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ANO XH • 9 DE MARZO • 1989 
PERIÓDICO GAL.EGO SEMANAL 

Nº 378 • APDO. 1371 (VIGO) • · 100 PTA. 

oo· R.10 GRANDE AO, CONO SUL ·o ·PÁTIO ESTAÓOS UNiDOS ·ESTALA 
EN CONFLITOS . P.ROVOCAD<VS .POLA -DEPENDÉNCIA ECONÓMICA . 

. . LATINOAMERICA . 
Á CONQUISTA óA SUA SEGUNDA INDEPENDÉNCIA 

Crítica_ao 
machjsmo 
xudicial no Dia 
da Muller · 
Traballadora 

Se non hai ainda _poucOO fontes oficiais a·· 
galegas ofertaban nosQS cidadans· _cGlonos . en , 

paises americanos Venezuela,# hoxe soo qs gale§Qs 
· como tamén ·na Arxentina, que tratan "de regresar. .. 

. debátase nunha conflitiv.idade aguda que a .visla .. ;·:,,: 
, • V • sesent a cando -o· Che era·· rñoqel9 cárnbio. A 

e O páge. .da débeda COlocan .. nunha, Sitl)aciór} .serl 
· rexímenes duros como Chile, · senórf mesmo· ás .. 

como en todos convive ··a factór 
. e dunha_ economi_a chuchada 

- . -. : .. -·· - .. -··.·--:• 

Ricardo Portela e. O Corcheiro: 'Hai 
Xan López: 'A que ser dure na· 
gaita é liña política e . -· 
património brando coa . . . 
popular' xente' · , .· 

En CG preocupa. 
_a perda do 
referente 
nacionalista na 
Xunta 

Tres manifestacións, centraron . Alén da sua. própria 
os actos do 8 de Marzo, Diada , denominación, a "Asociación de 

En calquer acto ou celebración 
nacionalista pódese ver a un 

As dedaracións de Xosé Ramón 
_ Barreiro de que Coalici9n Galega 
poderia · plantexarse abandonar· 
a Xunta de Galiza mostran unha 
corrente de opinión dentro do · 

Muller Traballadora, que este Gaiteiros" engloba nos seus 
ano estiveron protagonizados postulados toda unha defensa 
palas críticas as recentes da música tradicional, que 
senténcias xudiciais, abrangue aspecfos relacionadqs 
consideradas lesivas para a co amplo mundo do folclore. 
muller. . 

(Páx."9) (Páx. 

CADA 4 'MINUTOS .. 

. hom8' de uns 75 anos, tocado 
coa sua insepará,bel boina e . 
bµstón. na man. E, seguramente, 
o militante activo de máis idade 
do .nacionalismo popular. 
Chámase Enesto · Janeiro. · 

10 e 11) 

A <::ORUÑA RESERVAS TELF.: 21 32 11 

·partido centrista de . 
reforzar o seu referente 
nacionalista ante a progresiva 
perda nitidez. (Páx. 5) · 



Algunhas Calculan· rriáis de mil m6rtos · · 

A reVolta de Caracas pon fin ao mito da pasiv.idade 
·· popular nas derriocrácias .latinoamericanas 
Se non hai ainda .poucos mes8s fornes oficiais españolas e. galegas.ofertaban aos nasos cidadáns traballos 

- de colonos· en paises americanos como son mais os galeg95 residentes ·neste país, como tamén 
· . · na Arxentiha, que tratan de regresar. Dec6te toda Latinoamérica debátase nunha conflitividade · 
mesmo máis aguda .que·a vista nos anos sesenta cando o Che era modelo de cámbio. A política do FMI 

e o pago da debeda colocan nunha situación sen non só aos rexímenes duros como Chile, senón mesmo 
. ás tiemocrácias escaparate como Venezuela: en todos .convive o factor comun das vilas-miséria e 

O escritor galego Farruco 
Sesto Novás · é o autor da . 
crónica sobre a revolta de 
Caracas que abre a 
información desta semana· 
sobre o momento de · 
Latin.e'américa. Desde a 
perspectiva dun galego qué 
ten feito de Venezuela a sua 
segúnda patria, Sesto 
Novás conta para A NOSA · 
TERRA os acontecimentos 
que, segundo 
todas as op_inións, van 
marcar o tempo a vjr da 
nación emblema da 
democrácia no continente, 
hoxe enterrada nunha 
profunda crise ecoñc;:Hl)iCa 
por causa do . 
subdesenvolvimento, a 
dependéncia e os 
compromisos anexos da 
débeda externa. 
Hai apenas un par de semanas, 
conversaba na miña casa cos in-
tegrantes da equipa da Televi-
sión Galega que chegara a Cara-

. cas para facer uriha filmación so-
.bre Celso Emilio i=erreiro. Esta-· 

· ban Luis Menéndez, Carlós Gó-
mez, Carlos Sarceda; Rafael 
Arroyo, e alguns OLitros compa-
ñeiros dos que nori recordo o 
.nome. Veíanse moi cansados e 
tiñan que madrugar ao seguinte . · 
qia para se dirixir a Santa · Elena· 
de Wairen, un pequeno povo na 
fronteira con Brasil, a uns mil cin-
cocentos quilómetros desde C.a-
.racas en direción ao Amazonas. 

Namentras compartíamos un-
has copas de viño, e por certo 
tamén alguhha 
tabamos en relación ás suas ini-
presións sobre á sua visita a Ve-
nezuela . .Eu decialles, e eles de-
ben agora lembrar das miñas pa-
labras, que .estivesen . atentos a 
este país, -qué o seguisen de cer-
ca, porque en calquera intre e de 
improviso p'oderia pasar algo 
inesperado. 

Non importa, decialles eu, que 
neste Continente en permanente 
crise; se presuma en Venezuela 
a existéncia dunha democrácia 
consolidada é estábel, con máis · 

'CENTOS DE 'MILES 
DE PERSOAS. NA 
MAIORIA 
HABITANTES DAS 
BARRIADAS 
POPULARES. PERO . 
TAMEN 
PERTENCENTES AS 
CAPAS MEDIAS · 
DA .POVOACION. 
ERGUERONSE 

· 

dunha ecoriomia chuchada polo Norte. 

FARRUCO .SESTO NOVAS (CARACAS,-G. LUCA-M. VEIGA 

de trinta anos. Non irílr>orta que 
aqui se teña. criado o mito da pa-
sividade popular e ·o apoio ·case 
incondicional aos governos. O 
dia menos pensado calquera 

cousa pode suceder, porque 
este é un país atípico, que n'On 

· se move segun os cánones 
determinados e no que as ten-
sións acumuladas pola grotesca 

inxustícia son demasiadó gran-
des .. Non se pode apostar eter-
namente pola mansedume deste 
povo. 

Por un. lado, os venezolanos 

estamos marcados por un pasa-
do de violéncia heróica que ser-
viu para liberarnos a nós mes-
mos e axudar a dar vida a outros 
catro_ países (Colombia, Peru , 

e 
e 

[ 
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Ecuadot e Bolívia), peró que nos 
mantivo nunha perpétua e de-
vastadora guerra civil ao· longo 
do século pasado. E por outro 
lado ainda que entramos sé-
culo' XX nun plan de tranquilida-
de, de mans dunha ditadura que 
durou deica o ano 36, e logo es-
tivemos aré hai moi pouco c;;om-
pletamente aletargados pala bo-
nanza derivada da nosa condi-
ción petroleira agora, coa terríbel 
crise da débeda externa, as cau-
sas teñen, sen dúbida, que cam-
bear. iso, máis ou menos, éra o 
que eu iles·dicia. 

En efecto, as causas cambia-
ron. Se a misma conversa tivese 
lugar dez dias despois, teria 
como telón de fondo a música 
dunha intermináoel secuéncia de · 
disparos tle fusil, de armas cor-
tas, e do tableteo das metralle-
tas, que encheron o ambente do 
val de Caracas, sen excepción, 
en todas as zonas da cidade. 

Pois ao longo do dia 27 de Fe-
breiro, a situación represada es-
toupou. Penso que as axéncias 
internacionais espallaron a cróni-
ca más ou menos precisa e 
transmitiron as imaxes do suce-
dido. Centos de miles de per-
soas, de calquera idade ou sexo, 
na sua maioria habitantes das 
barriadas populares, pero tamén 
pertencentes ás capas médias 
da povoación, erguéronse es-
pontaneamente nunha fúria cega 
de destrucción e saqueo que 
non ten precedentes coñecidos 
desa intensidade en América La-
tina. Coido que os sucesos pare-
cidos de Brasil e Santo Domingo 
comparados cos de Venezuela 
asómanse como simples escara-
muzas. 

Como descreber .o clima des-
tes dias? Non é fácil a tarefa, 
realmente. Haberá que sorteala 
abocetando, a grandes pincela-
das, algunhas cenas das que 
máis nos impresionaron aos ca-
raqueños. 

Entre elas está a imaxen das 

'J RAS A FACHADA 
DA DEMOCRACIA 
APARENTE UNHA 
CLASE POLITICA 
SUMAMENTE CINICA 
E CORRUPTA FOISE 
APODERANDO DAS 
GRANDES RIQUEZAS 
DO ESTADO' 

multitudes asaltando os comér-
cios destruíndoos ás veces, car-
gando cos alimentos, artefactos 
eléctricos, roupa, zapatos e o 
que fose, como formigas que van 
e veñen desde o niño deica os 
lugares de colleita. E a do exérci-
to e a policia disparando a man-
salva contra da xente nuns ca-
sos, e, noutros, desbordados 
pola maré humán, tratando de 
pór orde no saqueo mediante a 
organización en colas das mulle-
res e nenas que invadían os cen-
tros comerciais. 

Toneladas de escombros, co-
ches e autobuses queimados e 
basura incendiada, tapizaban as 
ruas da cidade . . Milleiros de co-
mércios descerraxados e valei-
ros, e os demais pechados, dé-
ronlle á cidade un aspecto de 
guerra civil que Gondensou nun 
par de días o. que cicais nunha 
verdadeira guerra precisara de 
vários meses para conquerir ese 
tono de desolación. Non obstan-
te, isto teria semellado de-todas 
formas algo irreal, acaso un ce-
nário imeso e desproporcionado 
para unha película, pero cenário 
de todos xeitos, se a preséncia 
real da marte masiva non teria 
dado o seu aporte á veracidade 
profunda drama. O número 

de mortos, do que non se saberá 
_ xamaís a cifra exacta, e po-

sibelmente chegue perta dos mil, 
rnoitos deles abandoados por 
horas nas ·aceras ou nos teitos 
dos edificios, a cantidade de ca-
dáveres superando a capacidade 
da morgue, as autópsias legais 
impro'Jisadas en plená rua dentro 
dunha camioneta, a escasez de 
fumas, e o recurso extremo das 
foxas comuns, conforman un ca-
dro tan terríbel que nos acompa-
ñará deica sempre aos caraque-
ños. · 

Non quera por iso determe nas 
anécdotas e nos feitos . diverti-
dos, como a visión da Plaza Mi-· 
randa tapizada de centos de cai-

. xas de zapatos vacias mistura-
·das con centos de pares· de za-
patos usados. Estamos- dema-
siado impresionados ainda pola 
marte, en realidade, como para 
poder disfroitar dos aspectos 

dos ,aconteceres. 
Piar, quen son os mortos?. 

Quen proporcionóu a carne de 
cañón desta batalla desigual e 
desordenada? de onde sairon os 
milleiros de feridos? Hai moitos 
nenas, mozos, mulleres, vellos, 
sorprendidos polos tiroteos na 
rua e, inclusive, adentro dos seus 
apartamentos .. Terase en canta 

1 Nen . ditablanda.s 
A longa crise económica esta 
debilitando a posición dos go-
vernos democráticos de Améri-
ca Latina, feíto que poderia 
provocar unha nova onda de 
golpes militares. Asi se expre-
saron recentemente 62 perso-
nalidades do continente ameri-
cano reunidas en Washington. 
O grupo remarca que a crise 
destrue a confianza nos gover-

. nos civis e pode ser o detonan-
te para que os militares apare-
zan de novo na ·are a poi ítica. 
Sen ernbargo, as mesmas per-
soalidades sinalan que "non hai 
que esquecer· que foron os go-
vernos militares os que arruina-
ron a América Latina". 

Efectivamente, o axuste duro 
ou ortodoxo dos Chicago Boys 
en Chile non conduciu ao "mila-
gre". Se o consumo per capita 
aumentou a un ritmo do 1,5% 

entre 1960 e 1970, apli-
cac1on das doctrinas de Fried-
man deu lugar a que entre 197 4 
e 1987 o ritmo se invertise dis-
rninuindo un 1,2% cada • ano. 
Máis de cinco millón$ de chile-
nos non conseguen actualmen-

. -
. te satisfacer as necesidades 

r:nínimas. 
As democrádas 
tamén en .cr:isé 
O que abre á luz o caso de Ve-
nezuela, escaparate de estabili-
dade 'democrática dos Estados 
Unidos e .Internacional So-
cialista·, como xa viña suceden-
do co ·réxime peruano de Alan 

. Garcia, en parte co arxentino 

de Raul Alfonsin e, .mesmo, coa 
saida "democrática" patrocina-
da para O Salvador con Napo-
león Duarte, é que tampouco 
estes rexímenes son capaces 
de aterecer unha solución para 

,...o continente. 
Nen a r_epresión -case 

100.000 persoas teñen desapa-
recido · en Latinoamérica, ao 
tempo que se viola, se tortura 

, e se amputan membros, de tal 
maneira q1,.1e grupos altamente 
conservadores como a Confe-
réncia de Bispos Guatemalte-
cos chegara a sinalar en ·1982 
que nunca existiu unha situa-
ción tan extrema e ·que istos 
asesinatos constit;Jen un verda-
delro xenócidio-, política con-
formada polos Estados Unidos 
-46 mil oficiais dos exércitos . 
de Latinoamerica pasaron por 
Fort Gulick para · seguer cursos 
de "aperfeizoamento"-, nen os 
rexímenes aparentemente de-
mocráticos, pero que en ·nada 
contradin un modelo . de 
rolo baseado na acumulación, 
nos priviléxios e na producción 
subordinada a intereses exter-

'NuNs cAsos A 
..POLICIA E O 
EXERCITO 
DISPARABAN A 
·MANSALVA CONTRA 
A POVOACION E 
NOUTROS · 

mas, e é un feito que a calisque-
ra habitante da cidade lle tería 
podido ·tocar en...sorte a desgrá-
cia. Pero. moitos dos martas son 
en verdade mozos e adultos que 
camiñaban en m.asa deica as 
tendas·, sen medo ás armas do 
exército. Caia UA, caian dous, 
caía outro máis, e porén, o resto 
seguia a sua marcha cunha de-
terminación que tería semellado 
estar respaldada por unha pro-
·funáa convicción relixiosa.ou po-
lítica. Sen embargo, debe ser 
aclarado en h'onor da verdade, 
non houbo evidentemente nen-
gunha ideoloxia no transfondo 
dos fei!os, posta que a maioria 

: da povoación carece duns crité-
rios políticos claros, como o de-
mostran os resultados eleciorais: 

Que é, entón, o que fai que 
esta xente se enfrente dise xeito 
coa marte? Non- parece que a 
fame sexa unha explicación sufi-
ciente por demasiado 
tica. ·Segun eu hai unha 

(/) doble explicación fundameotal. 
Por un lado, que o _senso 

· do risco así como o da loita pala 
S:2 sObrevivéncia; . nas condiciqns 

máis adversas, forma parte da 
cultura cotián dunha grande par-
te da povoación venezolana que 
vive en extrema De tal 
medo, enfrentarse coa represión 
e · cicais coa marte non é nada 

TRATABAN DE .POR 
ORDE NOS 
ORGANIZANDO AS · 
COLAS DE : 

. extraordinário en sí mesmo. Por 
outro ·lado, e esa poidera ser a 
causa máis importante. hai unha 
rábia contida, unha rábia ances-
tral, non ·madurada 
na conciéncia, que aflorou nos 
intres da crise para sorprender a 
uns e a outros. Esa rábia é cau-
sada basicamente por unha . 
inxustícia absoluta que forma 
parte da vida de todos os dias 

· para a gran maioria da xente. 
Este é un país de grandes ri-

naturais e cunha povoa-
ción relativamente pequena pois 
non supera por moito aos deza-. 
sete millóns de habitantes. Du-
rante a etapa da democrácia que 
se inícia no 59, dous partidos, 
Acción Democrática e Cope/, so-
. cialdemocráta un e socialcristia-

MULLERES E NENOS 
QUE INVADIAN 
OS CENTROS 
COMERCIAIS' 

que as tropas, non moi profisio-
nais en veces, ·disparaban indis-
criminadamente contra dos blo-
ques de edificios nunha resposta 
desequilibrada contra dos fran-
cotiradores que fo ron aparecen-
do ao segundo dia. As fotos de 
prensa mostran a apariéricia dal-
guns edificios aburacados como 
coladores. Nesta situación de in-
defensión estaban parte das víti-

no o outro turnáronse no poder 
-para instaurar, o que poderiam9s 
denominar seri tapullos, o reino 
da hipocresia. Tras a fachada da 

. democrácia aparente, e mentres 
se adormiñaba á povoación cun- ' 
ha· ilusión de benestar colectivo 

_próaucto da renda petroleira, 
unha clase poHtica sumamente 
cínica e corrupta, foise apode-
rando das riquezas do 

nos e que mantézn por tanto a 
pobreza das villas rpiseria, fa 
velas, ranchos (chaliotas), 
crise que comeza a facer tamen 
os seus estragos polas clases 
médias de todo o -continente, 
cada vez máis erJlpobreqidas (o 
caso agora de ou o 
de Arxentina (ver ANT 355) son 
ben coñecidos, nengünha de 
ambas.políti,cas .é po-
ñer freo ás protestas que emer-
xen desde Río Grande até o 
Cono Sur e que teñen a sua ori-
xe na xa histórica. política de 
"pátio traseiro", patrocinada 
polos norteamericanos e se-
cundadá na sua variante "de-
mocrática" pota Internacional 
Socialista. · · 

Á solución ao dilema 
"O prerrequisito de todo intento 
de sair do impasse político, 
económico e diplomático non 
poderá ignorar o seguinte feito: 
non haberá , democrácia, nen 
solución ao .. problema, se non 
hai cámbio social en favor das 
maiorias que decidiron voltarse · 
suxeito da história", sinalaba en 

Xaneiro do presente ano Le 
Monde Diplomatique na sua 
sección para Latinoamérica. 

Os pasos son custosos; pero 
prometedores. Tras a pírrica vi-
tória de Grenada, a administra-
ción- Reagan debeu admitir, a 
fins do seu mandato, o fracasq 
dos enormes esforzos desple-.. 

para ao xeneral 
Noriega. Na desproporcionada 
carga contra o dirixente pana-

, meño enmascarábase o propó-
sito de derrotar a máxima aspi-
ración da nación istmeña: a re-
cuperación do canal e a saida 
das tropas norteamericanas. 

Igual de manifesta é a vonta-
de· dos nicaraguanos, someti-
dos diariamente a unna reválida 
democrática que, como ten" si-
nalado Carlos Fuentes, non 
preocupara aos _norteamerica-
nos entre 1909 e 1979. Máis 
preocupante debese ser para 
eles o eco que entre as moite-
dumes iatinoamericanas está ·a 
ter a política de unidade latí-

. noamericana frente á débeda e 
de dignidade nacional preconi-
zada por Fidel· Castro. D 
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estado, é dicer do património de 
todos tendo como principal só-
cio beneficiário a unha banca na-
cional de increíbel avidez ·só 
comparábel a sua absoluta falta 
de escrúpulos. ,. 

que foi parar a esas ·mesmas 
mans privadas. 

'c·A•l•A-u-N·.·c-A-IA_N_._, · séntase como unha alternativa · árabe, dedicadas a tendas ·de 
_ interesante con capacidade la- aparatos eléctricos e roupa, e a 

DOUS. CAIA OUTRO tente para producir cámbios· no .. colónia· portuguesa 1dedicada ao Nestas condicións, o novo go-
verno de Carlos Andrés Péréz, 
dirixente do partido Acciór:t De-
mocrática, corresponsábel da 
crise, e$tá agora a pretender 
aplicar unhas medidas de axuste 
económico baixo o récetário .do 
Fóndo Monetário Internacional, 
que orienten a economía venezo-
lana. deica o modelo de Taiwan, 
asegun unha frase do Ministro de 

· ésquema político. Vale a. pena ramo dos abastos, as máis afec-
MAIS, E POREN O seguir de cerca o desenrolo des..: .. tadas. Ainda que a Parróquia de 

Non é cousa· agora de entrár 
en detalles pero basta indicar, 
como evidéncia, que se a débe-
da exterior de Venezuela ascen-
de á impresionante suma de trin-
ta e tres mil dólares, 
unha cantidade ainda maior esti-
mada na sua cifra máis conser-
vadora· en trinta e cinco mil mi-
llóns {e que segun alguns econo-
mistas pode chegar a oitenta e 

RESTO SEGUIA A te partido. b seu líder mais coñe- . La tradicional zona 
SUA MARCHA' .cjdo é Andrés Velásquez, un ca:- · de residé.ncia de gran éantidade 

rismático dirixente sindical de de galegas, foi unha das zonas 
.de de dous mil trescentos mi- Guayana,· a zona industrial do fe- céntricas mais afectadas· polos 
llóns de. bolívares, foi nomeado rro, do ouro e do _alum.ínio, que · actos de saqueo, non penso que 
nestes días.presidente do Banco xa no ano 79, tendo vin- foran moitos galegas os· que tive:.. 
·central de Venezuela e é un dos . tecinco anos de idade, foi elexi- ranos seus negóci9s nos bárrias· 
estrategas das novas medidas do presidente .de $UTISS, ,o sin- marxi11ais, ónde a destrucción foi 
económicas que precipitaron os dicato máis grande do país, que mais forte. De todos os xeitos · Planificación. Esto ·estase a facer 

·aparentemente sen ter en canta 
o imenso que signifi-
ca, repartindo desigualmente o 
peso da crise. Namentras que os 

fan o -seu Agosto, 
máis unha vez, incorporados de-
finitivamente aos máis altos pas-
tos do governo, . as grandes 
niaiorias comezan a se enfrentar 
cunha sifuación de fame, cares-
tía, escalada de précios e de-
semprego, que van facer ainda 
moito grande sua pobre-

sucesos. Este é un caso entre agrupa a dezasete mil traballa- aquel que se atope nesta condi-
outros. Como di un meu amigo, dores concentrados· en Sidor, a ción, terá podido ser testigo da 
o Presidente Pérez pusp aos gar- Slderúrxica estatal. Onte, o dipu- · aniquilación ou da supervivéncia 

_ cinco· mil millóns de dólares), re-. 
pousa nas mesmas bóvedas dos 
bancos acreedores, en condición 
de ·capitql venezolano fuxido ao 
exterior. E dicer, non exactaníen- , 
te fugado senón extraído leg__al-
mente, pois en Venezuela non 
existe control de cámbio:· Vale di-
cer que, en términos grosos, o 
dif.eiro da -famosa débeda. che-

duños a coidar dos p0los. . tado Andrés Velásquez pedia no do seu comércio, dependendo 
Pero os últimos sucesos fan CongresO' que taran abolidas as tal vez da sua calidade humán ou 

que o. reino da mentira comece recentes ·medidas económicas Ef do seu grado de apróveitamento 
a se derrubar. Os partidos tradi- que os banqueiros sexan saca- nas relacións coh seus clientes. 
cionais do status non-atopan que dos do- gabinete ministerial, ao Pois coótanme que en moitos lu-
facer· nestes días. O seu medo a mesmo tempo que propuña vá- gares · alguns comércios, debido 
perder ci _control é palpábel. Nes- rias medidas alternattvas que re- á condición humanitária dos 
tas condicións a xuício deste partisen dun xeito mais xusto o seus proprietários foron respeita-
cronista, e atrévome a asomalo peso crise económica. dos en médio dunha destrucción 
como unha aposta ao futuro, so- . Como nota final , en canto á case sistemática das tendas ve-

. gou a es.te país non para investir 
no seu desenrolo senón para ser· 
depositado novamente en can-
tas privadas i:io estranxeiro, con-
xuntamente con gran parte d() · 
diñeiro proveniente do petróleo 

za. . ,. mente un -partido, La Causa R, colónia galega, n9n teño dados ciñas. Tales foron nalguns sítios, 
que ainda é pequeho pero que · precisos á man. E evidente que segun se canta, as regras do Como-dado curioso -e revela-

dm está o feíto de que Pedro 
·naco, 9 ·principal accionista do 

- ven f'Tledrando ·paulatinaménte moitos galegas dedicados ao xogo. ·E esto tamén, sexa lenda 
. até alcanzar o quinto lugar nas comércio terán sido víctimas dos ou verdade, representa unha boa 

· Banco Latino, un consórcio que 
lle adebeda ao a cantida-

eleicións do Decembro pasado, sucesos. Noh embargantes pen- lección para todos como tantas 
obtendo tres diputad9s, apre- so que foron as colónias de orixe- outras-cousas nestes días. o 

O· escaparate roto da demoCrácia 
"Se' no ano 1989 non atopamos 
solución ao problema de d$be-
da externa, a democráacia .lati-
noamericana estará gravemente 
amenazada". Entre esta sentén-
cla que Carlos Andrés Pérez 
pronunciara a pouco de tomar 
posesión da presid.éncia de Ve-
nezuela, e· a definición do Fondo 
Monetario . Internacional como 
verdugo dos pavos, van só al-
guns días, mil mortos, grandes 
danos materiais, a creba xeral 
da confianza no sistema de go-
verno e o resultado do cristal do 
escaparate da democráéia · lati-
nomamericana rebentado en ca-
chizas. · 
No médio dos fastos da toma de 
posesión · do novo mandatario 
de Venezuela, os-: presidentes 
Barco (Colombia),· Sanguinetti 
·(Uruguai), Sarney (Brasil), e Alan 
García {Perú), asi como os can-

sorpresa que a imaxe do presi-
- dente cubano ocupaba un lugar 
· sobranceiro nos informativos de -
, televisión e nas prirñéiras páxi-

nas dos periódicos. "O Grupó 
dos Oito -repetía fidel en Ca-
racas- debería falar no nome 
de todos os paises de América 
Latina e o Caribe. Os nasos pai- · 
.ses deben manter unha atitude 
füme, enérxica, xa que con laiar-
se non se vaj conseguir cqusa. 
Compre. alomenos, ese 
xeito de diálogo". 

'·TRES MIL-NENOS 
MORREN CADA DIA 
NO CONTINENTE 
POR CAUSAS 
DOADAMENTE 
EVITASEIS' 

cilleres Dante Caputo (Arxentí- A bancarrota 
na) e Fernando Solanas (México) A situación límite de Latinoamé-
concordaran con Carlos Andrés rica, que só Fioel Castro tiña 
Pérez en que a .estratéxia de tra- madrugadoramente definido na.· 
tar individualmente a débeda 
externa de cadanseu estado, re- sua dimensión política, era de-
sultara un _ compíeto fracaso. formada sistemáticamente po-

los meios de comunicación. A 
Esta conclusión ' coincide coa razón era evidente: os paisés 
que pronunciara 0 consello mi- · acreedores preferían negociar . · aho 1983 o Banco Central. de 

Sistema Económico bilateralmente e apañár algun Venezuela non ten divisas para 
Latinamencano (SELA) no mes dos últimos móbeis déstes edifí- facer frente as importación· de 

S_ete.mbro do 1987; non .cios condenados; antes que ar- primeira-necesidade. O aeropor-
diferen?'ª dos <!e_ Ria, tellar unha resposta política á to Simón 89/ívar, desde o que a 
que asinaron. os 01t<;>s postura dun frente comun con- clase acomodada viaxaba nos 
de Facenda dos citados tra a débeda. A contadas débe- · anos do petróleo ben pagado 
no mes de ,Nadal en Rio, xunto das, España convértese en cou- para pasar os fins de semana en 
con ausente das festas sa de meses en proprietária da · Miami ou os paraísos fiscais das 
de Febreiro en Caracas. cadena estatal de TV de Guate- Bahamas, aparece deserto. No 
· · Os Acordos de Rio son unha mala e de várias compañías de entanto, Brasil está xa no mil 
primeira diverxéncia de Latinoa- comunicación públicas de todo por . cento c;!e inflación, nunha 
mérica cos Estados Unidos, que o continente. -Son decisións ·de carreira dos afdrros polo ouro- é 
apoian a tese da división e favo- orde económica. Asi e todo, non as moedas estábeis só campa- . 
recen aco(dos por separado faltan voces {as da esquerda de rábel á que o' continente ·todo · 
para resolver o problema da dé- Perú1 por exemplo) que denún- coñeceu hai cincocentos. anos, 
beda, dacordo coas condicióris cian unha estratéxia dos Esta- coa chegáda dos depredadores 
económicas e p91íticas de cada dos Unidos por se facer con . europeus. Os Estados Unidos 
país. Cando en Caracas endo- centros estratéxicos de control do Su/, .que é cómo a prensa 

. ·san outravolta a idea de consoli- ideolóxico por man di.m primeiro nordeameiicana prefería chamar 
dar. unha frente política para su- cliente do Pentágono como é o ao poderoso Brasil dos primei-
bir o ton ·dos argumentos peran- Estado español: Parte principal ros· 70, conseguían superar con 
te os acreedores, non fan outra destas débedas soh a canta de amplitude ·no ano 82 o índice de 
causa que recoñecer , a lucidez exportacións de armas: no quin- inflación · do governo 
do defendido por Fidel Castro, quénio 1982-1987 España ex- (1964) cifrado en 99,7 por cento. 
desde o ano 84: a débeda non portou armas a Latinoamérica Nos dous últimos anos da Dicta-. 
é unha custión económica se- por valor de 72.575 millóns de dura Militar, sería ·de máis de 
nón un asunto político qi..le ati- · pesetas, segundo dados publi- 20ó ' por cento. Para garantir a 
nxe ao futuro de tOdo o conti- cados polo Instituto· de Investí- vitória nos comícios do 86, o 
nente. · Os enviados dos meios gación da Paz Internacional {SI- governo brasileiro conxelou pré-

.·de comunicación europeus á PRI) de· Estocolmo. · cios e salários que foron levan-
foma de posesión do social-de- Os tonos da crise' tórnanse tados· unha semana despois das 
mótrata Perez, constataban con máis escur9s cada dia. Desde o eleicións para experimentar un 

de vantaxe para o que cón:ipra 
(non para o que produce, que 
queda asi escravizado a un mer-
cado único) que se repite en 
toda Latiñoamérica, coa excep-
ción de Nicaragua, que está a 
reconverter e diversificar o seu 

1 do algodón, herdo 
do clan Somoza, e Cuba. Un re-
cente estudo da UNICEF·(Fundo 
das Nacíóns Unidas para a ln-
fáncia) , sinalaba que 40 millóns 
de lationoamericanos viven en 
estado de desnutricíón e o 50 
por cen da povoación no dispón 
de condicións mínimas de saú-
de e vivenda. Tres mil nenos 
marren cada dia no continente 
por causas doadamente evitá-
beis. 
O fin dunha época 
Tamén México vive o fin dunha 
época. Hai quen caracteriza os 
setenta anos de historia mexica-
na que acaban de rematar como 

'!i. o tempo das apostas perdidas. 
ü5 A débeda externa, a pesares da 

dureza do axuste imposto por 
- De la Madrid e polo seu sucesor 

de Gortari , aumentou de 
........... 80.000 millóns de dólares no 

despegue do 62,4 por cen. A 
meirande parte da povoación do 
Brasil está hoxe condenada a. 
unha -dieta básica esencial. O 
Brasil ten adoptado Ún modelo 
de producción agrícola clara-
mente orientado cara a exporta-
ción para obter recursos ·cos 
que compensar a débeda exter-
na. Pero este saldo da sua ca-
pacidade de cultivo á conta dos 
acreedores, comeza a _producir 
caréncias no interior. E un ·es-
quema de dependéncia imposta 
para producir recursos agrícolas 

'EsPANA 
EXPORTO U· ARMAS 
A LATINOAMERICA 
POR VALOR DE 
72.575 MILLONS DE 
PESETAS. AO TEMPO-
QUE SE CONVERTIU 
EN PROPRIETARIA 
DE VARIAS 
COMPAÑ-IA_S_D_E __ 
COMUNICACION 
PUBLICAS' 

an'o 82 a 104.000 hoxe. Por pri-
meira vez en moitos anos, axe-
rarqu ía sindical integrada no . 

· Partido 'Revolucionario Institu-
cional (PRI), perde o seu predi-
camento e participa do desgas-
te da máquina que mantén o po-
der desde hai setenta anos. Os 
Estados Unidos contemplan 
consternados como o PRI, o seu 
cónsul centro-americano por 
exceléncia, esgota un esquilma-
do capital poi ítico para tentar de 
frear unha economía que parece 
un tren lanzado a un seguro fra-

É o caso ·do 
Perú, que no ·ano 1988 supera o · 
2.000 por cento de inflación ao 
tempo que disminue o 12 por 
cento do seu Producto Interior 
Bruto {PIB). Namentres, o gover-
no de Bolivia recoñece que o 67 
por cento dos traballadores non 
ten posíbeis ·para pagar a dieta 
mininiá O sector da povoación 
de Guatemala que vive en ex-
tremna pobreza chega ao 72 por 
cento. Caos económico, entro-
pía, violénciá, re·presión e impo-
téncia política das burguesías 
para atapar outras saídas á cri-
se que non sexan pqñer os seus 
diñeiros. en bancos de-Miami ou 
Suiza. D 
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