproducen o vértigo da vi
da cotidiana nos1 formigueiros urbanos . 

Os antropólogos ensínannos que os nosos 
antepasados do paleolítico non traballaban 
mái$ de vinte horas á semana. Os periódicos 
ensínannos que a fins de 1988 organizouse 

-un referendum na Suíza sobre- a redución a 
40 horas da duración da semana laboral: re
dución do tempo de traballo sen disminución 
do salário. Os suízos votaron en contra. 

As for·migas comunícanse entre elas tocán-
. dose as antenas. As antenas de televisión 
.comunican cos centros de poder do mundo 
conemporáneo. A pequena pantalla oferéce
nos a sede de posesión, o frenesi do consu
mo, a exasperación da competéncia e a avi
dez do éxito como Cristobo Colón. oferecia 
avelórios aos índios. A publicidade non nos 
di, por contra, que os Estados Unidos con
sumen, segundo a Organización Mundial da 
Saúde, "case a metade dos tranquilizantes 
que se venden no planeta". No decurso dos 
vinte últimos anos, a xornada de traballo au
m entou nos Estados Unidos. Durante o 
mesmo período duplicouse o número de en
fermos de stress. 

"Un campesiño val menos ca unha vaca e 
m_áis ca un polo': dinme eri Caaguazú, no· Pa
ra:guai. E no Nordeste do Brasil: "O que plan
ta non teri terra e o que ten terra non planta". 

A CIDADE COMO CÁIVIARA DE GAS 

Baléiranse os campos, as Cidades latinoame
ricanas convértense_ en internos das dimen
sións dun país. A Cidade de México crece ao 
ritmo de médio millón ·de persoas e de trinta 
quilómetros cuadrados por ano: xa ten cinco 
veces máis habitantes que Noruega. De aqui 
a poucó, a capital de México e Sáo Paulo se
rán as cidades máis. grandes do mundo. 

As grandes cidades do Sul do ·planeta son 
como as grandes cidade do Norte pero · vis
tas nun espello deformante: ·As ·capitais lati
noamericanas non teñen carril~bici nen filtros 
para os gases tóxico_s. O ar puro e o siléncio 
son artículos tan esqasos e caros que non 
hai ricos abando rico$ para os mercar. 

As fifiais brasileiras ~da Volksw·agen e da. 
Ford fabrican coches. con filtros para expor
tar á Europa e .aós Estados Unidos, e co-triais de· mercúrio e de chumbo? Que pasa

ría? Non pasaria nada. Que teriamos que 
cambiar de planeta. O noso, tan usado xa, 

- noh. aturaria mái~. 

Non hai necesidade de ser experto en eco-· ches sen ~iltros para os vender no Brasil. A 
.nomia. O sentido comun abohda para admi- Arxentina produce gasolina sen chumbo pa
tir que o progreso tecnolóxico, multiplicando p ra a:e?<portación. Para o se~ mercádo ínter-

Cinco millóns de coches: Sáo Paulo foi defini
da como t,Jn enfermo en vésperas do infarto. 
Emascáraa unha nube de gas. Desde os 
arredores , a cidade máis desenvolvida do 
Brasil só se pode ver os· Domingos. Nas ave
nidas áo centro, carteis luminosos informan 
cada dia á povoación. As estacións de medi
da revelan que o ar estivo contaminado, ou 
moi contaminado, 323 dias durante 1986. 

En Xuño de 1989, Santiago de Chile rivali
zou con Sao Paulo polo título mundial da ci
dade máis poluída, nos días sen vento nen 
choiva. O monte San Cristóbal, en pleno 
centro .. non podía verse, agachado tras dun
ha máscara de smog. O novo governo de
mocrático de Chile impuxo lixeiras medidas 
contra as 800 toneladas de gas que se in
corporaban cada dia ao ar da cidade. ·Os au
tomopilistas e as empresas puxeron o grito 
no ceu: esas limitacións violaban a liberdade 
de empresa e atentaban contra o direito á 
propriedade. A liberdade do diñeiro, que 
despreza a liberdade dos demais, non ~ora 
limitada durante a ditadura de Pinochet, e 
aportou unha valiosa Contribución ao enve
nenamento xeral. O direito de contaminación 
é un atractivo fundamental para o investi
mento estranxeiro, case tan importante co
mo o direito a pagar salários ananos. E, a fin 
de cantas, o xeneral Pinochet nunca lle ne
gou aos chilenos o direito a respirar merda. 

A sociedade de con$umo, que consume á 
xente, abriga á xente a consumir, mentres que 
a televisión dá cursos de violéncia aos instruf
dos e mais .aos analfabetos. Os que non te
ñen nada poden viver moi lonxe dos que ta
ñen todo, pero todos os dias espíanos na pe
quena pantalla. A televisión exibe o obsceno 
derroche do consumo e ensina, ao mesmo 
tempo, a arte de labrarse un camiño a tiros. 

A realidade imita a televisión, a violéncia da 
rua prolonga' a das pantallas por outros 
meios.Os pequenos nas ruas pratican a ini 
ciativa privada do delito, que é o único domí
nio no que poden expresarse. Os seus direi
tos do home son os de roubar e morrer. Co
mo pequenas bestas, abandonadas á sua 
sorte, saen de caza. Na primeira esquina, · 
dan unha gadoupadq e fuxen. A vida acaba 
pronto, roída polo apegamento e as outras 
drogas que enganan á fame, o trio e a soi
dade; tamérr acaba cando un balazo a inte
rrompe de go.lpe. 

A CIDADE COMO PRISIÓN 

Andar polas ruas das grandes cidade latino
americanas é u.nha actividade de alto risco. 
Quedar na casa, tamén. A cidade como pri
sión; o que non é prisioneiro da nec!3Sidade 
é prisioneiro do medo. O que ten calquer 
cousa, por peqliena que sexa, séntese ame
azado, condenado ao medo á próxima agre
sión. O que ten· moito vive encerrado nas 
fortalezas da seguri9ade. Os grandes imó
beis, os conxuntos residenciais son os cas- . 
teles feudais tia era electrónica. Fáltanlle os 
foxos cos ·crocodilos. Fáltalles sobretodo· a 
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maxestuosa beleza dos casteles da ldade 
média, pero teñen pontes levadizas, altas 
murallas, atalaias e gardas armados. 
O Estado, que xa non é paternalista senón 
policial, r.ion pratica a caridade. Esta perten
ce a un pasado caduco, da época da retóri
ca sobre· a dómesticación dm¡ descarriados 
polas virtudes dq estudo e o traballo. Na ho
ra da economía de mercado, os rebentos 
excedentários elimínanse pola fame ou a ti
ros. Os pícaros das ruas, miniños da man 
de obra marxinal, non son nen poden ser 
i:íteis á sociedade. A educación é de quen a 
p9de pagar; a represión exércese,sobre o 
que non pode comprala. 

Segundo o New York Times, a poli9ia. asasi
nou a máis de cuarenta nenes 'nas ruas da. 
Cidade de Guatemala. Nenas esmolantes, la- : 
dróns, remexedores de lixo, cuxos cadáveres 
foron encontrados sen . língua, sen ellos, sen 
ore.llas', guindados nos vertedeiros. Segundo 
Amnistia·lnternacional, en 1989, 457 nenes e 
adolescentes toron executados nas cidades 
brasileiras de Sao Paulo, Rio de Janeiro e 
Recite. Estes crimes cometidos polos esca
dróns da morte e outras forzas da orde para
policiais nori foron perpetrado's nas zonas ru-

I' 

rais atrasadas senón nas· grandes cidades do 
Brasil. Non taren cometidos ali onde falta o 
capitalismo, senón onde o hai en exceso. A 
inxustiz~ social e o desprezo pela vida au
mentan co desenvolvirnerito da economía.( ... ) 

-NA CIVILIZACION DO 
CAPITAblSMO SELVAXE, O 

DIREITO DE PROPRIEDADE 
E MAIS IMPORTANTE QUI; 0 

DIREITO A Vl_D_A. A XENTE 
VALE MENOS QUE AS 

COUSAS. 

Na civilización do capitalismo selva.Xe, o di
reito de propriedade é máis importante que 
o direito á vida. A xente vale menos que as 
causa~. A este respeito, as leis-de impunida
de son reveladoras. Estas leis que absolve~ 
ron ' o terrorismo de Estado exercido pelas 

ditaduras militares, 
nos tres países do Sul, 
perdoaron.o crime e a . 
·tortura pero non per-
doarón os atentados 

. ao direito de propr.ie
dade (Chile: decreto
lei 2191, en 1978; Uru
guai: leí 15.848, en 
1986;'.Arxentiná: lei 
23:521, en 1987). · 

E COMO VAi O 
DOL:AR!l 

. Febreiro de 1989, Ca
r.acas. O . prez o dos 
transportes dispárase 
día a dia, o prezo do 
pan multiplícase ¡:>qf 
tres·e a cólera popular 
estoupa: trescentos, 
quiñentos, quen .sabe 
cantos mortos xacen 

, nas ruas? 

Rica, duas de cada cinco famílias son pobres. 

ü dubidoso matrimónio da oferta e a deman
da, nun mercado libre que serve ªº despo
tismo dos poderosos, castiga aes pobres e 
enxendra unha economía de especulación. 
Desalento á produciól'}, desprezo ao traballo, 
r.onsumo. divinizado. Ollase para as pizarras 
das casas de cámbio como se fosen panta
llas do cinema; fálase do dólar como se fose 
unha persoa. · · 

O "CUSTE SOCIAL" DO ~ROGRESO 

A ·traxédia repítese como farsa. Desde a 
época de Colón a América latina viveu, co-
mo a sua própria traxédia, o desenvolvimen-
to do capitalismo estranxeiro. Agora todo 
v.olve a empezar en fo(ma de farsa .. E a cari
catura do desenvolvimento: un anano que 
finxe ser un neno. , 

Á tecnocrácia ve as cifras e non ve as per
soas. Pero só 've as cifras que quer mirar. 
Ao final deste longo cuarto de século, celé
branse alguns éxitos da modernización. O 

Febreiro de.199·1. A "mitagre boliviano", por exemplo, consuma
epidémia de · cólera . _do por obra e grácia do: diñeiro da droga: o 
ataca as cóstas·élo Pe- ciclo do estaño acabou e co estaño cairon· 
ru, ensáñase co porto os centros mineiros e os sindi-catos máis 
de· Chimbote e ces combativos da Bolíyia; agora a vila_de Llalla
arrabaldos periféricos gua non ten água senón unha-antena para- ~ 
da capital e mata cen bélica nas alturas do· monte do Calvario. Ou 
persoas en poucos o i'milagre .chileno", debido á variña máxica 
dias. Nos hospitais do xeneral Pinochet, produto de éxito que se 
non hai soro nen sal. vende en pocións aos países do Leste. Pe-
a rigor económico . ro, cal é o prezo do milagre chileno? Quen . 
desmantelou o pouco sorí os chilenos que o pagaron e ainda o pa-
que ficaba da sanida- gan? Que polacos, checos ou húngaros o 
de :pública e duplicou van-pagar? En. Chile, as estatísticas procla~ 
nun santiamén o nú- ·man a multiplicación dos pans e, ao mesmo 
mero de peruanos en tempo, confesan a multiplicación dos afama
estado de pobreza crí- dos. O galo canta.vitória. q seu quiquiriquí é 
tica, que gañan menos - sospeitoso. Non lle se terá subido á cabeza 
do salário mínimo. O o fracasd? En 1970, o 25 % dos chilenos · 
salário mínimo é de 45 eran pobres, hox~ seno o 45 %: 
dótares ao mes. · 

As guerras de hoxe, 
guerras electrónicas, 
teñen lugar nas panta-

As cifra·s confésanse pero 'non se arrepen
den. ·A fin de cantas a dignidade humana de
pende do cálcÜlo de custes e benefícios, e o 
sacrifício non é outra cousa que o "custe so
cial" do progreso . . 

Cal seria o valof deste custe ·social se se 
pudese m~dir? A finais. de 1990, a revista 
Stern fixo unha coidadosa estimación dos 

11 as dos video-xogos. 
Non se ven ·nen"se oen -
as vítimas. A economia 
de laboratório tampou
co ve, nen oe, aps que 
teñerí f ame cu a terra 
arrasadá. As armas te
leguiadas matan sen 
remorsos. A tecnocrá
cia internacional, que 
impón ao Terceiro 
mundo os seus progra
iTI as de desenvolvi
mento e os seus plans 
de axuste, tamén asa~ 
sina desde o exterior e 
desde fonxe. 

Hai 'máis dun cuarto de 
século que a América 
latina se empeña en 
desmanterar os fráxeis 
d,iques construídos pa
ra se opor ao todopo-

déroso diñeiro. Os banqueiros credores bom-

· danos enxendra_dos polo desenvolvimento 
da Alemaña actual. A revista av..aliou, en 
termos económicos, os prexuízos humanos 
e materiais resultantes dos accidentes au
tomobilísticos, dos embotellamentO$, da 
contaminación do ar, da água, dos alimen
·tos, o deterioro dos espazos verdes e ou
tros factores e. chegou á conclusión de que 
o valor dos danos equivalia a un cuarto do 
produto nacional alemán. A multiplicación 
da miséria non figuraba evidentemente ne
ses danos, pois xa hai vários séculos que 
·Europa alimenta a sua riqueza coa pobreza 
estranxeira, pero seria interesante saber 
que cifra poderia alc~nzar unha estimación 
parecida aplica·oa ás co·nsecuéncias da 
modernización na América latina. Compre, 
ademais, ter en conta o feíto de que na Ale
maña o Estado controla e limita, até un cer-

. bardearon estas defensas coas seguras ar
mas da extorsión e os militares, ou os. políti
cos, no poder axudáronos a botalas abai,xo, 
dinamitándoas desde o interior. Asi caen, un
ha_ a un ha, as barreiras de protección ergüF 
das nou!ras épocas polo Estado. E ho?<e ~ 
Estado vende as ~mpresas públiQas nacio
nais a cámbio de nada,. ou rnenos de nada, 
pois que o que vende ainda paga. Os nosos 
países entregan ~s chaves, e mais o resto, 
aos monopóli9s internacionais,. denominados · 
factores de formación dos piezos, e corivér
tense en mercados libres. A tecnocrácia inter
nacional, que nos ensina a poñer. inxeccións 
en pata de pau, di ·que o mercado libreé o ta
lismán da riqueza. E lego por que non. o P,rati-, 
can O$. países ricos, eles que o recomendan? 
O mercado libre, qu~ humilla aes débeis, é o 
produto de exportación dos fortes que máis · 
éxito ten. Está fabricado para uso dos países · 
pobres. Nengun país rico o praticou nunca. 

Talismán ·da riquezá,..para cantos? Dados ofi
ciais do. Uruguai e da Costa Rica, países -on
de· neutro tempo os conflitos sociais eran me
.nos violento$: un uruguaio de cada seis vive 
en estado de pobreza extr~~ª· e, na Costa 

to ponto, os efeitos nocivos do sistema sa-· " 
bre as persoas e o meio ambiente. Cal se- ,. 
ria a avaliación do dano para países coma 
os nasos que creron no canto do mercado 
libre e qµe deixaron ao diñeiro se_ despra: 
zar libremente como 'unha fera ceibada? O 
mal° que nos ca1,1sa, e · nos ha causar, un 
sistema que nos estupidizou con necesida- . 
des arfüiciais para que esquecésemos ·as ... . 
nosas necesidades reais, até onde se _pode 
medir? Pódense medir as mutilacións da al
ma humana, a multiplicación da violéncia, o 
envilecimento da vida cotidiana? 

EN ARAS DA PRODUTIVIDADE 

O Oeste vive a eufória do triunfo~ O afundi
mento do Léste dalle a coartada perfeita: no 
Le~te era pior. Mellar seria perguntarse se 
era esencialmente diferente. Ao Oeste, o sa
crifício da xustiza en neme da liberdade, en 
aras da deusa Produtividade. Ao Leste: o 

· sacrifício da liberdade en neme da xustiza - • , 
en aras c:Ja deusa Produtividade .. 

Ao Sul, ainda podemos perguntarnos se esa 
deusa merece as nosas yidas. • 

·f : 
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PLANTA-LO .· 
.FUTURO 

O .castiñeir9 e a nogueira son dúas especies forestais de frondosas 

consideradas rendibles en terras de boa calidade, polos elevados 

· prezos que acad~ a súa madeira. A madeira de castiñeiro- chega ás 

. 45.000 pts. por ~3 nas calidades par:i chapa plana, e a nogueira negra 

de 70'anos.Pod~ valer ata 300.000 pts. 

O tempo de ~rta é de 20 a 40 anos para o castiñeiro, tendo en 

conta a calidade do solo, a exposición, -a altitude, etc., e duns 70 anos 

para a nogueira. . 

A plantación faise en ·decembro , xaneiro ou febreiro. A 

preparacion do c~an pódese facer abrindo buratos de 70x70x70 cm., 

en lugares de pende:hte non superior ó 30% e con labra de toda a 

superficie nas chairas. 

Na elección da especie para plantar cómpre ter en conta ~s 

necesidades peculiares de cada unha delas en canto ás características 

, da estación forestal. 

CASTIÑEIRO NOGUEIRA 

Profund.idade do solo en cm.: +50 +70 

Tolerancia ó asolagamento: non non 

Ph.: 4,5 - 6,5 6- 7,5 

O m~co que se empregará e a densidade por hectárea serán: 

ESPECIE . ~ MARCO (metros) ÁRBORES~ 
Castanea sativa 3x3 1.111 

Castiñeiros híbridos ( clons forestais) 4x4 o 5x5 625 0400 

( clons non seleccionados) 3x3 1.100 

~ogueiras híbridas: 7x7 o 9x9 204o123 

-
Na elección das plantas de castiñeiro terase en conta o perigo de 

· ataques da enfermidáde da_ tinta, provocada por fungos do xénero 

Phythop~thqra. Pata isto ·débense empregar híbridos que engadan 

produCción d~ castaña forr~eiFa OU ben de consumo .. 

\. UNTA 
DE GAUCIA cm> 

. .--U 
CONSELLERÍA DE AGRICULTURA 

GANDER íA E MONTES 



MEIO AMBIENTE . ' 

O .BNG apr~senta unha r:noción .para recuperalos 

A morte dos rios de Com.postela 
•MANUEL VILA_R/SANTIAGÓ 

Os indicadores de· . 
contaminación dos ríos Sar 
~ Sarela ao seu paso por 
Compostela están moi por 
debaixo do normal. Adega 
califica a sua ·situación 
como "desastrosa" nun 
estudo· realizado. O BNG, 
pola sua banda, 
apresentou unha moción 
para recuperalos. 

O ria Sar, do que a asociación 
ecoloxista ADEGA ven fac'endo 
nos últimos anos un-seguimehnto 
e estudo da sua contaminación, 
está ecoloxicamente nunha situa
ción desastrosa. As consecuén
cias desta deplorábel situación 
maniféstanse en catro campos : 
Ecolóxico, destrución do ecosis
tema fluvial, pala elevada coríta
minación orgánica e química das 
águas, que afecta tanto á flora 
(plantas acuáticas, árbores de ri
beira) como á fauna (truitas, pá
xaros, etc.). Sanitário, conver
téndose nun foco de importantes 
riscos de contáxio de enfermida
des para a povoación humana. 
Económico, as águas non son 
aptas para o consumo humano, 
para o baño e para a rega. Esté
ticas, a acumulación de lixo e 
doutros resíduos no cauce e ár
bores das marxes do ria, xunto 
co cheira que desprende nal
guns tramos, privanos dunha _zo
na de lecer. 

Segundo o estudo feito P!X ADE
GA o Sar é un ria no seu tramo 
anterior ao bairro que dá noma, 
onde os diversos indicadores de 
contaminación se manteñen por 
debaixo dos máximos legais. No 
tramo que vai do bairro de Sar a 
Vidán a contaminación incre
méntase, con valores IV-15 ve
ces superiore_s aos máximos le
gais, facendo imposíbel calquer 
tipo de vida nas suas águas, até 
chegar ao seu cume na Silvouta, 

onde atinxe valores 30 veces su
periores ao máximo legal. Nes
tas condicións a concentración 
de osíxeno na áua disminue e dá 
lúgar a un ambiente de asfixia 
para os peixes -e para moitas 
plantas acuáticas. 

Nesta zona o Concello puxo en 
funcionamento a comezos dos 
oitenta unha depuradora, que 
desde a sua inauguración resul
tou insuficiente, de forma que 
hoxe máis dun % do caudal total 
das águas residuais vértese di
rectamente ao ria. 

ADEGA criti.ca o emprazamento 
da depurador~ ao pé dunha zona 
de exuberante vexetación e cun 
pequeno bosque de fr9ndosas, 
nunha área de difícil aceso co 
que meio fluvial e forestal tiñan 
formado un hábitat de grande va
lor para a perviéncia de ~spécies 
animais e vexetais, que hoxe se 
atopa altamente degradado. Cri
tican, tamén, que a depuradora 
faga só un tratamento biolóxico e 
non unha desinfección das 
águas, co que a água chega ao 
rio coa mesma cantidade de mi
cróbios e vermes pató~enós, 
converténdose nun perigoso foco 
de contaminación. A eliminación 
dos resíduos s;ólidos fana a meio 
da incineración, cando hai outros 
métodos alternativos e menos 
contaminantes. 

O seguimento constante que 
ADEGA ven facendo do Sar 
a·mosa que a situación empiora 
mes a mes e non mellorará men
tres os poderes públicos non de
cidan afrontar o problema. 

Moción nacionalista 

O B.N.G. ven de aprensentar an
te o concello de Santiago unha 
moción para recuperar os espa
zos naturais que forman os aous 
rios que bordean a cidade, o Sar 
e o Sarela. 

Con esta iniciativa quérese, non 

REIVINDICACIÓNS NACIONALISTAS 

· só 'recuperar ecoloxicamente os 
dous rios e os seus entornos, 
convertidos hoxe en alcantarillado 
a ceu aberto., senón tamén, recu-

... perar- uns espazos que ~iveron 
moita importáncia na históría e na 
vida da ci~ade e que hoxe están 
. totalmente perdidos e son un foco 
de contaminación. 

"Non se entende como dous nos 
que tiveron que determinar 
profundamente as orixes e ubica
ción da cidade e que lago incidi
ron na sua vida social económica, 
-recordemos as vellas fundicións 
·e fábricas de curtidos ou as la
vandeiras. que vivian de lavar a 
roupa da cjdade grácias a viver 
ao pé do rio- estexa hoxe total
mente abandonados e. de costas 
ávida da cidadé", ·segundo afir
man na moción. A concelleira na
cionalista, Encarna. Otero, ere que 
a recuperación é posíbel, sempre 
e pando haxa vontade polítlca por 
parte dos que ostentan -o control 
do governo municipal e pon goma 
exemplo o caso do Auditório: 
"cando un espazo como o Auditó
'rio que era necesário adubiar_ e 
adornar polo tipo de xente que 
pasa por ali, se reéupera un rega
to para Compostela que estaba 
totalmente perdido, como era o· 
regato do.Corvo". 

A moción vai acompañada dunha 
série de medidas que deberian 
ser tomadas, a curto e a longo 
prazo, -para a total recuperación -e 
adecentamento destes espazos. 
Nun prazo imediato proponse: A 
ampliación a toda a área de 
Compostela e Concellos limítro
fes da rede de alcantar_illado p~ra 
evitar os vertimentos directos ne 
rio, como se pode ver mesmo ao 
pé da colexiata do Sar. O control 
dos vertidos ao rio por parte de 
empresas, como pode ser o Hos
pital, ou por particulares, caso de 
granxas ou individuais de porca
ria; a limpeza anual, a cargo do 
concello, das marxes e canles 
dos ~ios para evitar as enchentas 
do inverno. +_ 

Contaminación do ria· Sar (Marzo - XulJo 1990) 
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Localidade (km. desde o nascimento) 

1.- Rua Muiña . 
2.- Fonte Viso 
3.- Sar {Colexiata) 
4.- Pontepedriña 
5.- Conxo 
6.- Ponte Tarandeira i 

7._:_ Brandia 
8.- A Silvouta 
9.- Lapido 
1 O.- Bertamiráns 
11.- Sixalde . 
12.- Chave ·da Ponte 

Fonte: Adega Santiago. Apartado 501 
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Militantes de EA e PNV sumáronse á cónvocatória de HB. --, 

A manifestación a prol da_ independéncia . 
. foi un ha das maiores mObilizacións .que lembran_ en El)skad~ · 

~ \. ... . . 

• DANIEL LAZARE/BILBO 

A manifestación a pral da 
independéncia celebrada o 

· 12 de Outubro en Silbo foi 
un ha das maiores dás que . 
se recordan en Euskadi, 
até o ponto de que se tala 

- de medio millón de 
manifestantes. O éxito da 
convocatória cobra maior 

-relieve pala preséncia de 
militantes do PNV e EA no 

· que os promotores, -Herri 
Batasuna, califican como 
"o comezo do encentro 
entre abertzales". 

'A reivindicación independentista 
proclamada por Herri Batasuna, 
-congregou o 12 de Outubro, dia 
da Hispanidade e da Garda Civ!I. 
a maior manifestación habida en 

/ 

Euskadi nos últimos anos, de tal 
.maneira que·o centro e os ace
sos á capital bilbaína quedaron 
totalmente colapsados e o reco
rrido fixado pala organización -re
sultou ·insuficiente para albergar 
as decenas de miles de bascas 
que quixeron manifestarse· a pral 
da independéncia. · 

A marcha iniciouse coa -interpre
tación do Himno das Cortes de 
Nafarroa, marchando tras dos 
gaiteiros un numeroso grupo; de 
alcaldes e concelleiros das -loca
lidades que -teñen aprobado mo
cións independentistqs. No pri
meiro tramo do recorrido os ma
nifestantes atravesaron un pasi
llo cos nomes do estados que 
acadaron a sua independéncia 
neste século. 

Perta da práza de Zabal~uru es
taba colocado un cartel d~ gran- · 

_ des dimensións no que, sobre un 

fondo encarnado e amarelo,· es
taban impresos os artigas da 
Constitución española que reco
llen "a indivisíbel unidade da na
ción española" e o papel do 
Exército como "garante da intá
gridade territorial de España". Os 
manifesfantes, novamente aé>s 
sons do Himno das Cortes- de 
Nafarroa, racharon o simbólico 

. balado de papel e continuaron a 
rnarcha até o Areal·, a doi:ide 
chegarian os últimos manifestan
tes, duas hor¡:¡s e média <;lespois 
de facelo os. primeiros. 

"Encontro' 
entre abertzales" 

Os organizadores mostrábanse 
ao rematar a manifestación e_ufó
ricos polo éxito pero tamén, como / 
diria Jon ldígoras, Portavoz da 
Mesa nadonal de HB, "pola pre
séncia de militantes eje partidos 
com.o EA e PNV,e outros moitos 

nacionalistas sen filiación partidá
ria". Jon 'ldígoras afirmou que 
agardaban que "o acto de hoxe 
sexa o comezo dun encentro en
h:e abertzales para superar esta
tutos que son xa obsoletos e· ati
tudes de chauvinismo español". 

'En meios abe~ales considérase 
que o· éxito desta manifestación, 
superando a~ previsións máis op
timistas dos organizadores, non 
só é unha chamada de atención 
ao Estado españo~. senón tamén 
unha particular amonestaQión a 
dous·partidos: PNV e EA. 

_ Pésie aos pactos de 7\juria -
Enea, ·a governos de coali_ció~. 
ou a declaracións exaltadas de 
Arzallus e Garaikoetxea, cando 
a ocasión o require, a. reivindi
cación .independentista mos
trouse con máis forza que nun- · 
·ca, mesmo polas suas próprias 
bases partidárias. 

Agora HB parece ter dous re
tos, o primeiro conseguir que o 
PNV varie a sua política de en-

. te-ndin')ento co Estado español e 
pase a asumir un papel ,de ver
d adeiro nacionalismo que lle 
demandan as suas bases. "Utili
zar a lexirimidade do pasado 
para frear o actual auxe emq.ri
cipador do pavo basca ou ben 
para alimentar ese motor". O 
segundo tentar que as bases 
descontentas de EA e EE -se 

. sumen ªº seu proxecto "porque 
a oportl!_nidade d~ loitar pala in
dependéricia só lla oferece ho
xe HB". 

Nesta manifestación de 'Silbo es
tiveron presentes diversas dele
gacións extranxeiras. ·entre elas 
a Frente Popular Galega, O seu 
voceiro, Mariano -Abalo, afirmaria 
que "debemos ex-ercer un parale-
1 i smo entre todos os pavos do 
Estado". · • 

~ 
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CARTAS 
GARCIA SABELL 
INTERROMPE UN ACTO 

XOSÉ LO.IS 

· Nb pasado dia 2 de·Outubro ce
lebrábase no Paraninfo universi-

. tario de Compostela, situado na 
Facu"ldade de Xeografia e Histó
ria, o acto inaugural do Curso 
Académico 91-92. 

Como é normal, no aconteci
mento interveñen persoeiros da 
vid.a universitária e a el· asisten· 
tamen homes da política, estu
dantes, persona~es da cultura ... 
Un ha destas persoas "é, por des
gracia, a protagonista do suceso 
que agora lles canto. 

- -U.S~A .. 

/\ 

Para éentrar o lector no contex
to, dicer que eu estaba f<>ra da 
Faculdade, · pois ao interi.er do 
Paraninfo non se podia pasar. · 
Estaba á espera do remate do · 
acto, pasto que despois haberia 
pinchos e bebidas para todos e 
todas. · Na mesma. situación ca 
min estaban o cento de,estudan
tes que agardaban no exterior. 

Todo comeza cando entra pola 
Prai:a da Universidade (frente a 
História) o grupo de gaitas e bai
le galege de Vite. Ao parec.er-a 
sua misión era aledar un pquco 
a festa. No lugar dos feitos· faise 
espazo e comeza a f~sta. Soan 
as ga,itas e as pandeiretas e co
mezan a bailar. Todos ledos, in
cluso alguns condutores que ti~ 
ñan que esperar ao remate da · 
peza para seguir e seu camiño. -
Pero ac6nteceu algo · que botou 
todo por terra. 

Xusto cando ian pola metade da 
péza saiu da ·Faculdade un ho~ 

. me par· t0dos coñecidos polo 
problemático que é, trátase de. 
Don Domingo García Sabell, 
presidente da Real Académia 
Galega e representante do Go
verno Central ná Galiza. Resulta 

·. que .este se dirixe ao seu coche 
oficial que o agardaba no exte
rior. A policia que por ali andaba 
comeza a moverse. Don Domin
go súbese ao coche e "carrete-=- -
ra". Aproveitándose do seu car
go público inter·rompe a actua-

. ción. Pasa polo medio dos mo
zos e mozas' que bé!-ilaban sen 
importarlle no máis minimo o seu · 
traballo. Acto seguido, os mem
bros da grupo, que tifían pensa
do participar na festa, indignados 
polo acontecido recolleron ·todo e_. 
marcharon.--Non puderon nen se- -
quera rematar a primeira peza. 

·con este escrito quera aplaudfr 
. publicamente ·a atitude. do grupo 
de gaitas e bailé do barrio de Vi
te e pqr outra parte denunciar a 
fa~ta de sensibilidade e de edu
cación des_te polémico persoetro 
que é Don Domingo. • 

. M.LM. 
. · (Gompostela) 

\ 
REVISTAS E BIBLIOTECAS 

. . . 

.Ante a carta ao "<;firecto"r asinada 
pola Sra. D·aría Vilariño, Directo~ 
rada Biblioteca Xeral .da Univer
sidade de Santiago, enxertada 
no último número de ANT, .en 
résposta a un artigo da pos_a au
toria aparecido nese mesrno xor
nal, a primeiros do pasado mes 
de Setembro, c~ título "El Iris de! 

Bello Sexo .... ", queremos aclarar 
_o seguinte: · 

1.- Certamente son oito ·os nú
meros saídos de "El "Iris del Bello 

· Sexo", antes de mudar o nome 
·para "El Iris de Galicia". O lápsus 
viría do feito de que Enarda, a 

. redactora, $egue a colaborar no 
primeiro n~_mero de "El Iris de 
Galicia". · 

2.- Nós usamos o exemplar que 
se conserva na Biblioteca Penzol 
de Vigo, en evidente mal estado. 
Por posteriores informacións sa
bemos que na Bª Xeral da Unic 
versidade hai OLitro exemplar per
fettamenté conservado, polo que 
pedimos disculpas aos lectores. 

3.- Queremos salientar o exem
plar pápel que están levando a 
cabos os/as bibliotecarios/as das. 
Bibliotecas Xeral da Universida"" 
de e Penzol de Vigo, en canto -á 
conservación e .trataniento cjos 
fondos a eles· custodiados. • 

XOSÉ V!CEÑZO LESTÓN 
(Santiago) 

-_OUTRA VEZ NOM Á ESTRELA 

Quixer agradecer a Marcos Ló
pez a 'súa réplica, xa que deste 
xeito podemos afundar na dico
tomía Naciorialismo-Comunismo, 
que se da no B.N.G. 

Paso a expór os ineus pontos de 
vista có seguinte desenvoJve
mento: 

1 º. - É un ieito indiscutível 6 de
rrube do mundo comunista. É fi
nito. Morreu. Xa nem na China -

· · po-de-se talar deste tipo de siste- -
ma, xa que hai tempo emprende- · 
rom t..imha. serie . de reformas 
eco'nómicas de claro sesg.o de 
economía mixta. Agora bem se a 
U.P.G:, ou .os comunistas gale
gos en xeral, in~istem em tratar
de entelequias, podem aprovei
tar o gongreso que lles vem para 
discutir . ontoloxicamente sobre 

.....___. 

/~ 

Hermenéutica, Teosofía, e todo 
tipo de teorías tan deste mundo 
actual como é o comunismo. 

2º.- Meu irmao nacionalista Mar
cos, penso que a tüa actitude e 
claramente paternalista, a máis 
de visionária, cando dis que os 
países do este nom souperom 
ser dignos da Estrelq· vermelha. 
lmos ver ... que me que4res dizer! 
Qué nen ha U.R:S.S., nem -em 
Polonia, Hungría, Checoslova
quia, A.DA, Angola ... , nom hou
bo xente capacitada moral nem 
intelectualmente para levar adian
te. o Ma,rxismo-Leninismo a prácti
ca? E que só e_ na Gal iza ónde 
saberemos aplicar es0'regalo dos 
deuses Marx e Lenine? E que .. só
mos entom o povo escolhido, 
amigo Marcos? Nom se~á, qui-

. zás, que o que falhoú neses paí
ses nom foi tanto a xente se nom 
o método Marxista. Nom será que 
a teoría científica de Dn. Carlos 
erróu aínda má8is que os ca qui-
xerom levar a práctica. · 

3º.- -Veño a sinalar que o B.N.G. 
defínese coma umha frente na
cionalista. É c,iizer o sustantivo do 
Bloque é a defensa· dos direitos 
nacionais da Galiza. Todos os cu
.tras apelativos; como Marxista-

. Leninista, Marxfsta, S.oeialdenliOc 
crata ou lndependente; ·som ad
xectivos Pór tanto ·o B.N.G. tern 
gue levar a bandeira qúe a agru
pe a todos os nacionalistas. 

Porque se nom .os Nom-Marxis~ 
tas do B.N.G. que fam eles alí? 
Nom é ·CUestióm dos direitos 
maioritários dentro da frente, se 
nom qué é um tema de Defini
cióm. Doutro xeito tarde ou cedo 
os que nom comulguem coa ide~ 
oloxía com'unista · fuxiram da 
frente·. 0 cal acontecerá ·Se O 

Bloque segue senda na práctica 
um partido Comunista agachado 
numha frente Nacionalista; al
canzas a -ver a diferenza, meu 
camarada! 

ALEXANDAE RIVEIRO 
(Ourense) 

GREGORIO SELSER 

.Hai apen~s uns meses clausura
ba a VIII Semana Galega de .Fi
losofía o .profesor e. xornalista 
Gregório ·selser, que baixo o títu
lo "América Latina: ·entre a reali
·dade e a utopía" oferecíanos 
un ha documentada e crítica di- · ' 
sertación . sobre o curso das no- · 
vas relacións econom1cas 
EE.UU. - América latina na cha
mada "Iniciativa para las Améri
cas" e no marco da nova orde in
·ternacional que veu de anun-

- ciarse como Após-Guerra do 
Golfo. Denunciaba as novas fór
mulas nun marco totalmente 
desfavorábel para as nacións la
tfnoamericanas, sumidas de dé
bedas externas imensas e inso
lúbeis, e analisaba as respostas, 
inda en cerne, entre as realida
~es e as utopias. 

Onte soubemos do seu faleci
mento e lembramos, máis unha 
vez, o esforzo que fixo para acu
dirao noso_ convite, mália a cruel 
enfermida_de que o aqueixaba. 

Bon e xeneroso como poucos. 

Veraz, documentado, crítico e 
comprometido (até o ponto de 
ve.rse na obriga de fuxir da sua 
pátria). 

Xeracións de alunos transformá-
-- ronse en xeracións ~e amigos. 

Foi ·un intelectual crítico, mais, 
por riba de todo, foi un grandE;! e 
desinteresado amigo. 

Nunha época tan propícia aos 
intelectuais _de pesebre ou de re
vistas de moda mantivo acesa a 
chama da utopía e a invitación a 
loitar por unha transformación da 
r~alidade para conquerir unha 
sociedade máis xusta. • 

HAITI 

DOMINGOS ANTON GARCIA 
(Aula Castelao de Filosofía) 

~ Haiti. .. capitalismo. 

Galiza:· · capitalismo. 
Leva anos o independentismo ga
lega perseverando na ideia de 
que nom existe "vía democrática" 
a liberdade. Pola razom funda-

-mental de que nom existe hoje 
democrácia na Galiza, no rigór 
que esta palavra merece. A Cons
titui<;om espanhola é clara quando 
nega a nossa nac;om' qualquer 
possibilidade de soberanía . 

E ·ao jogar com as palavras fa
·lando de "reforma" constitucional 
<9Stamos sentando cátedra sobre 
falsedades. Reformaré rñanter o 
esencial' variando o circunstan
dal. Os constitucionalistas es
panhois sabem perfeitamente 
que hai questons · intocáveis co
mo a da soberania (depositada 

.. hoje no "pavo espanhol"), sob 
pena de que o resultado seja ou
tra constitui<;om, que nom a 
existente. \ 

Di:iia do Haití capitalista. 

Umha e mil vezes a história repite
se a si mesma. E hai quem nom 
quere entender, quem teima na 
ideia de que pala · via institucional 
se podem acadar transformaºons 
socirus ou cámbios nas estruturas 

dos estados capitalistas. Os pele
les da ONU si que sabem: o. de 
Haití som "assuntos internos" . 
Mais no Haiti repite-se o canto. 

Um corito que ten o seu capítulo 
mais famoso no Chile de Allende. 
Mais, hai tanlos exemplos. .. El 
Salvador, onde, a cada trunfo elei
toral da esquerda; seguia um gol
pe fascista. O Estado espanhol, 
onde a um trunfo eleitoral da es
querda seguiu um golpe fascista ... 

Porque hai quem segue a pen
sar que o capitalismo civilizou? 
Vem-se-me agora a memória o 
rela1o que, através de um preso 
do EGPGC, nos fazia chegar um 
dos detidos na opera9om da ert
zantza contra ETA em Donosti. 
Um home de mais de 60 anos 
que contava como a nova policia 
do PNV os torturara de jeito sel
vagem. Com sanha assassina. 

Velhos métodos. 

O capitalismo é o que é. 
E as poucas márgenes que exis-
1em para a "liberdade fórom e 
som arrincadas a custa de muito 

_ esfor90 e sacriffcio. 

Haiti, de novo. 

Um ex-sacerdote a búsqueda da 
"encarna9om" com o seu povo. 
Um home do povo. Qual será a 
excusa dos golpistas? Acusaram
no de queimar igrejas? Tanto tém. 

Hai anos, outro crego, Camilo To
rres, fazia sua a luita da guerrilha 
colombiana, morrendo aos pou
cos meses de se integrar ne-la. 
"Que nos vai e que nos vem estar 
discutindo se Deus existe ou se 
Deus nom existe, se todos esta
mos convencidos de que a misé
ria si existe. Por que estamos en
cerrados por aí, nos cafetins, dis
cutindo se a alma é mortal ou si a 
alma é inmortal, quando sabemos 
que afame si é mortal...", dizia. E 
a revista lrimia criticando ao 
EGPGC. Val mais Manuel Pérez, 
crego aragon_és nas montanhas 
da liberdade colombiana, que to
da a igreja galega junta. 

Hoje, os polfticos e sindicalistas, 
galegos e modernos, falamnos 
de que "Galiza é Europa". Maldi
ta geografia. Andava eu com 
pantalom curto e já sabia que 
Galiza era Europa. Ainda nom 
tinha eu consciencia de que Ga
liza era um ente "per se" e já sa- -
bia que Galiza era Europa. A 
que virá tanta insistencia tardia. 

Por certo, qnde queda a "aldeia 
global"? 

Ficará enterrada baixo as tonela
das de areia qúe sepultarom aos 
soldados iraquianos? 

·~o capitalismo si que é global. -

Que queda em Haití? 

Que podemos aprender de Haiti? 

Assimtfaremos a li<;om de que o 
melhor jeito de defender o socia
lismo é aprofundar nas misérias 
do "nosso" capitalismo imperial? 
Nom em balde Marx chamara "O 
Capital" a sua obra mestra. 

Nesta altura, quando Haití deive
ra devolver-nos a crua realidade 
conyem pensar aquelo ,de que 

· jamais o tamanho do fruto pode 
medirse na semente. • 

- MANUEL CARNEIRO 
(Ferrol) 

I -
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Os dez metros Cadrados 
de preséncia gak~ga en Francf ort 
O Mipistério só ·pritna o libro castelán e ·a Xunta apenas fai investitnento 

• XAN CARBALLA 

A Feira de Francfort 
supón a cita anual de máis 
de 9.000 editores, que 
converten a cidade 
alemana nunha 
permanente exposición e 
nun pátio de operacións 
editoriais, onde se pechan 
negócios: compra de 
direitos, coedicións e, 
cada vez máis, proxectos 
editoriais comuns. A 
atención especial deste 
ano á literatura española 
trouxo a polémica dun 
catálogo con auséncias 
clamorosas e un stand 
deseñado no tópico de 
sangue e area revestido de 
modemidade. Os galegos, 
unha anécdota. 

Tres portadas de libros galegos de dtterentes épocas, escollidas oomo re¡:)resenfatwas polos autores de Libros e Escritores 
galegas para o mundo. · ' 

O conceito dunha realidade estatal 
pluricultural e plurilingüística, non 
calla nen por aproximación nos res
ponsábeis estatais de cultura A eS
pecial atención ao fenómeno cultu
ral español en Francfort. só servio 
para que, con polémica orz.amentá
ria incluida. se argallase un remedo 
de praza de touros decorada con li
bros de imitación. ' un desastre de 
deseño unha orte de pequenos 
pubs disfarzados de libros", en pala
bras de Bieito Ledo, ou "unha mis
tura do binómio sangue/area e un 
pouco de Semana Santa vallisoleta
na" na vi ión de Víctor Freix.anes. 

A preséncia de editoriai galegas 

foi pequena; apoiada nun reduci
doo stand que montou a Xunta de 
Galicia Co apoio prom.ocional dun 
catálogo de "Libros e Escritores de 
Galicia para o Mundo" e sen nen
gunha programaCión de apoio, a . 
preséncia do espectro editorial ga
lego era. en consideración dos pró
prios protagonistas. cuase anecdó
tica O stand español, montado po
lo Ministério de Cultura, reducia a · 
preséncia do galego e o basco, e en 
menor medidado catalán, a uns pa
neis nun curruncho, aplastados po
la preséncia do castellano. 

Dez metros 
cadrados galegos 

Perdidos na enorme extensión ocu
pada pola feira o espácio que a 
Xunta argalla apenas ten utilidade, 
co seus escasos dez metros cadra-

dos de exposición. Comparado éon 
culturas cómuns en problemas, e 
non tan distantes en recursos, a ac
ción da Xunta nen sequer cobre o 
expediente. Os cataláns, apoiados 
pola Geoeralitat. desplegaron por to
da a cidade unha manchea de expo- · 
sicións e actos paralelos. (concertos 
da Real Capela de Cataluña e Tete 
Montoliu, mostras de -Barcelona, 
capital editorial ou ·1000 anos de 
história de Cataluña), procurando 
que a preséncia na prensa servise de 
cobertura aos negócios que se ence
taban. Xabier Seoin, subdirector xe
ral do libro na Xunta., entende que se 
cumpre ese papel de divulgación e 
apoio "ainda que a xente que ven 
polo stand segue a perguntar por au-
tores como Rosalia, Cfistelao, e 
mesmo Cela ou Valle-Incláh. Á hora 
de divulgar a nosa realidade, o libro 
que coeditamos coa Asociación de 
Editores reparteuse polos postos 

No 92, Pascual Veiga 
Constituíuse en Mondoñedo 

ptincipais de España. Frápcia, Ale
mánia., ltália e outros paises~. 

Freixanes cree que, agás o esforzü 
voluntário ·das persoas que repre
sentan á Xunta, "vese claramente 
que npn hai ,un proxecto cultural 
para ·o exterior o que reflexa a ai.I
·séncia de proxecto no interior. A 

./ comparación con Cataluña., salvan
do as distáncias é pertinente: a xeo
te levaba- o póster de ~evedo que 
agasallaba o Ministério pero tamén 
collia masivamente O· cartel da rosa 
coa bandeira catalana que preparou 
a Generalitat". Un agasallo de ma-: 
terial de difusión e propaganda que,.. 
non ex.istiu no stand galego. 

Responsabilid4de 
· compartida · 

Bieito Léelo cree que a responsabi-

- I 

lidade da cativa re1eváncia da -pre
séncia galega debe compartirse, "é 

· unha dialéctica comun entre admi
nistráción e editores, porque nós 
debemo.s ser o.s primeiros interesa
dos en que destaque a nosa produ
ción. A idea do. libro foi comparti
da po1a Xunta e é un paso. que coi
damos útil. De feíto recebeu moi
tos parabéns". 

O libro de promoción, con senl1as 
·introducións de Garcia Sabell e 
Basilio Losada. recolle fotografias 
e currículos trilingües de 21 auto-

~ res no que se notan ausé:gcias de 
difícil x:ustificación. O critério de 
escolla dos editores realiiouse por 
votación e consénso unánime, pro
curando unha preséncia do que 
"coidába,mos máis traducíbel, .de 
máis valia literária e que creemos 
que po~ interesar a outras literatu- · 
ras. Ainda que c¿omolodos os crité-· 
rios pode discutirse". en afirma
ción de Bieito Ledo. 

A lista de autores inclue só a catro 
desaparecidos, (Álvaro Cunqueiro, 
Raf l Di este, Eduardo Blanco 
Amor e Ánxel Fole) e dezaseis ho
mes e-duas mulleres con preponde
ráncia decidida de narradores: Xa
vier Alcalá, Dario Xoán · Cabaoa, 

·Carlos -Casares. Alfredo Conde, 
Femández Paz. Ramiro Ponte, Víc
tor F. -Freixanes, Camilo Gonsai:, 
Paco Martín, Marina Mayoral, X. 
L. Méndez Ferrio, Maria· Xosé 
Queizán, Carlos Reigosa, Manuel 
Rivas, Sus.o de Toro, Xosé Neira 
Vilas, Xosé Filgueira Valverde e 
C.J. Cel ... 

b libro complétase cun apéndice 
reducido de deseñadores gráficos 
e uiI directório das casas editoriais 
galegas. • . 

a co~sión organizadora do 150 ·amversário do nascimertto~ do autor da.Alborada 
8 H.N.NIVEIRO 

Cando vai camino de concluir un · 
ano no que a figura de Álvaro 
Cunqueiro, aos dez anos do seu 
pasamento, arrastrou ás institu
cións a un auténtico "frenesí co
memorativo", como diría o profe
sor París, vense de constituir en 
Mondoñedo, berce comun, unha 
comisión de músicos e animado
res sociais para promover a digna 
celebración do 150 aniversário do 
na,scimento do músico galego Pas
cual Veiga. Cúmprese en Abril do 
1992. 

Á iniciativa do industrial mindo
niense Xesus -Lombardia téñense 
xuntado para o propósito o Reitor 
do Seminário de Mondoñedo Fé
lix Villares Monteira; Xosé Ruíz 
Leivas, polo Orfeón da. Sociedade 
de Obreiros; Aur'élio Fernández . 
Ch~o, piaoista e 'director de Con
servatório de Música de Vilillba; 
Hernán Naval Parapar, profesor 
do Conservatório de M'úsica de 

Viveiro e director da Banda Muni
cipal de Ribadeo, conxunto que 
fará a seu concerto de apresenta
ción semanas antes da efemérides; 
César Fernández Expósito, en re
presentación da Banda de Música 

"Pascual Veiga" de Mondoñedo; e 
Rubén Leivas íflsua. membro da 
rondalla "O Pallarego", nome dun 
célebre músico popular de Mon
doñedo, amigo da mocidade de 
Álvaro Cunqueiro. .... 

Hino· Nacional de Galiza 
A Xosé M! Monterroso Devesa, 

vangarda intelectual a prol da 
simboloxia nacional 

Quen gañara o poseo . de organista 
na catedral da sua vila natal e quen 
morreu sendo profesor do Conser
vatório de Madrid, foi como com
positor, pésie a selo asi no seu cu- : 
rriculo, un artista eminentemente 
popular. Veiga cultivou moderada
mente a música sacra e o vilanci
co, como o seu:primeiro profesor e 
mestre de capela en Mondoñedo 
Xos~ Paoheco, mais o que o Jixo 
cél~bre e · querido foi a autoria da 
celebémm~ Alborada Galelfª· pe-

ciña que coñece, desde ~ sua estrea 
en Pontevedra en 1880, o favor 

· popular e infinidade de versións 
corais e instrumentais. Hai só · 
quince dias, solistas .da orquestra 
sinfónica da RTVE que co gallo da 
comemoración do centenário do 
erguemento en Viveiro da estátuta 
do vate e diplomático romántico 
Nicomedes Pastor Díaz, oferece.: 
ron un concerto po Teatro que leva ~ 
o sel! nome, remataron a sua ac
tuación cunha versión '\le cámara" 

_ · da Alborada que descoñeci~mos. 

Pero máis veces interpr~tada que 

A comisión pretende que ·os actos 
acaden transcendéncia nacional e 
mesmo que alguns teñan lugar na 
capital de Galiza e noutras cidades. 
A ·Coruñ;i. onde Pascual Veiga tra-

. ballou nomeadamente na dirección 

. a !Alborada é, por razóns práticas, 
a outra composición popular de 
Pascual Veiga: o bino de Galiza 
sobre texto de Eduardo Pondal. 

Esta nota é, en realidade, unha 
proposta pública de definitiva de
signación da composición de Vei:
ga/Pondal: Hino Nacional de Ca
liza. Alguns nacionalistas ensaia
mos de cote a mención, nonsí, Xo~ 
sé Mª? Todo o galeguismo debe · 
asumir o hábito. Polo demais so
mos escépticos: Fraga lribame li
mitarase á exprimir o lacrimal tras 
a cadéncia da introdución. + 

de coros, acadando cun dele unha 
medalla de ou~o na Exposición 
Universal de Paris. debería contri
buir á 1celebración. Se hai ano Mo
zart. siilvando as distáncias: ha ha
ber ano Veiga · 

O modelo Cunqueiro 91 está xa 
nos miolos dos organizadores: pu
blicacións, -retrospectiva fotográfi
·Ca, prémio· de prensa, encontro de 
investigadores musicais e concer- -
tos ao longo de todo o 92. Ptopora
se que a próxima edición da Sema
na de Estudos Hi~tóricos que orga
niza en Mon9oñedo a Deputación 
Provincial de Lugo sexa adicada á 
música eli .Mondoñedo e.na sua ca
tedral. A comisión haberá xestio
nar a reposición da lápida na tum
ba de Pascual Veiga no cemitério 
de Mondoñedo, destragada por 
descoñecidos hai máis dun ano. 

Todo, óbvio é, sob o patrocínio ab
. soluto das institucións, nomeada
mente da Consellaria de Cultura, pa
trocínio ~te ajnda por conseguir.+ 

,--
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O . autodeterminista Castelao - . 

A. sua postura sobre o _Estatuto, a Constitución e a língua marcou. un salto na história qo nacionalismo 

• X.C. GARRIDO COUCEIRO 

Na história do 
nacionalismo Galégo 
ténd_~se a estabelecer 
diversas etapas 
(provincialismo, 
rexionalismo, 
nacionalismo) con figuras 
clave· (Faraldo, Brañas, 
Vilar Ponte) que definiron 
·as liñas ideolóxicas deste 
Ihovimento ~ocial no seu 
momento. Asi 
os obxectivos marcados 
por estes movimentos 
ideólóxicos eran 
deseñados no seu · 
momento en función da 
conxunfura histórica pola 
que atravesaron·. Non en 

. tanto, o actual debate en 
prol da.autodeterminación 
non xorde no plano 

· teórico derivado como· 
rebote dos 
pronunciamentos doutras 
nacións do estado, ou da 
reestruturación que alguns 
estados do Leste están a 
sofrer. Se ben estas 
circunstáncias históricas 
póñeno de moda, e 
mesmo contribuen a que 
desperte roáis interese e 
adesión pola sociedade. 

Foi Daniel R .. Casielao, .na 
sua calidade de presidente do 
Cónsello de Galiza (govemo · 
Galega no exílio) quen parte 
a história do nacionalismo en 
ct'uas, e si~ifica unha infle
xión teórica na elaboración 
dunha formulación política 
dos obxectivos · definitivos· 
par¡¡ o nacionafrs~o -galego 
(mesmo poderiamos dicer, 
todo nacionalismo). O políti
co rianxeiro foi quen pasou a 
páxina da história de Galiza 
do autonomismo, e fixou de 
xeito -claro e inequívoco a · 
formulación teórica de cal
quer postulado posterior que 
necesariamente terá que par
tir da tautoloxia: "Se Galiza 
é unha nación, ten direito á' 

. Autodetenninac;ión". kp~
tir do discurso de Montevi-

. deo no 1944 pronunciado 
baixo o .título "A posición 
ideolóxica de Galiza" con. 
motivo da comemotación do 
referendQ do Estatuto, cal
quer criación: da teoria polÍtica no 
terro nacionalista pasa palas suas 
te~es, e non porque as pronunciara 
el e dogmatkamente precisemos 
de apelar á autoridade para Soster 
unha afirmació,n, senón porque 
ainda non foron refutadas. 

Concretamente ao respeito do mar
co constinicional español, di: "Nón 
é unha constitución o que nos preo
cupa. En Espafia n_on funcionou 
nengunha e tivo rnoitas. e todas 'cau
saron perturbacións. o que nos pre
ocupa, o que desexamos, é que se 
organice a representación política -
de España de modo que inclusive, 
poderiarnos prescindir da Constitu
ción". "Aceitarno~ a Constitución 

d_e 1931 como ponto de partida, pe
ro xamais como .tope das ,nosas as
piracións". Non en Janto, a Consti
tución que como a que hoxe ternos 
estea basada no réxime de Estatu
tos tan só consagrada o· centralismo 
ao xeito das "monarqúias absolu
tas": "O réxime de Estatutos é, por 
conseguínte un sistema político ba
sado na desigualdade dos pavos, 
que mantén priviléxios e servidu
mes anacrónicas". Asi nó ponto re
ferido-a· "Soberanía Nacional?, si, 
pero onde hai várias nacionalidades 
debe haber várias soberanías, se é 
que a soberanla é ~algo que debe to
marse en consideración". 

No último ponto titualado: "A nosa 

.. 

.atitude a respeito da estrutura
ción definitiva do Estado es-· 
pañol" afirma: "Nós defende
mos o princípio de autodeter
minación de todos . os povos 
que souberori conserv~~ atr~
·vés de séculos, a sua persona
lidade nacional, e por conse-

. guinte defendernos o direito 
de autodeterminación para · 
Galiza que conserv~ os atribu
tos dunha verdadeira-e auténti
ca nacionalidade" .. 

No "Sernpre en Galiza" re
marca esta idea: "Asi pois, o 

. sistema de Estatutos autonó
micos é inadecuado e até 
ofensivo que os Cataiáns, Ga
legó e Bascos. Galiza, corno 
Cataluña e Euskadi, é unha 
nación, e por conseguinte, ten 
direito a federarse con outros 
povos iguais a ela; e non reco
ñecerlle o direito de autodeter
minación -:--inclusive para vi
ver con absoluta independén
cia- será sempre un acto tirá-

nico e anti-liberal". 

A língua 

En canto ao estatus constitucional 
da nosa língua Castelao escrebe: 
"Unamuno ergueuse nas Cortes 
Constituíntes para impomos o de
ber e o direito de falar castellano 
-a língua oficial da República
recalcando .que a ninguén se lle pu
dese esixir o uso de nengunha lín
gua-rexional. E para probarnos que 
era moi comprensivo pronunciou 
estas palabras: "Toda persecución 
a una lengua es un-acto impío e 
impatriota". Pero non é impío ·e 
impatriota consentir que os mestres 
da Galiza falen unha língua dif e-

rente á dos seus alunos, ou que un
ha testemuña teña que modelar o. 
seu pensamento en castellano para · 
facerse entender por uri xuíz foras
teiro ?" ... "Non os castellanos da 
nosa República foron capaces de 
confiaren a un libre xogo das vá
rias culturas e línguas españolas a 
consagración definitiva do feito 
hexemóníco de Castela, gañando 
xa en lances irrev.isábeis: e para os 
seus anceios asimilistas non 11es 
ahondaba o influxo natural da sua 
superioridade sobre o que eles con
sideraban inferior, particular, re
xional. Era preciso, polo visto, o 
proseguiqlento da política opresora 
da monarquía, encamiñada a ma
tar, por asfixia, todo canto non fose 
castellano. Era preciso que as lín"
guas e culturas rexionais (somente 

'é nacional a língua de Castela) vi-
visen en campos de concentración 
ou sometidas ao xeneroso trato que 
a política liberal de Norte-América 
concede aos seus indios ... ". "Fren
te á política a imili ta do ca tella
nos non nos queda mái que un re
curso: opor unha rexa acción na
cionalista. A intransixéncia dos 
Galegos, frente á intoleráncia de 
Castela, é un acto de indeclinábel 
dignídade". 

Asi pois os tennos do debate de 
autodetenninación quedaron dese
ñados no seu momento polo Go
vemo galego no exílio, e calquer 
proposta que rebaixe este termos 
supón un retroceso ao respeito do 
avanzada desta declaración, xa 
que, como dixo Blanco Amor, 
"Castelao fíxolle ver Galiza aos 
Galegos, e deixounos na temoel -
abriga de ter que escoller. Despois 
del ninguén poderá aducir ignorán
cia, senón, mostrar má fé". + 
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Cunqueiro 
como ensaista 

Editorial Galaxia tirou do prelo o 
volume IV das obras completas (?) 
de Álvaró Cunqueiro, o tomo adi
cado a Ensaios. Un groso e varia
do volume onde 6 leitor descobrirá ' 
unha nova (?) faciana de Cunquei
ro. E coñecerá os seus gostos, a 
sua posición perante a língua, pe
ran te os problemas da tradución, 
p~rante os poetas e os narradores. 

O volunie, logo dunha pequena in
trodución de Carlos Casares na 
que se di que é unha escolma, quer 
dicer, que non están nen todos o 
ensaios nen todas as críticas e re
señas que o de Mondoñedo escre
beu en galego, veñen os textos 
deste que os editores dividen en 
vários apartados: "Novela e imaxi
nación", "Lingua Galega", "Lite
ratura galega", "Catalana", "Ale
mana", "Inglesa", "Portuguesa'_', 
"Sueca", "Outras literaturas", "Va
rias" e remata o volume co seu co
ñecid o discurso de ingreso na 
Academia Gallega: "Tesouros no
vos e vellos". 

De primeiras compriria sinalar al
gun erro: o texto que, presunta
mente, escrebeu Cunqueiro sobre 
Lord Byron é un texto de ... Lord 
Byron, que dicer, unha das múlti
ples traducións que facia o noso 
escritor. O artigo ' A recuperación 
literaria do galego", resposta a 
Manuel Rodrigues Lapa, debido a 
un ·erro do xomal en que se publi
cou, contén unha parte que non foi 
escrita por er, a que vai da páx. 31 
até o terceiro paragrafo (exclusi
ve) da páx. 34; parte que, se mal 
non lembro, <;Jebe pertencer ao po
eta Darío Xohán Cabana -el po
de confirmalo ou desmentilo. Un 
tercéiro erro, divertido, é o título 
"Terrori mo x.udeo. Sholom Alei
chem", xa que o orix.inário é l•Hu
morismo xudeo" (esperemos que a 
Editorial Galaxia non receba unha 
prote ta formal da embaixada i ra
elita; nen unha vi ita do Mo ad). 
E no que e refire á di tribución 
de texto , quizá o artigos dedica
do a e critores americanos non 
deberan ir no apartado de "Litera
tura ing~esa". 

A meio da leitura dos múltiples e 
variado textos que forman o volu
me, o le1tor pode tirar várias con
clusións: a) que Cunqueiro atinaba 
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Álvaro Cunquelro con Ramón Otero Pedráyo . . 
a primeira vista cos poetas, quer Interese suplementário teñen as 
dicer, falaba de poetas que daquela suas intervencións sobre a língua 
eran descoñecidos en Galiza e ho- (literária) ou sobre a novela. V~ra-
xe son de leitura obrigatóira (Ce- se que -i sua besta negra .é o "nou-
lan~ por exemplo); b) a fonnación veau roman'', e o realismo, xa que 
periodística das suas reseñas: son para Cunqueiro este era, como pa- _ 
para informar, non para emitir xuí- ra W. Stevens, só unha parte míni-
zos, ben que ás veces os emita; lo- ma da realidade. Outro interese tén 
go-de ler os artigos dedicados, por as páxinas dedicadas aos horóscb-
exemplo, a Trallc, Brecht, Celan ou . pos de escritores -e aqui faltaría 
Cummings, sabemos como é a sua ese horóscopo que fixo en 1975 e 
poesia; e c) Cunqueiro, nas suas que foi 'publicado nO"~anaque de 
reseñas, fuxia das anteolleiras ide- 25 anos da Editorial Galaxia. 
olóxicas. Pode ser o escntor comu
nista ou fascista, Cunqueiro fala da 
sua literatura, ainda ·que nos diga 

. quen era ideoloxic'amente, mais el 
pode apaixonarse con Brecht, por 
exemplo, que está nas suas antípo
das ideolóxicas. Quizá, como gran
de poeta, non nas literárias. 

En canto aos "ensaios", brillan so
bretodo os que lle dedica á sua 
grande paix.ón: Shakespeare. "As 
mil caras de Shakespeare" é un 
longo e maravilloso ensaio sobre o 
dramaturgo isabelino. Un ensaio 
que non ten nada que envexar aos 
grande traballo sobre o inglés, de 
Jean Paris a Jan Kott (mágoa non 
e reproduza a reseña que fixo ao 

libro do polaco e publicada o 19 de 
outubro de 1969 - "Eternidade de 
Shakespeare"). Logo de ler o tra
ballo- do gale~o. o leitor só sinte a 
nece idade de debruzarse sobre ~s 
obras <,io inglés. O mesmo aconte
ce, por exemplo, cando fala de 
Tralk, ou de Celan, ou de Villon. 

Tamén, 'como poderá ver o leitor, 
Cunqueiro fala de escritores gale
gos. Ás veces son simples recorda
tórios, mais outras son reseñas ·de 

. .libros. De Rosalia de Castro a Paz 
Andrade ou Vicente Risco e Otero 
Pedrayo. As páxinas dedicadas ·ao 
escritor de Trasalba, demostran o 
coñecimento que da obra de Otero . 
tiña o mindoniense. E non só coñe
cimento, senón a comprensión das 
súas novelas. Situa moi ben no seu 
contexto "Arredor de Si", e deseo:. 
bre ao leitor "Fra Vemero". Coloca · 
a Blanco Amor á cabeza da novelís
tica galega en reseñas cheas _de sa
bedoria, cultura e beleia. (Neste 
apartadó ·de literatura galega faltan 
reseñas de autores máis contempo
ráneos: Carlos Durán, Xoán Manuel 
Casado, Eduado Moreiias, etc.) -

Durante ffi'oitos anos Álvaro Cun
queiro foi non só un poeta tido a 
menos, un narrádor acusado de es
capista, foi, tamén, un crítico e en
saísta descoñecido para todos. O 
presente -volume amosa un espírito 
crítico, lúcido e xeneroso. E reafir
ma algo que se es-tá a discutir des
de certas instánéias interesadas: 
Cunqueiro quixo ser un escritor· 
unilíngüe, non o foi por causas · tan 
.sinxelas como o comer c.ada dia. 
Este volume confíamanolo dunha 
maneira prática: por que escreber 

~ en galego tantas reseñas sobre es
critores moitas veces descoñecidos . 
no seu país natal? 

Esperamos con impaciéncia que 
. aparezan novos tomos dos ensaios 
de Cunqueiro. Ainda queda moito 
material inédito, moitos artigos e 
. reseñas pot descobrir, de "Como 
hai_ que ler a Kafka" -sobre o . 
Kafka de Deleuze-Guattari-:-, até á 
xeración perdida norte-americana, 
pasando por Gabriel Ares ti,. pim> · 
Buzzati, Marce] Proust ou aquel 
belo artigo sobre o poema de J. 

_ Balseyro "Aquestas noites tan Ion- · 
gas ... "; sen é:Squecer aqueles ~utros 

, como "O galego nas suas maxias". 
Mentres, o leitor pc?dese deleitar e 
apren.der moito co presente volume 
dése grande poeta e escritor -e 
agora sabemos que crítico-- que 
foi Álvaro Cunqueiro. · + 

Chorimas, 
poemas 
de Manuel 
Re gal 

XGG 

Edicións SEPT ·quere rec;:uperar 
espácios de leitura e de presenza 
nos meios de comunicación. Abre 
unha nova etapa con Chorimas , 
poemas de intimidade e de soid~
·de , algo inédito na literatura reli
xiosa de Galiza. 

Efectivamente, se .ternos abundán
cia de poemas relixiosos, c~ecía
mos dunha poética oracional, sal
módica,. de acordo coas preocupa
cións espirituais de cristiáns de no
vo carimpo : cristiáns comprome
tidos co cámbio social e coa cria~ 
ción dunha igrexa liberadora. 

Manuel .Re gal leva anos neste 
mester de clerecía : prinieiro con 
canzóns de emprego .na litúrxia de 
comunidad.es· vivas_, logo cunha 
obra oracional a.o ritmo do dia e 
das estacións " un caxato para an-
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dar o · cami~o"_, agora con Chori
mas. Versificación simple, imaxes 

·auditivas; fluidez. 

A ~marela flor do toxo serv~ para 
recoller o aroma penetrante e con
fortante deste poemas. Neles está 
un concepto de Deus, próximo, pa
ternal e fraternal, hortizonte de 
arribada e garantia de verdade. Es-

. tá o amor de.Xúlia e de Xoan Car
los tecido na lembranza do " Can
tar dos cantares ", un poema Qíbli
co de amor desde o que partir para 
acertar a liberar eilerxias. Están, e· 
moi decididamente, ·presentes os 
versos de escarnio e mal dicir de 
canto pecha o camiño o.u sustitue á 

· esperanza que predica: hai toda tin
ha gura e implacábel crítica da 
Igrexa convenciónal tan dominante 
nas cidades e aldeas de Galiza . 
Compare o lector as duas colum
nas, . as do amor e as da door pola 
infidelidade. 

Ainareite cada día máis 

"Cada di~ 
os ineus pés iíldecisos 
deixarán pegadas máis leves 
nos· camiños da terra 
Pero eu amareite máis 
cada día -

Cada día 
os meus brazos frouxos 
apreixarán con menos forza 
o teu corpo doorido. 
Pero eu amareite máis 
cada día. 

cada día 
os meus ollps cansas 

· ollarán menos ó longo 
· e riláis ó fondo 
na encrucillada dos soños. 
Pero eu amareite máis 
cada día. 

Cada día 
a·miña palabra, 
en admiración roubada, · 
será máis curta e tatexante. 
Pero eu amareite máis 
·cada día''. 
(p.i30) . 

¡ Pqbre igrexa miña ! 

" ¡Pobre Igrexa miña, 
que pecha á xente o Reino do Ceo, 
sendo que a súa misión era 
abrilo! 

¡Pobre Igrexa miña, parva e cega, 
que ridi<;uliz.a a fe, 
enfrontando á xente con cousiñas 
e negándolle o. encontro 
.co Deus grande e salvador! 

¡Pobre Igrexa miña, hipócrita, 
que coa o mosquito e traga o camelo, 
centrada en ritos e ·rezos baleiros 
e esquecida·da misericordia e da xustiza! 

¡Pobre Igrexa mlña, falsaria, 
que coida as aparencias 
e está chea no seu seo 
de violacións dos dereitos humanos! 
¡Sepulcro branqueado 

.cheo de morte e de inxustiza! 

¡Pobre lgrexa miña! 
Que en ti todos nos convertamos 
e nos abramos á verdade de Deus." 
(p52) 

Polos seus poemas e máis pola sua 
vida de monxe-dinamizador de co
munidades rurais (especialmente 
en Abad.ín ), Manuel Regal Ledo é 
un dos criadores da lgrexa galega 
da inculturación e liberación: Unha 
parte da grande lgrexa, pero unha 
parte que se está a· dotar de litera
tura de formación , bíblia e salmos . 
Enténdese. desde ese 'sector, das 
103.000 comunidades de libera
ción do Brasil e de milleiros máis 
do mundo. Na Galiza, un pequeno 
grao sementado qu~ medra. + 

FRANCISCO CARBALLO 
Regal Ledo, Manuel, Chorimas, Vigo, ed. 
Sept, 1991, pp.14f 
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Touros en Galiza: O mártir da raza. Maside (El f!ueblo Gallego) 

INTELECTUAIS· 
CONTRA AS TOURADAS 

O ESPECTÁCULO CONGREGOU 
NA GALIZA UNHA OPOSICIÓN TRADICIONAL 

Nun gracioso artigo que hai ·pou
cas semanas Manuel Rivas chamá
balle a Frjmcisco Vázquez "Napo
leonciño", un calfficativo que re
sulta absolutamente caracterizador 
do proceder· do alcalde coruñés~ 
Non t~mos máis que ler se non un
ha nota do propio emperador fran
cés ªº capítulo m de o principe 
de Maquiavelo. 

"Prescribirei alí o uso da lingua francesa, co
mezando polo Piamonte, que é a pronvíncia 
máis próxima a Francia. Ningunha cousa 
máis eficaz para introducir o~ costumes dun 
pobo .noutro estranxeiro que acreditar alí a 
súa lingua". 

ANTÓN CAPELÁN 

do libro que pu
blica en .I 900 o 
Conde de las Na
vas. Pola súa par-

te, Tierno Galván 11.J~'i~~:_'7J~'?::::t:::::::::~ no volume Des- · L 
de el espectáculo 
a la trivializa
crnn define as 
touradas como un 
."acontecfmento 
naci9nal'', isto é, 
un espectáculo 
que entraña ·unha 
concepción · do 

· mundo e que esi-
.xe pron unci<J.rse 

Ciar.o está, o alcalde e os. con ce- ánte el , aceptáh- Taurofilos e antitaurofilos. A vaca: Xa ves, compañeiro, nes-
llelros do PSOE na Coruña non doo ou rexeitán- te preito nós non te.mos ~oz nen voto. (El Pueblo Gallego) 

podían limitarse á lqita contl-a a doo; por iso chega a for'inular es- fatas e modernizadores, ·como por 
normaliiaéión social do g.alego, .tas preguntas: · exe.mplo a Institución Libre de 
senón que teñen a ben fOrnentar . , Enseñanza, .sempre se opuxeeron 
o.utros costumes foráneos, de 'aí o "Desde e.~ta perspectiva. ciertos acontecimien- . aos espectáculos taurinos e á co-
apoio ás festas andaluzas de anta- tos no sólo transparentan una concepción del rrespondente alienación das másas 

t d d h mundo, sino ql!e son testimonio de cómo uña 
no e as oura as .e o~ano. comunidad lo es por pan.icipar en esa funda- urbanas qµe provocaban. Un pe.rió-

mental concepción y no en otra. Si .admitimos dico liberal de prestixig .como era 
Ninguén ignora que, no ámbito do 
longuísimo debate ideelóxico so
bre os touros en España, un sector 
reaccionario tratou de converter ás 
corridas nun sinal de identidade do 
españolismo: El espectáctdo más 
nacional é precisamente o titulo 

esto, ¿pefinirse ante un acontecirniento de tal El _Sol, riegábase a inserir reseñas 
cla~e no equivale a definirse ante la unidad - das corridas. Como motivo ·¡fa lec
nacional a 4ue se penenece? Y aún má~. ¿de-
finirse respecto de la comunidad nacional a - tura dunha reseña de El arte de 
que penenecemos no es tanto como definimos birlibirloque de Bergam ín fe ita 
ante nosotros mismos?"(!) _ por Salazar y .Chapela, Antón Yi-

llar Ponte denuncia o espacio qu·~ 
Evidentemente, os sectores europe- · lle dedicaban os xornais galegos 

ás corridas de touros, pero advirte 
que non é a· publicación de Urgoiti 
o único "que profesa.el tacto euro
peo, pedagógico, de no informar a 
sus lectores con frívolas reseñas 
del crimen de la plaza", e pon co-

- mo exemp.lo o comportamentb da 
pensa de Cataluña: . 

"Periódicos españoles son los de Cataluña: 
al menos como tales supongo que los consi
derará Salazar y Chapela. Pues yo no sé que 
.. La Veu", "La Publicitat": "La Nau", ni "El 
Matí", escritos en catalán, por no citar mu
chos otros de las provincia~ de aquel mismo 
país, hayan insertadó nunca reseñas de toros 
en sus columna~. Como t:impoco la~ inserto 
en mucho tiempo -ignoro si actualmente si
gue la misma costumbre- "La Vanguardia" 
de BarcelOna, pese a redactarse en castella
no. Algunos.de los mencionados periódicos, 
si no todos, llegaron a má~ todavía: al propio 
tiempo que a la exclusión de las re.~peña~ de 
toros. a no ofrecer amplios 'detalles de críme
nes 'ni a publicar la lista del sorteo de la Lo
tería Nacional"(2J. 

Ata o de agora aínda non se procu
rou facer unha análise da posición 
dos escritores e artistas galegas ante 
o fenómeno das touradas, pero o 
certo é que en Galicia o debate ad
quire trazos orixinais, pois non soa
mente se denuncia o sacrificio dun 
animal na praza para disfrute das 
masas, ·senón' tamén os esforzo po
la asimilación ao costumes propio 
da cultura de ex pre ión ca telán. 

Ao estudiar o ideario do Partido 
. Galeguista, Xavier Castro puxo de 

relevo como os nacionalistas non ti
ñan unha visión provinciana da 
cultura, de aí que defendesen a eu
ropeización de Galicia, pero tamén 
reaccionasen ante a "introdución en 
Galicia de certos usos e costume 
éiu usanzas culturais" no senso am
plo, que lle semellaban extravagan
tes e miméticos. Tal sucedía, a títu
lo de exemplo- co feíto de que no 
curso dunha procesión de Semana 
Sa_nta.se cantaran saetas, cousa que 
critican. Ou que se celebraran corri
das de touros en Galici.a, censuradas 
por "bárbaras e alleas aos nosos 
costumes festivos'~(3). 

De todos os xeitos, eremos quepa
ra ter unha idea da posición dal
guns escritores e artistas galegos 
ante a pretendida "fiesta nacional", 
nada mellar que analizarmos con 
certo detalle o debate que se pro
duce en Galicia a finais do ano 

· 1925, motivado polo intento de 
construír unha praza de tauros en 
Santiago. 

TOUROS EN SANTIAGO 

Como é sabido, desde mediado · do 
século XVI, entre o e pectáculos 
con que se celebraban as festas pa
tronais- de .xullo en Compostela, 
podían . figurar as corridas de tou
ros, para as que se habilitaba a Pra
za do Obradoiro. Neste lugar orga
nizáronse corridas- ata o ano 1802, 
pero para outras festividades me
nos importantes tamén se serviron 
da Porta do Camiño, da Pra'za do 
Campo e do Toural. Segundo o 
cronista local Sánchez Rivera (4); 
a primeira praza propiamente dita 
contruíuse na Alameda ao redor do 

·ano 1820, e a derradeira, que se le
vantaba no lugar que hoxe ocupa o 
Parlamento, foi derrubada cara ao · 
1833. A finais do XIX e comezos 

- do XX o espectáculo taurino reser
vouse · exclusivamente para os 
Anos Santos, e a_ praza de madeira 
erguíase na parte baixo 'do campo 
de Santa Susana. 

Nese lugar estaba precisamente a · 
do ano 1917, q~e motiva a publica-· 
ción do primeiro gravado de Caste-
1 ao en A Nosa Terra (20-YII-
1917), :o . célebre "¡Lástima de 

. bois!. . .'.', que vai formar parte do 
álbum Nós. A esta praza refírese o 
autor da "Poslal enxebre" no vo
ceiro nacionalista (30-II--1917) ao 
contrapoñela ideoloxicamente ao 
monumento ·a· Rosalía, inaugurado 
o trinta des.e mesm·o mes: 

"Agora, ollará ós seus pés, que triparon tanta> 
espiña> na vida, coma aldraxe fondo á súa ra
za, unha cousa estrana capaz de facela arrene
gar de tódolos homenaxes: un foco de flamen
quismo, . un logar noxento no que os ares da 
terra se envenenan e empod.reci:n; a antiesté· 
tica paraza de touros, onde moitos .homes sin 
corazón contempran chegos de ledicia, como 
manirfzanse vellos cabalos e nobres bois .. . " 

De todos os xeitos, ata o ano 1925 
non se' produciu un verdadeiro de
bate sobre a construción dunha 
praza de touros permanente en 
Santiago. A iniciativa partiu da 
"Liga de Amigos'', unha sociedade 
que se facía cargo anualmente da , 
organización das festas do Apósto- ' 
Iq; para sufragar os gastos·que oc.a
sionaban os festexos, a xunta di
rectiva percorría a cidade recadan
do o diñeiro. necesario, sobre todo . 
entre os comerciante . Aínda que 
xa fixeran xestións para a constru
ción dunha praza estable outras Cii
rectivas, a pre idida por Reino Ca
amaño retoma o vello proxecto 
dunha reunión celebrada o 3 de 
Novembro de 1925. Calculába e 
que a construción a cendería á 
200.000 pts. e que estaría termina
da nun prazo de. ei me e , i toé, 
para o Ano Santo de 1926: 

"Se utilizarán los materiales que hay ya aco
plados en el ant iguo solar de la derrubada pla
za de toros. levantándose el nuevo edificio 
con ladrillo y hormigón de forma que pueda 
resi. tir I ~ invernada>. (. .. ) Se explotará luego 
pola la Liga para us espectáculq y será aren· 
dado para otr'o que orgaQien di verso empre: 
sario>.(. .. ) Con carácter permanente arrendará 
la Liga locale amplio de que di pondrá este 
local , muy apropó ito para garaje ".(5). 

O 20 de novembro a directiva da 
Liga diríxe e ao Concello olicitán
dolle a conce ión do terreo muni
cipais que ocupaba a amiga praza: 

" La conce ión ha de er para con uuir un 
Circo, donde pueda la Liga dar us espectá
culos y ·hacer sus fie Las, como cumple al 
rango de Santiago. Está próximo el Año San
to, y para los festejos patronales de entonces 
queremos contar con la obra~(6) . 

Na reunión do Coq~:ello do dia 30 
de novembro é denegada a petición 
dos terreas por dez votos contra 
seis, aínda que acorda concederlle 
unha subvención, así como os ma
teriais da antiga praza de madeira. 
Na in tancia que a Liga de Amigo 
d.irixe ao Concello chama a aten
ción o feito de que fagan referéncia 
á prote ta que nalgún medio de 
comunicación viña xerando e ta 
iniciativa. O dou xomai antia
gue e da época (El Compo tela
no e ·El Eco de Santiago), debido 
ao seu cará~ter profundamente 
con ervador, apoiaron de forma 
entusiasta o proxecto da Liga. Pero 
quen máis e caracterizou foi. en 
dúbida, o director de el Eco de 
Santiago Celestino Sánchez Riera. 
A fin de xustificar ideoloxicamente 
a empre a en que e taba volcada a 
Liga de Amigo , co eu p udóni
mo habitual de "Diego de Muro ", 
publica unha erie de tre . artigo 
intitulados "Los toro . en Compos
tela"(?), nos que e trata de e ta
blecer con grande erudición a tra
dici_ón dos espectáculos taurinos en 
Santiago. Os textos do director de 
El Eco de Santiago constitúen un- , 
ha resposta a unha invitación do 
escritor Leandro Pita Romero(8), · 
que participou tamén na polémica 
e chegou a afirmar que Composte-
la era taurófila. 

1 

MATERIAIS DUN DEBATE 

_O prÍmeiro de Nªdal de 1925 El 
Pueblo Gallego publica unha carta 
que o filántropo galego residente 
en Buenos Aires .Gumersindo Bus
to lle dirixe a un amigo de Santia
go, ao ler a noticia do proxecto da 
construción da paraza én La Na
ción da c~pital arxentina: 

"Unha plaza de toros en Santiago con.stituyc 
un sacrilegio es atentatorio a la dignidad de 
la ciudad universitaria. En vn. de plaza de 
toros debiera~ construir un Estadium par~ 



deportes y ejercicios físicos que ennobl~en 
y dan vigor" . . 

O benemérito creador da Bibliote
ca America refire que, x"a había 
anos, lle suxerira ao alcalde a 
construción, por med.jo de acción~. 
dun estadi9 e dunha piscina no bai
rro. de Vista Alegre: ' 

"Eses mismos señores capitalistas bien pudie~ 
ran pe,nsar en ella, abandonando la idea de la 
plaza de toros. en la seguridad que obtendrían 
mayores resultados. Los toros. si bien tienen 
su atractivo espectacular. resultan en el desa-· 
rrollo de la~ corridas de un efecto brutal inno
ble. Nada enseñan ni educan. Además. son 
espectaculares para tres o cúatro días. del año. 
En cambio. los ejercicios físicos. los deportes 
nobles no sólo educan y fonalecen •. ino que 
también apar!an a la juventud de otras dis
tracciones. por lo regular viciosas, del juego · 
y las tabernas. por ejemplo. Se practican todo 
el año y. por lo tanto. todo el año proporcio
nan eniradas al capital in venido." 

No mesmo número do xornal de 
Portela Valladares aparece un co
mentario a esta carta de Gumersin
do Bu to co título de "¿Stadium o 
plaza de toros?", na sección "Arar 
y cantar" que Evaristo Correa
Calderón mantiña nesta publica
ción de Vigo. O artigo do director 
de Ronsel comeza cun eloxio do 
pap,el modernizador desempeñado 
pola emigración en América: 

"Confesémo lo con pe. imismo. Todo, todo 
tenemo\ que esperarlo de nuestros de! terra
dos. Cuanto mayor es la ausencia de tiempo 
y de espacio, más se intensifica la nostalgia 
y la adoración. Y es Ja distancia también la 
que hace ver con mayor clarividencia el ver
dadero enfoque que nue ero problemas. el 
lado conveniente de las co as. { ... ) Don Gu
mersindo Busto al oponerse a la creación de 
e e insólilo símbolo 1.aurómaco en Santiago. 
no hace tan ólo una labor negativa. Com
prende que Compo lela debe de penar de u 
somnolencia ecular. pero no para in enir 
u energías nacientes en una ab urda obra. 

sino para con truir al margen. en Jos extra
muro de u ambiente tradicional. un gran 
Stadium que vinie e a llenar las nece idades 
de la época y de Ja localidad". 

A glo a de Correa-Calderón conti
núa facendo ver a nula contribu
ción ao turi mo que traería consigo 
a construción dunha praza de tou
ro , e remata destacando a conve
niencia dun e tadio deportivo para 
a modernización da vida universi
taria de Santiago: 

"A f como la plaza de toros vendría a inten
sificar el ílamenqui mo. uno de los vicios de 
la raza Ja con trucción de un Stadium, como 
también de la Residencia de Estudiantes evi
taría en gran parte la crecienle emigración de 
Ja juventud gallega a otras Universidade . 
por no hallar en e le lugar donde di traer sus 
ocio y donde atbfacer sus predilecciones." 

Afnda que dun xeito tanxencial, 
interveu tamén ne ta polémica o 
e tudiante de Filo ofía e Letra Ra
món, Martfnez López coa publica
ción do artigo "O arquivo antigo de 
Galiza" en El Compostelano (2-
XII-1925). O cofundador do Semi
nario de E tuda Galego dá conta 
de que nunha das últimas reunións 
de ta in titución cultural e tratara 
da nece idade do traslado do arqui
vo á cidade de Santiago, . 

··xa non soio por ser como é Compostela a 
capital "de feíto e de dercito" da Nazón Ga
lega, scnón pola neccsidade cada vegada 
máis larente de facer a nosa cstoria, o recor
do das nosas grorias e da nosa cultura": 

Repróchalle á cidade que,' en 
cambio, se preoc.upe de cousas tan 
pen~grinas como 'era a construción 
dunha praza. A falla dunha oferta 
dunha· sede para o arquivo por 
parte da cidade de Santiago para 
Martínez · LÓ-pez aín'da era digna 
de maior censura polo feito de 
que existía "un cabaleiro que con . 
xenerosidade diña da máis outa 
loubanza" -¿D. Xoaquín Arias 
Sanxurx,o?- se comprometera a 
pagar todos os gastos do traslado 
e instalación. O breve artigo, que 
remata cun chamamento galeguis~ 

- ta . aos estudiantes, pon ben de. re
le,vo a aline(!.ción ideolóxica. en 
que vivía a cidade, mobilizada por 
cuestións á marxe da realidade" 
c.ultural d~ Galicia: · 
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"Somentes adicándose tolamente ao torco coi-
. do que pudo deixar a un lado a "affaire" do 

arq uivo. ( ... ) iQuen sabe si pensará poñer 'no 
sitio da Universidade .. unha academia de rau
rpmaquia como contan as estorias que el Rey 
Femando VII quixo-facer con toda<; a<; Uni
versidades Hespañolas. E namentras outras 
cousas tan serias cóma ista tenas abandoadas". 

Cinco días máis tarde ·aparece no 
mesmo xornal un artigo intitulado 
"Toros en Compostela y vegetaña
nos disfrazados", que asina un tal 
"Erasmo". Aínda que non h¡ü refe-· 
rencias concretas a Martínez López 
nin ao tema do arquivo, convértese 
de feíto nunha réplica da interven
ción do membro do S.E.G. Coñsi- · 
dera que o problema se desnatura
liza ao plantealo de forma errónea, 
pois para "Erasmo" as diversións e 
as festas dunha cidade constituían 
unha manifestación colectiva 
"completamente al margen de sus· 
tradiciones históricas y de su vir
tualidad artístic-a y cultural''. O 
máis curioso deste texto é a acusa
ción da hipocre_sía que dirixe aos 
adversarios da construción da pra
za de touros , aos que preserita co
mo inimigos do progreso da cidade 
e como defensores dunha utopía 
campesina: 

trucción da praza apªreceu no nú- · 
mero de xaneiro de 1926 co título 
de "Unha praza de touros en San
tiago. -~ nosa protesta''. Apesar de 
que non vai asinado, coidamos que 
o seu autor é o nacionalista éoru
ñés Víctor Casas, quen se refire á · 
"castiza festa nacional" na súa sec
ción "Cousas" no mes de xuño de 
1926. Comeza destacando o prota
gonismo da Liga dy Amigos en to
da a .campaña e, non obstante as 
protestas aparecid,as nalgúns xor
nais, xa a dá como triunfante: 

"Mais a pesar de todo sabemos que a cousa 
Jev.arase a termo e na xurdia Compostela,. 
páxina1nmortal da nosa historia. erguerase 
un moimento máis. Un moimento á barba
rie, un templo de framenquismo noxento e 
n;pugnante". · · 

A continuación pasa a rebat¿r as ra
zóns aducidas polos defensores da 
~onstrución da praza, que se cifra
ban fundamentalffiente no aumento 
de_ visitantes ·e, por conseguinte, no 
aumento do comercio. Para· o arti
culista de A Nosa Tes;ra eses argu
mentos económiéos eran mói débi
les, pois lembra que a praza de Pon
tevedra 1evaba bastante tempo sen 
corridas por ser un fracaso e ·na da 

que distan de e'rixir ~nha praza,, 

"por amor á arte. por r.espeto á cultura, por 
· acatarnento ao mandato da tradicjonal vida, 

compostelán, por patriqtismo, por galeguis
. rno e por senso común". · 

A este escritor non se lle · oculta o 
significado simbólico que adquiri
ría unha praza de touros, á marxe 
xa de todas as cuestions econórni.:' 

1cas, e entón a súa denuncia cobran 
unha dureza e radicalidade que non 
achamos noutros textos: ' 

"Ademais hai · despois a razón suprema para 
non tolerar tarnña barbaridade. O rebaixamen
to espiritual, o atentado á cultura, o denigran
te para ¡s bon nome de Santiago, a vergoña 
que representaría para os santiagueses e aínda 
Para os galegos, o tolerar que no pobo grorio
so-que nos fala da nosa historia, que garda 0s 
tesouros máis" xurdios da nósa pasada grande
za, na cidade tradicional galega onde tódoJos 
currunchos respiran un ambente ·de arte, de 
cultura, de galeguismo xurdio~ no propio co
razón de Galicia, érgase unlia praza de touros 
símbolo de dex¡:neración, de barbarie, de in
cultura, dunba festa allea contraria áo noso 
temperamento racial 'que sería unha mancha 
denigrante e vergoñosa encol do manto incó
lume da capital espiritual da Nosa Terra". 

Pór tratarse dun x~malista que uti
lizou decote as súas colaboracións 
nos periódicos galegas como- unha 
escala permanente de eduGacióñ 
cívica e 'de galeguismo, Anton Vi
llar Ponte, 1oxicamente, ,tamén se 
referiu ao problema da praza de 
touros de Santiago, aínda que non 
ternos constancia de que lle dedi
case un artigo ex professo. No xor
nal Galida de Paz- Andrade publi
cou o artigo "La flamenquería que 

· nos desprestigia" sobre unh·a bece
rrada na praza de touros da Coru
ña, á que foran convidados xefes e 
oficiais dun cruc~iro- alemán e gar
damariñas dun buque es.cola norue
gués. O espectáculo taurino res.ul
tara tan salvaxe e cruel que os és
pectadores abandonara a praza an
tes de rematar a lidia, e un carni
ceiro de profisión tivera que rema-

- tar os becerros para que non conti- · 
nuasen· sufrindo. A indignación 
que experimenta Vi_llar Ponte ante . 
a existencia <lestes feitos fai que o 

. ton air~qo percorra todo o texto:_ 

Os xornais traen a noticia de que pronto vai a se comenzar a construcción en 
Santiago dunha nova praza de touros. Santiago Mata Tour;os (La Concordia). 

"¿Cuando se barrerán de nuestra 'Herra los· 
pocos anos flamenquistas ... que no otro nom
bre merecen las plazas de toros, con que con
tamos? Grande orgullo ¡oh san\iagueses que 
soñáis todavía-con lidias y lida6ores flamen
cos!. debe experimentar Vigo en estos. mo
mentos: al poder decir a voz en grito que es 
la única ciudad española de importancia que 
no sufre la vergüenza de ver abierto en su 
cuerpo urbano un circo taurino. ( ... ) Después 
de -esa becerrada grotesca y ciiminal sí que 
encontraríamos justificadísima una protesta 
de toda Galicia contra La Coruña flamen
quista. Lo menos que los gallegos cuÚos, 

"Los toros en Compostela no van a profanar 
ningún culto digno de respeto. ningunha de
voción pr9funda y honrada. ( ... ) La prensa 
regional, muy digna de consideración, inter
viene con harta frecuencia en los asuntos 
propios de esta ciudad: para dictarnós líneas 
de conducta muy respetables ~orno normas 
ideales. pero que de seguirlas fielmente con
vertirían Ja ciudad santa, en un museo muer
to. para toda manifestación vital.( ... ) Es el 
puritano de la cullllra escandalizado y teme
roso de profanar tradiciones históricas respe
tables. Vegetariano disfrazado de quisiera de
purar la vi'Cla de todo elemento pecaminoso. 
Abstemio a quien molesta el humo del ciga
rro y entusia<;ma la ley seca 

Este tenaz adversario se refugiará 
en toda trinchera, para batirse de
nodadamente. Defenderá el paisaje 
contra la ciudad. La visión 
apacible y sedante del campe, con
tra la invasión de "los muros blan
qu~ados que ~a ocultan y mutilan'.\ 

Como non podía deixar de · aconte
cer, o tema da praza de touros en 
Santiago tamén foi tratado en A 
Nosa Terra. Cremos q~e dalgún 
xeito xa e~faba presente a polémica 
no feito mesmo de que se escolma
se a "Revista dunha corrida ¿de 
touros? na vila de Noia '<feita por 
un labrego)" de Enrique Labarta 
Pose no número de xuño de 1925, 
como homenaxe póstuma a este 
humorista galego, que acababa de 
falecer en Barcelona a consecencia 
das fer.idas récibidas nuh accidente 
ferroviario._ 
O artigo aborda o tema da cons-

Coruña poucas máis tiñan lugar que· 
as dúas ou tres do mes de agosto: 

"Certo é que nese tempo acude 1ñoita xente 
de fóra pero non é somentes polos touros se
nón porque é xente que pasa unha longa tem
porada veraneando, outra que toma como pre
testo os touros para vir a pasar tres ou catro 
días na Crúña que Lle ofrece oeste tempo de -
festas alicente dabnndo para se divertir e ou
tra, a máis pequena, por , ver os touros .. ( ... ) 
No resto do ano dáse algún que outrci festival 
ao que acuden excrusivamente os coruñeses". 

Para o autor de "A nosa prote~ta", 
en caso de constuírse a· praza, non 
podería dar máis que unha dúas ou 
tres corridas nas festas do Apósto
lo', moi próximas no t~mpo ás das .. 
festas da Corufia, o que fai que du
bide seriamente do éxito económi
co. Ademais, durante case todo o 
ano, a praza !;le Santiago estaría pe
chada, como a da Coruña. E todo 
isto sen contar os inconvenientes 
que· para o espectácufo taurino pre
sentáría o cli!11a· de Santiago no 
mes de Xullo: 

"Ten Santiago. nas riqueza' monumentá'> ar
tísticas que atesoura. atraitivo dabondo para 
levar continuamente a el uriha .boa cantidade 
de fora'\teiros que son os que deixan os car
tos. Esto vén·xa sucedendo· e parécenos que 
11on ·val a pena consumar un atentado tan 
enorme. a construcción da praza~ por Únhas 
peseta' máis que poida ingresar aínda no ca
so de que os touros· escrusivamente poidan 
darlJa<;. que con fundame~to o dubidamos.". 

Pero, cómo no caso doutros inte
lectuai~;, son tamén 'razóns ideoló- -
xicas as que moven a ·pe4ir aos 
responsables da Liga de Amigos'· 

• conscientes y de sentimientos europeos -sin 
exclúir a los coruñeses de tal pergueño- po
dríamos y deberíamos hacer ahora, sería ele
var un mehsaje a los marinos del crucero ale
JTlán y del buque-esc-uela noi:uego, diciéndo
les que a nostros . tanto como a ellos. nos re
sultan odiosas, por lo salvajes, las becerradas 
y las corridas de toros" (9). ·. 

Ao éontemplar de preto o desen
volvemento deste debate ideolóxi-

. co no Santiago de 1925 chama 
grandemente a atención a. falla de 
i"ntervención na mesma dalgunhas 
personalidades da Universidade. 

·_un comportamento qu~ non nos 
estraña dado o desfase e atraso· da ~ 
mesma. así como o divorcio se 
cular que mantivo con respecto ;\ 
realidade social do entorno. Ora 
b-en, dificilmente se pode achar un 
mellor ·diagnóstico da Universida-

. de de -Santiago á altura de 1925 · 
que no artigo "Oalieia y su Uni
versidad", qUe ·publica o pensador 
da Póboa do Caramiñal Victoriano 
García Martí en El Compostela
no (2-VII-1925): García Martí 
asegura que a Universidade gale~ 
ga, como ·a española en, xeral, non 
está á altura dos tempos por cul
pa, fundamentalmente, dun siste
ma pedagóxico 1tradicional, que 
tende á reiteración de doutrinas li
brescas á marxe da investigación 
da realidade soda!. Para este es
critor a Universidade tiña que asu.
mir unha función orientadora dos 

. ·intereses gafogos ante a falla .dun
ha grande urbe: 

"La carencia de. una gran ci~dad en Galicia 
que afine y depure ei espíritu regional obli
ga a nuestro centro universitario a ser el ór
gano de encauzamiento en estos momentos 
de crisis y de evolución, señalando normas 
directiva<¡ a Ja vida cultural y contribuyendo 

· a modelar el alma gallega, aunando los es-
fuerzos de lodos". · ' 

Recoñece que os pequenos focos 
culturais e os grupos dé vangarda 
que ían agromando en Galicia da
quela non tiñan a súa orixe ao re-

. dor da Universidade e menciona 
aos intelectuais ~leguistas ent~e 
os signos de rexurdimento, a pesar 
de ser García Martí un intelectual 

·que .se mantivo á marxe do move-
men'to nacionalista: · 

"El· panorama moral de Galicia en este res~ 
pecto es desolador.. . La inquietud intelec-

. tua_I de un grupo de gen\es preparadas en 
Orense (Oter.o Pedrayo , Risco , Eugenio 
Montes ... ). alguna persona lidad de Lugo 
(Correa Calderón) , un cierto impulso de de
senvolvimiento en la Prensa regional, muy 
acusado en Vigo; los anhelos cosmpolitas de 
las juventudes. que se agrupan en tomo de Ja 
revista Alfar, de La Coruña, nada -tiene que 
ver de cerca ni de. lejos con nuestros centros 
oficiales de cultura". · 

Garcia Martí non participou no de
bate taurino de Santiago no . ano 
1925, pero convén lembrar, aínda 
que só sexa com9 simple curiosi
dade, que no seu libro Lugar~s de 
devócion y belleza inclúe o capí
tulo "Los toros en Noya'', no que · 

· fai. unha descrición das festas de 
· touros ce1ebradas no Curro en hon
ra de San Roque ou do degütado 
cando visitaba o distrito. De feito, 
trátase do mesmo _costume ·que 
describira en verso Labarta Pose 
en 1886: 

- ,, / 

"No se párecen en nada. ni tienen preceden
tes en la historia del toreo español. Se trata 
aquí de unos toros esencialmente gallegos. 
Mujeres y niños llenan los balcones y venta
nas de las viviendas. En-un palco de madera 
con tr¡¡.za gótica asiste Ja corporación munici
pal con m_usica. La mayoría de los hombres 
permanecen en Ja vía pública. El toro corre 
de· un extremo a otro de la calle. dando lugar 
a las más variadas y amenas notas cómicas. 
Nada está previsto. Los aficionados no han 
asistido· jamás a una conida seria, de suerte 
que todo es espontáneo, y la iniciativa indivi
dual goza de una absoluta libertada. Cuando 
un an.imalito se cansa, sueltan otro y otro. 
Las carreras, sustos, caídas y risas, no ces~n 

. mientras dura el espectaculo, un pouco inge
nuo, y. aunque menos artístico, merios bárba
ro que el de una corrida formal"(IO). 

A esfa polémica o ano l 925 refe
riuse Manuel Hermida Balado no 
artigo "Toros en- Cornposrelá". pu
blicado no semanario franquista El 
Español (13-VII-1946), que diri
xía o fascista Juan Aparic'i©. O 
texto estaba•moitvado pola noticia 

---· 

de que un empresario ·de Vallaao
lid, dono dunha praza portátil, ía 
organizar unhas-corridas con oca
sión das festas do Apóstolo dese 
ano. A fin de evitar as reaccións 
antitaurinas dos que consideraban 
que por tradidón a cidade de San
tiago era antitética coas touradas, 
Íembra que no primeiro tomo . da -
biografía do cardeal D. Rodrigo 

. ·de Castro escrita -por t;\rmando 
Cotarelo. cóntase que fqra en San
tiago onde se celehrou. o dia de 
San Xo;\n de 1·55-L a primeira co
rrjda de touros feita en Galicía. A 
tourada fora unha homenaxe da ci
da ao rei Filipe II, ·que se dirixía ~ 
Corúña par¡i embarcar rumbo a In
glaterra, onde ía co_ntraer matrimo
nio con Isabel Tudor. 

Así e todo, o cronista de Monforte 
non deixa de. recoñecer que o es- . 
pectáculo taurín·o nunca .tiv ·era 
_arraiga en Galicia: 

"Quizá por esto. por el sentimiento dolqroso 
que produce a los gallegos el sac·rificio inútil 

·del toro. no cuajó jamá~ la fiesta brava en el 
ángulo nacion.al del Noroeste. No importa . 
que en La Coruña se celebren tres corridas 
anuales para recreo y desfogue de los seii-Ori
tos veraneantes que -¡,y luego?- palmote
an y voceferan' como si :ilgo de esto enten
diesen". 

(Pasa á páxina 23) 
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CULTVRAL 

FRAGANCIAS ECÉNITDAiiABANA 

. As revistas femininas galegas da 
Diáspora. A prensa é sen dúbida a 
menos coñecida e estudaba de todo 
o conxunto hemerográfico galego. 

Segundo as nósas referencias, só 
dous autores/as se terían ocupado 
da análise destas publicacións. 

Mari Carme Pérez País, sen dúbida 
a mellor coñecedora da historia da 
prensa galega, ten feito ·un achega
mento a esta cuestión, nunha cola
boración para o volume usocieda
de e Movemento Obreiro en Gali
cia. III xornadas de Histoda de 
Galicia", que baixo a coordenación 
dos profesores Xesús de Juana e 
Xavier C¡istro," editaba a Deputa
ción Provincial de Ourénse en 
1986. É tamén da ·súa autoría a voz 
"prensa". na Gran. Enciclopedia . 
Galega (1984), na que se salienta o 
pulo atinxido pola prensa galega 
da emigración, · fundatnentalmenfe 

. en.Buenos Aires e na Habana. 

,Desde 1872~en que saía "La Gaita 
Gallega" da Haban~, o primeiro 
xornal,_galego da Diáspora, até a 
década dos 80 deste século, locali-

. za esta autora 266 xomais fóra da 
terra, o que const_ituiría entre o 9 e 
o _ l 0% de toda a prensa galega 
existente ao longo da historia 
(arredor dos 3.0QO xomais). 

. Precisando máis, corresponderíalle 
a América o 6,84% de todas as pu
blicacións periódicas, o que dá un
ha cifra de 200, das que o 24% 
(51) terían a_súa O(ixe en Cuba. 

Xosé Neira Yilas, pola súa parte, 
ten estudado .a prens-a-galega en 
Cuba, result~ndo de aí a publica-

. ción dun libro: "A prensa galegá 
,en Cuba" (Sada, Ediciós do Cas
tro, 1985) ~ a colaboración na 
Gran Enciclopedia Galega, coas 
voces "Cénit" e "Fragancias". 

Dentro da escolma das. publica
cións galegas da Habana, feitas por · 
estes ·dous autores, nós irnos hox~ 
referirnos ás <lúas revistas da aso
ciación "Hijas de Galicia": "Fra
gancias" e "Cénit", por tratarse de 
publicicacións dirixidas explicita-

. mente ao sexo feminino. 

No mes de Xullo ·de 1931 xurdía 
"Fragancias" ("Revista de la Aso
ciación Hijas .de Galicia de la Ha
bana"), que se editaría no pazo do 
Centro Galego da Habana, tendo a 
sé administrativa na da propia aso
c.iaciÓn "Hijas de Galicia". 

Anceiaba publicarse mensualmen
te, mais só saíu un número. Da di~ 
rección encargábase Eduardo ~· 
Marzoa, sendo o administrador 
Manuel Campos. 

Escrita íntegramente en castelán, 
'apórtanos información sobre a acti
vidade da asociación "Hijas de Ga
Jicia" e do corpo médico, dentistas, 
farmacias e servizos diversos da ca
sa de saúde "Concepción Arenal". 

As revist~s f ei:ninínas galegas da Diáspora 

/~ 
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En conxunto· é a ·súa unha visión 
moi supcrfidal da sociedade, vi-. 
sión aa que falta calquera clase de 
alusións á vida cotiá Qas mulleres 
ou aos problemas que conleva a 
emigración, entendéndos~ a condi
ción feminina ao xeito tradicional 
e considerando que a puericultura, 
as modas e a beleza constitúen to
da a preocupación. das mulleres, 
que por suposto teñen a función 
primordial de exercer de an:ias de 
casa. 

Malia aos nosos intentos cómpre 
suliñar a imposibilidade de atopar 
esta revista, que moi posibelmente 

. se atopará na Biblioteca José Mar
tí da Habanq, e non fai falta repetir 
que o seu lugar debería estar nun
ha futura Biblioteca Nacional de 
Galiza. 

. A REVISTA DEITA 
· CURSILERÍ~S, 

FRIVOLIDADES E 
·MIXIRICADAS A 

EITO, QUEDÁNDOSE ·-
NÚNHA VISION . 

SENTIMENTALOIDE 
. E IRREAL DO 

MUNDO 

sual até o Nadal de 1960. 

A redación e ~dministración da re
vist_a ·_ esaba en .Campanario, 59, 

. •.' . 

: meses). Contiña ilustracións ta- · 
mén, sobre todo para presentar os 
produtos dos que se facía propa
ganda. 

Ignoramos a tirada desta revista, e 
no referente ao prezo coidamos 
que nos primeiros anos se reparti
ría de balde (non podemos afirma:. 
lo categoricamente), mais....desd~ 
1948,. . ao ·menos cada exemplar 

· custaba 10 centavos, mentras a 
suscrición anual era dun dólar 

: (cantidade pu~amente simbólica). 

Da dirección · encargouse José 
. Álvarez N úñez nunha primeira eta
pa, pasando logo o posto a José 
Antonio Clark, médico na Casa de 
Saúde "Concepción Arenal", que 
dirixiu a resvista ao menos desde 
xuño de 1948. 

("Deportes"). Manuel Viada {"Es
cenario y Pantalla" e "Radio Noti
cieiro" sobre o mundo da comuni
cación" e Gustavo B~guer con co
laboracións moi emotivas. 

A lista de colaboradores/as é moi 
ampla: Dámaso Pérez Valenzuela, 
Daniel Sensney, Angles Caíñas, 
Arturo Mayse, Mércede~ Mesa, 
Alfonso Valdés, Alfredo Mouren
za, Osear Rolán, Salvador Loren
zana, Hel vio Corona, Cándida 
Couceiro, Ros.endo Dorrego, Lia 
_ü'Flaherty, Will Rebustillo Ottiz, 
Carola Jack on, etc. 

Divulgaba actividades da asocia
ción "Hijas de Galicia" no -que 
-concernía ao ervizos empre ta
ctos á muller emigrante, enxertaba 
re eña gráfica de acto público , 
conferencias médicas, renovación 
de xuntas directivas, temas hi tóri
cos cociña, aúde, hixiene, co tu
ra, semblanza de figuras galega 
sobranceiras, nota sobre cine, tea
tro, música, deportes, narración li
terarias, etc. Os textos ían practi
camente todos en c~telán agá al
gúns poemas en galego. 

No referente ao apoio publicitario 
cómpre suliñar que e enxertan 
anuncios de xeladerías, distrioui
doras .de libros, limpafogares, ópti
cas, etc . 

Á hora de éomentar o contido des
ta revista· debemos salientar a úa 
defensa do ideal tradicional de mu
ller, ideal que se explicita nunha 
hipervaloración das actividades 
domésticas e da preocupación fe
minina pola beleza corporal que 
no fondo euge a considerar e co
mo a cualidade mái meritoria de 
calquera muller. 

A preocupación pola condición fe
minina limítase a moi e casas cola
boración : "Galería de mujeres céle
bres" por Adela O. de Oliveira (Xa
neiro e Maio de 1949), "Concepción 
Arenal" por Dáma o Pérez Valen
zuela (Fe_breiro de 1950 e Xaneiro 
de 1951 ), aínda ne te ca o de de 
unha visión moi con ervadora. 

A revista deita cursilería , frivoli
dades e mixiricadas a eito, quedán
do e nunha visión entimentaloide 
e irreal do mundo, visión que ó 
podería satisfacer ás camadas mái 
retrógradas dos emigrantes, que 
tentaban, pola vía da insolidarieda~ 
de~ o esquecemento das ·miseria 
pasadas integrarse no seo das cla
ses dominantes, defensoras teimú
das do-orde establecido. 

Este anceio de esquecer as orixes 
pode observarse tamén no escaso 
emprego do idioma galego que a 
máis dun lle viría lembrar u11 pasa
do de· sofrementos e privacións, 
<liaríamos paro<;liando a Celso Emi
lio Ferreiro, que esta á revista dos 
"ananos". 

baixo; actuando como. xefa de re- . j 
Pois ben, como ternos dito, en dacción, Amada Borge~. e c9mo Entre os redactores estarían: Daniel Finalmente, cómpre informar que 
1931. na,cía e morría ,¿Fraganciás" administradora, Rosa Artiles. Mosq~era, qu~ exercía as fÍ.mcións esta publicación non se atopa tam-

Entre as súas seccións cómpre sa- na Habana. T~remos que agardar a de subdirector; Conchita Rodríguez pouco en Galiza. O período ánterior 
lientar: artigo$ de .puericultura, xullo de 1938, coincidindo coa lmprentábase, ao menos desde de ' Piñon {encargada da secdón a 1948 só se conserva.na Habana, 
modas, beleza e consellos para fo- · longa agonía da democracia repu- 1948, nos obradoiros cía "Empresa "Salúd y Hogar"), Sancha Sánchez posibelmente na Biblioteca Martí, 
gar, un artigo de Ortega y Gasset, blicana española, para que reapare- Editora de Publicaciones", sita en (encargada de" 'L'\ Cocina"), María 'mentras que a etapa corresponden~e 
un ha narración de Concha Espina za o boletín.da soc.iedade "Bijas de Virtudes 367. Cun formato de 26 '5 Prieto Balsa ("Corte y Costura), Jo- a 1948/60 pode consultarse na Bi-
versos de Luís Martín e Amado Galicia" da Habana, collendo ago- _ x· 19'5, editábase a <lúas columnas sé Antonio Clark (levba o editorial . blioteca Nacional de España en Ma-
Nervo, a máis dun conto para ne- rá o nome de .. Cénit'', publicación ·e cun núméro de páxinas variable co título de "Antorcha"), Aimée drid. Por suposto seguimos a agar-. L nos de Hele_n_a_F_o_rt_u_' n_. _______ q_u_e_s_· a-i-rí_a_c_o_n-re_g_u_l_a_ri_d_a-de_m_e_n_-__ (_e_n~tr;_e_as.,...· _4_5_e_a_s_5_7_;_s....,.e_g_u_n_d_o:.:..o..:..:._s __ · -(~_·e_n_f_o_q_u_e_s_")_._A--:u-re-· l_i a-n-o--=-B-l_a_n_c_o-:-·--· d_ar_q_u_e_v_o-lv_an__;p_a_r_ª...,.ª_'_'te-rr.,,,.a_'_' . __ · _·___. 
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CINE · · AVISOS ACTOS 
John Ford e Guerin 

O Cine Clube Pontevedra pro
grama para o martes 22 de Ou- · 
tubro o 'filme 'O home ~ranqui
lo de John Ford. Este mítico fil
me dg ano 1952 é por riba de to
do un axust.~do retrato da vida 
dunha pequena áldea irlandesa, 
con eses maravillosos persoaxes 
que son á vez seres peculiares e 
tipos universais, pero sempre 
profundamente humános e reais. 
As películas chamadas "irlande
. as" de Ford retoman os grandes 
temas dos seus ~~tems, como 
son a relación das persoas coa 
terra, a vida na pequena comuni
dade rural e as suas reglas.o 
amor, o ódio e a violéncia que 
xurden entre-.os protagonistas! .. 
O Mércores 6 de Novembro re
tomará-se ese pequeno reéuncho 
da Irlanda de Ford da man de 
Jose Luís GuetÍn e o seu filme 
lnnisfree. Unha boa oportuni
dade para ver seguidas estas 
duas obras tan íntimamente rela
cionadas, amáis dunha das raras 
oca ións de ver o filme de Gue
rín, condeado pola indu tria a 
circuitos de exhibición restrinxi
dos, coma xomadas, cineclubes 
ou ciclos especializado . lmzis
/ree na ce do intere e do direc
tor pola vella tradición do docu
mental cinematográfico, en fran
ca contradición co modelo relc
vi ivo, que para o autor resulta 
tópico e estreito de miras. O te
ma topouno cando nunha viaxe 
por Irlanda topou unha pequena 
aldea de labregos e mariñeiros 
perdida nun tmquilo val, onde 
hai case 40 ano estivera unha 
equipa de Hollywood a rodar 
unha película. A própria colecti
vidade humana, a lembranza da-

Ven da páxlna 21. 

Intelectuais 
contra as touradas 

Intere a así mesmo reproducir 
aquí o tipo de critica que Her
mida Balado fai do intelectuai 
galeguista participantes no de
bate tle 1925, en especial da fi
gura de Ca telao, de quen lem
bra o coñecidí ;mo gravado an
titaurino: 

"De tacaron en la protesta 
aquello gallego que, tremola
dore en -po de medro piolíti
co, de un problema puramente 
teórico, denominában e regio
nali tas. Y uno de lo mái ig
nificado , el genial, p ro agrio, 
dibujante Ca telao, publicó 
cierta e tampa, celebradí ima, 
en la que un campe ino, frente 
al cartel mural de gaya litogra
fía que anunciaba el e pectácu
lo, hacía e filo óficamente e ta 
reflexión: "¡Lá tima de bois!" 

Xa deixarno dito que e te de
buxo de Ca telao corresponde ao 
ano 1917 non á polémica a que 
e refirc Hermida Balado. Polo 

que re pecta ao ataque ao gale
guismo, non é de e tra.ñar nunha 
publicación pe-riódica do Réxi 
me Franquista como El Espa
ñol, que se converte nun expo-

• nentc claro do nacionalismo es
pañolista, adversaiio, polo tanto, 
dos movcrnentos nacionais da 
periferia. Para confirmar estas 
aprcciacións nasa , nada mellar 
que a lectura do artigo de Ma
nuel Blanco Tobío "¡No más 
bretemas!" (12-VIII-1944), no 
que queda ben de manifesto a 
ideoloxía fascista fronte ao na
cionalismo galega. De todos os 
xeitos, non deixa dé resultar ló-

Fotograma de lnnlsfree 

quela rodaxe fondamente incor
porada ás tradicións locais e so
bre todo o intento de reflexar e 
entender un xeito de vida a ca
balo entre o pasado e un presen
te voraz que está a punto de fa
cer desaparecer todos os lnnis
free do mundo. O Martes 12 de 

xico que a defensa das touradas 
vaia asociada ao españolismo, 
pois non vén máis que a confir
mar a interprelación ideolóxica 
que Ue adxudicamos ao cornero. 

EPÍLOGO REPlIBLICANO 

As fesra patronais do ano 1933 
1 tamén coñeceron unha forte po

lémica, pero agora non entre 
taurinos e antitaurinos, aínda 
que o pintor Cario Maside vol
veu a publicar en El Pueblo 
Gallego (3-V-1933) unha gra
cio a viñeta co propio Apóstolo 
como protagonista. Neste ano 
os debate prooúcen e entre dú
a · ociedades que e di putan a 
organización das fe ta~: a Liga 
de Amigo e Lo Defensore 
de Santiago. A principio do 
me e de febreiro constitúe e un
h a nova ociedade co nome 
"Lo Defensore de Santiago" 
encargada da defensa e fomento 
do intere e materiais e cultu
rais da cidade. Un dos eus pro
xectos foi o de construír unha 
praza provi ional de madeira co 
fin de celebrar distintos festexos 
con que poder atraer forasteiros 
e ofrecer traballo aos obreiros 
da construción en paro. Como 
era previsible, esta iniciativa 
contou coa oposición.da Liga de 
Amigos, presidida entón por 
Ramón Fabeiro, que era a en
cargada da organización das 
festas patronais, pero en 1933 
parece asumira como labor pro
pio o cercado do Estado da car
ballei ra de San Lourenzo, que 
ascendía a 21.000 ptas .. Despóis 
de bastantes reunións e tirapu-

. xas na prensa, o a1cald López . 
Poi logra poñer ás dúas asocia
cións de acordo. As~. · o · ¡ 9 "e,· 

Novembro proxectara-se o fil
me Monsieur Hire do director 
francés Patrice Leco11te, inter
pretada por un magnífico Mi
chele Blanc e por Sandrine Bon-

- naire. Tod(!s as· proxeccións se
rán ás 22 horas no Teatro Princi-
pal de Pontevedra. t · 

xuño comezan as ooras da pra
za, que ofrece corridas os días 
23 e 25 de xullo. 

O máis curioso foi que no 
mes de agosto en Ferro!, en ple
na crisis económica pola parali
zación da construción naval, ta
mén se contemplou a idea <la 
construción dunha praza de tou
ros, co consabido argumento do 
fomento do turismo.• 

(1) Tierno Galván, Enrique: "Los 
toros. acontecimiento nacional" en 
Desde el espectáculo a la' triviali
zación, Tecnos, Mádrid, 1987, p. 49. 

(2) Vi llar Ponte. A.: ·:El ·ai1e de 
birlibirloque y la prensa'.' en El Pue
blo Gallego (?-?-1930). 

(3) Castro, Xavier: O galeguismo 
na encrucillada republicana, vol. 
l. Deputación de Ourense, 1985, p. 
421. 

(4) (Sanchez Rivera, Celestino): 
'Las corridas de toros en Santiago'' 
en El Eco de Santiago (25-VU-
1933), e Diego de Muros: "LOs to
ro en Compostela II'' en El Eco de 
Santiago (l:XIJ-1925). 

(5) "Nota del día. Una plaza de 
toros" en El Eco de Santiago (4-XI-
1925). 

(6) "Moción de la Liga de Ami
gos al Ayuntamiento" en El Com
postelano (24-XI-1925). 

(7) A serie de tres artigas de Die
go de Muros apareceu en El Eco de 
Santiago, nos números correspon
dentes aos días 28 de novembro e 1 
e 4 de decembro de 1925. 

(8) Non demos localizado os tex
tos de Pita Romero nin a interven
ción do escritor santiagués Manuel 
Fuentes Jorge. 

(9) Villar Ponte, Antón: "La fla
menquería que nos desprestigia" en 
Pensamento e sementeira, Edicio
nes Galicia, BB.AA., 1971, p. 323. 

(10) García Martí,. Victoriano: 
"Los toros en Noya" en Lugares de 
devoción y belleza, Editorial Mun
do Latino, Madrid, 19.22, pp. 194-
195. . . 

Escqlas 
Depo~ivas 
A Comisión de Cultura do Con
cello de Pene informa das .datas 
e bases que rexerán na matricu-
· 1ación nas Escolas Deportivas 
e Culturais Municipais e das 
subvencións para as Escolas que . 
promovan as sociedades ou co-
· 1ectivos veciñais. Os prazos de 
matriculación son Q.Ó 7 ao 18 de 
Outubro ·na Casa do Concello 
de Fene, tamén se pode facer en 
várias parroquias do concello en 
dias concretos para cada unha. 
No eido dos deportes ofertan-se 
cursos de ~ducación física de~ 

· base, de ximnásia rítmica e de 
mantemento físico para adultos. 
As escolas culturais programan 
cursos de baile, debuxo, guita
rra, gaita, teatro, solfeo, ,piano, 
iniciación á técnica videográfi
ca, _e inic1ación e perfeciona
mento· de galego. Ao me.sm·o 
tempo informa-se da contrata
ción dos servícios de persoal 
técnico-docente das escolas De
portivas e Culturais para o curso 
1991-92. Os pregos de condi
cións poden-se examinar na Se
cretaria d~ Comisión de Cultura, 
na .Casa do Concello ·de Pene. • . 

Asterix nas Xomadas 
de Banda Deseñada 

- O novo album de Astérix que se 
apresenta en toda Europa o·pró
xirno Venres 18 estará tamén 
ese <lía en Ourense no Mercadi
ño que a Agrupación de Librei
ros de Oµrense monta na Casa 
da Xuventude de üurense den
tro das IU Xomadas de Banda 
Deseñada de Ourense. 

o novo album recolle a histó-
_.... ri<! de "Magistra", unha mestra· 

que ch~ga á aldea gala onde re
volucionará ás mulleres e aca
barán enfrentándose ao pod~r 

. machista. 

Fundación 
Paideia 

O dia 17 de Oµtubro terá Jugar 
· unha conferéncía organp,ada po
la Fundación Paideiá no Salón 
de Actos do Centro . Ponseca,en
A Coruña. O título é' As distin
tas percepcións da infáncia e o 

-seu influxo nas formas de so
. cialización escolar e -a ponente 

Julia Varela, da Universidaqe 
Complutense de Madrid. O día 

22 de Outubro falarán Federico 
Mendez Osorio e J.A. Pemández 
de Rota sobre As novas formas 
de intolerancia. Será tamén· no 
Salón de Actos de Centro Fonse
ca de A Coruna -

Festival ' 
de Ópera 

VIII Festival de'Oj>era e Zar
zuela "Memorial Camilo Vei
ga" no Centro cultural Caixavi
go, organizado polo Círculo · 
Mercantil de Vigo. Será .o Ven
res 18 e o Sábado 19 de Outu
bro ás 20,3~ horas. 

Ciclo 
de Teatro 

A Asociación de Viciños de Cas
trelos (Vigo), facendo . untia 
aposta pola cultura, organiza to
dos os sábados de Outubro o IV 
Ciclo de Teatro no local social 
do Monte da Mina Próximas ré
presentacións: día 19 Teatro de 
Ningures .con "Elektra"; dia 26 
Grupo Yenna con "Da luá, Sul". 
Entrada libre e gratuita a partir 
das 22 horas. + 

CONVOCATORIAS " 

III Xomadas 
de B_anda Deseñada 

Terán lugar dos días 18 ao 26 
de Outubro, .organizadas. pola 
Casa da Xuventude de Ourense 
e polo Fente Comixario. A ofer
ta é moi variada, haberá un 
mercadiño na planta baixa da 
Casa da Xuventude, un obradoi
ro do dia 21 ao 25 organizado 
pola Escola de Artes aplicadas e 
Deseño de-Ourense e dirixido 
por Quico Souto, ... As matrícu
las poden-se facer até o dia 17 
de Outubro na dita Escola ou na 
Casa da Xuventude. Haberá ta
mén un apartado de vídeo, coa 
presentación da Primeira Enci
clopédia Audiovisual da Banda 
Deseñada, unha série de 13 . ca
pítulos, única deica hoxe sobre 
a história da banda deseñada. O 

. día 19 de Outubto terá lugar "A 

ANUNCIOS DE BALDE 

S~teiro, empezando década dos· 
40, física, cultural e económica
mente normal, desexa coñecer 

· muller, até 40 anos.libre e de 
parecidas características. Apar
tad~ de Correos 451. Lugo. 

A Asociación Anti-Patriarcal 
anúncia para os dias 1, 2 e 3 de 
Novembro o seu terceiro Encon" 
tro asambleário, que terá Jugar 
en Donostia (Guipuzkoa). Para 
máis infonnación · ou <;onf¡nnar 

EXPOSICIONS 

Exposición 
Belas Artes · / 
Na casa das Artes e da História 
de. Vigo terií lugar do día 14 ao 
30 de Outubro unha exposición 
que se achega aos distintos ei
dos da Arte através do traballo 
de 61 artistas na sua maioria li
cenciados e estudantes de Belas 
Artes de Pontevedra, Salaman
_ca, Sevilla,etc. Este grupo de 
Artistas pretende amosar que 
existe unha inquedanza pola 
Arte 'en Gal iza, que evidé-ncia a 
necesidadse de potenciar e con
tinuar coa Faculdade de Belas 
Artes no campus de Pontevedr;¡ 

Banda do Sábado", dirixido·aos 
coléxios e organizada polo co
lectivo Phanzynex. O sábado 26 
pola mañá e pola tarde haberá 
reunións e mesas redondas so
bre distintos temas e con invita
dos especiais. Entre as exposi
cións pqdemos ver N~vas Viñe
ta-s,, no SaJón de Casa da Xu
ventude ,o 1 Certam~ Ourense 
deJl.D. no ·Museo Municipal, a 
Exposición Autodidacta de 
Max no Ateneo, Orixinais Fic
ticios no Museo Municipal, o 11 
Concurso Galego de B.D. na 
Casa da Xuventude, O cómic 
contra a droga no Liceo Re
creo Ourensán, II Exposición 
de Fancines Je B. D. na Biblio
teca da Casa da Xuventude, 
Que xove tebeo no Ateneo, e 
Xesús Cainpos, referéncia ur
xente na Galeria Sargadelos. O 
sábado rematara-se cunha cea-

asisténcia chamar os venres pola 
tarde e sábado pola mañán aos 
teléfonos (943) 21 06 99 (Mont
se}ou (943) 27 00 l6 (Ana). 

O Centro Xoven de Anticon
cepción e Sexualidade abriu as 
:mas portas o pasado 1 de -Outu
bro, na rua da Espiñeira, 10-bai
xo (Santiago). Darase informa
.ción -e asesoramento sobre te
' mas de sexualidade a todos os 
xovt!s galegos me!lores de vinte 

da Universidade de Vigo. 

Xavier Pausa 
' Mostra na Nova Sá de Exposi
cións Caixavigo, rua Policaq)o 
Sanz, 26-1.Vigo. 

Património 
da humariidade 
Desde do luns 1_4 de Outubro 
pode-e visitar a Exposición foto
gráfico sobre monumentos e pai
saxes que son Património Cultu
ral daHumanidade. A mostra · 

. está organizada pola· Universida
de de Santiago e ,o Centro Unes-

festa de clausura, coa entrega 
dos prérni·os Ourense-91 de 
Banda Deseñada. ¿ 

Recuperación 
fotográfica 

O Colectivo de Técnicos Cultu
rais· (LANDROVER) organiza 
un Encontro, sobre a recupera
ción fotográfica. Será unha xor
nada: adicada a- reflexionar e 
cambiar infonnacións sobre a re
cuperación da memória através 
da fotografía, falándo sobre a re
co llida axeitada de material, a 
sua manipulación e a sua poste
rior publicación. O encontro terá 
lugar na Casa da Xuventude de 
Ourense,o sábado 9 de Novem
bro: As Útscricións poden-se fa
cer alí, na rua Celso E. Ferreiro 
'.?9. Ourt'.flSe. Tf (988) 22 85 OO .. 

-
anos de xeito gratuito e confi
dencial. O horário é de hns a 
venres de 16 á ·21 horas. Ao 
tempo funcionará un teléfono 
de infonnación (981) 59 42 52, 
con horário de sábados inclui
dos, tamén ae 16 a 21 h. 

Para formación de '.grupo d~ 
· rock duro, precisamos urxente

mente batería de 15-16 anos. 
Tfno. (986) 23 15 70 ou 25 13 
51. • 

co de Galicia e recolle no claus
tro do Pazo de Fonseca toda un
ha série de edifíciqs, covas pale
olíticas, frescos medievais ou 
accidentes xeográficos como de
sertos glacill!'es ou volcáns: · 

Antón Lamazares 
Exposición de pinturas na Gale
ría Citánia de Compostela, rua 
da Rosa, 22. A berta do 3, ao 31 
de Outubro. 

Lino Silva 
Debuxos e, pinturas no Modus 
Vivendi, na Praza de Feixoo, en 
Compostela. A partir das 21 h.+ 

UNTA 
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Unha alineación do Pontevedra de 1! división. De pe: Coba, lrulegui, Batalla, Cholo, Nonít e· Antonio •. Anicados: Fuertes, Martín Esperanza, Roldán 11, Neme e Odriozola: 

-

O Pontevedra F.C ... de ·cumpreano$·· 

Cincuenta· an·os ·de· hai que roe/o! 
ENRIQUE ABOAL 

N esta semana cúmplase o Cincue,nte
nário da fundación duns dos clubes 
históricos no futbo'I galega, o Ponte- . 

vedra C.F. 9on el a afección galega vibrou 
nos anos ·sesnta cando, emocionados en 
torno o berro de Hai qu,e Roe/o!, seguian 
as s~as dignas ca:mpañ~s na 1 ª División. 

· Nacera froito da unión de dous históricos 
do futbol pontevedrés, como foran o Eiriña 

logra, no 1942, cimha equipa integrada 
por Sadifla, Botones, Galiñans, Gil, Masi
ta, Dominguez, Vilas , Besada, Outeífal , 
Dios e Carolino e qrue era lavado polo ex-
eiriñista Edelmiro Loenzo. · 

E$te éxito abriulle o camiño da 3ª División 
onde parti'cipou durante unhas ben longas 
catorce tempadas até que a equipa, de man 
do mister vasco Cuqui Bienzobas, acada o 
histórico e esperado ascenso á 2ª División. 

F.C. e mais o Alfonso XIII F.C .. Foi nun 16 Na história do Pontevedra está xa o le-
de üutubro de 1941, un ano difícil e triste xendário partido do campó de La Fuerite-
coma· eran as traxectórias finais dos· clu- cilla, en León no 1960, contra o Burgos no 
bes que protagonizan a fusión. Os dous que o gol de Guiflermo deu o triunfo e-o 
atravesaban unha crise·que comezara no ascenso ante centos de .pontevedreses ali 
1936, por óbvias circunstancias, pero que desprazados. 
no terreo deportivo xa viña de vello ao ofi- · _ 
cializarse a .liga estatal. e desaparecer o Só tardou dous anos .en ·sair de segunda. 

· antigo campionato galega onde o Eiriña Na primeira andadura ocupou ao final un-
tara uriha equipa mítica. ha digna novena posición pero xa na 

Criárase esta equipa en 1922 promovido 
por deportistas e intelectuais non alleos ao 
galeguismo. Chegarai:i mesmo a ser presi
dentes· homes como Alvarez Limases ou o 
próprio · Losada Díéguez. Amais Alfonso 
Cé!_stelao era asiduo do hoxe desaparecido 
Campo do Progreso, terreo de xogo eiri
ñista, onde tomaba apufltes de xogadores 
como Polo,· Foro, O'Donell, Buela, Aris ... 
que máis tarde virí~m a luz no periódico 
deportivo Aire editado na capital. 

O Alfonso XIII tivéra como éxito principal~ 
gañar o Campion~to de Galicia "Serie B" 
no ano 1925 e no.que figuraban de xoga
dores Chaco, Riv~dulla ·ou Freire. 

Estes dous teams seguían a tradición co-
J. mezada no 1905 polo Pontevedra Spor- : 

ting Club, verdadeiro iniciador do Futbol 
Asociación na cidade e coetano dos pio
neiros Deportivo, Vigo e Fortuna. 

Desaparecido este viria lago o animado · 
poi.o potentado Martínez Bautista, o Ponte
vedra Atletic Club. Foron moitas as figuras 
que sairon destas equipas· pontevedresas 
J:!Ue fixeron lenda, pero sen dúbida haberia 
que destacar os irmáns Aboal, os irmáns 
Rey, Encinas, Losada, pero sobre todos 
eles os olímpicos en Amberes, Luis Otero 
e Luis Casas Pasarin, máis tarde xogado-

1":. · re~ en diferentes equipas do estado. · 

seguinte, e oaixo a batuta de Rafael.Yunta 
Rafa, chegou á situacíón ihcreíbel para a 
cidade e histórica. para o fútbol galégo djl 
subida .á' 1 ª o·visión. Integraban aquel 
·magnífico equpo ~ente como Gato, Deza, 

-_ Cholo, Pastor, Jglésias, Vallejo , etc .. 

O prirneiró .paso poi? división de Honra 
quedoú reducido· a rematar a liga , no pe
núltimo lugar e o conseguinte descenso 
de categoria, non sen antes lograr triunfos 
·sonados como unha victória en Barcelona 
e preparar e dar a coñecer xogadores da 
talla de Calleja, Martín Esperanza, José 
Jorge, Ceresuela ou Azueta· que anos 
máis tarde s~rian decisivos. · · 

Na tempada 64-6§ o seu paso dE? 11ovo pa
la segunda foi asoballante, entrenado nes-

. ta ocasión ·por Marcel Domingo, que lle im
primiu o novo carácter convertíndoo no on
ce menos goleado de todas as divisións: 

O ano cumbre · 
da prir_:neira división 

O ano seguirite é cúmio na história departí- -
va e social do Pontevedra C.F. . Na xesta 
xornada acadaba o liderato da 1 ª división 
lago dun. partido contra o Sabadell en Pa
·sarón e m~smo está a piques de conquerir 
Q chamado campionatq ·de inverno, ao 
verse superado só-polo Atlético de Madrid. 

. . 

neaciÓn dos C_eldrán, Azcueta, Batalla, 
Cholo, Calleja, Vallejo, Fu.ertes, Martín Es
peranza Ceresuela, Neme e Odriozola. 

Viñeron despois outras catro máis que su-
- fridas tempadas na 1 ª División -nas que se 
mantjña cheo o campo do Burgo. Pasarán 
vía chegar xentes de todos os lugares de 
Galícia, sobretodo nos anos nos que o 

.Ponteve~ra era o único representante ga
lega na categoria superior. Viren famen 
eses anos como o goleador do equipo , 
Neme, acababa a ioternacionalidade e o 
Trofeo Luis Otero vivía os seus anos de 
esplendor e prestíxio senda conquistado. 
entre cutres polo Atletic Club de Bilbao e 
o F. C. Porto. . 

Estaba a chegar a época do declive pese · 
ás incorporacións de lrulegui, Norat, os ir
mans Roldán, Coba, Plaza ou o malogra
do Antonio ao lado de entrenadores tan si
nalados como Louis Hon e Héctor Rial. E 
veu o descenso en 1970 ~ 

· Foron só tres anos na segunda para reca
lar na 2ª B ainda que se viran bos momen
tos saidos das botas de xogadores como 
Pataco, Rubial, Amavisca, Bea, Geñupi, 
Fernández.;. pero a situación deportiva non 
melloraba e a situación da "socíedade fíxo
se desastrosa coa chegada á presidencia 
de Eulogio Vazquez Pereira, que se empe-

. ñou nur)ha caprichosa políticc;i de fichaxes 
e o abandono paulatino da canteira. 

Destes anos tristes habería que lembrarse 
de xogadores como Sasiain, Amutio, Xosé 

· Emilio, Sa.ntos, Vavá, Gabriel, Marque, Ama
dor, Pereira, Albino, Dominguez, que. susci~ 
taran aplausos na fidel hichada pontevedre
sa pese ªº xogo nas categorias-inferiores. 

A última grande crise que viviu a entidade 
foi a que_veu coa asunción por parte do 
cantautor Luis Emilio Batallán dás rendas 
do clube, mot.ivando unha expectación 
que. non foi máis. tarde correspondida pala 
sua ~ula xestión, na que foi manipul~do e 
engañado por intermediários e entrenado
res. Sen embargo ao seu favor está que o 
endebedamento do Clube fose limado con 
cargo aos .seus própr\os cartas. 

Batallán deixa pois o Pontevedra nunha 
pésima situación·· economica e d~portiva 
que é a mesma que esta a-vivir e~te Cin"' 
cuentenário. Contado a historia e a vitalida
de· desta s.ociedade futbolística ben merece 

·cELTAS 
SEN VIÑO 

MANUEL RIVAS 

A ndo estes días a repasar clási 
cos testemuños sobre Galicia e 
encóntrome cunha curiosa des

cripción feita por Estrabón ; van aló , 
maís ou menos, 2.000 anos, e quizais 
ven ser a primeira referéncia ampla na 
historia escrita sobre o naso país. 

Segundo este representante do novo 
xornalismo grecolatino, os gallaicos 
''fan unha vida sinxela, beben auga, 
durmen no chan e levan o pelo longo 
coma mulleres. Polo xeral comen car
ne de cabrón e sacrifican aos Ares ca
bróns, cabalas e prisioneiros. Viven 
durante dous tércios do ano de lan
dras, que secan e machacan e despois 
moen para facer pan delas, e conser
valo longo tempo. Beben tamén cerve
xa. Viña téñeno escaso e, se o logran, 
cátanno facendo banquetes coas suas 
famílias". 

Como poden comprobar, en dous mile
nios ternos evolucionado unha barbari 
dade. para que logo saian os descon
tentos de sempre, eses andrómenas 
do non polo non, e digan que as cau
sas van mal e que o país non avanza. 

Pobres gallaicos a durmir no chan , e 
veña a mollar o pan de carballo no 
sangue de cabrón , e que pesado esta
ba o Estrabón ese , nin que comeran 
cabrón todo o día. i Menos mal que xa 
existía La Estrella de Galicial O máis 
malo era o do viño. Pase o das guede
llas e o da falta de champú, que ainda 
sería piar que os nosos antergos foran 
en plan skin-heads. ¡Pero sen viña, 
santo ceo! ¿Como serían de longos os 
días do ano sen un vasiño de ribeiro, o 
mellar amigo do home? + 

VoLVER Ao REGO 1 

E n París celebrouse un congre
so da oposicion cubana que 
presidiu o escritor Mário Vargas 

Llosa. O peruano fixo unha defensa 
dos direitos individuais na illa. Está moi 
ben defender a liberdade de expresión 
en Cuba, especialmente porque é o 
único país de América Latina onde un 
se pode preo<?upar diso. En Perú, por 
exemplo, o que realmente alarma é o 
cólera, cpusa que, por certo, non pare
ce movilizar os- escrúpµlos de Vargas. 
Esquec~ que o primeiro direit.o indivi - ' 
dual é o direito á vida. 

-Non menos sospeitosas son a~ preocu- . _ 
pacións democráticas do ex~ministro de 
cultura e~pañol, Jorge Semprún, qu.en 
se lamentou, no mesmo corigreso, de 
que diários como El País fosen dema
siado libarais publicando artigas de Má
rio Benedetti. Abraiados ficamos! - + _ Naéido pois coa bagaxe desta tradición 

., empeza á .xogar o novo Pontevedra F.C. o 
Campionato galega de afec~ionados que 

No banquiño estaba un home excepcio:. 
nal, Juanita Ochoanandía, que soupo con
cretar a extraordinaria promoción do Hai 
que .roe/o! integrad::t por aquela mítica ali- que lembraremos os seus ~ós tempos. + -·'-------'----..,.-----------' ,, 

'. 




