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.A •OSA· DBBA
ÉTICA E-·POLÍTICA·
Os ceos están abertos sobre Galiza. Na - eleitoraís· e sectários, políticas arbitránosa nación cheve a cotio unha chúvia
rias de ·s ubvencións, asalto aos orzamesta, aco'mpañada de trebóns e saraimentos para ·obténción de vantaxes p(ibadas, de· notícias dos comportamentos
vadas abusivas (influéncias, gastos redos nasos políticos, dos príncipes e
servados e dietas sen . xustificación),
principiños que nos g·obernan, no deaproveitamento privado de ben·s. públisempeño de funcións públicas, relativas
cos, ·transformación da administracións
á confusión de esp·azos públicos-e priva(vg. deputacións) en centros de poder ·
dos; á utilización en proveito r,róprio de
caciquil ao servício. dunha política de
posición públicas, á privatización e patri~
amiguisr:no e de clientelismo con esquemonializaciól} da esfera pública. ·
·
cimento dos . intereses xerais e do ·país
ao que teoricamente teñen .que servir e
-A título de exemplo vexamos alguns
last, but not least, pactos de apo'ió polítidos máis notórios ou de maior actualico a título oneroso ... A lista e longa e a
dade de tais atituctes e comportámencalificación vária desde a represión ética
tos: contratacións infectadas de incor'ne política até o enxuizamento no plano
patibilídades, levadas a cabo a dedo, en.xurídico · penal. E ainda que ás veces
chufismo e nepotismo xeralizados, políprodúcense procesamentos, . as insufitic·as de emprego nas administracións
ciéncias dunha . lexislación pen~I que
públicas contra obtención dun carné
castiga duramente os ataques á propriepartidário · óu como meio de formación
dade privada peto esquece protexer
de clientelas, tráfego de influenzas e
axeitadamente os intereses públicos,
aproveitamento dunha ·posición pública
sen falármos da dificuldade da pr9va
para o desenvolvimento de negócios
polas complicidades dos moitos, unha
privados, prevaricación, lexislación axeievidente desmoralización xeral, e un
tada ás esixéncias de certos sectores
confusionismo ético 'que relativiza tais
(xogo, transporte escolar), comisión e
condutas levan á impunidade como reporcentaxes ilegais (algunhas denunciagra xeral.
das publicamente no Parlamento) ·estra go e deterioro do património m~nicipal
E evidente que ·a crítica non pode ser
e infraccións urb.anísticas con supeditasubxectiva, que cqmpr-e levala ao nível
ción aos intereses privados, utilización
do sistema que posibilita semellante acde fondos e recursos públicos con fins
tuar. Pero non menos evidente é que

aqui faílan mecanismos que funcionan
en sistemas análogos nos que se esixe,
polo menos aparentemente, unha transparéncia de atitudes a0s gobernantes e
que son impensábeis polos nosos pa:gos.
E son todas as administracións o ámbito de tais práticas: a autonómica, a qo
estado, a local. E os partidos que as· controlan quer coaligados e demais satelizados, quer os novos chegados (e xa vellos) do PSOE: uns proseguindo antigos
usos e costumes do franquismo e o.utros nunha entusiasta acumulación primitiva de capital, mais todos imersos
nun ledo asalto ao pastel público e partícipes da mesma créncia de que a política é a continuación, 1.ºr óutros meios,
da actividade negocia . .
Son os · que noutros meridianos son
chamados os corruptos na terra. Aqui
son Santa Compañc~ dos mortos (porgue
están mortos desde unha consideración
ética) que contamina e incorpora aos
que- non se afastan do seu vieira. Son
piores que o·derradeiro home nitzscheano, aquel que pregunta que é estrela, _
que é amor, palpebrexando. Estes xa
non perguntan. E talamos-lle de dignidade e de honestidade e dos intereses
do povo e do país e calan, palpebrexando.
o
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l cartu
Dios
capitalismo avanzado, e o degrao
Arqueolóxico -propriedade da
E Barrionuevo
de control é nulo"; tamén: "De
Sociedade Pro-Monte Sta . TreAxuden á polícia indefensa.·
feito, a industria da URSS, consiVendin un celtas . Abrin o caixón
ga- ten que seguer sendo patridetada no seu conxunto, está -en
e ·devolvin duas pésetás, nelas
FRANCISCO SOUTO
mónio da Pro-Monte, se ben a
situación de estancamento tec(Compostela)
estaba cuspida a cara do "salvaConsallaría de Cultura, pode fanolóxico. Esto ocorre porque non
dor da patria": D. Francisco Francerse cargo -logo do corresponPOLITIZACION DA
funciona ningunha das duas forco por la ...
· dente acordo da Directiva, hoxe
zas motrices posíbeis pra Linha
Vendin máis tarde un ducados,
SOCIEDADE PRO-MONTE
inexistente- no que respeita á
sociedade industrial, a saber: nin · ·sANTA TEGRA
outra vez máis pesetas, e outra
dotadón e retribución do persoal
o principio capitalista do merca· ·_ vez máis ditador no caixón. lncríadscrito ao Museu ben como
do, nir;i ·o socialista da planificabel. Resulta· asombroso. A banca
O Partido dos Traballadores Gaguarda e/ou conservador do
ción" e "Esa situación sen saída
xa non dá feito a recoller franquilegos-Unidade Comunista, do
mesmo.
pode prolongarse por máis ou
ños. Despois de dez anos de tanBaixo Miño quer expresar a súa
O PTG-UC, tampouco pode
menos tempo; pro a saída previto esforzo, de tanto "cárribio",
opinión crítica sobre a situación
aceitar, que por máis tempo se
síbel é capitalista (salvo que,
non podemos esquecer xa tan invergoñenta · na cal, poi a irresponpermita que a Casa da Cu ltura mentres tanto,_no próprio mundó
digna figura? Agora, por fin pesabllidade tjo seu presidente en
dependente m aiormente da S.
·capitalista avanzado tivese lugar
funcións, D. Antón Martínez ViPro-Monte-, sexa alugada -a
chei o caixón. Xa non vexo as
a revolución socialista)" (pp_ 141· moedas. Pasaron cinco minutos,
cente, se atopa a Sociedade Proonde van os cartos que alguén
2).
vendin outro celtas, volvin - abrir
Monte Sta. Trega. Este "señor",
percebe de aluguer?- para claFinalmente, parece inadmisíbel
o caixón e ainda seguen aí; posicoa connivéncia dos responsáses particulares ben renumeraque
·
nun
artigo
·desta
temática
belmente o caixón as queira conbeis do goberno municipal (APdas asi como promoción-venda
apare?,a unha linguaxe como a
PDP-UL) no Concello de A Guarservar mentres non podreza.
de máquinas de coser, entre oudo
seguinte,
"Se
estabelecemos
Hoxe xa é tarde. Mañá< mañá
da, leva ocupando a presidéncia
tras minúcias polo estilo. Adecomo ponto de acordo que a
taremos outro caixón, este será
da Pro-Monte desde o ano 1979,
mais, o Partido dos Traballadoanálise
crítica
é
imprescindíbel
novo será novo e forte,- este caie até agora non tivo . agallas de
_res Galegos-Unidade Comunista
para localizar e subsanar as ten- · convocar un ha Axamblea Xeral
xón xa ten vida, xa ten nome, xa
denúncia a coincidéncia dos resdéncias nocivas(?) en calquer
ten tefritório, idioma, idiosincráde socios, actuando de xeito perponsábeis dos grupos municipaproceso vital(?), ... '', quizá conta-.
sia e comunidade de cultura, este
sonalista e autocrático, permitinJes AP-PDP-UL e os do PS de G.xiada da pola Hnguaxe gorbachocaixón é a Galiza que non quer
do que o patrím.ónio que debería
PSOE, en propiciar -con descaviana (~'Todas as forzas sans (?)
moedas vellas.
aé:lministrar co maior zelo -non
rada premeditación- a paulatina
·da sociedade están pola reestrucsendo asi-, sexa obxecto de
desaparición do "Centro SanitáALBERTO RIVERO RODRIGUEZ
turación") tan reaccionária que . múltiples situacións rocambolesrio- -de cuxo patronato tamén
RairiZ de Veiga (Ourense)
non merece cornentário algun. o . cas. Asi, por exemplo, persoas
ternos a desgrácia de soportar
de conduta dubidosa, alleas ao
como presidente ao Sr. Martínez
iNCONSECUENCIAS
LUIS M. FERNANDEZ
concello e a própria sociedade
Vicente-, como inmóbel conce(Vigo)
SOBRE A URSS
Pro-Monte teñen aceso directo
dido por D. Avelino Vicente Gon ao Museu .Arqueolóxico do Tre!;la
zález, para cumprir uns fins sani O arti~o de Fernando Carballa,
A INDEFENSIÓN DA POLICIA
e "centro sanitário", o que supon
tários que tristeiramente rema aparecido no nº 31 O de ANT, memáis un ha . proba de irresponsatou de cumprir coa posta en fun rece un comentário que lle sinale
Há alguns dias surprendeu.-me
bilidade que impera nalguns crecionamento da Casa do Mar, sena inconsecuéncia na · que se
atapar na prensa d'i ária a noticia,
tinos con poder na Administrada trasladadas para ela as co'l move como se tal cousa. Fálase
vertida p'o lo "sindicato d.a policía
ción local. Por outra banda, os
sultas dos médicos de cabeceira .
de uniforme" ou al~o asi, que
da política de Gorbachov como
componentes do . grupo muñiciOs responsábeis desa penosa
da "consolidación da grande alproclamava a sua indefj3ns1ón
pal psoecialista tampouco se terealidade -agardamas qu·e na
ternativa .ao capitalismo neolibefrente aos milicianos estudantes
ñen interasado por estas lamencampaña das municipais se coi ral de fin de século", pero non faarmados até os dentes de tuda,
tábeis circunstáncias. Asi aconteden de non lembrarnos esa "tacernos máis que deluvar os olios
claro, a sua boa vontade.
zaña"-, forman un contubérnio
ce, por exemplo, coas subvencando de seguido ternos que a
Por outra parte en algun mecións municipais que a Sociedaque coincide totalmente coas astal alternativa (?) ·consiste en cou· mento m_ilitar asegura-se que un
piracións oligarcas locais que esde Pro-monte ten recebido nessas como lle GOnceder "imporgrupo de obxectores de conciéntes últimos anos, qué semellan
tán a favor da medicina privada
táncia primordial ao desenrolo '. cia, aporreava a honra do muito
querer xustificar a usurpación en detrimento da pública. Ternos
da democrácia na esfera pa proloável exército hespañol, a golpe
_polo menos aparent~ de fun~onstáncia de que -os médicos
dución", política que ten a. sua
de panfletos informativos sobre
cións da S. Pro-Monte polos resque agora pasan consulta pola
orixe no recoñecemento de que,
a obxeción, onde por suposto e
Seguridade Social na Casa do
ainda que el, escuro cronista, , ponsábeis do goberno municipal
e estas son palabras de Gorba(AP-PDP-UL), co sentimento dos
Mar, teñen máis xente que nunca
chov, "as relacións monetárionon liu o panfleto, pode asegurar
comparsas da Corporación. Os _, nas su as consultas particulares,
mercantis e· acción da lei de. vae asegura que se caluniava e inmesmo que na última sesión plexa que a obra do Instituto Social
lor" non son algo estraño ao soxuriava á honrosísima institunária de 1986 ·propuxeron que o
da Mariña supón mellaras para
cialismo (a que socialismo se reción, e claro, a pol!cia "que todaconcello esté representado na
os viciños do casco urben, er:r de- .
fire?); para que ninguén se engavia es tu amiga" requisou tal
trimento dos cidadáns do estrane remacha o autor do artigo siabafante literatura e disolveu ao · Xunta Directiva da S. Pro-'Monte,
cun deleg·ado. A eses "perseiros"
rrádio (Camposancos, Cividáns,
nalando que "os funcionár_ios digrupo de alborotadores que por
que todo o queren politizar, comSalcidos e A Gándara), que por
rixentes· serán eleitos polos traoutra parte non tiñan nada mepre subliñ_arlles que por riba de
certo, dun xeito xeral xa comezaballadores, o que reforza a direcllor que· facer, porque son, xa se
calquer plantexamento, déber¡se
ron a face'r sentir as súas xustifición única dentro das empresas"
sabe, uns gamberros:
respeitar
os
Estatutos
desa
Ent_
i
cadas queixas, que asumimos na
(o subliñado é meu) e tamén se
Esta juventud!
dade., Asi por exemplo, o Museu
sua . totalidade os r~sponsábeis
fala despectivamente do "iguali· Ya, ni saben lo que quieren!
tarismo' no pago do traballo,
Se até os traballadores van
etc., etc. Pódese seguir talando
protestar por non po'd er sé-lo e
de alternativas ao capitalismo
despois a polícia -que segue a
neoliberal? Non será mellor talar
estar indefensa- dispara seis
Esta sección está aberta .a todas as informacións, opide adopción mal agachada do
balas ás suas espaldas.
nións, ou criticas que desexe formular o leitor.
modo de xestión daquel? · Asi
Ah!
·
Non se pl,lblicarán aqueles te~os ou frase~ que con.compre entender as referéncias·
Aonqe vai parar este mundo.
teñan saidas de tono ou palabras insultantes.
dos dirixentes soviéticos á NEP.
Xa non há respeto
Os asinantes deberan il'.lclulr o seu nome completo e
Cito unhas liñas do libro ·
Nen decéncia
enderezo, ainda que -se asi o fan constar- serán. publi"(Re)introdución Ó marxismo"
Nen naoa
cadas · unicamente as iniciais.
.
de F.M. Marzoa publieado no ano
IV!enos mal que a min
A redacción resérvas·e o direito a resumir aqúelas car1980: "O nivel tecnolóxico da
Un prato de caldo non me faltéJS cuxo texto exceda as 30 liñas mecanografiadas.
produción corrente na industria
ta, o caso é ter saúde e os pes
·e~ta~~'- ~~ _l}B_?_S_ é ~n_fe~i~~ _ó d_o __ q_u~_nte~

O CAIXON

da Agrupación o PTG-UC.
Para rematar, instamos aos cidadáns guardeses a impedir po r
todos os meios ao noso alcance,
que se politice a Sociedade ProMonte, e reivindicando, ao mesmo tempo, que o " Centro Sanitário" -debidamente restaura do
no seu interior- sexa reabilita do
nas funcións para as cales to ra
creado por un 9rupo de guardeses que presid1u D. Avelino Vicente.
Vergoña lle debería dar aos
promotores de tamaña desfeita ,
permitir que o busto do Fundador do Hospital Casa Asilo " Cen
tro Sanitáno " fique esmorecido
diante de tan fermoso inmóbel,
cuxo futuro non pode ser m áis
incerto.
Responsabel de Prensa do PTG-U.C.
(A Guarda)

MEU QUERIDO LOIS:
Hai tempo que non sei nada de
ti . Hai tempo que non nos vemos. Xa sabes!, o traballo non
nolo permite; alónxanos. E é
agora, Lois, xa non é coma antes,
coma cando eu era máis pequ ena como ti o es agora .
E é que antes, cando o m eu pai
era obreiro como o é o teu pa i
agora, agardábamos con verd adeira ans1edade a que chegase o
Dom ingo. Pola mañancina erguiámonos moi cedo, almorzá bamos todos xuntos. Cousa po uco comun; e logo mamá arranxábanos: vestíanos co traxe dos
Domingos. Tamén papá ese dia
trocaba o vello "mono" e vestíase co traxe que mamá tan zelosamente gardaba no armário.
Logo, todos xuntos unha vez íistos, saíamos agarrados polas
mans e íamos pasear pola rua ou
iamos XOQar ao parque. E pol a
tarde trocabamos o parque pola
saliña de estar, onde papá na sua
butaca leíanos unha morea de
contos, uns cantos que a nós en chiannos de ledícia.
Que tempos!, non s!? Hoxe_ ·é
distinto. Hoxe, querido Lo1s,
papá ten qu~ traballar tamén os
Domingos. E inútil Lois, no~ ?
agardes; este Domingo no!1 vira !
e o resto de semana estaras mo1
ocupado pelas cousas do "cole".
Non, non me perguntes o porgue. Eu tampouco o sei. Din que
e para estar ao nível dos europeus. Caro nos está a sair sermos
da Europa! Primeiro foi o IVA e
agora vos, os nasos Domingos.
Debes comprendelo, cariño, as
clases menos favorecidas non ternos direito a nada, nen tan sequera a vós.
,
Esperándo sa ibas perdoarr~os,
hoxe despídome de ti con mo1tos
bicos.
MAMI
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Con coñecimento dos alcaldes do PSOE de ambos. concellos -

O Xefe da Policia Municipal de Redondela cobraba ,
tamén como suboficial en PortuQ81ete (Biskaia)
o actual sarxentq-xefe da Policia Municipal de
.
Redondela, Manuel Fernández Castro, ·estivo exercendo
como funcionário durante vários meses .
simultaneamente neste concello e no de ·Portugalete ·
(Bizkaia), cobrando dous salários cando menos nos
meses de Xullo e A~osto do pasado ano. Segundo
concellais da oposición· en Portugalete, e segundo se
desprende das certificacións cruzadas entre ambos e
dous conc.e llos, ~ situación era coñedda polo PSOE,
partido maiorit~rio en ambas corporacións.
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Manuel Fernández Castro, suboficial da Policía Municipal de
Portugalete, onde exercia desde o 1969, solicitaba en Xullo
do 1982 -mediante certificado
médico datado en Xinzo de Límia, de ondeé natural-, a sua
baixa no servício por estar
afectado "por un proceso bronconeumónico".
Catro anos
despois o mesmo médico da
Límia expedia unha certificación no que daba fe da recuperación de Fernández Castro
du nha "depresión endóxena" e
eng adindo -estamos a 1 de
Setembro do 1986- que "está
ca pacitado a traballar desde o
día de hoxe". Até aquí só se
pode rexistar a anormalidade
du nha baixa tan prolongada
durante a que cobrou o seu salário íntegro, e tamén a etioloxia dunha enfermidade pulmonar que xera en catro anos a
alta dunha outra mental.
Sen embargo ó 1 de Abril do
1986 este suboficial da policía
mu nicipal de Portugalete era
contratado
interinamente
como Sarxento Xefe da Policia
Municipal en Redondela. Asi
consta nunha certificación do
Concello de Redondela expedida en resposta a unha solicitude de Fernández Castro para
que se lle recoñecesen os triénios: "prestou servícios neste
concello dende o 01.04.86 ata o
01.12.86, como Sarxento-Xefe
da Policía Municipal contratado". Un mes antes de ser expedida esta certificación, un- informe asinado polo concello de
. Portugalete afirma, literalmen te, en dous dos seus pontos:
"O 29 de Xullo do 1982 presenta ba ixa por enfermidade e o
31 do mes de Agosto do 1986
o parte de alta médica " e "os
seus haberes viñeron incluíndose nos Presupostos Munici pais". Portanto, entre 1 de Abril
e 31 de Agosto, Fernández Castro estaba de baixa por enfermidade en Portugalete e de Sarxento Xefe en Redondela.

Cobrpu duas veces
pero devolve cartos
Apesar dese período de coincidéncia ao parecer só durante

ples suspens1ons dos plenos
cando querian incluir este affaire ·na orde do día·. Na roda de
prensa os concellais foron categóricos ao· ásegurar que "ternos probas, e iso é o máis graye, de que o Partido Socialista
sabia perfeitamente que Castro
estaba traballando desde- o pasado 1 de Abril en Redondela" ,.
e mesmo deron a coñe.cer que
un concellal do PSOE e un téc. nico do'concello a~ P<;>rtugalete
viaxaron hai alguns meses a
Redondela e que o alcalde desta 'vila estivo recentemente en
Portugalete. Por outra banda
parece · ser que ~mbos e dous
concellos, onde o PSOE é
maioria absoluta, tiñan chegado. ao acordo de que, traballando en Redondela, cobrase de
Port.u'galete, onde é indubidábel que o fixo pois asi consta
_ . nos presupostos municipais do
.· 86.
En Novembro do .1986 con- .
vocouse .un concurso de méritos para cobrir, con carácter
. definitivo, a praza de SarxentoXefe da Policia Municipal en
Redondela, concurso que en
meios achegados á policia municipal
considérase ·idóneo
para encaixar ó ·curriculum de .
quen. afina! o gañou: Fernández Castro, quen en Setembro
-e xa sendo interino en Re.dondela--,,. solicitaba a Portugalete uh permiso para asuntos
próprios sen soldo entre.o 1 de
Setembro e o 30 de Novembro
. do 1986, e a meados deste últi-·
mo mes a sua excedéncia volu ntá ria "por estar próximo o
meu nomeaniento como Sarxento da Policía Municipal de
Redondel a", que lle é concedrda por un prazo "non inferior a
dous anos nen superior. a dez".

os meses de Xullo · e· Agosto
percebeu salários dos dous
conceflos, pois á volta do 20 de
Febreiro deste ano devoltou en
Redondela parte.deses salários
percebidos dobremente, e xa
despois de que o asunto fora
coñécéndose e denunciándose
publicamente en Euskadi.
Con efeito, nunha roda de
prensa, concellais de Herri Batasuna na oposición, informaban do sucedido e das múlti-

..

Accións xudiciais
Tanto en Portugalete como en
Redondela, vanse interpor ac~
cións xudiciais co fin de esdarecer os feítos. Os concellais de
Herri Batasuna peqen "a devolución .dos ha~eres asignados
indebidamente, a abertura de
expedente disciplinário e a dimisió_n d<;> ·alcalde e do xefe de
persoal do Concello". Pota sua
bar1da, eri Redondela, afgu.ns
membros da Policía Municipal .
(que ten un~a plantilla de 17
per~oas), están estudando a
posibilidade de estabelecer
unha acción xudiCial. polos
mesmos motivos contra Fernández ·castro e tamén contra
· o alcalde de Redondela por u·n
pres·unto delito de prevªricación.
· o

Os documentos falan sós: en
Redondela certifican que Fdez.
Castro toma posesión de
.
Sarxento interino a 1° de Abril e
en Portugalete .talan del
en Setembro, como suboficial-xefe
da Policia Municipal. Por engadido
reprodúcese unha nómina de
Agosto do 1986 no concello basco

Pepe Carreiro

x.c.

gados.
·até a dedicación exclusiva.
Nun pleno o PSOE negouse
-Oué probas tedes de que
a discutilo, e ímolo meter nun
próximo e se se negan outra- o PSOE coñecia que estaba .·
volta poderiamos .. ir contra as traballando en Ref:iondela?
persoas que renúncian a in-Chamadas que houbo
vestigar o asunto.
desde .o concello de Redonde:.
la e unha viaxe dun funcioná-Ouen exerceu os lab.o res rlo e un concellal do PSOE, e
de Fdez. Castro n·estes · case eso sábeo todo o mundo e estarán as facturas no axuntacinc9 anos?
mento.
·
-Estivo outra pei:soa facen-Nos
dous
concellos
é
do a sua función, como xefe maioria o PSOE ...
de policía accidental, e tpmén
-Eso tamén ·o denunciábaé ilegal un periodo tan prolonmos, porqué parece unha ragado de accidentalidade.
Outra neglixéncia do conce- zón ' máis, xa que aquí én Por~
. llo é precisamente q·ue un fun- . tugalete fan e desfán e ocultan
cionário, ao estar máis dun o que queren.
Aquí topámonos cuns proano de baixa, teria que estar
en excedéncia, e non se deu blemas de medo para estuda·r
- asi. E estivo cobrando todo, o expedente. Como pode estar

de baixa aquí e traballando en
Redondela?; e nesta cuestión
non hai nada que podan_tapar.
-Fdez. Castro devolveu ha- ·
beres cobrados doblemente o
20.de Febreiro do 1986.
. -....._
-Nós· denunciamos na rocta
·de prensa que o 9 de Febreiro
o xefe de personal de Portugalete chamou a Redondeta para
falar con urxéncia con Fdez.
Castro. Penso que esoten que
estar en relación directa. ·

ou

l
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Fernando Landaburu, concellal , en P~rtugalete

en-

Puxémonos en contacto
cos concellais ~e HB en
Por:tugalete, e foi un
deles,Fernando
'
Landaburu, quen
~espostou algunha das
1r:'terr9~antes que abre a
s1tuac1on do Xefe da
Policía Municipal de
Redondel a.
,
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-Fernández Castro non reside en Portugalete desde que
pediu a baixa 7
-Xa desde antes de pedila
-Coñecen . algun motivo
para esta a sua marcha?
-Rumoreábase que estaba
ameazado, pero non sei se
s~rá algo evidente ou unhéf
disculpa. Non era moi querido

no povo, nqn ~e portaba moi
ben coa xente.
-Que tipo de acción xudi- ·
cial pensan emprender?
-O primeiro que ha! é unha
neglixéncia do axuntamento e
un fraude polo funcionário. A
neglixéncia só poderá ir para
adiante na medida en que
haxa un contencioso, e son
moi -longos estes procesos. A
idea que ternos en Portugalete
é apresentar unha acción pública, dunha série de cidadáns,
porque os concellais non poden faceto, contra o Axuntamento. Contra Fdez. Castro teria que ser o .próprio concello
quen denunciase o fraude: .
so·n os problemas que xera a
Lei de Héxime Local. Estámolo
estudando .cun grupo de abo-

'

...

- ......

En Redondela pode haber
prevaricación claramente; porque, cón:io 1.rnha persoa está
traballando sen cobrar?, porque sabian que estaba cobrando. en Portugalete. Ninguén
traballa pota cara.
o

x.c.
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Ouedou instaurada definitivamente a "caudillaxe"

A •OSA DUA

Xunta-Axuntamento de A Coruña

Os críticos do .Pso-E denúnciail

As alianzas mandan

irre·gularidades ·
na eleición de alcaldábeis
Os ."críticos" do PSOE
denúncian irreguiaridades
na eleición de alcaldábeis
para as prindpais ·cidades,
pero prefiren facelo "sotto
voce", pois "nor1 queremos
ir contra b partido"; quer
dicer, "non queren
perxúdicar máis a sua
situación dentro do
partido". A ~'caudillaxe"
quedou instaurada aunha
forma máis definitiva
dentro dos. socialistas.
Se lles fixésemos caso ás ínter- .
vencións dos Alcaldes de A Coruña e Vigo nas asamb.leas do
seu partido, onde foron eleitos
como número un das respecti vas candidaturas, a sua má
imaxe, as críticas dos seus próprio_s· comp·a ñeiros, débese única e exclusivamente á "prensa
de direi,tas". Seria por iso polo
que a UGT convocou unha reunión restrinxida de. xornalistas
en Compostela/o.u polo que intentan firma convénios cos x.o rnais máis representativos do
concello, polo que os inflan de
publicidade ... A referéncia ao
"acoso da prensa" foi unha
constante das intervencións de
Francisco Vázque-z e Manuel
Soto.
Polo demais houbo dimisións simuladás, declaraciór:is
persoalistas de fidelidade, insultos aos disidentes e control
férreo por parte do "aparato de
fieis fontanei·ros e debedores
de cargos" en palabras dun
dos candidatos derrotados.
Tamén houbo cámbíos de última hora, repescas e polémicas de forma. En A Coruña a
· polémiCa estivo centrada na inclusión · da· ex concellala aliancista, pertencente_ á extrema
dereita coruñesa, Anxeles de la
Iglesia. Francisco Vázquez fixo
unha ardente· defensa da mesma. Ainda asi na primeira votación .o 51 por cento dos presentes votaron en contra da lista
proposta polo' actual Alcalde.
Francisco Vázquez tomou a
pal9bra: "rion· retrocedo, voume, presento neste momento a

·
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Francisco Vázquez .

Manu~I

Soto

que houbese un a·c ordo de que
dimisión como ca'ndidato".
as papel.etas irian en branco.
. Remuiño na sá. O secretário
Foi unha rioite de moito traXeral da Agrypación - Local,
ballo, pois ainda hoübo que
Campos Romay, tamén presenta a sua dimisión. lnterrómpese · convencer a "algun díscolo",
como o caso de Xurxo Parada~
a sesión. Segunda votación.
que despois de apoiar a Miguel
Francisco Vázquez aparece con
Barros, a última hora, pas-ouse
ro upa nova: 63 por cento de
á lista do actual Alcalde, sendo
votos afirmativos.
un dos seus máximos defensoSegundo. os "críticos" a lista
res.
era ilegal, non ia conformada
O sector "caballerista" a últidebidamente, faltaban as firma hora non quixo un enfrenmas e o número dos documentos de identidade dos integran- . ·tamento directo con Manuel
Soto, outros pactos a nível de
tes.
·
Compostela serviron para que
lograse unha maioría mínima
F~rreo control en Vigo
pero máis ,folgada que a de hai
Na asamblea . de Vigo-, e·m pre- . catro anos.
gados municipais e cargos
De nada valeron as críticas
·afins a .Soto Ferreiro, ademais
polá incfusión de Arca {que
de familiares agradecidos, conocupa o cuarto lugar para satistrolarpn a ·asamblea, segundo
facción das formigoneiras, canos "disidentes". Situáronse no
do con UCD ocupou o undécicine Tamberlick en posicións
mo e con AP o noveno) de Maque puderan ollar que pap~leta . ria Xosé Porteiro e de Leri.
collia cada quen. Estas papeleMartínez Torea glorificou a
tas irian marcadas. Traballo
cada un dos candidatos da lista
que realizaría Manuel Soto,
oficial'. O p0vo terá agora a últiaxudado de catro dos seus,
ma palabra.
o
A.E.
a_
q uela mesma noite, por máis
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EXCU. RSIÓN CULTURAL.. ·
.CONfMBRIGA, BU(:ACO, .LUSO¡ CO.IMBRA.
HOTEL 3 ESTRELAS
·BILLETES A VENDA,
UBRARIA IR INDO (VIGO)' .
UBRARIA PUEBLO (PO~EDRA)

/.

· Albor di~o que non sabia
nada. A Xunta mandou paralizar as obras do aparcadeiro
de .Maria Pita en A Coruña.
. Francisco Vázquez, Alcalde,
fixo como que · non ouvia
pero mandou . que apurasen
.até acabata·s. A Xunta pediu
a policía para facer cumprir
o seu mandato. García Sabe11 non fixo caso. Falouse de
interpor querela e, ao final,
todos parecer.i amigados.
Este podia se, en · síntese,
o capítulo, desenrolaqo os
dias pasados, do contencioso Xunta-Goberno Municipal coruñés. Agora só falta
desenrolar a trama para que
o espectador poda comprender o caso.
Situaremos as cenas no
tempo: a poucos meses das
eleicións municipais. lsto explicaria que aparecese a
Consellaria de Cultura mandando paralizar unhas obras
ilegais, pois non cumpren os
requisitos do proxecto.
Fixemos ao conselleiro no
espácio politico: democristiano. Alexandrino Fernández Barreiro é un dos homes
de Enrique Marfany no Goberno autónomo. O presidente da Deputación coru-·
ñesa aspira a seguir no seu
cargo, daí o intento de pór
en evidéncia ao mandatário
municipal de "Marineda".
Que Albor manifestase
que non se inteirou de nada,
non é de estranar. Confirmase asi o que xa _se sabia.
Neste caso esta ignoráncia
tiña maior razón, a Consellaria obrou pota sua conta.
Francisco Vázquez, como
sempre (outras veces ignQrara xa as resolucións do
Goberno Autónomo) non
fixo caso ao requerimento . E
máis, deu orde de que aumentasen o ritmo de traballo para rematar as obras da
saída do aparcadeiro, que
non se adaptan ao proxecto.
A Xunta, diante da desobediéncia, e para dar exemplo e facer máis rebúmbio
(apetecido por Marfany) pe-

diulle ao Delegado do Goberno, García Sabell, íntimo
amigo de 'Albor, camarada
correlixionário na amantia
do poder e moitas outras
cousas, que paralizase as
obras por meio das FOP, nas
que el manda.
.
Pero resulta que García
Sabell é Delegado do Goberno do PSOE, Francisco Vázquez é quen manda no
PSOE da Galiza, polo que
"non procedia".
'
As obras non se paralizaron por máis que, daquelas
só traballaran xa ·no enlousado. García Sabell escudouse en que "habia outros
canles antes de mandar a
policía". E non a mandou,
claro. O que si lle mandou
foi recado a Antolín Sánchez, Secretario Xeral do
PSOE na Galiza, para que
tratase de arranxar o desaguisado.
Pero na Xunta, sobretodo
en Cultura, estaban moi en -fadados ( "iso de non ter policía autónoma fai que non
teñamos nengun poder cando de verdade hai que usalo", berraba un director xeral). Falaban de querelarse
contra Paco Vázquez. A cousa parecia ir en sério.
O xoves, consello deliberante. Tomarian a decisión?
-"Chamou Antolin", dixo
Mariano. "Non pode haber
·querela."
Albor asintiu movendo a
cabeza, acenando.
De nada valeron as explicación de Alexandrino, do
Conselleiro de lndústria, nen
do de Pesca.
-"Recordade que o PSOE
estanos apoiando. Paco Vázquez é quen manda. Non se
pode. Hai que chegar a outra
via para arranxalo". A senténcia foi de Mariano. Todos
calaron.
Agora "arregrarase" cun
contencioso administrativo.
Perdeu o tempo; mandan as
circunstáncias. Perdeu a razón; puderon as alianzas. o
A.E.
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AP reforza o poder
Hernández Mancha veu á
Galiza. lnagurou en Vigo
unha grande sede con moito
luxo e moitos teléfonos
mentras en Madrid a Telefó. nica lles cortaba as liñas por
morosos e algo parecido
ocorria en Compostela. Galiza foi un dos pontos de
apoio para o seu lanzamento
· á presidéncia aliancista, por
iso quixo mimala. De tanto
mimala vaina perder.
lntentou deixar el.aro que
o "barreirismo" non tiña
. nada que facer en Alianza
Popular por se alguén o dubidaba. Logrou que Rivas
Fóntán renunciase a loifar
polo primeiro posto da . lista
en Pontevedra e se marchase urihas horas antes de que
o botasen. Para algo tiña ~o
seu parente Murillo Carrasco
en Pontevedra. Ainda asi hai
moitos "barreiristas" que
ocuparán os primeiros pastos das listas de vários concellos. Despois, segundo anden os ventas, empezarán
os ·trasvases, pri.meiro en
función é:ta acadar dete~mi
nados postos, logo por afini- .
dades persoais; se queda ~1- ·
gunha dúbida, por cercanía
ideolóxica. ·
Pero o . "Pitufo Señorito"
vid.o .do Sul, coa sua manía
dé pagarlles os favores aos

aliancistas galegos, empezou a cavar a tumba do seu
partido na nosa nación.
"Serán as xuntas locais,
as comarcais .. . as que decidan con quen ir e como ir",
dixo Hernández Mancha. Era
nen máis nen menos que a
entronización do caciquismo, o dividir o partido en
reinos de taifas, o coroar
príncipes e caudillos en cada
bisbarra, o entronizar aos
presidentes
das deputacións, o esfarelar o Goberno
autónomo, cando, precisamente, esta medida vai encamiñada a consegur o sostehimento de Albor na presidéncia da Xunta, a sua única
e verdadeira obsesión: presidir.
Os aliancistas de cada mu nicípio serán os encarregados de firmar os pactos con
que mellor lle pareza segundo os seus intereses per~
soais. POP, PL, Centristas,
lndependentes poderán ir
coaligados con AP nun concello e no do lado tirarse a
matar · durante .. toda a campaña. Será un espectáculo
digno. Despois das eleicións
virá a tarefa de unificar outravolta AP. Será posíbel?
De momento gaña o c;aci.quismo..
o
/ A.E.
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Condicionados polo ·acordo sobre financiación

Segundo
-'

o Ministério de lndústria e Enerxia·

Os· obreiros
'reconvertido_
s' poderán

'

ser enviados a outras
zonas do Estado
I
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Segundo o balanzo presentaOs obreiros afectados pala
do por Croissier, durante os
chamada "reconversión"
· dous anos de existéncia das
poden ser abrigados a ir
ZUR executáronse o 26 por
traballar a fóra de Galiza
cento do total . dos investimensen receber, ademais,
tos previstos, criándose o 24
nengun incentivo adicional, por cento dos postos ·de traballo contemplados no plan de
segundo afirmou o
zonas de urxente reindustrialiMinistro de. lndústria e
zación.
Enerxia, Luis Carlos
Estos porcentaxes médios
Croissier.
quedan moi por riba da cifra alO Ministro xustificou esta mecanzada nas subzona ferrolana
dida diante "da imposi_
b ilidade
da ZUR, onde o investimento
de recolocación dos excedenaprobado (663 millóns) é só o
tes nas empresas de procedén4, 1 por cento do previsto, e o
cia ou no seu ámbito territonúmero de postos de traballo
rial".
criados (248) só chega ao 7.8
Ademais da mobilidade xeopor cento do anunciado. o ougráfica tamén se producirá
tro centro da ZUR galega, o de
unha mobilidade funcional,
Vigo, si supera á media das 8
quedando abrigados a aceitar· zonas españolas en canto ao
un traballo estábel e idóneo
número de recolocacións (399),
que se lle facilite, entendéndoun 29 po'r cento do previsto. A
se por isto, segundo o Minisrespeito dos investimentos só
tro, "aquel que corresponda
acacia o 19,3 por cento do plaaos seus labores habituais de
neado, con 1.779 millóns de
traba llador ou calquera outro
pesetas.
que se adecue ás suas condiQueda asi demostrado que
cións e formación" .
os sindicatos e demais opositoAsí, os traballadores dos fon res ao desmantelamento indos veranse abrigados a emi dustrial tiñan razón cando afirgrar a aquel ponto que o Gomaban que a ZUR non era nenberno considere oportuno para
gunha solución l?ara Galiza ;
ocu par un posto de traballo,
Demostrouse tamen que aqu1
ainda que non teña nada a ver
funcionaron ainda pior que ·
co que ocupaba anteriormente.
noutras partes do Estado. Todo
Até a promulgación deste deisto vai levar consigo que, secreto, os traballadores "recongundo palabras do próprio Mivertidos" non eran abrigados a
nistro, os traballadores daqueaceitar un posto de traballo
las zonas onde as ZUR obtivemáis alá dun rádio de 25 kilóron menos resultados van ter
metros do lugar do orixe do
que trasladarse a outras partes
tra ballador, nen unha ocupa onde funcionaron mellor. Con
ción 'que non se adaptase ás
esta medida irnos ver a unha
funcións que viña desempenova remesa de emigrantes gañando anteriormente.
legas maleta en man cara Ma- ·
Contémplase tamén neste . drid, Catalunya, Euskadi ou o
decreto unha prórroga de 18
País Valenciá.
meses na que os traballadores
Uns dos primeiros emigranpercibirán o 70 por ceRto do
tes poden ser 500 traballadores
salário no primeiro trimestre, o
de Ascon aos que queren man· 60 por centono segundo e o 50 dar ás plataformas petrolíferas
por'cento nos restantes meses.
por todo o mundo. Esta prórroga é debida, segl,JnPara os que non queiran .e ste
do Croissier, "porque se consitraslado o Goberno artellará
~e!a que este é un periodo sumedidas parar librarse deles
f1c1ente para garantir durante o
"fomentando o autoemprego".
mesmo a recolocación dos
Por outra banda a astes "ex9.207 traballadores menores de
cedentesª existentes vai haber
55 anos que restan por colocar que unirlles novas persoas que ·
nos fondos~; a inda que tamén
van ir parar aos fondos coa
recoñeceu a posibi·lidade de
chamada reconversión permaq.ue quede "algun problema re..,
nente. O Ministro tamén falou
· s1dual".
destes traballadores afirmando
que se integrarán nos fondos
O fracaso .da ZUR .gal_ega
nas mesmas corídicións nas .
que se encontran os que están
Ao ~xpor os dados sobre a~
actualmente;
Zur (Zonas de Urxente · Rein· Bazán está entre estas emd~s.trialización), o Ministro .adpresas a "reconvertir" na sem1t1u que ·a Zur galega foi a
gunda etapa.
o
~ue aportou a menor parte do
1nvest1mento previsto.
A.EYRE
.----~. -~
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Uns presupoStos
miméticos e-111al -elaborados
Os pactos AP-CG permitirori que os presupostos
superasen a sua presentación no Parlamento. Coalición
Gal~ga, para salvar ás apariéncias, procurará ser rtjáis -.
dura na sua crítica aos distintos capítulos. Os demais
grupos, pala sua banda, mostráronse tremendamente
críticos, calificándoos de miméticos, continuistas, mal
feitos, de non solucionar os problemas reais e outravolta
púxose a ·énfase en que gran parte se vaian en pagar ao
. persoal. .
~
.
Os presupostos para o ano
1987 que, esta vez, non foron
presentados ao remate do ano,
son · unha mimética reprodución dos presentados en 1986.
Nen tan sequeros equipos técnicos·toron ·capaces de maquillar, ou realizar, algunhas mutacións para mellorar.
Seguimos nas mesmas. Educación, Agricultura e Sanidade
l~vanse o 83 por cento do capítulo de gastos de persoal. Edu- .
cación, Presidéncia e Cultura lévanse, á sua vez, o 83 por
cento do capítulo de adquisición de bens e seravícios. Economía, Cultura e Educación
aplican o 92 por cento das
transferéncias correntes dos
Presupostos; o caso de Economía non é significativo, por ·
canto consigna as transferén~ias ás Corporacións Locais,
mentres que Presidéncia, non
enunciada nesta tríada, con
3.354 millóns para transferéncias correntes, manexa fondos
da Xunta e non da Administración Central. COJOP, Agricultura e Educación efectuan o 81
por cento do total de investimentos reais previstos nos presupostos, do que o 46 por cento correspóndelle .á COTOP só-.
Enfin, Agricultura, Economía e
Traballo aplican o 79 por cento
das transferéncias de capital onae compre ter en conta que
Economia consigna as trasferéncias que a Administración
Central destina aos Concellos.
Estas mostras analíticas poderian multiplicarse.

Os presupostos están feitos por "programas", polo que ·
·convén analisalos, sobretodo
aqueles que son relevantes, ·
podendo comprobats,e facil-

Ao .fondo
o sistema
de financiación
A fórmula actúa! de obténción de recursos orzamentais para atender as necesidades de gasto público galego condiciona totalmente
os presupostos autonómicos para 1987.
,
· A claudicación do "n0vo
JOberno Albor" e a retirada do . recurso interposto
diante do Tribunal Constitucional, con negativas resµltasw, pa,t entízanse no
proxecto dos Presupostos
Xerais.
Analisando a ·estrutura
presupostária saltan á vista
os estrangulamentos derivados da cludicación, ainda que, de momento, per·. mitiralle dispor á Xunta de ,
máis disponibilidades de
diñeiro.
A emisión de Débeda Pública vaille valer á. Xunta
para .que o incremente os
.) gastos correntes, postura
crüicada no 86, que agora
ten confirmación plena. o

mente que carecen, preci_
samente, de "consisténcia programática". Asi, _unha revisión
feíta moi por riba revela causas
tan pintorescas como as seguinte~:
·
En Presidéncia, se descontamos a · consignación para
RTVG, o programa 121-·A da Dirección de Servícios Xerais de
Administración Autonómica lé- ·
vase máis do 50 por cento do
·
· resto do presuposto.
En economía . e Fae>enda, o
programa 811-A da Dirección
de Servícios Xerais da Administr:ación Autonomica lévase
máis do 50 por cento do resto
do pn~suposto. .
En economía e Facenda, o
. · programa 811-A, que conten as
"transferéncias -a co_rporacións
loca is", senda sabido que se
reduce a participación da xunta
na xestión destes fondos, levanta
39.000 millóns dos
48.000· totais do orzamento
desa Consellaria, equivalendo,
ademais, ao 60 por cento dunha Consellaria tan importante
como EduGación.
Tamén en Economia e Facenda figura un programa (531-A)
titulado "imprevistos e funcións non clasificadas", asi,
álegremente, dotado con case
1.100 millóns, o que supón, por
exemplo, exactamente o dobre
do montante total · destinado a
"fomento de investigación", se
non nos deixamos enganar palas apariéncias. Nefeito, ternos
o programa 432-A baixo o título "investigación técnica e aplicada", onde con 909. millóns
aparecen implicadas tres consellarias (Educación con 206
millóns, Agricultura con 299 e
Pesca con 404).
Pero de todos eses cartos, o
41 por cento son retribucións
directas ao persoal de Agricultura e Pesca; 2~9' e 74 millóns
(pasa á páxina 23)

Comezaron
as Xornadas
de Política Mu~icipal

Xosé loi&
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Carlos Mella

-

O 7 e 8 de Marzo comezaron en
- V~go as Xornadas· dé Policía
Municipal do .Partido Nacionalista Galego {PNG) co obxecti'vo de perfilar o programa ·que
esta formación defenderá nos
coniícios municipais do mes de
Xüño..
.
As xornadas terán continuación os dias 21 e 22 de Marzo
en Lugo e o 11e12 de Abril na
Coruña.
O secretário xeral. do PNG,
Pablo González Mariñas asegurou que a organización dunhas
. xornadas de debate sobre a política municipal proba o esforzo
da sua organización por incorporarse á vida política galega
"facendo as cousas seriamente" e por formar 9s seus cadros.
.
O PNG declárase preocupado poi a "problemática da orga- nización político territorial da
Galiza e da incardinación efec-........tiva da vida IÓcal galega . no
proxecto autonómico global".
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Yoldi e a QOlémica no clube ".~iglo ~I". entre os _motivos

A política estatal segue condi~ionada
polo'·País
·easco
.
.
-

.

.

~

Por moi diversas e continuada·s razóns o nacionalismo
basca segúe a. ser a pedra de toque. da política estatal.
Yoldi, o novo goberno da comunidade autonóma, a
polémi~a ao rédo"r da intervención de lñaki Esnaola no
Clube Sig_Jo XXI, xunto c()a marte e entérro de Txomin ·
asi como as dedaracións ao redor da sua persoa
·condicionaron dia .a dia a actualidade.
·
·

.

· misividadé mostrada aé>" admi. fü a preséncia dun "amigo dos
terroristas".
·
Os máis avispa.d os souberon
ver nestas reaccións un apoio
aos argumentos de HB, segundo os cales ha·; ·certas posicións ·
.políticas que esta democrácia
non admite. Análise semellante'.
pódese facer a partir das afirmacións realizadas · por destacados dirixentes do PSOE a raíz
da declaración do gob~rno bas·co na morte de Txomin. O recoñecimento por parte do goberno de Gasteiz da "coraxe e·
a entrega demostrados ·por

~

~

.

este loitador nun dos momen- tos rnáis negros da etapa franquista" levantau ampollas na
delegación do goberno central.
en Euskadi, presidida ai"nda por
Ramón Jáuregui, futuro · vicepresidente do executivo basco.
•

1

Na mesma liñ.a dos dous casos mencionado estivo a retira. da de Benegas da sala de plenos do Parlamento no momento de intervir Yoldi e que lle valeu o calificativo, por parte do
direitista di~rio ABC, de "verdade.iro home de estado",
o
M.V.

Da celda de. illamento a
ce'ntrO· de atención

Unhas 45.000 persoas, segundo as versións máis comedidas, asistiron ·ao
enterro-homenaxe do dirixente de ETA Txomin lturbe na sua vila natal de
Mondragón.

'
A votación, previamente pactada, para formar o novo goberno da comunidade autónoma
basca "non d.eu lugar nen á"
metade da expectación que ,
causou a intervención de Yoldj
na sesión de investidura.·
Os actos protocoláriós de
Gernika quedaron totalmente
ensombrecidos ante a posibilidade dé ouvir unha voz diferente no parlamento de ·Gasteiz. ·HB mantiña asi a iniciativa
nun proceso no que en princí- .
pio estaba condenada a ser un
mero espectador. A cidadania
de todo o · est~do, várias cadeas
de tv. ·europeas e por suposto
. a poboación basca seguiron de
cerca o discurso de candidato
_ a lehendekari, Jua_n Carlós Yoldi.
.

lograse obrigar ao PSOE a que
permita a sua preséncia no Parlamento é un gran trunfo histórico".
·
·

Polémica no
clube _,¡Siglo XXI"

A intervención de lñaki Esnaola
no clube"'Siglo XXI" trouxo en
xornadas pos~eriores unha cola
non de todo' imprevista. O presidenté da patronal, Jose Mª
Cuevas, asi como Manuel Frah-.
ga e outras persoalidades d.ecidiron darse de baixa do clube
a causa da intervención do deputado basco. Ainda que diversas · fontes argumentaron que
isto era só unha disculpa para
desembarazarse. do · actual presidente do "Siglo XXI", Adrián
Piera. O certo é que tanto o ministro BarrionueVo., cómo a deSegundo Tasio E;rkizia, merñbro da Mesa Nacional de HB, · legada. do .goberno en Madrid,
"que· un prisioneiro político . Ana Tutoc decidiron solidari- ·
z.arse coas protestas pola perbasco e parl~mentário de HB

moitos. Para máis, estaba a
Catorce dias nunha celda de
illamento; na cadea "de alta
preséncia dos outros doce
seguridade de Herrera de la
parlamentarios de HB e a de
Mancha, <1 réxime de pan e
vários miles de manifestan.,
leite -Yoldi di que as detes -familiares de presos,
mais comidas son horríestudantes e traballadores
beis-, seguidos dun traslade Magefesa- que desde o
do ao País Basco nun furgón
exterior do parlamento seao que se lle cerrou previaguiron e corearon algunhas
mente a única xariela coa
das frases do nada habitual
que contaba, foron os ante- _ canqidato.
cedentes da intervención
O presunto membro de
que durante noventa minuETA, axustador de profisión,
tos realizou Juan Carlos Yole que se calific_ou a si mesdi,- candidato a lehendakarr
mo nun lapsus da sua diserpor HB, ante· a sala do Parlatación de "presunto lehenmento basco e entre multitudakari", pediu a negociación
de de cámara fotográficas e
política como solución aos
de Tv, pendentes en todo
problemas do País Basco e
momento dos seus movideu a coñecer, desglos?ndo
mentos.
_
nos d_iferentes capítulos, o
O tremendo aplomo oeste
programa de HB para a rexoven de 24 anos, pendente
construción nacional, nunha
dun xuício no que lle peden
linguaxe corrente xa que
64 anos de prisión, e nun · "non falo para agradar os
·acto · que poria nervoso, ~n
seus ouvidos", indicou refe_condicións normais, a calríndose aos demais parlaquer persoa sen as suficienmentários, senón para ' extes táboas, deixou surprenpresar a realidade dos trabadidos a todos os presentes e
lladores e das capas populaaos que desde a· rua e desde
res".
· as suas casas seguian o
Nunha roda de prensa
acontecimento. Un compaposterior á sesión, dirixentes
ñeiro de coalición de Yoldi
de HB, perguntados poi a ·
comentoú ante os xornalisparticipación nas insititutas que este tiña uñ- certo - cións, indicarían que "sere"despiste ambiental". Non
mos sempre consecuentes
era para menos:
·
coa nosa responsabilidade e
A preséncia de nai, irmáns·
cando sexa necesário. lsto
· ~ noiva do preso, asi como
quer dicer que nen se abre
a sua expresión tranquila e
nen se pecha nengunha porsorrinte contribuiron a criar
ta".
o
un marco completamente
distinto do deséxado por
M.V.
1

Txomin
Txomin !turbe Abasol.o,
de 44 anos, foi con Pertur,
Argala e Apala o membro
máis nomeado de ETAdurante bastantes anos.
De todos eles só Apala
continua vivo e en paradeiro descoñecido.
Txomin, que viu morrer
a moitos dos seus compañeiros de organización,
entre eles ao seu cuñado
Miguel Pérez de Arenaza,
morto polos GAL, sufriu
tamén catro atentados. O
primeiro deles en 19'75,
cando lle puxeron unha
bomba debaixo do seu
automóbil que foi detectada polo seu fillo. Es
mesmo ano, en Baiona,
dous indivíduos dispararon contra el con escopetas de cañóns recortados.
Pouco despois poríanlle
outra bomba debaixo do
coche. Pero o atentado
máis grave sofriríao no
79, cando lle dispararon
várias veces, feríndoo
nun brazo e no lombo.
Txomin, que fuxiu á
Francia no 1968, fixo a
mili en Ferrol e chegou a
xogar de porteiro no Perbes, equipo da comarca
hoxe desaparecido.
_ Nas suas últimas declaracións, recollidas nunha
entrevista
polo diário
Egin, Txomin afirmaba
que "conforme vaian fracasando as outras políticas, e ainda que sigan insistindo nos seus fracasos, conforme vexan que
non
conseguen
facer
axoellar a Euslkal Herria,
queiras que non, irán á
negociación. Se non terian que meter a todos os
bascos na cadea ou mao
tarnos a todos".

estado ciÍtico
.....

Retórica e
.~ragmatismQ
· XESUS VEGA-

L

er~1brar agora a lecci"ón de histrionismo dada por J.Mª. Benegas a noite eleitoral do pasado
30 de Novembro pode servir para facer unha primeira cua.ntificaci.ón dascontrapartidas utilizadas na formalización · ·do . pacto de governo entre o
PSOE e o PNV.
O partido de Benegas obtén o beneficio indubidábel de figurar como compañeiros de vi axe dos representante_s·.
dun sector do nacionalismo basco.
· Procuran evitar, asi, o. medre dunha dinámica de · polarización na que eles
aparezan como os principais representantes da versión actual do españolismo de toda a vida. A cámbie desta cobertura nacionalista: o PSOE' parece
asumir un determinado nívél de conflitividade permanente co ·PNV: diferén ..
cias no tratamento do· "c~.so Yoldi",
. distinta valoración pública da figura de
Txomin lturbe, previsíbeis diverxén-

realmente esa anunciada derogación
da Leí Antiterrorista. Comprobar se
muda a sua atitude en cuestións tan
importantes como o desenvolvimento
do euskara e .o futuro de Navarra. Examinar a política que vai se~uir verbo
das transferéncias autonómicas ...
_ A resposta a estas interrogantes proporcionará índices para medir a solciQS.
.
véncia e continuidade do novo goverA retórica ficou qespra?ada polo
no presidido por Ardanza. Non se
pragmatismo máis primitivo. A coalipode negar que, a curto prazo, a colación entre PNV e PSOE ten o seu funboración entre o PNV e o PSOE dá lu'damento na mútua convieción de que
gar a unha maior estabilidade na polícalquer outra saída orixinária . custes
tica institucional do País Basco. Pero
maiores para esas. forzas. Certamente,
sería inxénuo non recoñecer que, fóra esta . conclusión podia ser operativa
do marco institucional, perviven factonos 'días imediatos posteriores ao 30
res de ine~tabilidade que inciden perae Novembro. Se non ocorreu asi foi
manentemente sobre aquel. A resaca
pola vontade compartida de buscar
provocada poi a conferéncia de L · Escoartadas ve'rbais que· neutral-izasen alnaola en Madrid é un síntoma revelaguns dos custes de tal operación. O
dor das presións que gravitan sobre o
pacto tiña que chegar no límite dos
·prazos legais ·porque 'deste xeito podia· contencioso basco. Cando vários políticos se consideran abrigados a boicoser apresentado cbmo .un "compromiso histórico", "acordo transcendental" . tear o funcionamento dun simples clube ' privado é porque necesitan re~fir
e calquer outra calificación que reformar a sua condicion de "persoeiros de
zase a imaxe de "xenerosidade" dos
orde". Adiviñen quen lles pide esa de·
1 partidos involucrados.
mostración de belixeráncia frente ao
É moi cedo ainda para valorar a incidéncia deste aaordo na dinámica polí- · exercício 'do direito á liberdade de extica-basca. Hai que ver se o PSOE reali- . . presión e terá·n unha idea máis precisa
dobre os límites do xogo político que
za algun. cámbio na política d~senvol
se pratica nas institucións de Vitoria.
vida até_agora. Saber en que consiste
. consecuéncias da división sofrida hai
poucos meses. Un governo presidido
por Garikoetxea constituía un perigo
moi grande cara as.próximas eleicións
municipais por máis que o acordo entre EA e EE non tivese a consisténcia
necesária para garantir a sua continuidade máis alá dos devanditos comí-

das futuras na política de "orde pública" ... ~ asume, que Ardanza e Arzallus
xestionen unha maior cantidade de recursos financeiros procedentes do Estado.
·
·
O PNV protagonizou, tamén, o seu
pprticular espeétáculo histriónico. Pri- ....
meiro asegurou que pasaría á oposición e permitiu a difusión de diversas
insiriuacións sobre un eventual entendimento con HB. .A última hora, e sen
unha explicación cabal sobre ó cámbio
de postura op~rado, asinou un arriscado pacto de governo. Sen dúvida, o
medo a ficar na oposición foi superior
ao derivado de colaborar co PSOE. O
partido _de Arzallus ~stá pagando as

l
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Os extraparlamentários
Non é extraño que a RFA
sexa o atraCtivo modelo a
imitar polos horteras executivos do PSOE: ela é o paradigma da sociedade neocapitalista europea, cunha economía boiante, pero sen certas
malsonáncias que o sistema
apresenta, por exemplo, en
USA ou no Xapón.
Aparentemente todo fu n. ciona á perfección (aqui é
onde os imitadores españois
quedan máis en ridículo) e os
efeitos da crise, ainda que se
ven, de momento non alarman á gran masa da povoación en medida suficiente
como para que dubide da
exemplaridade
do
"seu'~
modo de vida. Para respaldar
ese convencimento están por se acaso- os moi varia dos e ben utilizados métodos
de que o Estado dispón. En
canto ao imperialismo de
que se vive .. . (un sorriso burlón) . .
Asi é que non surprenden
os resultados eleitorais, nos
que sempre se impoñen as
mesmas duas formacións,
que representan alternativamente Poder e Oposición,
deixando un minúsculo espácio para que os Verdes podan dicer que non sen alterar
a harmonía.
Mais, contado, nesta pretendida balsa de aceite hai
elementos de distorsión, procedentes fundamentalmente
do proletariado, das profisións liberais e tamén do estudantado. Existe, si señor,
na RFA, unha esquerda revolucionária, tanto real como
utópica.
.
Entre o estudantado, so- ·
bretodo, non faltan as organizacións de tinte radical e
ideoloxia
marxista
(por
exemplo os "Marxistische
Gruppe"), convencidos de
que á sua esquerda non hai
ninguén, que, se ben non posuen nengunha implantación
social, realizan no marco da
Universidade un intenso labor de propaganda e seminá-

ríos, orientados contra o imperialismo, o belicismo, a carreira armamentística ou o
deterioro do meio ambiente,
ainda que os obxectivos dos
seus ataques non están precisamente escollidos en función dunh~ análise rigorosa,
senón a partir dos prexuícios
de costume, en que o rexeitamento tanto da tese como da
antítese non deixa lugar a
síntese algunha; conclusión,
a de sempre: máis vale o
mao coñecido ...
Pero hai tamén un PC
(Deutsche
Komunistische
Partei-DKP), pequeno desde
lago, ainda que, segü~do se
verá, suficientemente activo
e coesionado como para que
o ministro do Interior do
Land (Estado federado) de
Baixa Saxónia, nun artigo da
sua autoría publicado na revista do Ministério (que ten o
suxestivo título de "Unsere
Sícherheít" = ªA nosa seguridade") o considere "a quinta col una de Moscu na RFA".
E orixinal o .home, non me digan que non! Tras un esgotador esforzo cerebral chega- a

decatar-se, a figura esta, do
perigo que supón un Partido
modesto e acosado, como
ese é, pasto que "a ameaza
á democrácia pluralista -:-(eu.
diría dualista)- provén menos da dimensión cuantitativa que da cualitativa do · comunismo ortodoxo". Nota-se
que os seus servícios de "intelixéncia" de~cobriron que o
DKP, apesar de contar con
"un níveL organizativo relativamente· baixo e intelixente,
posue un am13lo respaldo e
cadros capaces".
O ministro está inteirado.
Asi é hoxe o DKP. Non .facian
falta espías nen computadoras: todo o mundo o sabia
xa!
"'
De todas maneiras, é cons_tatábel un proceso de · crecimento e o Partido afianza-se
cada dia nos distintos marcos en que actua: a empresa
(participando no sindicato
oficial, DGB), na Universidade ou no bairro; ou entre a
mocidade, á que se dedica a
organización dos . "Junge
Pionnere" ("Xóvenes Pionei-

ros"). En todas partes os problemas imediatos que os ·cidadáns aturan (econ,ómicos,
políticos, ecolóxicos, etc.)
son incluídos nas contradicións próprias do sistema ca. pita lista, e a este opón-se-lle
conscientemente a alternativa da sociedade socialista.
Para este fin non desprécia
en absoluto as confrontacións eleitorais, ás que ten
coricorrido en solitário ou,
este ano, nunha frente eleitoral, a "Friendensliste" ("Lista
da Paz"), na que se lle xuntaron aportación individuais,
representantes, moitas, do
mundo da cultura· e a arte
(escritores como Peggy Parnass ou Max von der Grün; a
cantante Katjia Ebstein, o ac= .
tor Curt. Bois), dos deportes
(o futbolista Ewald Lienen)
ou da ciéncia (o membro da
organización
recentemente
gañadora do Nóbel da Paz
"Médicos contra a Guerra
Atómica",
Herbert
Begemann, o físico nuclear Hans
Günter Franke), etc.
Todos unidos cara unha
meta imediata: tre·a r a carreira que pode acabar no desastre nuclear, e fomentar a fra. ternidade e a paz.
Postura en gra.n parte testemuñal (dous dos votos de
que dispón o eleitor, a
"Friendensliste" reservabase para si o primeiro; pero recomendaba dar o segundo
aq SPD ou aos Verdes, nun
intento de romper a permanéncia da CDU) e de resultados cuantitativos limitados.
Mais non importa: é un camiño a andar. Pola década
dos 60 (Ouh tempos!) un profet~ dicia, todo fachendoso,
algo asi como que na Alemaña de había un século ninguén coñecia ainda o significado da palabra "proletário_",
e que na dos seus · días xa
ninguén o lembraba. Tranquilo ti! . o DKP vai-se encarregando de recordá-lo.
o
ANSELMO LOPEZ CARREIRA
{Hannover)

Como resposta ao avance da guerrilla

Turquia bombardea o território curdo
xiado en proximidade dos poAsimiliación ou r~presión dos Estados Unidos-, que foi
perfectamente
documeñlada
zos de petróleo do Oriente cer"Existen xa vintecatro Estados por Amnistip Internacional,
cano fora advertido xa por. Keindependentes no território do empux.o.u, o ·21 de Marzo do
mal Atatürk: "Os curdos teñan
antigo lmpério otomano, nós
1985, ano novo cur.d o e iraniaa ch ave para Mosul e lraque".
non queremos un vi.x ésimono, a criación da Frente de LiPalas suas riquezas naturais o
quinto", dise en Ankara. O úni- beración Nacional do CurdisCurdistán turco é unha das reco direito- que teñen os curdos tán,
organizac1on
armada
xións máis beneficiadas de
·en Turquía é o de seren turcos.
apoiada polo Partido dos TraTyrquia, pero como resultado
balladores do Curdistán (PKK),
da política de asimilación leva- · Segundo o artículo 66 da constitución de 1983· "cada cidadán
que leva acaba unha guerra ·de
da a cabo por todos os goberde Turquía e turco".
guerrillas contra os soldados
nos turcos (ver A NOSA TERRA
de Ankara. Nengunha outra ornº 2~4, de Febreiro de 1985), é
Moitos
curdos
teñen
desaO tratado de Sévres, asinado
ganización política curda se
a zona máis pobre e máis atraprendido, na éidade . ou no
no 1920 entre Turquia (aliada
uniu a esta frente militar; á que
sada no aspecto sócio-ec:;onoexército, o uso da sua língua~
d~ Alemaña) e as poténcias
mesmo alguns· partidos alcumico. Na ·rexión de Batm·an exdiferente
do
turco
e
do
árabe.
aliadas, preve a constitución
man · de axente provocador.
traise a maior.parte do petróleo
Non obstante, esta negoci9ción
dun Estado curdo con direito a
Desde finais de Febreiro, a pode Turquía. Na rexión de Divrida ' identidade-de 10 millóns de
separarse de Turquia no prazo
derosa forza aérea turca bomgi, próxima a Diarbekir, extraipersoas non impedeu o. des. dun ano. Mais .este tratado non
bardea con napalm numerosas
se o 85% do mineral de ferro
pertar
dun
movimento
de
libefoi ratificado. En 1923 foi subs. aldeas do· mo.ntañoso território
do pa.ís, e na rexión de Ergani,
ración nacional que o poder
tituído polo Tratado de Lausacurdo no lraque. Ao protoc'olo
o 75% do mineral de cobre,
central esmagara no 1938. Pern_a, no que Ren sequer se men'turco-iraqui de Outubro do 84,
que contén _unha alta porcentasuadidos
de
que
non
hai
nada
c1ona os curdos.
que permite a ambos exércitos
xe de ouro. O clima é favorábel
que esperar da poténcia col.o- . perseguir aos combatentes~
·p ara o desenvolvimento da
O Curdistán otomano fo.i renial, os partidos curdos, todos
cu.rdos ao outro . lado da fronp~rtido entre Turquia, lraque, e_ agricultura e sobretodo da ga. clandestinos desde o golpe miteira comun, parece unirse un
Abonda
con
menciona·r
o
daria.
lran e Sí ria (tamén hai uns ·
litar de Setembro do 1980, te:acordo similar' con Irán. lsto
feíto de que, independente350:000 curdos na · URSS). O
ñen como obxectivq comun,
pon a todas as formacións polímente
do
gran
retraso
e
da
falgo~erno · republicano da Turcon máis ou menos. matices, a - ticas .curdas contra a p~rede de
ta
de
técnica
agrícola
moderna,
ql!1a kemalista iniciou unha po- .
independéncip do Curdistán.
buscar uns pontos mínimos de
a metade da carne, a 20% do
lit1ca, que ainda prosegue de
acordo para a defensa da co-- Actualmente, están estacioleite e o 23% .da lá en Turquia
turq~ izac'ión dos curdos. '
,
mun independénCia, que ponadas no Curdistán · case as
· prodúcense . no Curdistán. Os
ñan fin á división nun dos mocírculos · gobernantes turcos· duas terceiras partes do Exérci~
P~ia sua situación xeográfivimentos de liberación nacio.to turco. A fe'roz represión deca~ riquezas naturafs e recur.sos
asignan para o desenrolo econa~ mái]s fragmentados que
sencadeada pala !"Dáis eficaz
humanos, o Cl)rdistán turco ten
nómico da zona un 10% dos inexisten.
:
o
máquina militar da rexión unh? .enorme importáncia esvestimentos estatais e un 30%
F.C.- SOFIA PRE.SS
trat~x1ca. O seu ·enclave privileinestimábel aliado da OTAN e
dos· privados.

No território da República
de Turquia sitúase hoxe
arredor do 47% dá
.
superficie do Curdistán,
que ascende a un total de
450 mil km 2 • Diferentes
fontes afirman que no
Curdistán turco viven
aproximadamente 10
millóns de curdos.

.

.

serv1c10 exterior

Swap
'

FERNANDO CARBALLA

e

ambalache é o título
dun tango. E máis a
tradución dun novo
termo financeiro acuñado
en Wall Street. Consiste na
capitalización de pasivos,
ou sexa, os bancos credores dos países do Terceiro
mundo compran débeda en
base a quedarse coas acción·s das empresas, pública~ ou privadas, "deses países.

En palabras. de M.A. Fernández Ordóñez, secretário
de Estado para o Comércio
español.: "Hai que difundir
todas . as oportunidades'
para impulsar os ínvestimentos de capit~I español
no exterior, e a capitalización de pasivos é un ha de- ,
las, xa que permite conseguir activos a précios bara. ·tos". Xa sabe, se vostede
ten un par de millóns aforrados, vaia a· un banco con
débedas na América ·Latina,
por exemplo o Exterior, que
o dirixe un socialista e para
iso é "exterior" e máis do
Estado, e pida que fle negócien a adquisición de qui- ·
ñentos bonos de Petróleos
Méxicanos, ou de tres mil
acC'ións da Empresa Brasileira de Aeronáutica, mellar
aindá, que lle fai moita .
competéncia á CASA, e
agora que caen os Aviocar
hai que protexer os mercados.
Pero teña coid.a do, vaia lixeiro, non sexa que a Exxon
lle compre á Citicorp os
30.000 millóns de dólares ·
que lle debe México e fique
vostede s~n o seú anaquiño
de PEMEX ou tendo que
asistir á Xunta Universal de
accionistas a Houston, Texas.
_ Nese caso, se non ·andou
con ollo, a Boeing Aerospace de Seattle, Washington,
poria á sua · disposición un
Jumbo recomprado a Aerolíneas
Argentinas
cos
l0.000 millóns de dólares
de débeda arxentina que
adquiriu ao Chase Manhattan.
Non pensen vostedes que
. as transnacionais van adquirir empresas arruinadas
para boialas coa sua boa
xestión, ou servícios públicos que non xeren beneficios, non. Comprarán ("a la
fuerza ahorcan") nos secto. res ponteir_os, os . activosmáis prometedores e os
servícios con. máis alto va- ·
lor ·engadido ·(telecomunica. ción~, agro-indústrias, alta
tecn~loxia, a~~men~o:.. ).
Todo isto non sucederá
se todos os grandísimos
morosos negros e sudacas
se deciden dunha vez por
todas a "axustar" e "estabilizar" as suas políticas económicas. E para iso deberán renunciar a educar e
coidar nenos, desnutridos e
enfermos. De todas formas
·xa o están facendo. Entre
1979 e 1983, os gastos en
sanidade · descenderon un
60% na América Latina, e
un 59% en educación. Na
Africa un 33.
E contodó ainda non teñen con que pagar!? Pois
non, non. teñen. Cada vez
deben máis. E non é que pidan máis prestado · para in{pasa _á eáxi!'a _2~f
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· Din que é o cerebro do P~rtido NacJ~nalista ~asco, .
ademais d.e ser o seu presidente. ~a1s qu~ os de ~rdanza
· ou· antes os de Garaikoerxea, os d1agnost.1cos ma1s
temidos do PNV son os de Xabier Arzalluz. As suas
· déclaracións dan lugar a sustos continua,~os. en ,M.adrid,
ainda que el. sabe que non lles ql:leda ma1s remed1_o que
ouvilas; ao fin e ao cabo o PNV fo1 sempre o patrocinador
da política máis versátil; posibili~ta e ~ conciliadora a ·
respeito do podet central'. PE}ro ninguen pod~ ~e9ar o s~u
nacionalismo profundo, razon que o leva qu1za a falar de
Txomin -ao qu,e coñeci'a personalmer:ite- coa
familia.ridade de· quen se retire a un compañeiro
equivocad.o. Es.coitando a A(za~l~z _u n p~d~ decatars.e de
que o nac1onalismo .en Euskadi e. consciente e . : ·
irrev'ersíbel; algo que desde fora, ao que se ve, amda
ta(dará en comprenderse. Polo que respeita á Galiza~
Arz.alluz, que estivo estes días ·en Rianxo, Compostela e
· Lugd, .invitado polo P?rtido _Galeguista, r~sulta un~a ~ve
estrañ~:r. Co.xeu traxe 1mpecabel, as suas 1de_as de d1re1ta
moderada e os seus coñecimentos de home de estado,
postos ·ao servício dunha política que· quer levar ao · ·
nacionalismo até as suas últimas corisecuéncias, non
pode menos de supor'no noso país, hoxe pÓr hoxe, algo
incomprensíbel. .
.
.
_..
,. · .
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Xabier Arzalluz
'Non· somos ambíguos.,
o que pasa . ·é que as
causas non. son br~n-co ou ·negro'

.a
Arzalluz e, en segundo plano, Ramón Martínez López (Presid~nte de Honra do PG}

Pero, pésie a todo, Xabier Arzaseus diagnósti_
cos e até as suas
dan relacións de mútua simpaperxudicará ao PNV este pacril que camiñaria en desacordo
to?
lluz, político nato, nunca se
terápias. Pero tamén ternos di- . tia bu de mútuo apoio eleitoral
co·s tempos, i_maxe que por oupresentou a lehendakari.-"Non
-Non o sei, eu creo que
feréncias é moitas·".
nuñ momento dado. Galeuzca
tra parte adoita a aplicárselle a
teño ambicións. Xa sei que iso
A loita de ETA é para · el· · teri·a que ser unha preséncia
non. Porque nós de entrada, ao
todos os nacionalismos. A vié o que din todos, per:o é verremate das eleicións, dificil"equivocada · e perxudicial_" : - ·c onxunta ·nas instáncias do essión do presidente do PNV vai
mente teriamos· podido facer
dade. Se quixese xa teria sido
Resalta o "mérito" do alcalde
tado
sobretodo logo de cara
sempre. encamiñada ao futuro,
eu, e ·non Gararikoetxea o
de · Mondragón, militante pea Europa".
este pacto, pero foi tan laborioe o futuro segundo Arzalluz
·neu.v ista, que "apes'ár da ·prePrecisamente, a respeito das · está na Europa. Pero non ere
lehendakari. . Garaikoetxea non
so todo ó proceso, tardou tanera niAguén. Pero eu non seri·a
sión e da forza de HB na· vila e .vjndeiras eleicións ao Parlato; a nós marxináronnos comque as cousas vaian como deun bon gobernante. Non teño
de ser amigo desde a infáncia
n:iento Europeu, Arzalluz declapl~tamente, estaban querendo
berian. - " Neste . momento
nen idea, por exemplo, de tede Txomin", foi capaz de afir:.
ra qu'e non hai nada plantexafacer aquel tripartito que fracaexiste unha disfunción clara.
mas económicos. Para gobermar que "recoñecemos que é!S
do, polo menos mentres non
sou. Creo que foi un proceso
Hai_poderes 'que corresponden
n·ar compre máis preparación
suas intencións e loita ian a fas'e s-aiba, Gomo vai quedar a leí.
tan, digamos, rocambolesco
exclusivamente á comunidade
da que eu teño e da que ··,' ::
vor do seu poVo, pem de maNese sentido só existiria, até
que o país estaba pedindo un
autónoma, no noso caso está
ten por exemplo Félipe Genzáneira equivocada".
·
agora, un ha iniciativa do P.artigoberno. Entón, creo que tivo
por exemplo a agricultura e
Para Arzalluz non hai nen dulez. Eu teño .máis preparación
do Galegursta; pero ve difíceis
non digamos xa a cultura, etc. .un efecto moi positivo, sobrepolítica que eles., iso si. Sei
ros, nen brando_s en ETA, "o
as posibilidades por parte cata'"
todo polo nerviosismo e pola
As disposicións comunitárias
que pasa é que· unha cousa é 'lana. No tocante ao seu partido· están afectándonos directamáis línguas, anqei máis p9r aí
má impresión que a xente estafóra. Ardantza pode ·cumprir
ba collendo.
xulgar a unha organización e
afirma non ter "nada decidido
mente, na nosa lexislación prómellor a función, 'ven da . Ca.ixa
o.utra xulgar ·a un ha persóa á
mentres non saia a lei, nen se-E non é probábel que este
pria e sen.. embargo é o estado
que ao mellor coñeeiches per- · quer se boicotearemos as eleiLaboral Popular, xente séria,
pacto teña fisuras de contado?
o que ten a exclusiva de presoalmente" ~ Seg·uidamente excións''. ·
non como Garaikoetxea que
-Pode que as teña. Nos xá
séncia e ,,relación nos órgaos
plica como despois · dunha das
. ñon facia máis que mirarse ao.
-Por certo, o pacto co PSOE
dicíamos que tíñamos que preeuropeus.
espello".
_
·
· reunións que tivo con meminclue o tema das circunscriver unha série de continxénDaquela nós ficamos en
bros da dirección ·de ETA, con
cións?
Arzalluz defínese como ideacias. Por exemplo calquer dia
· mans da boa vontade e incluso
lista. Nos seus tempos fo'i xeresultado infrutuoso, Txomin
-O pacto consta de cincuenta
podemos ter un caso Zabaltza.
da ·capacidade de xestión de
suíta.- -"Esa é outr'a razón, eu
ou sesenta fólios e está bastan!turbe .. lle dera o recado a un
Un goberno de coalición, con
Madrid. Entón o que esiximos
non aceitaria bromas como a
a migo seu de "dille a Xabier
te especificado en moitos · ponposturas tan diverxentes, ten
é que poidamos ter aceso dide que o lehendakari de Euskaque non, se desanime que o. fos. Aí hai unha parte de acorque ter previsto que atitude vai
recto en todo o que nos afecta
di é o ex padre ta.1".
. ·
que hoxe non é posíbel pode . dos e outra de desacordos ·e
tomar e, mira, xa surxiu antes
como poder próprio e ter, polo
selo dentro de seis meses".
precisamente· este tema está
tanto, algun tipo de preséncia · de formar goberno o tema lturbe e diso irnos ter todos os
entre .o s des~cordos. Cada par"EN ETA NON HAI BRANDOS,
oficial, cuase diplomática ou
dias. Nun país tan conflitivo
gárdase a reserva para,
algo parecido. Madrid está moi
EDIFICIL REVIVER GALEUZCA 'tido
NEN DUROS"
sen afectar ao pacto, tomarse a
este é sempre un tema aleatóreácio a este tipo de inkiativas
Ante el o xorrialista non pode
Arzalluz, que chegou a Galiza .liberdade de levar adiante a derio. Pero eu creo que os sociae alega, ·coma sempre, pois
dei~ar de plantexarlle dous iminvitado polo Partido Galeguís- dsión ·que crea oportuna.
listas teñen interés en que este
que claro, que dezasete autoportantes temas, ao que debe
ta e para participar no progra.:
goberno saia adiante, polos
nomias, se cada unha empeza
estar ·afeito a responder: Garai-·
ma "Encontros" da TVG, é perseu próprios plantexamentos
a ter relacións directas, que
"AS DECISIÓNS
koetxea e a violéncia.
soa apro'priada tamén para tade partido, porque senón para
irnos volver tola á comunidaCOMUNITARIAS
En contra do que poderia eslar dese, sempre no ar, Galeuzde". ,
eles ia ser tamén un fracaso
pe~arse, non ten nengun repaca, que tantas esperanzas· forque non lle ia favorecer nada.
ESTÁN AFECTANDO NA_NOSA 11
ro en · fa lar de Garaikoetxea e
mara antes da guerra, cara a ·
-E non ere que a gobernabiAO REMATE DAS ELEICIÓNS
LEXISLACION PROPRIA, PERÓ
incluso fala del sen que lle precoórdenación dos· nacionalislidade de Euskadi está agora
gunten .. , -'-Garaikoetxea ten. mos_galego, basco e catalán. pior do que estaba hai uns
O ESTADO 0 QUE NEGOCIA'' DIFICILMENTE
crédito, claro" gastamos. moito
PODERIAMOS TER
"Galeuzca existe a níveis moi
anos?
As · ideas de Arzalluz en nada
nel, estivemos anos dicindo
elementai.s, incluso nós ·e dita-Home, naturalmente, en
parecen corresponderse con FEITO O PACTO"
que era . o que lavaba · máis, · mos un boletín que leva ese tícomparación cunha homoxe·ese imaxe que desde· Macfrid se Arzalluz val.ora positivamente
brahco. Ademais está o seu tratulo, dentro da revista Euskadi,
neidade de goberno como a
pretende oferecer do naciona- os acordos aos que teñen cheballo ·de agora." Como respospero, a verdade, é que a nível
que tíñamos con 32 dipputados
lismo basco, especialmente do gadb. o seu partido e o PSOE,
tando ao .q ue pudese estar penpólítico non ha'i unha a.c tuación
que éramos a. metade da cámaPNV, ao que moitas. veces se · para formar goberno en ·Euskasando o seu interlocutor, conti~
co11.xunta séria e creo que tamra, si. Pero tal como estábamos
achaca
o
defender
unha
lle·
nua: -"A Garaikoetxea non lle
pouco a nível · cu1tural. Está
di. Ainda que se cónservan tenestes dous últimos anos nos
Euskadi tradicionalista e pasto:. rreos de discrepáncia, consideinteresa a unión, el está a incase como unha lembranza hisque atravé~ da iniciativa de .Gacrementªr o seu partido e a
tórica e ademais resulta difícil
. ra positivo que o PSOE chegaraikoetxea e todo o q1,1e ali su- .
costa nosa". Para Arzalluz o
entabuar unh·a relación asi. Inse a recoñecer a existéncia de
cedeu, tíñamos unha sabotaxe
partido está por riba de toqo:
cluso entre Euskadi e Catalufeito· de dous canais autónointerr;ia, onde., os deputados
-"Eu penso que ainda que tinya que teñen un nacionali~mo
mos de tv que no seu rhomenque ~ermirian índose con Garaivese razón en todo~ non debe- · · forte, con representación partato tora moi mal recibida ·polos · koetxea, dan información e inria facer o que-fixo" . .
. mentária, e sen embargo a resocialistas ou as posibilidades
citan a outros grupos a meter.P asamos logo a fala.r da viola.ción é precária. Talvez porde contar coa plantilla necesáse no. goberno, iso si que era
léncia -como é sabido Arzaque hai plantexamentos diferia para a polida autonoma insostíbel.
lluz, nen o séu partido, empterentes, creo eu · que incluso
cuxo número actual de mem~
-E non é certo" que o PNY
gou xamais o termo de "terro::- plantexamentos de partido e
bros debe rondar os 8.000pr:atica, ás vece.s, ün certo rad1~
rismo"-. -"Chámannos amde formas ae actuar moi difecontando, a partir de agora;
calismo verbal 'c orno contrape"bíguos·, pero hai moitos mati- ' rentes. Galeuzoa está por facer .
con policia xudicial e servício
so doutras decisións· de gtiber-. ces, as cousas non son branco
Quizá sexa Galiza· a que ten
de investigación. Tamén destano?
ou negro, e isto ·é o realismo.
que. afor:talar os St?US partidos
ca "os avances conseguidos
·-No·n, ese xogo dobre ·non
Como estamos de acordo con
nac1onal1stas, porque ao non
noutros terteos, sanidade, ecosoe ser tal. O que pása é que
Madrid en certas cousas queter tampouco unha acción fóra
.. un partido ·está máis alá, coi;no
ren qye . 9cei_t~mos tqqos os __d_Q s.eu território pois só quenon
pasa ago.ra, dw.o _compr.omLSo.
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de goberno. O partido ~ecesita
unha liberdade de mov1mentos
para distinguir o que é unha
acción de goberno ou unha
opinión do partido ou uns pontos de vista que van moito
máis alá dun programa, pero
non porque haxa un xogo dobre. Un .Partido ou coalición
sempre se V!3 .un pouc_o co.artado do que dma ou fana se non
fose porque ten que chegar a
fqrmulas práticas de respónsabilidade política. Nós nunca fl,.
xemos un xogo dobre e ademais non sempre se pode suxetar a un partido, ainda que a
dirección o queira, en expresións e en actuacións.

"HAI FORZAS DEDICADAS
A-OBSERVAR E A DIVIDIR
a·NACIONALISMO"
-E voltando ao tema de Garaikoetxea, non está un pouco farto de que a vostede se lle pre. sente como o mao e a Garai. coetxea como o bon?
O que pasou entre nós non é
exclusivamente un tema interno. Os nacionalistas galegos
poden estar seguros que o dia
que sexan fortes e alguen os
tema, e ainda antes haberá forzas de diferente orde que estarán dedicadas a observar, a infiltrar e a dividir. lso pasou claramente entre nós. Entón, o
factor de división máis sinxelo
-adoita ser ese: apoiar a alguén
e atacar a outro. Pero que pasa
ca ndo tes a u_n Garaikoetxea,
que pudo ter sido outro, á frente dun goberno? E tes un partido e á frente do partido outras
persoas? Que é o sólido? O
partido. Que é o que hai que
minar? O partido. Porque no
momento no que teñan a un
presidente sen partido e desfagan o partido, acaban con el en
menos do que canta un galo.
Esa é a táctica que seguiron todos aqueles, incluso meios públicos e privados, contrários ao
nacionalismo, frente a nós.
Agarrábanse a unha espécie de
apoio institucional e aparentaban apoiar a un goberno, pero
ia n minado ao partido todo o
que podían, sabian moi ben ·o
que facian. Por iso eu son a
fera oficial. Tamén está o de
personalizar as cuestións, porque serven para plasmar, dunha forma moi doada para calquer mente, un problema que
é moí diferente; encirran con
cuestións personais, pero no
fondo son manobras de división. Obsérvannos, e que non
esquezan os galegos, observánnos e gastan moito diñeiro
en nós, para saber como somos e cales son os nosos flancos máis febles.

"SE OS GALEGOS
COÑECESEN A SUA HISTORIA,
O NACIONALISMO
SERIA FORTE"
Perguntámoslle, por último, a
Arzalluz se quer dicer algo a
respeito da Galiza e ten· unha
valoración clara. -"Eu creo que
a Galiza non coñece a sua história, non coñece por exemplo
a Castelao, paréceme que é un
tipo extraordinário. Eu creo
que se a xuventude galega coñecese mellar a Castelao, coñecese mellor a sua própria história e o que é o povq gé;tlego eu
creo que 'na Gali~a teria que haber un nacionalismo ·moi potente e espero que algun dia o
h.axa, a medida que a concién- .
c1a e até os condicionamentos
de tipo económico, case aneestrais ·-refírome ao caciquismo
etc.- liberen un. pouco ao galego normal, na Galiza ten que
nascer un nacionalismo puxan·te porque é un povo perfecta·mente definido, cunha sólida
pe_rsonatídade que nen o pró~
pno g~lego coñece pero que al-.
gun dta aflorará".
o
. M.V.

Multitudiná6o enterro: en _Setúbal

bras, dicíanos nunha entrevista publicada en A NOSA TERRA en Abril do 1985, ."hai
palabras como -fillo . de puta
que perden senso cando -_hai .
- que facer un uso tan extensi:..
vo delas".
Sempre Íimpo de corazón,
sen pexadt:Has nas suas ideas .
. alimentadas coa rotundidade
do verso "O povo é qúen
máis ordena", José Afonso .
será por sempre o exernplo
do
artista comprometido.
Compromiso "de cidadán qúe
é indisocrável do. de cantor",· _e que mesmo quixo que só
rostas sorrintes e as cancións
se·n loito presidise·n o seu
póstumo contacto co povo.
· Asi, diante do cadaleito que
circulaba entre milleiros - de
pe_rsoas, •a a ·banda-da Socie~
dade . Musical Fraternidade
Operária Grandolense, tocando a peza "Cometa" e repeti. das veces o "Grandola" que
· rompia nas gorxas emociona-das dos presentes·: "Estou
aquí porque quero ver passar
o-senhor que alegrou a cidade
durante muitos anos" (José
Filipe, 12 anos. Setúbal. Non
nascera ainda .o 25 de Abril de
1974).
~ Agora seguirémonos estremecendo cori esa voz que esAs ruas enchéronse de xente. Foi preciso formar un cordón de seguridade
p~llou
por _catorce discos ·
José Afonso. _Difici•mente pomeio entre a Escota Técnka
"Um-enterro a cantar"; "Zeca
derase ouvir sen l~grimas · o
de Setúbal e o cemitério velAfonso: o adeus"; "Cravos e
-grabado no Coliseu de .Lisboa
ho da · cidade, onde· Zeca
Lágrimas no adeus a Jose
no 1983, . candc» a s1:1a derra-Afonso fiéou sepultado, proAfonso"; "O mais comovente
deira actuación pública. Os .
longou-se por cerca ·de duas
coro de "Grandola Vila Moreseus amigos, Jan ita -.Salomé,
horas· e integrou . também rena" ... estes foron alguns dos
Vitorino, Zé Mário Branco: .. presentac;óes de órg_áos de
titulares dos grandes espáprepara a grabación dun LP
soberania, de ·partidos políticios que dedicou a imprens_a
con materiais que deixou criacos e de innúmeras organizaportuguesa á morte e multitudos o leca~ nestes anos, nos
c;óes sociais" ("o diário"}.
dinário enterro do Zeca Afonque ainda contribuiu coa sua
Era unha morte anunciada.
so en Setúbal. Todos os xorvoz e a sua dirección para os
-Desde que se lle declarou a
nalistas estaban impresionadiscos "Como se fora un filenfermidade todos, e el medos pala maré de xente que
ho" ·e "Galinhas do Mato".
llar quef niriguén, sabia que o
acompañou, os obreiros dos
Para un fermoso libro-enfin certo non -demoraba máisseus compañeir.os cantores,
de cinco anos. Anos de soida- · trevista editdo no 1984 en
xa sen vida, de quen na sua
Portugal, elaborado . tras moide e _de solidariedade. De traimorte nascia mito, ainda contas horas- de conversa, prer
. cións e desprécios rubricados
tra a sua vontade.
sentes e pasac;las co Zeca, o
na hipocresia emerxente sem"Eram seis da manhá. O
xornalista escolleu, de mútuo
pre na hora da morte e que
coro da "Grandola Vila Moredesfilar contínuo de gente tinacordo co cantor, un título
na" ouviu-se ontem nas ruas
simbolizan, por exemplo, os
ha disminuido durante a ma:.
que o resume, nese vital depésames dun Mário Soares,
de Setubal. Acompanhou o
drugada. Chegou o operário e
sexo revolucionárió: "Livra-te
Primeiro Ministro e -Presidenfuneral de José Afonsor o aupostou-se perante a urna.
do medo". Con esa consigna,
te portugués · durante grande
tor e intérprete da canc;áo de
Pousou a lancheíra, benzeue
a, berrada, no Coliseu dos
parte
do
período
da
enfermiAbril,
e
foi
entoado
por
dezese e deitou un cravo vermelho
Recreios, deixa todo un trazo
dade do Zeca, ou do Arnaldo
nas e dezenas de milhares ·de
aos pés do Zeca. Depois, parde corrreta no futuro: ''25 de
Trinidade, o editor moitos
tiu para o trabalho" (Diario . pessoas que se incorporaram
Abril, sempre".
o
anos dos seus discos, de
ao cortejo fúnebre. O desfile,
Popular).
x.,,.c.
quen
o
Zeca,
sen
falsas
palade
cerca
de
quilómetro
e
"O maor e mais comovente

Vi~to

para ·Senténcia
o xuício -contra
o ·director-de A Nosa Terra
.

Correción .
de indicadores
Ao menos quince vilas e cidades galegas foron cenário da
campaña de correción. lingüística de letreiros -e indicadores,
patrocinada pala Mes~ permanente para a Normalización
Lingüística e levada a cabo en
días pasados. Os grupos de
persoas qu_e sairon en cada vila
armados de pintura e pincel só
encontraron
problemas ·na
1
zona do Ferrol, onde un ha dúcia de persoas foron identificada& poi.a Garda Civil e en Ponteareas, onde a identificación
correu a ·c argo ·da ' Policia· Municipal. Campañas como esta yéñen~e reproducindo periodica~
mente desde hai vinte anos en
defensa da volta ao galego de
letreiros e tqpónimos, dándose
agora a circunstáncia de .q ue a
lei de galeguizació.n de topóni- .
mos aprobada pola Xunta é repetidamente incumprida.
o

.

O luns dia 9 quedou visto para
senténcia o xuício contra o Director de A NOSA TERRA, ' Alfonso · Eyre, . por un presunto
delito de "desacato. á autoridade" na persoa do -Alcalde de A
Coruña, Francisco· Vázquez ... ·
O _avoga'd o defensor, Nemésio .Barxa, pediu a füke absolución; facendo fincapé, o ·mesmo que· o acusado, en que os
"motes" son álgo habitu~I no
xornalismo de todo o mundo
pa'ra citar a persoas públicas, e
máis ás políticas. Citou diversos casos como Thaicher·
(Dama · de Ferro), Nancy ·Reagan · (Raiña) etc.. , afirmando te. mén que nengun dos alcumes
(Príncipe, Fa.raóh e Rei Sol) ·se
pode considerar como ofensivo.
Referiuse- tamén a como re,.
sulta histriónico ·que unha persoa que, segundo os meios informativos, lles chama "fillos
de puta" a tres compañeiros de
cofporación nunha asamblea
aberta, se· querelle por califica-

lo de Faraón.
lndicou · Nemésio
Barxa
como o relatado no artigo er..a_,_
nas datas da sua publicación,
'obxecto de mobilización popular, que seguiu até o .de, agora, ~
e como algunha das · sospeitas
apóntadas daquela se confirmaron logo, existindo mesmo
senténcia, como a recente da
Audiéncia de A Coruña na que
se afirma que se infravaloraron
os terreos permutados a "El
Corte_ Inglés" -en máis de 250
millóns, e como agora o Alcal- .
de , en vez de "coller" estes
cartas, o que fai é recorrer el
mesmo .contra esta sentén.cia.
"Non é para sospeitar"?, perguntoµse o avogado.
A fiscal mantivo a sua peti- ·
ción de 3 meses de arresto
maior e 50 mil pesetas de multa para. o acusado. Segundo os
xuristas non podia facer unha
nova calificación ao virlle dada
·por un ' fiscal (que actuaba de
ofício a instancias do Alcalde),
de ,-superior ord~ xerárquica. o
~!
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O de· Marzo ·cele~rouse
con duas manifestacións

Os

proprietários
do · Hotel
Ciudad de
-vigo"_.
-1O de Marzo:
deberán
reivindicación
da
reabrir o
.
6.Hotel Niza" folga· Xeral
11

O 8 de Marzo, Dia da Muller Traballadora, celebrouse na Galiza
con duas manifestación feministas. A primeira delas, en Compostela, reuniu a un ha trescentas persoas convocadas ~or . Mulleres
Nacionalistas Galegas baixo o lema de "un traballo digno e unha
sexualidade própria, bases da nosa independéncia". Na Cor1:1ña
1
unhas duascentas mulleres seguiron a. cohvocatória da Coordenadora Nacional de . Organizaci.Qris fef'!lin.is~as, secretaria c;ta muller
de CCOO grupos de mulleres da Univers1dade_e secretaria da mu·ller do SGTE. O l~ma desta segunda manifestación,fo_i o de "nenA sala quinta do Tribunal Cengunha agresión sen resposta", levándose a cabo ao final da martral de Traballo .ven de ditar
cha unha cenificación, tipo_paródia, do traballo da muller. Noytras
unha senténcia pola que os
vilas tamén se celebraron actos en .días anteriores, como a concen- · -propietários do Hotel Ciudad
tración de Vigo, ante o Palácio de Xustícia que se reflexa na fotode Vigo, como persoas físicas,
grafía.
·o
son considerados responsábe s
solidários das obrigacións la. borais cos traballadores do Hotel Niza. ·
. A Maxistratura de Traballo
número 1 de Vigo tiña ditado
senténcia o pasado 14 de Xa. neiro, no senso de _
c ondenarás
entidades Hostelera Galaica
S.L. e Oteral S.A. a reabrir o
Hotel Njza, pero excluía desta
responsabilidade. empresarial
ao Hotel Ciudad de Vigo.
. Pala _sua banda os traballadores insisti_
a n na- respónsabilidade empresarial do Hotel Ciudad de Vigo, apresentando recurso contra a senténcia de
Maxistratura e realizando diversas medidas de protesta.
Esta senténcia estabelece definitivamente a · responsabilidade do Hotel Ciudad de Vigo. En
consecuéncia, Adriano Rodríguez Rivas, Luís Rodríguez Richa· entre as catro paredes por
Muller, ti que algun dia pensavas · é Maria do Carmo Rodríbonitas que sexan, traballando
. ches que non podia.s ir tranguez · Lopo,
solidariamente
sen horário nengun, sen que
quila pala rüa sen que tantos
coas sociedades Oteral S. A
ninguén valore ·o teu traballo,
piropeadores . ou sobór:is se
· (ar:itiga propietária do Hotel
sen independéncia económica,
metesen contigo, sen medo a
sen poder sair cando queres,
Niza) e Hotelera Galaica S.L. (á
ser violada calquer dia en calsen . relacionarte coa xente
que calificaban os traballadoquer sítio,· sinxelamente por
máis
q~e
na
tenda,
na
.
praza
ser mulle-r.
·
res de montaxe artificiosa para
ou no cole dos pequenos, aboOu ti, que estás farta de cheeludir as responsabilidade larrecida
·da
vida
qué
te
tocou
vi~
gar a casa e ter que bulir: para
borais e dar canta dun bon never, só por seres unha muller_.
ter a comida feita á hora, a
gÓcio), quedan abrigados, con
Ou ti que estás cansa d~ v1- _
casa limpa, os nen0s atendito·das as consecuéncias, a rever nunha sociedade de hodos, o home contento, as commes na que as· mulleres, por
naudar a actividade no Hotel
pras feitas ... só por seres mutE'r, nen sequer ternos os pouNiza e o abono dos salários
ller.
·
.
cos dereitos· que eres teñen.
Ou ti, q1:1e sabes que no
dos traba'lladores desde que o
A
ti,
muller
que,
coma
nós,
choio traballas igual que tanpecharon.
terás pensado algunha vez que
tos compañeiros homes pero
O peche do citado hotel para
as
causas
teñen
que
cambiar,
tes unha categoria pola que
dedicar
o edifício a outras actiqueremos
dirixirnos
neste
8
de
cobras -menos, por sere~ mu, vidades fíxose l.ogo de ter
Marzo.
.
ller. .
O 8 de Marzo, día Internacioarrendado o imóbel, significanOu ti, que · a cotio' tes que
nal de loita e de- festa ·para as
aturar
"proposicións"
coa
do a senténcia que os arrendamulleres en homenaxe das
amenaza · de despido senon
tários . non ignoraron en · nenmulleres que teñen loitado
acede.s a elas, Só por seres
gun momento que existía.un ha
'para _defender os direitos que
· muller.
·
indústria hoteleira, con trabacomo persoas nos corresponOu ·ti que tes que aguantar
l/adores ao seus servício no
den e como mulleres esta soque o teu- home 'se lle vaia a
ciedade inxusta e machista néedificio que adquerian, nen a
man' cada sábado e cada luns
ganos.
existéncia do contrato de
porque non tes cartas, traballo
En homenaxe, tamén, danen un sítio onde ir.
·
arrendamento a unha nova emquelas 129 mulleres da fábrica
· Ou ti, que tes que suportar
presa · .
Cotton de ' Nova lorque que
canto insulto ou desprécio,
Dáballe así a razón a·o s -t ramorreron queimadas polo pacanta mentira se lle acorra aos
ba.lladores que responsabilizan
trón cando demandaban a xoranúncios ou ás xentes que tes
aos propietários do Hotel Ciunada laboral de 1O horas ..
ás beiras. Só por seres muller.
O 8 de Marzo, dia que miles
dad de Vigo no "·negócio" de
OU ti, que te ves na abriga
de mulleres de todo o mundo
liquidar a outra indústria hote~
de finxir na cama un pracer
.
xuntamos
a
nosa
voz
contra
leira. Por este motivo realiza-_
que no.n sintes, na abriga · de
·esta sociedade capitalista e tan
agachar o teu sofrimento, po_r.
ron. numerosas protestas dianfondamente machista.
seres muller.
te· do hotel primeiramente citaEste 8 de Marzo en que loitaOu ti, que podes disfrutar da
do. Precisamente cando se mamos po.la nasa liberación, quesexualidade por medo d~ queremos erguer o · bérro contra
nifestaban foron detidos ostradar preñada; ou que t1ye_che
os ·maos tratos e contra as vio. balladores e sete membros da
que abortar na · c1andestm1da~
lación. E·r~uer o berro contra
CXTG, ingresando en prisión
de, gastando moitos cartas,
as agresions que padecemos
estes últimos. Por este motivo
mesmo nalguns casos pondo
sob o lema Nengunha agreen perigo a própria vida. E
o próximo dia 25 de Marzo .vai
sión sen resposta T
·
todo ... só por seres muller.
ter lugar no xulgado de Vigo a
(Chamamento da CoordinaOu ti muller que estás tarta
vista do ·' xuício contra todos
dora Feminista polo 8 de Márde estar na casa todo o dia, pezo).
eles.
o
A.E.

' triJnuia .

A. TODAS AS MUL~ERES

"Así, así, nen un paso atrás,
contra o paro, folga xeral", foi
q consigna máis coreada nas
manifestacións do .Dia da Clase
Obreira Galega. Unha celebración que colleu un claro carácter reivindicativo diante da
"política antiobreira e antigalega que até agora viñeron realizando .ambos gobernos: peche
de empresas, reconversión s~l
vaxe, aumento da econom1a
sumerxida, traballo ilegal, medre do paro, perda do poder
adquisitivo d0s salários e represión xudicial contra as Centrais, Sindicais de Clase", como
se decia n-0__comunicado lido ao
final da manifestación celebrada en Vigo.Pero isto non era
todo~ O Ministro de lndústria
botáralle o dia antes leña
lume ao anunciar que traballadores inscritos nos "fondos de
empnmo" serian mandados a
outras zonas do estado.
Diante desta situación, a
perspectiva dunha folga xeral
estivo presente nas manifesta-

ªº

cións que convocadas pola
1 NTG, CXTG e CCOO celebráronse nas principais vilas.
No Ferrol congregáronse unhas 4 .000 persoas, sendo a manifestación máis numerosa. En
Vigo manifestáronse unhas
2.000 persoas. Ourense e Compostela viron discorrer polas
suas ruas a perto de cincocentas e en Lugo realizaron unha
concentración con máis dun
cento de traballadores.
Polo demáis as centrais sindicais afirman que esta celebración é "un paso definitivo
para conquerir do Parlamento
Galego e da Xunta a institucionalización do 'Dia da Clase
Obreira Galega'".
Pola mañá, como todos
anos, desde hai quince, no cimitério de Ferrol e no lugar en
que Amador e Daniel foron
abatidos polas balas da policia,
oferendáronse flores.
UGT, un ano máis, cada vez
con máis lnsisténcia, ignorou
esta data.
o

Continuan
.as ·nlobilizacións estud.iarití~
As mobilizacións estudiantis na
Galiza continuan, pes1e ao
acordo firmado entre Coordenadora ·de Estudantes e Consellaria e que ten dando lugar tamén a discrepáncias entre os
próprios
representantes
da
Coordinadora, unha parte dos
cales son membros das Xuventudes Socialistas. As mobilizacións levadas a cabo nas últimas semanas foron convocadas. poi~ Plataforma Aberta de
Estudantes, apoiada polos CAF
da Universidade e polos ·sindicatos CCOO, CXTG e INTG. Na
manifestación celebrada en
Vigo o pasado dia 1O, e que se

reflexa na fotografía, os estudantes pediron a dimisión do
delegado provincial da Cons~
llaria de Educación, António
P.e leteiro, c:¡uen afirmou que en
Vigo dábanse "conotació11?.. de
loi.ta armada". Os estudantes
denundaro.n, no rJlesmo sentido, a manipulación informativa
que. estaban sofrendo as suas
reivindicacióris, ao fempo que
esixiron que se abrise un proceso de negociación coa Plataforma por' parte da Conselleria
de Educación en busca de solucións reais para o ensino médio e FP.'
o

UNHA
. MANIFESTACIÓN
HISTÓRICA
O dia 28 de Febreiro tivo lugar en A Coruña "A manifestación mais grande da história do agro galego", só comparábel coa protagonizada
contra a reconversión en
Vigo.
Foi a resposta dun povo ao
intento de privalo da única
alternativa clara que pode sacar ao agro galego da miséria. Unha resposta contundente no fondo. As consignas coreadas non deixaban
lugar a dúbidas: "Mercado
Común Europeo, ruina do
agro galego"; "queremos
producir, para poder vivir"...
porque hoxe está en xogo
non só a produción duns miles de litros de leite máis ou
menos, senón a vertebración
da nosa sociedade.
As cifras nestes casos son
sempre enganosas. Primeiramente porque no·n é o mesmo mobilizar a 100.000 persoas nunha área metropolitana de 500.000 que estas persoas teñan que vir desde os
catro puntos cardinais da Galiza, desprazándose centos ·
de quilómetros. Tamén hai
diferéncia nas posibilid~des
de propaganda e no aceso
aos meios de comunicación.
Por todo isto a manifestación
de· A Coruña non fai outra
cousa que mostrar a concienciación que ten hoxe o agrp
gal~~o a respeito das repercus1ons da cuota láctea. O la- brego galego non deixa as
suas explotacións e sai á rua
se non ve nidiámente unha
razón. Esa razón que, ao Ion- go _dos pasados meses lle fixeron chegar de forma directa, de viva voz, en asam-.
· bleas., mitíns, reunións e até
porta por porta. ·
-'

Pero ao calibrado do momento da gravidade que so- fre o noso campo, desde o
día 28 de Febreiro o campesinado galega sumoulle un
novo componente: o orgullo.
Os labregos galegas sentíronse, síntense, orgullosos
de congregarse en tal cuantia
para defender os seus intereses. Déronse conta de que o
individualismo, o illamento e
outros tópicos poden vencerse facilmente; que a unidade
e a loita comun non só son
posíbeis senón palpábeis.
Nesta conciéncia entrou tamén algo de carraxe ao ver o
tratamento de certos meios
de comunicación. Sentíronse
alporizados, e con razón, porque a TVE nen sequer fixese
referéncia no telediário da
noite. En moitos aniñou unha
determinación: "se en Valencia 30 persoas cortan unha
estrada. saen no telediário;
nós cangregámonos cen mil
e non nos fan caso: a próxima vez hai que formar follón,
está claro". ·
Paralelamente os labregos
fanse unha pergunta: chegaria xa coa manifestación? De
momento están á espera da
decisión do Goberno. Unha
espera tensa que non implica
un descoñecimento do camiño a seguir. Os responsábeis .
e a maioria dos labregos parecen telo claro. ·cortes de estracias, marcha sobre Madrid,
folga xeral se fai falta.
.
Neste especial, técnicos da
Plataforma 'analisan en pro. fundidade a situación do sector lácteo· gal ego e a repercusión das pretendidas cuotas . .
Aí as razóns.
o
A. EYRE
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O SECTOR LÁCTEO GALEGO..AS CUOTAS
EDUARDO ESTEVEZ FEIJOO

O sector lácteo. galega constitue,
sen dúv.ida,- o sector hexémóni.:. -co e mais dinámico da econo. mía agrária galega. A sua contripución á Produción Filial Agrária
variou . do 11,5% para o ano
1975 até o 26% 10 anos depois,
en 1985. As outras producións
en arde de importan-za son o
gado 'vacuno de carne que aporta o 15,8% e o sector porcino co
10,8%.
Trátase tamén dun sector de
fondo carácter social pola povoación ocupada no mesmo. Segundo o inquérFto do M ;A.P.A.
de 1980 os empregos dependentes do leite acadaban as 357.180
persoas, entre titulares de explqtación e axudas familiares, equivalentes ao 32% dos activos galeg_os en 1981.
O volume de' leite producido ·
na Galiza en 1985· foi de 1'.640
millóns de litros, equivalentes
ao 26, 11 % da produción total.
española, cunha taxa de - crecimento anual, para os últimos JO
anos, do 2,7%, superior mesmo
á comunitária que foi do 2%.
Por provípnc1as e para o ano
1985, Lugo contribue con 714
millóns de litros (43,5% da Galiza), A Coruña con 526 millóns
(32%), Pontevedra con 307 millóns (18,72%} e finalmen,,te Ourense, só aporta 93 millóns de litros (5,68%).
Esta produción é obtida con
620.000. vacas de muxida (1985),
.cunha produción média de 2.600
litros/vaca e ano. Dez anos antes
(1975) o censo de vacas de mu-'
xida era de- 536.000 e o rendimento leiteiro por vaca de só
2.095. Como. vemos, a evolución
censal é de cativa importáncia,
acadando tan só un crecimiento
anual do 1,5%. Compre constatar, tamén, a baixa- produtividade por vaca (2.600 litros), infeDou inqué-r itos levados a cabo
·polas explotacións da provJncia
rior mesmo aos rendiméntos da
_de A Coruña.
en 1986, para a província de A
e.E.E. 25 anos antes; que eran
Coruña pola Dirección Territorial
Asi a entrega diária média por
de 2.911 litros/vaca (1960).
do Minjstéi;io de Agricultura
explotación seria de 40-50 litros
As causas destas cativas pro(Avance de enquisa) e a Cooper- · mon lonxe dos 725 litros da Inducións están relacionadas coa
tativa Agrária Provincial de A
- glaterra, os 500 de. Holanda ou
baixa espedalización do rebaño
Coruñ.a (LEYMA), refiren unha
os 382 de Dinamarca.
galego: Somente o 50% das vasituación estrutural, presumibelSe analisamos, por estratos,
cas que se muxen son de raza
mente máis achegada á realidaas entregas de leite, decataré· frisona; e mesmo os efe_
c tivos
c;Je. A cuase xustaposición dos
monos de que somente 12.000
pertencentes a esta raza amosan
dados obtidos através de ambas
explotacións (17% do total) acaun nível xenético deficiente, coefontes pe_rmítennos pensar que
dan unhas entregas anuais suxi~tin~o reb~ños compostos por
nos atopamos perante informaperiores aos 30.000 litros de leiarnma1s ma1s ou menos selección certa. A extrapolación cote, que se poden considerar, a
tos, pertencentes, sen dúvida, ás
rrexida dos dados de A Coruña
teor dos dados obtidos através
explotacións mellor dimensioá Galiza, proxectaría a situación
do Programa de Control o Xes-.
nadas ~ máis ano'(adas, e outras
que se pode apreciar no cadro
tión da Consellaría de Agricultude moi baixo nível de seleción.
Nº 2.
ra o umbral ·mínimo de produLembremos que, na C.E.E., o
ción, que permite unha renda
Pésie á evidente mellara esgrau de especialización dos seus
trutural, obtida pola liquidación , igual ou superior ao salário mírebaños é moi elevado, acadannimo_interprofesional. Dito doude 61.000 explotacións con refedo valores tan altos como o
réncia á enquisa de -1980, opa- _ tro xeito, soamente 12.000 ex97,5% en Holanda, o 95% en Luplotacións galegas dun total de
norama do sector segue a ser
xemburgo, - o 85,8% en lnglate75.000 poderian ser inscritas no
moi feble con só o 20% da ex. rra ou o 80, 1% en Irlanda.
rexisto definitivo de Regulamenplotación de máis de 10 vacas.
A nível censal os efectivos ga-- to Estrutural da Produción Leí-'
deiros · estarían concentrados
teira como "Granxas de ProduEstrutura dos
c_ión de Leite" para o-que se esixustamente neste grupo de máis
rebaños leiteiros
xe unha dimensión mínima da
de 1O vacas acadando posib.el.:
de Adesión o 1 de Xaneiro de
explotación exprespda en núme1986, estabeléncense, por pri·E lamentábel a falta de dados mente o 40% do total das vacas
ro de reprodutoras, de 10 cabede leite da Galiza. Por outra banmeira vez en España e polo tanac~~alizados e fiá~eis, ~ue perzas, ou ben unhas entregas
da, as explotacións galegas de
to na Galiza, limitacións á promitan- unha aprox1mac1on rigoam.iais superiores aos 30.000 limenos de 5 vacas, que totalizan
dución de leite.
rosa para coñecimento do sectros.
cáseque o 50% de todas as ex- Os volumes ~rantidos de leitor. O inquérito do Mº de Agriplotacións
de
leite,
só
contricomercializado, totalizan para
cultura de 1980 aporta a infor-/l.s cuotas. Avaliación do te
buen co 20% do censo total.
o Estado español 5.400 millóns
mación máis exaustiva, sen emseu
impacto
no
sector
Outros
dados
que
revelan,
de quilos, repartidos da seguinte
bargo dados máis recentes mosquizá máis claramente, a precamaneira:
·
tran a perda de actualidade da
leiteiro galego.
nedade do Sector poden vir damesma.
,
dos _polas producións . q_btidas , Coa ,entrada en vigor do tratado
Leite para indu~tria
. ,
.
Segundo esta enquisa, ex-is................................. 4.600 m1llons de quilos
tian na Galiza en 1980 arredor
Leite para a venda directa ·
de 136.418 explotacións deleite,
CADRO 1
· .................................... 750 millóns de quilos
equivalentes ao 44% do total
Total .........;.. 5.400 millóns de quilos
das
explotacións
españolas
(308.521 ). A estrutura destas exExplot.
Total Explot.
Explot.
Explo.
Neste mesmo ano, prodúcense
plotacións, atendendo ao tamaExplot. H vacas ·% 3-4 vacas . % 5-9vacas %
_+9v.
%
dous novos acordes no seo da
ño do rebaño pódese ver no CaComunidade,
que - si9nifican
dro Nº 1.
_ .
5,73 .
GALIZA 136.418 45.481 - 35,5
43.138 31,6 36974 . 27,4 - 7.825
drásticas reducións adiciona is
Somente 7.825 . explotacións-na venda de leite aplicábeis en
(5.7 do total) superaba o censo
duas etapas: Un -'- 6% para a
de 9 vacas. Este mesmo bloco
campaña 1987-88 e un - 2,5%
acadaba en España o 17%, si~-·
CADRO 2
.
adicional para a campaña 1988. nificando na C.E.E. (1983) ó 47 Yo
89, q-uedqndo, finalmente, a cuo-do total.
',
ta española na situacións que se
Tamén - o Censo Agrário de
Nº de explotacións
%
Nº de vacas
pode ver no cadro Nº 3.
1982 (I.N.E. 1982) aporta i·nf9rOs cálculos do cadro anterior
mación sobre a esttutura das ex·
1
5.000
explotacións
(20.
%
do
total)
1-2
vacas
revelan que o Estado español
plotacións, advertíndose unha
20.000 explotacións
(26 %do total)
3-4 vacas
deberá praticar unh~s redu- ·
redución importante en canto ao
- cións, que para a Campaña
seu número, cifrado en 109.000
25.000 explotacións
(33 %do total) .
5-9-vacas
1988-89 significarán un 12,53%
explotacións. Como se en tan só 15.000 explotacións
(20 %do total)
i 10 vacas
respeito do leite comercializado
· 2 anos asistimo$ á desaparición
en 1985. Esta redución totaliza
estadística de 27.000 explota75.000
unha perda neta de 715 millóns
eións de leite equivalentes ao
de quilos de leite, que se ben
20% do total.
·

·
·

-

· Chu s García
non afect ará posibelmente du n
xeito horizontal a t odas as explotacións, xa que a normativa
aplicada a Espana admite a posib11idade de resgatala mediant e a
renúncia voluntária de produtores que desexen abandonar o
sector, con cargo aos fondos do
FEOGA, a própria normativa si
que
impede,
expresamente,
afect ar esta cuota resgatada a
outras explotacións, necesitadas
de cuotas suplementárias para
mellorar a sua situación.
Polo tanto esta contracción da
produción incidirá dun xeito grave sobre as explotaclóns galegas, pero tamén dun xeito desigual en función da sua situación
estrutural e de desenvolvimento
acadado: . ·
1°.-As explotacións galegas
de menos.de 5 vacas, equivalentes ao 50% do total, van quedar
máis ou menos con ese censo
de gado, p~aticamente sen posibilidade de expandir a sua produción. Hai que dicer, tamé11,
que estas explotación·s son certamente as menos dinámicas, as
que nas suas previsións de modernización, manifestaron escaso interés en se anovar. A sua
baixa base territorial (3,30 5,40 Has.), así" como as escasas
perspectivas de sucesión na· explotación, permítennos peAsar
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que, incluso nunha situacrón seri
cuotas .o sen futuro no sector le1- .
teiro era pouco esperanzador.
As cuotas acelera~~n, -seguramente, .a sua regres1on.

2º .-Bloco de 5-9 vacas
Este bloco conta con arredor
de 25.000 ~~plotacións. Tráté!se
de explotac1ons en xeral en v1as
de modernización cunhas entreas que regularmente non so5ardan os 15.000 litros de leite/
ano e cuns rendimentos por
vacá -moi cativos. Por outra banda, dispoñen de superfície abondo (arredor de 10 Has. de superfície total) para multiplicar a sua
produción. Trátase dun bloco
bastante dinámico; non en balde representan o 34% do _total
de solicitudes que nos últimos
cinco anos (1980-1985) se acolleron ás axudas derivadas do Regulamento Estrutural da Produción Leiteira (Plan de reestruturación de explotación finaciado
e criado polo Ministério de Agricultura e xestionado na Galiza
pola Consellaría de Agricultura).
Na situación de cuotas este
bloco, moi fráxil, será seguramente o máis afectado dado o
baixo volume de leite vendido
no ano 1985, e a imposibilidade
de acrecenta-la produción pésie
a contar cun elevado potencial
produtivo.

3°.-Bloco de máis de 9 vacas
(con arredor de 12-15.000 explo- .

tacións)
Este é o segmento mais diná-

a

mico do sector leiteiro gale90.
Apresentaron o 50% das solicitudes de reestruturación do sector através do Estatuto do Leite.
As suas entregas de leite rebasan seguramente os 45.000 litros por explotación e ano, producindo arredor do 50% do total
de leite do país.
Trátase do sector que mellor
se vai defender na nova situación de cuotas, dadas as suas
producións de leite, pero sen
dúvida, vai ver tonzadas as suas
firmes arelas de expansión da
produción, que constantemente
viñan mantendo desde hai anos.
A política de cuotas vai impedirr, pois, a reestruturación do
sector, que dada a sua posición
sócio-estrutural, só é posíbel,
mediante a expansión libre e
continuada da produción, proxectada fundamentalmente sobre aquelas explotacións, particularmente as do segundo e o
terceiro bloco e por Ha. e as producións brutas de leite, na perspectiva da mellara substantiva
do nível de renda.
Máis ben, ao contrário, a aplicación das cuotas para explotacións ainda non anovadas conduce ao esfarelamento e liquidación dunha parte importante do
sector da a sua grande debilidade. Os procesos de· regresión e
descomposición
de explotacióans acelérase notabelmente,
vexamos senón, no cadro Nº 4 a
evolución das explotacións a
partir da aplicación das cuotas
en Europa.
Segundo podemos apreciar, as
taxas de desaparición de explotacións, dupl 1canse no bienio
1983-85 que cadra coa aplica-

CADRO 4
TAXA ·DE DESAPARICION DE
REBAÑOS NA C.E.E.
Nº de vacas 1981-1983
1984-85
1-2
-17,8
- ?4,3
3-4
-14,5
-30,20
5-9
-8,7
-18,71

,

ción de ·c uotas a respeito do bié·
n io 1981-83.
Por outra banda a política da
cuota si~nifica unha grave discriminación para Galiza a respei-to da maioría dos países da
C.E.E., en virtude do xeito indiscriminado na sua aplicaciónJ
que se pode calificar de insolidáno e antisocial.
A imposición lineal das cuotas
a todos os países e.E.E., sen
consideración algunha sobre a
situación sócio-estrutural do
sector en cada país, mesmo ignorando a desigual contribución, ou cuota de responsabilidade na xeración dos devanditos . excedentes,. conduce á consolidación das enormes diferéncias e a subordinación _dos intereses dos paises de estruturas
deficientes ao império hexemónico dos do Norte.
Paradoxicamente os países do
Norte, con taxas de autoabastecimento netamente excedentários en matérias grasas, derivados de produtos leitei ros ( 132%
para Alemaña, 126% na Fráncia,
307% na Holanda, 242% na Irlanda ou 235% na Dinamarca
para o ano 1983), perceben
enormes subvención con cargo
aos fondos do FEOGA-Garant1a.
Fondos que proveñen da contribución de todos os cidadáns europeus, incluídos os galegas.
Non esquezamos que o FEOGA
gastarase en 1986 o 31 % (6.553
millóns de Ecu) dos seus fondos
totais no financiamento da organización comun do mercado do ,
leite; financiamento, en definitiva, dos excedentes producidos.
Outro dado que nos permite
valorar a discriminación galeaa
ven dado pola cuota da le1te
para a indústria garantida a cada
explotación segundo o país que
se trate e que podemos ver no
cadro Nº 5.

CADRO 5
Cuota por explotación en
litros para la indústria (1986-

87)

Alemaña ...................... 58.500
Fráncia ..... :................... 59.309
ltália ............................. 19.629
Holanda ...... ............... 186.390
Bélxica ......................... 63.400
Luxemburgo ................ 88.333
Reino Unido .............. 264.258
Irlanda .......................... 61.395
Dinamarca ................. 139.485
Grécia ...... .. .................... 6.065
Gal iza .. .. ....................... 15.100
Soamente Grécia, país cun
sector leiteiro cáseque irrelevante e a ltália, país de estrutura deficiente e de agricultura fundamentalmente mediterránea, dispoñen dunha cuota realmente
baixa. Os demais países multiplican a cuota galega por 4 e até
por 17, coma no caso do Reino
Unido.
Aínda máis, España, país que
ven facendo, ano tras ano, importacións para autoabastecer o
mercado interno, asina un tratado no que "renúncia" ao seu
próprio autoabastecimento ao
admitir, xa desde . o ano 1986, a
importación de leite e derivados
lácteos da C.E.E., segundo ·un
plan P.erfectamente regulado e
cuantificado, denominado no argot comunitário "cantidades ob-

xectivo".

Por todas estas razóns só queda dicer:

Cuotas?
. Non, Grácias.

o

CADRO 3
CUOTA (EN MILLONS DE QUILOS)

Leite indústria
L. venda dfrecta
Total cu otar
Redución a respeito da produción de 19851%)
Redución anual·
Redución
acumulada

.

;

1987-88
-2,5%

Leite vendido
en.1985

1986-87
-6%

. 4.787
869
5.656

4.650
750
5.400

4.371 ·
705
-5.076

-4,52
256

-10,J4
324

-12,53
135

256

-580

715

r·: \...

1988-89
4.261 '
687
4.949

SE QUER
RECEBER
ANOSATERRA
NA CASA
ENCHA
O BOLETINDE
SUBSCRIP-~

.
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.· O CONTÓ DO LEITEIRO
CLAUDIO LOPEZ GARRIDO

jecto de oito milhons de ptas.
acolhendo-se ás ajudas previstas no Regularríento Estrutural
da Produc;om Leiteira. Desgraciadamente, ignorava que osanteriores propietários ja se beneficiaram de ·ese programa e a legislac;om vigente nom permite
um segundo financiamento. De
todos modos, talvez exista soluc;om para o problema do seu parente, segundo lhe dixo D. José
António, que nom lhe sai da
porta desde hai dous meses intentando que forme parte da
candidatura do seu partido para
· as próximas el~ic;ons municipais.

Coa mesma emoi;on e esperani;a que os negros americanos
acolherom a obligai;om da escravitude, seguiu no seu televisor a cerimónia da asinatura do
Tratado de Adesom á CEE. O
sentimento de verme que aco- ·
bilhara na su,a permanén'cia
como emigrante em Holanda esvaiu-se de súpeto. e experimentou umha sensai;om de ingravidade que o elevara até as altas
cumes de condii;om humana.
Fuco evita todo comentário
sobre a miséria daqueles anos
co mesmo digno siléncio com
que soporta os atributos de noble astado que a fugida .da sua
mulher lhe colocou. Do seu pasado nos Paises Baixos só parece ficar a lembranca das autoestradas, as ruas limpas e bem
iluminadas com casas quentinhas que resistem o longo asédio
do rigor invernal, a pontoalidade
dos transportes, a precisom de
máquinas complicadísimas e as
cheas discretas de bébedos solitários em cervejarias que só se
permitiu contemplar desde a
porta .

O seu amigo Xurxo, seguindo
os seus conselhos, abandoou a
cría de bezerros despois de perder o ano pasado, polo fundimento ·dos prec;os, quanto tinha
ganhado nos tres anteriores.
Fixo umha. reconversom tam rápida .que . em dezembro atingiu
os sesenta mil li~ros de leite, cifra que espera duplicar ao longo
do presente exercício.
Fuco acaba de receber umha
carta do ·Sr. Ministro que o insta
a declarar o leite vendido em
1985 para ter direito a umha
cuota de produi;om. Naque! ano
nom figurava como titular da exploracc;om, o leíte entregado er.a
um terco do que pensaba acadar
no presente, e na .casa nom hai
Urll só recibo do Ceferino, quem,
por ce rto, desapareceu coa Carmela o ano pasado polo aritroido despois d~ extender cheques
sen fondos aos ·seus suministradores á conta do leite recolhido
nos dous últimos meses.

Quando marchou por primeira
vez, despois de casar coa Carmela, na corte havia tres vacas
do país. Os velhos nom aceitarom a sua partida de bom grau
até que um ano mais tarde virom a casa amanhada cos aforras feitos. E asi, ano tras ano, a
sua chegada convertiu-se em
agua de maio.
Engancharon a luz por quareñta mil pesos, mercaron duas
vacas pintas, eliminaron a corte
de esterco e fixerom um estábulo do que sairom ao lombo de
um burro as primeiras cántaras
de leite da aldea para levar-lhas
a Ceferino, o único recolhedor
que havia daquela.

D. José António dixo-lhe que
nom se preocupara polo da quota e fixera a declarac;om, que
ésta era a única maneira que tinha o Governo de impedir que as
indústrias baixaram os prec;os
por um exceso de oferta e que
ademais seria considerado um
caso especial.

Lo90 compraron mais vacas,
as le1ras duns parentes, um tractor usado cos seus apeiros e um
tira-leites de pistom para que
nom se lhes abriram os pulsos
de mungir.
Sustituirom o milho e as patacas por prado, cortarom os pinos que nom arderam e decruarom o monte para fazer mais
prados; e fixerom-se famosos o
dia em que, por conselho de um
experto, serrarom-lhe os cornos
ás vacas e colocarom um arame
no que lh es amarravam o rabo
á hora da ordenha.

N

>o

H_ai uns- dias apareceu-lhe um
F fulano
pola porta com pinta de
cobrador de morosos oferecen-

que os banqueiros lhe pareciam
umhas sanguesugas de le1Jtes e
garavata. Tampouco chegou a
receber nenQt:Jmha suvbeni;om
oficial. Parec1a-lhe umha perda
de tempo en~her .tanto papel
para nada. Ao final iriam para
aos .quatro de sempre e os casos
excepcionais que conhecia levavam tres anos esperando que
lhas fixeram-efectivas.

• Adguirirom um tractor novo,
camb1arom a mugidora por outra mais potente que situaron no
alto da parede como se fora o
televisor de um bar, e para compensar as baixadas de tensom
no fluido eléctrico, instalarom
um motor que se queimou tres
vezes. Asi que o seu exemplo foi
seguido por outros vizinhos, tiverom que estabelecer turnos
para mungir, saindo de apuros
em numerosas ocasions coa
toma de torca da motosegadora.

o ·seu espírito ino_vad~r valeulhe . o
. IJl.Qte de "Nederland :', cou-

sa que · no seu foro interno nunca · lhe disgustou. Mantivera
sempre que b futuro estava ·no
leite, que os holandoses. tinham
pior clima e· que só med.iante a
míportacom de · alimentos píara
o gado podiam soster a produ. com. O que ainda h.o jé nom se

·explica é como os países ·exportadores de materias primas
eram capazes de oferta-las a
precos tar:n baixos, quando pola
televis ·
·a ~ue os seus habita
'

do-se-1 he a cobrir a declaracom
pola módica suma de duas mil ·
peseta~, e correu-no a pedradas
· p~lo caminho.
-O pobre do home nom tinha
a culpa -comenta con lástimacada um enterra ao seu pai ·
como pode. Pero ja é demasiado, encima de puta ter que pagar a cama .,
·

Conta-me as suas cuitas na
cocina, mentras limpa de vagar
umha velha- escopeta de caca.
Na televisom um home com aspeito de enterrador erudito expom os ava.nzes· que pa.ra a Humanidade vai dispensar a GueA prolongada crise da empre.rra das Galaxias. Si~ue-o outro
sa na ,que traballava, um accicom cárrego de ministro e o
dente laboral que o puido mandar ao outro bárrio e do que . ·tono convincente dum vendedor
de maquinária usada falando do
conserva umha visíbel coxeira, a
ret<? da mode_rnizac;om e da neimplantacom do IVA e o temor
a perqer a pensom dos velhos e, _ ces1dade de situar-se na vangar-' ·
da das novas tecnologi·as. Umha
sobretodo, as cada ve¡. mais inmorena de cabelo crespo e sorir
soportaveis protestas de Carmela obrigarom-no a retornar defi- . contido informa da inolusom de
um senhor de Murcia, campeóm
nitivamente no Natal de 1985.
de orneos, no livro Guiness dos
Empregou os seus .últimos aforecord s.
·
·
rras nalgunhas melhoras e na
.importai;om de gado sel~cto -o
Fuco só levanta os seus olhos
único que nom deu positivo nas ·
nostálgicos da carabina q·ua~do,
provas da.tuberculina em toda a
antes da sesom de tele-monicre~
párroquia- duplicando o ano
ques, umha melodía familiar adpasado os setenta mil litros de
virte-lhe da fugaz preséncia na
leite do anterior.
pantalla dumhas rítmicas náde~as anunciando o programa de
Seguindo -os seu exemplo, o
seu curmao Carlos, ·que num . JUbilacom de umha entidade
bancária. · Lago volve a olhar os
- principio peasava montar um
bar, meteu os aforros de vinte - canhons que a sua pesada mao
direita ~cariciam. Parece-me ou--an~ na. A!emanha na compra e_
vir-lhe rosmar polo baixo: Ainda
"
· ·""'.'lh... • ca, para a
os vou ter que recortar!
o
roEl nom ·lhe devia nada a ninguén. Austeramente, ·céntimo a
céntimo, ano tras ano, fora levantando a sua casa.

Fixerom um silo, e preocupados póla do.éncia que afectava
~s patas de alguns animais,
aceitarom a sugeréncia, de outro técnico, de derrubar o estábulo, ainda que era novo, e
montar unha instalayom livre e
umha sala de ordenha. A falta
de concentrai;om obrigava-os a
seguir segando e carretando a
e~va, pero aquel sistema qued·ª
v.1ra no extrangeiro enchia-o e
orgulho.
.
Despois de dous anos de es- .
pera para a concesom, outros
d.ous de pelejas entre vizinhos e
· cinco para a realizacom, a· concentracom ·parcelária estivo ·rematada e a rede eléctrica reforcada. lnstalou-se por fim o tanque de frio mercado dous anos
an~es e Ceferino puido ch,e9ar
ate a casa co seu novo camión
cisterna.
·

A Nedérland parece-lhe que
toda a parroqu ia é um caso especial. Os argumentos de D.
José Anton io fedem-lhe. Nom
sabe mui bem por qué ·pero
nom se tia. Sinte-se colhido
nutnha rateira e a sua aguda in·tuiyom de cornudq fai-lhe - suspe1tar que o acabarán fodendo
de umha maneira ou d_e outra.
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MANIFESTO
Xenaro Mariñas del Valle, o único supervivinte da
Xeración Nós, foi o encarregadQ de ler o comunicado
con que rematou a mahifestació'n do dia 28 de
·· A Coruña. Nel exprésanse as ir:iquietudes dos labregos
galegas e descrébese con claridade a situación a que ·
nos leva'ria o sistema de cuotas.

a

Os homes do campo galego desprazamo-nos hoxe,. aquí ante
Delegación do Governo do Estado para mostrar a .nosa decisión ·
de 'd efender a produción leiteira, é dizer, o noso pan, o noso meio
de vida . Fazemo-lo por necesidade, porque se nos· quere privar
da ,única alternativa clara que pode sacar a nosa ·agricultura <ló
atraso e da miséria na que a teñen sumido.
Manifestamo-nos hoxe, aquí, deixamos as nosas explotadóns,
parar demostrar que non somos .bvellas nen bois su111isos, per.mar:ientemente resignados baixo o xugo e a guillada.
Sabemo-nos defende'Í, .e starna-lo demostrando, e 'ímolo fazer
cando e ante quen faga falta, porque non estamos dispdstos a
que se perpetue a explotación que secularmente vimos sufrindo,
nen .a admitir, pasivamente, que se nos saque o pan, a nós e aos
· nasos fillos para pagar o luxo e os despilfarro dos paises ricos
de Europa ..
Non pedimos privilexios, pedimos xusticia.· Queremo~ qué nos
deixen trabéillar e progresar ·naquelo que viñamos fazendo; para
o que Galiza está mellar dotada que calquer país europeu, e para
o que non existen outras alternativas posiveis. É dizer, a pToduCión de leite.
•
Cando nos meteron na Comunidade Ecorrómica Europea, dixose que a integración ia ser benefic,iosa para todos. E agora vemos
que todo era m~nti.ra, que se nos engañou conscientemente, que
se manipu"lou a información, que fomos moeda de cámbjo, o precio que se pagou para que se beneficiasen outras zonas maisdesenvolvidas do Estado e os intereses comerciais europeus, que
buscan no mercado de, 40 millóns de consumidores españois a
saída para O§ seus ex~edentes. Excedentes que nós·non creamos
e que non estamos d1spostos a pagar.
·
Desmantela-se a nasa industria, trasladan-sé empresas a outras zonas, expolian-se os recursos non renovaveis da nosa ·mineria, introduze-se un índice sintético na distribución do fondo
· de Compensación Territorial polo que Galiza sai perxudicada res~
peito das Comunidades Autonómas nias desenvolvidas, abrigase-nos a emigrar, e agora trata-se de · destruir a nosa gandeiria.
Qué queren fazer de nos? Qué oscuro e inconfesábel futuro nos
teñen destinado?
·
Coas medidas que se estan tomando, esta-se cavando a tumba
do sector mais representativo. e mais dinámico da ag"ricultura galega. Pero tamén, se lle está asestando un golpe brutal a toda a
·
.sociedade galega.
Hai-no que subli_ñar. Coa ruina do sector gandeiro, que ninguén o duvide, empobrece-se toda a economia galega. Non se
trata dun simples problema corporativo, senón de unha agresión
xeralizada contra toda Galiza .
•Por iso pedimos a solidaridade de todo o povo, porque defendendo· a produción láctea estamos defendend.o o futuro de todos
nós.
·
E hai-no que defender agora se non queremos .que as futuras
xeracións nos boten en cara o ter .aceitado, m·ansamente, a definitiva doma e castración de Galiza.
Queremos ·poder mirar cara a cara aos noso mios. Que saiban
que non contribuimos a este etnocídio, que nos opuxemos con
todas as nosas forzas, que loitamos até o final por legar-lles un
futuro de esperanza e prosperidad.e que se nos negava, para qu,e
asuman con orgullo e decisión a responsabilidade de seguir
construindo este país.
Sabemos que existen solucións, ainda que se silénCien. Que
houvo excepcións para os paises con peculiaridades semenantes
ás nosas nas que o impacto da Política Agrícola Comunitária podia criar unha crise tan grave como ·a qu~ a. nos an;e::aza. Quer~
mos que se nos dea ese mesmo trato. Esa e a xust1c1a que ped1. mos, a ~olidaridade · cos máis pobres, cos desfavorecidos, que é ·
o pr:.incipio no que. deve estar baseada a convivéncia e a fraternidade entre os povos.
Queremos o diálogo, mais o Goverilo, até agora, ten prestadoouvidos xordos ás nosas lexítimas reivindicacións.
Queremos ne~ociar solucións ·e .non recebemos mais que desprécio e indjferen.cia. Trata-se-nos cunha sobérbia inconcevível
nos responsáveis"de calquer Poder Público, cuxa función primordial é a de velar polos intereses e benestar dos cidadans. Incluso
intentaron fragmentar esta uniqade que tan arduamente fraguamos, chamando separadalJlente aos . componentes desta Plata_forma, porql;le S§lben que: a nasa for~a es!á na unidad.e. E ~é!~e
.mos que utilizaran os me1os de que disponen, como a telev1s1on, ·
a presión persoal e as cartas dirixidas polo próprio Ministér-io
aos productores. Por isa nos opomos as declaracións, porque
pretendemos que se corrixan todos os aspectos negativos que
perxudican aos gandeiro~ galegas e que se recoñezan as peculiaridades da nosa agricultura.
·
·
Insistimos ynha vez mais en .que non viñemos aqui de excursión, senón a esixir solucións para uns probl,emas que nós non
creamos e que se pretende que sufr.amos.
.
.
Referiamo-nos no noso direito a ser ouvidos, a que se abra o
diálogo e negociáción, a que se abandoen .as posturas de intransixéncia que se voJveran contra quen as practiquen ~on todo o
custo político das razóns que nos avalan.
Qué saiban que mentras non negocien cos !exítimos representantes do sector, os gandeiros galeg.os tamén permanecerán xordos perante os requerimentos do ·Governo.
·
E como prova da . nosa vontade negocf adora i.
Delega~o Xeral dC? Gm~e:rno en Galicia o .-mos le1tura a continuac1on. ·
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A

VACA MORA, IGUAL
QUE AS SUAS OUTRAS
COMPAÑEIRAS
PRESENTES NA MANIFESTACIÓN,
LEVABA A ESQUELA AO
LOMBO. ERA OUTRA VÍTlMA DA "CUOTA LEITEIRA".
A CABRA NON ERA VÍTIMA,
ERA FELIPE GONZÁLEZ,
CON VOLANTES E CARAVEL NO RABO. ERA A

SUL,DESDE O LESTE AO
RRABAN O QUE QUEREN:
"VACA DO CAMBIO" SE"QUEREMOS
'PRODUCIR
GUNDO OS DE - MURADE- . OESTE. ERA . GALIZA EN
MANIF~STACIÓN, EN PRO- . PARA PODER VIVIR". E DILLE (CHANTADA)
QUE A
CIAN TAMÉN: "AS VACAS
ACOMPAÑARON NA SUA TESTA CONTRA O "MERCON RAZÓN. ROMERO DlCADO COMUN, RUINA DE
PROTESTA.
MISIÓ~"; "CEE E: GOBERGALIZA". AÓÜELES LABREE
DIANTE,
DETRÁS,
GOS QUE,
HAI
NOVE
NO FAN_ DA GADARIA UN
UNHA RIADA HUMANA. MlLES DE LABREGOS CHEGA- ANOS, BERRABAN "NÓS INFERNO"; "NON MATENON SOMOS EMPRESA- DES A ESPERANZA"; "NON
DOS DESDE A · MARIÑA,
RIOS" ALELABAN MIRAN- . Á-_CUOTA DO LEITE; NON Á
DESDE O CAUREL, DE;SDE
DO CARA UNHA ASESORIA CUOTA DO LEITE ... " O ECO
VERIN OU VAL MINOR,
DE EMPRESAS. NON PRECI- AINDA PARECE RESOAR
DESDE MUXIA A VALDOVlÑO ... DESDE O NORTE AO . SAN ASESORAMENTO, BENAS RUAS CORUÑESAS. o
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.AS DUBIDOSAS ALTERNATIVAS Á PRODUCIÓN O
produción 'de · leite, que como
ben · indica o cadro elaborado
por Sineiro, en calquer caso son
A ·produción de leite na Europa
é unha produción de tipo social, • menos interesantes que esta.
porque permite un rnellor nível
Alternatlvas
de . renda a aquel es .produtores
dependentes dela que calquer
ao sistema de cuotas
outro tipo de produción gadeira
ligada a· terra. Esta e non outra,. Os · sindicatos representantes
é a razón principal de que. os
dos pequenos e .médios produprodutores dé leite comunitári9s
tores deleite da Europa, ou sexa
· incrementasen as suas produos sindicatos progresistass, procións ate chegar á actual situapoñen dous sistemas diferel)tes"
ción de excedentes inconsumíde regulación da prbdución, que
beis. dentro da CEE e imposíbeis
son:
de colocar nos mercados ex.t eriores.
. a) Sistemas de précios· difeO . problema dos excedentes
renciados. Consistiria en pagar o
lácteos na CEE é xa velJo' e coleite segundo nível de produmezan ~ preocupar ás· autoridación . . A · produci.ón global de
de comunitárias hai arredor de
cada produtor iria dividida en
20 anos (Plan-Mansholt) apesar
desa preocupación, os diferen- · tramos de 50.000 litro~ con précios diferentes para cada tramo,
tes gobernos, co fin de acadar
o que faria que para aqueles
un aceitábel nível de vida r.ara
produtores que entregasen máis
os se'us agricultores, nun "salvede 150.000-200.000 litros non
se quen poda" permitiron e in·fose réntábel a produción, por
cluso alentaron a intensificación
exemplo: ·
da produción, mediante as melloras xenétiéa, alimentícia, sani-50.000 litros
48 pta/litro
tária e de manexo da terra e do
de 50.000-100.000 litros
gando,· co fin de acadar a máxi. 40 pta/I itro
map rodutividade e beneficio
ae 100.000-150.000 litros
por explot~ción individual, · ca32 pta/I itro
rregándolle ás arcas comunitáde 150.000-200.000 litros
rias, a parte irracional do siste. 22 pta/litro
ma, ou sexa os excedentes ·que
máis de 200.000 litros
xa teñen a sua orixe na falta de
15 pta/I itro
eficié.ncia das explotacións individuais, é o peixe que roe a sua
précios postas como exemplo
própria cola! Actualmente téntason aleatórios, e serven só
se de paliar esta situación mecomo exemplo, a aplicación dun
diante reducións da produción
modelo deste tip·o precisaría de
(cuotas) e tamén colocando parcoidadosos estudos para levalo
te dos excedentes no mercado
á práctica, pero o que é indubiespañol, contribuindo o Estado
dábel é que en lugar de eliminar
español a financiar os· excedenagricultores · pequenos, . actuaria
tes que non criou e ao mesmo
tempo axuda a nianter a un ní- · como barreira. de contendón
dos grandes.
vel aceitábel esa produción social en Europa depauper~mdo a
,
nosa.
b) O Sistema dos Ouantum,
Calquer outro tipo de produproposto polos pequenos agrición gadeira, produce menos incultores franceses, e que consisgresos globais e menor rentabite en fixar unha cuota en funlidade, como se pode ver nun
ción do número. de persoas que
documentado estudo de F. Sitraballan na explotación limitan. neiro realizado no ano 1984 en
do o número de asalariados
base a_cálculo do Ci"ida 01 (acasignando unha cuota de ·produ·tualmente investígación agraciión de 50.000 a 65.000 litro/ano
rias), tendo en canta as marxes
por traballador.
brutas relativas e considerando
o índice 100 para a produción de
A áplicación de calq1.Jera dos
leite. (Cadro Nº 1)
.
dous sistemas é indubidábel
que seri·a beneficio.so para a
As alternativas
maioria dos nasos gadeiros.
Esta posibilidade é algo que. as
á produción leiteira
centrais sindicais progresistas a
Nun comunicado de data 20-.1nível de estado (C.C.L.L., U.CA,
1987 dirixido "A todos os Alcal- E.H.N.E., · ·efe.) deben discutir
des e portavoces socialistas" o
coas suas bases de cara a incorPSOE da Galiza, , despois de faporalos ou non nos seus progracer unha série de curiosas e .mas de política agrá~ia.
pouco meditadas valoracións- "
afirmacións sobre o problema
Alt.ernativa da redución
das cuotas de leite no noso país,
de custes sen trocar a
ilo ponto 4° do citado -comunicado r~comenda "buscar .outras
orientación prod~tiva.
producións como ovino, oleaxinosas, hortalizas-, madeira ... etc.
E posibel racionalizar a producon amplo mercado e rentabilición nas granxas que teñen nídade". Son precisamente estas
veis de entrega altos (superior: a
producións con SUP.OSto amplo
100.000 litros/ano) das que exismercado e rentabilidade(?) as
ten unhas 1.000 en toda Galiza,
que irnos analizar.
en base a:
·
En primeiro lugar compr~ diRedución do uso dos concen·cer que modificar ou trocar a
orientación produtiva dunha ex- trados, incrementando as proplotación non . é tan sinxelo ducións forraxeiras, isto é posíbel pero nón fácil, incluso se
como poda parecer a primeira
vista (ou cando menos como se- pode producir: sen concentrados
mella parecerlles aos socialistas· como acorre en Nova Zelanda.
-sic-). Se iso fose asi non
Para isa precísanse explotacións
existiria hoxe na Europa .tal produn elevado número de vacas e
blema de exce,dentes, xa. que os granxeiros moi experimentados
·seus magníficos agricultores, - que coñezan perfectamente as
magníficamente apoiados polos ténicas de produción de leite en
seus excelentes tecnicos, orienbase a pastos. E alén diso, un
tarian as suas explotacións de
apoio técnico de especialistas de
cara- as producións correctas e extensión e investigáción que
en cantidades asumíbeis polo
nós non podemos nen-soñar. Os
mercádo; en troques non ocorre
nasos produtores teñen un nível
asi, senón que provoca intermicultural moi baixo e case semnábeis desacordos no consello · pre carecen dos máis elementais
de ministros de C.E.E., manifescoñecimentos técnicos. Supren
tacións des agricultores en. conas suas deficiéncias técnicas co
tra, ... etc. e .en suma conflitividafácil recurso do uso abusivo · de
de social.
concentrados·, pero prescindir
Outro tanto se poderia dicer
deles ou reducir o seu uso palas
sobre o amplo mer~ado e ampla
boas provocaría unha forte caírentabilidade, se existisen tan
da da produción. Problemas de
amplas posibilidades resulta
esterilidade, etc. Co ritmo actual
~ando menos estraño que as
de perfeizoamento técnico dos
granxas europe_
as excedentes
agricultores galegos precisaríanon tiveron evoluído cara ese
mos de 15 a 20 anos pé;!ra que
tipo de producións.
se pudese pór en prática, con reApesar do antes dito, irnos resultados satisfactórios, un sistelatar as diferentes alternativas
ma de produc;ión deste tipo.
Outras medidas complemenou· complementos existentes á
ELOI VILLADA LEGASPI

CADRO 1
MARXE BRUTA RELATIVA DE DISTINTAS OPCIONS GANDEIRA
Tipo de.produción
Vaca·s de leite
Engorde P.e xatos
Vacas de cria-intensivo
Ovellas intensivo
· Ovellas.monte

Vacas de cria~monte

,,..

Níveis prÓducidos

....

7.730 litros/Ha.
975 Kg. canal/Ha.
2,3 v/Ha. 280 Kg. p.v.
22 ov/ha. destete
18 Kg. p.v.
15 ov/Ha. Destete
18 Kg. p.v.
1,3 anos/ov.
1,4 v/Ha. Destete
2~0

M.B. relativa

100
70,3
62,4
52,3

~0,07

Kg. p.v.

24,7

0,8 xatos/vaca
·~

· tárias serian:
-Cría de xatos e xatas con leite natural.
-Períodos de secado das vacas máis longos, pasar de 2 meses a 3 ou o ~ue é' o mesmo ter
lactacións má1s curtas.
Falarlle de todas estas posibilidades de acurtar a produción
de leite a produtores coma os
galegas que entregan unha méctia· de 15.000 l./ano parece un
sarcasmo máis que unha recomendación séria.

Produción de carne 'de
a partir de vacas
deleite

VllCU~o

Ten a vantaxe de que r:ion precis.a romper dunha ma~eira. ~rá~-.
t1ca . con toda unha experiencia

.&•OSAHUA
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INºº·LEITE
CADRO 2

CE~SO DE ANIMAIS DAS ESPECIES OVINA E·CAPRINA (1984) .
Ovino

Capri".o

48.860
99.669
98.222
61.4_54
308.205

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Total Galiza

9.113
21.451 41.288
15.422
87.274

de anos e non precisa tampouco
de ruinosos sacrifícios de gado,
nen de custosas adquisicións de
vacas de raza de carne, as liñas
básicas a seguir serian:
a) Cobrición das vacas de leite
con touros de carne.
b) Ademais do becerro própri o, facer que a vaca no momento do parto adopte outro,
procedente ~a. própria explotación ou adqu1r1lo no mercado.

de ovino, que praticamente non
existen, as1 como xenerosas liñas de auxílio para as explotación a criar e tamén, como non!,
impulsando un movimento cooperativo que leve adiante a comercialización dos años. lsto
quer dicer facer un plan ovino
para Galiza, que crie o sectorpartindo da nada, pois nen sequer existen no país cinco técni. cos medianamente capacitadas
en ovinocultura.

c) Seguir un tipo de alimentación intermédio entre o próprio
das vacas de leite e o das de carne, facendo un uso estratéxi.co
dos concentrados de tal xe1to
que as vacas non produzan exceso de leite (17-18 l./dia) nen
cheguen a unha ~ituación de excesivo enmagrec1mento que faria perigar a fertilidade e a posterior produción.

A alternativa
das oleaxinosas

d) Criación por absorción dun
rebañ o de especialización cárnica.,,,..

Ceba de xatos en pastos
No cadro 1° víamos que era actividade máis rendábel despois
do leite, e unha posibilidade que
se ve actualmente comprometida polos baixos précios que ten
a carne de vacuno, tamén excedentária nba CEE. Desde logo
sería conveniente facer esforzos
nesta dirección a vulg·arizar e
popularizar os sistemas propostos por J. Zea e D. Díaz en lnves_tigacións Agrárias, xa que pode
ser un interesante complemento
para a explotación de leite e seria a solución á tan lamentada
emigración dos becerros galegas pequeniños a Cataluña, Aragón, etc. O problema está en
que os labregos descoñecen ou
desconfían dos sistemas de
ceba en pastos, pero está claro
que aquí xa non podemos nen
debemos construir os cebadeiros clásicos, e carécese de capital para adquirir grandes partidas de becerros polo, que sen
ser a solución aos nosos males
si pode ser unha axud iña.

Produción de
carne de ovino
Este é o único tipo de carne no
que a CEE non é excedentária,
senóri po!a contra moderadamente deficitária, arredor das
250.000 Tm. Praticamente todos
os países membros, están aumentando a sua produción, especialmente Irlanda (pretende
incrementar nun 50% o seu rebaño actual) e o Reino Unido.
Teoricamente no noso país danse condicións axeitadas para a
produción ovina, clima húmjdo
e temperado, boas posibilidades
de transformar montes en pradeiras e unha povoación ovina
autóctona de elevada rusticidade e prolificidade. Características moi estimábeis de partida, o
problema é que a povoación
ovina é moi cativa de cara a.permitir nos próximos anos un crecimento espectacular dos efecti- ·
vos. (Cadro 2)
Por outra banda os nosos ovinos levan canda si unha morea
de chatas, enfermldades, parasitose, conformación deficiente,
produto de séculas de ·a bandono, que de momento somente
. nos permitirían aceder
mer-.
cado local e ás veces en pior·es
. condicións que os cordeiros ref~ixerados procedentes ,de Franc!a, Reino Unido, e os animais
vivos procedentes de Extremadura, Castela ... etc. Diante desta
situación unicamente unha acción !mediata e enérxica de capacitación dos posíbeis gadeiros

ªº

As posibilidades da produción
de soxa na Galiza están por ver,
ainda que non existe a imprescindíbel investigación · basica,
existen alguns ensaios feitos
pola Consellaria de Agricultura
alentadores que contrastan co
· fracaso que supuxo o intento
dunha empresa americana que
trabalíou sobre 200 hectáreas de
montes en man comun no ano
1986. Pero o fracaso foi máis debido a incompeténcia no traballo (sementeiras moi tardías) e á
má climatoloxia do ano pasado
(cun verán moi seco). Sen embargo
países
como itália
(200.000 Ha.) e Fráncia están aumentando as suas superfícies e
obteñen rendimentos superiorers aos americanos (2.000 Kg/
Ha. frente a 3.000 dos europeus) . Alén diso a produción de
soxa está subvencionada na
CEE, praticamente nun 100%, ate cando?- co que se logra un
précio aproximado percibido
polo agricultor duns 70 pta/Kg.
Todo isto está moi ben pero voltamos ao de sempre, os potenciais agricultores gale~os de
soxa non viron unha so planta
de soxa en. toda a sua vida (pensemos que introducir e popularizar os cultivos de millo e da pataca custou case 100 anos) outro
tanto acontece cos técnicos, ·
polo tanto ainda sendo optimistas non podemos esperar que se
xeralice o cultivo da soxa en 1015 anos, tampouco existe amáis
mínima estrutura comercial que
leve o produto ás fábricas de extracción de aceite e de torta. Por
outra banda están as limitacións
ao cultivo impostas pola topografía galega, que unicamente
permitiría o seu cultivo nas terras chairas; xustamente as mellores para calquer tipo de produción.
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A INCIDÉNCIA DA CUOTA 'NAS
INDÚSTRIAS LÁCTEAS
JOSÉ ANTONIO LAGO BLANCO

En reiteradas ocasións tense
dito que as cuotas de produción
de leite constiti.Jen unha medida
que pretende reducir dita produción e que, portante, só afecta
aos produtores, é dicer, aos gadeiros.
_
Hai que dicec con toda claridade que dita afirmación ou é inxénua ou é malintencionada. En
calquer caso, non ·é carta.
Non se trata xa de acudir a
grandes consideradóns macroeA alternativa
conómicas, por certas que sedas hortalizas
xan: · por exemplo, é evidente
que non existiurá unha próspera
As hortalizas non teñen un amindústria láctea sen un adecuaplo mercado, pois xa actualmendo sector produtivo. Difícilmente os horticultores galegos teñen
te as indústrias lácteas españoproblemas para colocar as suas
las poderán competir coas euro- ·
producións, quizá as leitugas no
peas se chegasen a ter as suas
ve·rán, e os cultivos extensivos
fontes de suministro- de matéria .
de tirabeques, xudia ... etc. teñan
prima alén da fronteira. É máis,
algunha posibilidade, pero teo desenrolo da indústria láctea
rnos ben presente o fracaso de
ven en gran~e part~ inducido
SOCOVESA, en Lugo, que pratipolo da gadena do le1te.
camente non conseguiu intereA' marxe do anterior existen,
sar aos produtores, debido á esentre outras, duas importantes
casa rentabiliade da produción
consideracións que nos levan á
de hortalizas para industrializar,
conclusión de que as cuotas de
'~e se non véxanse os graves conprodución de leite · tamén afecflitos 'que periodicamente xurtan á indústria e, particularmenden no Estado ·español a redor
te, á galega. Son as seguintes:
do espárrago, tomate, pataca.
Como se ve, o panorama das
1.· Se ben é -certo que a CEE é
producións alternativas é escuro
excedentária de leite, estando
e esta agravado polo feíto de ca·garantido o suministro á indúsrecer de agricultores, gadeiros e
tria española, hai que tomar en .
técnicos experimentados.
·consideración as distáncias exis. Teria que producirse un cámtentes entre as fábrica"s e os cenbio case imposíbel nas actuais
tros oe produción. Sobretodo no
directrices de política agrária cocaso da indústria galega, para a
munitárias española e galega,
cal se agrava s~ se ten en conta
para que se pudese albiscar al- .
o doble recorrido unha vez elagun futuro certo.
·
o
. borado o" produ-to até os centros .
de consumo: Madrid, Bilbao,
Barcelo~a. _O transporte e a~
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·vi as de comunicación farán moi
gravoso o suministro da CEE.
Este tema foi rigurosamente estudado en _"La agricultura española ante a CEE" do Instituto de
Estudos Económicos, 1984.
A indústria galega e ainda a
española en xer:ar non deben
nen poden renunciar a esa extraordinária fonte de abastecimento que é a Galiza.
· 2.- tense dito moitas veces, .e
é ·certo, que a aplicacióA de cuotas de produción na Ga"liza seria
como fotografar a sua gandaria
no 1985 e <;ondenala a que cada
unha das suas explotacións ficasen para sempre como tivesen
saido na fotografía. É dicer, con,,
todas as deficiéncias técnicas,
económicas-; de infraestrútura,
etc ... que actualmente padecen e
que definen un nível de d'esen- ·
rolo e modernización incomparábel coas· explotacións comunitárias.
Pois ben, as indústrias lácteas
galegas terian que elaborar os
seus productos coa matéria prima prodl:lcida nas explotacións
desa foto. O que quer dicer que
non contarié:ln con leite de iguales características que as indústrias europe?s. ou as espafíol~s
que se sum1n·1stren da FraAc1a,
eón todas as cales hai que competir no mercado: Rotas de recollida. máis longas, menos entrega por ponto de recollida, falta de refrixeración,etc ...
Ou sexa, cuotas de produción
= gandaria e explotacións sen
desenrolar = insuficinte calidade = falla de competitividade =
maos resultados económicos ou
inviabilidade .
A única forma de manter ou
aumentar
participación
nun

mercado cada vez niáis competitivo como é o dos productos lácteos, ven dada pola oferta de
productos de calidade, que só
son posíbeis cunha matéria prima tamén de calidade.
De se aplicar as cuqtas de produción á Galiza, atopariámónos
cunhas explotacións gadeiras en
retroceso ou, no .mellor dos casos, estancadas e obsoletas e,
consecuentemente, unha indústria á que- só lle caberá producir
para_a intervención do FEOGA a
précios mínimos e dilatadísimos
prazos de pago ou aqu-elos produtos que non requiren grandes
estándares· de calidade, os cales, ·
por certo, nen son os que ap6rtan valor engadido nen son os
que solen . consumir os povos
desenrolados qµe xa teñen acadado un certo nível cultural.
Por último, a consecuéncia lóxica e até cronolóxica deste panorama indistrial será, máis tarde oú máis cedo, a .redución do
précio do leite ao~ gadeiro, ª<? lle
fallar a este· producto os atributos p·recisos e á"indústria os má- rxenes ·ou excedentes necesá- ·
ríos para retribuirllo de xeito
que permjta vivir dignamente ao
gadeiro.
Por todo iso, é pr~ciso non
Gair no erro ou a trampa ·de pen- .
sar que a imposición de limitacións á produción non afecta á
indústria. Claro que lle afecta. E
non só a ela, senón tamén a
toda a sociedade galega. E sábese que en política económic!I e as cuotas sono- todo esta relacionado, ainda cando os efec't os se noten. antes para uns que
p~ra outros. ·
o
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H ai un cuarto de século, nove mil familias galegas, dedicadas á
agricultura e á gandería, decidiron que, unidas, tiñan moito que
ofrecer a Galicia. Así naciaLEYMA, como unha grande familia.
Os motivos que entoli nos uniron son os mesmos, que nos seguen
impulsándo para ac.hegarnos cada día á nosa xente: Ofrecer
productos frescos de ca/idade ó mellor precio. LEYMA segue unida
como unha granfamilia, e o tempo déuno-la razón.
Agora celebram<rlo 25 aniversario con alegría e esperamos seguir
levando ó seufogar alimentos frescos e naturais.

Productos frescos de Galicia
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Xosé Ramón
Cendán·

e

O Mercado Comun ·unha feira de . intereses. Non existen os
princípios de solidaridade dos
que .se falan no tratado constitutivo e noutros apartados. Ali
quen máis capacidade · de presión ten, leva ·o gato á água. l')lós
enteñdemos que ·· pertencendo
ao centro económico e estando
situados na periféria estamos en
moito máis más condicións de
compe.tir <;:os nasos produtos.
Desde fóra .da C.E.E. podíamos
facelo moito mellor. De feíto as
p.revisióm~ que tíñamos estannos dando a razón. Nós non
cambiamos de política, vimos
mantendo a d~ sempre neste terreo. O que . pasa é que non podemos .dicer só que o Mercado ·
Comun é mao, senón mentres
nos teñan metido dentro a nível
- político ternos que instrumentar
toda unha série de posicións e
reivindicacións que teñan unhas
melloras económicas momentáneas. Eviden,emente · nós ·propugnamos non ter que depender de Madrid e de Bruxelas
para 'ornar decisións: ese é o
gran problema.

Represent~nte das Comisións ·

Labregas na Plataforma
1

Estamos ainda a tempo
de salvar a. situación'
Xosé Ramón Cendán,
coñecido por "Pepe
Ramón", é un la brego de
A Graña, Abadin, que se
afiliou no ano 77 ás
Com isións Labregas,
cando ainda non tiña 20
anos. Hoxe, ademais de

ser unha das persoas
máis procesadas da
Galiza, pertence ao
Secretariado Nacional
das CC. LL. sen do o
representante deste
sindicato na Plataforma
para a Defensa do Sector
Lácteo.

-

-

Como explicas que as Comisión La bregas estexan na ·Plataforma, o mesmo organismo
oride está a Xunta, ás Cámaras
Agrárias e outras organizacións
forteme_n te criticadas por vós.

O problema das ' CC.LL. non
son as persoas que estexan en
o determinados
-·organismos,
e: como neste caso a Plataforma,
i= - senón que contido ten esa Plataforma. Nós ente.ndemos que se
é Uf) instrumento útil é válido
o sector e a sociedade galega repara defender os intereses da
clama solución, pensamos que sociedade rural galega, e os obse vai acadar unha solución pois _ xectiv.o~ que marca esa Platafornon poderr traumatizar radical~
ma coinciden na maior parte cos
mente a toda unha sociedade.
nosos, que son, de forma fundaEstamos seguros de que irnos
mental, a defensa -dos que viven
conseguir os obxectivos: non á e traballan no rural, estamos aí
limitación de cuotas e e'struturaestexa quen estexa. Se hai alción do campo galego; as duas guén que non ten el.aro o da Placausas van relacionadas, unha taforma irase el, non as Cominon se pode dar sen a outra.
sións Labregas porque estexa el.
N

O pasado dia 28 tivo lugar en A .
Coruña a meirande manifestación da história do agro galego.
No ano 77 as tractoradas e as
manifestacións tamén congregaron a miles de agricultores.
Parece como se o campo galego
sofrise convulsións cíclicas pero
non se dese estruturado, polo
menos sindicalmente, e asi poder manter unha loita continua.
lsto que ti dis está en pe"rfeita
relación coas circunstáncias,
tanto políticas como económicas e sociais, nas que se desenvolve o noso país. Hai que ter en
conta en primeiro lugar que Galiza é unha nación sen estruturar, que non ten unha economia
integrada e interdependente,
etc. Ao estar sen centrar o país,
tampouco o está cada un dos
sectores. Que nos movamos
nun marco colonial e de expoliación leva que tamén a nível de
afiliación aos sindicatos, e a nível da própria conciéncia que
non plantexa a necesidade desta
afiliación, traiga consigo que só
en determinados momentos,
cando a "água chega á gorxa",
sexa cando sexamos capaces de
pornos en movimento. E non
me retiro só ás organizacións,
senón a todos os labregos, que
é cando captan as mensaxes
lanzadas polas organizacións
agrárias. Penso que ese é o motivo.
Aparte diso di ria que, de todas
as maneiras, diante da nova situación que move a política ·
agrária comunitária va1 traer
consigo unha série de elementos, por desgrácia contrários ao
desenvolvimento e ás ganáncias
que pode sacar unha explotación na Galiza, polo que,· daqui
para diante, a própria realidade
agrária vai facer que teña que
estar en contacto moito máis .
coas organizacións. E cando falo
de organizacións refírome tanto
a cooperativas como a sindicatos, pois unha~ non .marchan
sen as outras. E o conxunto de
ambas o que fai que se estruture
o sector. O Sindicato ten un labor de dirección, de informa-·
ción, de asesoramento, e as cooperativas un labor máis econó.ll"!ico, máis de estru~uración, etc.

noso caso sindicato tamén non
é o mesmo que no 77 . Ten unha _·
experiéncia acumulada que lle
va1 servir para enfocar mellar os
temas, con máis exactitude do
lle unha saída tanto ao tema das
que se podía facer naquel mocuotas como á reestructuración
mento que era cando estábamos
iniciando o traballo a nível agrá- · d~ noso agro.
rio.
.Existe esa saída? Cal vai sér?
Pensa logo que estes cámbios
Ternos experiéncia, (por unha
que se van dar no noso campo
parte do que levamos traballan- ,
o van vertebrar xa definitivado e, por outra, doutras zonas)
mente, asentando as cooperatide que tanto a nível dos próvas e os sindicatos agrários?
prios estados, cando saca.n as ·
suas leis, os seus· decretos,
Neste momento dase un pro: como incluso do Mercado Coceso fóra do que se chama a loimun cos seus regulameñtos e
. ta de clases . O problema é que,
'directivas, téñenos camoiado
cos efeitos da entrada na Comu
moitas veces pela .presión:
nidade, P<?díamonos quedar sen
sector. As1 as causas non se po· Este xa non é un problema só
dia dar unha loita de clases no
de produción, vai máis alá, á
noso campo. Cando o sector se
memoria da sua povoación. Se
estructure penso que terá que
darse.
Ese é un proceso longo. A loita contra as coutas e a restruturacióh das explotacións vai englobado dentro da mesma carta,
posto que se nos impoñen as
cuotas non hai posibilidade de
reestructurarse a ambas bandas; tanto a nível d~ tipo asocia- _
tivo-económico como de dirección sindical para acadar mellor
esa rentabilidade. Por iso penso
que agora estamos a dar pasos,
senón decisivos, si fundamentais para reestruturar cara o futuro.

>

Pe~o até que ponto é verdade
esa consigna tan coreada o dia
28: Mercado Comun Europeu,
ruina do campo galego? Antes
era un património exclusivo.
voso e agora parece que-o asume até a direitau.

A nós, nestes momentos, case
non nos importe sequer que a
maloria dos meios de comunicación non no~ . citen para nada,
por exemplo na manifestación .
_Enos igual, ali viuse a poténcia,
a forza da nosa organización. Se
cadra aos reitores deses meios
fastidioulles que a mobilización
tivese obxectivos tan concretos
e ·definidos. Non buscamos protagonismo, o que queremos é
, salvar o sector.
En determinados momentos e
por alguns querse negar calquer
papel do campesinado no cámbio social.
.
.
·En primeiro lugar dicer que a
manifestación do día 28 de Febreiro ten moito máis importáncia que outras, pois, non é o
mesm·o facer unha manifestación · na Coruña ou Vigo por parte. dos que viven ali, ou facela
por xente que ven desde os catre pontos cardihais da Galiza. A
parte diso, estas persoas teñen
moito -menos aceso aos meios
de comunicación, aos dados
económicos, etc. Ainda asi deixou . a sua ·explotación, con traballos que ten .que realizar despois, para reclama~ ·xustícia.
Unha manifestación en calquer
cidade, para co'mparala cunha
labrega, ten que multiplicarse
cando menos por catro .

Pero esta reestructuración
non chegará un pouco tarde. En
certos sectores acúsaselles de
empezar as mobilizacións cando
xa os feitos están consumados. ·

Aqui intentouse traballar por
parte do noso sindicato ·xa desde 1977. A campaña deses que
agora din que cheganios tarde,
máis outros que din tamén que
non é tarde e están hoxe nesta
. loita, naquel momento non· entendian o tema ou non querian
entendelo non contaban cos dados e os estudos suficientes, ou
por intereses persoais e de personalismos. non quixeron asumilos por máis que nós xa os
plantexáramos .nos termos que
os tacemos hóxe ~ Pero como di
E entendíbel tamén que, no o refrán: - máis vale tarde que ·
nunca." Se se afrontase hai 10
!')Ue se ctiamou a "transición pohtica", ao comezo, houbese toda...c>" anos como - ·o propúñamo.s al -:
guns eran mellor, pero tamén é
unha série de expectativas que,
mellor .afrontalo agora que nunlogo, por un ha campaña · moi
ca. Penso que, se reaccionamos
ben ·orquestrada desde Madrid e
con contundéncia, con serenida·seguida .aqui non se pudo contide, xogando todas as baza·s que
nuar . esa loita e esa estruturaternos nas mans, ternos moitas
ciór:i agrári~. - De fodas as maneicousas que· gañar e nada que
ras entendemos que Galiza,
perder. Pudo ser antes, pero xa
coas consecuéncias que se- lle
. veñen enriba, vai ir:.. acadando, , qu~ non foi ~gora estamos ainda a tempo· de salvar a situanon de golpe, pero .si pouco·.a
pouco, esa estruturación e esa
ción, se somos capace.s de semadurez, tanto polos represen- .gui resta dinámica. Penso que si tantes de cooperativas como., ~o
seremos e que lograremos · dar-

Eu, sen · entrar no fondo da ·
cuestión, porque seria moi engorroso, diríalle a esa xente que
nos chama re.accionários aos labregos que, para falar de algo,.
·primeiro hai que coñecelo~ Aqui,
. cunha pm10ación , eminenfemen~ .
te rural,. hai que contar con ese
sector, á forza. Ao mellor alguns
partidos, que non dan dinamizado o proletariado, queren escudar o seu fracaso no campesinado, que. nos últimos anos, aí están os dados, é o rnáis dinámi·co
da nación. E xa digo, non quero
entrar en transfondos, talar da
URSS, ou -da China; unha cousa
· é que podan asumir o papel diri. xente e outra que nunha sociedade eminentemente r'ural se
podan dar cámbios sen contar
con eles. o
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QUE É A PLATAFORMA DO LEllE,
.
É QUE alJER .
1

•

Tino Viz
XOSE TURNES PAREDES .

O dia 20 de Decembro do 1986,
- nasce en Santiago de Comp9stela a Plataforma para a Dtf?fensa
· do Sector Leiteiro da Galiza, na
que están integradas a case totalidade das organizacións agr~
rias e gadeiras gal~gas, co f3po10
de todos os partidos poht1cos,
menos o PSOE. Esta Plataforma
nasce como .resposta á pretensión do Goberno Central de aplicar cuotas á produción de le1te,
tomando como ano de referéncia ó 1985.
Tal como se expresa no primeiro manifesto da Plataforma,
1 o
seu obxectivo fundamental
será o de non aceitar límites á
produción de · leite na Galiza, en
canto non se coñezan outras alternativas debidamente comprobadas e que garanten un nível
de· vida digno para os gadeiros
· galegos..
··
Poda que para entender en
profundidade o que está ·pasando no sector leiteiro, teñamos
·que remontarnos á data da entrada de España na C.E.E.
_
Na primaveira de 1985, empezan- a surdir protestas no'" sectór
leiteirn galego, como consecuéncia -do tratado ,de adesión
firmado polo Goberno do Estado, no que tamén está incluída
a Cuota de producipn de leite
para España. Estas protestas
culminaron cunha importante
manifestación
en
Santiago,
diante do Parlamento Galego, e
cun encadeamento no Ministério de Agricultura en Madr[d, o
mesmo dia da firma do tratado
de adesión ao Mercado. Común.
Esta movida estaba encabeza- .
da case en exélusiva pola Cooperativa Agrária Provincial da
Coruña, · apoiada timidamente
por CC.LL.! USAC, alg~,n ,gue outro colectivo e co
s1 ,pero
"non" das UU.AA., posibelmente máis preocupadas estas pola
política do PSQE, que polas consecuén.cias do M.C.E. para o-.
Sector Leiteiro galega.
Ao lon90 dos ano 85 e 86, a
contradic1ón da política comunitária e os altos précios pagados
pala indústria leiteira no campo,
mantiveron o problem¡;¡ ale~ar
gado, non pasando tle esco1tar
algunha opinión crítica de técnicos espec1~alizados, pero- os ga-

deiros non crian nas .cuotas, alimentada . esta ignoráncia· poi a
realidade do curto prazo.
Despois das mobilizacións, inténtase mánter i,Jnha dinámica
or9anizativa e criase a "Mesa do
Le1te". Con carácter de autoconvocatória reúnense .os sindicatos, a- Federación Galega de in.d ústrias lácteas e cooperativas,
fanse várias xuntas, . elabórase
un documento no que se destaca a imponáncia do seetor na
Galiza, trátase de criar relacións
estábeis de conversas coa administraCión autonómica (Conselleiros Sr. Garrido) e coa Central
(Director. Territorial Sr. Sineiro),
. ten lug·ar a primeira entrevista
co Conselleiro e - o Sr. Sineiro
non recebe, por considerar que
a mesa non e portavoz válido.
· A debilidade das organizacións que compoñen a mesa,
non xera a suficLente <;finámica
para manter a atención das administracións e da opinión pú. bl'ica e a resonáncia da mesa do
leite iría esmorecendo.
,
No ano 86', o Conselleiro Sr.
Garrido, convoca ao sector para
elaborar o Plan Galego do leite,
a cuxa convocatória concorren
todos os inte~rantes da Mesa do
Leite, adema1s doutras cooperativas - e organizacións profesionais.
·
En pleno período de traballo,
xurde o decreto de aplicación
das cuotas e as organizacións
integrantes deciden constituirse
. en Plataforma, xa que o plan en
elaboración sería · contraditório
na p9lítica de cuotas. ·

Quen está na Plataforma
Os Sindicatos
-CC.LL., é o sindicato agrário
·nacionalista con máis solera e ex-.
p.eriéncia dentro do ·campo gale, go. As CC.LL. despois das loitas
anteriores (As Encrobas, cuota
empresarial, folga da leite no ano
78, etc.), sempre moi ligadas todas .elas á alternativa política do
Bloque, plantexa agora unha es. tratéxia moi distinta, onde a loita
sindical de masas pasa a un primeiro plano, deixando atrás- o
sectarismo e plantexa unha estratéxia máis aberta, vendo na Plataforma Linha posibilidade de ampliar as suas bases, para acadar
· obxectivós posibilistas . . Aceita
<apolo tanto a dinámica ·d.a Platafor-

taron nada positivo, e nestes mo- os personalismos dos seus di~
mentos a presión política dos rectivos actuais. Se se consigue
seus dirixentes obrigounos a des- facer coincidir estre movimento
marcarse da defensa do sector cooperativo con alternativas técpara converterse en correa de nicas e de xestión axeitadas á
transmisión do Goberno Central.
realidade do momento, ternos
Para entender algo da sua liña diante de nós un vieira con gran
mellar será analisar as _declara- capacidade de ilusionar a este
cións da administración central e sector.
Das outras organizacións que
do PSOE. Estes acusan á Plataforma de asambleária e de estar están integradas na Plataforma,
controlada pola Conselleria, pero tais como as Cámaras Agrárias,
no fondo témenlles, ainda que a a Federación de lndústrias, a
sua prepótencia os leve a "pasar" Consellaria, etc., haberia moito
aparentemente asi como a tratar que dicer, pero como máis vale
por todos os meios de desacredi- destacar o que une e non o que
tar e dividir a Plataforma, tratan- separa, será mellor agradecer o
do de substituir as organizacións seu apoio, porque caodo a cou agrárias con burócratas a soldo e sa é tan lícita como esta, todo o
que veña á rede é peixe.
poda que utilizando a infraestruEn definitiva ha1 que valorar
tura do partido, o que nos recormoi positivamente o nascimen da un "movimento nacional" de
novo tipo, nada en consonáncia
to da Plataforma, se esta non
co sistema democrático de que existise, seria realmente triste a
presumen.
loita da Galiza frente ás cuotas,
-USAC; non mereée moitos
o Goberno do PSOE aplicaria ra comentários este sindicato, poda
biosamente as cuotas valéndose
dos seus tecnócratas e baseado
que dentro deste colectivo haxa
gadeiros na liña da Plataforma, · na falta de alternativas políticas,
pero a j11coeréncia demostrada' o cal - lle permitiría afogar as pequenas resisténcias que por sepola sua dirección, pon en dúbida
parado podería organizar cada
a sua continuidade como tal orgnanización estábel.
un dos componentes da Plata forma.
As cooperativas e as
A loita vai ser difícil e longa,
asociacións profesionais
pero por primeira vez o sector
leiteiro galega foi capaz de obriEstas organizacións están tendo
gar ás organizacións sindicais
máis influéncia dentro da Platado campo a nível estatal a que
forma da que en boa lóxica lles
asumiran
as
reivindicacións
correspondería, pero a debilidaplantexadas na Galiza.
de dos sindicatos déixalles o
A manifestación do día 28 decampo moi libre.
mostrou ,que a Plataforma non é
Exceptuando a Cooperativa
un niño de caciques, a preséncia
Agrária Provincial da Coruña e
na/ mesma de todas as forzas
Feiraco, todas as demais, son
políticas e sindicais deulles os
n'loitas, moi diseminadas e con
sinais de identidade que necesipouca estrutura orgánica. Apetaba, e deixou o bloca no Gobersar de todo, Goido que serán es- ño (PSOE; UGT, UU.AA,) en cla. tas as máis capaces para consora evidéncia. lidar a Plataforma e impor a coe- .
A Plataforma, polo tanto, ten
réncia necesária.
contraída unha granqe responO ponto máis crítico destas orsabilidade co sector. Por unha
ganizacións é a sua débil solidez
banda terá que conseguir vitó~
financeira e nalguns poda que
rias parciais, apesar do novo réutilice a Plataforma como corti~
xime imposto polos .tecnócrata.s,
na d~ fum,e para encohrir . ~s
e pola out.ra deberá de en~ami
suas 1mpotenc1a~.
· ñar o vertebramento sindical e
De todos os - xeitos, ábrese
cooperativo do campo galego.
aqui unha -posibilidade certa·Está claro que sen . a Plataformente prometedora, a Plataforma todo estaba perdido, polo
ma esta a ser ún meio de encontanto o éxito da mesma xa está
tro para u"nificar o movimento
garantido.
. cooperativo gálego, porque ,es= tase a ver que os intereses das
~K;;:::.-.i----J:a...--....;.---=-'8 cooperativa_s tén que dominar

ma e está a ser unha das organizacións importantes dentro da
mesma.
- Xóvenes Agricultores; é este
sindicato de ámbito estatal: Nos .
primeiros momentos mantiveron
unha atitude discreta, pero foron
asumindo ·a liña da Plataforma,
respeitando as diferéncias da Galiza dentro do marco estatal.
. Poida que o seu reto máis importante consista en que sexan
Gapaces de consolidarse a nível
autonómico, porque de conseguilo podería ·ser unha alternativa
sindiéal interesante que cobriría o
espácio dun sindicato tecnocrático, menos ideolóxico que o das
CC.LL pero por suposto interesante na vertebración órganica
deste sector.
· -UU.AA.; as UU.AA. xunto coa
UGT e o PSOE, forman o bloco do
poder establecido.
A sua pequena estrutura sindical perfníteslle dar bandazos continuamente.
Nun primeiro mome.nto subí. ronse ao carro da Plataforma,
porque fóra da mesm·a quedrían
sen argumentós para apresentarse como sindicato agrário e diferenciarse minimamente do PSOE.
A sua liña dentro da mesma
consistia eñ provocar contradicións e debilitar a Plataforma,
queria que esta asumise toda a
problemática do . sector ·(précios,
· infraestrutura, etc.).'. Nunca apor-
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como quen di
A UN -ANO DO REFERENDO

¡·Adeus,

.ANTES E AGORA, ,
OTAN NON .E BASES FÓRA

Velintonía

3!

XAQUIN RUBIDO

MANUEL LUEIRO REY

O cabodano dun suceso serve,
normalrner¡te, ' para desenterrar
os argumentos a favor ou en
contra. Pero despois dun certo
tempo, cando as águas volta ao
seu rego e as verbas deixan de
selo e pasan a sé converter en
realidades, ven-se as · cousas
doutra cor e as mentí ras xa non
aparecen acochadas detrás de
frases brillantes.
·
Os sucesos acontecidos neste
ano transcorrido veñeri de darnos a razón ao movimento pacifista galega, cando advertíamos
dos graves riscos que traeria a vitória do si. Unha v1tória, que, por
outra banda, non irnos lexitimar
por non expresar a vontade livre
e democrática dos/as cidadáns,
senón unha vontade trocada mediante coacción e ameazas de
todo tipo.
Ao mes escaso da consulta, os
ministros da Defensa da OTAN,
incluído o Sr. Serra, aprobaban a
fabricación dunha nova xeración
de armas químicas, que, nun
princípio, producirían os EE.UU ..
De feito, o Congreso norte-'americano puxera como condición
para aprobar o presuposto que o
acordo tivera o apoio da Alianza
Atlántica _e que os seus membros
se comprometeran a. despregálas nos seus territórios. A aluna
máis aplicada, Mrs. Thatcher: segundo filtracións aos meios de
comunicación, Gran Bretaña será
o primeiro en despregá-las, utilizando os avións F-11 como veículos de transporte.
Durante a campaña do referendo, o governo prometeu manter
o "status" de non integración'militar, pero ás poucas semanas incorporou-se ao Grupo de Plans
Nucleares (GPN), participando o
Ministro de Defensa na aprobación da estratéxia nuclear da
Alianza. Agora, cabe perguntar~
se : con que forza moral vai negar-se o governo español a despre9~r . armas r:iuclear~s no noso
terntono, se as1 o requiren os governos europeus?
Ao mesmo tempo que o Ministro de Asuntos Exteriores declaraba secreto o proceso de integración (Congreso dos Deputados, 1 de Novembro), os meios
de comunicación facian público o
memorandum sobre as relacións
entre a Alianza e o Estado español, que o Governo de Madrid
éntregara en Maio á Secretaria
Xera~ da Alianza. Apesar das negativas a dar explicacións sobre
o contido do documento, o próprio memoraridum aclara que as
FF.AA. españolas entran pola
porta falsa no mando militar 1nte-

e

omezo do mil novecéntos coarenta- e
dous. Madrid cheira
a pólvora ~ a rancho acedo
de cadea·. As sete en punto
do serán, todo quedo durante un minuto. Quedos
os tranvías, quedos os automóbeis, quedas as persoas na rúa saudando ao
estilo fascista. Soa o hino.
O "imperio" camiña sobor
os cadavres, a fame e a
morte.
Tres mozos que fan versos, despois' de sofrir o aldraxe de ter o brazo en
outo, camiñan en direición
a Velintonia 3. Ali estaos
agardando Vicente Aleixandre. Cando chegamos,
penso que os tres sentimos
a sensación dun milagre,
tan forte como deberon
sentir os gregos cando
ollaron que as murallas de
Tebas
erguéndose
elas
soias mentras soaba unha
frauta.
Despois, ouvindo a Aleixandre, mentras nos lembraba o mel que nos roubaran -Lorca,
Salinas,
Guillén, Alberti, Cernuda,
Altolaguirre...
Residencia
de Estudantes .. . A Colina
dos Chopos de Juan Ramón ... voces de Einstein e
Louis Aragon, de Claudel e
Valéry ... Le Corbusier, Keynes, Bergson ... Miguel Hernández (gracias, Ferrín, polas fermosas páxinas adicadas a Josefina, - gracias
por todo o que fixeches e
sigues a facer, ainda que
hai algunha xente que está
oubeando) soupemos que
España estaba viva e atoparía o camiño da libertade. Foron longos os anos.
Mais agora que algo chegou porque algo ternos o
non podemos negalo, Veli ntonia 3 -A casa de Vicente Aleixandre- xa "foi
desaloxada de mobles e li bros e vai ser vendida polos herdeiros"- ("El País"

-

27-2-87).

Cando a piqueta do franquismo non se estreveu a
levar por diante a Veliantonia 3, sabendo que era
unha fogueira alcendida
donde a libertade medraba, a piqueta · do "socialismo" (señor ministro de
Cultura, qué fai no seu despacho?...) arrasa sin dor co
que -tiña que ser un templo; pois a poesía -señor
ministro de Cultura_._ "e

grado, mediante unha coordenación estábel cos mandos militares da OTAN. En calquer. caso,
tjeclarar como "clasificada" toda
a documentación relacionada co
proceso de integracion é un bon
indice do degrau de militarismo
deste governo, e, tamén, ·de que
teñen asuntos impresentábeis
que ocultar-nos.
Por se non chegar, recente.:
mente o xornal . "El País" revelou
que o Ministério da Defensa con-·
sider.aba a posibilidade de enviar
efectivos das FF.AA. fóra do território para incorporarse a· outras ·
bases e misións da OTAN. Ao
mellor o Sr. González pensa que
padecemos amriésia e que non
lembramos do seu repetido compromiso público de que nengun
soldado faria a mili máis aló dos
Pirinéus e que ñon se porian tro- .
pas baixo mandos militares doutros estados.
· O mesmo xornal informaba
que os xefes do exército están
recebendo entrenamento para o
uso de armas nucleares taoticas.
As bombas asasinas lanzarian-se
utilizando as pezas de 155 mm
que posue a artillería.
_
Calquer dia, cando nos ergamos, veremos aterrados lanchas
de desembarco con marines nas
nasas rias, ou avións facendo
exercícios de acrobácia; porque
o letreiro de "Aluga-se" asinado
por Narcís Serra, xa está posta.
O Sr. Ministro ofertou formalmente á OTAN o- espácio aéreo
(e o marítimo?) para entrenar aos
"rambos" da Alianza a cámbio
de "trinta moedas", a saber: reparar as averias na CASA e mercar avións de entrenamento
"made in Spain". lsto é o comezo, pero a nasa terra, nos seus
plans, serveria de ponte para meter na Europa 286.000 soldados
en 24 horas. Non van facer nen-

gun entrenamento?
Todos estes feítos talan-nos da
pollea credibilidade deste goverr:io empeñado nunha política militarista e de subordinación aos
EE.UU.

EVOLúcroN DAS
RELACIONS CO GOVERNO
AMERICANO
No referendo o PSOE .trasmitiu
a mensaxe de que a permanéncia na Alianza faria posíbel
unha . política máis independente dos ianquis. Sen embargo ese distanciamento non se
produciu e, pola contra, é
maior a subordinación ao po~
deroso "amigo americano".
Unhas . semanas -despois d9
referendo, , os avións USA
bombardearor1 Líbia. O governo español non estivo á rnarxe.
As bases de lroite e Esta.ca de
Bares colaboraron para conducir ás forzas agresoras ao seu
obxectivo. A estrada que conduce ao faro e á base de comunicaCións de Bares estivo tomada militarmente, segundo
manifestaron os mesmos viciños á CNOP, probabelmente
para evitar· un posíbel atentado. Un avión averiadó. aterri~
zou no Estado español, de
onde_ tamen sairon os avión-s
cisterna que abasteceron .aos
F-111. Os partos da península
serviron de "descanso do gue~
rreiro" á VI Frota, que está dotada de armamento nudear.
Para maior evidéncia da implicación do governo de Madrid,
as FF.AA. españolas estiveron
durante -o conflito en estado de
alerta:
Cando fracas.o u a reunión de
Reikiavik, distintos meios de
comunicación fixeron-se eco·
da posición de Felipe González
rlentro da Internacional Socia-

lista, enfrontando-se con Bruno Kreisky e intercedendo para
que non se culpase a Ronald
Rea~an do fracaso.
· Varios feítos máis puxeron
de manifesto as relacións de
servidume entre o goyerno de
Madrid e o de Washington.
Agora, hai' SE;lÍS meses que o
soldado americano de Torreión Michael Warner asasinou a
Mig.uel Rojas. Hoxe, ainda n.on
xulgaron ao agresor, que está
comodamente n·a base americana. Tamén no outono, un F. 16 americano estrelou-se en
· Cetina (Zaragoza); a fotográfos
xornalistas ... e até o aó alcalde
do povo· proibiron-lle os mesmo ianquis 1o aceso ·á zona.
Ainda non ·deron néngunha explicación e, por suposto, estes
sucesos non mereceron nen- gunha nota · de prot~sta por
parte do governo do PSOE.
. Nas conversas sobre a renovación do Co'nvenio Bilateral, o
governo norte-americano com~
porta-se coa . mesma arrogáncia. Feljpe Gonz~lez xa ·s.abe
que os EE.UU. ·van consolidar
e ampliar a sua preséncia 'na
base de Rota, convértendoa no
, centro de control e procesamento de todas as operacións
da VI Frota. Os territórios estratéxicos, como Galiza, serveránpara facilitar información aos
disparadores de barcos e submarines, através dos sistemas
de comunicación. Posibelmente haxa unha redución do número de soldados óu mesmo
unha reconversiór:i dalgunha
base, pero para conquerir unha·
maior eficácia militar. Porque a
importáncia militar non se
mede só polo número dos soldados ou dos avións, senón.
poléi función estratéxica. Nós
ternos poucos solcfados ianquis na nasa terra, pero a importáncia de Estaca de Bares e
de .lroi.te ven pola sua función:
centros de comunicacións de
control aéreo e marítimo. Estes
son obxedivos ·prioritários no
caso dunha guerra nuclear ou
_convencional.
Diante deste panorama, faise máis necesário que nunca
xuntar as vontades de galegos
e galegas para defender a soberania da nosa terra, dian.te
da p~ogresiva militarización e
venda aos intereses americanos no mundo.
Afortaleéer os colectivos pacifistas deberia ser tarefa de todas as organizacións políticas
que loitan pola paz.
·

~

unha escola de supervivéncia" como moi ben di cía
· Neruda.

"Baja, baja despacio y búscate entre los
otros.
Allí están todos, ytú entre ellos.
¡Oh, desnúdate yfúndete y reconócete!"

. ME AO 43 36 24

CHARGUNTE
E.PE · "~rRfl'CIÓNS

Non queren baixar, Vicente Aleixandre. ·oueren
estar outos, distanciados.
·Si fo.ras un pirata máis do
Mediterráneo, terías unha
fundación cultural, "benefactor de la Patria", e moitas estatuas ·ciscadas por
todo-los lugares.
·.
Velintonia 3 - r1ada ten
que dicir á Cultura'. Cunha
soia pala,. Velintonia 3 vai
polo ar. Con · moitas gruas
e . .,moitas formigoneiras,
vira para riba un "fermo-

so" banco.

p0RSU~

PARA RECE=~ ·NA CASA

.A N.OSA TE.

·
(pasa á páxina 23)
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Xaquin Rubido é· membro da Coordenadora Nacional de Organizacións
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contos non, enchen

Malleiras .e o imposíbel
control .do··aparato

Brillantina
XESUS CAMPOS

A

brillantina ·ven sendo
na memória algo asi
,
como o brillo pretérito
dos escaparates provincianos. A lua moura,serigrafiada
nos· espellos das bellas drogarias que inu.ndaba·n os narices de champus e. masaxesvárnnis: O reflexo destempo- .
rado das palideces porter'.ías
de· Gardel, das moribundas
xe·s tuais de Ben Turpin. A bri. Mantina, un seródio aggiornamento españolazo. de posguerra, qe infáncia capitalina
no tocador, de Gómez de la
Serna repetindo memeces
palas mesas do bar Pombo.
A brillantina foi sempre un
refúxio de pelu9os 1 de rizo-,
sos e morochos, de marro. quinos descastados. Era a alternativ.a española á elegante
gomina que apontalaba os
, cráneos abso~utamente arquitectónicos dos dadaístas,
dos suprematistas rusos, dos
düdá e até dos contrutivjstas.
Tristan Tzara co cabelo engominado, El Lissisky coa xeometria na cabeza; até os bi·g odes de Salvador Dalí cando ainda era pintor.
A brillantina ficou no tempo como unha resposta rupturista e capilar ao ·desmelena mento romanticista. Ficou
no tempo. Pois ben. Pasaron
décadas: P~rdímos a guerra e
até os obreiros tiveron que
chegar a castigar o seu cabeló os domingos e dias festivos, embreando de betun a
cabeleira.
Outros embadurnaban a
cacholo de _cotio. Os cantaores, os oficinistas de Sind icatos, os alféreces provisionais
de paisano e os señoritos de
província ·nas terrazas de
·

cerme é amarme, sen nen- ·
gunha dúbida.
andó Macário . MalleiHoubo a .salva inevitábel
de aplausos. Xurdiron conras, líder da oposición
signas coreadas axiña por
interna, tomou a paladúcias de gorxas perfectabra naquela asamblea, de
sobra sabia . que non ia ter . mente · fieis. A adesión funcionaba e sentindo que
oportunidades de conque_r~r
mandaba nó ambiente no .lía maioria de votos dos militantes. O aparato do partido · ,-der do aparato cambiou de
tono como - o mellar actor
estaba perfectamente conpara coller pulo: .
trolado e a reeleición tan
cantada que os próprios . . -Que quede ben clariÍío
componentes da lista a·lter- . que para min seg.u ir é ur:iha
nativa chegaban fóra de
renúncia, - un magoam.ento,
tiora e recebian as condolénun grande sacrificio que
cias por anticipado. Tamén
fago- por todos vós.
·
esta vez" lle ía cadrar perder.
Seica asi, falou sen contem- . Outra_fartada de aplausos
e xa o argumento infalíbel:
placións do seu contrincante:
_:_E ·non ·esc:iuezades que
-Non vou talar mal do
vós sodes libres de votar;
c0rnpañeiro, non quero ser
por iso, compañeiros, os
rifón., nen tan sequer vou dimellares líderes somos · os
cer o ·que penso, pero .a todo
mais dotados. Xa sabedes,
·aquel qu_e lle de o voto quebuscade, comparade, e se
ro encomendarlle somente
topades alguén mellor, leváunha cousa: que o leve .para
deo para a casa_.
a casa·.
·
O aparato en pleno estouUns tímidos aplausos apepou noutro grande aplauso ·
, nas rubricaron esta parolaao escoitaristo último. Mada. Os continuístas miraron
lleiras xa sabía o . que viña
de reollo aos afoutos da disidespois. Por non faltar de
déncia. Faltou tempo- para
nada mesmo habia unha .
que replicase o ·líder do apacerta compensación de .vo- ·
- - rato.
·
.
tos para que non quedase
-Xa vístedes, benqueridos amigos, .o que o campa-. dúbida sobre a relativa forza
da oposición interna: Queñeiro quixo expresar dun
daba salvada a natural disxeito sinxelo e nada alporicrepáncia, a crítica histórka,
zado: Que me levedes para
a casa, que me acomodedes · a imaxe de equilí_brio. Mentres se facía o recontb de vono· voso lar, que cheguedes
tos Macário Malleir.as pensaa coñecerme na intimidade.
Certamente é a mellar invi- . ba que, no foñdo, perder outra vez non era tan mao. Portación á reeleición que podia
que gañar,·o que se di gañar
facerse, · unha e.llamada · á
continuidade, . porque coñe- · ti_ña que Sftr xa nen se sabe.
X.X. PIÑEIRO COCHON

.
C

martini e olivitas os domingos, logo da misa de unha.
Paco Vázquez, que é unha
sorte física de Suspiros de
España, gasta ainda brillantina e pasa pgr ser un alcalde
europeu, ignorando que na
comunidade hai máis de médio século que empregan gomina. Até as últimas tornadas xeracionais saben das
avantaxes do wet gel. Levan
crestas e reivindican con xusteza nas paredes coruñesas a
necesária posta ao dia do
mandatário:
"Paco,
faite
unha cresta" .
Que se lle vai facer. E causa de· mal gosto. E o alcalde
coruñés S(:}mpre se distinguiu
pola horterez indumentária.
Algun insensato, coma o di-

rector deste semanario, que
leva os pelos de punta como
se fose un posmoderno (termo este que tan só utilizan a
estas alturas Poblet e Méndez Ferrín) atreveuse a chamarlle "Faraón" e "Rei Sol".
Perigosos eufemismos que
non din nen a metade que os
calificativos que Vázquez emprega para os seus opositores e que ademais lévanno a
un ao xulgado de cabeza.
Non é para tanto. Discrepo.
Xa quixer o mandatário un
relumbrón coma o de Tutankhamon. Paco_ Vázquez é
máis próximo. E español.
Como Lola Flores. Caciquil.
Como Alfonso Malina. E colonial como a paisanp da etiqueta da colónia Varón Dandy.
o
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Albor' limpa .millor

ALBERTE MARIÑO

N

on faltaba ·r:iinguén. Ali
estaban todos os portavoce~ dos grupos parlamentários agardando a chegada do vice-presidente da Xunta . .Forari convocados co"n urxéncia para debateren "á petit
comité" a tensa s.ituación políJica do país. Na oposición existía unanimidade sobre a necesidade de pór en .marcha unha ·
comisión de investigación· para
rematar cos· chanchullos e escándalo que florecían con .frr::"
tensidade nas filas do centrodireita. Todos os portavoces
estaban seguros de que ese era
o motivo da convocatória ur·xente.
No reservado do. "Xi ro",·
duas .da madrugada, os porta:
voces mataban o tempo de espera fumando ·"Winston" da ría
e bebendo água mit'leral. , Todo·s querían estar lúcidos polo
ben da Galiza. Mariano, o vicepresjdente, entrou no local coa
sua. _acostumada delicadeza.
Avanzou ·cara o seu butacón,
tropezou cun pa·r de sillas, tirou
catro ou cinco bote,llas de água
e sentouse.
-Señores portavoces, les he ·
convocado en lugar tan 9bviame.n te atípico porque la gravedad de la situación así lo re,_ quiere. El ·Gobierno está d~so
~ lado, el país todo está desolado ·
·a; r:.n
"'.l ·'·· ~
~ ce
J_ •..,_,,e: af'ru:5n P;)(e e
.
·
mtJnl::J
.
•
•
•
•
•
(J) v hasta mi mamá está desola~O!>'
J-•
. r/'J da. Con eso les digo todo. -·
d~cia ch:. fé,. d9r GZ.J'fra Fni~.-_g -Claro, veña a soltar niillóns
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~para asegurar a gobernabilida-

. ea

j

una caja de papel higiénico
que, para desgracia de nuestras instituciones, se comercia liza bajo la marca "Albor''.
¿Aprecian ustedes el pérfido
paralelismo que se ha querido
establecer y el daño que tal acción puede acarrear a la impoluta imagen de nuestro presidente?
-lso arrégrocho eu axiña,
Mariano.
Antolín Sánchez (PSOE) expuxo aos portavoces o plan de
acciói:i.
-Teño influéncias no Ministério de Sanidade e podo arranxar · que retiren do mercado
galega esa marca de papel hixiénico.
Camilo Nogueira (PSG-EG)
alporizouse.
de, veña a cobrar comisión, e
-Non será co apoio do noso
' despois pasa o que pasa.
grupo. Esa medida ataca ás
Rodríguez Peña, o fogoso
máis fondas raigañas do xogo
portavoz do PNG estaqa disdemocrático.
posto .a botarlle a bronca ao
De súpeto., Xosé Manuel ·Bei.vice-presidente, pero Mariano
ras rascou debaixo do sombreicortouno en seco.
ro, ergueuse e, coa solen.idade
-Señor mío, me temo q'ue
que a xuntanza requería, prousted no ha entendido mi plan- . puxo a solución.
teamiento. Este· Gobierno actúa
-Eu coido que o incidente
siempre dentro de la más estricta, y más excrupulo~a me pode aproveitarse para maior,
glória do presidente. Chega
atrevería .a decir, legalidad. Ese
no' es el tema. Nuestra desola- con facer unha campaña publi..cióri tiene su origen en la re- citáría en pren~a, radio e t~levi
. ciente actuación de un ·desal- sión cun eslogan atractivo. Que
mado que ha ·intentado mofar- vos parece o de "Albor" limpa
·
··
se de nuestro respetado presi- mellar? ·
dente, y a la vez de nuestro
A proposta, por unha vez e
querido socio Senén Bernár- . sen que sirva de precedente,
dez, con el envio anónimo de foi aprobada por unanimidade.

ANOSA TERRA

···
o
.
,
.
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·
·
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A série galardonada.figura
entre as incautadas pola policia en Vigo
-·-·-
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Moi adiantadas as xestións
para recuperar a casa ·de Curros

~

.Delmi Alvarez,
prémio Fotopress 87 ·
O prémio do certame Fotopress 87, no ap_?.rtado de instantáneas·
série, correspondeu ao fotógrafo Delmi Alvarez polas
fotografias obtidas durante o conflicto de Telanosa en ·
Redondela e publicadas en A NOSA TERRA o mes de Marzo
do pasado ano.
.
Esta série formaba parte precisamente da exposición
incautada recentemente pola policia nun pub vigués. O certame
de Fotopress é o de máis prestíxio dos que se celebran no estado
e a el concorreron este ano, no total das diversas categorías,
1.500 in tantánea e 250 fotox-omalistas.

Ás conversas para a compra do imóbel no que pasou a sua
infáncia o maior poeta civil da nosa literatura, Manuel Curros
Enríquez, na sua· Celano\:'a natal, e a sua consideración como
ben cultural e adicación a casa-museu seguen adiañte agora con viso§ e compromisos políticos públicos' que parecen
.. ,
irrevocábeis.

A fotos que o
diário non quixeron
A série de foto do conflito de Telano ·a, que agora receben e ta importante di tinción, e que lle permitirá formar parte do anuário Fotopr
87, p uen xa unha longa
traxectória: ademai d er publicada
orixinariamente en A
NOSA TERRA, formaron parte
de diver a expo ición (Fotobienal en Vigo, Xornada Vigo-Porto ... ), ademai de catálogo etc.
A ua última pre entación pública
foi nun pub vigués onde, oito días
de poi de er inaugurada a expoición, foron requi ada pola policia, dando lugar a diver o incidente (ver ANT nº 308), C ncorre ne ta fotografia a circunstáncia, egundo no comenta agora
Delmi Alvarez, de que no eu momento nengun diário quixo publicalas ape ar de er notícia e de
posuir un valor recoñecido.
O Prémio Fotopre é convocado de de hai cinco ano pola
Caixa de Pen ión de Catalunya e
a el concorren ca e todo o fotoxomali ta do e tado. E te ano
ademai -de Delmi Alvarez foi
premiado outro galego, Manuel
García "Magar", na e pecialidade
de cultura e e pe táculo. I to pode
con iderar e unha e cep ión dado
qu a mai ria do participante no
concur o de cada an
n profii nai de Madrid u Barcelona.

da cri

tos-campos da cultura. Delmi forma parte di o, indica Sendón, daí
a ua capacidade para meterlle o
17 mm ao guarda na porra".

O factor humano
Para Delmj Alvarez o panorama
do fotoxomali ta na Galiza non é
o óptimo. "Vai moi lento, afirma,
o recoñecimento por parte dos
editore de xomais do papel da
imaxe, do fotoxornalista e do editor gráfico que deberian cumprir
unha función e pecífica á hora de
tratar a imaxe. Por outra parte os
xomais están pagando a foto a
300 ou 500 pe etas, agás dun par
de empresa que a pagan a mil.
Fora da Galiza a foto páganse a
5.500 (formato l8x24 e branco e
negro). Normalmente a foto aqui
cumpre un papel totalmente ecundário dentro do perióilico. Uti1íza e a foto para encher e ademai o normal é que e trate da
foto e tampida , de chegar, di parar e marchar".
Para Delmi o importante da
foto "é a parte humana. Aí radica
para min toda a forza da fotografía . En egundo lugar e tá o que
da er un tema de actualidade e
t rceiro que ne a foto poda meter
t d o qu ne e momento e tou
entindo. Sobretodo nece ito que
en cada fotografía apareza un
gato, un n no unha vella, dou
home d e palda on ombreiro
ou xente a-gardando polo autobu " .

A viaxe
A marxe da ua fotografías máis
coñecida Delmi é un gran afeizoado á viaxes. Mái que a sua
foto de actualidade gasta de comentar as imaxes recollidas ao
longo dos moito países ·que ten
vi itado: Inglaterra, Fráncia,. Hungri~ e sobretodo Alemaña. Sempre preparado para situarse axiña
no lugar onde pode estar a foto de
actualidade, a testemuña humana,
parece igualmente disposto a coller o tren ou o avión e viaxar a
calquer país.
Ao chegar o momento de ser
fotografado para a entrevjsta, Delmi, o sernpre disposto a lanzar o
gran angular sobre todo o que se
mova, Illostra unha enórme timidez. Aproveita ese intre para lembrar a todos os fotoxomalistas que
coma· el, e pésie a·todas as dificuldades, están nunha etapa de superación, deixando cada vez en)'llellor lugar a crónica gráfica deste
paí~. Refírese, como non, ao Xurxo Lobato, ao Tino Viz, a Fernando Bellas nos seus tempos, ao
J.L. Tejero, Guillermo Cameselle, X.M. Albán, Alvez, etc.. D
M_.V.

No 1952 fúndase o Patronato
Pro-Casa Curros Endquez, cuxa
función estatuida é a de "coidar de
todo o concernente á adquisición,
consecución e destino adecuado .
do. imóbel indicado, administración dos intereses que con tal fin
se reunan, constituíndose unha
Xunta Directiva para o desenrolo
<leste obxectivo" A sociedade estabelece o seu vencello coa Sociedade Unión Orensana, e o tesoureiro desta cede, no 1954, todos
os direitos de admimstración ao
Patronato, que pouco máis fai que
constituirse e organizar alguns actos até o início, desde o 1~59, dun
prolongado siléncio que chega até
o 1985, eff que se retoma: a idea e
se mantén a sob~rarua nos trámites do Patronato, que elixe unha
nova directiva, á frente da cal está ·
o _alcalde de Celanova, e inclue a
Xosé Posada, X.M. del Caño,
Mendéz Ferrín, Manuel Alvarez,
Ce_sar Ig!ésias, Celso Montero, Ig-nácio Rodríguez; Luis Ferreiro e
. representantes da Diputación de
Ourense e · da Xunta de Galiza.
Precisamente en vários dos actos
públicos que se realiza.Il para espallar- a id_ea e conseguir unha
meirande adesión popular e insti_tucional, é o presidente Vitorino
Núñez quen compromete publicamente ·a sua palabra de levar a bo
_porto as xestións da adquisición e
acondicionamento da casa de Curros.

Ben cultural

Estado actual da casa de Curros

No número 20 da Rua do Príncipe
-antes chamada do Rollo-- en
Celanova, empeza a vivir Manuel
Curros Enríquez nos primeiros
dias de Novembro do 1857. Tiña
nesta altura 8 anos, e aí vai transcurrir o cerne da sua infáncia.
Unha casa de duas plantas cunha
pequena eira na parte de atrás,
que á morte do pai de Curros quedou en herdo á filla Sofía e ás
suas netas. Nesta altura comezan
as subdivisións da'propriedade por
canto Sofía vende ao pouco tempo
a sua parte.

segue transmitíndose directamente
até chegar ao actual propietário co
que se seguen'. neg9eiacións para
poder adquirirlla e completar o
apaixoado proxecto cultural, animado con particular esforzo desde
a revista ourensana "Follas Se. cas".
Recontrues~

o patronato

A parte comprada pola Sodedade
emigrante cubana, é , cedida .en
. usufruto ao concello, que durante
- un dilatado perfodo de tempo emprega como fogar . para farnílias
No 1927 a Sociedade Uruón
desvalidas, o nalgun-momento utiOrensana de La Habana merca a · 1ízase como cuartel da ·Guardia
parte das sobriñas -de Manuel CuCívil e xa desde"hai trinta anos o
rros -por 16.000 pta. de aquel
seu· Úruco Córnetido era servir de
tempo- _e é a outra parte a que
depósito ~unicipal.

"Olhares

de Perfil"

Teatro galego-brasileiro _
"Olhares de perfÍl" é o nome da
primeira produción teatral baseada
na colaboración da Caliza e · do
Brasil. As. funcións de estreia serán os días 18 e 19 de Marzo no
Centro Cultural da Caixa de Aforres de Vigo, · a cargo do _grupo
"Arte Livre" que xa se dera a coñecer na. Galiza cóa ·..sua obra
"Amar verbo intransitivo". Ao
plantel habitual da compañia in""
corpóranse nesta obra galego-brasileira un actor galego, Vítor L.
Mosqueira, asi como diversos co- laboradorés.
A acción da obra sitúase na California do outono do 39 e as suas
personaxes principais a recrean o
mito ''Garbo" e a vida dun exfüado galego na América.
o

Recentemente ·apresentouse un informe de Felipe Senén, director
do Museu Arqueolóxico de A Ü?ruña, · que chama á dedaración,
amparado nunha prolixa lexislacióri respeito, da casa de Curros,
"para que integre o Património
Cultural da Humanidade. Faise
mxente nos nosos ilias a fin de
saldar unha vena· aspiración de
mojtos emigrados en terras cubanas, as mesmas· que coñeceu Cu,rros, e de cumplir xustícia . co
máis grande poeta civil e precusor
da galeguidade c~ntemporánea".
Prevendo o éxito xa hai elaborado un detallado proxecto de restauración que se 1evaria a cabo en
canto finalizasen as xestións de
compra e mesmo se teñen xa rea.lizado contactos coas per~oas .que
puderan residir ainda en Cuba e
relacioadas coa Sociedade Uruón
Ourensán.
O fin, claro está, sería ' reunir,
. dunha maneira viva e que fomentara. o ilinamisrno cultural, todo o
material relacionado co poeta .e
que hoxe conservan con toda a
dignidade,. á espera dunha custódia pública, os seus familiares directos.
D

x.c.

Novo disco de Amáncio Prada

sobre·poemas· de Cunqueiro
"A dama e o cabaleiro" é o título
do novo LP que pon no mercado
o cantautor do Bierzo, Amáncio
Prada; quen estivo nos dias pasados en Vigo para a sua apresentación pública.
.
, Amáflcio Prada · fixo un recital
de iniciación e de promoción des. te seu último traballo, cuxa estreia
fixérase hai xa un ano en Mondoñedo, pátria pequena de Cunqueiro, nas Festas de San Lucas e no
mn.rco da praza da catedral.
Aquí, en Vigo, Amáncio Prada,
acompañado dun nubeiro de fotógrafos, cámaras e xomalistas, viax9u até a Illa de s.an SÍJilón, ill.a

do

·afca.Ide Soto
que as xestións
conseguira abrir para o evento,
xestionando directamente ante o
Ministério de Agricultura, e actuou na própria ermida cantando
a sua versión musicada do poema
"Sediame eu na errnida de San Simón",_ de Mendiño.
·o disco agora editado inclue
coñecidos poemas de Alvaro Cunqueiro: "A dama que ia no branca
cabalo", "Outono cedo de gaitas'.',
"Cantig_a nova chamada n"berra",
e asume a versión que popularizara Luis Emílio Batallán de "No
niño novo do vento".

•
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Octáviq Gómez·, director de- cine cubano
Vaí dirixir a versión ·da - novela
Octávio Gómez tivo unha intensa
estáncia no noso país. Os días anteriores· é rodaxe·, atendeu numerosos requerimentos dos rneios de ·
comunicación, afirmando que "en
canto estexa detrás da cámara non
podo perder para nada a concentración". FQi a.gasallado pola
"Asociación de Amizade GalegoCubana Francisco Villamil", e ultimou todos os detalles desta produCión cuxo coste non sabe estimar, "é unha produción cara. Non
sei exactamente o coste, pero sei
que nengunha das cenas, nen dos
meios que me' plantexei, foron
obstaculizados".
.
Falamos con el da película;· baseada na novela de Miguel Bamet
-ver entrevista co escritor no nº
· 165 de A NOSA TERRA-, e da
traxectória do cine cubano. ·

'~Gallego" d~

Miguel Barnet

"Gallego", a novela de Miguel Bamet vai ser levada ao cine.
Unha coprodución da "Cinematografia Cubana", "S.G.
Producciones" e a Televisión Galega ·permítelle a Octávio
Gómez dirixir es.te prox~cto que estivo xestando durante catro
, anos "nos que me tivo bloqueado sen poder filmar outra causa.
Cando parecia que había que abandonalo proxecto, voltaba .a
reabrirse a posibilidade de facelo . Afinal logrouse". O direc~or
cubano e_stivo nestas semanas .na Galiza para rodar os planos
que se desenrolan aqui.

Que análise da emigración ga. lega se desprende da película? '
Non está ·dada como análise
profund<!_ das motivacións económicas. E unha análise, non ex. _,austiva, que se reflexa a partir do
problema de Manuel, o protagonista: marcha despois da morte do
pai e ante a situación de iniséria
na que vivía. Dram_atúrxicaniente,
a película non é de ensaio, pero
si recolle unha idéa fundamental,
expresada coa imaxe dunha série
de choques vitais através do que
se recollen estas ideas .

· Pero fuxe dos tópicos do
"emigrante por aventura", e outros semellantes?
Afortunadamente a pel í éula é a
his.tória de dous emigrantes galegos, cada un cunha procedéncia
·económica e local diferente e
unha perspectiva de Cuba diferente . A película, ao tratar 70 anos
· da vida dun, home, pudo facer refer~ncia a que non existe un só
· tipo de emigrante; aihda que as
causas podan ser as me.smas. Penso que se fuxe do tópico do emigrante que vai gardar todos os cartos para regresar ao país. O person·axe é contraditório e mostra esa
diversidade: cando ven a Galiza
pensa en Cuba e estando alá pensa
no seu país . Obsérvanse todas as
contradicións da emigración, no
posibel dentro do desenrolo dra- .
mático dunba película:

O cine cubano ten un certo
senso épico, resposta isto a unha
característica xeral do seu país,
ou é marca de identidade dos
países liberados?
·
Está en función dos · temas que
trata pero si é algo que se d~spren
de de todo o noso cine. Parece un
absurdo pero foi co triunfo da Revolución que nós coñecirnos a história real donoso país, que até entón fora minimizada, ocultada, terxiversada, e xustamente desde o
1959 nós empezamos a coñecela.
Este . descobrimento duo pasado
tan rico, tan cheo de loita e heroísmo, impregnou ·a nosa maneira de manifestamos, ainda nos ternas menos aparentemente épicos. ·
O que sucede é que esta épica,
que surxe tamén ao calor dos pri.meiros anos da Revolución -ain<la que penso que ese carácter en .
Cuba non ten desaparecido de
todo--, esa forza, marca a nosa'
· maneira de facer cine.
Non ·quero borrar a etiqueta que non me gostan- de social
para· o noso cine, pero- no noso
caso penso que hai, mais que .intencións de carácter social, ÜJ.te~
cións de carácter cultural, que
para min encerrand9 o social,. van
máis alá, e refuen ao feíto de descobrir ·a forza da nosa cultura.
Creo que un artista en liñas xe. raís exprésase para dicerse as cousas -a si mesmo,. pero con .conciéncia de que.llo está dicindo a outras
persoas. El é o primei.r:o que se di

cando dis que a Revolución empregaba o cine como arma ideolóxica, si, pero se por ideoloxia entendemos tamén cultura. Se por
formas de pensar entendemos formas de comportamento, de fa. cer.'.. ou sexa cultura. Através· do
cine expresouse efectivamente a
nosa forma de pensar corno revolucionários, como comunistas,
pero non era só reducido a iso , era
máis amplo. Non se exibian películas duo só determinado carácter
ideolóxico, senón de determinados valores cul~ais e realizadas
en moitos casos por persoas que
non tiñan ppr que compartir · os
nosos pontos de vista.
Cando o cine chega a pontos
· tan alonxados das cidades, cando
se mete no monte, nos lugares
máis alonxados e recónditos, non
só se levan películas de noticieiros cubanos, lévan e película de
Chaplin, de aventura , . . . trátase
de dar un amplo panorama.
Ademais o ideolóxico non ten
por que non ser diverxente. En
todo proceso histórico ,hai pontos
diferentes de vista, que nun momento dado poden ser homoxéneos pero non quec dicer que todo
o mundo pense igual: esa uniformización non existiu en Cuba.
Hai toda unha maneira de expresar as ideas e os feítos que se expresan por multitude de cámbio .
Non seríamos materialistas dialécticos se non ademitísemos esa
pluralidade: a verdade tópala polo
choque de ideas, ás veces diverxentes.
Esa reacción é comun a todos
os povos que se descobren a si
mesmos: sexan galegos, sexan
africanos, sexan calquer povo negado ou que tiña oculta aos seus
ollos a própria realidade.
Vostades sofriron, como t~dos

os países asulagados pola indústtia americana, unha certa colonización do gosto:,..,Hoxe ponse
as suas co~sas, os seus descobrimentos, e iso non lle ·q uita valores
sociais a unha obra 1 porque. se ti
non sintes o que estás dicindo,
non tes necesidade de aclararte a
ti .m esmo, perde moi-to ~entido esa

obra.
A revolución puxo un especial
énfase en levar o cine a todas
partes. A<;lemais de razóns de
tipo ideólóxico, aquel esforzo xe-

rou toda unha escola documentalista. Como influiu
cinematografia cubana posterior?
·

na

· 1

Fundamentalmente.
Permitiu
formar a estrutura de cadros, de
criadores de cine. Non só nos
marca aos que .vivimos directamente ese proceso, senón que
marca aos que posteriormente se
integran no cine, porque se deu a
coñecer o cine masivamente. Pero

Música de Pablo
Milanés coa
colaboración
~ do

grupo

''Muxicas''
O proxecto ambicioso que dirixe Octávio Gómez conta cun coñecido elen~o
de actores. Sancho Gracia será o protagonjsta principal, Jqrge Sanz ("El año
de las luces"), Manuel Galiana, Paco Rabal, Rosalia Daos, Fiorella Faltoyano,
Alvaro de Luna e diversos actores cubanos e galegas encamaran diferentes
papeis menos .preponderantes.
.
O guióQ foi elabofi:ldo polo. próprio Octávio Gómez, con Eduardo Calvo e
Mario Ca.mus e vai ser rodado na _Galjza (Mondariz e arredores, Vigo, ... ),
Madrid e Cuba, ainda que Octávio Gómez., anuncia que, no noso país, non vai
h.aber identificación local algunha no resultado final. A pelicula·estará lis.ta a
roáis tardar no mes de Novembro "no que se estrenará como moi tarde'.' .
A música de "Gallego" vaina compor Pablo Milanés, e con ese motivo
estivo neste.s dias pasados aqui, preparando a sua colaboración co grupo "Muxkas". Para o director "trátase dunha magnífica oportunidade de lograr unha
simbíose entre a música galega e a cubana. Non con pretensión de continuida.de pero si de lograr unha mistura- até agora inédita".
Prevese que a duración final da fita sexa de duas horas e TVG, que participa
na coprodución, resérvase de emitila despois. unha série de 2 ·ou 4 capítulos. o

Un director
experimentado
e de raices
g~egas
Filio dun emigrante orixinário
dunha aldea de Viveiro, Octávio
Gómez coñeceu Galiza despois de
que "o meu pai nos fixese coñecer
toda Cuba. El dicia que non gueria
que · repetísemos a súa expenéncia
de deixar o seu país sen poder coñecelo. Para min foi un choque, e
a oportunidade de facer a película
absorbeume nestes catro últimos
anos. A .novela de Bamet xa me
prendera no momento de lela: chorei e identifiqueime co que ali se
<licia".
· Nado no ano 1934 en La Habana, Octávio Gómez ten unha dilatada experiéncia como cineasta,
tanto de documentais como de longametraxes. El rodou . a prime ira
pelí.cula .en cór de Cuba ("Los dias
del agua") e na sua filmografía están títulos como "Ustedes tienen la
palabra" (un polémico filin en
Cuba), "La tierra y el cielo", e
máis recentemente a coprodución
franco-cubana "El señor President~", baseada ·na novela de Miguel
Angel Asturias.
Cpidadoso e pulcro na sua expresión, Octávio Gómez é claro
cando é interpelado sobre a liberdade de criación en Cuba, "dicer
que é absoluta é unha idiotez porque esa condición non existe, pero
ternos unha inteira liberdade para
afrontar os proxectos que queiramos, agás o·s problemas económicos que algunha.s ideas podan
plantexar: se tei:i defectos o ciqe
cubano é só '=ulpa nosa" .
o

cine norte-americano en Cuba?
Como enfrentades esa estereotipación?
O gosto por deten11.inado cine é
xeral, certamente. En Cuba procú·rase facer un labor de análise. Polas nosas · condicións económicas
non nos é pos'íbel pór todo o cine
que quixéramos, pero trátase de
exibir o máis relevante do feito cinematográfico: as películas máis
importantes do ano ~e calquer
nacionalidade-independentemente do xeito que sexan feítas.
O que pa a é que as películas non
se poñen isoladas, e iso quer dicer
que, non só através da crítica, enón de programas de rádio e televi ión, produto do tempo di poníbel, fan e análise exaustivas da
películas. Tráta e de non negar a
exi téncia de película que podan
gostar mái ou meno ao público,
que eria un ab urdo, enón de ir
impregnando en forma ma iva á
xente dos elemento de información preci os para que vaian estabelecendo o seu próprio critério.
E podes chegar a dicer que ' i to é
mao pero góstame", pero procúrase facer un labor de información,
procurar as motivacións culturais,
ideolóxicas, que estabelece a película. lnfórmase para que e teñan
elementos de análise, non para
impor critério ou go to , para
que se podan estabelecer as diferéncias entre unha maneira ou outra de facer cine.
Non se ve masivamente cine
americano. No posíbel, e mentres
non sexan películas incluídas no
bloqueo comercial, ponse cine
americano. Vese praticarnente
todo o cine latinoamericano, pero
tamén de moitos outros paí es.

=

E non ó através do cine, tamén
do video. Non é o me mo claro,
pero a televisión é un meio ma ivo e rnoitas películas, que non e
e trearon na pantalla fanno na
Tv.
Dentro das limitacións da in-

dústria cinematográfica, de tipo
económico fundamentalmente,
que volume producen ao ano, en
longametraxes de ficción, e que
cine ten que ir sendo posposto
por esas condicionantes?
No meu ca o e tá o de ex de
poder levar ao cine a novel í tica
de Carpentier, e outra de a envergadura. Son a que temo que
deixar de lado ... polo de agora.
Son un inve timento moi grande.
En Cuba fan e unha média de
15 longametraxe /ano, e pen o
que a capacidade no a e tá nun
estandar ideal de 20/ano .
Desgraciadamente o cine está
mediatizado polo seu carácter in,
dustrial.
Abordamos ai.nda o grave problema de distribución "que é un
tema de discusión contínuo en todos os encontros do cine latinoamericano. Os circuítos comerciais
están dominados por 5 ou 6 multinacionais, pero sempre está o factor surpresa e cólanse con ésito
filmes, como recentemente foi o
caso de "Vef! y Mira" de Klimov.
Pero é moi difícil furar ese couto,
no que poñen, bon e mao, todo
canto eles queren".
·
Octávio Góméz, que rnanifesta
que para el "o cine é un vício",
móstrase entusiasmado co proxecto de "Gallego" e finaliza dicíndo.nos : "non é a cortesía que ás veces se ten nas entrevistas, pero se
se fai a pelícu1a é polo entusiasmo
que houbo na Galiza e é que ademais hai moitas intencións culturais n,iáis alá da própria película".

o

.Texto e Fotos: XAN CARBALLA
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[os nomas .dos lugares

Ferrol
ou O Ferrol:
unha nova
intetpretación
Para explicar o nome do Ferrol
imo apartarno das teoría que e
teñen traballado.
Xa na Enciclopédia Galega
ou no libriño guia que se chama
"Camiños de Ferrolterra" aportan
asi adas razóns para desbotar a
tradicional opinión de que o nome
e debe a un presunto faro ou farol
para u o dos navegantes, o mesmo que tampouco admiten que o
nome teña que ver co mineral do
ferro, poi a terra na que e a enta
en absoluto é rica no dito mineral.
Apostan ambas publica~ións
pela orixe antropónima do nome
e para iso ternos que apoiarnos na
existencia en Fráncia dun "Sancti

Ferreolí" e presupor que tal nome
foi traído ás nosas terras por devotos pelengrins, apontando a curiosidade de que o tal santo foi
discípulo de San Xiao patrón da
vila e pudo ser asociada unha devoción con outra.
Séguese a discutir se se debe
utilizar o artigo, ou nón, pois tratar a un santo con un confianzudo
"O Ferro/" non semella moi apropiado, para terminar cun elaborado razoamento de que o artigo
procede dum "Dom" apócope de
"Dominus" que era o xeito medieval de dicer "San".
Asi, a partir dun "Domini Ferreolí" chegaríamos, na opinión
<lestes autores, a un "Do Ferro/" e
daí a "O Ferrol" de boxe.
A explicación dada está moi
ben elaborada mais apresenta uns
buratos que os mesmos autores
admiten.
-Non consta a existéncia da
devoción a ese santo francés na
nosa terra.
--0 costume de chamar aos
santos por "dominus" non foi
usual no noso país.

C. VARELA

1

--:...Dos documentos medievais
non se tira necesariamente que
''Ferreolí" sexa un antropónimo.
O método que irnos seguir nós
vai ser tratar de dar unha explica- ·
ción desde dentro e se.n recorrer a
influéncias de fóra.
, Reparemos que .hai qutros Ferro les na Galiza e en Astúrias e
mesmo o Ferroi en Lugo que semella pertencer á mesma família
de nomes.
Que significado orixinário terá
esa família de nomes semellantes
a Ferrof'?
Será un antropónimo como queren os autores comentados?
·Para dar a nosa solución necesitamos pedirlle permiso aos· ~timó
logos para trocar o "F" inicial por
un "P"; a solicitude que lle facemos non é arbitrária, baséase nese
ben ·levarse destas duas letras na
orixe do noso. idioma, reparemos
senón en palabras conio pantasma
e fantasma· ou pechar e fechar. ·
Se as cousas fosen así o Ferro]
procederia duo Perro/ e unha nova
luz se botaba sobre o caso, pois
son inúmerós qs nomes de lugares
que levan apelativos de: perres,
perros, perriños e porráns como
·xa comentámos no artigo onde fa- lábamos do Porriño e da Pedra
Porra/ ou Pedra Pedernal.
O nome do Ferro/ teria po.is
inegábeis raíces de significado lítico.-e a sua orixe haberla que buscala nun -pedrolo que en tempos
pasados. debeu existir, ou ben
como unha avanzada proa sobre·o
mar, ou ben como pedr& axexadora nese castro orixinárió do Ferro!
vello á semellanza da viciña laxe
do Chamorro.
Caso' de ser certa esta teoria ,
e eu penso que o é, non repugnaria en absoluto que a cidade lucise
con orgullo o rotundo artigo galega e se chamase para sempre: O
Ferro!.
)
o

1
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tomou posesión do maxisté-

tió de Santiago onde estivo d·eica
o 14/IX/1984 en que pasou á cate- ·
drat de .Madrid, O 28NIII/1903 ·
ingresou na Compañia de Xesus e
desde aquela am.inorou o seu labor
musical.
Na sua estadía en Santiago non
tivo tempo para facer moita obra,
se ben estabilizou a orquestra hér-.
dada de Palacios y Tralléro, incorporandó os dous timbais. Esteticamente é 'filio da tradición italiani--zante e inclusive histriónica. Posteriormente, será defens.or da renovación litúrxica nas . directrices
do papa Pío X. Compre · ~inalar
que o .·Ca!>i<;lo parecía dese;x.ar esa
· música pseudo-teatral xa . que o
·"!.-audate Dorninum" composto o
21/I/1893 para a oposición esixe
a seguinte · agrupación: .·g _voces
(dobré coro), 2 vilíns, viola flauta, ·2 clarinetes, 2 com . , 2 fagots, violón, contrabai , timbais
e órgao. Corno curio 'dade ·anotarei que esta obra e lle fl.JU)' merecer o maxisté ·o seria. proibida
poucos anos ais tarde polo ~equi
p~ censor da Comisión Diocesana
de Mú$ica Sagrada.
OBRAS.-14 na catedral de Santiago. 23
no Palacio Real "de Madrid. 1 en Palencia.
Manuscritas .nas Casas· de est:udos da Compañía de Xesus ~a Salamanca, Granada ,
Chamartín de la Rosa, ... En "Música SacroHispana. Ed. Ricardo Rodríguez, etc.

José Alfonso
Fuentes (Ale~,

Teruel

12/VIlI/1867 - Madrid,
3-VIII/1920)
Mestre de capela da catedral com. postelana. Recebeu a primeira formación co seu- pai e logo co seu
tío, mestre de capela en Paléncia.
Nomeado organista de Valladolid
e, máis tarde, de Segóvia, o 17/Il/

\ A NOSA HISTÓRIA 1

BIBLIOGRAFIA.-Anglés; Higinio (e
Joaquín Pena) .-"Diccionario Labor. Barcelona, 1954. García Marcellán, José."Catálogo del Archivo de Música del Palacio de Oriente", Madrid , s.d. López-Calo,
José.- "La música en la Catedral de Palencia''. Palencia, 1980. ld.- "Catálogo Musical del Archivo de la Santa Iglesia Catedral
de Santiago". Cuenca, 1972. Id:- "La Música en Galicia". Barcelona, 1981. ld.-"La
música en la catedral de Segovia". N..Q..prelo. Ruiz Marín, José.-"La Música Sagrada
en España". En "Tesoro Sacro Musical" aº
5. Madrid , 19251 Tafell Abad, Santiago.''L<i. Capilla de Música de la . Catedral de
Santiago". Boletín de la R:A.G. nº 26. A
Coruña ,- 193 L.
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PRESENTACIONS
SANTIAGO
XOVES, 12 DE FEBREIRO AS 20 H. NA LIBRARIA COUCEIRO
VIGO
VERNES, 13 DE MARZO AS 20 H. NA ASOCIACJÓN DA PRENSA
PONTEVEDRA .
VERNES, 20 DE MARZO

As

20,30

H.

NO HOTEL RIAS aAIXAS

· En todas effis realizarase unha pequeria proxección audiovisual -·'

J

l ________ _

-

- - - __ ._ - - -- - - - -. - .~ .....I

o

..
we1r
G

~ 28t~~.

Nº 311 - 12 DE ~O DO 1987

CU ,LTUR~L

publicación&
¡

Andalán
morre
qespois ·de
.
qumce anos

!

.;i11tl;1lií11
.- --u•u•~=-==•

~uestro j¡fl;~·número
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editorial

J

HASTA AOUI LLEGO LA RIADA

Nacida no ano 1972, emblema· en
moitos casos de prensa alternativa
contra ventos e marés, "Andalán",
o periódico aragonés, desaparece
deixando un rdnsel de 450 números e unha dilatada experiéncia
que cobre o periodo do fin da ditadura da transición política e do
apou'sar reinante da apatía e o des~
· compromiso.
O animador primeiro da idea,
Eloy Femández Clemente, foi ao
tempo o seu prim-eiro dilecto: _e
estivo encarcerado pola sua act1v1dade xomalística . - En sucesivos
tempos "Andalán" chegou a sofrer
catro secuestros administrativos, e
· abordou diversos formatos, desde
o de periódico, a unha importaote
fase, de periodicidade quincen~l,
na que se conformou como revista. Desde o número 100, xa ·semanal,_ deixa unha primeira inici_ación máis indecisa -polas .clfcunstáncias políticas e sociais- e
asume unha ·vocación máis 'informativa sen descoidar o seu papel
referente nos debates culturais e
políticos. Por "andalán" pasaron
moitas persoas que hoxe forman
a elite política aragonesa e xustamente os velaivais, as ubicacións
e recolocadóns, e un sinnúmero
de problemas económicos pr6prios dunha publicación crítica,
apertaron poderosamente a gorxa
de "Andalán". Na editorial de
despedida rnsumi~n os ~orqués,
"unha crise de le1tores, s1, pero,
sobretodo, unha críse política ~
social. Política, porque non hai
demasiado interés en axudar a
manterse a revistas ácratas, radicais de esquerda; social, porque a.
sociedade aragonesa en concrnto é ·
desde sempre altamente insensíb~l
·a este tipo de peniténcias, non
considera aos _seus meios de coIllunlcación como institucións . a
preservar e favorec~r, ainda que
non sexan,, voces amábeisye- comp racentes ·.
Proxecto comun, "Andalán", tiraba a sua cabeceira dunha· verba
aragonesa que significa: "zanxa
aberta para plantar árbores en vez
de facer Ún burato cada un". Proxecto que quizá renaza, e con el o
espírito solidário e utópico que C?
alimentou durante quince anos.
José Antonio Labordeta escrebia, .
chamando á esperanza, "cerrar
unha publicación é sempre un acto
de violéncia, porque con el arre-

.

.

métese contra os milleiros de pantasmas que duran.te o seu tempo
de vida foron medrando e medrando ao seu arredor .. . Aragórt non
.se pode permitir por IJlOito tempo
·
o
ser siléncio".

.
mus1ca
,

X.C.

·Robin -·

Williansom
e o ''legado
dos .fiarpistas
escoceses"
No ano pasado editou-se o segundo volume de "Legacy of the
Scottish Harpers", no que se compilan 38 ·temas interpretados á harpa polo músico Robín Williamson
( 1). O primeiro volume fora declara~o--por Tower Records "Melhor Album . Céltico de 1985", o
que pode dar umha ideia do valioso trabalho deste artista escoces;
quem toma como base urnha série
de manuscritos descobertos nos
anos trinta, onde se recolhe a música cortesá da Escóc:ia do século
XVII e a música de harpa das· Terras · Baixas escoces~s ,. senda assim que estas se gravam pala primeiia vez. · Como canta o próprio
Rob in Willian;i.son, non gravou estas melodías unicamente·por causa
da sua beleza musical, mas taml?ém para amostrar aos músicos, e
particularmente harpistas, esta
fonte de material tam interessante.
Prefere, portanto, o critério de incluir no disco o máximo número
possivel de melodias ao de destacar além de certos termos particularidades tam caracterí_sticas destas músicas como a improvisa9om
ou a elabora9om. Por _outro lado,
a música contida · nos referidos
manuscritos amiúde está escrito
de umha maneira díferente a corno

hoje se acostuma fazer, motivo
polo que · a sua interpreta9om é
conjectural ás vezes. "Mas. o certo, --di R. Williamson-, é que
os harpistas tocavam estas -melodías, ou melodías semelhantes,
para deleitar os sel,ls protectores,
quer na corte, quer nas suas residencias rurais".
Se no primeiro volume se combinavam os ares tradicionais com
melodias tomadas de um livro de
laúde do 'século XVII, o . Skene,
este segundo dedica-se, como di-'
xemos, á música cortesá de harpa
.que se conserva em manuscritos
como o anteriormente nomeado
ou outros, ta'l o da colec90.m Panmure, que perteneéeq aos condes
de Dalhousie e se en~ontr~ hoje
- na Biblioteca Nacional de Escócia . "A rriaior parte deste ,material
pe,rrnaneceu sem · se escoitar durante -centos-de anos", lembra Robín Williamson ~ . mas a presencia
da harpa em · Escócia em épocas ·
mesmo anteriores ao século XVI
está - documentada por testemun. hos aportados pala toponímia, a
literatura, as inscri9ons lapidares,
_
etc.
A antiga harpa (denominada
"clarsach" ·en gaelico escoces),
que caíu en desuso polo s. X\:'ill,
era um instrumen,to modal, sistema utilizado de maneira geral ainda durante o s. XVI, e imprópria
para a música demasiado cromática. Algurnhas familias aristocráticas mantinhan harpistas profissionais incluso no s. XVII e som precisamente os seus livro.s de música os que . utiliza Robin Williamson para esta grava9om. Recordamos que a partir de 1746, coa derrota do Príncipe Carlos em Culloden Moor, a na9om escocesa
sofreu urnha feroz represom, foi
imposta umha legisla9om que perseguia a ruptura da estrutura de
clans, proibia -á gente das Terr~s
_Altas a utiliza9om do seu traje
(sob ·pena de marte) e incluso .~s
gaiteiros forom postos fara tla le~ :
De todas as maneiras , a harpa de1xou sítio ao "fiddle" e, ainda, á
gaita, percebendo-se nas pe9as
para este instrumento conhecidas
. como "pibroch" adapta9ons da antiga música de harpa.
Na interpreta9om de algumhas
das melodias serve-se Robín _Williamson de urnha técnica usada
polos .antigos harpistas na- música
de dan9a, consistente en tocar
coas chaves ajustadas de tal maneira que as cordas produzem um
efeito sonoro especial semélhante
a um zumbido. Este é o caso, na .
cara· A do disco , das melodias
"Blew Breiks", "Wha Leamed
Yow . To Dance And Toddle?"
"John Come Kisse Me N ou" e
"Bonnie Jean Makis Meikill Of
Me", todas do manuscrito Skene
excepto a terceira, que provém do
"Music Commoplace Book" de
, Robert Edwards. Na cara B utiliza
essa me~ma técnica para "'My
Lady Laudian's Lilt", "Dance
About the Bailzíe's Dubb'', "Blew
Ribbon at the Bound Rod" e

Prólogo: X. L. Ménde;z Ferrín.
Presentación: Xosé M.ª Álvarez
.
\\\
Cáccamo.
_Epílogo: Emilio Álvarez Blázquez.

JOSE ANDRES PORTO
(1) Robín Williamson, LEGACY OF
THE SCOTIISH HARPERS, Claddagh Records.
1986. Este e outro material do mesmo
músico pode conseguir-se escrevendo-lhe a
BVM 4797 , London , WClN 3XX Inglaterra .

televisión
Programa~orn

semanal ,
As 19,30 h. do. serám esta-se emitindo de novo urnha série enormemente imaginativa e formosa O
Castelo Enfeitizado que ha-de en-

C.B.A.
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XOSÉ M.ª ALVAREZ

BLArEZ

"Coro Riggs", extraídas igual. mente do Skene fora a última,
procedente do manuscrito Panmu-:
re. .
,
Outro tipo de melodías, conhecidas ·como "ports", consideran-se
induvidavelmente como originárias para harpa__ Entre elas merecem ser destacadas, por semelhar
o seu estilo paradigmático da antiga música escocesa, um inominado "Port" e "Jean Linsay's Port",
ambos os dous na cara B.
Algumhas pe9as interpretadas
no disco foram adapada a u o .
religiosos , como "Nou Let Us
Sing", outras servirom de melodías a can9ons nas que se atirizava a corrup9om do clero, como
"Green Grow the Rus he ". Em
fim, hai-nas que denotarn, pola
denomina~om,
-"Alarnayne' ,
"Almane Delome", "Ane Alman
Moreiss"-, um possível "estilo
aleman" , Umhas e outras, as melodías <leste disco encerram umha
extraordínária beleza; a interpreta90111 de Robin Williamson, músico de primeira classe e exigente
co seu trabalho, é impecável e repleta de se·nsibilidade. Cos seus
mais de cuarenta anos, boa parte
deles dedicados á música, este artista nascido em Eclimburgo, a capital de Escócia, continua a inves·tigar, a -descobrir e oferecer-nos
. joias como a que boje comentamos.
o
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gaiolar a todos aqueles rapazes
que a nom viram .
Os Luns ás 20 h. segue o estupendo documental "O Mar e a Te:rra" que por certo, a ver se ostradutores aprendem, que a palavra
"largo" nom é longo, senon "ancho", amplio.
·
E os Sábados ás 18 hora está
outra série sobra a ·natureza, esta
de produ9om catalana, A Naturaleza em profundidade.
Todos os días de Luns a Venres
emite-se Entre Lusco e Fusco que
· já tém os seus muitos fieis seguidores, que tras o remate diário
cheo de intriga quedam preocupados já como o que vira no seguinte episódio.
Os martes Telecinema trae-nos
filmes de aceitável qualidade que
pouco a pouco vam ganhando nas
suas dobrages. Os espa~os cinematográficos vam ser proximamente reorganizados, éngadindose um día mais de cine na TVG.
En Versom Original, teremos por
fío (meigas fora) iste venres
"Manhá submer a" que esperemo
seja o primeiro bocadinho do que
pode er a chegada dum cine lusófono totalmente desconhecido,
mai cheio de obra intere antes.
A 22. 30 h. do mércore vale
a pena olhar A Trabe de Ourol(repíte-se os domingo a 13 .30 h.)
ainda que o eu objectivo de
incitar a leitura non emelha que
ande a logra-lo .
Os Xoves as 13 .40 h. ternos
Comarcal, que é o primeiro intento de achegarmo-no a realidade
geográfica e humana do país (Pavos de Galiza, nom pretendía tan. to) , os capítulo variam bastarite
no valor do eu produto porem
vale a pena olha-la .
A 22 .45 h. do Jove cheganos Encontros, no que a miudo
f alha a visom do país centrada ern
si mesma, aca o hai algumha tacha para que o realizador· do programa convide livremente as persoas mais ajeitadas ao prantejado?
O Sr. Pousa, da-lhe ao programa umha image jesuitina de sermón seráfico cada vez que abre
con a parsimonia que o caraiteriza
á boca para altar-nos um refrejo
de por onde andam as ideias na
ua cachimónia, muita veze
rompendo o que comeza~a a .er
um intere ante debate . E mu1to
- melhor que e limite a face-lo o
meno po í vel .
A 20 h. do veme Aula 2001,
umha vi om
univer idade galega, do en ino na Galiza e dos
seus problema que com o alicerce dumha ideia imple e
urnha po ta em cena ainda mai
ingela dam-no um programa em
geral aceitável.
Na noite do lún , temo urnha
Lua Nova, cada día mai
culto
pala nubén que inzam o programa. O Sr. Gayo o pareze ter p r
meta, cada dia falar pior.
o

·
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nos cadros e trascender máis alá
diso. Como cada· cena da vida o cadr~ e cada aspiración que
sentimos ou desexamos ao vivila .
Porque ~e trata da vida, e a vida
é, para· Lamazares: "Un muro
donde arse cabezazos e romperse
a crisma", os seus elementos figurativos parecen ter · saido
'.' groggys" do testarazo da acometida. Nestas embestidas, case
m'ísticas, - a sua paix.ón pola lírica medieval galaico -:-portuguesa- , de seres orelludos e
monigotes infantis -aqueles seres_tan ben seleci_onados por Bevys- contra valados de_perfecta
xeometria e e~curo grosoer, o rabino Lamazares manifesta a paixón da sua alma. os esperepeñtos
de Valle-Inclán fuxiron das follas
de papel impreso e asoman . as
o
suas testas.

arte

Homenaxe a·
Miglrel Anxo.
"Omaggio Michelangelo Buonarroti" é unha carpeta de 5 linóleos
de Correa Corredoira e .un ,texto
de Manuel Riva , estampada polo
autor no seu obradoiro de "Gruporzán", A Coruña. Como toda
aventura criatura, constitui unha
viaxe. Mas neste caso é a viaxe
criativa surxida da emoción e a
experié~cia dunha viaxe real, dunha escapada a Itália do pintor, debuxante e grabador.
Así nolo canta el. "O primeiros
boceto tiveron por soporte o rever o da entrada á Sagrestia
Nuova de San Lorenzo e unha
guía turí tica. A eguinte trave ía
durou tre xomada e foi feíta e
aguarela, a carón dunha fonte fiorentina no o te/Jo della gioventú.
Tran pórtan e a incisione en
Ago to e Setembro de 1986, de
volta xa ao mar do fin do mundo".
Nada que engadir a i o: o deslumbramento, a revelación, a vibración no
rp da ideia que e
verte onde e pode e como p de:
o rever o dunha porta, unha guia
rotinária. Tra di o, a exploración
acuo a e fluída da aguarela, e afina!, a técnica, o labor, a loita definitiva .coa forma e o aporte: a
gravadura a linóleo .
E o re ultado on 5 linóleo intitulado L 'Alba, O Día, O So/por, A Noite, A Xomada. E dizer, a pre enza dun ciclo como o
da e tación , ou o da colleita ,
ou do da ida e a marte, completo , de en olvido en i me mo. n
conxunto de grabado que de tacan pala forza expre iva e colorí ta pala asimetria e di tor ión da
formas pola ten ión interna e a
paixón criadora . Un marcado entido do debu o como é próprio
do autor , rio que o trazo ex pre ioni ta da figura de longa e marcada curvas que crian forza e
marcada pul ión interna como
fórcep com e talido de contida
pre enza contra ta c
amplo
plano de cor d fondo .
A obra in í iaazu 1 e verm 11 d

n ' , nú
n . quilibra
. nítido ,
ntric
an g zan, re
tal da luz, d
l. Viv n n entro ten , harm nio o . O So/por relaxa a enerxia lar, a poténcia d dia nunha r tundidade
de azúi
unha premonición de
violeta . Advén o relanzo prévio
á noile. Ainda vibran luz e ol
ma xa un pre enrimento de noitiña invade todo. E un momento
curvo da queda do ol e da poten~
ciación do horizonte, o ínterin
para o de canso e a reflexión. Todos desexaria-mos ser a figura
.deitada que repousa, ou regocixase, ou soña. A Noite é o domínio
das sombras e dos azúis que fosforece~. Os carpos azuis, astrais,
mergullan-se co cosmos. Todo é
sombra darredor, o plano· de mesta cor negra invade todo. As figúras, neste caso, son o centro · do
bálsamo e o'. mistério da noite. Repousan a unha contra a outra'. Por
fin, A · Xomada é un resumo e á
vez un. compéndio de todo. As
múltiples figüras que constelan o
espazo, a violéncia, o traballo,
pero tamén o disfrute, o mistério,
a paixón que se concentran ao
l~~go _dunha xorymda. A composic1on circular connota perfeitamente a condición cíclica da xomada.
~ ~ro~atismo revela a presenza
dmam1ca da sucesión dia-noite.

-A20'29.

. AIDI3t

.

Unha das obras de Lamazares

O sere , os homes, bulen na xornada, apertan-se no sertao, na elva cotidiana. O caos, a liberdade,
a enerxia por unha parte, e por outra a diver idade que a xomada
implica de actos e posibilidades ·
fican plenamente reflexadas.
O breve texto de Manuel Rivas
que encabeza a carpeta destaca
pola den idade poética, en esquecer a importáncia dun alento reflexivo que por veze o alind.a ao filo ófico. O texto recria un tempo
mítico: 'Naquel tempo ainda haabian
bia verdade . O home
ainda cou a do mundo e deixaban- e medrar da_infancia do infinito". Umana prole cara agli eterni cita o autor. Certo: o tempo
en que o home era un co mundo
co co mo . Como foi co cosmos
Michelangelo a quen vai adicada
a carpeta. Un co cosmo porque
non houvo forza sua que non oube e interpretar. Un co cosmos
porque como un deus do antigo intuía e criava era torrencial
como unha forza natural , como un
in titulo entero da cou a . Por
i o era querido, caro ao deu e
como o h me foron caro · ao
deu e ante de quebrar a relación
hom -co mo · e pa ar a viver en
gaiola de a falto govemado da
tribo polo mái oraze .
O te to, en oca ión amo tra
a intuici ' n p éti a do autor: "O dia ra un milagr que daba a voiI", que ben pod ria rvir
la a
de d fini i n para a pr ente carpeta . Ou e ta inver ión e te lograd mundo - ao-- reves: "habia d u
po eido de home" . O
al, no ~ nd , é ab olutamente
erto: t do que hai no deu pouiu-no primeiro, na ua mente e
no eu corazón o home. Ou esta
reflexi ' n: "Deuse con re aca e
con a ombro ... " Asi de elato, pa' gano , a om~rado de i próprio
e do mundo, e levando, como o
mar e o home darrastro a pegada
do pasado, do recordo. "Deuse
asomado ao peitoril do astro
como neno in omne ". Ese é o
poeta, o home inocente: o que se
asoma in one ao firmamento.
Mas tanto a. imaxé como o texto, en definitiva, o que pretenden
é constituir-se como unha homenaxe . ao grande renacentista. Eis
o porqué do final do texto, que resume p espírito da presente carpe-

ta: "Cos seus brazos de operario
do dia, Michelangelo Buonarroti
fíxolle o amor á noite, ardente ata
a friaxe. Feliz marte Lorenzo, feliz morte Giuliano, xuventude de
estrelas', oh cure, o speme de piú
verd'anni, xa naide marre asi, entre tanta vida. Por iso volveremos.
Volveremos á tumba, ao corazón
do cosmos. Indómita marte, risorgimento".
o
XAVIER SEOANE

Lamazares ou
.
a paixon
espida
,,,,.

Galega de Pontevedra, expresionista galega, bestalista- celta. estes son os termos que podeian definir a este xoven artista. Igualmente, atrévome a afirmar que,
dada a sua recoñecida ademiración pola obra de Tapies, chegou
aonde este último se enG,ontra
mediante o emprego dun atallo':
Herdou do catalán os soportes
inu uai e certa paixón por ferilos
e asaetealo mediante cravós ou
agulla de coser; tamén o emprego de cores terrosas e· bituminoas que e ven orprendidos en
ocasións por estoupjdos bermello , e certo regusto "pollockiano" pala mancha crua, case ·sen
control. ·
Pero ten dado o pulo figurativo
de de os comezos, cousa que a
.Tapies lle costou asimilar moitos
anos (se esquecemos da "época
máxica" de inícíos dos 50) e que
ficou manifesta nas suas últimas
exposicións barcelonesas.
As superfícies do galega son ·
coma espellos, tal é a cantiadade
de barniz que se acumula nelas;
as composicións son excelentes,
equilibradas e dominadas polas
amplas superfícies de cór sobre
as cales danzan ou .surxen novas.
manchas que son persoaxes, siluetas., esqueletes, rostros· mongolfticos ou ebeltos carpos saidos
das cenografdias de Giacometti
--outro bestalista da matéria.
Hai pois: duas grandes paixóns
que converxen nestes pesados soportes de forte piñeiro galega ~
as mans rudas do home do campo- e de lixeiro tablex -a fina
choiva que 'lle molla durante os ·
seus traballos agrícolas: a paixón
do chan, do mineral que se agacha baixo a herbados prados, ese
Dubuffet que leva oculto o -noso
artista- e a paixón etérea, relixiosa, criadqra de iconografias.
como "Amen" '~Pinocho" "Capan", -"Larufa~", "Casild~" ou ,
"Xan", tan arraigañada . n,o · seu
- ·
substrato étnico.
E ambas loitan por prevalecer

- (como · ben demostrou Ramón
Máiz). Quer dicer, o nacionalismo
-,galego, as teorías precursoras do·
nacionalismo galega nascen fóra
das aulas: Faraldo é estudiante,
Murguía é funcionário . Mais non
· é só que o nacional.ismo (e irnos
usar abusivamente a palavra) nas- ·cera fara das aulas, ve-se através
-de todo o l:ivro, de todos os discursos reseñados · pola autora,
como Galiza non está nunca pre.sente, nen- mesmo nun discurso
pronunciado por A. Morís y Fernández Yallín', "Lucha por las Nacionali<;lades", que abre o curso
1887-88, cita a autora unha frase
·referida á Galiza (xa se sabe que
a universidade sempre fala de verdades eternas, pero unha mínima
referéncia .ben podia ir). Nullha
palavra, apesar de que "como balbordo de fóndo, estaban os nosos
labregos tripando as rúas cada
1.. .CASAD.0-C~DARSO
.día" como avisa acertadamente o
prologuista, estes . non aparecen
por parte nengunha nos discursos
. académicos, pois nestes discursos
eternos, nestas liortas, Composte- ·
la, a universidade de Compostela
só é un espello onde se reflexan
as luitas que ali non nascen, · ainda
que alí van te.r tamén que produ. cir-se pois muitas delas son de alcanzo univérsal.
E se iso aéontece na universidade "laica", que non ".ai acontecer
no seminário conciliar. Aqui tampouco aparece Galiza, só . as verdades ditadas pala Santa Madre
. Igrexa, verdades iinutaveis que
van. cambiando cada dia e que a
autora vai asinalando asi como a
No limiar que lle pon a este livro,
. recepción diversa nos diferentes
Carlos Baliñas di que a filosofía,
discursos, desde a cerrazón perana história da filosofía non entra
te a mínima sospeita de evolucio. nunca ·dentro dos plans daqueles
nismo, até intentar cohxugar este~
que falan de cultura galega, e, sen
coa fe, ·sempre gañando a· fe, cla· embargo, a filosofia galega, o
ro. Por non ·falar das diferentes fapensamento galega, segue a dicer
ces qu~ pon a. autoridade eclesiásBaliñas, existe. E como existe hai
tica, pero esta é unha história ainque historiá-lo. E este livro é un\
·.
da contemporánea.
primeiro ponto de apoio . Creo que
Por outra banda compre sinalar
Baliñas tep razón, pero o livro,
que a autora reseña e historiza ben
interesante en si, vai ensinar cauas luitas ideolóxicas, as diferentes
sas que, tal vez, a autora (Purifica- ideoloxias, os diferentes contención Mayobr:e .Rodríguez) non se .
den.tes, dá unba veraz e ampla vi·
_
propuña, ou s.i?
sión da Compostela universitária e
O presente ·volumiño é unha
s'ó nos cabe doer por ter resumido
síntese da tese doutoral da autora
tanto a sua tese, pois muitos dos
na que estudou os discursos inaucapítulos puderon desenvolver-se
gura.is da Uni.versidade Literária
máis, e muitas v~ces puido amde Santiago e do Seminário Conpliar-se o debate, quer dicer, pudo
ciliar da mesma cidade. A partir
a autora facer entrar nun mesmo
destes documentos a autora vai recapítulo as liortas entre uns e oupasando as distintas filosofías, as
tros. Pero ese é un reparo· que lle
·distintas crenzas, as distintas ideodeben pór os historiadores, en tal
loxias que atravesaban as aulas da
caso. A nós o livró vai-nos servir
Compostela decimonónica. E na
para ver como .a universidade viunversidade vemos como diversos
vía de costas a Galiza e ás ideolocatedráticos de diversas ideoloxias
;itias máis avanzadas que comezan
· e · tendéncias van falar de todo
a emerxer a finais do XIX, vai-·
aquilo que se está a falar nas uninos servir para saber que os ·debaversidades españolas e europeas
tes desta universidade (fóra as cirdo intre. Quer dicer, Santiago é
cunstánc'ias específicas de tipo-pocaixa de resoáncia de todo canto
lítico, que teñen a sua importán- .
está a suceder, no plano inteleccia) son debates que se podian dar
tual, na Europa do XIX: o darwi- sen cambiar coma- nas · uninismo (chamada daquelas transversidades de París, de Madrid,
formismo), a fre~loxia, o kraude Lovaina ou de Tókio, de Mossismo, a filosofía clásica, a cuescu xa case non pois se ternos de
tión social, a polémica da ciéncia
crer a Lenin por ali xa exisitian
española, as teorias precursoras
os marxistas de cátedra -Sobre o
do nacionalismo galega, os direiproblema dos mercados-.(2)
tos civis, a vagáncia, a delincuénPara rematar só duas palavras
cia, o problema das nacionalidasobre os erros lingüísticos en que
des,. etc. etc., todo o que parece
incorre a autora: haber. salutado,
conformar o século XIX desde o
haber sido, inconvinte, produxeplano intelectual están presentes
nos discursos inatigurais, nas lior- . ra, produxo, outa 7 etc . .que lixan
o presente volumiño e que esperetas ideolóxicas que se barallan nas
mos sexan correxidos en próximos
aulas compostelanas. E dicemos ·
traballós de Purificación Mayo-·
parece, e . compriria subliñá-lo,
.bre, traballos que esperemos s~
porque a cousa. non é asi, ainda
xan. máis discutidos do que foi o
.que semella o contrário. A univerpresente, pois necesitamos estu~
sidade compostelana do XIX (sudos sobre o noso pasado para inpoño qµe a de agora) xivia de costentar correxir os erros do presen-tas á sociedade na que -supostate e encarar o futuro con perspecmente- estaba inserida, pois
tiva, pois senón a nosa cultura
máis que inserida compre dicer
será "presentada, como está suceque «staba chantada. E empecedendo, sen cabeza ou con ·cabeza
mos a explicar através do que nos
allea" (Carlos Baliñas páX. 17). o
proporciona o presente li vro.
Se ven ve-se que aparece na
XGG
univ~rsidade o provincialismo,
compre dicer, a subliñar, que apal) Ediciós do Castro. Serie Liminar/historia.
·
rece desde fora dás aulas, quer dicer, aparece da man dos alunos:
2f Para rt!afirmar a alleidacfe da universidade compostelana, ahonda con botar únha
Faraldo, sobretodo. E a ollfra teoaliada ás notas biográficas dos persoeiros
ría precusora do nacionalismo, a
galegas estudados, cantos estudos referentes
teoria rexional de Brañas, .é un
á Galiza. feitos p<?los di tos persoeiros? poucos, miu poucos. Por non falar do grupo
mero apéndice dunha· ideoloxia
máis avanzado, o Krausista, como elemento
reaccionária que intenta superar o
de contención dese "balbordo" do que nos
fala Carlos Baliñas.
presente aliando cara o pasado

Debates·
ideolóxicos na
Compostela
do XJXCl)
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·VII ENCONTRÓ DE ·FOTOGRAFIA. DE COIMB.RA.

MAXPAM -·
NON SON MOi CULTO, NON SON CERTAMENTE UN ESCRITOR, NEN UN ARTISTA;
.
EU SON UN FOTOGRAFO, E POR RIBA DE TODO UN VIAXANTE.

•i

. O SEU OLLAR SOBRE O MUNDO NON E NEN DESCRITIVO,
NEN( DE SEGURO-' OBXECTIVO, SENON NARRATIVO E AUTOS OGRAFICQ. t: MAX PAM MANIFESTA SOBRETODO
UNHA RELACION INTIMA COAS PERSOA$ QUE FOTOGRA-

FA. NON EXISTEN FOTOGRAFIAS DEL CAPTADAS EN REVfLIA DOS FOTOGRAFADOS. DESDE O PONTO DE VISTA ESTE-,
TIO A SUA FOTOGRAFIA RESULTA MODERNA: O fENCUADRAMENTO QUE VALORIZA COMPOSICIONS SURPRENDEN-

TES, o BASCULAMEÑTo Dos PLANOS, o DESEN.FOQUE
POLO MOVIMENTO DO ASUNT-0 OU DO FOTOG.RAFO.
UNHA MODERNIDADE NUNCA GRATUITA NEN EXPERIMENTAL.
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'DO 27 DE FEBREIRO AO
DE MARZO"
SAA DOS PEIRAOS-VIGO-
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-[l,.ablicacións

l exposicións

ESTARIBEL

O FARDEL D~ GUERRA

"Estaribel" é o nome dunha revista do espectáculo que ven -de
dar á luz o seu número O.
A publicación, editada polo
Sindicato Galego da Música-Federación do Espectáculo . de
CCOO, conta cunha boa presentación e ten a intención de servir
de axuda "na solución -dos problemas que a diário se plantexan
no ,,mundo do espectáculo en xeral .
·
,
Nesta primeira saída á rua trata os temas das Nosas Bandas
de Música Populares, estreias
teatrais a música "popular" na '
Galiza (conxuntos e orquestras),
a ritmo. galega en pop-rock e
folk, not1c1as, pasatempos, etc.
(Estaribel Apdo. 1131, Compostela Tfno. (981) 59 98 98).

BEIRAMAR
"Beiramar". é un periódico comarcal de A Mariña, de periodicidade mensual e pequeno forma to, subtitulado "Correo da Mariña" e que xa ten na rua os números O e 1. Cobre a información de
Aibadeo, A Pontenova, Búrela,
Vegadeo, Viveiro, Foz, Castropol,
As Figueiras, Mondoñedo, San
Cip~ián e Barrei.ros. ~onti3 c~n .16
pax1nas, escritas ma1ontanamente en castellano.
(Beiramar está en General
Franco 13, de Ribadeo Tfno. 11
13 65)
1

Até o 22 de Marzo está aberta no
. Museu de Pontevedra unha mostra monográfica do pintor pontevedrés Conde Corball. Desta volta apresenta unha exposición
gue el mesmo anúncia como ''un
fardel de grabados viaxa comigo
hai anos. Contén unha visión aa
Guerra na Galiza e do rastro do
loito· que a acompañou".

ALECRIN", CO MOTIVO DE
DISPOR DUN CARTEL
PROPRIO, CONVOCA O
SEGUINTE "'CONCURSO
LIBRE DE CARTEISW
BASES

1°.-Presentaranse a Concurso
o cartel orixinal acompañado
dun sobre pechado que conteña
os datos persoais do concursante (nome e apelidos, enderezo,
teléfo no, ... ).
2°.-A entrega dos traballos
será no Centro de Información
dos Direitos da Muller (local social: García Barbón, 30-oº. Ofic.
3. Vigo-1).
3°.-A técnica empregada no
orixinal deixarase a libre eleición
do con cursante, podendo usarse
como máximo tres cores planas.
4°.-As medidas do cartel se0,75
rán dun mínimo de 0,50
cms. e dun máximo de ,75 por

8ºr
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VIAXE A .
BRETAÑA E A NORMANDIA

LA PUCA 1 EL GENERAL

Organizada ROia Asociación de
Amigos do Museu Arqueolóxico ·
de A Coruña sairá unha viaxe en
autobus á Normandía e á Breta~
ña con partida o 4 de Abril e re.graso o 20. Pódese pedir información detallada ao teléfono de
A Coruña (981) 20 59 94.
·

''La pu~a i el general" é unha xa
veterana revista, editada en Barcelona, de contido antimilitarista
e de contrainformación.
Precisamente neste primeiro
número do 87 (Xaneiro-Febreiro)
chega á notabel cifra de cincuenta, pouco comun en revistas deste tipo.
Escrita en español e catalán,
trata os temas de "La militarización en el Mediterráneo", "Acerca de la lucha anti mili", "Fuerzas
de seguridad del Estado y tráfico
de drogas", "Jornadas Pacifistas ·
de Catalunya", "La lluita antinu- _
clear alemanya", "Avortament",
Cine, comic etc.
(Collectiu La Pu~a i el general.
Cervantes 2, Pral., 1ª Tfno .
318394. 08002 Barcelona).

100 cms., podendo variar o formato.
5°.-0 prazo de entrega dos
traballos rematará o 15 de Maio .
6°.-0s traballos preseleccionados presentaranse na "Exposi-.
ción de Artistas Galegas " que organiza "Alecrín" do 1 ao 15 de
Xuño na Casa da Cultura do Concello de Vigo (Pza . da Constitución), dándose a coñecer na
inauguración o fallo do xurado.
7°.-A dotación do prémio
será de 50.000 pta., non podendo
declaralo deserto.
8°.-0 xurado estará formado
por D. Xosé Bar Bóo, D. Román
Pereiro Alonso, Dª. Eisa Pérez Vi-·
cente e dous membros de "Alecrin ".
9º.-As obras poderanse retirar da Exposicion ao finalizar
esta.
10.-0 cartel ~añador ,pasará a
propriedade de 'Alecrin .

¡Adeus
Valintonia 3!
(ven da páxina 14)

JESÜS VELASCO
Jesús Velasco expón óleos e debuxos até o 21 de Marzo na Galeria Arracada de A Coruña (Zapateria 4. Cidade Vella).

Os poetas, Vicente Aleixandre -¡e tí sabíalo ben!- son
nemigos das inxusticias, dos
diGtadores, do poder do capital. ·
·
Ninguén poderá salvar a
Velintonia 3. Aquela cas1ña
amarela que, nunha serán de
comezo tte mil novecentos
coarenta e dous, encheulle o
peito de esperanza a tres mozos que facían versos, e pui. deron esquecer o cheiro a
pólvora· -e a rancho acedo de
cadea; sabendo que España
estaba viva en percura .do camiño da libertade.
o

MAXPAM
Fotografias de Max Pam na Saa
dos Peiraos de Vigo (Praza da
Constitución). Até o 21 de Marzo.
Concellalia de Cultura Concello
de Vigo. Coordena: Centro de
Estudos _Fotográficos.

NAVARRO-BERNAL Na Galeria Sargadelos de Barcelona exposición deste pintor até
o 28 de Marzo. Obras recentes e
ilustración de poemários de Celaya Xosé Lois García, Ana de la
Vegá, Alfons9 Muñoz-Cantos .e
R. Kyoga-Berliner.

Uns presupostos
miméticos ... ·
(ven da páxina S)
respectivam~nte

~

convocatórias

u

~nvocatórias

Swap
(ven da páxina 7)

vestir. E· que como non abo.: .
nan os intereses cando cómpre, . refinánciaselles todo,
amortizacións máis xuros, e
asi estamos. E s~ partísemos
de cero? Non, iso é o que ·di
Castro. Pero se xa non pagan
nen Brasil, nen México,- nen
Peru nen o Ecuador, entóri?
Ah, non sei..
o

e, curiosamente á segunda cantidade
correspóndese · correlativamente unha consignación de
37 millóns para gastos en
co·m pra de bens, na própria
consellaria de Pesca, mentres 299 millóns non teñen
consignación correlativa na
correspondente Consellaria
(Agricultura) para tais gastos
e·n compras de bens, cousa
ben enigmática tocantes á ra cionalidade ·de critérios empregados nun e outro caso e
· no programa conxunto. ·
Sigamos: n·a Consellaria
de Traballo, lndústria, Gomércio e Turismo,. sobre unpresuposto
global
duns
·16.500 millóns, o programa
de electrificación e enerxias
alterna.tivas .-a. criatura máis
arelada e mimada da Consellaria- leva 1.500 millóns,
menos da metáde máis que
os "imprevistos" de Economia. O programa de "Fomento Directo _de Emprego:' lévase a. "astronómica cifra" de
585 millóns -uns mir pesos
por parado <;>u algo asi- e o
programa de "apoio á artesania" conta con 38 millóns. Do
programa de "apoio á em- presa industrial e de servicios,· dotado con 2.495 millóns e que implica a tres
C.o.nsellarias (Economia, Traballo e Pesca) unha somera
análise descobre. que só 775
millóns son merecentes de figurar n.un programa de tal
rótulo. Pero se buceamos un
pouco máis no programa en
cuestión, descóbrese que,
cando menos nos que apare- •
cen atinxidas as Consellarias
de Traballo, Agricultura, Cultura e Pes€a, abondan as ine:xisténcias ou auséncias de
partidas ou -referéndas indicadas nos cadros contábeis
desas diferentes consellarias.

...

somos coñecidos
na Galiza. inteira,
pola ..nosa
~s pecialización
en ·libros
gal egos
e portugueses

República
de El Salvador, 9
Tel. 56 58 12
SANTIAGO
Praza do Libro
Tel. 26. 63 77
A CORUÑA
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Voltar :a .BenaVente .
GUSTAVO LUCA DE TENA

Te.rian que pasar anos e cambiar as
formas de governo do despotismo
alquer xornalista da Galiza co.reaccionário para que Galiza conse·ñ.ece ben os a'rgumentos das
guise este direito mínimo d_e. se dotar
.e mpresas privadas de comunide emisoras públicas. As circunstáncación (que se re.servan, como sabe- · cias permitiron q!Je administradores
mo.s, o direito públi-co da liberdade de
·distinguidos da miséria cultural daexpresión). se quer realizar a pretenquel despotismo interminábel viñesión de .escribir en galega. Alguns . sen impartir doutrina sobre o que
empresários falan da obstinada realidebe e o que non debe ser en galega
dade social, contrastada por inqu.érinos meios de comunicación pagados
tos nunca vistos, na que o país recusa
a conta dos. presupostos autonómiinequlvocamente a leitura na sua pró- - cos. Asi, por exemplo "ese $eñor que
. pria língua"~ .. Se o meio é· a rádio, bófala sempre en español e que di que
. tan lle as . culpas aos patrocinadores
·é director do ente ·público de RTVG,
(os que ·pagah os anúncios) que dinasegura que certas séries deberian
que esixen o español en certos espápresentarse· sub-tituladas (non talacios, orgullo nebrijano que gastan.
das) en galega. Fixo que este director
Outros países da áre.a -capitalista hai
ignora a teima da patronal galega de
anos que cantan con televisión e rá-.
Prensa, que tantos anos leva a laiarse
dio~ públicas, regulamentadas . en
de que os gal.egos non len en galega.
·. cada caso coa ruindade e cativeza
"Que espácios se lle reservan logo á
precisas. para calar a· boca dos grupos
língua que xustifica a existéncia desculturais minorizados. E pouco máis.
tas emisoras institucionais? Pois que

e

Tempo
de sile11cio .
MANUEL RIVAS

·Q·

u~n .teña ~lgo qu~ decir que
de un ·paso ad1ante e se
cale. Hai demasiada xente
en Galicia que poarece seguir ao
pé da .letra esa irónica recomenda. ción do intelectual pacifista vienés
Karl Kraus, escrita na noxenta atm6sfera militarista das vísperas da
1 Guerra Mundial.
Non digo que estes tempos sexan ta·n sumamente estúpidos
com_o para preceder a unha grande guerra, anque as veces o pareza, nen que a atmósfera sexa tan
irrespirábel, anque hai . ambentes.
que certamenbte apestan; o que
digo é que hai demasiado silencio
en Galicia.
Elias Canetti ten comparado ao
escritor cun can · de caza que rastrea na · sua época . .Po is ben, moi- .
- tos finos olfatos de Galieia andan
voluntariamente atrofiados. En má
hora foi dito iso de que á política ·
para os políticos. A política necesita do frecuente, ousado e sempre ·
·s audable intrusismo do.s cans rastreadores, dos sabusos. Pero resulta que nunca tivemos.en Galicia ;
unha caste de intelectuais tan ·
complacente e autocomplacida.
Conseguir artigas para_unha revista de pensamento onde se mostren posturas i_ndómitas é unha tarefa case imposibel á que só se
prestan os catro · kamikazes de
sempre.
Ouen teña algo que decir que dé
un paso adiante e se cale. De~pois
de facer este irónico chamamento,
Karl Kraus foi o primeiro en traicionarse. Non tardou en escribir
un ·magno al.egato, unha :obra que
ainda perdura: "Os derradeiros
dias da Humanidade"
o

Vo1ver ao regO
Q

uen manda · aquí? · Caberia
preguntarse des~ois de ver
todo o que esta pasando
con este asunto das obras na Praza de Mª Pita.
A xunta manda paralizar _as
obras dos aparcamentos porque
non c.umpren as resolucións da Dirección Xeral do Património. Francisco Vázquez di qu_e el non recebeu nengunha notificación, ao
tempo que manda acelerar os traballos. No Goberné:> Civil din que
non saben nada. E cando a Xunta
reciama a actuación das F.O.P.
para que se cumpra a arde de. pé;lralización, sai. á palestra o delegado do goberno, García Sabell, para
"'·
., gue a actuación da Xunta
¿_· · ~~ bnlj"· . eitada e que por iso non
.,~~ 11 :vai,..M 4 tar axuda.
.
_ ~
s~ que neste país· a Xunta
:
@ a,·. nen ordena · ou , se
~
a ,p~· guén _l~e fai caso, nen
;'-+
quer; 1
cuest1or:is de tan pouca ·
·~/J rff.1 fl, ~
ura. Para qu~ d~~pois di" ·
e son os nacionalistas os
que'toman a pitorreo a autonomia.
O que pasa é que onde hai patr.ó n,
non manda mariñeiro; e Sabell é
o delegado dos patróns.
o

-.

~

M.V.

...
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as entrevistas xa se remiten compra- centemente á língua do iriterlocutor
invitado e outro tanto se anúncia para
as películas, quedanos o território da
agricultura e do melodrama (culebrón) popular. Algo asi xa dician · a
principio de século Jacinto Benavente
· e Joaquín Dicenta: vendian a idealización coa fala rural por mor da intensidade tráxica. Pero ben claro quedaba
que o negro saía en pantalla para divertir ao branco. Os mesmos defensores da ideolóxia da resignación descobren agora os perigos de ir crebando
os prexuícios diglósicos, as consecuéncias de mellorar o prestíxio socia l
da língua. Por iso aseguran que o ~ a
lego non se presta a certas situacions
en imaxe por un fenómeno de hábito,
como ven de explicar o director de
RTVG. Normalizar, sequer un chisco,
·
évos todo un perigo.
Por iso están aí eses señores.

o

~ornenaxe

.
O

CARLOS GURMÉNDEZ

s homes fan a História e esta é
sempre refrexo da realidade so.·
cial formada, ou deformada, por
unha ideoloxia. A sublevación militar do
1936, que se chamou despois Glorioso
Movimiento Nacional, encádrase en
.duas anacrónicas ideas básicas da dereita española: defensa da propriedade
privada en primeiro termo, e manter a
família nos seus_límites tradicionais, impedindo calquer.cámbio, para perpetuar
a fé católica. Xa o liberal Cánovas pensaba que o Exército tiña a suprema misión d~ defender estes valores sagrados
para a burguesia, e que era o órgano
adecuado_de represión frente aos posíbeis atentados,· contra esta arde establecida a perpetuidade, dos novas bár. baros, é dicer, o proletariado que daquela estaba ainda formándose. As burguesi~s ·francesa e anglosaxona, ainda ·
recurri·n do a el en excepcionais ocasións, nunca pensaron que o Exército ti. vera como fin protexer os seus intereses, porque se sabian dabondo fortes e
confiaban nos progresos da sociedade
que dirixian. pola contra, a .direita española encastelada nas suas ideas anacró, nicas/ anti-modernas, acentuadas pola
sua miséria psicolóxica ·e probeza económica, cría un clima de resentimento
feroz contra .a República que simboliza.ha para ela os novos asaltantes do poder e a riqueza que consideraba lle per- ·
· tencia por direito natural. Asi entendido,
confiouse ao Exército a tarefa de desviar o c;anre P'olo que discurria a nasa
histórja cara un futuro aberto a todas as
posibilidades, para· apontalar por cal.q uer médio unhas ideas vetustas ·e a inda máis reaccionárias. O fracaso do. golpe militar enfrentou a duas Españas que
representaban mundos opostos,1 desencadeando a máis cruente "guerra civil
dos nascidos" (1 ).
Na Galiza, desde os primeiros momentos do trunfo dos · sublevados, levouse a cabo unha ·represión incalificábel xa que, .salvo moi reducidos núcleos, a resisténcia foi escasa por non
dicer nula e tornouse ainda máis des. piadada
permitir a .criación de milícias integradas por .civis armados psicoloxicamente .de ideas intransixentes, de ·
rencores persoais~ Igualmente animouse . aos falanxistas, xóvenes de orixe
perqueno-burguesa .cobizosos de poder, ·a ·colaborar nas represálias.
- O brazo omnímodo da represión de
que foron vítimas tantos galegos na sua
terra, alongouse poara castiga( a moitos que esta.ban fóra dela. Tal é o caso
ben coñecido de José Mª Vareta Rendueles condenado a marte. en Sevilla,
case único Gobernador civil indultado,
e a falazmente ·oculta execución do capitán de Asalto Manuel Patiño Porto, ta-
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mén ali destin.a do, que non me atreveAduana de Vewrin, tio político da miña
rfa a dicer o único, pero si un dos poumuller e irmán do xeneral republicano
. cos oficiais que fixeron · desapa~ecer se~
Antonio Cordón, enterrados xuntos no
deixar pegada. Cando a sua v1vuva fo1
panteón da família del Valle. Alberto
reclamar o cadavre, alegouse que era
Fernández Mezquita, un dos primeiros
imposíbel entregalo "porque eran entedirixentes sindicais, refuxiado na casa
rrados de- tres en tres e as paladas de
de Gabriela Mistral, Prémio Nobel, e dacal que lles botaban destruiaos". .
quela consul de Chile en Lisboa, pronto
Moitos anos máis tarde coñecin en A
o descubriu a policia portuguesa, que
Coruña -a un vello dirixente sindicalista
non é nengun segredo para ninguén
que ·m e falou do meu pai político ~ a
que colaboraba coa española, devoltousua-"popularidade entre a erase obre1ra.
no a España onde foi condenado a mar"Era o máis grande defensor de nós os
te en Ourense. Eugenio Montes foi· peobreirns. A Patronal nunca .lle perdonou
dir o . ~eu indultó a Franco e logrou a c~ 
que non tivera reprimido unha das nodea perpétua. E, como esquece~ a Luis
sas.folgas. Non só non .o fixo, acercouse
Seoane, que escapou miragosamente
a nós, deixounos talar e atopando xuspara se exilar na Arxentina. Lorenzó Vatos os nasos motivos dixo:· Eu son un
rela, poeta e combatente, saindo cos
home . coma vós e compréndovos. os
restos do Exército Republicano. Rafael.
camaradas entusiasmados erguérono
Diste, atravesando a·fronteira que se ce·
ños · ombreiros". Efetivamente, tan
rraria tras del e a sua muller, Carmen
pronto se restableceron as comunicaIViuñoz, ferida nun bombardeo mentras
cións entre Sevilla e A Coruña o capitán
fuxian. Cándido Fernández Mazas, granPatiño, que estaba detido con outros
de pintor, o meu grande mestre, collido
oficiais nos Pabellóns da Praza de Espa- · prisioneiro en valéncia, condenad~
ña, foi sac~do unha noite e fusilado ante
morte e salvado no derradeiro momen·
os valádos do ·cimitério cun grupo de
to pola intervención de seu pai. que era
obreiros, quizais ·como doble castigo
militar, morre agachado e humillado en
'exemplar po-r se ter sentido ' un home
Castrocaldelas.
Tal é a miña experiéncia histórica, fa·
máis entre eles.
Ouero lembrar tamén aqui alguns gámiliar e persoal, imposíbef esquecela,
legos ilstres ~ quen nas suas distintas
desta última sublevación. militar, que
formas, alcañzou a represión. Manuel
pretendia salvar España.
O
Gómez del Valle~ xoven ourensán con- ·
-denado a marte e .-executado" con Fernando Cordón, ad~ministrador da
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