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Alixo 
G. Seoane: -. 

·'O meu. · · 
_nacionalismo é 
ilimitado, son 
internacionalista' 
Detrás de Anxo García Seoane, 
alcalde de Oleiros ·, existe· toda 
unha estrutura organizativa ven
cellada ao movimento veciñal e 
cun nome ben explicativo:Alter
nativa dos Veciños, G~l.o, sérjo 
dos de bigote, percusionista, an
tidogmático, popular, alcalde e 
comunista, invítanos a valorar a 
experiéncia de governo en Olei
ros, .un tanto fachendoso de q'ue 

·se considere un ha das máis inte
resa~tes que se teñen dado no 
país polo resultado político e pe
la xestión realizada. (Páx. 12-13) 

O governo 
quer ·aplicar en 
Abril as cotas· 
deleite 
O mes de abril é a data que se 

· · baralla como a máis probábel 
para a. aplicé;lción das cotas lac
·teas., que ·xa quixeron ser postas 
en práctica no ano 87, e en Xuño 
e Xullo do ano 90. Naque! mo
mento o Ministério anunciou que 
enviaFia a cada gandeiro a cota 
que lle corresporidia, aplicando 
con rigor as directrices comunitá
rias- en matéria de limitación de 
produción e eliminación de exce
dentes. (Páx. 11) 

Bancós e 
·caixas só· 
reinvisten na 
Galiz~ o 59%. do 

. aforro 
Nunca na história recente -se tiña 
dado unha tal unanimidade entre 
as organizacións sindicais, todas, 
sen excepción, as que operan na 
indústria, as vinculadas ao agro e . 
as estudantis. A conciéncia, ta.: 
mén é unánime,, de q~e non esta- . 
mos ante os problemas dunha 
ou doutra rama', senón ante unha 
crise qµe só é posíbel afrontar 

. Qlobalmerit~. (Páx. 5). 

A detención de 
8 ·membros ae 
APU coincide 

. coa senténcia 
ao ~EGP·Gc 
Na mañanciña do martes 19 de 
Novembro foron detidos na ca-· 
marca de Ferrolterra ·oito militan-

- tes da A.PU acusados de estaren 
relacionados · co Exército Guerril- · 
he.iro. Ese· mesmo dia dábase a 
coñecer a sentenza contra ou
fras oito persoas apresadas en 
1988. . · (Páx. 7) 
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A transnaci,onal "Stora· Kop.parbergs"· teria o monopólio 
da produción ·de pasta ·PO entre-Miño 

·Os suec~s ·con1pran · ENCE 
·-

Para pagar a factura da.reconversi9n do ·seu. parque industrial e de servizos, 
o Instituto Nacional de ladústria quer -~ldar Celulosas de Pontevedra. A pers-

pectiva de nori poder contaminar libremente"coarta · 
un dos grandes r:iegócios do INI .. ' 
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O Instituto 
Naciona{de. , 

· Industria, (/NI) 
· está a tratar a 
venda da süa · 
filial Empresa 
Nacional de 
Celulosas, 
(ENCE) á tra.ns
naéional· sueca 
Stora 
Kopparbergs 
Berglass. As 
papeleiras de 
.ENCE, que 
produciron 
case durante · 
trinta anos só 
beneficios a forza 
de contar con 
licéncia para 
contaminar, 
sáldanse nada · 
máis ter que 
cumpnr coas 
normas de 
respeito do 
medio 
ambiente da 
CEE. 
·A producción de 
·madeira ,'-

. -
pasteábe_I 
qLL_edaria asi a 

·mercé dun ·. 

NESTA SEMANA 

1 .. , .. ' . 
f 

1 
. ---

monopólio. 
As oscilacións .Po mercado internacional da pasta de papel influe nos últimos acontecimentos da fábrica de Lourizán. Na fotografla, enbarque de pasta Kraft de Pontevedre no 
porto de Marin. · · 

A traris-nacional·, acusada. de i'nc~ndiária ·en lrixo, ten o«control ,da Celbi portuguesa 

.· A empreSa sueca St~ra forza á baixa o prezo· de 
·Ce/U/osas de Pontevedra .qUe o /N/quer vender 

O /NI non quer pagar a opera- . tados do primeiro trimestre de . 
1 ción de ljmpeza das celulosas, 1991 unha parte .da factura de 

cunha factura de arredor de ,ter que pór ao dia, os sistemas 
20.000 millóns, e preffre traspa- anti-contaminantes, o que xunto 
sar as fábricas de Lourizán e á baixa coxuntural da pasta de 
Huelva a unha das empresas febra curta en todo o mundo, re-
quemáis $Ona ten en Europa de frexa unhas perdas de sete mil 
non respeitar a ·lexislación anti- mill{ms de pesetas. Os resulta-
contaminante. O nome do seu dos da filial do IN/ en 1990 foron 

¡ xerente Bo Berggre,n é sinónimo de mil douscentos once -millóns 
" en Suécia dun estilo empresa- . . de pardas, os primeiros resulta-

ri al que rentea diariamente o dos negativos en moitos anos, 
delifo. que coinciden co anúncio da r~

ENCE carg.a na corita de resul-
novación. tecnolóxica e da posta 
ao dia dos sistemas anti-conta-

G. LUCA DE TENA 

A COMBINACION 
DE FACJORES PARA 
b SALDO DE ENGE 
NON PODE SER MAIS 
FAVORABEL 
Á TRANSNACIONAL: 
SUECA 

7 -

minantes. A-dirección da fábrica 
de Pontevedra apresenta á opi
nión pública _un ha campaña pu- . 

_ blicitária ·na que admite que a· 
_ contaminación por vertidos de 

materia orgánica, órgano-clora
dos, m~rcúrio 6 mercaptanos 'foi 
extremadamente alta durante 
case 27 anos de funcionamento. 
(Non explica por que en cinco 
campañas consecutivas anterio
res Empresfl Nacional de Ce/u-

. losas proclamara que a fábr!ca 
non danaba en nengun sentido 
o m~io ambiente) .. 

Rendábe-1 
pero non sólida 

ó fulminante da crise interna de 
ENCE son· estes primeiros resul
tados negativos ainda que as di-

- sensións no Conseffo de Admi
. njstr.ación f anse notar desde ca
se tres anos antes. Sobre unha 
média de rendabilidade económi
ca de 50% entre as oito -princi
pais empresas do sector do pa
pel, a de ENCE é do 89%. Esta 
espectacular calificación por riba 
da meia sectorial contrasta cun-
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UN TRIBUTO 
EXCESIVO PARA O SANEAMENTO DO .IN/ 

O funcionamento da empresa Celulosas 
de Pontevedra, na que ten maioria o · 
lnstituto·nacional de lndústria (lnj), daría 
para ilustrar un museu das Jnfámias 
contra o m~io ambiente, con só . 
inventariar· os abusos que Ence comete 
desde 1963 e Elnosa a partir de 1967. 
Fugas de cloro que producen mortos, 
fumes que agravan os indicativos de 
saude e a calidade de vida dunha , 
povqaeión e do entorno da ria de 
·Pontevedra, toneladas de mercúrio, 
organoclorados e lignina deitadas na ria, 
choiva ácida e os riscos paralelos do 
tránsito de gas cloro desde a fábrica, 
serié;ln só algúns trazos negativos que 
anotar no libro do complexo industrial. 

Entre os positivos estaban a xeración de 
emprego e rendas, axeitadamente 
magnificados por várias investigacións 
pagadas pola própria empresa.Agora, 
dacordo coas informacións obtidas por 
A NOSA TERRA en meios do /NI, 
podemos estar a piques de asistir ao 
saldo da fábrica de Pontevedra que iria 

ENCECARGA 
NO PRIMEIRO 
TRIMESTRE DO 91 
A FACTURA 
DE REFORMAR 
OS SISTEMAS ANTI 
CONTAMINANTES 
CUNHAS PERDAS DE 
SETE MIL MILLÓNS 

a parar as mans da trans-nacional 
sueca Stora. Esta insólita volta de · 
páxina poderia defrontarnos coas 
seguintes navidades que cargan as 
tintas dos agravios recibidos. No 
primeiro, o Governo Central condenaría 
o monte galego a ficar baixo o domínio 
dun monopólio que xa impón a sua lei 

· sobre o Norde de Portugal a medio do 
aluguer de terras para sementar 
espécies de ciclo curto; na económia de 

· escala da Stora están xa feítas as 
asignacións territoriais e á Galiza 
coresponderíalle producir eucalipto e 
pasta, mentres a mítica fabricación de 
papel resérvase para as fábricas 
suecas; pódese prever asemade qúe o 
conxunto de Lourizán teña unha función 
subordinada á estratéxia de mercado da 
Stora, unha marca que se ten 
distinguido en Suécia polo oportunismo, 
as denúncias por contaminación e a 
prepoténcia ben coñecida de quen xoga 
con todas as cartas na man. 

Haberá quen argumente que non foi 

mellor a actuación do IN/ en Lourizán 
durante estes 28 anos. É ·moita razón, 
pero despois de tantas mentiras ·ao 
descoberto ~ das protestas cada vez · 

_ máis compactas, a industria pública viase 
na obriga de reformar o xeito de traballar 
sen reparo. Precisamente cando despois · 
dunha espera interminábel ENCE decide 
investir unha parte dos beneficios en 
adecentar as plantas de' pasta máis 
contaminantes de Europa, demóstrase -
plenamente certa a presunción de que 
estas fábricas serian negócio mentres· 
contaminasen. Unha fábrica máis limpa 
non ten interese para o /ni porque para 
précios medrados por fütros e 
depuracións, xa ten pastas competitivas 
do Canadá ou dos Estados Unidos. 

Este ~rgumento miserábel que corca un -
inventário sen fin de abusos, merece 
unha resposta política. Non cambiou 
ENCE a fasquia do monte galego par-a 
que o Estado sustitua agora os seus 
compromisos pota entrega de ENCE a 
un monopólio. O traspaso da fábrica de 

Pontevedra á trans.:nacional Stora faria 
. su_pérflua a política forestal administrada 

desde _Santiago, que xa hoxe non dá 
contestada a presión dos intereses a -
curto prazo, e liquida para beneficio 
doutros intereses do /NI un activo 
industrial que por lei tiña que reverter á 
sociedade, e especialmente ao entorno 
que pagou tantos anos a sua abusiva 
administración. 

-----Os trasacordos e.torpezas que rodean a 
parada de Elnosa e as ameazas de 
pechar o complexo de producción de 
·pasta, 11).áis fan pensar nunha intención 
de reducir ainda máis o précio do lote 

· para este comprador de fortuna ca en 
propósitos certos de rematar coa 
contaminación. 

A Galiza ten pagado un tributo excesivo 
para o saneamento do IN/ para que 
podamos asistir en siléncio a .esta última · 
burla.+ 

A NOSA TE1UlA 

de Figueira da Foz (Portugal) 
cunha capacidad e de 600. 000 to
neladas-ano. A empresa sueca 
era accionista maioritária da Eu
ro-Gálicia Forestal, (EGF), pero 
vendeu o seu paquete de accións 
ao grupo Kuwait f nvestments Of
fice (KYO) en Novembro de 1990. 
A EGF ten solicitado ao Governo 
central permiso para instalar unha 
fábrica de pasta kraft (procedi
mento de obtención de p13sta ao 
sulfato, proibido no resto da CE) 
en As Pontes. 

É propósito declarado da Xunta 
lograr para este proxecto da 
trans-nacional Stora a subven
ción máxim~ permitida polo regu
lamento da Zona Industrial eh 
Declive por instalación de nova . 
planta que no caso serian 

-100.000 millÓns de pesetas. 

Nunca fgVdesm·etida a relación 
entre o Partido Popular e o cúmio 
da Euro-Galicia Forestal, que ce-
1 ebraron xuntos o ascenso de 
Fraga lribqrne á presidéncia da 
Xunta despois de ter colaborado 
activamente na campaña eleito-

ANOSATERRA 

de ENCE discute coa banca ofi
cial e cólgalle a respcmsabilidade 
da crise; a banca desvia o expe
diente ao IN/ que no segundo tri
mestre de 1990 constitue o lnsti
tu to Nacional de Industria S.A., 
(INISA) no qué inclue 19 empre-

tidos Campofrio. da a rebaixar o précio das duas 
plantas de pasta de papel ao sul
fato_ máis obsoletas e contami
nantes de Europa. 

A combinación de factores para 
o saldo da empresa pública EN
CE non pode ser máis favorábel 
á trans-nacional sueca que ten Baixo monopólio 
todas as de facerse co seu con-

ha baixa solvéncia a curto prazo 
(38% sobre unha média de 50%) 
e alguns dos indicadores máis 
baixos das papeleiras para auto
nom ia financeira, garantia e soli
dez. A tradución destes dados a 
referéncias convencionais, revé
lanos que ENCE cadra co mode-
1 o clásico de indústria de 
enclave, altamente rendábel pe
ro ' apenas atenta a investir no 
seu próprio futuro e consecuen
temente con moi baixa autono
mía financeira. Doutra parte, a fi
lial canta cun director en Louri
zán e outro na sua fábrica de 
Huelva, con categorias de xeren
tes, mentres dispón en Madrid 
de quince departamentos de di
rección con autoridade e dota
ción moi superiores aos dous 
centros de producción. Recursos 
Humanos, Control, Investigación 
y Desarrollo, Forestal e Sistemas 
e Investigación, son os nom~s 
dalguns destes departamentos 
radicados en Madrid. En Louri
zán existe unha dirección xeral 
que se ocupa da investigación 
forestal, o que non impide que 
en Madrid funcione outra Direc
ción de Investigación Forestal e 
ainda unha Dirección Forestal. 

.sas, ENC?E entre el;:is. trol. No primeiro, o Estado xa Con esta operación, a Stora con-
pagou a parte principal do plan vertiriase no primeiro grupo pro- . 

. ral. Pero o voto da Xunta aos inte
reses da empresa que preside o 
líder da patronal José Maria Cue
vas, recibe. críticas no seo da de
reita por canto representa abrir 
unha avenida aos proxectos da 
CEE e convertir Galiza nunha re
serva forestal, a· costa de afogar. a 
producción gandeira. Se o IN/ 
traspasa ENCE aos papeleiros 
suecos, a política da Xunta terá 
un alcance moito. maior_ sobre o 
r:norite e a agricultura galega pois 
que a Stora seria o comprador 
único da producción de madera 
pasteábel. A empresa xa domina 
o mercado de espécies de fibras 
curtas do Norde de 'Portugal e 
asinou en Xuño. de 1990 un trato 
co governo de Chile para pl~ntar 
euc~lipto nunha superficie de 
221.000 hectáreas. Neste mo
mento extende as suas plantas 
de eucalipto contratadas a Brasil 
e Uruguai, de. onde calcula lograr 
un précio de 400 a 600 pesetas· 
por tonelada. No de hoxe, o pré
cio da tonelada de eucalipto no 
mercado galega é de 6.5QQ_pese
tas/Tm. pero é evidente que este 
précio só se manterá nun perio~o 
de campaña, que hoxe está a su-

A crise do 89 estoura cando os 
bancos negan a sua confianza á 
situación de ENCE, que doutra 
parte non deixa de proclamar 
desde o seu departamento cen-

. tral c::te relacións públicas a enor
me rendabilida.de da indústria. 
As duas fábricas da Empresa 
Nacional de Celulosas cómpren
lle créditos para renovación pero 
llelos negan.' A situación non po
de ser máis clásica: a dirección 

Buscar compradores 

O plan do IN/ é captar participa
cións doutras sociedades nestas 
empresas, isto é, vendelas. O 
axente da venda de ENCE é o 
banco de negócios británico Klei- -
wort & Benson, que a pon en re
lación con StCJra. Previamente, 
desde a administración de ENCE 
denú'ncian unha operación com
binada para rebaixar o précío da . 
empresa pública nos mercados 

. financeiros. A estratéxia apóiase 
con inter:teréncias nos ,mercados 
habituais da pasta que produce 
ENCE niáis o recorte de créditos. 
Noñ tardará a primeira parada 
técnica e na segunda metade de 
1989 dimite o presidente do cof'l
sello de administración-de E;NCE, 
Juan José Guibelalde lñurritegui, 

- que ficha pola empresa de embu-

de renovación das fábricas de dutor de pasta de P?Pel da Penín-
L9urizán (Ponteyedra) e ·san sula, xa que é proprietário da Ce-
Juan del Puente (Huelva), cunha .- _Julosa da Beira Industrial (CELBI), 
factura de máis de 20.000 mi-. 
llóns e enormeme.nte retrasada 
con .respeito a outras fábricas de· 
pasta da península. Doutra par
te, as cotizacións da pasta de 
papel . nos mercados do mundo 
fan· que o_ précio de ENCE nos 
mercados financeiros sexa máis 
baixo que nunca. 

A -arde de peche da Electroquí
mica del Noroeste (Elnosa) dicta
da o pasado mércores 13 pola 
Consellaria de Industria, favore
ce enormemente a posición de 
Stora como comprador de 
ventaxa. A Xunta proclama que 
Elnosa é un perigo púbHco, o 
que amáis de ser totalmente cer
to desde hai case 27 anos, axu-

ENCE,_ CUNHA 
CATIVA SOLVENCIA 
·A CURTO PRAZO, 
TEN UN DOS 
INDICADORES MAIS 

· BAIXOS EN CANTO 
AAUTONOMIA 
FINANCEIRA, 
GARANTIA 
E SOLIDEZ , ceder, no que. os produtores de 

· pasta proc~ran a máxima exten-
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fi. CRISE DO 89 
-ESTOURA CANDO 
OS BANCOS NEGAN 
A SUA CONFIANZA 
AENCE 

sión desta espécie de. crecemen
to rápido. (Nun prazo meio, ~ali
za poderia volver a viver as sona
das taigas de 1917 contra as im
portacións de madeira de baixo 
précio procedente de América). 

A Stora ·fíxose en Nada! de 1989 
co grupo danés De Fore·nede 
Papirfabrikker en en Xuño do 90 
comprou a trans-nacional xerma
na Feldmühle Nobel Aktienge~ 
sellshaft, que· tiña a maioria de 
Euro-Galicfa Forestal. · 

Despois de investir 60.000 mi
llóns de pesetas na ampliación 
da fábrica da Ce/u/ose da Beira 
Industria! (CELBI) en Figueira da 
Foz, Stora poderia . utilizar a ca
pacidade prevista anual de Lou
rizán -menos de 300.000 tonela
das- con éritério subsidiário. 

Stora ten a vista posta nas 
700.000 hectáreas de monte co
munal galega no que xa ten alu
gadas 27 4 he<;:fáreas do monte 
de Nogueiroá, da parróquia de 
Parada de Laviote, no lrixo. En 
X uño de 1990, o alcalde do con
cello de Beariz e deputado do PP, · 
Manuel Prado, denunciou públi
camente aos empresários da Sto
ra de fomentar ineéndio. Despois 

·de se- produciren lume!;>, repre
sentantes da trans-nacional sue
ca oferecian palas aldeas contra
tos para cultivar eucalipto. • 

o .·c10ro en suspenso 
O conselleiro da Presidéncia 
Dositeo Rodriguez di que non é 

·admisíbel que Electroquímica 
del Noroeste (ELNOSA) poña 
en perigo a vida da povoación 
(Martes 12) e o conselleiro de 
indústria Juan Fernández co
menta despois dunh'a visita a fá
brica (Sábado 16) que abondará 
con instalar detectores de ciar.o, 
un tabique de ladrillo e cortinas 
de auga e sosa para evitar "fu
gas de gas. Asi remata unha 
operación publicitária que· dura 
menos dunha semana e culmi
na· co anúncio da reapertura in
mediata da fábrica de cloro de 
·Lourizán. 

En Xullo de .1990, Ence anunciá
ba na revista Pulp and · Paper 
que dispuña de tecnoloxia para 
branquear pasta de eucalipto 
sen utilizar gas cloro. A iniciativa 

·de· Dositeo Rodríguez relacio
nouse co probábel cambio de 
sistema de Ence para producir 
pasta branca de eucalipto bran
ca. Peto a· defensa que fai o con
selleiro Juan Femández dos de
pósitos de cloro, non deixa lugar 
para concebir estas esperanza. 

Na presentación da Campaña 
Estratéxica, identificada palas 
siglas CE, que dera a cof'.lecer o 
16 de Maio de 1989 o director 
de Celulosas de Pontevedra Xo
sé Garrido anunciou. que o com
plexo industrial melloraria técni
camente antes do 9 de Febreiro 
de 1992. No plan destaca que 
as primeiras etapas de bran
queo do papel faranse con osí
xeno, por vez . de c!oro. Pero a 
medida non abonda porque non 

X. Fernández, Conselleiro de lndústria. 

deterá a producción de organo
clo rad os. No ano 1989 Ence 
verqueu á Ria de Pontevedra 
6750 toneladas de compostos 

· organo-clorados e en 1992, 
despois de ·concluir o · per:feccio
namento da fábrica, deitará ao 
mar 6.900 toneladas. 

Elnosa produce cloro por elec
trólise en celas e utiliza mercú
rio como cátodo. · Concluido o 
proceso de fabricación, este 
mercúrio convértese nun resí
duo tóxico e perigoso. O plan 
de me/lora, anunciado con gran 
barullo por Ence, non prevé me
did a nengunha para Elnosa. 
Calcúlase que na fabricación de 
cloro, a fábrica lanzará ainda á 
Ria máis de 300 quilogramos de 
mercúrio cada ano á -Ria. 

A fábrica de Elnosa ficou insta
lada no mesmo recinto de Ce/u

. losas de Pontevedra o ano 
1967. Adícase a fabricación de 

gas cloro e sosa con destino á 
factoria de pasta celulósica. A 
sua constrúcción pasou case 
desapercibida · pero lago· a opi
nión ·pública teria notícia d~ peri
go que supó.n a exjsténcia de . 
cinco tanques, cargados cadan
seu-con 100 toneladas de gas 
cloro, a menos de dous mil me
tros de núcleos de povoación. 

A finais de 1977, no Paraño (con
cello de Covelo) un camión cis
terna que realizaba un transporte 
da fábrica de Lourizán (a factoria 
de Elnosa vende cloro e sosa a 
fábricas de produtos· químicos de 
toda Galiza), saiuse da estrada 
por averia no servo-freo. O gas 
da cisterna rebentada arrasou 
unha franxa de 10 quilómetros e 
intoxicou a oito persoas. 

En Xullo de 1978, dentro da fac
toria de Lourizán un escape de 
cloro causa a marte de dous 
obreiros. Mentres a dirección da 
fábrica e a Administración gar
dan siléncio, sábese que E/nosa 
incumpre o regulamento de acti
vidade nocivas, molestas, insa
lubres e perigosas (1961) no 
funcionamento con mercúrio, 
cloro, ácido sulfúrico, sosa, áci
do clorídrico, hipoclorito de sosa 
e hidróxeno, Elnosa non respei
ta a Le1 por estar encravada a 
menos. de 2000 metros dunha 
unidade de poboación. 

real idadé é só recoñecida pala 
Xunta na decisión de peche do 
pasado dia 12. A· rápida rectifi
cación da Consellaria de Indus
tria é para a Asociación para a· 
Defensa Ecolóxica de Gal/za 
(ADEGA), "unha operación de 
propaganda política, pintoresca 
e cínica, que non ten intención 
de chegar ao fondo do proble
ma". Daba a impresión de que a 
Xunta quería solucionar o pro
blema -denúncia Adega- pero 
ao declarar o conselleiro d~ In
dustria que o risco reducirase, o 
que se anúncia é que os arredo
res de Lourizán terán que seguir 
vivindo en perigo. 

No entanto, segundo un escrito 
remitido polo Valedor do Pobo, 
Xosé de Cara, ao PSG-EG, co
mo contestación a unha denun
cia contra Ence-Elnosa, anun
ciase "a ilegalidade do xeito de 
construir o emisário submariño 
instalado na Ria. Segundo o in
forme, os danos causado polo 
emisário no centro da Ria ,_ serán 
maiores que os que causa o . 
verquido que Elnosa practica 
diariamente desde hai 27 anos 
sobre a praia de marisqueo de 
Os Placeres. Neste tubo condu
ciríanse as augas residuais de 
Pontevedra e Marin , xunto cos 
efluintes da fábrica sen trata
mento secundário. 

- Ramón Sanromán, da empresa 
· Sen contar con nengunha clas de consulta CDD, contratada por 
de licéncia, a empresa instala Encepara a Campaña Estratéxi-
no ano 1978 cinco tanques de ca, xa anunciara en Maio de 
gas cloro, de 100 toneladas de 1989 que a intención -dos directi-
capaci dad e, que ameazan a vos era vestir a fábrica con 
Pontevedra, Marín e. Vigo. Esta 12.000 millóns de investimento.+ 
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A partir d~ Decembro 
AROSATIBBA 

A proliferación de meios de 
comunicación non facilitou até. 
agora a· participaci.ón- dfrecta dos 
cidadáns na infórmación, · 
desprazad~ todo o · máis, a un 
secund6rio capítulo de cartas oo 
director. A partir de Decembro A 
Nosa Terra contará con duas 
páxinas para .receber opinións, 
gabanzas, críticas, informacións 
(texto, fotos ou debuxos), sobre 
to.do o que nos rodea como 
persoas, como cidadáns, é:omo 

Para o envios, dirixirse a: 
AROSA 'l'IBBA 

1. 
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contará con máis seccióris 
.sustentadas na· participación dos. 
leitores. 

CARTAS, 
QPINIÓNSí 
CRÍTICAS, 
INFORMACIÓNS 

sortsumidores. · 

Apartad9 1.371., 36200 Vigo 
ou através do Fax 
(986) 22 31 01. 
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A aldea global · 1 
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Q DIA 2 POLA INDU.STRIALIZACIÓN 

A crise só se poderá afrontar vinc~lando a todos os sectores 

Total ·coincidéncia ·entre os· sindicatos 
ánte as·próXiñlas mobilizacións· 
•MANUEL VEIGA 

Dous sinais teñen mudado 
nas últimas semanas. Por 
unha párte nunca na -
história recente se tiña 
dado unha tal unanimidade 
entre as organizacións 
sindicais, todas, sen 
excepción, as que operan 
n~ indústria, as vinculadas 
ao agro e as estudantis. 
Un feíto decisivo, sen 
dúbida. O outro factor é a 
conciéncia, tamén 
unánime, de que non 
estamos ante os 
problemas dunha ou 
doutra rama, senón ante 
unha crise que só é 
posíbel afrontar 
globalmente. A idea de 
Galiza supera a sectorial e 
mesmo a de estratos ou 
clases. Son os próprios 
responsábeis dos 
traballadores os que así o 
din. Neste contexto, a · 
situación do governo da 
Xunta é tanto máis 
arriscada, de permanecer 
nas suas marxes de 
iñdecisión, marcada por 
sucesivos pactos co 
governo central. 

As primeiras respostas á convo
catória do dia 2 viñeron de con
tado por boca de Manuel Fraga 

. 1 · I 

Qrganizacións sindicais 
queapoian a 
mobilización do dia 2 

-UGT 
-CCOO 
-CIG 
-Sindicato 
Labrego 

-Unións 
Agrárias -

-Xovenes 

Agricultores 
-USAC 
-CAF 
-CAE 
-FAXEG 
-Sindicato 
de 
Estudantes 

sobre mallado", afirma, por ou
tra parte, Xesús Mosquera. Para 
o máximo responsabel da L:JGT 
"hai que ver que ainda esfán 
pendentes as medidas anuncia
das na p.rimeira reconversión , 
porque as promesas reindus
trializadoras foron un completo 
fracaso". 

AR 1S1 OC P,AC 1 A 
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Para Manuel Mera as mesas 
negociadoras habidas até agora 
"foron un modo de alongar a 
cousa sen ·chegar a concretar 
nada. O do día 2 pode ser o 
prelúdio dunha folga xeral a pri
meiros de ano". 

A paz dos desertas 

Todas. as centrais· sindicais coin
ciden en sinalar que o sector 
privado demostrou con fartura a 
sua incapacidade para servir de 
elemento dinamizador da eco
nomía. Pola sua parte, António 
Ramilo, presideote da Confede
ración de Empresários de Gali
za considera a mobilización do 
dia 2 "c-omo unha forma de . 
atentar contra a paz social". 
"Hai paz social na maioria de 
Galiza, resposta Xesus Diaz , 
porque é un ermo industrial. En 
Eúskadi e Cataluña hai máis 
conflito ·porque hai máis indús-

O INl obten ao ano 

.. 

· tria". O secretá
rio xeral de 
CCOO conside
ra que a CEG 
debería estar 
apoiando a mo
bilización, •Ípor
que non é un 
problema que 
atinxa só aos 
traballadores, 
senón a tod'a a 
nación". 

O centro 
desprázase 
ao Leste 

"O centro eco
nómico euro
peo estase a · 
desprazar ao 
Leste", sinala o 
economista Xa
vier Vence: "Os. 

PEPE CARREIRO centros de acu-
mulación e os fluxos de investi
mentos están un paso máis lon
xe de -nós", afirma. No mesmo 
sentido se pronúncia, Xes.ús 
Mosquera: "hai uns pará!Tietros 
de mercado noves, a CE estase 
a abrir por exemplo ao alúminio 
que chega do Le.ste e terá ·que 
facelo con outros moitos produ
tos, incluidos os agrários". 

"O capital non aposta pola peri~ 
féria, resume Vence,.. ao que hai 
que engadir que o espíritu liberal 
da CE abriga a eliminar o apoio 
público á economía". 

As saidas terán que vir dunha -
crítica ao próprio modelo vixente. 
''A construción da unidade euro
.pea admite o u tras formas · q1,.1e 
non teñen porque ser as extre
madamente liberais. Galiza so 
ten futuro con. iniciativa pública 
que diseñe a estratéxia para no
vas acUvidades produtivas". + 

O 'mapa da crlse 
é extenso 
e.profundo 

i 

lndústria 
(Empresas onde xa hai .ou pode haber 

despidos) 

-Santa -Santo 
Bárbara · Domingo 

-Aliko ·-Barreras 
-lnespal · -MotoresDeutz 
-Telettra -Citroen 
España \ -Exminesa 
Pebsa -Labauto · · 

-Bazán . -Refrey 
.-Astano -Carnaud .. 
-lnespal -Curbera 
-Ence -Pez Austral 
-Elnosa -Viri~to 

Galiza perdera xa,· no periodo 
76-89, o 26%- dps postes de 
traballo na indústria. 

· . ·Agro 

As cuotas lácteas entran en vi
gor o próximo ano. Tamén está . 
en crise d S€1Ctor da carne e o 
viño. 

A povoación ocupada no sec
tor primário descendeu, ·entre 
1976/91 , de 600 mil persoas a 
300 mil. As perspectivas ofi
ciais son as de que continue 
este ritmo acusado. 

Pesca 

As últimas decisións da CE 
abrigan a reducir nun 40% a 
frota pesqueira. · 

ó 73% do orzamento ministe-~ 
ri~I destinado a Pesca para 
1992 está destinado ao achata
rramento e venda de barcos.• 

e José Borrell. O presidente da 
Xunta, a vinte dias de ter afirma
do que Galiza se encontraba 
nunha boa situación, sentiase 
obrigado a solicitar unha entre
vista con González para falar do 
papel ecor:iómico da Comunida
de, poñendo asi un ponto de dú- · 
bida no ~eu idílio co presidente . 
do Estado. José Borrell, anuncia
ba, case inmediatamente, o in- - · 
vestimento de vários miles de 
mitlóns de pesetas na cidade de 
Santiago, despois da inaugura~ 
ción dun novo tramo de autoes
trada. O ministro de Obras Públi
cas recoñecia, en púbfico, que o 
eixo de investimentos do Estado 
estivera efectivamente volcado 
ate agora sobre o triángulo Ma
drid-Barcelona-Sevilla. O 93 se
ria a data fixada para investir na 
capital xácobea. 

A principal lectura que se pode 
tirar· da situación actual "é que a 
crise so se pode enfrentar de for
ma global, unindo a todos os ·. 
sectores, porque é unha crise 
que afecta a toda a estrutura 
económica galega". Nesta' tese 
coinciden Manuel Mera, secretá- . 
rio xeral da INTG-CIG e Xesús 
Diaz ·de ccoo_ 

. 100 mil millóns de pesetas en beneficias· no. naso país 

No fondo latexa unha situación 
que sobarda as análises de 
quen máis a preveron, as orga
nizacións nacionalistas. "O dia 2 

-non será unha reivindicación de 
traballadores, senón de algo· 
que afecta a Galiza como na
ción". Son palabras. de Xesús 
Diaz, · secretário xeral das 

. ~ - QCQQ __ d~G§Hza, aces.te R,er,ló9t~~
co. '.'A situación é crítica e chov~· · 

"A conciéncia que teñen os cida-
dáns sobre · a orixe dos proble
mas non está ainda moi clara, si
nala Mosquera. lsto é debido en 
parte á presión propagandística 
institucional que intenta conven
cernos cada día de que vivimos 
no mellar dos mundos e de que 
todo está ~ixo control". 

"Sen mobilizacións, non ·hai sai-
. das", sin ala Xesús Diaz, quen 
coincide tamén con Emílio López, 
do Sindicato Labrego Galego, en 
que o dia 2 "é o ponto de partida 
~ )re.rrioª -~ . rnAi~ rnentres nqp .se . 
obsérveñ solucións claras". . ~ .. 

Bancos e caixas só 
reinvisteri na Galiza o 59°/o do aforro 

'O investimento privado non 
cumpliu o seu pap~I", .sinala Xe
sús Mosquera. As caixas dé 

2,6% do total dos seus investi
mentos, en forma de presta
mos, veñen destinados a Gali- · 
za, mália que a nosa comuni
dade represente o 7% da povo- · 
ación do Estado. Quere isto di
cer, segundo o representante-

. uxetista que "estamos ante un 
sistema deprimido no que ade-
mais r.ion se reinv.iste". -

O saldo final do INI en Galiza 
Mosquera non . exime á banca tamén é positivo: 100 mil mi
pública -e lembra que só o · ·1!óns an.uais tje benefícios ·(xe-

· --~ _ ... _..;;¡¡ . ~·--:: ... " ~ .. !ot "t)o •• ~-~ • :-·· ..,.; ... ;/"- - " 

. aforro só reinvisten en Galiza o . 
70% do capital que reciben e a 
porcentaxe descende nada me
nos que ªº ~4% no caso da 
banca privada. En conxunto, 
sumando bancos e caixas, só o 
59% do aforro xerado en Galiza 
repercute de .novo aqui. 

. rados por Endesa; l;:nce, ll}es
pal' e Bazán). Pero iso non o 
abriga a exercer uh papel dina
mizador no resto da economía e 
mesmo permite a paulatina ex
tinción doutras empresas que 

. poseía o grupo: Alvarez, Barre
ras, Astano e Santa ~árbara. 

As tran~feréncias de capital e 
mixtas de Galiza ao resto do . 
·Estado acad;uon os ·32 mil mi
llóns en 1987, segundo o infor- · 
me do Banco de Bilbao. + 

... ~ ;i ... ··1"-- ~ 
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OIALOGOS PARA O CÁMBIO 

Ainda que nacéu en· 
Nafarroa leva moitos 
anos no nacionalismo 
galega. El fol ün dos 
artífices da- unidad.e 
sindical éntre CTG e 
ING cunha meta clara: 
. un ha central galega 
única. Xosé Lois 

Muruzábal, considera 
que a actual . 
conxuntura mundial 
leva "a que os . 
sindicatos próximos se 
unan". Dentro desta. 
·unidade pensa .que é 
imprescindíbel que a . 
CX.TG e~ INTG 

~/-

"deixen de viver en 
pisos separados",~ 
aposta porque o 
próximo congreso da . 
sua central, a celebrar 
a· comezos .do ano que 
ven, fixe un .prazo-para 
levara cabo a unidade 
coa ·INTG. 

Xosé Lois Muruzábal 
'A unidade da CXTG e da·· 1NTG ien· qtie 
ésfar-pechadaantes de 1994' 

•A. EIRI: 

Vostede militou moitos anos 
no Partido do Traballo, como 
contempla a esquerda os cám
b!os que están a acontecer? 

A esqüerda foi e seguirá a sér 
esquerda. Nestes anos foron de
·saparecendo moito.s grupos e 
outros quedando anquilosados e 

· sen operatividade nengunha. Na 
Galiza non só ·a esquerda que 
máis avanzou foi a nacionalista, 
senón que toda virou cara o na
cio rialisi:no: parte da esquerda 
estatal histórica pasa a formar 
·parte da esquerda nacionalísta. 
A que non se diluiu no :naciona
lismo est;3.a impedir, dalgun -xei
to, un avance maim deste . . 

Moitos dos seus compañeiros 
de loita daqueles anos setenta 
foron cara o nacit;>nalisrno, pe-

. ro hainos tamén que •iveron 
outras evolucións ... 

Aqui houbo rnoi poucos que se 

'A ACTUAL. 
CóNXUNTURA 

_.INTERNAGIONAL 
· TENDE A UNIR 
· AOS SiNDICATOS 
PROXIMOS' 

xar que pasen años para poder 
ollar nos seus xustos termos a 
evolución dos acontec'imentos. 
Estqu seguro de· que van. ir cam
biando as cousas, o que está & 

suceder .na Polónia nestes dias 
non é o. que alguns previan 'hal 
uris meses. 

Simplificación do espazo 

foron ao PSOE ou á direita: Ao Se a esquerda se está simplifi-
non disolverse a CSUT, ou CTG, 'cando como' dicia antes, póde-
com0 se. chamaba naquel mo: se dar tamén un pr~ceso de 
mento, influiu decisivamente pa- unidade no sindicalismo esta- . 
ra que os sectores máis perto ao tal, tendo en conta, por exem-

' . 

coller máis protagonismo políti-
co, pois defenden as clases tra
balladoras dun xeito int~gral. 

Os sindicatos teñen máis forza, 
aparentemente, que os partidos, 
ainda que hai que ter en canta 
que as forzas polJticas están 
dentro dos sindicatos. 

A manifestación do dia 2 

A manifestación do próximo 2 
de Decembro ven· ser unha 
nova resposta dos sindicatos. 
Que pode representar? 

Significa moito pois é ünha das 
poucas veces que CCOO e UGT 
aceitan a CIG no plano de igual
dade. Penso que, co tempo, .non 
van ter outro remédio que ter un 
recoñecimento explítico, rnstitu
cional, de que a CIG é unha al-

. ternativa no mesmo plano que 
CCOO e UGT e que hai que con
tqr .con ela para todo. O que pa
sa é que eles saben que a CIG é 
moi golosa e que pretende cons
titl)rrse primeiro en ce.ntral hexe
mónica e, lago, no camiño da 
unidade sindical cara un central 
única galega. 

si ndi ca,l isn:10 s~guisen ; dalgun plo, o acordo asinado por UGT · 
xeito, a evolución que seguiu 0 ·.e CC.00? · No significado unha cara asocie-
sindicato, con peqüenas varian- dade pode verse a diferéncia en-
tes. Outras persoas do mundo A níve,I de estado hai un feito tre o Parlamento galega e a so-
profisional e doutros sectores fun(:iamental para a CIG ou para ciedade que representa. Que o 
marcharon para a casa ou para .. 0 sindicato que teñamos: romper 90 por cento dos delegados sin-
o PSOE. Na Galiza os militantes o binómio qye pudo _representar. dica.is da ~ali~a ~.aian a u~ha 
do PT están nas diferentes op- UGT-PSOE e decantar ao sindi- - ~amfestac1?n s1g~1f1ca que a so-
~ións do nacionalismo, ben sexa cato socialista cara un bloca de · ciedade vai por· d1ante do Parla-
n os partí.dos ou nos s_indicatos. oposición frente ao Governo, co- · mento. 

mo ocor-reu agora coa Leí Cor
Desde o ámbito sindical cal e cuera, coa Guerra do Golfo ou 

. a visión que se ten do chama- coa insubmisión. Pasar 'ao gran 
do de·smoronamento da es- b!oco socia/frente ao PSOE. Te-
querd~? Como fle afecta ao . mos qüe impedir que, como na 
sindicalismo? Alemaña, os equivalentes da 

A esquerda vai evolucionando, 
pero non ·xa agora, senón des
pois da 11 Guerra Mundial. A caí
da dos · países do Leste só é . un 
episódio ·máis, ainda que moi 
significativo nestes momentos. 

O mundo laboral está influído · 
por todo, desde os movimento·s 
políticos até os acontecimentos 
históricos. 1$tO leva a que 'se ' 
acentuen os antagonismos entre 
sindicalismos afastados pero 
que, pala contra, cam·o sucede 
coa CIG, sindicalismos p~óxim.os 
se téndan a unir. 

. Polo demais, ao influir negativa
mente na sociedade, matando 
as utopías, fai que os sindicatos 
avancemos, pero no lado econo-
micista, perdendo, en parte, os · 
tintes reivindicativos, a "ilusión do · 
cámbio social. Pero1 airida é moi 
p_ronto para ppinar, ha( que dei-

UGT e CC.00 estexan no bloca 
da socialdemocrácía. 

En determinados momentos his
tóricos como a Guérra do Golfo, 
o apoio a Cuba, a OTAN 1 é moi 
importante que exista este gran 
bloco antagónico ao PSOE. 

Os nacionalistas·temos que che
gar a un acordo coas outras for
zas políticas e sindicais para 
configurar o que no seu dia·toi. 
un bloco de oposición. 

Semella asi que. os sindicatos 
t~ñen cada dia un papel políti
co máis importante. 

A realidade histórica demostra 
que o parlar:nento non é o fiel re
flexo da sociedade. Nun rnomen-

< to como .este en que as forzas 
políticas de · esquerda non teñen 
unha gran presenza eleitoral os 
sindicatos vense na ~ obriga de 

A parte disto a manifestación do 
dia 2. de Decembro evidéncia 
que ria Galiia se chegou xa a 
unha situación extrema que ne
cesita medidas urxentes. A pró
pria situación en si o que lle está 
facendo é· un chamamento ás
. forzas políticas para que teñan 
rnaior colaborapión e, incluso, 
chegar a outro lipa de relación 
máis ·p'erfnanente. A situación 
desesperada desde o ponto de 

- vista económico .necesita unha 
unidade política excepcional. 

Falando· da unidade,_ vostede 
xogou un papel fundamental 
na un·idade do sindicalismo 
naciona.lista, recordemos erítre 
outros episódios a unidade 
ING-CTG, cales son as causas 
para que non se dé unha maior 
unidade da que actualmente 
.xa exjste na CIG? 

O papel que desempeñei antes é 
moi dHerente a:o que podo de
sempeñar agora pala miña situa
ción na própria central, alonxado 
dos postas de dirección. Consi
dero ql!_e hai moitos factores . in;-

, ' 

fluindo para que non se dé a uni
dade plena entre a INTG e a 
CXTG: factores históricos, de 
~nfrentamentos persoais, de tipo 
político, de desconfianza mú
tua ... Mália a ·todo isto a unidade 
é inevitábel, non pode haber · 
dous proxectos separados. A 
CIG non ten máis s.aída que 
converterse , de feito, nunha só 
central, non podemos seguir vi
vindo en pisos separados, hai 
que normalizar a convivéncia. 

A importáncia histórica de ter un
ha CIG con perspectiva de ser 
maioritária e hexemónica pronto 
non se lle pode escapar a nin
guén. _Seria un factor político im
portantísimo tamén á hora de 
tirar cara a unidade doutros sec
tores, como o político. Os sindi
catos tamén crean nacionalismo. 
Os partidos e siñdicatos empú 
xanse mutuamente para avanzar 
no terreo polítíco. 

Agora hai un congreso da CXTG 
no que, como mínimo, unanime
merite, o sindicato se pronúncie 
pala unidade. Penso que niR
guén pode negar que a unidade 

· ten que facer,se. O problema es
tá en cando, como, etc. Pero, co
mo mínimo, a unidade ten que 

, 
~ E_N_E_C_E-SA .. , R_l_O __ 

· QUE A UGT ESTEXA 
. NO BLOCO SOCIAL 
ANTI-PSOE 
E QUE CC.00. " 
NON SE ALIÑE COA . 
SOCIALDEMOCRACIA' 

XURXO S. LOBATO / VOZ NOTÍClAS 

estar pechada anfes das próxi
mas eleicións sindicais e estas 
son en 1 ~94 . A parte disto non 
quera opinar máis porque será o 
congreso o que terá que pronun
ciarse sobre os mecanismos, o 
modelo de sindicato, os pasos ... 
hai que marcar o prazo neste 
congreso. 

O que semella claro é que 
· existen agora menos diferén
-cias de fondo que cando se 
formou a INTG? 

Agora haitres sindicatos: a INTG, 
a CXTG e, en ambos sindicatos 
hai xente que non coñece xa his
tórias de unificacións nen de se
paracións e que se afiliou xa á 
CIG e son delegados pola CIG. 
A CIG estáse xa criando, quéira
se ou non, cos seus erres e os 
seus acertos. Pode haber máis 
enfrentamentos cando se tala 
entre duas organizacións como 
acorre na CIG que cando se fala 

· nunha mesma organización, ain
da que se poda pór ad cautelam 
unha série de mecanismos para 
que, durante determinado tempo, 
para os temas importantes teña 
que hab·er unha maioria de dous 
tércios, etc. O seguinte paso ten 
que ser comerse a CC.00. O 
panorama sindical foise .clarifi
cando e cando clarifiquemos 
dunha vez a CIG, poderemos dar 
o paso seguinte. 

Por que non volveu militar po
liticamente desde a sua mar
cha do PTG? 

·Cando u·n militou moitos anos 
sai canso, esa .é. a realidade . 
Pero fundamentalmente foi por
que. pensei que, estando no te: 
ma sindical, era moito máis ope
r<:Jtivo non ter unha adscrición 
partidária. Non tiven ur:iha mili
táncia partidista, pero si unha 
militáncia política. • 
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·XUIZO E DETENCIÓNS CONTRA ó EGPGC 

A Audiéncia declar~ a absolución de Campuzano e .Soto, após de taren cumprido tres anos de cárcere 

A detención de oito rnembros da APU · 
coincide coa senténcia do xuício ao EGPGC 
•A.E. 

Na maña:nciña do martes 
19 de Novembro foron 
detidos na comarca· de 
Ferrolterra cito militantes 
da Asemblea do Pavo 
Unido acusados de 
estaren relacionados 
co Exército Guerrilheiro. 
Ese mesmo dia dábase a 
coñecer a sentenza contra 
9utras oito persoas 
apresadas en 1988. 
A absolución de dous dos 
encausados, Miguel 
Campuzano e Manuel 
Soto, cuestiona b próprio 
procedimento xudicial, 
dado que cada un deles 
cumpriu máis de tres anos 
de cadea, antes de ser 
celebrado o xuízo. 

A policía viña investigando des
de hai tempo aos principais mili
tantes da Asamblea do Povo 
Unido (APU) e mesmo gravando 
en video os seus actos. As últi
mas convocatórias de h'omenaxe 
aos activistas mortos no atenta
do contra a discoteca-composte
lá Clangor, hai un ano, nas que 

· realizaron intervencións conside
radas como incursas no delito de 
"apoloxia do terrorismo", levou 
ao Ministério do Interior a desca
bezar unha organización á que 
consideran como "o brazo políti
co do EGPGC e a base de recru
tamento dos seus integrantes". 

A operación foi susp&ndida en 
duas ocasións ante a febleza 
das probas que podía aportar a 
policía, despois de e$tar xa no 
Ferro! efectivos policiais de Ma
drid. A arde definitiva deuna o 
Xuíz Garzón o Luns 18 de No
vembro, despois de que a policía 
xudicial portuguesa, a requeri 
mento da Audiéncia Nacional es
pañola, rexistase unha vivenda 
na freguesia portuguesa de San 
Martinho do Porto, onde se in
cautou diverso material utilizado 
polo EGPGC asi como váriada 
documentación , na que figura
ban os nomes dos oito detidos o 
pasado 19 de Novembro. 

Con esta documentación en po
der do Xuíz Garzón, este orde- . 
nou a detención de Mahuel Car
neiro González, lgnácio Martínez 
Oreiro, Eva Loira Villanueva, 
Xosé Manu~I Veiga Martínez, 
Maria Oiga Farinos López, Xosé 
Modesto Lamas Ribera, Oliva, 
Rodríguez Valladares e Sabela 
Cabarcos Permuy, que forman 
parte da dirección de APU e son, 
na sua maioria, coñecidos sindi
calistas. Os comunicados oficiais 
acúsanos de estaren "relaciona
dos co EGPGC". Pala sua ban
da, a axéncia EFE. afirma nun 
despacho datado en Madrid que 
"o Ministério do Interior vincula a 
algun c;jos detidos coa~ últimas 
accións do Exército Guerrilhei
ro", ainda que rfon explica en 
que grau. 

A Asamblea do Pavo Unido 
(APU) asegurou, pala ·sua parte, 
que a detención de membros da 
sua dirección "é un secuestro 

.·político encamiñado a impedir o 
. desenvolvimento e impla~tació.n 

A maioria dos detidos presidiran a maríiiestación da APU no pasado 25 de Xullo. 

social do independeñtismo". 

Condena rotunda da INTG 

O Secretário Xeral da INTG, sin
di?ato ao que pertencian vários 

dos detidos, emitiu, ao pouco de 
se coñecer as detenc1óns, un co
municado no que de forma ta
llante se afirma que "de confir
marse a relación dos detidos co 
EGPGC, ·esta respondería unica-

mente .á sua militáncia política, 
e, no caso de comprobarse, pro
cederíase a sancionalos e dalos 
de baixa". 

A INTG condena, máis unha vez ,. 

UN CÚM·ULO DE CASUA-L.IDADES 
......_ 
A. EIRÉ 

As detencións de Ferrol prodúcense nun conte1to 
moi lonxe do que se podct calificar de casual. As 
mesmas fontes policiais que -·apresentan como.de
tonante das detencións o rexisto dun piso na fre
guesia portuguesa de San Martinho d9 Porto, reco
ñecen que estas persoas estaban _a ser investiga
das hai tempo e que a redada foi aprazada en -máis 
dunha ocasión. 

Na data do Martes 19 de Novembro incidian ca'tro 
feítos significativos sobre os que terán repercusión 
dun ou doutro xeito estas detencións. O primeiro 
dado é que, precisamente, neste mesmo dia, se 
daba a coñecer a sentenza contra os primeiros 
membros do EGPGC xulgados como tales. O nú-. 
mero de encausados e o número de detidos coinci
den: oito. A sentenza absolve a dous dos acusados 
e condena aos demais con penas moi inferiores ás 
demandadas polo fiscal.. A nova redada contribuiría 
a contrarrestar o efeito político des'ta sentenza. 

social e laboral e a que o 6, tamén do mes próximo, 
vai reclamar "autodeterminación". 

Nen que dicer ten que estas detencións poden 
afectar á dinámica mobilizadora, sobretodo. no Fe
rro!, e inciden na propaganda oficial que· apresenta
ria asi as prot~stas sociais e o sindicalismo como 
próximos ás accións violentas. --. 

A manif~stación a prol da autodeterminación, que 
está a contar cun importante predicamento social, 
evidenciado IT}esmo en apoios ás mocións por par
te de concellos nos que o nacionalismo non ostenta 
a maioria, como é o caso de Foz, Neda, A Estrada, 
Montarte, etc. tamén pode verse afectada pala con
fusión, criada ao vincular as opcións nacionalistas 
coa loita armada. · - ·- · · 

Por se fose pouco, estamos en tempo de congre
sos nos que as p_rincipais forzas nacionalistas, polí
ticas e sindicais, marcarán as suas liñas de actua-

Esta nova acción policial transcorre nun ambiente ción para os próximos anos. 
social onde é palpábel o devalar cara o nacionalis- . . 
mo. Demónstrano os inquéritos eleitorais que obran Nestas circunstáncias parece evidente a: oportunida-
en poder do governo central, demónstrano as de- de da redada, para os interesados .en que o fogar de 
claracións do próprio Fraga, abrigado a esixir unha. Breogán rJOn desperte do sano. A parafernália policial 
entrevista con · · - ampárase ·na 
Felipe Gonzá- detención de 
lez ante a críti- pouco máis de 
ca situación da média dúcia de 
Galiza; de- aprendices a 

· mónstrao, en- .revolucioná-
fin, a situación rios, cuxa inxe-
de emerxéncia - nuidade os le-

as accións da organización ar-· 
mada, xa que ao seu entender -
son perxudi,ciais para o asenta
mento do naciónalismo e para a 

· própria INTG, quevolve ser "víti ~ 
ma da irresponsabilidade e infan
tilismo dunha minoria de persoas 
empeñadas en facer aparecer a 
' INTG vinculada c<;>n organiza
cións _e métodos de loita que non 
só non compartimos senón que 
condenamos". 

· Unha redada que 
coincide ~oa sentenza 

A detención destas oitó _persoás 
coincide có día no que se daba ·a 
coñecer a sentenza contra cu
tres oito militantes independen
tistas. Unha senter)za que cués
tiona o .funcionamento xudicip.I ; 
até o ponto de que Miguel A. -
Campuzano e Manuel SotQ, des- . 
poi~ · de estaren máis de tr-es 
anos na cadea, agora resultan 
absoltos con todos os pronuncia
mentos aó séu favor. Susana Le
pes· PoQas só é condenada a un 
ano e catre_ meses de p~isión 
menor, cando xa leva cumpridos 
case catro, e só por ''tenéncia ilí
cita de armas". 

Outro dos encausados, Alfredo 
Santos,' que estaba tamén en li
berdade, toi condenado a seis 
anos e un· dia de prisión maior, 
polo· delito de colaboración con 
banda armada, polo que pode 
quedar en liberdade dentro dun . 
ano, ao ter .estado xa dous en 
prisión por esta causa. 

A maior condena recau en Antón 
_ Arias Curto, sentenciado a cito 
·anos de prisión mai9r e a un ha 
multa de médio millón de pese
tas por integraéión nunha· banda 
armada; seis anos de prisión me
nor por tenéncia ilícita de armas, 

·e tres meses de arresto maior 
por falsificación do Documento 
de ldentidade, apl'icándolle a 
agravante de reincidéncia, por 
ter sido xa condenado en 1982. 

Antón García Matos foi condena
do a oito anos de prisión maior e 
multa de mádio millón de pese
tas por pertenza a.banda armada· 
e tres meses de arresto por falsi
ficación do D 1. 

Xosé Manuel Sarimartín Bouza 
tamén foi condenado a cito anos 
de prisión maior e multa de mé: 
dio millón de pesetas por perten
za a banda armada, e a outros 
catre anos de prisión menor por 
tenéncia ilídta de armas. As 
mesmas Renas que lle impuxe
ron a Xosé -António Matalobos_ 
po~os mesmos motivos. 

e c o n ó m i ca vou a procla- . 
que . dá . pé , mar aos catro · 

Estas catro persoas foron as úni- -
cas que recoñeceron a sua per
tenza ao EGPGC, polo que lle 
impuxeron as perlas de cito 
anos, senda absoltos doutros de
litos como a· posesión de armas 
de guerra. 

precisamente , ventes as suas . 
a que dentro simpatías na 

·de moi poucos acción violenta 
días estexa · . (a do EGPGC) 
prevista a ce- . máis carrega-
lebración de da de despro-
duas mobiliza- ~ - pósitos que 
cións cruciais: .i m ax in ar se 
a manifesta- poda. Pouco 
ción "Por Gali- ar g·u mento · 
za" do dia 2 de para liquidar a 
O e e e m b ro , razóh, máis an-· · 

· para protestar cha e clara que 
-pola situación Efectos incautados aos membr9s do EGPGC xulgados recentemente. Aos detidos · nunca,· do na- .' 
de deterioro 11esta ocasión non lles ocuparon armas nin explosivos. cion_alismo. + · 

O critério da Sala quinta da Au
diéncia madrilena coincide coas 
declaracións realizadas, en todo 
momento , por Campuzano e 
Soto en que a sua posíbel cola- . 
boración co EGPGC non foi adre
de. Un é outro poden pedir inde
nización, ainda que para cobral? 
terian que demonstrar que houbo 
un erro xudicial por un anormal 
funcionamento da Xustiza. · • 
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¿POR QUE DEBEMOS DOAR SANGUE? 

Galicia é unha das comunidades autónomas con menor número de doazóns de sangue por habitante. Esta escaseza de . 

reservas nos Bancos ~e Sangue dos. hospitais provoca retrasos .e ata suspensións das operaci?ns programadas, co conscguin

te ~umento das listas qe espera~ o custo social e eco_nómico que esta situ~ción provoca. 

P9lo t~nto ternos que no~ mentalizar-que-"doar sangue é· salvar vidas", sobre ·todo para enfermos con hemorraxias graves 

ou á espera -dun transplant~ de fígado ou de corazón, par~ os que unha transfusión é a única esp'eranza. 

¿QUEN PODE DOAR SANGUE? 

Tódalas persoas entre os 18 e os 65 anos., que pese11 máis de 50 Kg., que e-stean sas e que non tivesen enfe1midadcs infec

ciosas como ~epatite ou paludismo: A doazón pódena facer cada 3 meses os ~ornes e cada 4 as mulleres. 

¿ONDE SE PODE DOAR SANGUE? 

... Ha~ 22 Bancos de San-gue nos centros sanitarios e hospitais dé Galicia ademáis· das Unidades 

Móblles que se desprazan polas vilas e cidades onde non existen bancos de sangue. 

Doando sangue salvamo.s vidas, fágase doante de sangue. 

UNTA 
DE GALICIA <l:W u 

CONSELLERIA DE SANIDADE _ 



GALIZA E MUNDO 

Q PLAN DE ESTRAD~S 

. A NOSA TUBA g· 
Nº 498 - 21 DE NOVEMBRO DE 1991 

DELUGO A OURENSE POLA·cos1A 

Con data de 6 de Novembro de 1991 apa
rece publicado na prensa o Plan de Estra
das que apresentou o Presidente da X~n
ta da Galiza na compaña do Conselle1ro 
de Ordenación do Território e Obras Públi
cas todo isto feito con "cartelaria, macro
maqueta da Galiza e videos ilustrati~os''! a 
máis de citas abondosas de persoeiros in
signes. Dando xa por cancelada e falta de 
vigor na actualidade aquela :'boutade" do 
señor Guiña, en plena eufória eleitoral na 
que nos prometia autovías a esgalla para 
o 1995 a cargo do presuposto da Xunta, 
ímonos referir a este Plan, esperando, isa 
si, que teña m~llor futuro que as antes di
tas autovías. 

A rede de estradas dun país está formada 
por: 

a) Unha rede de vias de interese nacional, 
.con gran capacidade de tránsito ~ onde 
sexa posíbel a utilización de grandes veí
culos a unha velocidade elevada. 

b) Estradas de interese comarcal qúe ser
ven a zonas provinciais, uníndoas coas 
artérias nacionais. 

1 

c) ·Rede local que _comunic~ <?S pontos 
máis apartados co sistema principal. 

Estas tres clases de estradas, non obs
tante, teñen a mesma importáncia e son 
igualmente necesá~ias polo. intere_se ,da 
sua función económica e social. A diferen
cia ven dada polas suas distintas caracte
rísticas en canto a anchos, curvas, pen
dentes e firmes. En calquer caso, o pro
xecto dunha estrada parte da sua Sección 
Transversal ; desta depende a capacidade 
de tránsito da via e ao mesmo tempo_ o 
seu custe. Para fixar esta acertadamente 
é preciso facelo non para as previsión~ 
actuais senón tendo en canta o Ano-Hori
zonte, quer dicer, o ano para cuxo .tránsito 
previsíbel debe ser proxecta~~ a v1a. Pa.ra 
isto é preciso ter unha anallse das c1r
cunstáncias económicas, industriais e 
mesmo social desa zona no futuro; e isto 
en base aos seguintes critérios : 

-Critério político sobre o crecimento ind~s
trial que se prevé para a zona: potencia
ción da indústria derivada dos produtos da 
comarca, dotación de lnfraestrutura com
plementária, etc. 

-A renda per capita, cuxo ascenso ou des
censo -dependendo directamente ~o ní
vel de industrialización .e a capac1dade 
económica da zona- pode determinar a 
curva de alza ou descenso do número de 
veículos. 

-Támén compre ter en canta o tránsito 
atraído pela mellara da estrada, causa 
que vai depender das características da 
rede existente nos arredores. 

En canto ao trazado da estrada hai que 
ter en canta o seu paso por pontos 
forzosos (vilas, centros industriais, etc) . 
Portante é preciso ter unha idea clara dos 
obxectivos que se perseguen coa constru
ción desa via, ademais dos critérios pura
mente económicos (custe da estrada ... ) e 
os de impacto meio-ambiental. 

Polo que respeita ao ancho do firme son 
necesárias as seguintes conaicións cando 
menos: 

-
-Cadá via ha de ter polo menos 3,70 me-
tros de ancho. 
-Deben existir zonas de ancho suficiente 
para que estacionen os veículos deixando 
libre o firme para a circulación. 
-Os obstáculos como árbores, postes, ed,i
tícios, etc., han de estar a unha distáncia 
mínima do firme de 1,80 metros. 
-No caso do naso país hai un condicio
nante que compre ter moi presente e é a 
interferéncia de veículos de distinta veloci
dade (normalmente . veículos de uso agrí
cola: tractores .. . ). Asi pois, é preciso facer 
vi as . independentes para este · tipo de cir-

M! ROSÁRIO REGUEIRA 

culación, non só polo 
conseguinte perigo de 
acidentes que xeran, 
senón tamén para evi
tar o entorpecimento 
de tránsito xeral. Ade
m ais, debido aos con
dicionantes orográficos 
e sobretodo de tipo so
cial e económico (po
voación rural 'moi dis·
persa, produción agrá
ria minifundista, etc.) 
compre prever pasos 
superiores que non in
terrompan o tránsito e 
á sua vez permitan a 
normal comunicación 
das povoacións rurais 
entre si e o perfeito de-

NuNHA s1TuAc10N 
DE CRISE GRAVE DA 
ECONOMIA DO PAIS, 
PERO MOi PATENTE 

vamente se estabele
cen as distintas catego
rias de estradas, omitin
d o calquer alusión á 
situación das vias de 
competéncia do estado, 
tanto das chamadas 
"estradas nacionais" co
mo das auto-vías. Con
sidero que, cando me
nos, deberían incluir-se 
no plan de estradas de 
Galiza ainda que se 
matizase a sua compe
ténci a e financiación, 
senón taremos · que 
pensar que van quedar 

NO INTERIOR, 
FACER UN PLAN DE 

ESTRADAS QUE 
ASONDE MAIS 

NESTA SITUACION 
PARECÉME 
TEMERARIO · no seu estado actual. 

se nvolvimento da acti-
vidade agrária. 

En canto ao Plan de Estradas da Xunta, se 
seguimos estes critérios que somerament~· 
acabo de expoñer, topamos con que efect1-

DeAtro xa do prevjsto 
, pola Xunta encontra

mos sete rotas de alta capacidade para 
estar- realizadas no 1995 (??). Aubicación 
destas é o mais chamativo. A saber: 

Padrón -Riveira.- Via rápida autonómica 

NON SÓ DE ESTRADAS 
VIVEN OS GALEGOS 

A problemática das vías de comunicación 
non reside só en facer estradas, con ser 
estas fundamentais: unha nación ten que 
resolver o tema do transporte conxunta
mente con todos os meios, posta que es
tes son un factor determinante do seu 
desenvolvimento económico e portante 
do seu avance social. Cada un destes 

. · meios de comunicación considerad.os 
illadamente non constituen o instrumento 
suficiente para a función que debe cum
prir o sistema de comunicacións: o servi
zo do porto non precisa só de barcos, se
nón tamen de estradas e ferrocarris, o 
mesmo no caso dos aeroportos,-·e á sua 
vez a estrada e o ferrocarril precisan un 
do outro para conquerir un transporte_ 
económico e eficaz. 

sexa autonómico; criar .a sua própria re:. 
de de vías .de ferrocarril, mesmo conti
nuando o trazado das· actuais, caso por 
"exemplo da vía mé_trica (FEY~) que 
cumpriria un papel 1mportant1s1mo no 
transporte tanto de viaxeyos como de 
mercadorias. Ternos o exemplo doutras 
nacións mesmo dentro do Éstado espa
ñol, co~o por exemplo Euskadi, que 
canta coa rede viária do estado, coa re
de viária métrica e coa rede de ferroca
rris bascas. Non obstante, na Galiza, 
mesmo o FEVE da cornixa cantábrica se 
queria pechar en vez de ampliar os tra
zados. Este desentendimento da admi
nistración autonómica sobre o ferrocarril 
é tanto máis grave cando Galiza non en-

. ~ tra nos plans de fe~r.o
carris de alta veloci
dade, nen nos de an
cho europeu, nen se
quer se atende a re-

Parece que este pon~ · 
to ~stá esquecido . po
i a administración au
tonómica xa que, inda 
que sabemos que o 
ferrocarril é compe
téncia do Estado cen
tral -alguns andan 
por aí talando de au
todeterminación e ain
da se perguntarán os 
que defenden a "au
toidentificación"-. para 
que nos ia servir- e 
a Xunta só ten com
peténcias en matéria 
de pasos a nível, non 
hai nada que impida a 
un governo, inda que 

NoN HAI NADA QUE 
IMPIDA A UN 

parar as actuais vias 
férreas (que precisan 
revisións periódicas) e 
mesmo as actuais es
tacións de tren están 

GOVERNO, INDA 
QUE SEXA 

AUTONOMICO, 
CRIAR A SUA 

PROPRIA REDE DE 
VIAS DE 

FERROCARRIL 

· en condicións lamen
tábeis, situadas ás ve
ces a bastante distán
cia das estradalS cu 
núcleos urbanos ou 
industriais e sen -uns 

· acesos carido menos 
dignos (senda o con
selleiro da COTOP de 
Lalíri, oeberia saber. 
algo disto). • 

= 42 Km. -
-Coruña - Carballo.- autoestrada autonó
mica= 34 Km. (con peaxe?) 
-Puxeiros - Val Miñor.- via rápida autonó
mica= 25 Km. ·· 
-Rande - Cangas.- via rápida autonómica 
= 20 Km. . 
-Pontevedra - San Xenxo.- via rápida au
tonómica= 20 Km . 
-Ferrol - San Sadurniño.- corredor=13 Km. 
-Lalín - Monforte.- corredor= 62 Km. 

A pouco que se vexa a xeografia do país , 
encontramos que destas vi as !~e alta c~
pacidade, 154 Km. son. na fran~a da Gah
za. costeira· e 62 na Gahza Interior. Pasan
do por alto o detalle de que a única destas 
vias que se realiz'a no interior pqsa J=>or 
Lalín vicindade de Guiña Crespo, parece
me ~riticábel o olan na medida en que 
abonda na diferéncia entre o eixo costeiro 
e o ·interior, isto tendo presente que non é 
que me parezan excesivas as vias da ces-

. ta todo o contrário, xa que ainda asi que
d~n zonas tradicionalmente marxinadas 
como a "'éomaú;a de Soneira ou Fisterra 
por exemplo, que tampouco ~e ?Ontem
plan nestes trazados; pero p~tenc~ase ex
clusivamente o eixo ACoruna-V1go sen 
prestar case atención ao resto do país. 
Por exem_plo, Coruña e Lugo están comu
nicados atravéS\da N-VI, máis ou menos 
ben, pero Lugo e Ourense através da N-
540. -Sen cair no exceso podemos pensar 
que un camión de leite da planta ~e Arje
riz ten (tiña?) en Outeiro de Re1 que1ra 
viaxar a Ourense, a calquer parte da pro
víncia, porque ali .tamén toman leite, se o 
tal camión ten máis de catre eixos ten·que 
buscar unha 'estrada .que lle permita o 

-- tránsito, porque a N-540 non permite o 
paso deste tipo de veículos. Pois ben, 
nunha ·situación de crise grave da econo
mía do país, de todo o 'país, pero facéndo
se moi patente no interior -causa que 
non estou eu.....,a explicar, senón que xa é 
·flagrante-, facer un plan de estradas que 
abonde máis nesta situación de deterioro 
xa que ao" non haber vías de comunica
ción non se propícia a industria, paréce
me cando menos, temerário. Ademais 
pergul')to á administraci~n autonómica pri
meiro e central despo1s, como tacemos 

. para comunicar Sár:-ia ou Monfort~ con Vi
veiro, Lugo con Ourense , Mel1de con 
Chantada ou tantísimas cómbinacións po
síbeis que se poden facer e que de feito 
se dan?Queda condenad.a toda a Galiza 
interior a desfilar polo famoso corredor de 
Lalín a Monforfe? Porque xa que este 
plan é até o 2000, moito nos terryem~s . 
quedar na máis pura inópia comurncac10-
nal, relegados a unha rede primária bási
ca que, ademais de insuficiente, non ten 
uns critérios moi intelixíbeis, a non se.r 
que se pense mal,. e se pense na ?ontr.a
partida a cámbio de resultados ele1tora1s . 

E todo isto.sen ·meternos no tema dos en: 
laces coa meseta, que parece que son os 
únicos a tomar en consid~ción, sen que 
a niguén se lle acorra que.a Galiza se po
de enlazar con outros sítios, por exemplo 

· co resto da cornixa cantábrica ou con Por
tugal. ·Parece que o idílio mantido polo go
vernb autonómico co gov~rno central re- . 
mata sen que os seus resultados se pal
pen nestes terrees, e tampouco vem.os 
ánimo de esixir resultados por outras v1as 
ao mellar máis contundentes. 

Xa para rematar unha anédota: dous dias 
antes de que este Plan aparecese publi
cado na prensa, un pleno dun concello 
con maioria absoluta do PP, acorda apro
bar unha moción apresentac;la pala oposi
ción .solicitando que a auto-via Lugo-0~-

. rense pase por. ese concello. Ben, p~1s 
dous días despois supoño que esa ma10-
ria· do PP se levaria unha surpresa ao ver 
na prensa a sua desinformación x~ que 
non só non hai autovi'a de Lugo a Ouren
se, senón que tampouco hai n$ngun o~t~o 
tipo de trazado que pálie o~ males end,e
micos desta estrada. E as1 anda o pa1s, 
ou mellar dito, asi non anda o país. • 
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UNID~DE DO NACIONALISMO 

Através do colectivo Esquerda Nacionalista . . .. 
. A .candidatura de Unidade dos ·viciñoS de · Vi"mianto 
9studa a sua _integración no BNG · · · 

/ . 

• Debate orzamentário. Co
rnezou con polémica o debate 
dos orzamentos da .comunidade _ 
autónoma para 1992. O Governo 
pedia a tramhación por l~itura 
única (o xeito máis abreviado) 
dun artigo da Lei de Presupostos 

· do ano 1991, que lle permitirá 
destinar o diñeiro procedente da 
liquidación definitiva do porcen
taxe de participación nos ingre
sos do Estado a Imprevistos e 
funcións non clasificadas. 

•A.E. 

Unidade dos Viciños; 
segunda forza eleitoral do 
concello de Vimianzo, con 
tres concelleiros, está a 
estudar a intégración no 
Bloque Naciónalista 
Gal~go, segunde 
afirmación realizadas a 
este semanário polo 
número un da candidatura 
Xan García. O paso . 

· definitivo pode producirse · 
a comezos do ano cando 
quede constituido o 
colectivo Esquerda -
Nacionalista, através do 

. que pretenden entrar na 
frente. 

dentro da pluralidade de opcións 
e a conservación das pró.prias 
características". Ainda así, Xan 
Garcia afir.ma que "o BNG non 
pode pensa~ que é o único, · se
nón que tacemos falta todos, po
lo que d.ebe ser xeneroso desde 
a posición de forza na que se 
atopa nestes mor:nent?s". 

· ~ CVV, considera que "esta be
_nevoléncia ten que ser, sobreto
do, co PSG-EG", ainda qµe criti
can a esta organización por "per
der o norde político, xa que an
dan a falar de unidade e segue 
atacando· ao BNG como se fosen 
os seus inimrgos". Xan Garcia 
afirma que "esta doble linguaxe é 
intolerábel" e que as gañas de 
unidade "hai que demostralas na 
práctica diária e non en discur
sos contraditóriosi•. 

Entrar 
através 
duñ colectivo 

· De ser aceitada esta iniciativa a 
cantidade total de "libre disposi
ción" pala Xunta seria duns 
7.000 millóns de pesetas. Todos 
os grupos da oposición criticaron ' 
a pretensión do governo de "pre: 
tehder gastar os sete mil millóns 
como queira". 

"Como forzar a unidade do na
cionalismo" é a discusión que 
están a ter os membros da Uni
dade dos Viciños, agrupación 
de Vimianzo, que representa a 
segunda forza eleitoral deste 
conc-ello da Sorieira. Os seus 
membros consideran, en pala
bras do seu portavoz Xan Gar
cía, que este é ·"un momento 
histórico" polo que están dispos-

A integración da Unidade dos Vi
ciños no BNG está a ser retrasa
da porque queren entrar na fren
te através dun GOlectivo, apos
tando polo que se está a organi
zar co posíbel nome de Esquer
da Nacionalista. 

Xan Garcia~ ANOSA TERRA 

Xa no debate oriamentário en si, 
o conselleiro de Econo111ia, que 
ten o apropriado nome de Xosé 
Antón Orza, defendeu as gran
des cifras que ascenden a 
617.661 millóns de pesetas cun
ha débeda de 56.344 millóns, ex
plicando que o Governo preten
día "combater o carácter periféri
co _(palabra até agora só usada 
polos economistas nacionalistas) 
e pouco desenvolvido", mediante 
a priorización do gasto cara ás 
infraestruturas e o paso dunha 
"economía de subvención" a ou
tra "competitiva". Orza deman
dou o apoio das empresas de 
demro e fóra da comunidade. ámbito nacionalista. 

. tos a "presionar as distintas or
ganizacións . para que esta uni
dade se lev·e a cabo". 

Nas reunións que teñen fevado . 
realizado chegaron ao acordo de 
que "o BNG debe de ser a casa 
comun de todo o nacionalismo, 

Esta nova organización, que in
tegran destacados militantes do 
Bloque Nacionalista Galega sen 
adscripción neutras organiza
cións·, os coñecidos como inde
pendentes, está en proceso de 
const_itución. Nun primeiro mo-

mento vário.s dos seus impulso
res pretendian que a nova ·orga
nización fose un partido político, 
ainda que agora parece primar 
a idea de que-será unha corren
te organizada, con recoñeci- _ 
mento interno. A sua constitu
ción formal tamén está a ser re
frasada porque non queren in- -
terferfr nos procesos congre
suais qae están a celebrar nes-

. tes meses diversos partidos de 

García considera qLJe este novo 
grupo de independentes se debe 
convertir "en motor da unidade 
dentro do BNG e garante do fr~n
tismo", asi como "porta de entra
da no BNG para outros colectivos 
e candidaturas independentes 
cos que xa estamos en contacto 
e que en breve tamén poden 
anunciar a sua entrada. • 

Pala sua banda a totalidade dos 
grupos da oposición mostráronse 
contrários a estes presupostos 
pedindo a sua devolución ao go
verno. 

A maioria parlamentária do PP 
non só permite rexeitar as pro
postas da oposición senón que 
tamén é abando para asegurarlle 
discrecionalidade á Xunta. • 

A FWSIÓN MCG-LCR 

O pasado 17 de Novembro vimos de con
cluir a unificación da LCR e o MCG. Re
mata aqui a cativa história de case duas 
décadas para estas organizacións e co
meza a andaina du!]ha nova INZAR. 

O obxectivo destas liñas é tentar explicar . 
o que na nasa opinión xustifica .ese apela
tivo de nova para a devandita INZAR. 

A LCR e o MCG vimos'iñantendo desde 
hai anos conversas que favoreceron o no-

- so achegamento. Gráciqs a elas adquiri- · 
mos un coñecimento mo! superior ao que 
posuiamos até daquela do que tiñamos en 
comun, do naso evoluir e tamén das dife: 
rencias. 

Nestes anos ternos, ademais, desenvolvj
do unha unidade prática. Nela témonos 
atopado con desacordes, ás veces non · 
cativos, pero tamén comprobamos que, 
na meirande parte dos temas fundamen
tais, dábamos respostas moi semellantes. 
Comprobamos que o naso ámbito de in
fluéricia era comun e que moitas veces 
xente cóa que traballamos non se explica
ba por que constituíamos duas organiza~ 
. cións diferentes. 

Asi. as causas, e despois dun fondo balan
za a respeito das relacións mantidas, aca
damos no ano 89 un acordo para estreitar 
as nasas relacións. Os avances nos dous 
derradeiros anos téñennos achegado á 
idea de ·que existían condicións para a 
unificación. 

Pensan:ws_. ~demais, que os cámbios 

·uN·HA U.NIDADE SING·ULAR 
ANDRÉS GARCÍA MATA. · XESUSVEGA 

acontecidos no mundo e a ofensiva de
sencadeada de lexitimación do capitalis
mo significaban Ufl alento máis para uni
ficar as nasas forzas. Tamén eremos que. 
a unidade pode próporcionar un _marco 
máis axeitado para a necesária reflexión 
sóbre os problemas que as correntes re
volucionárias debemos enfrentar para le
var adiante ünha.acción prática de maior 
efiéácia. 

Non bbstante a organización resultante é 
algo diferente ás duas que se unen. As 
conceicións do MCG ,e as LCR, no plano · 
xeral dos obxectivos fundámentais, dos 
ideais e valores, están suficientemente 

·próximas como para que a base da unida
de sexa sólida e operativa. Sen embargo, 
como é sabido, ambas organizacións <;:he
gamos a eses resultados comuns por c~
miños parcialmente diferentes. 

As nosas, como outras orga11izacións cria
das nos anos 60-70, proclamáronse mar
·xistas e comunistas pero, dentro desa am
pla _definición, identificáronse con corren
tes marxistas distintas, que mantiñan dife
renzas de máis ·ou menos importáncia se
gundo os planos. Cada organización conta 
no seu haber con ' ideias sobre a realidade 
opinións a respeito da tea.ria e a prática, 
que non coinciden plenamente. Tamén hai 
diferentes xeitos de traballo que xunto co 
dito teñen a sua orixe en duas andainas di
ferentes e que só tendo como base unha 
prática comun se 'poden unificar. Tamén é 

- certo que nestes últimos tempos os enfo
ques sobre importantes problemas como o 
feminismo, o anti-militarismo ou o ecoloxis-

mo veñen senda coincidentes. Asemade a 
resposta a acontecimentos como a crise 
dos reximas do Leste ten contribuído a 
achegarnos máis. 

O naso vai ser un grupo no que o volume 
de acordes será menor, polo tanto, do que 
coñecimos tanto na LCR como no MCG. 
Pensamentos que figuraban no ideá~io 

· que denantes era asumido pala LCR ou o 
MCG ·non están nas bases de unificación. 
A unidade faise sobr~ o que as duas orga
nización$ damos por boa. A pluralidade 
vai ser un sinal de INZAR que considera 
lexítimas tanto as ideas comuns como as 
específicas das duas orga_nizacións. 

Ternos por diante· o reto de transformar as 
nasas diferéncias· através da discusión, da 
elaboración e da prática que queremos re
alizar unidos. A isa pensamos dedicar as . 

'PENSAMENTOS 
QUE FIGURABAN NO 

IDEÁRlO QUE.DENANTES 
ERA ASUMIDO 

POLA LCR OU O MCG. 
NON EST AN NAS BASES 

DE UNIFICACION' 

nasas enerxias: afondar nas nasas refe
réncias, aproveitar o comun e o diferente 
coa convicción de que non somos posui
dores da Verdade, e abertos á discusión e 
á reflexión con outras xentes que, sen 
compartir as propostas de INZAR, enfren
tan problemas semellantes. 

Pero non é só esa a diversidade que aco
billa INZAR. A ela súmanse outras mani
festacións de pluralidade: queremos que 
en 1 NZAR se podan ato par ben persoas 
que comparten unha vontade de transfor
mación das desigualdades e da opresión 
que tanto sofrimento producen. Entre es
tas persoas hai moito en comun pero ta
mén hai atitudes, sensibilidades e opi
nións diferentes. Hai xa ideas diferentes 
sobre o marxismo, hai persoas que man.: 
teñen vencellos co cristianismo e hainas 
agnósticas e ateas, xentes de distintas xe
racións, marcadas por situacións e climas 
sociais diversos. 

Partindo destq diversidade e desta plurali
dade, a. unidade en INZAR debe fundarse 
naquilo que senda c9mun resulta impres
cindibel para. garantila, ao tempo que se 
desenvolve unha conyivéncia satisfatória 
entre posicións diferentes noutros r:noitos 
campos. 

Esta é a unidade que queremos en -IN
ZAR, explicitada no acto do 17 de Novem
bro, celebrar un Congreso Nacional que 
aborde o desenvolvimento dun modelo or-

. ganizativo próprio, ademais da definición 
da nosa identidade político-ideolóxica co-

. mo organización galega. · • 
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O 80°/o.das .explotación~ marxinadas_do Pfan Fraga _ . 

·o _Governó español _ propón. aplicar 
as cotas do leite a partir do próximo ano 
• XOAN CARLOS GARRIDO cerne sobre o sector leiteiro. E 

máis, apontou-se polas organi-
0 mes de abril é a data zacións agrárias a posibilidade 
que se baralla como de que o levantamento do lau-

tado por un dos Únicos sectores 
que non se · atopan en crise nes
tes momentos no noso país: o 
narco-tráfico. 

150.000 kg, Estimando en 
10.000 os productores que se
guirán coa sua adividade no .ano 
2000, manexando explotacións 
de 60 á 80 vacas. a máis probable para . dum ministerial que obrigaba ás 

indústrias a pagar un précio mí- A experiéncia do que ocorriu 
noutros paises da Comunidade 
nos que se puxo en práctica esté 
sistema foi que favoreceu as ex
plotacións industriais frente as 

a aplicación -das cotas nimo, e a inibición lexislativa en 
!acteas, que xa quixeron fixar un marco xurídico inter-pro-

.Se ben en todos eses países as 
cotas fóron aplicadas unh_a vez 
desenvoltas as suas potenciali- · 
dades productivas a un nível 
aceitábel •. no caso galego ato
pámo-nos que se pretende apli~ 
car a cota de referéncia do 85, 
cando desde aqo·ela foron aco
i:netidos milleiros de plans de 

ser postas en práctica no fesional que garantiza-se o cum-
ano 87, e en Xuño e-Xullo plimeQto de acordos entre 
do ano 90_ Naquel Agroindustria e produción, dé-
- ben-se precisamente · a intención 

_pequenas explotacións de tipo · 
familiar. Así, por éxemplo nos 
Paises Baixos o mercado libre 
de cotas levou á desaparición do 
sector das pequenas explota
cións. O 80% dos productores 
cunha -cota inferior as 100.000 
tm. cesaron a produción desde 
1983. Polo que de continuar a 
cota nacional nos ñíveis actuais, 
o Instituto Oficial de ~stadística 
prevé que para o ano 2000 os 
Paises Baixos non terán máis de 
33.000 productores deleite, cun
ha cabaña gandeira de 1,6 mi
llóns de vacas. 

momento o Ministério_ do Ministério de aplicar as cotas 
anuf)ciou que enviaría a vía précios e desfeita industrial 
cada gandeiro a cota que (impagos, atraso nos pagos, 
lle correspondía, aplicando , etc,). Este prrocedimento seria -mellora da explotación que fixo 

multiplicar a n_osa produción ain
da que se atopa a níveis·moi in
feriores aos da CEE. Teña-se 
en conta un dato, na Gatiza so
mente o 20% das .explotacións 
superan o límite de viabílidade 
fixado polo Plan Fraga das 1 O 
vacas. Cantidade irrisória se ' a 
contrastamos coas e·xplotaci.óns 
que a Comunidade califica "con 
futuro" en Europa que se encon
tra neste .• momento entre -as 60 
e 1 o.o vacas. Esto unido á cir
cunstáncia de que os paises co
munitários cos que se- nos im
pón o reto de competir teñen fi
xadas unhas cotas dé referén
cia máis inxentes que a · nego
ci~da torpemente polo Governo 

· menos custoso económica e po
con rigor as directrices líticamente á administración defi-
comunitárias en matéria de nindo os termos do conflicto en
limitación de produción e tre Industrias e productores, la
eliminación de excedentes. vando-se as mans, ou mesmo 

fomentando dito enfrentamento, 

De novo a conflitividade social 
que se vivía naquel serán do 90 
no agro galega aconsellou ao 
ministério postergar máis dita 
medida. De feíto se-aponta a és
ta flexibilidade do anterior titular 
do ministério como unha das 
causas da sua defenestración, e 
a súa substitución por Pedro Sol
bes, quen declarou nada máis 
chegar ao cargo que traía na súa 
axenda dous importantes obxec
tivos: aplicar as cotas e reducir 
~ctivos agrários. 

Finalmente, e despois dunha 
guerra de desgaste de dous 
anos en que os labregos tiveron 
que sofrir todo tipo de inconve
niéncias (bab<ada brutal dos pré
cios, impagos, abandono de re
collidas, etc ... ) e prévio pacto im
plícito a nível de~stado co PP, e 
coa Xunta -quen no 87 se posi
cionar a a fvor dos labregos 
-parece xa definitiva a posta en 
funcionamento do sistema de co
tas lácteas, que se ben resulta 
novo en canto ás categorías xu
rídicas a empregar, no fondo vai 
super unha re-edición do eterno 
freo que impón o Estado Espa
nol ªº desenvolvimento da gan
dei ria Galega e a volta a agricul
tura de subsisténcia, tendo en 
conta que as cotas de referéncia 
a signar vari a provocar que os 
labregos obteñan unha renda 
moi inferior ao Salário Mínimo ln
ter-profisional. 

A implantación vai ter conscuén
cias noutros sectores pois que: 
a)Vai-se expulsar man de obra 
do campo. 

b)Evita-se a prpfesionalización. 
dos labregos, que ao non poder 
vivir só do agro veran-se abriga
dos ao simbiotismo tendo conse
cuéncias sindicais nefastas tanto 
na sua dimensión de labregos 
como de obreiros. 

Esto leva a que, por primeira vez 
de xeito unánime, sindicatos 
obreiros e labregos de~idan ac
tuar conxuntamente para enfren
tar un problema que, polo peso 
espec'ífico que ocupa na por
centaxe de activos deste país, 
~obrepasa o sector agrário pro
priamente dito, con consecuén
cias nun xa precário mercado la
bóral incapaz de absorver aos 
traballadores que non dá retido a 
agricultura. 

' ' 

De feíto a existéncia destes fími-
tes . á produción condicionaron o 
feito de que a administración' non' 
intervise na grave crise que se 

para que os mesmos labregos 
fundiran as indústrias e estas a 
sua vez aos labregos e así cum
prir o obxectivo de limitar a pro
dución, levando as explotacións 
á ruina. 

Traficantes de cotas 

O modelo apresentado ás Orga
nizacións Profesionais Agrárias 
(OPAS) abre a posibilidade de 
compra-venda de cotas, arren
damentos e outras figuras espe
culativas que son valoradas ne
gativamente polos sindicatos 
agrários galegas que entre ou
tros problemas derivados do ·¡¡_ 
bre mercado (compra cota quen 
máis cota e cartos ten) ve enga
dido o feito de que éste resulta 
un atractivo método de blanqueo 
de cartas que pode ser aprovei-

En Alemánia e Irlanda, se ben a 
regulamentación protexia inicial
mente aos pequenos producto
res polo desexo político de man
ter un tecido social no campo, o 
número de productores reduciu
se á cuarta parte. 

En Dinamarca as cotas e as difi
culdades financeiras foron e- son 
responsabeis do abandono con= 
tínuo de productores. Nestes 
momentos son todavía as explo
tacións máis pequenas as que 
desaparecen. Entre os 5. 700-
producto~es que aceitaron pri
mas da CEE, tres cuartas .partes . 
posuían cotas inferiores _ a 

·español. Así a de _Fráncia, por 
exemplo é 5 veces maior qtJe a 
do Estado Español. De aí que 
se este a demandar de cada 
vez máis amplios sectores unha 
renegociación do Tratado de 
Adesión que contemple os inte
reses do· noso país, e concreta
mente ó aspeito referido aQ. de
senrolo da nosa gandeiria. • 

-. ---

MOBILIZACIÓN E SILÉNCIO 
A aplicaciqn das cotas do l~ite ~eria -a xµízo dos 
sindicatos agrários galegos - o tiro. de grácia a 
gandeiria Galega. De aí qua. se estexa a preparar 
mobilizacións co fin de forzar unha solución a crise , 
do sector. -Sobre todo cando desde a administra
ción autónoma s~ está a fixar por primeira vez en 
dous anos de mobilizacións· n0 resultado das 'mani
festacións para adoptar unha ou OlJtra .medida a 
respeito do sector, como <:!SÍ se ten sinalado recen
temente no Parlamento Galego ao argumentar o 
non apoio a unha proposta de lei de re-ordenamen
to da gplf'ldeiria que a última manifestación non tive
ra os asistentes suficientes para cuestionar-se a 
·actual pol-ítica seguida pola Consellería. Este argú
mento foi utilizado tamén polo presidente do FOR
PA en_ atiril do 90 a respeito dunha manifestación 
de labregos en Madrid ao sinalar Fernando Méndez 
que na niánifestación houbera 5.000 labregos e 
que en España había 500.000 productores , polo 
tantb só e~an o 1 % dos productores o que ir;idicaba 

1-
. . 

que non "existia malestar en rnédios gandeiros". 
Nese mesmo-mes en Compostela manifestaron-se 
50.000 labregos convocados polo SLG, é dicer, o · 
10% dos labregos do Estado Español nunha mani
festaci.ón a nfvel Galego, Entón Romay e Fraa mar
charan aquel dia de Galiza'·e estaban ilocalizábe1s, 
e en Madrid niñguén quixo facer valoracións. Así 
pois a actitude da admini~tración, ao ·menos no re-

. ferente .a ésta última mobilización é a da avestruz, 
primeiro siléncia nos médios de comunicación a 
manifestación do 19 de octübro impedindo que sai
se nen unha soa vez na TVE, e de esguello na 
TVµ, para basear no seu adxudicado fracaso a ini
bición á hora de encarar os problemas. Os proble
mas no campo están aí, e son obxectivos e inde-
pendentes do número de manifestantes ou da pro
vocada febleza sindical. Se Xunta, e M.inistério non 

: queren afronta-los augura-se unha drmática acen
tuación d~ conflitividade no naso agro coa aplica
cién das cotas . 

Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 

Felipe Gonzálet 

Os alcaldes do PP ültima
mente. confunde a proa' coa 
popa. Primeiro a aperta en
tre Fraga e Fide1,- 1ogo que 
se o xef,e resulta que é de 
esquerdas (o que faltaba)., 
agora van a Cuba e o barbu-

- ~ do pergúntalles pola autode
terminación. ·Acabarán por 
quer-er traguer ao Che Gue
vara para o Panteón de Ga-
legas Ilustres. · 

Desde que gov~rna Violeta 
volve a haber atascos en 
Manágua. Os que retorna
ron de Miami trouxeron os 
seus Mercede·s. A cidade · 
e~tá ll)áis vistosa que cando 
era sandinista: Pero coa 
UNO perderon o traballo o 
70% dos empregados. E en 
cada semáforo hai unha 
morea de persoas que apro
veitan a freada para vender
.che desde caramelos até un 
televisor. 

. ~Os guatemaltecos, os hon
dureños, os nicaraguanos, 
andan á caza das revistas 
que abandoan os 
extranxeiros. Admiran o seu 
brillo, -a sua cor. Buscan, por 
exemplo, un Oer Spiegel ou 
un Stern que o seu proprie
tário alemán teña xa lido e 
lévano axiña, recórtanlle ·as 
fotos que logo apegan er;i 
calquer lugar da sua casa. E 
a sedución do ,luxo, converti
do en naif polas fantasías 
dos subdesenvolvidos. 

Os periódicos estan para in
formar. Velaí un que ese bu
tro dia, sinalaba nun pé de 
foto: "La detenida por .perte
necer al Grapo hablaba · ga
llego con sus vecinos'', Vaia 
dato·! Vaia notícia! Mágoa 

·:.. que non talen galega os xita
n6s, porque agora viña que 
nen pintado! 

O galeguismo da saudade 
(saudade polo american 
way of lite de Piñeiro que 
amaba Nova lorque, se en
tende) velou armas na Es
traéia, preparando un rexur
dimento cultural que se iní
cia coa criación dalguns no
vas prémios. Prémios á lín
gua, ao retrouso; á herme
néutica do significante con 
cargo no departamentoJ á 
morriña e máis á nostálxia, 
agora cun toque urbano, hei, 
chaval!, · e un pouco de do
minó. • 
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Oleiros é unha das áreas naturais de expansión da cid~de 
da-Coruña, que está a medrar gracias a unha estrutura 
urbanística absolutamente medida e· planificada . 

. Un concello que non chega aos ·20.000 habitantes, 
e que ben puido ser pasto das con.structoras que xa nos 
anos 60 comezar.on a homenaxear ás to'rres énriba 
dos fermosos acantilados_ ou racnando a harmonía 
da verde cámpíña. En Ofeiros hai un alcalde con fama 
de duro, que de vez en cando salta aos xornais grácias 
á dinamita que emp-rega contra as_·édificacións ilegais. · 
Detrás de Anxo García Seoane, ou Ge/o, 
como tódo o mundo lle chama con cariño, pero tamén 
con esa certa reveréncia coa que se trata . . 
aos comandante~, existe toda unha estrutura organizativa 
vencellada ao movimento veciñal e ·cun nome ben -
explicativo:Alternativa dos Veciños, Gelo, sério· 
dos de bigqte,. percusionista, antidogmático, popular, · 
alcalde e comunista, invítanos .a valorar a experiéncia de 

· governo en Oleiros, un tanto· fachendoso de que .. se 
considere unha das máis interesa·ntes que se teñen dado 
no país·, tanto palas razóns políticas · 
:--a esquerda agrnpada na Alternativa dos Veciños-, 
como polos logros de xest.ión a~adad_os. 

Anxo ·García 
Seo,ane, 
alcalde de-Oleiros 

.. 

. "'O .meu 
nacionalismo 
é ilimitado·: son 
internacionalista' 

dereita, sen que esté-vencellada a vontade política que todos tiña
nengún partido ... pero que· ten un · mos, e co·a lirripeza asambleária 

A Alternativa conta .cl)nha fo~ga- pensamento máis ben conserva:. que todos tiñamos, e empo.rcou un 
da maiorla absoluta e un ha certa dor,. .. pero iso pasa en todos os pouco a caandidatura nos' seus co
orixinalidade ·organizativa. Qué partidos. · Houbo casos en que al- mezas, e. despois quixo levar todo 
aspectos pensa vostede que po- guns sectores da Alternatíva fixe- - o traballo que tiñamos teito, lago 
·den interesar cara a fóra do con- ron prantexamen'tos sectários de termos conseguido que os par
. cello para valorar esta experién-· ''Aquel ·non pode entrar, ou este. · tidos non se apresentaran ás elei-
cia? _qué sei eu ... ", pero eu sempre me cións, quixo levar a Alternativa pa-

. · · opuxen, porque habia un sector ao ra un partido, naquel intre o POG, 
. Os feitos están aí e. todo indica , meu redor absolutamente permisi- · que quíxo capitalizar o traballo de 
. que a Alternativa dos Veciños foi vo. De todos xeitos, hai xente de"' todo un ppvo. Por suposto non o 
. unha experiéncia totalmente positr-. fenestrada da esquerda .ou da de- conse·guiron, e despois, nas elei-

• LUIS MÉNDEZ 

va. O pasado e o presente asi o reitá que ven con certo tiJ:>O de cións do 83 conseguiron algo: divi
demostraf1: durante catro lexislatu- ódios ·á esquerda, pero que non é · dir·á Alternativa en tres partes. 
ras o pavo apoiou á AV. 'AAlt. tivo de esquerda.. . sobre todo peque-
momentos álxidos e outros meAos nos burgueses .. , hai bastante pe- A relación, sempre o dixemos, .tiña 
álxidos, como foi durante as elei- quena burgués estrado po~ todo ·o . que ser de colaboración en temas 

· cións do 83 donde o levar adiante espectro político. Xa digo, esa é a pontuais, tanto co Btoque, como 
o traballo de red~cción dun Plan e clave: o respeto a toda a xente, e no MC, como con EU ou o PC, co
as lio.rtas internas da candidatura .penso que foi moi positivo · en to- r:no con, calquer outro grupo coque. 

. fixeron un gran dano. A división e __ dos os planos: no social, no cultu- . 
o afán de crecemento de algun, ' ral, n~ deportivo~ no de servícios. 
que foi trepando no aparato dalgun , 

FERNANDO BELLAS 

estivésemos de acorde no funda- ano que ven se as causas siguen 
mental, por moi minoritário que fo- como teñen que seguir. 
se. Esta colaboración foi recíproca. 
Tamén eles colaboraron coa Alter- Pero eso non quer dicer que nou
nativa, principalmente o. que é ho- tro momento non esté nunha 
xe EU, que .antes era o PC, foi asamblea do Partido .Comunista, 
quen máis colaborou, sobre todo · escoitando aos compañeiros do 
co meu s_ector; e o Bloque, que ta- PO ou de calquer outro grupo, ou 
mén s,empre colaborou . non vaia a unha cea republicana 

do MC ou coa Liga Comunista. Eu 
A própria existéncia da Alterna- penso que había que deixarse de 
tiva como tal, quere dicer que os . todos estes grupos minoritários, 
·seus compoñentes tefíen unha había que deixar.se de capitáns, 
opinión crítica cara ao funciona- entre os que todo o mundo quer 
mento habitual dos partidos? destacar, a aunar esforzos cara a 

unha causa comun. Por exemplo, 
Sobre todo porque no . meu pensa- · veñen unhas eleicións xerais, e to
mento, como no doutras persoas do o mundo debe esquecer, da 
da Alternativa, non cabe o· se<;:ta- sua sigla, e elevarse ... ao mellor 
i:ismo. E sectarismo seria dirixirse pode sonar esto como · un ha u to
a un só destes grupos · e marxinar · pía, l}lais non o é, porque aqui fu n
aos outros, cando comungas' cun- ciona perfeitamente . 
ha política global comun. O que 

partido que tiña futuro, ~n concreto Cál son e cómo fóron as rela
da chamada Casa Comun. · éións; en xeral, cos . partidos da 

esquerda próximos aos poshila-

non pode ser~ asi está Galicia, Esquerda Unida, por exemplo, 
así está España e así está o mun- vense de fqrmar agora, pero eu 

'Q URBANISMO É A do- é que aparezan cincuenta mil estiven no PC e .naquel entonces 
grúpúsculos e que cada un sexa eu dicía que esa era a fórmula. Eu 

PEZA CLAVE ·DA · · unha illa. · fixen Eu en Oleiros. Porque a miña 
idea de 'EU era o que acadamos 

_ Pese a todo aquelo, seguiuse de
mos.trándo que ·o grupo máis forte 
do Concello era a AV. Un grupo 
saido das AAVV do Concello, onde 
calle toqo o mundo, xa que nós 
non tacemos como ·os que van á 
feira, que lle miran a dentadura ao 
gando, ou as traseiras. Nós tamén 
miramos algo pero aquí todos nos 
coñecemo.s. Respeitamos a·todo o 
mundo. Aqúi hai nacjon.alistas, · hai 
comunistas, hai xente de centro
es.querda, incluso hai xente de de-

. reita, do que aqui lle cham~mos 

dos .da Alternativa? · 

Igual que ás persoas', ternos un 
profundo respeito aos partidos po
líticos, que lles propuxemos, xa no 
79, a non presentación. Eu en con
creto visitei a sede de varios parti
dos para expoñ.erlles este proxecto 
tan · bonito, feíto de tantos anos de 
loita: que nos deixaran ir -unidos 
para gañar as eleicións. Asi foi e o 
único aspecto negativo foi que se 
nos colou un trepa, un indesexábel 
politico, que qu!xo xogar . cqa boa 

, XESTION MUNICIPAL, O naso proxecto é a colaboración, aqui: unir .a todas as persoas do 
NENGUN DOS NOVOS e estamos abertos a cal'quer plan- mesmo pensamento, coas suas 

texamento que coincida cos postu- variantes, pero unilas nun proxecto 
POVOS QUE ESTAN lados da Alternativa en· cada mo- . que era,Oleiros. Neste momento 
NACENDO EN me.nfo. Algun, cando aparecín na pode haber outro proxecto que é 
--------~---- · manifestación do BNG tíai dous Galicia, e a min non me causaría 
OLEI ROS ESTÁ. -·anos, díxose: Pasouse ao [?foque. nengún problema o colaborar cun 

. _C_O_S_T_A_N_D_O __ A_O____ Estaba 'ali co .BNG, ·porque enten- · partido en concreto para acudir ás 
do que tiña que estar ali co BNG, ·eleicións, sempre e cando todo o 

CONCELLO NEN con Neira Vilas, e apoliando ao na- mu11do se puxera de acorde para ir 
cionalismo único que. hai en Gali- na mesma dirección. E non fale-

UNHA PESETA' cia. Asi , fun ~ste ano i.gual, e irei o mos xa dos· so partidos verdes que 
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do ao nacionalismo. Ademáis, 
.vostede foi mflitante do PCE~ .. 
Fálenos un. pouco das súas con-

'Q RESPETO E A 
se foron crea'ndo. manda ca:rallo_!. 

Penso que aqui hai un e-xemplo 
qu~ se podia copiar-, penso que, 
por exemplo, ás xentes de EU de 
algo Ues tivo que valer o coñecer o 
caso de Oleiros, onde se coilera á 
xente dos sindicatos-; á xente dos 
distintos partidos, como intenta fa
cer Esquerda Unida, pero con 
eses problemas que xa estpu ven
do .. . que quizaves haxa moito xefe 
e pouco soldado. Ese é o gran pro
blema dos partidos. 

1 viccións a este respeito. 
PEZA BASICA DA 
NOSA IDEOL0XIA' 

llo totalmente honrado, eficaz; iso 
é o que ·q1,1er o póvo, e por eso ~e 
apoia, sempre cun profundo· respe
to á ·ideoloxia- básica de esq~erda . 
Ademais, por suposto, tiñamos es
cala antes de comezar. 

Cómo se artella a organización 
dentrp e fóra do Concello? 

A alternativa ten a colaboración 
con distintos sectores de dentro e 
fóra do Concello. -Principalmente 
organízase a nivel asambleario; in
ternamente fanse asambleas 9té 
para poñer un tubo de alcantarilla
do. lso leva moito tempo, pero ten 
de positivo que estás sempre coa 
xente , facéndoa participar. Hai 
quen sube un escalón no poder, xa 
se esquece de mirar para o que 
deixou atrás. E non che digo nada 
cando chegan arriba de todo. Non 
ven para ningún lado, maréanse e 
entón e cando caen en picado. Hai 
que estar sempre mirando para 
quen te sostén, por se algun día te 
mareas, que poidas dispoñer de 
alguén que te apontale. Fóra do 
Concello funcionamos tan ben ou 
mellar que no Concello, tamén d~ 
forma asamblearia. Neste momen
to ternos en formación un amago 
de pequena estructura de obser
váncia e vixiáncia das directrices 
da Candidatura, para ve lar polos 
que nos corresponde ter a batuta e 
ostentar o poder para xestionar, 
que cumplamos co que estamos 
abrigados. 

. As relacións coas Asociacións 
de Veciños, seguen a ser igual 
que nos- primeiros momentos da 
Alternativa? ,.. 

As Asociacións , até o ano 75 ou 
76, e incluso as da primeira lexisla
tura, eran Asociacións máis com
bativas, máis organizadas, simple
mente porque os problemas eran 
maiores. Agora, as Asociacións 
non só existen , senón que están 
absolutamente potenciadas e afor
taladas desde o Concello. Anque 
nós, que saímos das Asociacións, 
suplimos dalgun xeito as .deman
das da xente, xa que estamos abri
gados a cumplir antes de que nolo 
reclamen ; pero cando hai temas 
que, pala sua magnitude non po
den sair, funciona a Asociación 
coa mesma agresividade que hai . 
anos, pero como xa non é necesá
rio manifestarse, non é preciso ti
rarlle a basura diante ao Concello 
ou causas imilares. Se hai causas 
que non facemos xa todo o mundo 
sabe que non podemos facelo, 
porque sobrepasa ao Concello, ou 
non é competéncia municipal. 

Porén, o que tentamos, é que non 
morra o movemento veciñal, pese 
a que moitos dos problemas que 
lles 'daban sentido, están solven~a
dos. O que queremos é que se 
adiquen ao tenia cultural. O que 
agora fixemos foi organizar as 
Asociacións por bárrros, por parró
quias, p~ua que sex-an ·os veciños 

· quen detecten os problemas e· pro
'poñan as solucións. Por outra par
te, volcámonos en que sobrevivan 
con actividades socioculturais. 

' "Presumo 
. de internacionalista" 

Nalgúri momento, vostede dixo 
que non era nacionalista, se b~n _ 
moitos dos seus colaboradores 

·.e incluso nalgunha aparición pú
blica súa, ~~~tede aparecía liga-

Os votos, de todos os xeitos; non 
OS consegue SÓ a ideoloxia ... 

Non estou en contra, pero tampou- / 
co estou a favor de determinados 
nacionalismos. Eu presumo de in
ternacionalista. Eu, sempre que 
coincida co meu pensamento, hei 
de ir loitar a calquer sitio, e digo loi
tar e non falar nen ir de veraneo. 
Este espirito internacionalista nunca 
se borrou da miña mente, e cada 
vez medra máis, e cada día estou 
máis agresivo neste -aspecto, e sí, 
respeto profundamente ás persoas 
que defenden o nacíonalismo no 
seu país, como Cuba, que é nacio
nalista, pero tamén, r:ios sel}S plan
texamentos terribelmente naciona
listas, son tamén internacionalistas. 

Co'n Cuba, o meu caso queda .per
fectamente explicad.o: eu son na.
cionalista, defendo Galiza, defendo 
os galegas, aqui e onde sexa, pero 
non me pecho, non se me pode 
pechar a fronteira e dicer: esto non 
é nacionalismo. Eu ben sei o que é 
nacionalismo desde o meu pensa
mento. A min que non me limiten o 
nacionalismo a duas ou tres ·cau
sas. A língua é defender aes gale
gas dentro e fóra de Galiza, é de
fender a nosa cultura, defender a 
nasa razá ... bueno, ainda que !im
par algo dela ... e defender en xeral 
os valores de Galiza. Así son na
cionalista, pero internacionalista. 
Non se me acaba Galiza na fron
teira de Becerreá ou de Portugal. 

aí· dicindo que en vez de equis era En principio, viñeron por unha crise 
ese, e causas desa·s ... Adónde van total que habia no concello, ··ante a 
vostedes con ·eso. Despois os ví- que unimos a todo o mundo da .es
as, daban a espalda, e estaban querda, pero habia tamén xente de · 
nunha tasca cos amigotes ,.e tala- dereitas que en principio nos 
ban castelán de cátedr"a ... está apoiou. Na segunda lexislatura xa 
cheo de comemerdas. Galiza hai houbo unha depuración total, xa 
que defendela. en moitos aspectos. . qu~ os votos que_ quedaron fóro"n 

. Hai que dotala de servícios públi- da xente auténtica, non de come
cos, hai que protexer _a paisaxe, a merdá.s nen de cantantes. Pero 
economía ... a pesca, 0 agro, que agora estamos recuperados debi

. se están indo ao caralla ... esa de- do á xestión que ve a xente: non 
tensa é pala que eu son tremenda- só nos votan persoas adeptas a 
mente nacionalista. nós, porque· ao final a xente valora 

Non pensa vostede que ese na
cionalismo limitado está en fran
ca regresión? 

Eu houbo un momento que estiven 
máis agresivo ca tema nacionalis
ta, _pero eran tantos os grupos de 
vinte, de trinta, de cen , que ao final 
non eran máis de cen, que o único 
que che esgrimían era que ti non 
talabas galega , e non sei qué 
máis. Eu sempre falei galega, ex
cepto cando teño diante alguen 
que tala castelán. .. E andaban por 

. , o teu traballo, e decide. Habi.a · 
Por qué pensa vostede que este - compañ~iros que me dician:"deixa 
concello é tan declaradamente ·de falar de Cuba". . 
"de esquerdas", se en realidade 
se está a apoiar a unha candida
tura independente? 

A xente valora, e ao mellar· non es
tá dacor<;io máis que nun 80% coa 
nosa acción globat ... a xen.te res-

Sempre houbo xente de esquerdas peta, e sabes q:ue nunca te vai 
dirixíndoo. Anque a Alternativa era aceptar ao cen por cen, porque ca
algo amplo e plural, sempre tive- da persoa é un mundo, pero cando 
mos claro que somos de esquerda. valora, e te votan porque ven que 
A min nunca me verias nengunha tes razón. Os gánsteres, os delin
chapa , e nengunha pegatina, . cuentes, os do amigursmo, os do 
porque eu lévoo d·entro da pel. choriceo ... son os que están dando 
Con esto non quero dicer que non · · o voto a quen preteoden. Eso~ non 
esté ben levar signos externos, pe- me interesa que m~ voten , e- non 
ro eu non os levo, e intento que os callen no proxecto da Alternativa. 
que van ao meu redor incorporer:i 
lamén ese ideário á sua mente. 
Cómo o logras:·a través dun traba-

'NINGÚN ALCALDE 
DE GALIZA TEN QUE 
ANDAR IMPLORANDO 
·ALGO SE LLE 
PERTENCE' 

Alguén dí que a fachenda de 
xestión da que vostede tala se 
debe a que Oleiros é un concello 
mimado polas Administracións ... 

Liá ante qµe en' Monforte, o alcalde 
está coqueteando co PP, que o ·ho
me presume.de nacionalista de·de
reita, e todos dín que en pouco 
tempo es..t.ará dentfo do PP. Din os 
cronistas, que son _ os .que a. véces 
empuxail a moita xente a irs~. que 
o Concello precisa .car;t9s e pára 
obtelo~ hai que lle tirar da lev,ita a 
quen -governa. 

' . 

~' -Volcados· con Cuba, por d·ignidade'· 
A política internacional e o seu es
páci o no Concello é constante
mente polemizada por un sector 
da dereita e as forzas vivas da lo
calidade. Cuba é todo un signo de 
identidade en Oleiros. O modelo 
de sociedade que imprime á políti
ca social e cultural do Concello 
está inspirado, básicamente, nos 
postulados ideolóxicos socialistas, 
e Ge/o foi a primeira autoridade 
de Galiza que tendeu lazos de in
tercámbio coa illa. 

E sempre é unha política de· re
sultados, porque o que é mui fá
cil é ir a un Parlamento a levar 

· un feito, e que ese feito qu~de 

Facer política desde un Conce
llo é algo non mui ben visto -
desde alguns plantexamentos. 

· aí. Se tí C:!'esde unha · pequena 
área de poder dís o mesmo, e 
despois o podes. executar, estás 
obten.do uns resultados.- Pódese 
facer política desde calquer , rin-
c ó n . . E pensQ que o caso de 
Oleiros demostra que un Qonce
llo -pode facer política intern?cio
nal con daros resultados. E co
mo a formiga, que var tacando 
montaña a bas.e de gr~riiños ... 
se currelas ben, chegas a conse
guir causas. O caso de Cuba é 
claro: ríós fixemos moitísimo paQué lle parece? 

Déuse unha visión dos concellos 
bastante mediocre, porque a per
tas partidos así lle interesaba. O 
concello é o poder máis importan
te que ten a nación, dado que é o 
que está dia a dia. ca povo e o qu'e 
vive dia a dia os problemas dopo
vo, :e non só están os problemas. 
do concello, senón que tamén se · 
sinten os pro.blemas existentes a -
nível internacio"rial, xa que .esta
mos nun mundo que non se aca
ba nos lindes do munícipi9. 

Certos· partidos, ou en con·creto 
· certos Deputados, Parlamentários, 
determinaron q~e os concelleiros . 
se· adicaran .aos temas menores. 
.Ao final, eses parlamentáriO'S s0n 
impres~ntábeis, e figuran donde 
están por tirarlle da l~vita ao con-

de ou ao marqués do lugar. prevo- ra que outros organismos se de
cando unhas situacións nefastas. cidtran: a base de presións, che-

ga un momento en que vas aco
Mira, no fondo o problema é' que rralando a quen ten.- qué tomar 
hai moito politiqueiro ·de merda, . decisións e as toma, pero non 

. que en realidade non hai políti~ porque queira, senón por pre
ces ... o panorama está valeiro. Hai sións, por e_sas presións que 
partidos, pero as ideoloxías están exerc;en as formiga$. 
.nos pés. Alguns partidos conser- . . - , 
·van un pouco os prrncípios, pem a Na · recente viaxe presidencial, 
maioria o único· princípio é -canto - vostede .xogou un papel impo~~ 
vai ganar éste ou cánto ganará tant~ ... 
aquél. .. A política é nestes. mo- . 
mentas, unha empresa máis, para 
enriquecerse, e unha nas que é 
máis doado facelo. Pero aínd.a 
quedanos alguhs que desde s~m
pre mantemos os nasos princípios 
inalterábeis, e non fai falla nengun 
for'o maior que o Concello para le
var adiante cuestións políticas a 
nivel internacional. 

Eu aí era. un mero acompañante, 
pero hai ·que dicer que en Cuba 
se respeta a Oleiros moitísimo: 
que a nación cubana, un_ha das 
máis grandes do mundo hoxe, te
ña ese grande respeto por Olei 
rds , penso que di bastante do pa-

. pel que pode xogar un concello a 
nível internacional. • 
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Nós nunca tivemos ao naso 'parti 
do ' no governo nen no Estado, nen 
de Galiza, nen da Deputaciór\ ain
d a .que eu fun deputado catro 
anos, _pero non do governo. Está 
demostrado que non fai falla estar 
encadrado en nengun lugar para 
que che entreguen o q,ue che ta
ñen que entregar. O que pa_$a é · 
que para conseguir o diñeiro qu_e o 
Estado reparte através das Admi
nistracións, hai que estar constan
temente traballando, denunciando 
e esixir'ldo que che· entreguen o 
que che pertence. Agora, está cla- -. 
ro que é moito máis fácil s_er amigo 
de Guiña, tirarlle da levita, en cada 
momento, e rendirlle pleitesía e 
ponto, ~ facer política da que eu 
non quero facer, da caciquil. 

Non. Nengun alcalde de Galiza ten. 
que_ andar implprando nada se lle 
pertence . . Ten que pedi_lo, primeiro, 
e despois esixilo. E se fe creas un
ha situación de respeto e fas. res_
peta~ ao teu concello', ao final non 
teñen máis remédio que . darche o 
que che pertence. Outra cousa é 
que non· consigas máis causas t¡üe 
por amiguismo podías conseguir. 

Parte da orixiriaUdade de xestión 
_que se leva a cabo_en Oleiros 
depende do seu plantexamento 
da política urbanística, cál son 
·as características dese plantexa-
mento? · 

O urbanismo é unha tente de in
gresos terríbel, principalmente p·q-
ra os municípios costeiros ou '
aqueles principais do interior, an
que desgraciadamente non se en
tende asi en todos os lugar.es. Un 
boh Plan de Urbanismo é unha 
grande fonte de ingresos , e en 
Oleiros unha das razóns de que 
podamos subsistir sen axudas de · 
ninguén . Podemos chegar a pe- " 
char as fronteiras, e subsistir co l' 
que aqui hai, incluso viviriamos 
moito mellar que os de fóra. E iso 
é froito da xestión urbanística. Hai 
que delxar Galiza cori mellar pinta 

Nós puxemos orden, e iso costou
nos o castigo dun sector do eleito
rado, pero que xa· non era naso, e 
toi cando quedamos en tan só 5 
concelleiros. Per<Y demostramos 

. que coa xestión dese plan obtíñan- · 
se grandes benefícios para todos, 
que ninguén_ ía perder cartas. 

A mancomunidade da Coruña, 
que agrupan a todos os conce
llos da _bisbarra, non é que esté 
dando grandes resultados. Por
q~é acontece eso? . 

Non funciona. Funcionou só en 
tres temas que ·interesaron a deter
minadas persoas, e máis nada. 
Uriha desas cuestións foi mui be
neficiosa, e nos berieficiou a todos. 
Foi unha proposta do Concello de 
Oleiros, como sempr.e, e supuxb o 
saneamentó da Ria do Pasaxe , 

· pero é o úriico para o que valeu a · 
Mancomunidade . Cada un fai o 
qu~ lle dá a gana, e· aparecen polÍ- -

' gonos industriais por todos os lu- . 
gares .. .. menos en Oleiros hai polí
gonos industriais até na sopa. E un 
caos total. .. os servício de praias, 
a organización .dun parque público 
de maquinária para a limpeza de 
estradas .. .. o tema dos bombeiros, 
que en vez de estar soportándoó 
só o Concello da Coruña, o seu 
mantenemento tiña q1:Je estar so
portándoo toda a Mancomunid,ade. 
En definitiva, má-xestión é o que 
se lle pode achacar, e provocada 
indupidabelmente pólo seu presi
dente, o alcalde da Coruña, a q'uen 
lle importa_un bledo a mancomuni- .. lio¡ 

dade. O que é ináíbel é que unha 
persoa como esta salla ele.xido 

. presidente da Federación Españo
la de Municípios e Provincias. • 
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. CRISE DA ESQUERDA 

.Auñamendi q.uédase con cinco dos seis par:la~entárioá no parlamento basca 

Duas Euzkadiko Ezkel"ra 
· despután a lexitimidade nos tribUhais 
·• JOSEBA MACIAS 

liña razón Jon Larrinaga, secretá~ 
rio xeral da Euzkadiko Eikerra 

~ oficial, cando meses atrás critica-

· "abertza!e, reformista, progresis
ta e socialdemócrata". Nengunha 
sorpresa. A cuestión está agora 
en saber se, como ali' se sinala-

. ba, a política basca ten oco para 
outra pata do banco que soste
ñen PNV, PSOE e HB. Eles din 
que si. Ainda que a aprobación 
da nova liña era respondida por 
un tércio dos presentes o que . 
non párece augurar moitas ex-
pectativas. { · . 

. ba o claro acercamento dos mem
bros do sector "Auñamendi do. 
partido aos postulados de Eusko · 
Alkartasuna. Pero tamp·ouco dei
xaban de tela -os representantes 
desta corrente cando denuncia- · 
ban aos "oficialistas" de Renova
ción Democrática pola sua excesi
va tendéncia á uníficación do 
PSE-PSOE. E, finalmente, consu
mouse o cisma. Foi este pasado 
fih de semana, co gallo da cele
bración de dous congresos para
lelos en Gipuzkoa. A incógnita é 
saber agora canto poden dar de si · 
duas formacións que, . mesmo 
cando soplaban os ventas da uni
dade, non deixaban de ser unha 
forza· residual no complexo pano-

'eandrés pelexa nos tribunais polo nome do 'partido co sector Auñamendi 

Simultaneamente Juan Mari 
Bandrés e .Javier Olaberri defi- · 
nian en Donostia as diferéncias 
con Auñamendi e lanzaban o 
seu berro no deserto a aqueles 
militantes "eng~ados" que esti
veran dispostos a voltar á casa 
nai de Renovación. Malas voces 
sinalan que non será moito o 
tempo que pase para que os re
presentantes da Euzkadiko Ez-

Hoxe a história dese intento de c{onvoca'ran un Congreso extra-
criar unha nova esquerda refor- ordinário do partido en lrun. Non 

rama político basca. · mista en Euskadi, tras o paseo tardaban moito os representan-
pola atividade político-militar, as tes da correnté maioritária, Re-

. kerra oficial sigan o sendeiro 
mércado por Tea Utriarte ou Ma
rio Onaindia no seu ingreso nas 
fileiras socialistas. 

A quen de certo n·on gostou moi
to o acorrido é ·a determinados 
analistas da reaíidade política 
basca na distáncia, que senipre 
manifestaran por esta formación 
unha especial debilidade. O seu 
pasado violento e a sua capací
dade .. de adecuación á nova rea-· 
lidade sócio-política significara 
para EE un tratamento. informati
vo a todas luces alonxado da 
sua verdadeira forza social. E 
non está tampouco moi claro 
que Arzalluz poda sentirse satis
feito da sua última manobra co 
governo de Gasteiz, pois que o 
torpedeo á preséncia do partido 

veleidades marxista-leninistas da novación Democrática, para 
primeira EIA e algun que outro anunciar un Congreso provincial 
chisco de olios· ao eurocomúnis- para o mesmo dia e á mesma 
mo c:Jemodé, escrébese en· clave · hora en Donostia. Alea jacta est. 
de tribunais. Tristeiro f!nal para o Ben é certo que os Auñamendis 
sono de criar un ha forza política . . c'arrastrarón á meirande parte da 
concebida carpo alternativa a su- militáncia desta província men-. 
postas anacrónicas ortodóxias~ . tres que os Renovación teñen o 

A marxe das claras diferéncias 
ideolóxicas e a nunca esquencí
bel cuesti6n dos persoanlismos, 
queda agora a dúbida a respeito 
do que poda acorrer nas institu
cións. Non debemos esquencer 
que os parlamentários de Gasteiz 
estarían nunha proporción de cin~ 
co a un alineados con Auñamen
di . . Ou o que é o mesmo, cinco 
parlamentários en tareas de opo
sición ao actual govemo de coa
lición e u.n defendéndoo. Situa
cións semellane1es atopamos na 
Deputación gipuzkoana ou en 
moitos govemos locais. O poder, 
como elemento de ruptura, é ta
mén un ponto, principal nas análi
ses que se fan estes días. · • 

Euz~adiko Ezkerra é agora unha seu feudo en Biskaia. 
. triste hi$tória xudicial na que ha
·berá que aclarar as débedas, ós 
soldas, os parlamentários 'e, 
mesmo, o reparto das sedes. 

Os episódios de bairro baixo dos , 
últimos dias superaron todos os 
límites de província. O Congreso _ 
de lrun pechaba coa eleición de 
Xabier Gurrutxaga como novo 
secretário xeral entre os aplau
sos de Kepa Auléstia, Koro Gar
mendia ou Javier Garialde. Nes
te ·toro anunciábase ademais o 
acercamento prog'resi'lO a Eusko 
Alkartasu11a para a criación dun · 
novo ·partido definido como 

· de Carlos Garaikoetxea viu 
acompañado por 'esta cuestión 
colateral que, afinal; ven debilitar 
a própria composición do pacto 
de Ajuria Enea. 

CUBA NA ENCRUCILLADA . 

Dous congresos 

O anteúltimo capítulo deste cule
brón que ven ocupando as páxi
nas dos meios de comunicación · 
desde Xaneiro, escrebíase o sá
bado 16 en Gipuzkoa. Para ese 
dia os membros de Auñamendi 

EU TAMÉN SON CUBANO 

1923.-tmha miña tia avoa casou cun "cuba
no", que daquela na miña terra era cubano · 
todo aquel que fose emigrado a Cuba e tor
naba a Redes ou Cervás, a Mugardos ou ao 
meu Seixo de cando en vez, con sombreiro. 
"jipijapa" e' pantalóns brancas, diñeiro fre.sco 
e mentalidade tan progresista corno a do que 
foi ó meu tio avó, piloto dun bergantin que. fa
. cia a vía de Palo Alto con_ carga do . mel do 
· azucre, arrecendendo.:. 

Vexo nun meu álbum de fotos unha casa co
lonial eri .Cienfuegos e teño gardado$ recibos 
do "Centro Gallego de la Unión Mugardesa" 
e do coléxio dos Xesuítas onde un meu pa
rente foi compañeiro de pupitre de Raúl Cas
tro. E de C.uba chegaba a revista "Carteles" ·e 
ideas de liberdade en cuotas de O, 75 pesetas 
mensuais que, con tantas outras, xuntaron o 
médio millón preciso para leval}tar unha e$-: 
cola "laica" (desas sabe moito o profesor Vi
cente Roca) no camiño do Cruceiro de fran-

, za, pechada pala Falaoge no 1936. 

Tantos outros como os meus parentes teima
ron por .erguer a sua vida e a da Galiza con 
outras tantas escalas, sociedades, orfeóns, 
na tradición que marcaran Fontenla e Curros 
na Habana, So1o na Patagónia. ' 

Eu sempre lembrarei os cantos cubanos da 

BERNARDO MAIZ 

.nómica e da reprnsión polltica que desatara 
en Cuba aquel sarxento autoelevado a presi
dente . (Fulgencio Batista de nefanda memo
ria);. décadas el nun poder ditatodal que os 
servizos secretos norteamericanos pulaban 
ben. 

' . 

. 1·959.-"llegó el comandante y rriandó a parar" 
.a corrupdón e o· meda· batistiano, e cando os 
"barbudos" tomaron o poder e aplicaron a re
volución (reforma agrária, leido aluguer, anti
imperia1ismo, educación, ... ) mesmo a direita 
civilizada europea foi· quen' de aplaudir, pois 
daquela Cuba era o facha do cámbio para os 
progresistas e para os que non o eran tanto, 
que ao fin houbo xustiza para os "guajiros" e 
para os·"morenos". 

-PASARON XA CUARENTA 
ANOS DESDE QUE EU· 

'ADORMIÑABA ESCOITANDO 
HISTORIAS DE CU6.A, .A ILLA 

DOS SOÑOS DE TANTOS . 
NOS, ESTA HOXE ASEDIADA 
POLOS QUE D.IN :QUE CUBA 

E UNHA BEllQUIA A 

Pasaron xa cuarenta anos desde que eu 
adurmiñaba escoitando histórias de Cuba, a 
miña tia avoa perdeu lamentabelmente a con
ciéncia, e a illa de Cuba de onde viñeran tan- · 
tas solucións económicas· e ideolóxicas, a illa 
dos soños de tantos nós, está hoxe asediada 
polos·que din -como imperiaHstas- que Cu
ba é unha relíquia a extinguir, polos que din 
que a revolución nada vale, ... e eu teño ben 
presente que nos meus parámetros políticos 
esa revolución está viva e permanece, e ne
sas condicións afirmo que apesar do cerco 
norte..:americano dos doce millóns de cubanos · 
máis deles saben que os EEUU son .o inimigo 
e o culpábel fundamental do racionamento, e 
xurarei que nestes tempos de angúria moitos 
galega-cubanos quererian estar ali defenden-
do a liberdade e o socialismo solidário. · 

Que aprendan algo eses que esbardaHan- e 
aqueles que ornean sobre ,a liberdade de 
consumo, que eu vou rematar esta entrega 

. cunha cita literal -en traducióri libre- do Fi
del Castro: "Din alguns ·que en Cuba non hai 
lil5erdade · e teñen razón os nasos detracto
res; en Cuba non hai liberdade para maltratar 
aos fillos ou. á muller, en Cuba non hai. liber-

. dade pata nón {raballar, en Cuba non hai li
berdade para roubar nen ,para traficar con 
drogas, en Cuba non hai espazo para a co
rnf pción, país se esas son as liberdades que . 
dá o capitalismo, esas son liberdades· que 
n~IJ quecemos e~ Cu~a". 

Q REI DEPORTE 

• VICTOR PAGUEZ 

A calificación que merecemos 
os galegas aléQ Aneares se
gue a se·r a mesma por parte 
dos de sempre. Asi aconte
ceu hai duas semanas candó 
o aestrador do Racing de 
Santander -o madrileño "Fe
lines "- denominaba á S.D. 
Compostela como equipa de 
rexonal; non satisfeito co eló
xio, a sua chuleria castiza le
vouno a representar aos ho
mes de Santos como un gru
po de morcegos pendurados 
do longueiro duriha portaria. 
Esquecia o señor Felines que 
ás veces o ·rato é máis listo 
que o gato~ e' asi foi cando a 
·S.o. · deixouno co rabo entre 
as pernas logo de derrotar 
aos seus "felinos:· por O a 2. 

Declaracións similares foron 
efectuadas en Santiago polo 
presidente da Federación Es
pañola de Baloncesto, Ernes
to Segura ~e Luna, quen a 
propósito do SIDA de Magic 
Jonshon só se lle ocorreu co
mentar que Magic era "unha 
vítima desta sociedade". Des
coñecemos o que este home 
entenderá por vítima, pero si 
coñecemos que-.Johnson tiña 
contrato até o 2005 por un 
monto de 32 millóns de dóla
res. O señor Ernesto debe 
crer nos mundos extra-terres
tres porque polo menos neste 
as vítimas sociais non teñen 
tanta remuneración. 

Quen si vai ser vítima, e ade
mais de si mesmo, é o mundo 
do baloncesto, que nunha re
cente asamblea decidiu a in
corporación dun terceiro es
tranxeiro de cara a próxima 
temporada co fin de incremen
tar a sua espectacularidade 
-segundo dixeron os seus di
rixentes. Así as cousas, por 
que non transladan as equi
pas aos EE.UU. e traen a 
dous españois en calidade de 
extranxeiros ?Con esta medida 
a liga española non o teria na
da difícil para converterse na 
39 división da NSA. 

O paneuropeísmo xa se leva 
ao deporte. Os franceses de
cidiron que a edición 92 do 
Tour circule por vários países 
centro-europeus; os españois 
fixeron o mesmo coa Vuelta 
ae esta terá unha etapa na 
mítica montaña gala do Luz 
Ardiden. Con este contexto, 
por que nunca se lles acorre 
aos organizadores da nasa 
Volta rematar 1 unha etapa en 
Ponferada?Abofé que non te
rán de pagar direitos de al
fándega. 

· miña neneza, e sei que na miña fala hai cu
bani~mos (vaina, \apS_<?,_IE:)vitón, ... ) e, que 

.~ei'ntfre~ botarei en laltá' a . iUa que os ineus 
parentes abandpnaron a canta da crise· eco- t=XllNGUIH ·., 

Unha volta .mais rematamos 
coa xa habitual referéncia á 
Secretaria Xeral para o Depor
te. Por falar, os nasos dirixen
tes deportivos nunca talan en 
galega, pero, empeñados en 
iren a má:is, recentemente re
mitíronos o borrador da futura 
lei do deporte; nel fálase do 
ben para "Galicia", das infra
estrutu~as . para "Galicia'"e dos 
nenas de "Galicia" entre ou
tras causas. O pior qe· todo é 
co·n tanto frenesi rexionalista 
perderon a conciéncia e es-

---· ~ -- - ~ .- ·~·~ Ci'ebéfoho eñ espa·ñ"ol. -~-• . 
Que aprendan. • 

·, 
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Xornadas :de Seguridade--
. na frota-de baixura · 

-. , . Nos próximos fins de semana celebrarase 
.nalguns dos ·máis importantes portos da frpta 

· · de baixura unha Xornada adicada a 
Seguridade. Xunto cunha mostra de material de 

seguridade, proxectaranse videos, haberá 
conferencias, e un atractivo concurso entre 

todas aquelas persoas que visiten· a 
exposición. 

·Non esqüeza ·a data da sua localidade ou 
daque_la que lle quede máis perto. · 

Relació·n ·de datas e localidades 

L~XE,. 16 DE NOVEMBRO 
MUXIA, 17.DENOVEMBRO . 
CARI~O, 23 DE ÑOVEMBRO 

·CEDEIRA, 24 DE NOVEMBRO 
BURELA, 30 DE NOVEMBRO 
CELEIRO, 1 l)E ·nECEMBRO 

. CANGAS, 14.DE -DECEMBRO 
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·CARTAS 
A RIVEIRO LOUREIRO 

Ante todo, quera declarar que 
escrebo estas liñas como uru
gaia que son, filla dunha galega 
e máis dun asturiano, subscritora 
e asídua leitora de ANT, que de
voro cada número que me chega 
por ser a . mellar maneira de 
manterme ao dia do que nestes 
tempos é a realidade galega, os 
seus logros' e problemas, a sua 
cultura, especialmente a sua lite
ratura. Por todo o que me apor
tades nese senso, grácias. 

Sen embargo, o que me move a 
sair de simples leitora é unba pu
blicación que me cabreou moltí
simo: un artigo asinado polo se
ñor Manoel Riveiro Loureiro, _que_ 
leva por título "Unha tese douto
ral" e que apareceu no nº 487 do 
27 de Xullo . . 

Cando, abraiada, unha remata a 
leftura deste artigo, pergúntase: 
Cal é o seu tema? Aparentemen
te nengun, agás a anédota per
soal da consulta dunha rapaza 
sobre un proxecto· de tese. Cal é, 
daquela, a finalidade de facer 
público tal feito? Se beh se mira, 
a anédota nori é máis ca unha 
excusa para propoñer a xenofó
bia máis radical, ao ponto que 
ela se estende tamén aos tillos 
de galegas na América e, desde 
logo, ás sociedades que, mal ou 
ben, abeiraron a aqueles emi
grantes doutros tempos, e· ás 
que eses mesmos galegas. foron 
axuda_ndo a conformar. 

A crítica que fai de nós parece 
se basar na figura do Manolito 

. --de Mafalda, ·estereotipo que non 
parece demasiado representati
vo de nada pero que, en todo ca
so, é froito dunha série de candi-

- cionantes sociais que non ven á 
conta analisar aquí porque, de 

XOSÉ LOIS 
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certo, tampouco o señor Riveiro 
Loureiro fai análise ·nengunha de 
tipo· sociolóxica: Faise, pois, evi
dente, que con esa falta total de 
fundarrientación ninguén t_en di
reito de élfirmar, por exemplo, 
que nós, americanos tillos de ga
legas, non sentimos no noso cer
ne "o aquel da galeguidade"; nen 
tampouco a descoñecer toda a 
tarefa galeguista que tivo lugar 
en distintos países de América 
durante décadas. · 

O señor Riveiro Loureiro tala do 
labor que desenvolve o Patrona
to do Pedrón de Ouro, sen dúbi
da importantísima e á que res-

peito fondamente. Pero, inteirou
se acaso da que Leva a cabo o 
P..atronato da Cultura Galega de 
Montevideo?Sabe que ali apren
demos a língua dos nasos maio
res, a sua histór:ia e literatura, 
moitos fil!os e netos de galegas 
e tamén xente doutra orixe?Sa
be que cando na Galiza non se 
publicaba case que unha palabra 
en galega, es.ta nosa institución 
deu ao mundo obras de escrito
res da talla de Méndez. Ferrín, de 
Manuel María, de X. Neira Vilas 
e outros moi.tos?(Coido que de
ber.ia sabe lo). 

En fin, que a máis do total des-

(J inundo 
de Cunqueiro 

ANOSA TERRA A· NOSA CULTURA 

PROXIMAMENTE Á VENDA EN QUIOSQUES E LIBRARIAS 

coñecimento da nosa reaÍidade 
multifacética -tillos de galegos 
hainos de todo tipo, pero non só 

~aquí ser:ión tamén aí-, o que 
máis me cabreou f oi a sua atitu
de de dar as costas a todo o que 
foi e segue a ser o mundo gale
ga-americano; ese seu conside
rar -e que~er facer pensar
que agora Galiza só está aí e 
que tillos de galegas son só 
aqueles aos que lles tocou en 
serte, viver nesa terra, e non só 

.' alén 'mar. Evelaqui que a tanto 
chega o seu cinismo como para 
recomendarlle á rapaza:"deixa a · 
Galiza de alén mar, que tan só 
chegou a ser cando aqui non se 
podia". Daquela si eran boas as 
terras americanas! Non si? Ago
ra: mal raio nos parta! Moi boa, 
sen dúbida, esa visión de "noves 
ricos", non é? 

Pois que tanto a amo, no meu 
corazón espero que Galiza non 
se adique a ollar o seu embigo, 
como este bon home propón. 

GRACIELA PEREIRO 
(Montevideo-Urugual) 

CELEBRAR 500 ANOS? 

No 1981 cumpríronse os 2000 
anos da "conquista de Hispánia" 
por Roma, do "encentro de dous 
mundos",- o ibérico e celta co ro
mano. Con efeito, o ano 19 an
tes de Cristo, as lexións do em
perador Octávio Augusto conse
guiron dominar definitivamente 
ás últimas tribos do Norte de 
Hispánia, despqis de 200- anos 
de loitas {218-19 AC). 

E nese mesmo ano 1981 non se 
cumpriron os 2000- anos da 
"evanxelización" de Hispán ia, 
porque Jesus de Nazaret ainda 
había ·tardar en nacer uns 12 
anos, dentro do território do 
mesmo império de Augusto, pe
ro no outro extremo do Mar Me
diterráneo. 

Porén no 1981 a ninguén se lle 
ocorreu nen na España nen na 
ltália facer "celebracións" do so
metimento violento dos galaicos, 
os astures e os cántabros ao lm
pério Romano. O que houbo an
tón foron apenas uns cantos arti
gas. de. historiadores en revistas 
e nalgun xornal. A meirande par
te da xente en España e ltália 
nen se inteirou desa efemérides. 

Por que ternos que conmemorar, 
en troques,. a chegada dos con
quistadores españois e portu
gueses a estas terras de Améri
ca -e a sanguenta e inxusta con
quista que lle seguiu? Por que 
ternos que celebrar o despoxo 
destas terras aos seus lexítimos 
denos e. señores e a destrución 
sistemática das culturas maia, 
azteca, inca, .etc ... ? 

E en canto á evanxelización, 
cando menos no referente a Ni
carágua, baste recoller aqui o 
que escrebeu o bispo martir de 
León, Fray Antonio Valdivieso, 
en carta ao Príncipe Felipe, futu
ro rei de España, o 30 de Setem
bro de 1545: "Os abusos que · 
'nestas· partes· se cometen contra 
estes miserábeis son para co
rromper a todo o mundo e para 

infamar e facer aborrecíbel o no- ... 
me de Xesucristo entre tocfas as 
xentes, pois non hai nación que 
teña sido tan enganada como 
neste -caso, xa que do meirande 
ben do mundo tirou o meirande 
mal do mundo? 

Celebrar o ano 1992? Non. Lem
brar con tristura. e vergoña? OL:Ji
zais si. 

XOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ CID 
(Manágua-Nicaragua) 

AFORRO 

Unha fam ília galega que aforrou 
un millón de pesos non os garda 
no peto ; invísteos en bens de 
consumo (unha cadea de alta fi
delidade programábel por infra
vermellos , nun novo automóbil 
ou unha batedora multi-usos) ou 
en valores seguros (mercar tres 
pisos para os alugar ou especu
lar con eles , ampl iar o negócio 
familiar ou estender os ferrados 
da explotación gadeira) . Mais 
ninguén toleou danbondo para 
se arriscar a investir patacón 
nunha fábrica de semi-conducto
res ou de grandes ordenadores. 
O pequeno aferrador galega vive 
das rendas coma os "señoritos" 
pero non emprega o seu capital 
para criar riqueza. Non hai espí
rito empresarial. 

Cada ano deposítanse dous bi
llóns {con b) de pesetas nos 
bancos galegas; seiscentas mil 
pesetas por habitante. Onde se 
invisten eses cartos?Aqueles 
que teñen capital (agás as gran
des empresas pesqueiras , con
serveiras e hidro-eléctricas) son 
os emigrantes e a pequena bur
guesía urbana. Todos eles prefi
ren investir nun bar ou en tres pi
sos que en se asociar e montar 
unha factoría de manufactoras 
competitivas no sector das te le
comunicacións , que dá moitos 
cartos (se tes éxito en colocar os 
teus produtos no mercado e non 
afogas coa competéncia das 
multinacionais). 

Margaret Thatcher, a premier 
neo-conservadoora filia dun ten
deiro, quixo converter a sua vella 

· Inglaterra na nación dos once 
millóns de proprietários de seu . 
O profesor xaponés Masaru lbu
ka cheirou o negócio da electró
nica e fundou unha pequena em
presa que hoxe en dia é a omni
potente Sony. Outras comunida
des como Cataluña, Euskadi ou 
Madrid están a acaparar a totali
dade dos investimentos extran
xeiros porque dispoñen das in
fraestruturas e as rotas comer
ciais axeitadas para emprende( 
os negócios. Estes son exem
plos dun espírito empresarial ao 
que Galiza. non está afeita. A vi·
da é moi dura e estes tempos 
son positivistas na ciéncia, neo
liberais e capitalistas na econo
mia e fundamentalistas na políti
ca; o lema do milénio é "os carti
ños son os cartiños" e Galiza de
bería de ser _máis competitiva no 
mercado se non quer asulagar 
economicamente. Quizá a auto
estrada Lisboa-Vigo-Ferrol sexa 
un pulb p~u~ o comércio galegó. 

ENRIQUE VÁZQUEZ PITA 
(Madrid) 

":·· 
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Música g~lega 
para a visit_a de Míke Oldfi~ld 
Vários· 
c9mpoñente~ 
deLuar .na
Lu_J?te poderian 
gravar co 

,,, . . ,,, 
mus1co escoces 

•x.c. 

A preséncia en Galicia de 
Mike Oldfield, o autor de 
discos xa históricos como 
Tubular Bells ou 
Ommadawn, e o anúncio 
dunha máis estreita 
colaboración con músi~os 
galegos foi inesperada 
notícia a pasada semana. 
Os músicos de Luar na 
Lubre poderian participar 
na grabación do seu 
próximo disco que se 
anúncia como unha 
posíbel segunda parte 
do Tubular Bells. 

Da man da sua noiva coruñesa, o 
músico escocés Mike Oldfield visi
tou de incógnito o norte de Galicia. 
Guiados nas vjsitas históricas por 
Felipe Senén, Oldfield vi itou o 
Ca tro de Baroña e o Dolmen de 
Axeito , intere ándo e pala música 
e a cultura galega . Segundo Bieito 
Romero de Luar na Lubre, Mlke 
Oldfield 'reivindica a identidade 
nacional do povo en e tado e 
p rgunto uno e o galega non 
queremos a independéncia tendo 
en conta a di feréncia co resto de 

paña". 

N2 498 

• Rosalia ná voz de Marux~ 
Villanueva. O Patronato R0salia 
de Castro tomou na sua última reu
nión a decisit?Jl de· planificar ·ª 
gravación de poemas. de Rosalia, 
previamen,te seleccionados pola 
maestresa da Casa Museu, Maruxa 

-.vrnanueva, e coa sua própria voz. · 
Maruxa Villanue.va formou parte 
ROS .anos 50 do Teatro Popular"Ga
lego que dfrixira Eduardo Blanco 
Amor, manteado unha estreita rela
ción coa emigración americana e 
en par-ticular cos protagonistas do 
noso teatro na Arxentina. 

Outras decisións tomada polo Pa
tronato, ati_n.xen a coritinuar"coá edi
ción da obra en prosa de Rosalia, 
que se está a realizar baixo a dire
·ción de Anx.o Abuih; a tradución ao 
inglés desta obra en p'rosa pala pro
fesora da Universidade· de Maine; 
Kathleen March e concretar a edi
ción do traballo de investigación de 
Neira Vilas. sobre "Rosalia e Cuba". 

O Patronato decidiu cubrir a vacan~ 
te deixada por Ramón · Piñeiro coa 
eleición. qe Alfredo Conde. • 

·- • ·Prémios· Esquio. O poeta 
X~sus Manuel valcárcel, coa SU:¡l 

obra A porta do lume, e Xosé Ma
nuel Millán Otero. con Este é o 

· tenipo do sal, receberon o prémio 
Es.quío e o accésit do. mesmoga
Jardón convocado por undécima 
vez pala Caixa galicia -e a Socie
dade Cultural Valle lnclán 'de Fe
rro!. 

Luar na Lubre foi o grupo convi
dado a oferecerlle un concerto, e
míprivado o 14 de Novembro, no 
tran cur o do cal Oldfie]d pediu a 
interpretación de vários temas do 

O MÚSICO DO EXORCISTA· 

-• ·. Máis cartos para o ~udi~- · 
visual. Cunha crecente demanda 
no sector, as previsións orzamentá
rias da TVG e a Conselleria de 
Cultura, son consideradas insufi
cintes pola Asociación de Produc
torás de Cine e Vídeo de Galiza, 
que preside Antón Reixa, e agrupa 
a vinte empresas audiovisuais. · primeiro di co do grupo O son do 

ar. "Xa coñecia a Luar pois a sua 
moza levara unha cinta da nasa 
primeira gravación e ouvíana a 
miudo". Durante a actuación o gru'-. 
po invitou ao próprio Oldfield a 
subir ao cenário, tocando ·con eles 
catro temas do grupo e demostran
do unha singular destreza con di
versos instrumentos, "xa en priva
do chegou a probaJos todos os do 
grupo, desde a gaita até a mandoli
na e quedou prendado da gaita ga
lega. Mesmo nos encarregou que 
lle. conseguísemos unha". 

Luar na Lubre formouse hai seis 
anos e ten no mercado dous discos, 
O s(Jn do-ar .(Edigal) e Beira .atlán
tica (Sons Galiza), actualmente es
gotado. Está integrado por sete mú
sicos: Cris Gándara (baixo e Arpa), 
Xulio Varela (Laude, butzuki, per
cusión), Pachi .Bermúdez (Percui
sión), Daniel Cerqueifo (Guitarra -
aciística), Andrés· Bardullas (Vio-

· Jín), Xan Cerqueiro (Flauta trave
seira, wisthles) e aieito Romero 
(gaitas ·e acordeón diatÓniéo) e con
i.~ .. coa yoz de Ana Espinosa. • 

Coma un xériio pr~oz, denantes de 
cumprir os vinte anos, Mike Old
field deuse a coñecer no mítico ano 
68, · formando duo coa sua irmá 

· Sally 01dfie1d, quen moitos anos 
máis tarde o acompañaría cantando 
en várias gravacións. Un ano máis 

· tarde, no 69, Sally é substituida por 
David Bedford, seguindo en for
mación de duo. Postériormente, 
ambos músicos pasan a formar par
te dunha .banda liderada por un .ho-
·me representativo dos últimos anos 
sesenta: Kevin · Ay~rs .. Con Ayers . 
gravan o álbum_Joy of a toy. A for
mación cristaliza co paso do tem
po, e forman o grupo "Whole 
World", q_ editan un ·segundo al
bum, tendo en conta o xa gravado 
den antes. 

Con esta rodaxe, Mike Oldfield 
chega ao ano. 19.70, e ao início da 

· década coincide cunha toma de 
postura individual. O músico escÓ
cés emprende a sua carreira en so
litário, e o comezo é un .disco de 
curta duración, n·o _que se detecta 
faciimente a influéncia do célebre · 

·XOAN M. ESTEVEZ 

"Bolero" de Maurice Ravel. Este 
tímido comezo coma líder m!lsical 
terá a sua brilante continuidade co 
histórico LD "Tubular Belfa", que 
veu sendo a banda sonora ~a pelí
cula "O exorcista", circúnstáncia 
que sen dúbida favoreceu o seu 
enorme éxito. Este.bqlante comezo 
tiña lugar no ano 73; un ano máis 
tarde, no 1974, publica "Herg_est 
Ridge", e no ano 75 reedítase ou-' 
travolta "Tubular B..ells", ainda que 
nunha nova versión: acompañado 
pola t'Royal Orches.tra". No 1975 o 
novo disco titúlase "Onmadawn~' . 

Durante toda ·esta xeira, que cobre 
cronoloxicamenie a prirneira meta
de da década dos irnos 70, Mike 
OldfieJd grava os seus discos par~ 
o selo Virgin, que poste~iormente 
editaría unha triloxia á ·que se lle 
engad'ÍU, a xeito de epílogo, un 
cuarto LD, titulado "Colabora-. 
tion": "Boxer", viña sendo o título 
xenérico da caixa que contiña a co
iección d,e discos. 

Até aql!i durou unha época na que 

Oldfield facia uso cíe elementos 
folclórico& británicos par'! compor 
a sua músiqt. De agora en· <liante, ·o 
qitério c;omercial presidirá o& seus 
discos, e no ano 78 edítase "Emu- · 
lations""(2 LD). No ano 79 decíde-

. se a dar o grand~ satto: ausente co
ma viña estando dos cenários (ape-
n~s . rea1izou ata entón actuacións _ · 
en directo), realiza unha xira por 
Europa, con todo luxo de detalles 
na sua montqxe, e posteriormente, 
froito desta experi~ncia, publícase 
unh'a gravación en directo, "Expo-

· sed'~ (novo doble LD). 

A respeito ·da TVG a asos::iación 
reclama un i.o.cremento desde os 
670 aos 1000 millóns para ·produ- -
ción própria (contratada o,u asocia
da),. que .permita ·súpen1.r o 35 % 
actuaL 

A Conselleria prevé un investimen
to que leva repetíndose durante os 
tres úitimos anos e que ronda os 
145 ·millóns de pesetas, para todo 
tipo de iniciativas: longametraxes, 
curtos, vídeos de ctiación e progra
mas piloto. Segundo Reixa a discri- ·· 

- minación tamén se extende a outros 
departamentos- da Xunta como In
' dústria ou Relacións Instituciomi.is, 
"o departamento de Juan Femández 

A sua etapa comercial non' se de
tén, e pasa a ser .o que veu sendo 
nos últimos anos., como amostran 
as suas últimas gravacións-"Plati
num" (1979), e xa. a . comezos dos . · 
80 "K.E. 2'' ou "Crisis". -. 

Nesta década dos anos 80 foi can
do se achegou nunha xira interna
cional por Pon_tevedra. Agarde
-mos que esta nova visita lle avive 
os folgos criativos ªº músico es
cocés. • 

non dá resposta ás peticións reJa- _ 
cionadas do'n axudas a equipamen
to ou na colaboración para elaborar 
un libro branco do sector audiovi
suaJ; e no caso de Rortomeñe, non 
se" dá entendido que noñ houbese 
cqntactos· con empresas galega para . 
a promoción. das canles audivisuais 
galega's ·no Xac;o·beo 93 ou no 
pavill.ón galego da Expo 92". t 

1 ... 
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A 75 ANOS DO·A NOSA TERRADAS IRMANDADE-S· 

Un 18 de Novembro de l916 saia 
. á rua o número da que ven sendo 
considerada primeira época de A 
Nosa Terra. Celebrariamos hnxe 
entón os 75 anos desta cabeceira, 
esquecendo que c·ase dez anos an
tes, en Agosto de 1907, Solidari
dad Gallega, da man de Floréncio 
Vaammon'de Lores, Rodrigo Sanz; 
Manuel Murguía, Evaristo Martelo 
Paumán e Manuel Lugris, poñian 
por primeira vez en circulación es
ta cabeceira. Un 75% daquela pri
meira A Nosa Terra estaba redac
tado en galego, e recolle nun dos 
seus primeiros números (Outubro ' 
1907) a notícia do primeiro mitin . 
no ·que se usou o galego con fins 
políticos. 

Do ~ue si se cumpren 75 anos é 
desde que a cabeceira A Nosa Te
rra emprega exclusivamente o ga-
1 ego e.orno . veículo da sua 
información, .const'ai:ite que se pro
longará até os nasos dias, en· dife
rentes épocas abondosamente estu
dadas(I). 

A prensa 
das Irmandades da Pala 

. A'Nosa Terra, ldearium das /rman
dades da Fa/a na Caliza e nas Co
lónias Galegas c/.e América, foi o 
primeiro xomal ·en galega que pu~ 
blicou a nóva xeneración galeguis
ta que se organizou arredor dunha 
forma de asociación que une nas fr
mandades da Pala "aos últimos in
tegrantes do rexionalismo e pqlíti-

, cos publicistas que militan nun no
vo xeiio de preocupación pola cul
tura e a realidade do seu país".<2J· A · 
primeira lrmandade fúndase o 18 
de Maio do 191.6 na Coruña coa 
presidéncia de Antón Vilar Ponte, e 
a seguir formouse unha Federación 
coas agrupacións que nacen en 

XANC~BALLA 

8 O LETÍ N D EC ENA,,L 

ldeariu¡n da H.ir.mandade d~ Fala ·en Galicia o' na$. col<mi~s g~llegas d'América e Portugal 

~"''''"''"""~~"~~~"''"""""v..'"~'' ... ''''"'''·'''''''~"'"'""'"~~~~~ 
Compostela, Eeirol, Betanzos, Lu
go; Vilalba, Monforte, Ourense e A 
Estrada, Vigo, Vilagarcia e outras 
localidades. · 

Os nom~s que se unen nesta inicia
tiva e nesta data clave do -1916, 
van ~er as firmas que repe-
ti dam en te van acudir ás 

para apoiarse nun giupo solidário e 
coerente, con ponlas. por todo o pa
ís. A dif eréncia dos seus ·anteceso-

. res na defensa da Jíngua, A Nosa 
Terra finánciase a meio das cuotas 
das Irmandades e suscripcións e 
inaugura unha átención ás colónias 

galegas na emigración que se-de
tecta nas suas páxinas e no eco da 
sua distribución regular f óra de 
Galicia .... (3). . 

292 números ate 1932 

páxinas de ANT e outros . 
xornais da época: Viquei
ra, Castelao, Risco, Cuevi-
· llas, Otero Pedrayo, Losa
da Diéguez, Quint_anilla, 
A-rturo N9guerol, Anxel . 

- DURANTE DEZASEIS ANOS 
AS IRMANDADES DA FALA 

. EDITAN 292 NUMERG~ 
Casal, Porteiro Garea e un ---·--------------,--~---

DE A NOSA TERRA ATÉ QUE 

Durante dezaseis anos, até 
que no 1932 a cabeceira 
se traslada a Pontevedra e 
pasa a ser órgano oficial 
do Partido Galeguista, as 
Irmandades da Fala editan 
292 números da publica
ción que Hes serve de alta
voz, e pola que calquer in
vestigador é quen de se
gurr·a evolución do pensa
mento nacionalista, "polí
ticamente [as lrmandades] 
son autonomistas pois en
tenden ·a Galicia como 

longo etcétera da mellor 
,.· inteleitualidade da época. 
"A Nosa Terra é a primeira 
.Publicación culturalista ga-
lega cuxa edición excede 
os límites do provincial 

·NO 1932 PASA A SER ÓRGANO . 
OFICIAL 

DO PARTIDO GALEGUISTA 

centro e non como ar~abaldo (Vi~ 
queira) (. .. ) especial valor para un
ha definición política dos galeguis
tas das lrmandades len a referénci'a 
dos agraristas, primeiros editores 
da cabeceira A Nosa Terra"o1. 

A evolución política das Irmanda
des concrér.ase ·na defensa radical 
da língua. No 1'918 a Asamblea de 
Lugo qeclárase nacion~lista e no 
1922 constitúese a Irmarrdade Na
zonalista Galega, co texto.doctrinal 
de teoria do nacionalismo Galega 
de Vicente Risco. A partir de 1932, 

. 'cuberta unha etapa na que· se vai 
conformando o movimento que da
·rá pé ,ao nacimento do Partido Ga
leguista, A Nosa Terra trasJádase 
da sua redación coruñe a na Rua 
Fermin Galán-36 á sua re idéncia 
de Pontevedra, "o cámbio de volta
xe político da publicación que vive 
nese momento o seu decimo exto 
ano, prodúcese sen violéncia e é, 
ante todo, o reflexo dunha evolu
ción daquelas lrmandades"(9-

Máis alá doutras reflexión a pre
-séncia de A Nosa Terra no panora
ma da prensa galega, durante se
tenta e cinco anos só interrompidos 
en Galiza (seguiuse publicando no 
exílio arxentino) pola asonada mi
litar de Franco, foi quen de provo
car que a tensión lingüística se 
trasladase a outros meios de comu
nicación que desde aquel Jonxano 
1916 comezan a abrirlle paso á lín
gua própria do país á que eran ex
traños e moitas veces abertamente 
contrários. + 

(1) Vid. Prensa e galeguismo MARGARITA 
LEDO ANDION. Edic. do Castro 1982. ou 
língua, cu/1ura e xornalismo ( 1876-1936 }, 
de G. LUCA DE TENA. Caademos para el 
Diálogo. 1976. 
(2) Op. cit. 
(3) Op. cit. 
(4) Op. cit 
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Unha síntese ·desde a Prehistoria á hoxe 
Segúnda edición _ 

Os pedidos a m~io deste boletín terá~ u.n descanto do 15% 
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Nos arredores 
·da intriga 
Amor en 
Amsterdam 
de N. ~reeling 

D~spois de diversos oficios, "com
me il faut" nun autor de novelas 
policiais, Nicolas Freelíng (1917) 
publica en 1962 o seu primeiro: 
Amor en Amsterdamo>. 

Libro que marca unha virax°e na 
novela policial inglesa nos anos 
60. Primeiro porque a paisaxe en 
que Freeling desenvolve as accións 
da sua novela é Holanda. Logo 
porque mái que enigma e a trama, 
o escritor inglés coida os persona
xes e os ambientes, un pouco á 
maneira de Georges Simenon e o 
eu comí ário Maigret, pai confe

sado do inspector Van der Valk, 
heroi de moitas novelas de 
Freeling até que é asasinado e a 
ua viuva (Arlette) toma o relevo. 

Outro dos personaxes fixos 'de Fre~ 
eling é o comisário Henri Castang. 

Amor en Am terClam, que agora ve 
Jume en galego, é a sua primeira 
novela. Novela que foi no seu dia 
rexeitada (segundo conta J. Sy
mons na sua Hi tória do relato po
licial) por alguns editores por con
ter palabras que para eles eran 
inadmisíbeis:"puta", "merda", etc. 
A novela narra a investigación dun 
asasinato, o dunha fermosa muller 
que é morta no seu domicilio. Co
mo se dixo enriba, na novela o -
máis fyouxo é a trama, o enigma, 
ben que o haxa. Freeling dedícase 
nesta narración a deseñar caracte~ 
res e personaxes, a descreber at
mósfera , a contar vidas. A da 
morta a meio dos personaxes que 
aen na novela. A do principal en

causad o: un escritor que fora 
amante dela e do personaxes, moi 
holande es, que o arrodean. De 
fondo, Holanda, sobretodo a cida
de de Amsterdam, en dou tempo : 
o actual da novela e do crime, e 
--de pasada, máis contundente
º da po guerra. 

Van der Valk, o protagoni ta, o po
licía, é un "poli" sui generis, como 
corre pqnde. As suas investiga
ción non op rutilante , enón de 
pura rotina, de traballo arreo e diá
rio. Basea as suas deduC:ións nun 
estudo psicolóxico dos personaxes 
e unha comprensión cara as xentes 
implicadas no crime. O sentimento 
e a intuición máis do que a fria 
análise son as guias que o levan á 
solución dos problemas. Nesta no
vela, o principal sospeitoso é inte
rrogado polo inspector várias ve
ces, mesmo no lugar do crime; Van 
der Valk ere na su,a inocéncia, só 
lle compre demostrala. Demostrala 
diante do aparello xudicial, que só 
se debe basar en probas dadas e· 
concretas, segundo lle di ao pre-

. sunto cufpábel o xuíz instructor. 

Ao cabo, descóbrese o. culpábel. É, 
talvez, a parte menos consistente da 
novela, mais ao autor interesáballe 
roáis retratar uns personaxes e dar a 
coñecer o~ "modus operandi" de 
certas institucións holandesas, á 
parte de facer un estudo psicoló~ico 
de personaxes imersos en situacións 
inesperadas para eles. De aí, tamén, 

. a importánc-ia que ten a plasmación 
da atmósfera circundante. · 

•. 

Amor en Amsterdam foi a primei
ra novela de Freeling, novela que 
escrebeu a partir de experiéncias 
próprias, cando foi acusado 
--erroneamente- de roubo e en
carcerado. Logo desta primeira en
trega, sucedéronse máis narracións 
protagonizadas por Van der Valk e 
o seu autor gañou os máis impor
tantes prémios de narrativa poli
cial:ADaga de Ouro dos escritores 
Británicos en 1963, o Grand Prix 
du Roman Policier que outorga a 
crítica francesa en 1965 e o Edgar 
Allan Poe dos escritores norte
americanos en 1966. 

Freeling non é un descoñecido pa
ra o leitor galego, pois varias das 
suas novelas foron traducidas ao 
español (e ao catalán), mais -que 
saibamos nós- Amor en Amster
dam é a-primeira vez que se publi
ca nun .idioma da península ibéri
ca, espereJilOS que os seus edito-; 
re.s galegos continuen a publicar 
obras de Freeling por orde de ap·a-

. rición (a seguinte debería ser, ia 
que logo, Gun before butter) e asi 
o leitor galego poda achegarse 
cronoloxicamente e con coñeci
mento de causa a unha das máis 
interesantes novelísticas policiais 
europeas dos últimos 30 anos; a 
obra do británico Nicolas Free
ling. Obra da que os aprendices d~ 
relato policial en galego poderian 
aprender moito: de como unha no
vela policial pode sosterse da pri
meira á última páxina sen que o 
soporte básico non sexa o enigma, 
nen a trama, nen o mistério nen a 
violéncia estrutural. · + 

XGG 

1) Col. Cómplice nº 6. Edicións do Cumio. 
Pontevedra. 1991. 188 páx. 1.245 ptii.. 
Trad.: X0sé Manuel Dasilva Fernández e 
Miguel Femández Nogueira. PS. Só resta 
sinalar que a presente colección deberia pu
blicar un pouco máis e seguir a política de 
traducións que -parece ser- comeza coa 
presente. Quer dicer, grandeS e á vez desco
ñecidos nomes da novela policial. E obras 
non traducidas ao español. 

A Costa 
daMorte 
f otograf ada 
en·imaxes 
e palavras 
Xurxo Lobato e 

· César António 
Malina na procura 
da simbiose 

As nosas institucións caracterizan
s~ amiúdo pola sua política de "xi
gantismo'',.que ven ser a cara boni
ta da intencionalidade propagan
distá coa que se acometen os pro
xectos de actuación na sociedade, · 

de xeito que o envoltórió chegue a 
vender mais q·ue o própho produto. 

·Esta maneir,a de fazer as cousas 
anega tamén ás iniciativas cultu
rais e velaqui a' edición luxosa da 
que irnos falar. hoxe, volume carei
ro que só poderán ollar nas biblio
tecas unha meirande parte dos ha
bitantes da comarca que foi perco
rrida polas imaxes e p~las palavras 
(e nen sequer todos/a.s porque moi~ 
tos destes concellos carecen ainda 
deste servizo ). 

Contodo, corremos un veo e irnos 
debullar unha procura da simbiose 
entre fotografia é_ texto que ven 
asinada polo fotógrafo Xurxo Lo
bato e polo escritor César António. 
Molina co encabezamento comun 
.de:A fin da Fisterra. Viaxe á 
Costa da Mortéc•> 

E de primeiras constatamos o no
so malestar e disconformidade coa 
redacción en español de todos os 
textos (agás os poemas de César 

· António que se reco11en en ver
sión bilíngüe), e de seguro.que ar
gumentarán que non é un livro pa
ra nós senón para que nos coñezan · 
os de f óra. Ad~mais o ente pro
vincial gaba-se a si mesmo nas 
palavras de Salvador Fd~z. More~ 
da que se incluen como prefá-: 
cio:"es una magnífica publica
~ión", e onde fai unha curta apre
sentación da obra. 

O yolume pode-se dividir en cinco 
apartados. No primeiro deles, inti
tulado No princípio está a fin, Mo
lina fai un denso (sobexo ás vezes 
nas citas)(2) percorrido de antropo
loxia cultural, recollendo desde as
pectos históricos .a dados etnográ
ficos, cun vemiz de todo e sen pro
fundar en nada. A seguir publica
se un prllñeiro bloco de fotografias 
de Xuric.o Lobato co epígrafo A 
paisaxe pétrea. O terceiro apartado 
está coberio por vintesete poemas 
de César António aos que lle segúe 
un outro bloco de imaxes baixo o 
título Aviaxe. P~a rematar, o quin
to apartado leva este mesmo derra·-
deiro encabezamento e inclue vin
teoito textos de Molina derredor 
dos diferentes lugares de interese 
que se atopan desde a cidade her
culina até a vila él.e Muros. 

O texto (en español) de César Afl-. 
tónio Molina comeza por facer un
ha invocación ás pedr3$, apoiando
se en inumeráveis· soportes literá- · 
rios. O escritor coruñés (afincado 
en Madrid) alude a Florentino Ló
pez Cuevillas e Fermin Bouza-Brei 
como "dous dos· país da arqueolo
xia galega do mesmo xeito que Vi
cente Risco 9 foi da. antropoloxia e 
a etnogi:afia'~ . 
Mll:cea Eliade, Henri Miller, André 
Breton, Ramón Mª del Valle Inclán 
ou os versos ~e Rimba~d -"'pour la 

terre et les pierres" ou do grego 
Iórgos Seferis "o i>oeta demora-se · 
contemplando as pedras" afortalan 
o discurso descritivo de Molina 
que argumenta o poderio represen
tativo' das rochas como acontece 
coas pedras oscilantes de Fisterra e · 
Muxia, relacionadas· coa fertilidade 
femiflina, e que levan ao escritor a 
unha rotundidade tallante cando . 
escréve sen pudor: "As pedras da 
Costa da Morte non son metáforas 
mais que da sua própria nude~ de 
séculos". 

Introducindo os versos de Pondal 
. que se incluen no Hino Galego, 
Molina fala-nos. de que pedra e ár
vore están sempre unidas no sim
bólico e ·engade unha aserción que 
compartimos inteiramente: "A via
xe ppla Costa _da Morte qúe, pre
feri veJmé.nte, <leve facer-se en 
pleno inférno, durante os meses 
de decembro a marzo, para ver a 
.natureza aérea, marítima e terres
tre en todo o seu. apoxeo, é unha 
viaxe elexíaca polo território do 

· mito". Interpretación comun a oi.l
tras fisterras europes como Land's 
En<;l (Comualles) ou Point du Baz 
(Bretaña). · 

· ·Mais non todo é entusiasmo na plu
ma do escritor que percorre a Fiste
rr31, eis o asombro e a mágoa <liante 
do· abandono e do descoido:" ... fá
bricas de salgazóns deixadas ao 
barbeito, os dolmes e pedras sacri
legamente violentados, cemitérios 
como o d~ Moraime (unba impor
tante necrólJole visigoda) son hoxe 
lugar_ de pasto para as vacas ... " 

Asi e todo a beleza costeira é 
abraiante e disto dan fe todos os 
documentos escritos durante as 
peregrinaxes dende tempos preté
ritos, César António Molina docu
mentou-se dabondo e oferece da
dos sobre· daquelas estadías que 
mais reflectiron ó espírito da terra 
fisterrá, desde Georgi Krissaphan, 
nobre húngaro dos.XIV que habi
tou a ermida de San Guillerme 
(Fisterra), León. de Rosmithal, ca
baleiro da Boémia que nó s.XV 
"confesa ter visto a navegación 
dunha barca pétrea", Domeníco 
Laffi, crego de Bolónia que che
gou á fin da terra no XVIl,,a~ des
cricións do Padre Sarmiento, ás 
vezes sobexamente acedas "a pe
Clra, que chaman da Barca é imaxi
naci ón, e cousa vergonenta cha
man a outra 'vela' e outra 'timón' 
até chegar a George Borrow, ven
dedor de Bíblias, coñecido por 
"Jorgito, o inglés" que percorreu · 
esta paisaxe a meados do século 
pasado. 

Deseguida alude-se-nos ás histórias 
de naufráxios, ·mais dun cento de 
afundirnentos entre t 830-1980, sa
lientando os sucesos do Adelaide 
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. que· foi a pique nas costas de Laxe e 
do The Serpent acontecido en 1890 
e que deu orixe ao "cemitéfio dos 
ingle~es" a carón do cabo Vilano. 

"Por aqui chama-se-lles 'piratas' · 
· aos que a.saltan un barco nada 
' mai·s quedar encalladó, mentres 

que os 'praieiros' son aqueles ou
tros que agardan a que o destino 
da embarcación se cúmpra e o 
mar transporte 4s praias o prezado 
botín", son as histórias de bandi
daxe que tamén agocha esta costa,. 
xunto ao contrabando de wolfrá
mio cobizado polos dous, bandos 
contendentes ·na~ duas guerras 
mundiais. 

Esie primeiro texto de Molina con
clue co releJllbro aos afogados e aos . 
desaparecidos (r~Ólle o poema de 
Manuel António "Ao afogado") e . 
co louvor ao protagonismo d9s fa
ros e dos fareiros (tamén con poe
mas de ManuelAntónio), cunha di
gresión acaso ·excesiva sobre a torre 
de Hércules pois a sua irnpórtáncia 
.na Costa da Morte é, a todas luces, 
secundária. Mais axeitada é a com
paranza de cábo . Vilano ou Vilán 
con Eddystone no Sul de Inglaterra 
-e Fasnet Roch no Suloeste de hlan
da, pola comun posición de privilé
xio desafiante diante do mar. 

Os vintesete poemas de César An
tónio Molina percorren o mesmo 
.itinerário; desde ACoruña ("cons
truiron tan altos edificios/que des
de nengun ·punto/se ve xa o faro 
da miña infáncia ... ") até os tres 
textos que se refiren a Fisterra 
("O final en Fisterra buscas/pero 
nada no final en Fisterra encon
tras"). 

Alguns destes poemas non sabe-
- mos· por. que· se incluen nun libro 
adicado á ·costa da Morte, como 
"Dominicos"(onde, por certo, con
serva na versión galega as formas 
Ciudad Vieja e Casa de la Mone
da), ou "Hotel", c:iu "Campo de 
Marte" · ou "Coma ollo de gato", 
que. teñen outras temáticas distin
tas no seu desenvolvimento. 

. Hai cinco textos dun só verso e un 
par deles de dous , mostrada condi
ción que procurou o escritor coru
ñés e que as mais das veces com
péndian axeitadamente unha defi
nición posíbel dos 'espazos poetiza
dos, eis o intitulado "Camariñas": 
Fian co fi'o coque se.tecen os soños, ou 
"'Cabo Vilán": Todo un exército de alfis 
/comidos pola tua luz. 

-A 'economía de palabras non é im
pedimento para que se construan 
pezas líricas de imensa fermosura 
e con moito contido referencial, 
como o poema "Traba" no que cin
co substantivos e un verbo abon-

• 
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(Ven da páxina anterior) 

dan para facer un retrato perfeito e 
emotivo, ao tempo. 

Na lagoa/o teu corpo trema/coma xunco ou 
· vara/de c)lstigo. · 

Versos que tamén ·se tinxen do -
_místico mistério, do posuidor en
gado desta paisaxe capaz de xuntar 
sentimentos contrapostos .. . 

escrebe César António no poema 
' "l indo" ~ fai-nos acordar duns 
ve. sos de Cesáreo Sánchez 
Iglesias\J) inspitadós nas mesmas 
pedras... · 

Siléncios de esquisto e cuarzo /Luz 
en fragmentos solares / 

O derradeiro aporte de Molina nes
te _ volume son trinta e oito textos 
que se poden catalogar como lite
ratura de viaxes, através das locali
dades e dos monumentos megalíti
cos. Coa sua interpretación persoal 
e co,engadido de lendas<4) e apon
tamentos históricos fala da sua ci
dade, de Caión ("aqui está quizá o 
verdadeiro início da costa da Mor
te" di-nos e aceria de plenO), dos 
oleiros de Buño, da ·Pedra da _¡µca, · 
das Torres de Mens, das Sisargas, 
de Ponteceso ... até rematar a viaxe 
en Muros. Fai un g1,1ieiro adecuado 
ainda sue por veces cai no absur
do, como cando explica aos leiio
res/as que Pena Moa significa "ro
ca de la muela". 

Pero o volume A fin da Fisterra . 
Viaxe á Costa da Mqrte posue o 
seu meiraride engaiolamento no 

· ~áis dun cento de fotografías . en 
branco e negro dese rnestre de fo
tógrafos que ~e chama Xurxo Lo
bato, herdeiro e continuador da li
ña foto-documental dos dous me
llores fotógrafos da Costa da Mor
te, o muxián Caamaño e o laxense 
Vida] , aos que Xurx~ adica o seu · 
traballo nun xesto que o honra po
lo que ten de facer xustiza a dous 
homes que xuntaron merecimentos 
dabondo e que testemuñaton desde 
os anos vinte o perfil costeiro. 
Xurxo é capaz de mirar através da 
c.ámara aquilo que a nós se nos fo
xe dos olios, serán moitas as per
soas que percorreron cos suas olla-

das os mesmos lugares e non repa
raron no deta11e. · 

Para quen isto asina é impresio
nante, por exemplo, a imaxe do 
Pindo desde cemitério do Éiaro, . 
misturando desolación e morte, va
cíos ao fin, e que aqueles/as que te
rnos pasado centos e centos de ve
ces polo espazo fotografado nunca 
vimos con esa ·rotundidade que da 
a imaxe fixa de Lobato .. 

Pedras, petroglifos, dolmes, igre
xas, cr Jces de pedra, faros, inte
riores, paisaxes, figuras, secadei- · 
ros de congro, agras, mar ... unha 
multiplicidade. de espazos son ofe
recidos polo obxectivo de Xurxo, · 
_ao seu carón · taméi;i retratos dos. 
habitantes ·e dos labores cotiáns, 
lavandeiras, labregas, percebeiros; 
personaxes como o alemán· de Ca
melle o~ sirnplesmente anónimos 
corno un rockabilly na ruada Bar
ca, as ma_is das vezes na procura 
dun contraste que fale por si pró
prio ,. velai unha vaca pacendo 
<liante dun cemitério de coches, a 
nena de branco para a sua primei
ra comuñPn acarón da muller de 
loito, un· home coa sua ·vaca e ao 
fondo un barco, as gaivotas xunto 
a un tractor que labra na terrá, fi
guras de santos mesturados .cun 
muíñ~ de café. .. ' 

Neste caso tamén se cumpre o dito 
de que "unha imaxe vale m·ais que 
mil palavras" e por iso non engadi- _ 

. remos mais nada, cumpre ollar pa
n~· que as imaxes fal~n por si soas. 
Soment~ testemuñar a mágoa de · 
que non se incluan pes de foto, a 
nós, nativos desta Costa, acaso .so-

. bren pero a todos/as que non viñe
ron ás terras últimas seria-lles de 
pi'oveito. Unha imaxe de Xurxo 
Lobato pode ser a mellor carta de 
apresentción dos contrastes e da 
beleza da. Costa da Morte pero a 
intimación dunha viaxe persoal 
non se pode menorar nen con ima
xes nen con palabras. · • 

· MIRO'VILLAR 

(1 )Deputación de A Coruña, 1991. Publica
ción con asesorarnento gráfico de Pepe Ba
rro, na contracapa inclue un mapa da Costa 
da Morte desde ACoruña até a ria de Muros
Noia.. realizado por Manuela Mariño. 
(2)Un deses excesos son as referéncias cine
matográficas a Kubrick e "2001 , [\nha odisea 
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do espa,zo".' 'l Visconti e · "Vaghe stell~ 
dell'Orsa': mi a Hitchcook e "Jamaica lnn", 
por moito que nós sexamos cinéfilos. 
(3) MAR oo FIN DA TERRA. Via Láctea, 1987. 
A mellor interpretación lírica da Costa da 
Morte que ternos lido até hoxe. 
(4) Recoll e, da man d<; Gonzalo López 
Abente, a lenda da ·Buserana sobre a mórte 
do trovador Buserán e o posterior suic

0

ídio da 
sua amante. Para nós a lenda mais fermo·sa 
que -inspirou a Costa 'da Morte, aproveitare-
mos ·para demandar mais unha vez ·unha re
edición deste texto. .. · 

Unha . . ,,, 
aproxnnac1on 
sócio lingüística 
O galego 
e as leis 

'Mª1ia Pilar García Negro iniciaba 
o seu periplo de ensinªnte en 1975 
nun E?ffi do seminário de Lugo. 
Agora segue nese camiño nun ins
tituto da Cidade Herculiña e enga
de a actividade política de deputa
da no Par~amento galego. Agora e 
·antes dedica esforzos e dinamiza 
os niovementos culturais de Galiza 
e conexiónaos cos de Europa_ Esta
mos ante uriha das máis importan.-· 
tes loitadoras por este país , pola 
cultura galega e pola liberación da 
mull~r. As suas obras. intele_ctuais 

. son esperadas e recoñedidas como 

_ corresponde a un ha sucesora de ' 
Rosalia de Castro, de C. Arenal e 
de tantas outras mulleres galegas 
de intelixéncia privilex'iada e de 
comb~te . 

Ven isto aquí para subliñar ~ signi
ficación do seu libro "O Galego e 
as Leis" , unha das primeiras teses 
de sociolingüistica defendidas na 
Universidade de _Santiago. Tal e 
como se publica , a obr~ consta de 
nove capítulos, un apéndice e unha 
bibliografía temática. 

Os dous capítulos primeims "Lín
gua e sociedade" e a "Necesária 
perspectiva histórica" forman un 
estrado analítico moi en paralelo 
cos escritos de Reo. Rodríguez : 
hai unha coincidéncia ideolóxica e 
metodolóxica. No c. terceiro pása
se revista ao biligüismo e á digló
sia, ao concepto de língua materna 
e aos procesos represivos; Déixase 
claro que só .o monolingüismo é a 
situación normal dos países libres 
.e só isto aporta a posibilidade do 
libre acceso a un multilingüismo 
enriquecedor. Pero non é esa a si
tuación de Galiza nen a alternativa 
que acochan as leis, os programas 
dos partidos políticos estatais e a 
actuación de tantos _e tantos pro
mototes "do sano bilingüismo". 

~os ce. IV-VI analízanse os deba
tes, informes, manifestos e primei
ros pasos cara o bilingüismo dos 
anos 1970 a 1976. Son análises im
portantes porque · estabelecen o 
conflito na sua radicalidade e acla
ran os diversos itinerários que pro
poñian os ~fere!1tes persoeiros do 

éspectro ideolóxico daquela co
xuntura. P. García Negro· apuntou
se xa entón.ria minoría intelectual a 
proI°do J!lOnolingüismo galego co
mo ubicación front~ á pretensión 
de "unha ubicación normal e san ( 
inda que, ~ocialmente impósibel) 
no bilingüismo". · 

O excursus histórico que a autora · 
realiza no e_. VIJ é prévio ao nó da 
sua tese: a análise sociolingística 
da lexialación actual. Segue nese 
excursüs a Francesc Ferrer i Gi
rones que o tratou para o catalán , 
pero que serve igualmente para as 
línguas co: mesmo s.tatus, a galega 
ou o euskera. E este capítulo o que 
menos me satisface : hai afirma
cións apodícticas non aceptábeis 
v.g." fenómenos como a decapita
ción da nobreza galega rebelde ao 
poder castelán ('ou o seu exílio for
zoso), a durísima represión contra 
as revoltas. dos Irmandiños no sé
culo XV ... o roubo do voto en Cor
tes" .. (p.208). Houbo, si, unha de
rrota da·nobreza galega, unha su ti
tución do alto clero galego polo 
castelán, unha política de uniformi
zación no ensino a prol do ca telán 
( do Antonio como dicián nas or
des aos xesuitas para que ustitui
sen a gramática latina pola castelán 
dese autor e i to no . XVI,) e ou
tros feítos repre ivo ociai e le
gais; pero a repres ióm dos Irmandj
ños foi escasa, a limitación do voto 
en Cortes foi un fenómeno xeral á 
reinos e c:idades no ss. XIV-XV e 
significaba pouco políticamente, 
non asi económicamente para os 
deputados de Zamora. Cada anéc
dota haberia que discutila detida
mente, o conxunto é certo, en todo 
caso conviña -ser mais coidadoso 
en afirmacións non consensuadas 
polos historiadores. 

Os capítulos yn e IX son o funda
mental <leste libro: f aise unha aná
lise de tal clarificación que merece 
todo eloxio. Se alguén dubidaba· 
da filosofí a que entrañan a Con ti
tución española do 78, as lei do 
Estado e do poder autonóm.ico des
de 1975 ata 1988. agora conseguirá 
plena luz. 

E parente o atranco' legal e o de to
dos o dia que ob raculizan a nor
malización do galego, como é pa
tente o progre o ocia! de a nor
malizac-ión mália a cenas e tadí ti
ca de acreditada e a hipóte e 
ideolóx.ica capricho a . Calquera . 
que lea e ta obra pode quedar e
guro de que, con unha p lítica de 
acordo co dereito humano uni
ver almente recoñecido ás na
ción , o galego hoxe e taba norma
lizado nuhha ociedade que o que
re e onde o rechazo prov 'n de gru
pos red ucido , de e grupo que l. 
Diaz Pardo alcuma como "ci
paios". E a sociedade galega a que 
se abre ao seu idioma, polo contrá
rio, son certos poderes -un fácti-

, cos e outros políticos- o que mis
tifican a realidade e ob truen a u
peración dos mecanismos de gale
guizadores e a dos cri adores de 
confttsión. Pilar G. Negro escrebe : 

" O galego está -desasistido dunha 
lexislación realmente normalizado
ra e a política institucional autonó
mica· refuxia-se na ambigüedade e 
na falta de prescricións claras para 
xustific.ar a sua inoperáncia no 
proceso normali::ador ... Do ponto 
de vista estritarnente legal, o•espa
ñol conta con protección reduplica
da ( a asegurada poJo Estado e a. 
garantida pola Corµunid ades Auto
nómicas) e o galego ainda non di s
pón dun corpo legal que o recoñe
za, o garanta e o prescreba como 
língua da Galiza con todas as con
secuéncias "(p.356). • ' 

FRANCISCO CARBALLO 

Garcia Negro, Maria ~ i la r. o GALEGO E AS 

1 

Lrns. aproximación soc iolingüísti.ca. Vil aboa 
. (~onteved~-~) . Ed. d_? S:ú.mio; 19? ! . pQ..48 1. 
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A -REVISTA DE ACCIÓN CATÓLICA DURANTE-A GUERRA CIVIL 
. - ~ . . ,.., . 1 - . 

A Igrexa Católica desde os primei
ros anos do século XX estivo moi 
interesada en atraerse á muller pa
ra usala como ariete na loita contra 
dos progresos do laicismo e da 
"irrelixión". 

Deste xeito fundaría asociacións de 
mulleres católicas, que atinxirán un 
pulo especial na década dos l O e os 
20, para ir esmorecendo paseniña
mente durante a etapa da 2ª Repú
blica na que o reaccionarismo cató
lico recibiu un duro golpe. 

Tras a rebelión feixista de xullo de 
1936, a Igrexa, que acadará a parti
res dese intre un forte protagonis
mo no seu papel de lexitimado'ra 
do Réxime, volta a considerar moi 
seriamente a cuestión feminina e a 
necesidade de asociar ás mulleres 
católicas. 

Consideraban os teóricos católi
cos, que a muller tivera grande 
parte de culpa dos "males" que le
varon á Guerra Civil, xa que ao 
socaire das liberdades republicanas 
esta caira na libertinaxe, no uso de 
modas indecentes e en frivolidades 
de toda caste, con todo recoñecíase 
que o abnegado traballo da muller 
católica na Guerra Civil (en favor 
dos sublevados, por suposto) en 
apoio das frontes de batalla, con
feccionando prendas a eito e aten
den do os saturados hospitais de 
campaña, servira para redimila de 
culpas. 

O ideal feminino para os católicos 
residiría en que as mulleres foran 
modestas e austeras e estiveran 
sempre á espreita contra dos danos 
morais e económicos das modas 
estranxeirizantes. 

Defenderase unha educación que a 
prepare para exercer ben as súas 
función de ama de ca a, onde bai
x o o "amparo" dos varón da 
familia, poida exercer a bondade, a 
virtude e o amor, pois aí reside 
"toda la fuerza de su exo". 

Pensába e xa que logo nunha mu
ller que fora a mellar auxiliar do 
marido, cifcun crita aos labores 
domésticos e xogando un sobran
ceiro papel na loita contra da in
moralidade e a prol dos valores 
cristiáns. 

Neste proxecto social ocuparán un 
importante lugar as mulleres da 
"Acción Católica Femenina", aso
ciación cispallada por toda galiza, 
que tomaba como base de organi
zación o territorio da diócese. 

En Santiago de Compostela as 
"Mujeres de Acción Católica'', 
herdeiras lexítimas da "Acción Ca
tólica Femenina" dos anos 20., re
xorden en Agosto de 1933 co no
meamento por parte do administra
dor apostólico da diócese de' San
tiago, da directiva diocesana desa 
ásociación, que presidiría Petra 
Arias de la Maza, acompañada na 
dirección. por unha vicepresidenta, 
·unha secretaria, unha vicesecreta
-ria, unha tesourdra e seis vocais 
(de piedade e culto, de ensino, de 
nais de familia, de moralidade, de 
beneficencia e de propaganda). Así 
e todo a súa actividade foi case nu
la, limitándose a algunhas charlas 

MUJERES CATOLICAS DE ESPANA DE SANTIAGO 

XOSÉ VICENZO FREIRE LESTÓN 

Muieres ~at6tica~ . d~ España. 

Unlh Dlomm. ~ s..;i•~ 
Ale 1 1 Mere•• HJJ 1 ....... ,..._!_I 1 ...._ 1 

dadas polo seu consiliario (especie 
de delegado do arcebispo para esa 
asociación). 

O seu verdadeiro pulo acadarao a 
asociación a partires de abril de 
1936, cando despois da celébra
ción duns exercicios espirituais na
za o primeiro centro da ásociación 

- nas parroquias compostelás de San 
Bieito e Santa María. 

Con todo, será á raíz do cursiño 
para formación de directivas parro
q uiais, celebrado en Santiago no 
colexio de Nosa Señora dos Re
medios en Xullo de 1936 e ao que 
asistiron máis de 200 mulleres de 
Coruña, Vilagarcía, Pontevedra, 
Betanzos, Cee, A Póboa do Cara
miñal, A Estrada, Arzúa, Po_ntece
s ures, Bueu, Cuntis e Santiago.
cando comencen a agromar centros 
por toda a diócese, , 

O 18 de Xullo criábase a "Escuela 
de Propaganda" e axiña xurdiría 
tamén a "Unión Provincial de la_ 
Coruña", co labor de coordenar al
gúns arciprestados dos arredores 
da cidade herculina, aínda que so,
metida as directrices da asociación 
diocesana radicada en Santiago. 

Os meses finais de 1936 e os pri
meiros de 1937 serían de intensa 
actividade organizativa, polo que 
axiña se vería a necesidade de sa
car un "Boletín de La Unión Dio
cesana de Mujeres Católicas". 

A finalidade deste boletín é moi 
clara: 

"La marcha airosa de nuestros cen
tros exige. Viene a cubrir unha ne
cesidad: orientar e infQrmar. En sus 
páginas leerán las directivas parro
quiales las órdenes e iniciativas 
que se reciban del Consejo Supe
rior o que lance la Directiva dio
cesana desde la secretaría general 
o a través de sus diversas vocalías, 
y por su medio se darán también a 
conocer la labor que realicen los 
centros para que a unos aliente y a 
otros sirva de acicate. Ninguna otra 
cosa se pret~nde ni a nadie pida 
más" (Mujeres Católicas de Espa
ña. Nº l - Santiago). 

Desta maneira en maio de 1937 sa
ía do prelo o primeiro número de 
"Muj.eres Católicas de España", 
subtitulada "Boletín de' la Unión 
Diocesana de Mujeres Católicas". 
A súa redacción e administración 
estarían na Rúa da Conga, Nº l 
(Santiago). 

O primeiro número editaráse na 
Imprenta do Seminario. de Santia
go; desde novembrode 1938 a tira-

TRAS A REBELION 
FEIXISTA DE XULLO 
DE 1936, A IGREXA, 

· VOLTAA 
CONSIDERAR A 

CUESTIÓN 
FEMININAEA 

NECESIDADE DE 
ASOCIARÁS ~ 
MULLERES 
CATÓLICAS 

da faise nas prensas de "El Ideal 
Gallego", .aínda que por non pQsuír _ 
algúns números anteriores a esa 
data, cabe pensar na posibilidade 

de que se imprentara nas prensas 
dese xornai desde algún tempo an
tes, o cert_o é' que até Febreiro de 
1939 farao· nese !ugar. 

O nº 19 correspondente ao trimes
tre (Marzo-Abril-Maio) de 1939 
edítase na imprenta "La IbériCa'\ ' 
situada en Franco, 13 (Santiago), 
mentras o nº24, de Í>ecembro de 
1939 editaríase na editoria1 "Com
postela" da cidade apostólica. 

A súa -periodicidade era mensual 
polo xerat, aínda que o nº 19 tería 
carácter trimestral e o nº 20: bimen
sual (Xuño -e Xullo de 1939). 

O seu primeiro número sae en 
maio de 1937, continuando ao Ion- _ 
go dos anos 1938, 1939 e nos pd
meiros anos 40; aínda que desde 
un intre, dificil de precisar pola 
falta de varios números, muda o · 
seu nome polo de "Boletín de Mu
jeres de Acción Católia de la · Dió
cesis de~ Santiago", do que unica
mente conservamos o número 38 
correspondente a Abril de 1941. 

No referente · ás páxinas e colum
nas diremos que o boletín adoitaba 
posuír unhas 1 O ou 11 páxinas a 
unha soa columna no casó dos nú
meros mensuais, mentras o trimes
tral de Marzo-Abril-Maio de 1939 
ten 40 páxinas. 

Ao mudar o nome o boletín pasa a 
ir a dúas columnas. Carece case to-

talmente de calquera tipo de ilus
tracións de -non ser unha foto do 
Papa Pío XI co gallo da súa morte, 
no número trim-estral de Marzo-

. Abril-Maio ·de 1939. 

· Ignoramos o prezo da revista du~ 
rante a Guerra, aínda que si sabe
mos que todas as seccións femini
nas de Acción Católica da diócese 
de Santiago estaban su~critas e pa
gaban unha cuota con periodicida7 
de trimestral. 

Á altura de Abril de 1941 a suscri
ción anual custaba 5-ptas. 

No referente á tirada, simplemente 
descoñecémola. A dirección estaba 
ao cargo de María-de las Mercedes 
Lópei de Rego de Buide, sendo as 
redactoras, membros da '~Acción 
Católica Femenina" de Santiago. 

Entre o-s temas que se tratan están: 
información das actividades das di
ferentes seccións da asociae::ión, 
actualidades das diferentes sec
cións da asociación, actualidades 
da Igrexa; noticias sobre a directi
va diocesana, información do~ di
ferentes centros dependerites de 
"Acción Católica Femenina" e pu
blicidade; por suposto, todo en 
castelá,n. 

No referente a esa publicidade da 
que se nutría a revista, diremos 
que se fai propaganda de diferentes 
comercios santiagueses: tendas de 
roupa, droguerías, perfumerías, 
mercerías, bisuterías, tendas de co~ 
loniais, a librería "Porto" confite_rí
as e pastelerías, sanatorios, pan.erí
as, tendas de cake e enraizamento 
que.acadaba a Acción Católica en
tre os grupos burgueses e pequeno
burgueses da cidade levítica. 

Como comentario, salientaremos 
que máis que unha revista propia
mente dita, "Mujeres ... . " e a sóa 
continÚadora, é un boletín interno 
da asociación, no que se está a dar 
constante información sobre as di
ferentes seccións do colectivo e 
das actividades que levan a cabo, 
polo que resulta únha fonte histó
rica de primeira man para a análi
s~ do asociacionismo católico na· 
diócese de Santiago durante a 
Guerra Civil e ·o primeiro fran
quismo. 

Tamén des~ 1940 ·a sección xuve
nil da asociación pasa a sacar un 
·boletín denominado "Boletín de 
las Jóvenes de Acción Católica de 
la Diócesis de Santiago", que edi
taba en Troia, 10 (Santiago), de
fendía os mesmos presupostos que 
"Mujeres .... ". 

Só conservamos o-nº 7 desta re
vista (Abril de 1941 ), polo que 
deducimos, sen poder aseguralo, 
que debeu nacer arredor do mes 
de outubro de 1940. Asimesmo, 
en abril de 1941 aparece o pri
meiro número doutra revista dio-

\- cesana: "Acción Católica Femeni
na'', do- que só_ puidemos ver un 
exemplar, que segue a mesma liña 
de "Mujeres ... ". 

Para rematar sinalaremos que os 
números existentes detes bole'tíns 
atópanse na Hemeroteca Municipal 
de Madrid. • 
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Auria/91. Alimos da Escola Obradoiro Áuria. 

Despois de oito 
anos, amadores e profisionais 
da f otografia ateigan as sás de exposicións 
ourensanas coa sua particular 
ollada da cámara. 
Divulgación, formación 
e novas propostas · 

da.man da Casa da Xuyentude de Ourense, 
que ~e exténden 
todo o mes de Noyembro. 

G~~o- · 

UN OUTONO CHEO DE FOTOS 

Ramón Serras. "Reportaxe 
Polaroid", (orixinal a cor). "------'-------"~~~-~~---"-' Vicente Peiró. "Cuba". 



NOVAS SENSUAIS 

• MC/A 'CORUÑA 

As 11 Xornadas galegas de so
lidariedade con América Lati
na están desenvolvéndose nes
tes dias nunha série de actos 
que baixo o patrocinió do Cosa! 
confluen nun ciclo de cine lati
noamericano ademais de dife
rentes conferéncias destinadas a 
lembrar, "o compromiso mili
tante e a conciéncia solidária en 
favor da causa da humanidade. 
É necesário esforzarse, hoxe e 
mañá, en mobilizar o compro
miso das xentes, dos govemos e 
das institucións cara .á meirande 
verdade de tódos os tempos", 
insinuan os orgaizadores. Para o 
mércores, dia 27 a partir. das 
22,30 horas, está prevista a pro
xección do filme arxentino, "La 
Patagonia rebelde". "Deuda in
terna" (Arxentina), "Pixote ou a 
lei do máis débil" (Brasil) e 
"Plaf a demasiado medo á vi
da"(Cuba) foron pasadas con 
anterioridade. No referente ás 
conferéncias, o xoves, dia 28, ás 
20 horas, José Luis Rubio, pro
fesor emérito da Umversidade 
Complutense de Madrid, com
parecerá no Centro Fonseca pa-

ra disertar-sobre "Latinoamérica 
na tensión norte-sur". Asemae, 
o cantaq~or arxentino, Rafael 
Amor, reflexará nun recital, que 
terá lugar no colexo Sálesiano, 
a sua própria realidade. 

"The Mesón El Qtttjote, in 
calle Estrella, has an English
speakin patrón, Manuel Toja, 

who looks like an inte
llectual versión of Lau
rence ' Oliver in his youth, 
and who eweaves his way 
between his barreis with 
the agility of a ballet-dan
cer. Try his dams". O pá
·trafo é autoría de Alan 
Davidson, incluido no liv
ro que edita Penguin Bo
oks, baixo o título de Nort 
Atlantic-Sea food. Ainda 
que entender non enten
demos todo o que di, su
pomos que. Manolito, co
mo se coñece agarjmosa
mente ao proprietário de 
El Quijote ubicado na rua 
da Estrela. áchase conten
to por ter sido considera-

' do nunha das edicións 
máis prestixiosas na espe-. 

CHELO cialidade. 
Llana, no Pataco, volta 

de novo ás páxinas da imaxe 
·cunhas referencia.S estéticas on
de a manifestación da sua olla
&¡. sobresae por riba de calquer 
consideración pragmática. E 
Peli ven de rematar, no Picasso, 
unha das mostras con sinais das 
máis variopintas suxeréncias 

· · plásticas. t 

ACTOS 

Concerto okupa 
O sábado 23 ás 20 horas nos lo
cais da Asociación de Viciños 
Val do Fragoso (Vigo) a asam
blea de okupas organizá un -con
certo cos grupos La Chusma 
de Barcelona e Os rastreros de 
Chantaqa. O lema do concerto 
"Corcuera! Franco foi o teu 
aprendiz". 

Teatro· 
e 0.ariza 
no Rivoli 
O teatro Municipal Rivoli de 
Porto, apresenta no seu progra
ma para as próximas semanas 
dous espectáculos de teatro e 
danza. O grupo Vol.Ras porá en 
cena a obra "lnsolít" o 28 de 
Novembro ás 21,30 horas. 
(20,30 na Galiza). O dia fo de 
Decembro Zyrab-Danza repre
sentará ·o bailado "A forza do 
destino". 

Ciné 
alemán 
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producións galegas~ Os -títulos 
pr.evistos son: Paz de menta 
(Marianne S.W. Rosenbaum), 
Dias tranquilos · (Richard -
Blank), Conductores de noite . 

. (Sonke Wortmann), Noiva de 
, turcu (Uwe Schraderr. O suici

da (Benno Trautmann, Vive á 
destra e morre á sinistr.a 
(Douglas \Yolfsperger), Non 
nada sen ti (Pia Frankenberg), 
Retoque (Díeter Funk, Beat 
Lottaz), Bolboretas (Wolfgang 
Becker), País ~e pais, país de 
fillos (Nico Hofmann), Onde 
non esteamos, estase mellor' 
(M•chael Klíer), e Fralita (Mat-

. hias A~ary). 

Encontros no 
Camiño de~Santiago 

h. nos seus locais (López de 
Neira 22-1 ºB) unha nova audi
ción, desta volta sóbre música 
portuguesa, comentada por Má
rio Alves, coordenador da coo
perativa cultural "Étnia" de Ca
minha. 

Da Conquista 
ao Encontro 

EXPOSICIONSº . 

O CGAI ínícia un ciclo de doce 
longamettaxes adicado .a cine 
alemán celebrado entre o 1981 
e 1989. O ciclo· inclue desde 
amargas 'reflexións sobre o pe
riodo nazi até a· vontade de re
frexar as turbuléncias que ac
tualmente vive Europa, espe
cialf!)..ente Alemánía, e tamén 
narracións intimistas e cine de 
xénero. O ciclo cobrirá a pro
gramación do CGAI até o mes 
de Xaneiro misturándose con 

Seguindo coa programación 
prevista o xoves 21 terá lugar 
no princípai de Santiago a re
presentación de Los domingos 
bacanal de Fernando f ernán 
Gómez ás 20 hora~ e ás 21 h. 
músic~ clásica a cargo de Con
certante de Eondres no Auditó
~io de Galicia. O luns 25 no 
Principal, jazz, . con Nigel 
Hitchckok Quintez. O xoves 28-
no Audítório de Galicia ás 21 
h. European Conmunity Cham
ber, Orquestra. 

Este é o lema da VI Asamblea 
de EncriJcillada que-se cele
brará no Colexio La Salle de 
Compostela os dias 22 e 23 de 
Novembro. Haberá unha ·mesa 
redonda sobre Ga•iza en Amé
rica, na que falarán Carlos Sixi
rei, da Universidade de Vigo, 
Manuel Suárez, do Patronato . 
Rosalia de Castro, Mari Már 
Revuelta, relixiosa no Brasil, 
etc. Un invitado de excepción é 
o arxentino Enrique Dussel, que 
agora exerce como profesor de 
História da Igrexa e dt< Ética na 
Universidade de México. Dus
sel é autor de numerosas obras 
sobre a história da Igrexa ame
ricana e sobre a Teoloxia da Li
beración, e pronunciará confe
réncias sobre O feito fa coloni
zació11, a Visión da lgrexa lati- ' 
noameí-icana e As relacións 
Norte-Su! da lgrexa america
na. Os prezos de pensión com
pleta son de 3000 pts, de donní
da e almorzo 1850 pts, o xantar 
custará 850 pts e o mesmo a 
cea ~ Haberá un fondo comun 
para os gastos totais de xeito 

Pintores novos 
Exposición do Banco Bilbao
Vizcaya na sua Sá de ARtye vi
guesa (Colón l 7-49A) de xoves 
pintore madrileños: Javier 
Abad, Begoña Blanco, Paco 
Mora, Marga Prior, Marta Si
gueiro, Femando Fragua, Belen 
Cave rany, Nuria Ruiz-Vemac
ci, entre outro . 

Reitnundo Patiño 
Na Sá de Mo tras da Galería 
Sargadelos en Compostela está 
aberta unha exposición de gra
vados, óleos e o cómic mural O 
home que fa/aba vegliota, do 
de aparecido Reimundo Patiño. 

Rafael G. Villar 
A cincuenta ano da ua morte, 
o Coléxio de Arquitecto realiza 
unha expo ición que revisa a 
obra do arquitecto Rafael Gon
zález Villar. En plena polémica 
do edifício Ca tromi 1 (1975) o 
COAG montaba por primeira 
vez unha exposición obre e te 
autor, que agora renova. Aberta 
até o 27 de Novembro na Ca a 
da Conga compo telana. 

Mon e Saul Otero 
Exposición de Debuxos e Pintu
ras de Mon e Saul Otero aberta 
até 30 de Novembro no Audi
tório d Conc; llo de Cambado . 

ANUNCIOS DE BALDE 
Yéndense camisetas coa ins
cripción lsto non é España. 
Précio 700 pta. Apartado 901. 
15080 A Coruña. 

Bú case casa en aluguer nun 
rádio de quince quilómetros de 
Vigo. Chamar ao (986) 63 04 
46, de 21 a 23 horas. · 

Mestre de EXB busca traballo 
relacionado co ensino, edito
riais, librarías, vendedor ... Apar
tado n° 42 (Ordes-15680) 

Se queres construir a Paz e re
marar cos exércitos (ou infonna
ción sobre a obxeción e a insub
misión), unete e colabora co Co
lectivo de Estudantes Anti-mi
litaristas. Reunimo-nos todos os 
martes ás 20 h. na Aula 9 da Fa- · 

Jean-Fran~ois Bauret, partici
pante na 11 Mostra fotográfica 
Retratos · 

Mostra fotográfica 
"Retratos" 
O grupo lugués Fonmiñá ten 
aberta até o 30 de Novembro 
unha mo tra fotográfica cuxo 
eixo central é o retrato. Tres lo
cai concentran a exposición: 
Museu provinical, Círculo das 
Arte e Deputación. Entre os 
criadores Brian Griffin, Manuel 
Vilariño, Alberto Schommer, 
Leonid Tugalef, Vicente Peiró, 
Miguel Martín, Luis Plácido, 
Xurxo Lobato, Jean Be cos,. .. 
até un total de 23 autore . 

Durante os dias que esté 

culdade de História de Santiago . 

Solteiro, empezando década dos 
40, física, cultural e económica
mente normal, desexa coñecer 
muller, até 40 anos, libre e de 
parecidas características. Apar-

, t;tdo de Correos 451. Lugo: 

O Centro Xove de Anticoncep-
. ción e Sexualidade abriu as 
suas portas o 1 de Outubro, na 
rua da Espiñeira, 10-baixo 
(Santiago). Dase información 
e asesoramento sobre temas 
de sexualidade a todos os xo
ves menores de 20 anos de xeí
to gratuito e confidencial. De 
luns a venres e de · 16 a 21 ho
ras. Ao tempo funcionará un 
teléfono ·de ínforfnación (981) 
59 42 52, sábados incluidos, ta~ 
. mén de 16 a 21 h. t 

aberta a mostra impartiranse 
conferéncias nos locais de Fon- · 
miñá (Rua COncepción Arenal 
63 entrechán). O Venres 22 e o 
domingo 24 proxeccións de dia
positivas comentadas de Maria 
Manzanera e Eduardo Núñez. O 
sábado 23, Rui Prata falar:ií das 
experiéncias dos Encontros de 
Imaxe e o venres 29 Manuel Ví
laríño exporá o tema "Unha 
proposta estética para os 90". · 

Artistas ·galegos 
en Lisboa 
O museu de Pontevedra e a 
Fundación Barrié de La Maza 
inauguraron no Centro Galego 
de Lisboa a exposicíón Porta
das: os artistas galegos e o li
bto, 1900-1936. Estará aberta 
até o día 15 de Decembro e 
consta de 28 paneis coas repro
ducións de portadas de libros 
feítos por artistas galegas entre 
os anos 1900/36. 

Colectiva na Coruña· 
Na Galería Pardo Bazán expo
ñense obras de Granel!, Pérez 
Palma, Xaime Quessada e 
Vázquez Cereijo 

Artistas ourensáns 
Na sala Studio 34 de Ourense, 
Exposición Colectiva de 6 ar
tistas ourensáns t 

LIBROS 

-Aves 
de rapina 
Pablo Rodríguez Oitabén publi
ca en Galiza Editora un ·volu
Íne que serve de guía de campo -
e guia didáctica abondosamente 
ilustrada. Nunha primeira parte 
o libro acércase aos rasgos x·e- . 
rais das rapinas, através de no
tas históricas, con comentários · 
omitolóxicos. A segunda parte 
está p~nsada para a escota, cun
ha didáctica e metodoloxía ba
seada oún sistema de fichas a 
preparar pólos próprios educan
dos. Finalmente inclúense uns 
conceitos de taxonomía e unhas 
nocións de ecoloxía que tentan 
reforzar a indicacións dos tex
tos das fichas. O libro que ago
ra se pon á venda é un dos pou
cos adícados á nosa fauna de 
aves: do que un .a~tecendente 
pode ser o de Penas Patiño, Pe
dreira López e Carlos Silvar no 
ano 1980, "Guía das aves da 
Gal iza". 

Música portuguesa 
Dentro da programación de au
dicións musícais sobre a música 

-popular galega 'e brasíleira a · 
Asocfación Cultural de Vigo or- ' 
ganiza para o venres 22 ás 20 

A figuracióri literári.a 
De Apollinaire a Pondal, de Pe
trarca a Cunqueiro, de Butor a 
Ferrín, cada obra propón un 
pacto do-'t}ue o autor só é par
cialmente.responsábd, pero que 
debemos coñecer, poís só desde 
a sua comprensión e aceitación 
seremos quen de valorar axéita
damente a verdadeíra dimensión 
dos textos. En A figuración lite-

CONVOCATORIAS · 

Prémio Aurélio 
Carracedo 
A Deputación de Ourense con
voca por cuarto ano o prémio de 
xomalismo Xosé Aurélio Carra
cedo dotado cun millón de ·pes
tas de prémio. 

Ao galardón poden optar 
xornalistas óu colaboradores 
habituais dos médios, ·escritos 
ou audiovisuais, mantendo co- ' 
mo únÍCas premisas que estes 
traballos sexan publicados antes 
do 30 de Novembro, tendo que 
plasmarse neles a .actualidade 
sociopolítica, económica ou 
cultural da províncía de Ouren
se. As bases auto.rizan que· o 
·prémio se 'conceda ao labor xor
nalístíco prolongado durante 
vários anos. 

, O prazo: para enviar as oíto 

cópías do trabalio e a candida
tura ao prémio finaliza o 20 de 
Decembro, e deberán ser remi
tidos á sede da Deputación ou
rensán. 

Arquivo Sonoro 
da Galiza 
A constitución dun arquivo so
noro que recolla con ·amplitude . 
a·cultura oral do país, sexa tra
dicional. ou culta; é necesáría 
para conservannos a nosa me
mória histórica. Para eso o 
Consello da Cultura Galega 
ten-se proposto criar este ar- . 
quivo, que se encargará de re
copilar os materiais, organizar 
e conservar os fondos e polos a 
disposición do.s investigadores 
e persoas ·interesadas. Para in
formación e contacto's: Tlfs 

(981) 58 80 88 e 58 97 09. Fax 
58 86 99. Apdo 77'J de Santia

. go de Compostela. 

Certame 
Manuel Murguia 
O ~oncello de Arteixo organi
za o 1 Certame de Narracións 
Breves Manuel Murguia con-

. que nínguén dei:xe de asistir por 
motivos económicos. . t 

raria Antón Risco aborda os di
ferentes planos da obra literária, 
servíndose de numerosos exem
plos tirados da literatura galega: 
o hipercódigo· e a comunica~ 
ción, a figuración, a expresión, 
o tema, a tradución, rematando 
cun apéndice que constitue un
ha homenaxe á obra. de Caste
lao. Edítao Xerais na sua Co-
lección Universitáría. t . 

cebido como axuda ao desen
volvímento da nosa literatura en 
prosa e cono mencanismo de · 
enriquecemento da vida cultural 
da Galiza. Cada autor deberá 
mandar un único traballo, de te
mática libre'. Os relatos teñen 
que ser orixinais e inéditos, e 
non poderán ter menos de ·15 
fólios .nen máís de 30. Haberá 
tres prámios de 200.000, 
100.000 e 50.000 pts. e o xura
do fará públi.co o fallo o 17 de 
Maío de 1992, coincidindo co 
aniversário do nacimento de 
Murguia. A data límite. "para 
presentar os traballos é o 29 de 
Febreiro do. 92. O enderezo é 
Concello de Arteixo (A Coru- : 
ña), facendo constar o ñome do 
Certame. Para máis información 
diri'xir-se ªº mesmo enderezo .• 

UNTA 
<IID CONSEtlEBIA DE CULTURA E XUVENTUDE ·o .. • . . ,.i . . ' . . 

· ¡ 
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·Calvário.e reivi-ndicación 
dos cregos secularizados 
XOSÉ MARIA BAAMO~DE 

H ai uns 35.000 (o 0,10% da povoa
ción) secularizados/as no Estado · 
español. 35.000 persoas que, por 

razóns diferentes, abandonaron o trp.ballo 
que estaban a desenvolve·r na estrutura 
da lgrexa católica, ben sexa por causas 
persoais ou, mesmo, de ideloxia ~/ou fe. 

A dimisión (ou abandono) foi, en máis ca
sos dos que se · poda ter -coñecimento, 
trau'mático. · . 

Ademais de presións e atrancos de baixa 
condición humana, incluindo á própriá fa
mília do que quería deixar a organización ... 
era máis doado conseguir a secularización 
se se chegaba a altos cargos da Adminis
tración do Vaticano -sempre con cartas · 
polo médio- que axilii:aban o !'proceso". 
"Proceso" que incluía interrogatórios, teste
muños de compañeiros e antigos superio
res e profesores; e rematando coas. condi
cións canónicas, entre outras, de: 

a). Unha multa '-el'.l metálico!- que os 
bispos chamaban eufemísticamente peni
téncia-esmola. Loxicamente non se cobra
qa a liqurdación correspondente· como é 
de direito. · 

b) Condición de non residir na · 1ocalidade 
e ámbito xeográfico onde se teña exercido 
o ministério. lsto chámase desterro. 

e) En calquer caso, sempre abrigados a 
exercer o rriinistério en favor dos fieis da 
lgrexa.Católica en intres nece.sários e con 
total eficácia para o receptor. Por exem
plo: darlle · absolución, xa que, segundo 
eles , quedamos "disper:isados", mais se
guimos a ser ·"sacerdus in aeternum se
cundum o~dinem Melquisedech". 

Abonda con isto, pero ·~ai máis. 

Despois da secularización viñeron para 
moitos as peregrinaxes a ~alvários para -

· refacer ¡;:¡. vida, topar traballo ... inch,iso ter 
que ir á "mili". (Alguns·· rl1andos militares 
aldraxaron ? máis d_un). 

· Xa un pouco apousentados, comezan a 
decatarse da pouca ou nula utilidade dos 
estudos e traballo desenvoltos. 

Axiña se -concreta a primeira e principal 
reivindicación:Oue se recoñezan e conta
bjJicen para xubifación os anos traba/lados 
denantes de secularizarse. · 

Este obxectivo básase. en ' razóns de xusti
za e de 'direito. E están expostas e·_mani
.festdas sen nengun complexo e sen ter 
que porse coldrados. · 

1 º· Está recollido na Constitución .coma un 
dos direitos fundamentals, o da Segúrid_a
de,. Social pra todos os cidadáns (Art. 41 ). 

2º. Os traballos desenvolvidos por rnoitos 
que hoxe en dia están secularizados: cla
ses en coléxios públiéos ou privados, tra
ballos de enfermería, asisténcia a persoas 
con minuvalias ou en asilos, son tarefas 
que, autom-í;iticamente, implican unha re
tribución .económica e a alta na Segurida-
de· Social. lsto non se fixo. · 

3º . A lexislación vixente ~ o 01-01-78 
non permitiu a cotización á Seguridade 
Social aos sacerdotes. · igual aos relixiosos 
até o ·ano 1982. · 

4º. Recoñecer o rol que representaron tan
to na contestación na mesma lgrexa, co
mo defensores e loitadores polos valores 
de liberación e progresismo na sociedade. 

5º. PQr ter sido expresamente· excluídos 

. ' . 
NIEVES LOPEAENA Cregos e relixiosos secularizados, reunidos en asamblea o 27·de Outubro pasado. 

-polos representantes da lgrexa- cando 
se aprobou .a Seguridade Social para o 
clero. Por esta razón a Orde do 19-12-77 
di: " ... os clérigos que desenvolvan a sua 
actividade ... " Por contra a lexislación fran-

'- cesa di: " ... que dese.nvolvan, ou teñan de-
senvolto ... ": Esta exclusión fíxose. semen-
te por ter tomado a decisión de se secula
rizar. E quen son o~ bispos para excluir a 
un colectivo a quen eles non representan? 
Pero con esta exclusión era máis doado 
conseguir a Seguridade Social para os 
que quedab_an en activo. · 

6º. Outros. colectivos que tampouco coti
zaron no seu dia (emigrantes, etc.r acada
ron solución xusta. 

7º. O Estado español é o único da C.E.E. 
onde non · está resaltó este problema. Na 

ban a negociar. Por exemplo: Cando "o 
problema estivo a ponto de ser arranxado ... 
O posíbel acorde rachouse lamentabel
mente tras o conflito lgrexa-Estado que 
xurdi1;1 como froito do .famoso documento 
feíto público polos bispos sobre a moralida
de pública" (Luís Mª 'de labala, Ex director 
Xeral de Asuntos ReJixiosos, en Boletín 
Cosarese. Outubro 1991 ). Por exemplo: 

- -Agustin García-Gaseo, Secretário da Con
teréncia Episcopal Española, en xunta do 

· 08-07-88, as 12,20 dixo: "Acordada esa 
xuntanza a tres bandas, avisádeme, e ali 
estarei eu". Odia 30-11-88, ás 17 horas, na 
rua Jorge Juan, 59-2º andar, do Ministério 
de Traballo e S.S. tivo lugar a xuntanza "tri
partita". Pala lgrexa ... ninguén. Nen tan se
quer disculpas denantes ou despois. 

Franza, por exemplo, os bispos aos secu- · A Sociedade está a necesitar unha informa
larizados, e,ngádenlles un 20% máis por .. ción ~ sensibilización sobre esta situación. 
cada filló. A marxe do que cobren pola · 
. Seguridade Sócial. - Estase a talar de direitos · civis e humáns 
8º. Desenvolver un traballo por canta dun colectivo que. chega a situacións pa-
allea, con remuneración en efectivo, baixo radigmáticas coma estas:-Ex relix iosa de 
as ardes da Xerarquia. Polo tanto se non 70 anos de idade e 38 de profesión relixio-
hai "Lege Ferenda" q~_e ampare esa situa- sa, traballando a maioria deles como en-
ción laboral, ten que facerse unha subsa- fermeira asalariada. Polos 12 derradeiros 
nación deste baleiro. anos , únicos cotizados á S.S., recebará 

9º. A seculari;zación é un problema canó
nico e da Administración da lgrexa, mais 
non pode super unha perda de direitos 
humanos e civis fundamentais, como o· da 
Seguridade Social ou a Xubilación, que se 

. teñen adquirido polo traballo. . 

10º. Quizá coa lexislación actualmente vi
xente pode haber algunha posibilidade de 
recoñecimentó do$ anos traballados-, xa_ 
que se dan as condicións obxectivas do 
traballo por .. conta allea con remuneración. · 
Pago que facia o Estado mediante-os Bis-

- ·pos. E, ademais 

11 º· Houbo unha cotización á Mutual do 
Clero durar:ite os anos de minisfério. 

12º. Perde un tr;:iballador"os direitos con
seguidos por ·deixw unha empresa?Nun
ca. Ainda no. caso de que a empres9 nor:i 
cumprise coas suas abrigas sociais, como 
pode ser a alta e/ou a cotización á Seguri-
dade Social. -

44.073, Ptas. ao mes. 
-"Teño 55 anos. Fun sacerdote, desde o 
ano 60. En 1975 seculariceime. Os anos 
traballados, moitos deles en centros ofi 
ciais (Deputación, Universidade Laboral .. . ) 
non me serven de nada .. . O único que fi 
xen nestq vidá foi ·traballar." 

A coniunidade católica teri que tomar con
ciéncia e consciéncia de que os que foron 
os.seus pastores e educadores da fe, ain
da que por erro, por orgullo; por sobérbia, 
por rnaldade ... teñan chegado incluso ao 
ateísmo militante, seguen a ser persoas e 
seres humanos cuns direitos civis e que 
non poden, directa oµ indirectamente, ser 

. afastados, represaliados ou considerados 
· como renegados e proscritos, semente 

dignos de seren obxecto 'de caridade e mi
sericordia . Non é piedade, nen compa
sión. ·É unha cuestión de xustiza. · · 

Coa finalidade de aglutinar ~e -organizar ' 
aos secularizados/as, artellouse -un ha or-

Máis de cinco anos de cartas, chamadas, ganización, acoí)fesional, . de ámbito esta-
entrevi_stas, informes, xuntanzas, negocia- tal, que se chama Colectivo de Sacerdo-
cións, estudos, valoración económica ... o úl- tes e Relixiosos/as Secularizados (COSA-

. timo dado -mais non o derradeiro- é que · RESE) e que está inscrita e aprobada po
se vai incluir o tema no listado de asuntos · · 10 Ministério do Interior co· nº 19.916: 
pendentes na negociación lgrexa-Estado. 

QL!rante eses longos cinco anos, houbo de 
todo por parte do Governó e por parte da 
lgrexa, tirándose a· pelota os uns aos ou~ 

1tros ou utilizando o tema do colectivo coma 
chantaxe diante doutros asuntos que esta-

Ten como obxectivos, adef11ais do princi-
. pal da xubilación, a convalidación de estu
dos, a·s relacións socia.is, e~c. 

Na actualidade está presente e organizada 
en todas as Comunidades autónomas. • 

TRES EN" RAIA 

MANUEL RIVAS 

A prime.ira vez que escoitei talar 
en forma de denuncia dos sofri

.. mentas do pavo de Timor foi 
nun concerto de José Afonso. Ademais 
dunhha voz e dun xenio artístico impa
gable, o compositor de Granda/a tiña 
un corazón e unha conciencia interna
cionalista que non deberíamos deixar 
esm9recer por nada do mundo. 

Co proceso de descolonización , Portu
gal desentendeuse en 1975 do Timor 
Este, do mesmo xeito traicioneiro e 
irresponsable con que España se de
sentendeu do Saara. Se o Saara que
dou nas mans inmisericordes do Rei 
de Marrocos, Timor foi entregado en 
bandexa aos sanguinarios militares da 
dictadura indonesia. 

A diferencia para nós e para as gran
des axencias de información que deci
den o que ·pasa ou deixa de psar no 
universo é que Timor é un país remoto, 
tan lonxano dos xogos de intereses 
que case nen existe. Só xurde de can
do en vez en pequenos saltos informa
tivos que talan de grándes matanzas 
de civiles , dun teimudo e plan ificado 
xenoc idio. Os sucesivos intentos de 
misións internacionais para coñecer di
rectamente o que ali está a pasar foron 
impedidos pelas forzas ocupantes. Só 
a viaxe do Papa abriu un pouquiño a 
xanela e o mundo tivo un breve intre a 
visión das cald!3iras do interno. 

Sabedor desa distáncia e da mala es
trela que lle acae aos pavos esquenci
dos, José Afonso talaba sempre que 
podía de Timor, do naso, meu e teu Ti
mor. Desde este curruncho do hemis
ferio norte, falernos nós tamén de Ti
mor. E .fagamos algo por pouco que 
sexa. Por exemplo, axudar a Amnistía 
Internacional que ten denunciado as 
violacións dos direitos humanos polas 
autoridades indonesias. Falernos , si , 
de Timo"r. • 

VoLVER AO REGO 

· A · lgo ternos gañado con isto . O 
fin da hipocresía, acaba de di-

. cer Benedetti . O .poder e os 
poderosos descubren as suas náde
gas. Xa non teñen vergoña para sacar 
ao paseo aos seus tillos 'con síndrome 
de Hitler, para proclamar que son adic
tos á riqueza e capaces de matar por 
ela. Xa non é preciso lexitimarse, nen 
disimular o pucheirazo. 

Sucederalles como ao célebre, David 
Ricardo, economista e millonário , quen 
estaba tan convencido dos seus privi
léx_ios que foi p primeiro en teorizar so
bre a plusvalía ou benefício do empre
sário , deixando, se.n qµerer, a .porta 
aberta a alguén que veu despois e que 
se chamou Carlos Marx. • 




