/

ANO XI • 15 DE XANEIRO • 1988

Puxo en marchá a
reclamación aos
seguros un día antes do
Reche ·

Al~mina

pode
perceber 18.000
millóns polar .
paralización das
cubas ·
(páx. 11)

. PERIODICO GALEGO SEMA.~AL

. -

APDO. 1371 _(VIGO)• Nº 331e100. PTA.

UN .INFORME Cl~NT.ÍFICO DEMOSTRA O VERTIMENTO O.E PRODUTOS
ALTAMENTE NOCIVOS EN FISTERRA

A~IDENTES E CONTAMINAc1.óN·NAS. NoSAs··cosTAS
O MIJERA SOTIRIA PERMANECEU_TRES DIAS NO PERIGOSO FONDEADEIRO DAS
SISARGAS.CON COÑECIMENTO DA COMANDÁNCIA DE MARIÑA .

Xa antes de producirse a total
paralización das cúbas electro1íticas, o dia 14 de Decembro
lndústria Española do Alumínio
(lnespal) puxo en marcha a reclamación polos danos sufridos na factoría de San Cibrán
na Mariña, segundo pudo sa~
ber A NOSA TERRA en fontes
próximas ás aseguradoras.

Ainda ~ue a Galiza ten
un xacimento
imQortante e operativo

O gas natural
chegará
daqui a
.
quince anos (páx. 1
.

Tanto a Xunta como o Governo
central renúncian á explotación
do importante xacimento de
gas localizado en Setembro d8!
1984 a 17 millas polo Oeste de
lila Norte das Cies. Mentres
tanto, Madrid anúncia como un
triunfo que Ferrol e A Coruña
entrarán en conexión coa Rede
Europea de Gasodutos, ainda
que non advirtan que este enlace só será operativo daqui en
quince anos.
Xurxo $. Lobato/Voz Notícias

Análise da reforma do ensino Qroxectada
Qolo MEC

SUMÁRIO

Alunas listos e ricos por seleciófl
espontánea
(páx. 8 e 9)
O Ministério de Educació e
Ciéncia ven de dar a coñecer
recentemente o Proxecto de
Reforma do Ensino non universitário. A proposta, que se pretende que sexa aprobada po!as
Cortes no mes de Xuño, en raria en vigor a · partir do cutso
1990-91. Na Galiza a Conselle'ria de Educació!1 ten chamado
xa ao debate desta proposta. A
continuación os profesores César Mosqueira e Xosé Manuel
Iglesias, membros da UTEGINTG, tan unha análise dos as-

pectos esenciais e da filosofía
do mencionado proxecto que,
na sua opinión, · trata de estabelecer un mecanismo subtil
de "selección" do alunado, sob
unha diferente apariéncia. "A
escola, en vez de correxer a
orixe social, din os autores, vai
ter unha igualdade de oportunidade formal péro realmente vai
ser un mecanismo de reproduCión das desigualdades sociais
de maneira máis acentuada do
que actualmente é".

Os cen dias en que Madrid tivo
duas bocas ..... ............ : (páx. 5)
O BNG -non apresentará ainda
moción de censura en Camota
...................................... (páx. 5) · ·

Trinta e cinco exQedentes en catro mese_s a
edifícios QOr suQerar a altura autorizada

A maior parte das c·onstrucións
actuais de Cangas son ilegais (RáX. 10)

Trinta persoalidades comproSe en xeral a fasquia da paisa- (PSOE) aprobou nun. pleno semétense a loitar contra a instaxe urbana das nosas vilas cos- miclandestino e contestado por
lación da base da OTAN en Feteiras ínzase ·de desaguisados todos os grupos da oposición
rro! ... ........................... (pro:. 5)
urbanísticos, o caso de Cangas unha denominada "ampliación
O apartheid en Israel .. (páx. 7) - faise tan especial que case se
de chan urbano" que segundo
poderia . dicer, nunha paródia . os técnicos deixa as cousas
Efeitos da baixada da bolsa
exactamente igual: en Cangas
elementar, que é unha vila "ile........................ ,............. {pro:. 7)
non se ·pode edificar máis de
gal". Sen Plan de Ordenación
Falece outra portadora do SIDA
duas alturas e o que asi no'n
Urbana, no pasado mes de Deen Povisa. .... ... .. ... ... .. .. (páx. 12)
cembró a maioria municipal · sexa viola a legalidade.
Luis M<:triño: "Este é un país imprevisíbeJ" ....... , (páx. 12 e 13)
EEUU intenta impo.r a ·sua imaxe através da NBA
Teatro: "Quarttet" de Hainer
17
Müller ........................ (páx. )
:c1"0'
"C" (resposté! a Amador Kastro)
18__.)
L-.. .....
_
_•.. .•_•...._:,:......
__....._.... ~.
_
(p_áx_.
(páx. 1s)

As 1·nto·rma· ns sobre ,a· -1-iga 1·anqui
·de baloncesto· triplicáronse

CADA 4 MINUTOS ...

A CORUÑA RESERVAS TELF. 2-1 32 11
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_
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CONSENSO .ou··cAZA DE·. BRUXAS ~
O noso país, tradicionalmente lranqui.lo na
sua fasquia externa, vese acosado hoxe
por unha"treboada de forte aparato eléctrico que por momentos alcanza condiclóns
espectaculares. E, o_que resulta máis signitrcativo, estes feítos veñen encadeán~o
se uns a outros de forma rnáis que sur- ·
prendente. Rara é a xornada na qúe os nó- ·
ticieiros _
non ' comezan cu11ha nova de im- ·
portante transcendéncia para o noso futuro. .
.
Esta escalada do poder do estado pois diso se trata- actuante sobre a estrutura económica e social da Gal.LZá, 'camaza a adquirir cada vez caracteres máis
·· ·
·
nídios.
.
Non irnos redundar no dito neutras ocasións, no senso de que o que aquí 'está a
suceder hai que explicalo en ft,mción duns
intereses de estado claramente mediatizados pala .óptica europea, sexa no seu aparato económico ou no seu correlativo militar.
_
Só desde un ponto de partida internacionál,· se pode explicar a tensión a que
se ve sometido simultaneamente o nacionalismo ,basco (exemplo de- todos coñecido}, o catalán (cos contumaces intentos
. socialistas de desbancar a Pujol ·ou de
. présionalo cara un pacto de. estado), a es-.
querda española (representada nomeada.mente· polo PCE) e a nasa terra, agredida
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désde todos os ángulos, nun concerto trá1xico que pareceria· conducirnos á estupefacción ou á ruina do próprio.·
·
. Pero cal pode ser a con.exión entre esta
dinámica de tensión e o encadre· europeu?
Quizá sexa ·na Galiza onde o fenómeno se
oferece con ·maior plenitude. Desde gn.ipos ·empresariais afé sindicatos nacionalistas tómase conciéncia de que este país
esta a sofrer agresións externas _que, na
maioria dos casos, cóllennos sen as sufic\entes defensas (sexan en estrutura económica, ·sexan·en capacidade de negocia. ción). Tal convencimento só se pode producir cando .a ag~esión alcanza cotas moi
elevadas.
·
·
·
A dinámica á que a chamada '.'Europa
dos mercaderes" trata de arrastarnos é
sen dúbida a dun grau maior e mais actualiz!}dO da dependéncia, a un papel de recipiente de lixo das poténcias europeu:..ocidentais.
· _Mais, unha pÓlítica tan descarnadá so é
apta, como a história demostra (caso Chile, por exemplo) cunha ditadura férrea de
por médio. Cando se vive nun réxime de
liberdade ·para os -partidos políticos, de direitos sindicais, etc., esa .mesma atitude,
precisa dun conceito pqHtico clave:. ~nani
midade e consenso das forzas soc1a1s actuantes. Cando isto non se próduce asi as·
-discordáncias, por pequenas que sexan,

~

teñeñ un .efecto ·multiplicador. E Ó capitalismo, ainda máis en época de crise, non
esté, par-a luxos. Daí o cerco que xera ao
redor das opcións non asimiladas, non es- ·
tandarizábeis.
. A caia de .bruxas que, desde os governos civis, Xuntas, minist~rios e determir:ia- ·
dos meios de comunicación se ven apontando, · está inserida mesmamente neste ·
proceso.
·
_
·
A in:ipoténcia do PSO~ _catalán contra o
pujolismo, a frente · abertzale, afortalad8:
polas posicións últimas de Eusko Alkartasuna, o grau de organiz~ción e preséncia, non despreciábel .e mesmo ascendente,
do nacionalismo galego e_o léxico desgas-.
te socialista a nível estatal, son outros tant9s 'fmpedimentos para o proceso que se
pretende impor. ·
·
·
. A -dez anos do comezo da transición
pode que nos encontremos nun novo ponto de inflexión, no que se decidan os camiños a p(;}rcorrer nos próximos anos. O discernimento claro do adversário e dos obxectivos a conseguir,· asi como a política
de ·alianzas máis ampla-entre todos os non
invol.ucrados cos intereses punha agresión
evidente, son as tarefas máis imediatas,
xunto coa activadón daqueles sectores
pasivos e que teñen que optar ante un deseño económico e político que ninguén
O
pode xa eludir.
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!.cartas
cer aquelo que lle perte~ce fa- máis, o benestar- c0munitároio
e daquela é nosa. Xa sei q e
cer". .
do' país, pero a obra é de todos".
neste país non se sabe conxugqr
lsto ven a canto, porqu~. ainda
Asi pensa a _xente nesta-Terra
o verbo dimitir, p'ero moitos deque non. sei o que dixo o naso (o e asi deberiamnos pensar a xenles, destes que desprécian a ·
pola TV3 (a Televisión catalana)
Sr. Laxe) nen.seise dixo algunha te galega. Todos! Non só alguns
nasa língua, deberian comezar a
cousq algunha vez,.aqui a xente · dos que nos sentimos galegas e
para todos os cataláns, o Honoaprender a conxügalo, pois .
fai · as causas que toca facer·. traballamos de galegas, senón
rábel Püjol, presidente da Comuachéganse as eleicións e un dia
Cartas aos directores dos xor- tamén e sobretodo, os nosos poou outro terán que sair das polnidade, como fai cad;;i ano por
nais que din: "non penso mercar líticos, os nosos dirixentes da
tronas que están a ocupar sen
estas datas.
produtos que sexan noticiados língua e . outro.s me~teres que
que ninguén lle dera a orde -de
Xa van para alá anos que, un
e outr.o Presidente, diríxen-se ao · en castelán na lV3 e desexaria ·ainda non teñen asumido que a · facelo. E ise dia chegará irremediábelmente para moitos destes
povo nestas datas para, amai-s · que todos aqueles que amaran a · Galiza é unha Nación -con todos
nosa língua, fixeran o mesmo. os d~reitos e todos os agravan- - Que COíDO o Vázquez, Soto, Sade desexar-nos felicidade para o
Penso que .negar.a nosa língua é ·. tes.
bell e outros, non sinten orgullo
vindeiro ano, facer a glosa do
d€1 ser galegos n.en talar galega
inxuriar o naso País". E outro
A estes é a quen qui?<erq diripasado expando -aqueles asunD
que se denomina "Sega.dors, co- xir-rne para lle dicer catro coutos máis sobresaíntes do ano.
lectivo de opinión nacionalista"·, sas. Causas que · algun dia os
lste non podia ser doutra maneiXOSÉ L VEIGA
(Tarragona)
di: "O traballo de lle dar a Catalu- s'eus próprios fillqs J~, - ataran
ra e ás nove da noite falou-nos
ña unha oom:?isténcia superior á na cara por non ser bó
feito e por facer. Faloú-nos do
que ·agora ten, despóis de dez p.or non erguer o nmom
que fixo o governo da XeneraliNACIONALISMO
..,
dade e do que deberiamos facer . anos de · autonomia, .continua za. ao lugq.r que lle corr
Palas referéncias que un servidor
senda indispens~bel e inquedan- e ser uns mandados do ceiltraliso pavo.. Dixo causas como: "Faltiña, e penso que eran dé primeite. (... ) Cataluña ainda ·ha gañar mo, uns máis da(:Jueles oútros
ta moito por facer co~o P?!"ª
r9 man, cheguei á conclusión de
a pulso a suá calidade de País, que durante sécuíos nos goverinstalar-nos na autosat1sfacc1on
que o nacionalismo mellorara. as
o seu recoñecimento de .Nación naron e fixeron da nasa Galiza un
-(. ..) Saber facer do ano vindei_ro
suas posicións eleitorais na coE .que se pode facer? .Pergúotan- - anaco do que é. Ainda que gráun ·ano inda mellar pg_ra n:io1ta
marca de Ferrol nos últimos co$e al·guns. Maj moita xente· que · cias a Deus e grácias ás nasas
máis .xente (...) O traballo · ~e1mo
mícios municipais. Certamerite,
pensa que son os políticos os xerJtes da rib~ira e da montaña;
so, o espírito de iniciativa ·e a
sigo crendo que isto é asi, pero
que o han facer. E iso é un erro que se sinten galegos até os
imaxinación criadora, son armas
véxome na abriga de pór no seu
de
pésimas
c~:msécuéncias.
Taósos,
conservamos
o
máis
preque sempre nos deron resu~ta~?
coñecimento algunhas causas
mén eles, pero non somente. Os ciado dun povo:; a língua. Pode(... ) Sede ·esixentes cos pollt1que, cando menos, seme_ntan
políticos -os que governa . e 9s rán todos os caciques do País
cos". E insisteu máis adinate:
dúbidas razoáveis nos m1olos
oe oposición:-, foron : elexidos dicer que a nosa língua é moi
. "Pero non tiraremos adiante se a
dun militante nacionaHsta. que,
ordea·r,
promover,
car.ializar,
_
pouco
pero
é
a·
língua
que
nos
para
soéiedade non. é activa, se cada
como é o meu caso, entende
desenrolar. e ·moitas causas deixaron os nosos antepasados
un dos catatáns non mira por fapouco de problemas de "look" .
Resulta que en Fene, opulento
concello onde o BNG reparte os
cartas para as diferentes P?rtidas municipais, celebrouse unha
Xornada do Humor que, nalguns
aspectos, tivo ben pouca grácia.
· E penso que podo facerme en, tender se é o que está lendo a
presente non mirou -~ª quen er_a
· o firmante da carta e me descallficou a priori. ·
Entre outras causas que chaman a atención sobre a devandi~
ta Xornada citarei as seguintes: :·.
i .-A persoa invitada para facer a entrega dos prémios "Cu·ruxa ·e do. "Humor na escola" foi
nada menos que o noso· queridíMADRID
SANTIAGO ,
simo e ben amado Alfredo ConACORUNA
9
de
Febreiro
21 de Xaneiro ás 20 h.
19 de Xaneiro ás 20 h.
de, Conselleiro da Incultura,_ P.r~
en local a precisar·
mio Nacional (español) de LiteraCentro Cultural Fonseca · Galeria Sargadelos
tura por. méritos políticos e, por
Ricardo Carvalho Ca'lero
supósto, do PSO~., Xa sabe, Sr.
Pilar Garcia Negro
· Francisco. Rodríguez
Director, ese partido ao que .os
Felipe .Senén
Mª do Mar Rua
traballadores · galegas f~n refeCes·áreo _S ánchez
Xesus Oreiro ,
réncia nas ruas con frases como ·
·Manuel Rej Romeu
"PSOE, AP, a mesma merda é"·
VIGO
ou "os oitocentos mil son da gar19 de Xaneiro -ás 20 h.
da civil"; o mesmo que despediu
Casa de Cultura - 2º andar OURENSE
27 de Xaneiro ás 20 h.
a 2.800 fraballadores de ASTAAtene.o
NO (Fene), o que se opón á tími·Andrés Martínez-Morás
da normalización lingüística ou
Carlos Casar~s
que tantas maravillas leva feito
. Xesus Alonso Montero
co. desmantelamento industrial
Xan Carballa

CARTA ABERTA A .
TODOS OS BOS GALEGOS
·ante, 30 de Decembro, falou

d¿

... ·. CURROS ENRIQUEZ. CREBAR AS LIRAS

da nosa comarca e da Galiza.
·Ao final, o bon señor non pudo
vir ese dia, pero estivó paseando
o anterior por ontje lle petou en
boa compañia de autoridades
municipais.
2.--0utra das actividades era
a entrega da "Curuxa de Honra"
nada menos que a Aguirre Gonzalo, Presidente de AGROMAN ,
S.A. entre outras moitas causas.
Esas outras moitas causas son :
empresário coñecido durante a
2ª República pala sua saña contra os obreiros da construción
aos que lles sacaba o pelexo na
sua empresa; colaborador .d_o
fascismo durante a Guerra c1v1I;
amigo persoal de Franco (o asasino); concesionário dunha boa
parte das obras públicas (macroedifícios, pantanos, etc..) que
o franquismo criou dos anos do
"desarrollismo" , coas que se
puxo as botas; Presidente até hai
ben pouco do BANESTO (un dos
sete grandes bancos); petrúcio
dunha das familias máis poderosas do Estado · español e, en resumo, un exemplar xenuíno de
oligarca imperialista español.
3.-Exposición da revista e:spañolísima e clásica do franqu1s
mo "La Codorniz" e conferénc
d·
dos seus directores qut
hoxe traballa na TVE. Non é que
isto en si mesmo teña moita importáncia, pero se o encadram~s
dentro do contexto xeral poderernonos facer unha idea do senso
do humor do governo municir;>al
e Fene. Para os desmemonaoos direi que un dos maiores en cantos con que contaba a revista
Era o polifacético Manuel Sumr 1ers, que aparte d~ parvo é fac:ha. E, incluso, atrevome a re~ roducir un poema "enxE!ñ~so "
que apareceu nas s~as paxinas:
, 'Si pública es la muier/ que P?r
outa es conocida/ la puta mas
rejodida/ república habrá de ser./
Y siguiendo el parecer/ de esta
lógica absoluta/ todo é!quel que
e reputa/ de la República__ hijo!
1a de ser a punto fijo/ un h1Jo de
la gran puta". .
"
Enfin, cousas veredes·das que
vos espantaredes, porgue parece que do qu_e se ~rat;:i e· de inflar
os gastos . cultúra1s con cousas ,
.que aparenten ser cult~ra.. Pero
ao mellar a cousas res?l~ese r~
' ~ alando brúxulas·· o p_ro~1mo Dia
da Pátria porque. esta visto que
hai" algun "nacionalismo" que
anda perdidiño.
· O
MANOLO CARNEIRO

(Ferrol)
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ACIDENTES E CONTAMINACIÓN NAS NÓSAS COSTAS

Co cóñecimento
da ·comandáncia de Mariña

O Mitera Sotiria·
·permaneceu tres dias no
perigoso fondeadeiro
das~ Sisargas por aforrár
o remolque

Recentemente foi.
entregado, a req11erimento
do Goncello de; Corcubión,
un Informe Técnico sobre
os problemas derivados do
'.'acidente" do Casón,
.
Informe elaborado polo Catedrátic<Jde Ciéncias e
biólogo, Ramón Varela
Díaz, Presidente da .
Asociación para a Defensa
Ecolóxica da Galiza,
·
elaborado .despois de
consulta~ ~on ~spe~ialista

de Farmacia, Qu1m1ca,
.Bioloxia e Investigadores
de Centros dedicados ao estudo do.mar, asi como·a
diversos profesores "
especialistas na matéria.

Informe ecolóxico do Casan
elaborado
gor ADEGA

E-n Fisterra
ve'rtéronse
·prodl:Jctos
-altamente
tóxicos_
. Xurxo S. ·Lobato/Voz Noticias

O mercante chipriota Mitera
Sotiria embarrancou nos
cantis de Bens o pasado dia
6 despois de perman~cer
tres dias fondeado ao Oeste
da illa Sisarga Maior, onde
tentou de reparar a averia
da máquina, segundo
adiantou a emisora C(oruñesa
Radiocadena, que rexistou
unha conversa por UHF
(rádio de frecuencia alta)
entre os oficiais do buque
averiado e a comandáncia
da Mariña. Non obstante
coñecerse con antelación o
aviso de temporal, as
autoridades non abrigaron
ao salvamento do buque e o
capitán do Mitera Sotiria
negouse a receber remolque
até non se ver gravemente
comprometido.
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Oficiais-, acudiu o remolcador
Punta Salinas, e o capitán do Mitera Sotiria discutiu o précio do
resgate. A cláusula no cure, no
pay (se non existe legalmente
salvamento non se paga o soco- ·
rro) aterecida polo Punta salinas
foi finalmente aceitada".
Contado, as duas mellares estachas que o barco chipriota
apresentou ao Punta Salinas
para receber remolque, fallaron,
o que produciu o embarrancamento coas consecuéncias coñecidas.

Necesidade dun ·
separador

O delegado do Coléxio de Oficiais sinalou que era urxente o
estabelecimento dun dispositivo
de separación de tránsito frente
Fisterra. "Nós cr~mos que este
dispositivo ten que funcionar sob
a vixiáncia dunha torre de control, e consideramos que ten que
haber unha forza coercitiva pr9fiEsta condición dun embarrancasional que será a encarregada de
mento grave, q'ue acontece a facer que se cumpran as norcontinuación da traxédia do Camas". O grupo parlame_ntário
san foi confirmada a ANT polo Mixto, a iniciativa de Xose Madel~gado para Galiza do ColéxiC? . nuel Beiras, apresentou no ParlaOficial da Mariña Mercante, Xose mento unha proposición no~ de
Maria Arrojo Fernández. "O Miteleí no mesmo sentido, ademais
ra Sotiria estivo tres dias fondea- de reclamar a ;ntervención do
do á altura das Sisargas, o que governo español perante as ios~
nos chama a atención xa que táncias internacionais para .facer
este lugar non aparece sinalado valer os acordes de tránsito macomo proprio para fondeo en
/ ·
rítimo.
carta. Segundo a posició~ .que f?
Na proposta do Grupo Mixto
capitán do Mitera Sotma d~ esíxese a provisión de meios hucomo lugar de fondeo, sete m_1- manos, técnicos e financeiros
llas ao Norte da Sisarga maior, a para que a Xunta 'poda exercer a
cadea de fondeo chamaria nioi a regul~ción, detección e custódia
pique, xa que ali hai case cen
da costa en preve,nción de_ acimetros de profundidade. A sua dentes e contaminación. "O Goposición non coincide . coa que verno central ou as autoridades
rexistou o pesqueiro Lobo".
autonómicas -precisou a este
Estando o buque tripulado, corespeito o delegado do Coléxio
rresponde ao capitán que tiña de Oficiais da Mariña 'Mercante-que decidir se receqia ou non re- ten que, prover á Galiza ~~ servímolque. A outra posibilidade era - cio de salvamento prof1s1onal e
que a autoridade de costa orde- adecuado con meios materiais e
nase a intervención dun remolca- humanos 'bastantes. O servício
dor por razóns de ·seguridade. voluntário de. que hoxe dispó!1.ª
Neste caso rém ítese á posterior nosa costa, con todo e o mento~
sanción dun tribun~l ·a nisponsa- rio que· é, non é suficiente- e esta
bllidade da decisión. "Candq () obsoleto".
O
buque reclamou socorro ~xnli
G.L.T.
coü o delegado do . Coléxio de

Do Informe destacamos:
1. No momento da explosión
e incéndio· a bordo, prodúcense gases tóxicos, debido á
combustión incompleta posibelmente de produtos orgánicos (que saen á atmósfera conxuntamente con nubes de vapor). A irritación, _erosións e picazón nas vias respiratórias asi
como na pel, mucosas e ollas
de moitas persoas, {nenas,
personas de idade) asi o demostran.
2. O sódio, ao reaccionar na
água, produce sosa · cáustica,

produto altamente corrosivo e
perxudicial para a vida. mariña,
a mortandade do plancton, lar_vas de peixe, -e seres adultos
do mar como crustáceos, moluscos, peixes, será a consecuéncia deste vertido.
3.. o áddo sulfúrico e ortorosfórico, caído á . água é de
efeitos- corrosivos para a vida
mariña (a sensibilidade dal. guns peixes está en 0,30 gr/I
d.e ácido sulfúrico para ocasionar a rriorte; pénseiTios o que
sucedera co ,vertido de máis
de 880 Kg de ácido, o rá~io - de

acción estenderase a aJgun
Km causando mortandade no
fito e zooplancton asi como en
peixes e animais en xeral, a .
dispersión e dilución e até a
precipitación como sulfato sódico ou magnési<2o; pode ·1evar
consigo problemas e perxuícios para os seres mariños en
várips Km á redonda ~ dependendo de numerosos factores
como correntes, rapidez de
precipitación e dilución,. .. etc.
4. Un dos produtos máis perxudiciais para a vida no mar
(pasa á páxina seguinte)

,Principais · efeitos biolóxicos
RAMÓN VARELA DIAZ
captura de alimento, a ousque- Fisioloxia. A interferéncia de
Alguns dos contaminantes ver- da dunha parella para a repro- determinados produtos vertitidos polo Casan producen dución sexual inclúense nestas dos (como ·diisocianato, que
mortandade (ácido sulfúrico, a actividades, e ·as contaminan- dá aminas de cianuro) en proformación da sosa cáustica,... tes que interfiran as normas de cesos fisiolóxicos· a · nível de
etc.), outros poden aféctar ás comportamento poñen en peri- metabolismo repercute seria- .
povoacións sen seren mortais go as espécies.
mente nas espécies. Non sené3_
pare. os organismos adultos, Ciclo vital. As formas xuvénis raro qoe dada a diversidade de ·
Pero rep~rcl..!.tindo de forma e larvais das espécies e en xe.:. produtos vertidos, dalguns non
t
·
·
se pode pronosticar os danos
importante no comportamen o, ral - os ~xgarn~~os 1~ad~ro~ que ocasionaran, pois · descocido vital, ... etc:;.
son m<?1to . ~a1s - sens1be1s a .ñécense, por f lfa de estudos
9
Migracións.
Concentracións -_contami~aci~n ~ue ?S adu.ltos_. . biolóxicos, as interferencias
~Qrtalitjade e m<?~to maior ª que poderian apresentar, a níSubletal·s de produtos orgáni- A
. . , .
mesma concentrac1on· de concos poden afectar ·ás migra:- taITTinante -nas formas larvárias vel f1s1olox1co .
cións ·de determinadas espé- e xuveni·s .que nas a· dult_a~. As
, ·
o
t
·
cies, o ambiente quír:nico xeral . alterac 1
·0· ns en determinadas Efeitos xenet1cos: · sd c;;on am1t
·
1
nantes
orgánicos
po
en
con
er
da contaminacion repe e ·aos fa·ses dos ·c 1
'clos vitais poden
· ·
compostos mutaxerncos _ou
peixes, compro b. ouse, no cas~ ser tan desastrosas para unha carcinoxénicos,
que tenen
· de marés negras, que os pe1- espécie como a-- marte direct_a . suma importáncia é3. longo·.praxes fuxen da zona, avisados · de adultos debi'da a un ha tox1· · · d
· ·
zo para a super-V1venc1a a espalo olor e as caracterist1cas cidade aguda do meio.
·_pécie. Pouco se coñece sobre
dos produtos vertidos. Os qui- Enfermidades. A exposición este tema no que respeita a
miorreceptores xogan aqui un durante iargo tempo a perío. - experiéncias .C<on compostos
papel moi importante na subl t
rt'd
mar: a
.,
pervivéncia e comportamento dos de conc~nfración ~u e a1s orgánicos ·ve 1 os_ no
dos animais acuáticos.
dos c.ontam1nantes f~~ que o_s .excepciórJ do· petr~)eo. A. wan
orgarnsmos sexan ma1s sen~~~ maioria das mutac1ons onxinaCompoftamento. Alguns wo- bE)is ás enf_er.mid_~des. O debil~~ das por contami~antes ~o~ P~
ductos orgánicos pode que 1n- _ tamento e 1rntac1on en pe.1, mu- rxudiciais para .a superv1venc1a
terfiran cos quimiorreceptores,- cos~~ e olla~ r:os brganismo~ e.. moitas'_ delas mortais.
e hai que ter en canta que par- acuat1cos fa1nos propensos a
R. Varela Díaz é Biólogo,
te do comportamento d~nha ~ontr8:~ción de enfermidad:s. e
Catedrático de Cténcias N.
espécie pode estar mediado infecc1on~ que poden chegar a
Presidente de ADEGA
·por reaccións quimiotáxicas. A ser morta1s.

4/ll!A 'S lllOA-

A NOSA DlUlA.
'

ACIDENTES .E CONTAM.INACIÓN -r\JAS ÑOSAS COSTAS

Informe
ecolóxico do

cason

'.
-

,;·

'

Ninguén quer celulosas cOmé> a que
a .Müller pretende .instalar 0~ Lugo •.
ao

{ven da páxina anterior)

.t

Os avances das técnicas anti~contaminación non
cónseguiron evitar ? perigosidade.
..
--

, As.fábricas de pasta· de papel· sulfato, polo _procedimerito Kraft, como .a que-funciona
en Lourizán (Ponteved'ra), _presionan tan fortemente en todo o mundo sobre os níveis de
c<;mtaminación e emisión qu~ moitás plantas están a pechar xa.que non é renqábel facer
frente aos gastos de corrección de vertido's. Esta é a razórr principal de que a
·multinacional Müller poña os ollas. na costa ·de Lugo, probabelmente Fazouro, para
instalar un con:iplexo· destas características.
·

-
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' dos que se coñecen que ·cairon á agua é o diisocianato de
difenil-metano, xunto coas anilinas e creosoles, .· dos mais
problemáticos para a ecoloxia
mariña de toda a carga. Tóxicas por inxestión ou contacto,
forman aminas de cianuro na
água que poden .pasar ás. cadeas alimentícias- e alcanzar
concentracións _elevadas nos
seres mariños especialmente
nos últimos grilóns das cadeas
. tróficas, dado o carácter ampliado de concentración que
teñen os seres vivos a respeito
dos produtos químicos.
5. Nas conclusións do estudo sinálase que ·até hoxe vertéronse ao níar produtos altamente nocivos desde o ponto
de· vista · ecolóxico que poden
afectar nun rádio de algur:i ou
alguns Km. Alguns . wodutos
son péíigosos por contaeto e .
inxestión,
podendo · n~lgun
caso concentrarse nas cade. nas alimen'tícias.
Tamén se considera conve·niente realizar. estudos . sistemáticos por -un temp.o· da -~gl!a
do mar e seres Vivos nun radio
de 1 .a 1 O Km do barco siniestrado.
· .
No estudo saliéntase que
conviña ·realizar un estudo sanitário dos ·habitantes da zona:.
para ver se existen proble_mas
que requi!en trata!TI~nto .e. se ·
os síntomas de alerx1as, .1rnta,...
ción, picazóns e malestar de
outro tipo·require tratamento e
c·omo evolucionan.
Criticase a poi ítica de recu- ~ Poza de decantación de Celulosas. de P~ntevedra
peración ·d a carga poJa ~rres
ponsabilidade e negllxenc1;i total '(falta de barreiras de .contención para impedir o alonxamento dos bidóns que foron
caindo estes dias, medidas an1985 era a data límite sinalada
acompañar necesariamente á
ticontaminación, .' ..etc.)
_ .
E t d
do proxecto da Müller co.m o ··Tamén -se incide na nece?1polo governo dos
s a ~s
do máximo-risco, e recomendade de regular o tránsito m?-Unidos para que to9as as fa- . da a sua substitución. Como
rítimo internacional frente as
bricas de pasta de papel co- . con·s ecuéncia . das emisións
costas galegas · e alonxar o
rrexesen definitivamente os . de mercúrio procede~te~ .. de
· tránsito · o máximo posíbel e
seus próblemas de emi;;i~.n de . toda a indústria papele1ra (mspróximo a 200 _millas.
_
contaminantes. A not1c1a da
talacións onde se, fai a elecÚrxese das autoridades de
trólise do cloro e álcalis e soproposta de instaláción desta
mariña que comuniquen o ."coplanta coincide tamén cun ~usas en celas . de . mercú~i?}
mento da presión do voto. ver- ·
. ·
b
ñecimento de embarque" para
de
sobre
as
indústrias
cantaabrigaron en Suecia ·ª ~~oi ir
·s aber o_· transporte real do bu- .
·minantés. A realidade do ocopesc'a comercial ~n mai~ de
- .
que.
'-rrido coa ria de Pontevedra - . sesenta demarcacions. A1nd_
a
Coiacide o estudo · en xeral
· non se . cofiece un proced1- ·.
'cos . dados aportados polo
ten -demostrado que a protecmento que evite totalme_nte.as
ción dos electrodos .de merd
d
Prof. Bermejo, e no _c aso ~e
cúrio
nas
electroquímicas
de
perdas de. mercúrio
in u~-..
saída de novos produtos orgacloro álcali non evitou a con- · tría sueca qo papel, que se ci- ·
. nicos dos bidór:is o P,roblema
·
traban no· ano 196T ~n 35 tode contaminación · agravaríase·, ,
taminación corno se previa
'ne.ladas. Unha das Ji~as. de .
alguns .compostos irian evapomeados dos 70.
. experim_
e ntación das fabrica~
rándose lentamente, . outros
N·un
informe
da
OCDE
dO
suecas
de pasta de papel fo1 .
mais rapidamente, e respira~9s
f ·b ·
a de ·rempraza.r os comp_o?tos
causaria dano se a povoac1on
ano 73 ·considéranse as
n,-_ de mercúrio por bac~enc1das
· cas de cloro- como a que ha ·
está praticamente · enriba por
seren tóxicos e alguns deles
canceríxenos.
O.

O -rriercUrio

q· u~.

ª

ª .

ª

Destrución da Ria de
Pontevedra

mata

ª

Candó a consellaria de Econo. mía da Xunta resposta que- ainda non .está "en condición de
aterecer información sobre as
características do proxecto da
Mf.iller", só se pode entender
que a tecnoloxia proposta para
esta .f ábrica é a de cloro álcali,
semellante ás que recusaron as
povoacións de As Neves, Negreira, Ourense, Quiroga, O
Barco, Toén, Fazouro e Valdoviño. Os propósitos da Müller
chegan aos meios de. informacións doce anos depois de que
CEPAGASA (Celulosas de Gipuzkoa, na que interviña o gru- .
po FENOSA) paseara sen éxito
pala marxe . máis deprimida
economicamente da xeografia
galega sete proxectos de fábricas de pasta Kraft, cantadas
daquela pala propaganda como
" sete celulosas sete".
Tanto na decisión da ofensiva de 1976 como no reintento
que agora está a se anunciar, '
interveñen factores eminentemente po1íticos. No· 1976 era a
presión de CEP_AGASA p_or ~ei
xar instaladas unhas fabricas
que eran posíbeis polo desamparo e arbitrismo da ditadura
en matéria de contaminación
ambiental. As sete celulosas
loitaban contra o relóxio da democrácia. Agora reapa·rece un
proxecto daquela natureza ao
amparo da situación económica e da crise provocada pola
r~conversión . .

como o pentaclor.ofenol, composto organoclorado de toxicidade - semellante ao DDT.
Hoxe considérase óptima a
perda de 150 a 200 gramos ·
de- mercúrio por tonelada de
··
cloro.
A corrección- do cheira dos
fumes dunhq:fábrica de pasta
Kraft require tamén un investimento forte, coma a que o INI
nón quixo facer en Pontevedra. Os. ·gases específicos
emitidos · son detectábeis por
seres humanos en concentracións tan baixas como unha
· pa·rte por 50 billóns. Existen
precaucións que · son tanto·
máis efectivas cando aumentan o seu cu:;;te · pe~o non é
posíbel garantir unha · f~brica
Kraft completamente , 1senta
de fedqr:es.
·
D

Por resolución da dirección xeral de Portas e Sinais Marítimos
aparecida no Boletín Oficial do
Estado de 30 deXuño do 1958,
o Instituto Nacional de lndústria
(INI) foi autorizado a ocupar
unha parcela de terreo na beiramar da Ria de · Pontevedra
para instalar una fábr~ca d~
pasta Kraft, sobre unha finca de
612 .000 metros cuadrados. A
fábrica seria reconvertida no
1973 para acadar unha produ ción de 180 ~000 toneladas ano
de pasta. Nesa data anunciou se espectacularmente a ampliación da equipa anti-contami nante da fábrica de Lourizán,
que recebia un clarificador, un
condensador-reciclador
para
gases, un depósito para oxidación de lexias negras e un separador de águas de refr!x~r~
ción e de choiva. A ef1cac1a
anunciada para estas medidas
era dun 99,5 por cento.·
En contra da belixeráncia da
Administración en defesa da
inocuidade do complexo Celulosa-Elnosa de · Lourizán, e da
activa propaganda da empresa
no mesmo sentido, trinta anos
máis tarde a destrución da ria
de Pontevedra é un feito obxectivo. A vida macroscópica
xa non existe en absoluto nal. gunhas partes da ribeira, bancos inteirós de moluscos desapareceron por falta ,d<;i osíxeno,
dism1nuiron as especies características e acortáronse as cadeas tróficas. A preséncia de
mercúrio é detectábel en toda
a Ria en proporcións ::.uperior.es ~
á· máxima permitida. Un. ec_o~1s
terria que producia .sao ~~llons
. ao ano, do que viv1an r:ia1s de
óito mil famílias de mans.ca~o
res ten proibidci hoxe. parcial. m'ente a. pesca e o. mans_que~, e
pechadas. por contam1nac1on
várias pra1as.
D
.
G.LT.
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·Máis de - 30"per-soalidades'.
compro-;Tiétense a seguir a loita
contra a inst.alación .da
·base OTAN no Ferrol
Máis de '30 persoas,. entre as que·
se encontran os Alcaldes de Ares
e Fene, diversos concellais destes dous axuntamentos, membros do comité de empresa de
Bazán, Astano e Residéncia sanitária do Ferrol, dirixentes da
INTG; CXTG, MCG e Adega, encóntranse entre as máis ·-de 30
persoas que asinaron un comunicado o dia 3 de Xaneiro en
Fene no que se comprometen a
seguir a loita contra a instalación
da base da OTAN no Ferrol, comezada coa folga: de fame de
Manuel Cebral.
No comunicado asinado por
estas persoas afírmase q~~ .º
"desmantelamento e a m1sena
que sofre a comarca de Ferrolte- ·

O BNG non
apresentará,
de momento,
moción de
censura contra
·o alcalde de
Carnota
A Comisión Permanente do Bloque Nacionalista Galega acordou
non apresentar, de momento,
moción de censura contra o Alcalde de Camota, Ramón Noceda. · Ainda así, esta seria a saida
máis factíbel , para garantir a governabilidade no concello, posta
que Ramón Noceda non parece
disposto a dimitir.
O BNG acordou, por unanimidade do Consello Nacional, a
proposta do grupo asambleário
de Camota e do Grupo Municipal
deste concello, pedirlle ao _Alcalde que demitise, ainda que quedase de concellal. Este contestou cesando de toda responsabilidade de governo aos seus compañeiros, polo que o BNG, gue
viña barallando a sua substitución desde habia tempo, viuse
na obriga de informar.lle á op~nión
pública de que non reconece
como seu militante a Ramón Noceda, polo que non se fa~ , responsánbel das suas actuac1ons.
O BNG tomou a decisión, segundo a sua portavoz, "pola actuacióon incorrecta e improcédente, cos principios, normas e
programa do BNG", que mantiña
Ramón Noceda.
Segundo a frel"!te nacionalista
"sen entrar a xulgar comportamentos persoais q~e. teñen r~flf:'.
xo negativo na act1y1d~d.e publ!ca do primeiro mandatan~ municipal, o grave é o i~cumpnmento
constante das obngas 1n~ren~~s
ao seu cargo, faqendo de1xac1on
dos seus deberes, utilizando a
representación instituci.onal a
prol de intereses part!<;;ulares,
descoidando a execuc1on dos
acordos tornados po!o_ Pleno e
ause'ntándose
reiteradamente
sen xustificación dun ·pasto po~o
que recibe ·emolumentos do era· .
rio do concello".
Dos sete concellais; ade.rcráis
do alcalde (maioria absoluta) que
·obtiveron os nacionalistas en
cárnota, cinco deles xa asinaron
un escrito onde se apresentan
como únicos integrantes do grupo municipál . do ~NG. Outr.os
dous -concella1s ele1tos como 1ndependentes na~ listas ~o . Bloqu~. aihda ·non f1xerqn publica a
.D
sua postura. :

O Porriñb

XiJlgados: nove mernbros
da Coordenadora de .Montes
O pasado 8 de .Xaneiro celebrou-

:rra e Galiza son debidos aos in- .-se na S?la Segunda da Audién-

tereses da OTAN" que intenta facia Provinc;iql de Pontevec:Jra un
cer "unha terra arrasada e dócil,
~Uício por "alteración da orde",
prodútota de matérias primas e · contra ·nove membros da Cooremigración". _
.
denadora de Montés Viciñais de
Denúncian · a pos1c1on do
O Por.riño", por "rntentar entrar á
PSOE, AP, CDS e concello do
forza" na Casa Consistorial desFerrol en apoio da política militapois dé celebrar· a mqnifestación
rista "nun momento en que se
autorizada o día 26 de Outubro
camiña cara o desarme"; ao temde 1985, O fiscal pediu sete me.po que tan un chamámento_-a-toses de prisión para os encausados os cidadáns e organizacións
dos, mentres a acl!sación privapara que se mobilicen e mostren . da (exercida polo Axúntamentó)
o seu rechazo contra estes
se retirou. Pola sua banda a deplans. '
fensa solicitou a libre absolución.
Este xuício é calificado pola·
O compromiso de- recqller o
testigo de Manuel Cebrat foi ·asiCoordenadora de Montes como ·
nado cando este abandonaba a
político, auspiciado polo Alcalde,
folga de fame mantida durante
contra as persoas que critican e
o · se opoñen á sua política, "nononce días.

senda capaz de reducir esta
estar involucrada ta~én á Garda
oposición no ·eido político, e-in- . Civil local, que está a retirar o .
tenta utilizar, como último recurpermiso de armas aos militantes
. so, a via dos tribunáis para afo- - nacionalistas. ' Citan · así que foi - .
gar as posicións máis críticas"
precisamente no Cuartel onde se
Asi, entre os· xulgados ·atópan-· redactou o informe, que encausou aos membros do BNG, ainda
se o ·Concellal do BNG, un ex
qüe a convocatórfa da manifesconcellal e ·un cargo da INTG,
central que ten denunciado na· tación estivera realizada pola
Coordenadora de Montes. .
· Maxistratura de Vigo ao conc~llo
Esta protesta foi unha _das últi~ por non _
ter asegµrado a alguns
mas que levaron a cabo ·as vicidos seus traballadores "nen saños para facerse coa titularidade
. berse .de onde lle veñe.n ·os car.dos montes c.omunais, canse. tos para pagarlles ao non existir
_,, guindcr que · o Alcalde Barro!?
consignacións .ao respeito".
González se reunise co Xurado
DestacadGs militantes do BNG
de Montes e _
cos viciños, e loteñen sido denunciados noutras
grando a titula_r_idade dos·_ móntes
fres ocasións poto. Alcalde, no
viciñais, que o· Concello, cos·
que se considera "unha campaseus atrancos; estaba impedinña repre"siva", na· que acusan de
o
do.

Qs .cen dias
nos que ·Madrid tivo ~duas . bocas.
Cen dias non deron lugar a esperanza, ao cámbio, á modernidade ~ a tantas butras prnmesas: senón que evidenciaron-·
improvisación,
"{lescoordinación e falta de critérios comúns", segundo o informe interno realizado polo presidente
Laxe e qu~ foi filtrado oportunamente a un médio de prensa,
por xénte próxim_a a Sánch~z
Presedo, conselle1ro e Secretario Xeral do PSOE na Galiza.
Notouse un ha total falta ·de .
poder real e unha supeditación

acrescentar o seu "pedigrée"
són cos seus ' múltiples riberenacionalista, e o PSOE debáte-tes e consecuéncias, pudo ser
se ·entre o apoio a un PNG que
o momento de fac-er unha figuraciórJ externa de autogoberno, . serve de freo ás arelas de~ Bapero _trocouse en _símbolo da .· rreiro, pero que ao _mesmo ~e.':1-:- _
p_o entra en clara contradlC!On
dependéncia, da incapacidade,
de indecision e até da sumisión· coa política ·dirixida desde Madrid. O conflicto está dentro do
vasal ística da níaioria dos componentes do Goberno ~ale- · próprio partido socialista, sobre
go(?).
.
.
todo á ·altur.a de propugnar ·a
En moito tempo a autonomia
sua" separa<;;ión do goberno.
Ur:i conflicto lingüístico.; avinon terá outras ocasións parevado desde Madrid, soplando - ·~ Esta idea é acariciada por
cidas a estes Gen dias para
Coalición .Galega, que ·intent?
cuá recurso de inconstitucionamostrarse diante dos cidadáns
por todo$ os medio~ conseguir
lidade no rescoldo da ·intransicomo tal. O triste caso go Caa ·fichaxe de éatro d1ptJ.tados do
xéncia e 'do antigaleguismo,
PDP. De momento só Alexanmostrou as fisuras existentes
driho Fernández Barreiro re~- _·
nun .,gabinete unido por interecindiu contrato cos democrisses -de permanéneia, pero .autianos. Núñez Carreira e Torres
tenticamente eivado, p0rqu-e
Colomer andan tamén en tracada quen pretende seguir otos .barallándose cifras astro-·
camiño da sua comenéncia e
nó~icas para · conseguir o seu
que só-coincide nese ·ponto: ~
ingreso.
· necesidade de permanecer unidos, pero que necesitan dive;Ao tempo; Barreiro Rivas disxer canto máis se acercan as
puta a sua pr-ópria partida, da
eleiQións e uns e outros non téque depende tamén en gran _
ñen outro · remédio que amasar:
parte CG, a ·pral da sua imaxe.
unha imaxe-clara e diferente da 'Ü problema do xogo vai ser bá. dos /seus · compañeiros- dunh~
sico, ·tanto para o político de
viaxe programada só para per- · Forcarei como para os coagas·,
manecer unidos no gob_erno.
e até para o futuro do PNG, ·
atreveríamon-os a dicer.
Pero a compañia cada vez
máis difícil e os insultos sucé- . ·De momento en Raxoi funderise entre persoas que teñen · ciona perfectamente o eixo ·Antol ín~Barreiro - cun González
altas responsabilidade~ no orLaxe que non confia nos seus
ganigrama da Xunta.
colaboradores máis · directos,
A maioria da opiniqn ·pública
que cada día se fnostra máis inestivo recebindo unha mensaxe
deci~o e medoñerito, até o ponna que se lle apresentaba ao
to de non atrever.se a contradiPNG como o auténtico calcañar
cer no Consello ao seu subordi. de Aquiles da convivéncia, po- . nado-xefe, · Antolín Sánchez
las suas veleidades na.cionalis- · Presedo. Laxe é o _sev próprio
tas. O certo é que. o paP.el que
prisioneiro, como Napoleón en
lle tiñan. deseñado as xentes de · · Elba, e dia a d.ia os seus com- .
Mariñas está ·senda alterado na · pañeiros estano enven_~nando
_fundón diária do goberno: depolíticamente
con
cianuro,
beriah supeditarse a CG e intecomo ao xeral ql:Je conquistou
. grarse nesta form?ció_n a curto
Europa, pero neste caso non é
prazo. Esta negativa a ser eno medo a outros novas cen
gulidos pqr un proxecto do .que
·dias, senón é!OS próprios intere.só se coñecen ainda os deseses personais.
_
xos de gobernar, e a sua conMentras tanto. ningún dos
.secuente· decantación cara o
grandes problemas tivo ~olu- ·
nadonalismo,· como forma dife- .._,ción: os obreiros de Asta.no rerenciadora, ten que ·criar alguns
claman ser recolocados segun- .
problemas á hora de consen- · do promesa; Ascón segue na
suar. temas espiñentos como O '
rua; aparece Aíúmina e a panaidioma ou as deputacións,_ou
cea dunha ba_se da OTAN no
mesmo uns presupostos onde
Ferro! e dunh9 nova cel~lp$a
as consellerias -que .os.tenta
que non se ·sabe como vai-ser,
esta formación foron claramennen- onde ~e vai asentar, pero
te discriminadas, ou se se prefiqt.Je se quere apr~sentar como
re millar; rebaixadas de categopedra filosofal, ate o punto que
~~ ria. Pero o pruido está máis nun
desde a Xunta se afirme que ?
· futuro ·no que serán competidoPresidente · non fai balan~e1 ~
ras as tres formacións.
espera de confirm~r esta 1nver.,
o
s1on.
,
Coalición Galega necesita a
base ideolóxica do PNG ·e a sua
ALFONSO EYRÉ
desaparición como forma de
intrínseca ás -directrices de Madrid, até o ponto, de qu,e-agorél
o goberno central parece ter
duas delegacións: .unha na Coruña, presidida por Garqia Sabell , e outra na Xunta, comandada por Antolín S. Presed9, e
con González Laxe como Presidente.
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'estado ·cñtico
O díscurso · do 6 de Xaneiro viu-se ·
Sen. estabelecer nengun tipo de xuízo
afeCtado por un chamativo incid.ente:
a intención das persoas encarre. texto lido finalmente non coincidiu co
gadas .·de ,elaborar os discursos do Xefe
· que tiñ a sido elaborado previamente
do Estado, o certo é que nos dous últipala Casa Real. Nun 'dos parágrafos elimos concorren certas _circunstáncias
minados afirmaba-se que as Forzas Arque tenden a pór en cuestión a·.tese da .
madas deben garantir "unha indepen-.
arbilraxe defendida polos partidos que
déncia e unha unidade que pr9clama a
posuen a representación m~ioritá~ia nas ·
nosa Constitución e contra a que non '
Cortes.- No pronunc.iado o 24 de DecemXESUSVEGA
paden prevalecer transaccións, autodebro ·existía unha ·mplícita p~ro evidente
ous discursos e unha circunstánterminacións ou transixéncias ''. Non fai
alusión crítica aos rnembros d? lgrexa
cia biográfica fixeron . de · Xoán
falta posuir moita perspicácia política
basca partidários dunha negociaci0n po-·
para constatar, detrás destas palabras,
Carlos 1 ur:i. centro <áe especial
lítica para splventar aquel prolongado
a negativa a unha eventual mudanza do
atención informativa nos primeiros dias conflito. Anali$ando esta mesma cuestexto constitucional vixente. A concludo novo 1988. Como ven sendo habi ual,
tión, o · monarca afirmou rotun-damente
sión que se tira da análise literal do paráas intervencións públicas do Xefe do Esque non cabía oferecer a man a quen a
grafo explica a decisión de eliminá-lo: As
tado son aproveitadas polos editorialisteña chea de sangue. A leitura política :
Forzas Armadas teñe171 direito a impedir
tas ·dos principais xornais para lembrar desta consideraCión resulta evidente:
o recoñecimento do direito de autodetero papel outorgado á Monarquía no pacto non é posíbel acordar unha medida que
minación para algunha comunidade das
constitucional: ser un árbitro que modera · supoña a liberdade para todos os meni'"
que hoxe están integradas ho Estado es:..
as posíbeis tensións existentes entre as bros cie ETA que hc;>x~ están na cadea.
pañol.
·
institucións que configuran o sistema Esta conclusión é contradictória é:oa ·
político xu,rdido da reforma do iranquispostura defendipa polo PNV, EA . e EE.
A
cámbio
,
Xoárr
Carl
os
1 aproveitou a
mo.
,
·
Por que, entón , o Xefé do Estado emite
ocasió r;i de poder talar a toda a xerarquia
É moi corrente escoitar que o titular da . untia .opinión que non é compartida por
militar para engadir unha frase significati·Coroa, non toma posición a respeito das todos os partidos do chamado "arco ·
vamente ambigua: "porq!Je nen o pasaconstitucional"?
·
·
eventuc~is controvérsias que se podan
do ~en de ser esquecidó nen cabe ampadar entre as forzas que conensuaron o
rarse nel para adoptar posturas imobilis.Polo demais, o relativismo de ·semeactual marco constitucional. En lóxica
tas" . En que sentido debe ser lembrado
llante princípio non resiste unha mínima
contrapartida, estas_.. f orzas evitan calo pas_ado? Que leccións debe tirar un
análíse histórica.· A própria xér:iese da acquer consideración crítica sobre as palamilitar dos últimos 50 anos de história vimado.
A
non
ser
que
alguén
-quizá
.os
tual Mónarquia parlamentária está pres~
bras oü os xestos de Xoán Carlos 1.- Un
vidos neste Estado? Ambigüidade calcu autores dos discursos do Rei- sexa
dida por uh acordo singular entre repr~
plantexamento semellante · rexe o comlada? Ou talvez forzada palas circunssentar:ites poi íticos de sectores. soc1a1s
quen de demostrar que Franco non tiña
portamento da case total idade dos
táncias? []
_
as
mans
cheas
de
sangue.
que
protagonizaron
un·
enfrentament~
armeios de. c,omunicación.

Palábréis
·e siléncios

o

sobr~
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Dez anos despois dá última amnistia
480 presos dé ETA contapilízanse
·nos Cárceres .do estado
.

.

Desde hai dez anos , cadá vernes pala noite, vários
.
autobuses salen de Bilbao e Donostia; neles van pais,
irmáns, compañeiras, amigos de presas e presos polític9s
bascas. Recorren os 668 quilómetros até Herrera, ou os
1.075 até o eárcere de Almeria, e teñen 25, ou aeaso 50 ,
minutos para falar, en locutório através dun groso cristal,
con aquel ou aquel a q. quen f.oron visítar :-· ·
·
Os familiares deixan aos fu11.cionárias paquetes con. roupa,
comida e alguns libros. Voltan ao
autobus, a desandar os guilómteros até casa, e espera a nova
visita do fin de semana seguinte.
En Decembro do 1977, despois dunha tráxica semana. proamnistia con 5 mortos, sa1a do
carcere o último preso basco,
Opdarru, que dous anos máis
tarde foi morto a tiros po~a Garda
Civil : Xa no 1978 v.oltaba haber
123 presos ba.$COS .nos cárcere,s ~
e a cifra aumentou desde enton
ano tras ano, até chegar aos 480
contabilizados a fins ' do pasado·
·mes de ·oútubro .

, En 13 cárteres
Des'de que en Decembro do
1.978 os entón 123· presos bascas foron trasladados ao cárcere
de Sória, os sucesivos governos ,·
da UCD primeiro, do PSOE despois, multiplicaron os trn,sl~dos.
Actualmente e desde os ultimas,
efectuados ~ pasado Outubro,
os 480 presos á~hanse d ispersos én 13 cárceres, en lugar~s ·
tan distantes como Almeria, Badajoz, Murcia, Hu~sca, Zaragoza, Carabanchel /carceres de homes e de mulle.res), Herrera da ·
·'Mancha; OCaña, Alcalá, ,C?ste. !Ión, Segovia, Albacete e· Lan·graitz.
.
, 'As cbndiclóns Qe extrema. dureza dos ·cárceres provocou as
primefras vítimas entre os preso~
bascas· en Xuño do 1985, Jase
Ramón ' Goikoetxea foi suicidad,o
na sua cela na cadea de Alcal~
meco;. o bilbaino Joseba. Asens10
apareceu .morto por unha .t uberculose na sua cela de Herrera de
la Mancha a mañán do 6 de
Xuño do 1986, cando lle faltaban
6 meses para curilprir condena;
•

1,

o e1barres Josu Retolaza morreu
na casa de cancro; tíñanlle concedido a libertade provisória un
mes antes, cando o desenlace se
fixo iFreversíbel.

Máis de mil refuxiados
Hai actualmente mís dun milleiro
de refuxiados políticos. De entre
eles, alorhenos -46, están deportados en Cuba, Panamá, Venezuela, Togo, Cabo Verde, Ecuador, Santo Tomé, Alxeria, sendo
difícil de precisar neste momento
o destino dalguns outros. Unhas
600 pediron asilo político no Estado francés, pero só quince deles áchanse en posición de carnét .de refuxiado . En cárnbio, 24
refuxiados atópanse encarcerados polo governo galo.

Cincuenta e seis martas
polo GAL
A éhamada guerra suxa do GAL
e denominacións anteriores ocasiono.u 56 mortos e 96 feridos
entre os refuxiados, até que foi
substituida polo procedimento
de urxéncia absoluta, ou entrega
de refuxiados de policia a policía.
En troques, os mortos tras
paso por comisaria foron ~té
agora tres, cifra asombrosamente baixa se ternos en conta a
apl'icación intensiva da tortura ao
longo destos · dez anos. trátase
de esteban Mwruetagoiena, Joséba Arregi e Mikel Zabalza. recentemente, o bilbaino Sabin Zarandona arroxo.use desde o terceiro piso da p omisaria .de G~r
doniz para evitar a cont1nuac1on
' das torturas a que estaba some:tido.
En Euskadi hai actualme.n~e
11.000 policias e· gardas c1v1s
oficialmente declarados. A sua
actuación . nos de2: anos que cdomentamos prdvocoLi a m?!1e e
57 -personas en dispers1on de
manifestacións, como nos casos
de Gladys del ~stal en .Tuter ·ou
C· rman en lruna; 9 mortos en
controles de . carreteras~ ,col)1o
Mikel Arregi ; e ca~s o~ as1rnesrno
a morie de 21 mil1tantes' de organizacións ar_madas bascas·. .
¡.·
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: Revolución rjalestit1a
e ·reQresión israelitá".
.

·Racismo

en ,Oriente ·Médio .

· Coma nos mell~re~ tempos d~ franqulsmo, coma nas ~áis
d~ras etapas ~a d1tadura de Pinochet, á altura dos máis
brillantes asasmos da policía sulafricana, asi se está .
. comportando l:Jf"!h~ das mái.s·poderc:>sas máquin~s de guerra
~este. fin de ".lllenio: o temido e odiado Tsahal, o exército
1sra~hta. En tn~ta días, trinta mortos, adolescentes, mulleres
pren?das, ancianos, estudantes, traballadores, comerciantes
~ des.empregados. Despoxados da sua pátria no 1948, .
1m/ad1dos os seus bantustans no 1967, ·os palestinos
soportan. co':l, hero.i~mo máis un ano de ocupación militar e
de colornzac10.n racista, enfrentándose·ás balas coas únicas
.
armas. ao seu alcance,
paños e pedras'.
.
.

A tese central de todo revoluciocial. "
nário, de calquer colectivo que
A profesora Langer cita logo a
Edwar Said, director da Cqnfeprotesta, que reclama ou se reréncia Internacional sobre a
volta é que a violéncia é sempre
o último recurso, o ponto de non
Cuestión Palestina, patrocinada
retorno; todo estado opresor,
pala ONU, celebrada en Xenevra
en Setembro do 83.
calquer poténcia invasora sabe
"Os palestinos constituen-hoxe
que o seu primeiro decreto debe
unha nación dispersa e despóser a imposición do monopólio
da agresión. Asi, eliminar, anular suída, dividida nuns tres grupos
importantes, cuxa forma de vida
ao que se lle enfrenta, como fixo
Israel coa OLP expulsándoa a é un resultado directo da destrución da sociedade palestina no
ponta de baioneta, con Centu1948. En primeiro lugar, os
-- rion, Phantom e Mirage nos anos
650.000 palestinos, cidadáns de
setenta. O pavo desarmado dos
Israel, caracterizados por seren
territórios de Gaza e Cisxordánia
vítimas dun .colonialismo interior;
só canta agora co seu valor ilimidespoís o 1 .300.000 palestinos
tado para se defender da matanda beira esquerda do Xordán 'e a
za.
franxa de Gaza que viven desde
Felicia Langer, israelita, cate1967 sob ocupación militar"israedrática de Direito Internacional,
lita, cuxa meta, aparte dunha poescrebeu en Febreiro de 1985;
iítica declarada de castigos co"O 29 de Novembro de 194 7, a
lectivos, inclue a destrución total
Asamblea Xeral das Nacións Unidas institucións nacionais palesdas aprobou unha resolución setinas e a sua substitución por un
gundo a cal Palestina quedaba
aparato de esbirros e colabora·dividida en dous estados: un Esdores mercenários. En terceiro
tado xudeu e un Estado árabe. A
lugar, a · grupo dos palestinos no
superficie do Estado xudeu abarexílio, que en 1948 . ~ran uns
caria 14.000 km. cuadrados e do
800.000. e agora tms 2. rno.ooo,
Estado árabe 11.000. O Estado
espallados por todo o mundo".
árabe nunca chegaria a constituirse (... )
A ocupación israelita e os
En Maio· de 1948, cando Israel
direitos palestinos, á luz
se proclamou Estado independente, xa expulsara de Palestina
do Direito internacional
a 400.000 árabes.
O governo de Israel e. o exército
Os líderes israelitas integraron
ocupante condúcense nos ter.ria Israel dentro da estratéxia imperialista mundial, e especial- ·tórios .de maneira equivalente .
aos nazis ·nos seus pogroms
mente coa dos Estados Unidos,
transformándoo nun xendarme · anti-semitas dos anos 30. Só a
solidariedade internaCional e a
contra o movimento nacional
inevitábel publicidade no planeté!
árabe.
· ·
da información, apesar do cinisA agresión tripartita (británicom.o a hipocresía de moitos gofrancesa-israelita) de 1956 realivernos· ocidentais. ten impedido.
zouse en primeiro lugar para mia sua exterminación ou expull3ión
·nar o espírito nacional dün pavo
árabe: o exípcio;· e xunto coa .. absoluta. Conto'do, a política de
deportacións continua, co obguerra de 1967, a intervención
xeCtivo, segunao Langer, de "prin~ Líbano d.e 1976 e a guerra libanesa en 1982, constitue unha "- var aos palestinc;:>s de líderes intelixentes e activos". A meta real
.i mplementación prática do papel
de xendarr:ne . asignado a· Israel. do aparato sionista é librarse do
maior·número posíbel de pal~sti
no Médio Oriente; mesmo agora
rios e reemprazalos polos seus
mái~ que antes, sobretodo lago
próprios . colonos. i=st8: pol~tica
do estabelecimento dunha alianza estratéxica e·n tre , Israel e os : fói ref erendada poi as drrectnces
do Likud (partido r:io que milita o
Estados Unidos, que se .fixo ofi-

e

actual primeiro ministró Shamir),
aprobadas polo_ Parlamento israelita en 1977', que din textua1mente: "O povo xudeu ten un direito histórico eterno á terra de
Israel que é unha heréncia inalienábel dos ·seus antepasados".
T amén os castigos colectivos
se teñen convertido nun distinti- ,
Yb. da ocupación ·israelita, apesarda sua estrita proibición polas
Conv_encións de La Ha.ye_e de
Xenevra. No_decurso destas re. pr~sálias masivas, máis de
20.000 fogares foron destruídos.
Das detencións arbitrárias,· incomunicación, indefensión, torturas e asasinatos s·abemos pala
prensa destes dias que están-ao
n ível de calquer actúación de
policia · política· fascista DINA
chilena, BPS franquista 'e a de
ta.n triste recordo ·para os próprios xudeus alemáns ou holandeses, resistentes franceses,
partisanos i_ugoslavos .ou comunistas de toda Europa: a Gesta-_
po nazi.

Bolsa de Nova lorque

Os efectos _da caida da
Bolsa sobre os países
menos··desenvolvidos

A caida dá bolsa non debe
ascenden a 2,4 billóns de dó7'
considerarse allea á realidade ·1ares cun servício anual .de
·90s paises menos désenvolvi155 mil millóns, equivalente a
case cinco veces as débedas
dos. ·
Esta.s baixas acumuladas
da América Latina.
!10S principais mercadosdé
O déficit- en canta c.orrente,
valores db mundo, en especial
até Setembro do 1987, aseenº de. Nova lorque, significan de a 141 mil millóns de dólaIsrael e a xeo-estratéxia.
unha dism.inución do valor
res . As medidas para combaO xenocídio palestino á
dos principais títulos que se - tela serán incrementar as exluz dos intereses o
. · negócian en tales bolsas, nun- . portacións, ·requerindo unha
imperialismo
,ha porcenfaxe aproximada a0
política devaluatória que as
• 40 por cento só desde Agosto
faga competitivas, e frear as
importacións.
até Outubr.o do 1987" - ·
Nunha conferéncia pronunciada
O índice. Dow Jones, -elaboOs reaxustes económicos
no 198r5, o xornalista Vicente Tarada sobre da base do précio
dos Estados Unidos para su- .
lón, especialista en temas milita1
das accións .de 30 empresas
perar a- actual crise oursátil, '
res, afirmaba:
entre as máis poderosas dos
afectarán áos países en de'.'Para min, a cuestión funda-·
senrolo en dous órdenes.
Estados Unidos que se cotimental, o ·que fi~o que este pro- zan na bólsa neoiorquina, r:e- · - Primeiro incrementarase o ·
t;>lema sexa como é e que a entifrexa a xeralización da crise.
proteccionismo nos USA e,
dade sionista .se teña convertido
Non se trata dunha só emprepor outra parte, encarecerannó que segue a ser hoxe -quer
se as compras ·aos paíse~ da
sa con dificuldades financieidicer, un Estado absolutamente
ras cuxas accións caen no
Comunidade Económica Euartificial, alimentado polo apoio
ropea (CEE) .e ao Xapón na
mercado, senón de factores
total, mil.itar, económko, diploexternos como o déficit fiscal
medida que as suas moedas
mático, político, nos servícios- de
van revalorizarse en relación.
e de canta corrente da balanintelixéncia.:. en todo, polos Esza de pagos que afectan a
ao dólar.
tados Unidos...:... é algo que constoda economia norte-americaComo os ingresos en divitituiu a gran desgrácia do pavo
sas do chamado Terceiro
na.
palestino: a sua ubicación xeoMundo son fundamentalmen- .
No caso dun país de menor
gráfica. Cando Pal~stina era áradesenrolo, a .exis.téncia de alte en dólares, estes países
be podíase ir desde Casablanca
val\ sofrer o encarecimento
tos déficits fiscais e de pagos
a Basora · absolutamente· sen
faria que o governo por -resdeváluación _do dólar freñte a
neñgun · problema, e, grácias a
ponsabilidade própria e/ou
outras moedas.ela, teríase podido .estabelecer
presionado polo Fondo MeneEn matéria de taxas de intemoito mellar a unidade da nación
tário Internacional- (FMI) ou o
rés probabelmente · haxa un
árabe. A continYación, contar
. Banco Mundial, teña que aplialza ·substancial, coque se re9un auténtico portavións, que se
, car axustes internos de conp.etiria o su_cedido ao princípio
atopa a un paso dos. pozos peda década do 1980, . cando
tracción da economia.
trolíferos da península arábiga e
Non obstante, ~n Estados Estados Unidos cubriu o seu
do Irán, que vixila moi de perto o
Unidos, ises axustes realízandéficit en canta corrente con
canal de Suez; contar cunha rese entre outras vias mediante
capitais provenentes dos afoxrón tan sensíbel para os intere-·
rros de países en vías de·de-_
a desvalorización dos títulos
ses de deter'minadas poténcias
valores que representan o casenrolo e ainda ® Europa:
·
como é o Mediterráneo oriental ...
Parecería c:¡ue a ·Estados
pital e a inversión norte-ameriÉ esta posición xeo-estratéxica
cana.
.
Unidos non lle queda senón •
de Palestina a que fixo .que a en- -As medidas para enfrentar.o
aceitar a verdade de que o
tidade sionista se instalase ali e
déficit.fiscal, que no exercício
dólar ten que se devaluar e
fose apoiada, primefro por Ingla1986 alcanzou 1148 mil millóns
que o incremento da taxa de , ·
terra -que foi o primeiro [Jaís
de dólares. imp'!icarán cortes
interés non impedirá tal deva-.
que tivo intereses moi claros .
nos gastos, novas impostos e ll.Jación.
O
deste tipo- e despois, cando lnendebedamento adicional. As
LEÓN ROLDÓS
g laterra empezou estar "de capa
abrigas de Estados Unidos
.(Prensa Latina)
caída" e a non poder defender ·
aquilo, lque tomasén 6 relevo os
.Estados Unidos. Durante algun
tempo mantívose a "filfa" de que
Israel era un país e, os Estados
BAIUCA
Unidos outro; que tiñan- intereses
comuns, pero que ,marcaban di_stáncias. Pois ben, xa vimos ·
·como se chegou hai tres ou catro anos á sinatura do acórdo estratéxico entre Israel e os. EEUU,
que, dé . feíto, converte a Israel,
nun país máis da OTAN."
"Non poderá · haber nen paz
nen xustícia en Oriente médio
Gali~a
mentres non a haxa para aqueles
exilados, atormentados e torturados paca o pavo palest_
ino: o único · povo baixo o sol privado de _
· todos os direitos humanos nas
últimas décadas do século XX",
remataba Felicia Lañger o seu
escrito citado. Coa ..visión ·das
·imaxes das ruas de Gaza e Cisxordánia na televisión ou da foto ·
Republica
que incluimos, só cabe ~itar o. ·
. texto dun poeta cubano: "La paPra;e d·o Libr~ ~l Salvador, 9
labra -es de ustedes, me.callo por
Tel. 26 63 77 ·Tel. 56 SS 12
püdor" .,
O
VIA SACRA - Nº 3 ·
A CORÜÑA
SANTIAGO
COJ\'.fPOSTELA
FERNANDO CARBALLA

d'ª

·somos-coñecidos
na._
intefra·,
pola nosa
/
especialización .
en libros
·galegos
·e portugueses . .
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ANALISE DA REFORMA DO ENSINO PROXECTADA POLO MINISTERIO DE EDUCACIÓN _

.

_ Alu,n.~s- Ust~s ,e ricos-por seÍeCCióri 'espontánea'
fl: tendencia e gue o ens1no reprod~za de forma subtil a ·situación social .e escolar da família e do entorno
cendéncia, salvo a posibilidade

O Ministério de Educación e

E)<.B.) · poidan iñte.grar-se nal-

que abre de que 1º E¡¡ ··2º de Se- guns casos nun Centro de EnsiCiéncia·ven ·de dar a coñecer Educaaión Infantil:
-cundária -@ctuais 79 e 8º do - no Médio. '
··
.
·
.recentemente o Proxecto de Dividida en dous ciclós.que abranxerian ·as idades de 0-3 anos-e
. Reforma ·do Ensino non
3-6 respectivamente; seguirá a
· universitárió. A proposta,
-ser non obrigatória a asisténcia
que se pretende que sexa
dos/as nenos/as e, o que é real- ..
aprobada palas ·cortes no
mente grave, a Administración
mes de Xuño, entraria en
non contrae o -compromiso de·
vigor a partir do .curso 1990- dotar pastos escolares públicos - ·
aos qtJe podan asistir ·todos/as
91 ~ Na ·Galiza a Conselleria
.os/as comprendidos nestas ida- ·
de Educación ten chamado
des. En resum9, queda máis ou
xa ao debate desta
como na actualidade
proposta. A continuación os menos
agás ·declaración de inter:icións é
profes~res César ·Mosqueira boas palabras.
·
·
e Xose Manuel ,Iglesias,
membros da UTEG .. INTG
E~uc.ación Primaria:
fan unha análrse. dos
'
éomprenderá a~ i'd ades. entre 5 ·
as(Jectos esenciais e da
e 12 anos correspbndendo ªº
:filosofia do mencionado
que actualmente é 1º a -6º do ·
proxecto que; na súa·
E.X.B.; estará dividida en tres ciopinión, trata de estabelecer clos de 2 cursos cada éiclo. Praticamente quedará como .está na
un mecanismo subtil de ·
actualidade, agás declaracións
"selección~' do aJunado, sob
unha diferente apariéncia. "A de princípios e de boas inten..A..ú.~ica novidade propos-:
escala, en vei..de correxer a ció~s
ta e o 1nic10 do est1.:1do do idioma
orixe social, din os autores
e?tranxeiro un curso- antes, quer
.vai ter un ha igualdade de '
d1cer, en quinto de E.X.B. ·
.oportunidade formal pero
·Educación Secundária:
realmente vai ser un
mecanismo de reprodución
Con esta denominación se abard~s desigualdades sociais
~a aos estudos dos grúpos de
de maneira máis acentuada
1dades entre 13 e 18 anos, período de 6 cursos estruturado en 3
do que actualmente é".
ciclos, e a posterior Forrnación
. Técnico Profisional de 2° Nivel
XOSÉ M. IGLESIAS
que estará enfocada a xóvenes
de 18 ou mais anos. \(examos:
CÉSAR MOSQUEIRA
Primeiro Ciclo de Secundária:
Abarcaria
'as idades 13-14 anos
CICLOS E NÍVEIS.
correspondendo-se cos actuai~ .
ESTRUTURA .ESCOLAR
cursos de 7° e 8° ·do E.X.B .. Será
impartido por Profesores de
Os estudos prévios aos univer~i
E-.X.B .. Converte .. se nun cámbio
tários quedarán divididos nos se~
Manifestación anti-LODE en Madrid no 1984
de nome sen .n engunha trans,..
.._guint~s níveis e .ciclos.

On.~e si hai variaciór:i é ras titulac1ons: agora ao final do
E.x.s·. (14 anos) hai unha dobre
titulación, o Certificado de Esco~
laridade e o Graduado Escolar·
os ~í~ulo~ , desaparecen. ·pero ~
cl~~1f1cac1on que supuñan non
~ª'.ser suprimidas. Só será subst1tu.1da por outro mecanismo: a
"on.e ntación" do alunado. cara a
Centros., opcións e especialidad~.s "aco,~des" coas suas "posib1hdad~s ., mecanismo que pode
resultar ainda máis clasificador e
menos obxectivo que a titulación ·
~
actual.
. Segundo Ciclo de Secundána: Comprenderia as idades 1516 anos e será o resultado da fusión dos actuais 1° e 2º de
B.U.P. e, o .1º Grau de F.P.; en
consecuencia desaparece a actual división entre F.P. e B.U.P.
polo menos até os 16 anos. Este
Segundo Ciclo de Secundária
será obrigatório, constituindo a
. extensión da escola formalmente
obrigatória até os 16 anos unha
das novidades do novo Plan de
Estudos proposto.
A unificación dos actuais estudos de B.U.P. e F.P. neste SefJUndo . ~iclo non vai super a
1gualac1on e homoxeneización do
alunado, senón que pode impli-

o futuro
dos centros
A situación dos Centros de Ensino vai quedar en eséncia como
está actualmente coas seguintes
modificacions:
1

Centros do E.X.B.
-

Seguirian impartindo desde os 6
aos 14 anos, ainda que nominalmente 7° e 8° de E.X.B. pasarían
a denominar-se 1º e 2Ct de SecLJndária. Queda aberta a posibilidade de que aumenten os Centros que só imparten até 6°de
E.X.B. , Centros que xa existen
en moi reducido número.

ConsecUéncias .pára -o -_profesorado
·Profesorado do E.X.B.. .

Profes.o rado de $ecundária:

Vai sofrer a reforma, fundamental- Neste colectivo vai-;e - dar un ha
mente en °forma de Carreira Do- reconversión drástica:
· cente e Clasificación; seguirán im- .
~obil.i~ade xeográfica: Coa
parti~do até os 14 ~nos dando-se . . ~nif1~ac1on formal.d.f.:! F.P. e B.U:P.
a posibilidade de que, se 1° e 2º. e evidente que va1 s~b~ar. profesode Secundária se integran nun rado de cert~s d1sc1plma;; nos
Instituto de Formación Secundária · _Centros de B.U.P., que teran que
e Profisional teña que desprazar- . se tr~sladaren for~osamente aps
·
' .
- .
· actuais de F.P. e viceversa, espese de Centr? .e mcorpora~-s~ a un cialmente os Mestres de ' Taller,
· de S~cundana. Os que impartan Profesores de Práticás e de Tecestes dous últimos cursos serán noloxias --inexistentes nos actuais
"especialista~ .-0e área" pero res- Ceritrós' de B.U.P., v·an ter · que
peitarido-se os direitos adquiri- trasvasar-se de f.P: a B.U.P. ,
dos; estes cursos parecen dirixi- criando-se situacións que atentan
dos á criáción do g~au 3 daCarrei- : contra a estabilidade nas condira Docente proposta polo M.E;.C._ cións de traballo e nos famosos
no seu dia.
·
"direitos adquiridos:·, direitos que

se respeitan ou non segundo as relato (17 /18), especialistas de
CODVeniéncias ·da Administración; asignatura, producindo-se· un-ha
neste ·ca.so parece que non van evidente clasificación entre uns e
outros e deteriorando a situación
· ser respeitados.
actual dos Profesores de SecunReconversión: coa réstruturación dária, que son especialistas de
do currículo vai variar o peso es- asignatura, e a calidade do trabapecífico das diferentes matérias; o llo que podan veren-se abrigados
profesorado "sobrante" vai ser re- _a facer en asignaturas que non
cor,wertid9 ·através de cursos de son da sua especialidade.
adaptación· a novas áreas ou disPor outro lado, a Carreira Dociplinas. ·
cente e a implantación da ReforClasificación: os profesores van ma van totalmente parellas .e a case.r,· a partir do 2º Ciclo de Secun- talogación dos postos de traballo
dária (15 anos), licenciados; os do docentes está a facer-se a medida
tramo 15/16 (Segundo Ciclo de que ós Centros se incorporan á
Secundária) serán especialistas Reforma. Para o vindeiro curso xa
de área (actualmente .non existe estarán catalogados os po.stos
esa figura e todos son especialis- dos Centros que teñan a Reforma
tas de asignatura), e os do. Sacha- . de maneira experimental.

Institutos de Formación
Secundária e Profisional:

• 1

Deterioro do ensinó _
p úblico
_ou ·duplicación dos orza:mentoS

;

'

·do Ciclo de Secundária (15-16
tos que van conviver nun mesmo menos no tramo 15--16 aRos, faria
O documento, apresentado polo anos) subvencións que, traduciCentro; o próprio M.E.9. é cons- .falta, polo menos, duplicar os acM.E.C. recoñece que vai sernece- das en pesetas vai supor que se
ciente deste fenómeno e trata de tuais orzamentós adicados para
sária a elevación dos orzamentos detraen moitos miles de millóns
solventar o problema dicendo que manter o actual nivel de calida<.;le
·dedicados á educación; ainda que · da Secundária Estatal, actualmen- · se deben compartir as instala- do ensino estatal, xa moi deteriodésexamos que tal intención se te xa empobrecida, en b_enefício · cións actuais, solución que vai ser rado; as subvencións á privada e
cumpra, a experiéncia. dos últi~os da Secundária Privada, actualinviábel palas seguintes razóns: as dotacións dos Centros reorgaanos demostra-nos que a tenden- mente ·sen subvencionar, agás a
na Formación Técnico Profisional nizado$ segundo os requisitos da
cia é exactamente a contrária, fracción mínima que representa a
contempla-se que a teoria sexa reforma proposta, van-se lev.ar un
_.
· ·
nos Centros; as -práticas de talle- montante económico brutal e só
quer · dicer, á redución de gastos F.P.1.
en educación, fundamentalmente
Por outro lado, a- obrigatorieda~
res, segundo a soluciór:i ~.O M.E.C. . res~an duas alternativas: a~mentar
no ensino estatal. É moi importan- de de que todos os Centros de
serian noutro Centro distinto, e as ma1s do 100% os actua1s orzate" este dado, pois, ainda que os . Formación Secundária e Profisiopráticas profisionaís serian . nal- mentos, ou recortar drasticamente·
orzamentos dedicados a educa- nal (os actuais Institutos de F.P. e - gunha empresa. Os xóvenes an- - os fundo's dedicados aos Centros
ción póden subir, a máis velocida:. 8.U.P. unificados nunha só catedarian trasteados dun lugar para -p-úblicos, que actualmente xa esde suben as subvencións á priva- goria) teñan que ofertar especialioµtro , chegando a <?amb.iar de lu- tán-en moi precária situación. Moida, disminuindo os fundos que se dades de Formación Técni.co Progar até tres veces -ao d1a; pouca to nos tememos que a alternativa
invisten no ensino estatal e públi- fisiona! , v9i supor _un · grande insolución vai poder. ser a proposta vai ser fundamentalmente a seco; coa implantación da Reforma, vestii'nento en material de talleres,
polo M.E.C.
.
gunda 1 e o deterioro do Ensino ·
Asi pois, para poder .facer fun- . público se faga definitivo. e irreveresta terídéncia vai-se acentuar: O · asi como en aulas, dada a varieEnsino Privado vai ser subvencio- dade de opcións ·e 9rupos distincionar a reforma proposta, P?lo síbel.
Ll
nado dóus ·aursos mais, o Segun-

Desapareceria a actual división
entre Institutos de Formación
Profisional e Institutos de B.U.P.,
convertendo-se todos en Institutos de Formación Secundária e
Profisional. Formalmente desaparecerian as duas categorías ,
fundamentalmente polo actual
desprestíxio do F.P., quedando
unificados nunha única catego. ria; sen embar~o , a división vai
aumentar detras desta unificación formal xa que cada Centro
terá uns níveis, unhas opcións
de Bacharelato e de Formación
Técniéo Profisional, tanto de 1º
como de 2º nível, distintas. A categorización e xerarquización
entre Centros vai converter a actual división en duas categorias
(F.P, e B.U.P.) nunha clasificación moito máis diversificada na
que haberá Centros de todas as
categorías imaxinábeis.
. Por outro lado, actualmente o
, Ensino Privado ten dificuldades
para competir coa Estatal na
Educación Secundária; estas dificuldades van desaparecer e ·a
posición da privada vaí sair moi
reforzada: por un lado vai ser
subvencionada, por ·outro, a estatal vai reducir as xa .escasas
dotacións económicas e o efeito
"prestíxio" das opcións ofertadas vai seryir de atractivo para a
. posíbel clientela, da privada.
En resumo, clasificación en
múltiples categorías dos Centros
de Secundária, det§,riom previsí~el dos _Centros públicos e potenciación dos Centros privados.
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~ar que das duas. categoria ac- ·
:uais (F.P. e B.U.P.) se pase a
unha división en múltiples categorias .. Os/as alunas/as elexerán
e/ou serán "'orientados" a elexer
·opcións de distinto valor académico segundo as suas "disposicións" e ·~capacidades", criandose grupos~de élite e grupos ae
retrasados. Dentro dos Institutos
de Formación Secundária e Profisional, denominación que van
ter tanto os actuai's Institutos de
Bacharelato como os de F.P.,
teoricamente unificados, vai haber Centros de diversas categorías segundo o nível e as opcións
oferecidas, e, dentro de cada
Centro, grupos do mesmo curso
con moi diferentes níveis segundo.as opcións cursadas. Algo semellante ao que sucedeu co pro.fesorado que, b~ixo a denominaci.ó n de Carpo Unico, nunca tantas categorías se pretenderon
implantar entre ·os docentes.
A clasificación producirá-se
polo seguinte mecanismo: haberá un currículum básico moi elemental comun para todo o alunado, criando-se grupos que terán
ampliacións das asignaturas fundamentais de n ível moito máis
elevado que o nível básico, outros de algo menos nível, e asi
sucesivamente até chegar ao
."pelotón dos torpes" que só terán o mínimo. Poderán existir
tantas categorias como alunas/
as xa que dentro de cada grupoclase pode haber diferéncias entre o valor das opcións que curse
cada aluno/a.
Ao final deste Segundo Ciclo
de Secundária haberá unha dobre titulación , o Certificado da
Secundária e Certificado de Escolaridade; sen embargo, a situación real será de titulación
múltiple e non só dobre, pois nos
diplomas aparecerán, ademais
da nota global, as asignaturas
cursadas coas suas respectivas
notas, co cal cada diploma valerá segundo as opcións cursadas.
Combinando a nota global de
Secundária co valor das opcións
cursadas aparecerán infinitas categorías de títulos, situación moito pior que a doble titulación actual ao final do E.X.B.
Ao finalizar este segundo ciclo

StNO PROXEqTADA POlO MINISTÉRIO DE·EDUCACIÓN
duas ·opcións: c. Bacharelato e a mación Técnico Pfofisional, ainda que non ·é difícil prever que
Formación Técnico Profisional
de 1~Nível. Vexamos .cada unha opcións e espe~ialidades ofertará cada Centro constituindo oupor separado.
O Bacharelato: Impartiría-se tro elemento de clasificación entre os Centros o. "valor" das op- .
e~ - ~odos ~~ Céntrqs de Secundaria ~actua1s de B~.P. e F.P.); -cións oferecidas.
Hai que insistir na desaparihabera tres ramas: 'Bacharelato
Técnico (opcións Técnico Indus- . ción da Formación Profisional
trial e opción Administración e · actual, un d9S obxectivos da Reforma ·dadg o ·desprestíxio da
Xestión), Bacharelato de CiénF.P. e a pouca permeabilidade
,\ .
das Humanas e Sociais (Ciéncias Humanas, Cíéncias· Sociais · do B.U.P. cara a F.P. _que leva á
rnaioria dos que · inician B.U.P.
e Filoloxia) e Bacharelato de
até a entrada dos estudos uniOiéncias da Natureza e da Saú..:.
versitários sen "marchar-se" do
de. Queda pendente un hipot'ético Bacharelato Artístico. Cada tronco académico cara F.P.; integrar a F. P. en todos os Centros
Centro ofertaria como mínimo 2
ramas de 8acharelato; evidente- . ten por finalidaoe· facer mais fácil
a "marcha" cara opcions profimente, non hai que pensar moito
sionais. A F.T.P. 1° vai ter un capara. concluir que a opción Técrácter eminentemente terminal e
nica vai ser a "favorita" dos acenfocado á produción e, na reali. tuai~ Centros de F.P. e_ vai' aparedade, vai facer cas.e inviábel procer pouco nos actua1s Centros
seguir estudos. ·
de B.U.P..
.
Ao Bacharelato, -que recollerá
alunado dos grupos. selectos do. Formación Técnico Profisiociclo obrigatqrio, asigna-se-lle no
nal 2° Nivel:
·
Proxecto unha función selectiva
Estes estudos están dfrixidcs ao
expl ícíta e vai c9nstituir outro fifalunado- que supere os 18 anos; ,
tro severo cara o acceso á Universidade: despois dos dous· a via normal de entrada neles vai·
ser o Bacharelato, fundamentalcursos .de que vai constar o Bamente o Técnico (quedaria abercharelató (17-18 anos), seguerá
habendo unha proba de Selecti- . ta, a posibilidaqe de aceder desde a Formación Técnico Profisiovid~de semellante á actual, ainda
·que algo mais orientada por sec-_ nal de 1° Nível a través dun cur..,
so de adaptación. Estes estudos,
tares ou grupos de Carreiras
dirixidos á formación de técnicos
Universitárias.
especialistas, terán unh~ duración de 1 ou 2 cursos dependenFormación Técnico . PrQfisional de 1º Nivel: Constatá de 1 oú-- do das' especialidades; .f-ecolle2 cursos segundo as especiali- rán aos fracasados da entrada
dades; polo tanto, rematará, en
na Universidade, facendo menos
condicións normais, aos. 17 ou
conflitiva a imposición dunha ri18 c:i.nos. Vai estar enfocada dun
gorosa Selectividade e numerus
xeito eminentemente práctico,
clausus no aceso . aos estudos '
intermédio entre o actual F.P. e superiores. <
·
os cursiños de capacitac.ión do
Igual que a Formación Técnico
-1.N.E.M., cara a formación·de traProfisional de 1°.Nivel terá ateo-balladores manuais especialistas· ria e as prátic;;as básicas no_s
nun ofício de pouca cualificación
Centros escolarés e as práticas
' (Oficiais na terminoloxia laboral) profisionais nas empresas, e tera .
e recollerá aos fracasados da un carácter eminentemente teros estuéfos; b) Cursar Formación
Secundária Obrigatória e do Ba- min.al,,.sendo difícil coñtinuar esTécnica Profisional de 1° Nivel; e charelato.
·
tudas, a excepción da dificilísima
c) Os ·mais avanzados e mellar
A escasa teoria e as prácticas continuación en carréiras técni"orienté;ldos", estudar o Bacharebáslcas serán nos Centros de cas de grau médio.
lato.
Secundária e as prácticas de ofí- '
Xosé Manuel Iglesias e- César
Terceiro Cicl~ de -Secundária cio nas empresas. Todo Centro
Mosqueira son, membros da
(Secundária
Post-Obrigat_ória): de Secundária terá que ofertar
U.T.E.G.-1.N.T.G. Como acabamos de citar, hai algunh~ opción deste tipo de far-

a

de secunáária, - é dicer, aos 1.6
anos, remata-se a escolaridade
formalmente oprigatória e os/as
alunes/as caso de non teren
abandonado antes xa clasificados en múltiples categorias segundo o tipo de Centro e de opcións cursadas, teñen ante si
tres posibilidades: a) Abandoar

A filosofía dunha reforma
A filosofia de fundo da reforma
proxectada pode resumirse en
dous princípios ben definic;tos: clasificación e catalogación en categorias concretas dos/as alunas/
as; e que esta clasificación sexa
"aceptada" polo alunado.

constituir un colectivo de man de
obra de moi escasa cualificación
en pE>sesión do devaluado "Certificado de Escoláridad".

'Clasificación do Alunado:
·O sistema está deseñado para
· que haxa 6 saídas perfeitamente
definidas que corresponden a outras tantas catégorias de cualificación da forza de traballo:
Non completar a escolatidade
obrigatória: Nestes intres, nos
que a escolaridaae é teóricamer:te
obrigatória até os 14 anos, existen, segundo o próprio M.E.C., un
10% de rapaces e rapazas de 14
anos sen escolarizar; é de supor
que, ainda ·que se declara formalmente obrigatória até os. 16 anos, ,
as cifras de non escolarizados de
15 e 16 anos vai superar o actual
, 10% que afecta aos de 14 ano~.
Non se vai tomar nengunha medida' correctora desta .situación e a
imposibilidade de sufragar os ~a~
tos de libros e material e ·a propria
subsisténcia dos xovenes destas
idades vai continuar; ternos xa un
colectivo de, aproximadamente un
15-20% de man de obra sen nengún tipo de cualificación. Abandoar aos 16 anos tras a secundária obrigatória. Ainda que
se complete a .teóri~a esc<:?!ari~a
de obrigatória, a sa1da ao. term1n~ _
da Secundária pbrigMória va1

Formación Técnico Profisional de
1º Nivel: Constituirán un colectivo
laboral de especialistas de oficios,
quer dicer, o . denominado no
mundo laboral Oficiais de 2ª e 1ª.
Bacharelato: · pretende-se que
sexa un colectivo mínimo e os que
non poidan acceder aos estudos

superiores fagan algún curso ªque
os capacite en algunha profisión
específica. Como. categoria de
cualificación profisional tende a
desaparecer ainda que aportará
os cadros baixos das Administracións Públicas.
Formación Técnico Prófisional de
2° Nivel: Cónstituirári un colectivo
de mañ de .-obra especializada,
como técnicos intermédios e especialistas er] determinadas profi-

Repercusión nél Galiza
As competéncias que se lle deixan aos goverhos autonómicos
sobre o sistema educativo seguen a ser moi cativas; . como
moito, menciona-se a posibilidade ide que. podan definir un
20% do currículum no Bacharelato, ainda que xa ocupado este
29% coa indicación dun segundo idioma estranxeiro,. co cal
queda afnda máis reducido.
Irnos seguir na mesma situa'. ción: un Centro .ou un Seminário
didáctico van ter máis . competéncias na determinaci,ón dos
programas que a G'onsellaria de
Educación, agás, claro está, na
asignatura de Língua e Literatura Galega; np resto todo atado
e· ben atado.
·
· Por outra parte, a optativida-

de nos Centros e a mobilidade
forzosa do profesorado vai ter
características moi complexas e
graves na Galiza, dada a dispersión da povoación. Os profesores "sobrantes" nTin centro dunha vila pequena poden ver-se
na obriga de teren .que repartir
o seU' traballo entre dous ou
máis centros moi distantes en- ·
tre si, situación que xa se e~tá
dando neste curso. As especialidades que oferten os Centr.os
pequenos van ser necesanamente moi reducidas abrigando
a desprazamentos do alunado
ou criando situacións de grave
desigualdade de oportunidades,
ao non ter aceso os/as xóvenes
de vilas e rural ás opcións disponíbeis nas cidad~s.
· O

ll·~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~

sión·s de rango non universitário.
Estudos Superiores: Os afortunados que polas suas posibilidad~s
ou "orientación" non abandoen o
sistema escolar por algunha das
suas· saídas anteriores e aen \SUperado a forte selección que se .
prevé, accederán aos estudos universitários, que constitl:le o colectivo de-cadros altos e profisionais.
Entre eles tamén haberá categorias, pero non irnos analisá-las. ~

Ace.ptación polo alunado:
O deseño do novo sistema escolar
está baseado nun funcionamento
"suave" da selección; a . promoción é practicamente automática,
perdendo importáncia o suspenso
e· a repetición de curso (máximo
de duas desde os 6 aos 16 anos).
Esto poderia ser positívo, pero t~I
como está pensado agrava a actual situación: os/as alunos/as non
son abrigados/as a repetir o~ a
estudar mais para chegar. ao niv~I
mínimo esixibel; en vez disto, va1se-lles "orientar" -cara opcións
má.is fáceis e de menos valor académico, imposibilitando que .chegue a incorporar-se ao tronco normal e comun. O mecanismo é sutil
xa que nengún aluno se negará a
marxinar-se da opción boa · se a
alternativa son os suspensos e a
posibel repetición de curso; os
que estamos no ensino sabemos
ben como funciona a "lei do mínimo esforzo" e como o alunado esc~pa das dificuldades, resultando
imposibel convencé-los de que a

eliminación de dificuldades actuais lle va·i traer ·perxu ícios niáis
·graves no füturo. A ímportáncia
que se lle dé no seü meio ·social
aos estudos van determinar "espontaneamente" o fut.uro escolar
do xoven.
- Desde logo o invento é sibilino:
non vai haber necesidade de eliminar externamente no alunado
das opcións "boas" e prestixiosas; eles mesmos se auto-excluirán, reproducin·do "espontaneamente" a situación social e escolar da sua família e do seu entorno
social. A escola, en.. vez de corre- ·
xer a orixe social, vai ter. unha
igualdade dE;l oportunidades formal pero realmente vai ser un mecanismo de reprodución das desigualdades sociais de maneira
mais acentuada do que actualmente é.
Esta situación pode exemplificar-se ao final do Bacharelato: os/
as alunos/as "listos" de baixa extracción social van-se ir "espont~
neamente" á Formación ' Técnico
Profisional de 2º Nível, ante a necesidade familiar · de que teña
pronto unha profisión que se apr:~
senta como valiosa, e o algo ma1s
que temo'r aos gastos derivados
duntia carreira universitária que,
previsibelmente, só conducirá ao
paro; os de extracción ~oci~I elevada seguirán cara a Univers1dade
dado que as suas fam ílias poden
facer o invest+mento nos estudos .
cJos fillos e "saben " que, antes- ou
despois, vai ser mals rendábel e
prestixiosa socialmente.
O

.
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!\inda gue a Galiza ten
un xacimento .
imgortante e ogerativo

,o.gas natural .
-chegará de
Ancele
·
Frán.cia ·
·daqui ·a·
quince·anós
Tantó a Xunla como o
Governo central renúncian á
explotación do importante
xacimento de gas localizado
en Setembro de 1984 a 17
millas polo Oeste de llla
Norte das Cies. Mentres
tanto, Madrid anúncia como
un triunfo que Ferrol e A
Coruña entrarán en conexión
coa Rede Europea de
Gasodutos, ainda que non
advirtan que· este, enlace só
será operativo daqui en
· qui_nce anos.

Se en xeral a fasquia da
paisaxe urbana das nosas
-yilas costeiras ínzase de
desaguisados
.
urbanísticos, o caso de
Cangas faise tan especial
que case se poderia . ·

aprobou nun pleno
semiclandestino e
conte~tado por todos os
gn.ipos da oposición· uriha
denominada "ampliación
de chan urbano" que
·segundo os

ae1xa as cousas
.
exactamente jgual: .en
Cangas non se pode
edificar máis de düas
.alturas e o que asi· non
sexa viola a legalidade.

~écnicos

Trinta e cinc~ exQedentes en catro meses-a edificios QOr suQerar a altura autort~:ada

A _maior parte das~ construcións ·actuais ·
de Cangas son Uegais
•.

.

Cangas tense constituido, desde xa hai bastantes anos,. nun
dos pontos de· concentración
flotante de povoación máis importantes de Galiza, e polo tanto cunhas necesidades niaiores
· e má'is urxentes de planificación do seu terri~ório. Asit nos
veráns, a vila chega a case duplicar - segundo algu.nhas estimacións~ o seu nümero de
habitantes, e prodúcese imha
verdadeira · demanda de vivencias e todo tipo de servícios,
xerándose ademais unha peculiar casulstica arredor do camque suple a trancas e ·
pismo
Por razóns emineotemente polítibarrancas· o aloxamento e a decas o governo Central iniciou a
manda turística. Nese contexto
explotación de bolsas de gas ~n
é onde se desenvolve a consBermeo (Gipuzkoa), Aoiposta,
trucción en Cangas: edifícios
Castellón e Huelva pero posterpor canto récanto hai, todos
gou a do sul da Gal iza. Esta de- .
superando o límite das duas
cisión fomouse en función-da implant_as e portante ilegais., e alportáncia do investimento que
guns promotores, con recochidecidiu no seu momento ao mineo, -publicitando a construcnistério de lndústria español a
ción a facer sabendo que van
excluir unha das zonas de litoral
ser ilégals como ocorre no edinas que se viñan realizando estu- .
fí.cio que se vai erguer por tras .
dos xeo-físicos positivos desde
do cimitério agora en fas~ de
1975. Outra razón estaba na falta
preparación do terreo. .'
de .acordo co governo de LourDespois de que o pasado
des Pintassilgo en Portugal. O
ano se rexeitara un plan xéneral
·acorde con Petrogal para realizar
que induia 23 plans parciais e
conxuntameñte a perforación do
2 especiais -de case imposíxacimento fronteirizo non prosbel consecución e seguimento
perou porque España n~~ qu!~º
para un concello ·da entida9e ·
aceitar a oferta de· part1c1pac1on
de Cangas- e ante o calexon ·
financeira de Lisboa, que. cor:isisen saída a que se ohegou, u.n
derou insuficiente.
grupo de promotores e ~ontra-:-.
En 1975 os buques norte-ame.tistas
invirteh 2 millóns de pericanos de prospección Gas/ 1 e ·
... setas e pagan un proxecto de
Kay 88 levantaron unha primeira .
ampl iación de . chan urbar:io, .-:trama desde a costa de· A Garda
dentro do murnc1p10
a- Cabd Cornibedo. Os resulta- · terreo
onde se pode chegar a cons-·
dos positivos abriron c·amiño ao
truir baixo e duas plantas- co,
Karen Bravo que no ano 1979
que políticamente a corporaestreitou a malla de investigación
ción legalizaria as innúmeras in- ·
e confirmou a preséncia dun xafraccións que se cometen ainda
cimento de gas .de gran imporque tecnicamer:ite ven restr.ir:ixir, ,
táncia na banda de mar das illas
finalmeh_te, esa nova calificaCíes. A primeira .perforación foi
ción de terreo edificábel.
en Outubro do 84 e tivo resultaLevadó o proxecto á Comi;dos. positivos que, contado, f~
sión de Goberno sofre unha
ron silenciados por ENIEPSA, fisemi- clandestina ·información
lial do INI.
pública, (coa documentación
baixo chave ou sen que. fose faQuince anos
cilitada a quen a solicitaba en
moitos casos) asi denunciada
A. indusión da Gal iza na rede ' de
pola oposición e segundc:i nos
gásodutos . apres~ntase., agor~
·indicaba Mariano Abalo, concecomo unha recons1deracJOn po/1llal nacionalista (PCL:N) na cortica do governo do PSOE, en
poracion canguesa, e .chégase
presunta atención á profunda cria un pleno, que -o alcalde susse económica da comarca de
pendé e ce_lebra a porta pechaFerrol e o Norte de Lugo. De f~ito .
da coa só asisténcia de parte
non é mais que a promesa que
dos concellais do seu grupo,
se realizará daqui ~ quince anos,
pésie -a que· a acta do mesmo
no mellar dos casos, de enlazar
estivese asinada por todos os
á Galiza .no proxecto SEGAMO
corporativos do PSOE ....'...-pdr se
(gasoduto
submariño . des~e
houber problemas algunha vez
cabo de Gata · -Almena- ate
o alcalde Lois Pena tense refeOrán, 'en Alxéria), e ~o protocolo
rido en alta voz cara os con ce- ·
firmado entre Enagas e Gaz de
llais do PSOE con tras.es de·
Frailee .no 1981 polo que ambas
"tropa coma vós sóbrame". Acas duas partes expresahan a sua
tualmente todos .os grupos da
intención de relaciona~ as redes
oposición na esquerda teñen
de gas natural. Est~ supeditació!"l
. promovido diversos recursos
.da Galiza ás neces1dade~ do~ ,e1legais e xudiciais, tanto · polos
xos de de.senvolvimento do trianacordos adoptados e pala forgulo Madrid - Sevilla - Barcelo.ma como se tomaron nese plena (que terán o reforzo de trans.no de meados de Novembro, e
portes ultrarrápido~_antes do ~n~
tamén polo presunto co.ntido
2.000) e as prelac1ons estra~e~1delictivo do bando do 9 de Decas dos ínvestimentos dos m1rnscembro (ver recadro).
térios de lndústria e Enerxiá. non.
. ten razón de ser cando existe un
Caos na construción
importante xacim~!lto ·na nosa
costa, tan operativo ·como os
q-ue ENAGAS explota no r~sto da
Nos concellos '0nde non hai
urbana nen
plan oe ordenación _
O
península.
G.L.T.

dicer, nunha paródia ·
elementar, que é unha vila
"ílegat". Sen Plan de
Ordenación Urbana, no
pasado mes de
Decembro a· maioria
muni~ipal (PSOE)

.

-

·n_ormas subsidiárfa$ de planeamento -polas que se regula
todo o referido · á construc- ción....:....... séguense as ·normativas
provinciais que regulamenta e
controla a Comisión Provincial
da Consellaria de Ordenación
do Território da "Xunta. A normativa é clara, pésie á cantidade de organismos que converxen nun momento dado ·nunha
administración
bi.Jrocratizada
na que, en matéria de carreteras, e portanto condicionando
-tamén deGisivamente o planea-

mento urbano,· participan Xunta de Galiza, . Deputación Provincial, Ministério. de Obras Públicas e os concellos. ·
No ano 1985 tafse unha
adaptación da Lei do Solo á
Galiza na que se simplifican as
categorías de terreos a tres:
chan urbano, non urbanizábel e
rurfil. Neste último, e segundo
unha média que se ·estabelece
provincialmente, ao Morrazo
correspóndelle unha parcela
mínima edificábel de 2.000 m 2.
No chan urbano a ~onstrución

~~,,.._m--....-~~-=---....-......;....-_;;;;;;;;;;;;;;;;~

Edif1c1os no lugar da Pedra Áita, encomezados antes da nova recalificación do chan adoitada en Novembro, e que su_per?n. a~ d~!JS altur~s en
terreo anteriormente definido como rural e suxe1to a hm1tac1on de ba1xo e
unha planta.

Un·histé/órico bando
A guinda en Cangas pana o
alcalde do PSOE, Lois Pena-,
·que hoxe acadou importantes
cotas de poder: · ~c;i~eiro d~
· PSOE · n-a Deputac1on, presidente da Comisión Provincial
para · as celebracións do V
Centenário. e -cunha ·extensa
influéncia no aparato do seu
partido. Pena, ·que ten suspendido numerosos plenos
· nos ~5 anos que leva ao frente
do concello e que para a· opa-·
sición goberna caprichosamente e ao "diktat", ven de.facer público hai só un mes un
bando antolóxico polo cal .xa
se teñen tramitado denúncias
v.ários grupos da oposición e
se teñen producido pron1:Jnciamentos solidários cos "vapuíeados" concellais mencionados nel.
Un par de párr?fos do de- vandito bando:
., "Diante das mentiras e falsedades que están vert~ndo
nos periódicos os senores
concellais saidos por rebote
D. Enrique Harguind~y Banet
e o. António Sangabnel Gago,
axudados ·a correr a bola por
certas "serRentes" loitadore_s
de ocasión e outras espe"B1mens qt.íe observan desde os
marcos c;:las . portas ~orno
pasa otempo.,est~ ~lcald1a ~o
único e exclusivo animo d~ inforrñár á poboación mamfesta:

(... ) Os · franquistas "reconvertidos" e os doctos profesores de gabacho colonial (o
cancel/al Harguindey Banet é
profesor de francés nun ·centro de ensino da vita], xunto
cos batasuneros do Bloque e
os comparsas aperos, están
levando unha campaña de intento de desprestíxio do equipo de goberno municipal en ·
especial do seu alcalde, che:gando a usar datos conseguidos eñ consultas médicas na
confianza do enfermo co médico, quen facendo ur:i flac?
favor á sua honorábel prof1sión ·deixaria polo chan sacando a relucir asuntos privados
de evidente secreto profesional. Por outra parte fanse afirmacións rimbombantes sobor
de presuntas rianifestacións
en plenos que nunca chegaron a facerse, e palas que r$Sponderán diante dos tribuna!s
de xustícia, ·e no caso do ~e:
dico dos tribunais deontolox1.cos aos que será denunciado.(... ) Os cangueses non nos
chupamos o dedo e estamos
fartos de _arcáni<eles salvadores e de que nos · dean lec·cións do que facer. Ao longo
da- história levamos feíto sen
a sua "axi.Jda", e non admitimos (ao menos' o alcalde), lec~
cións de personaxes que so
actuan polo seu interés ou por ··
venganzas personais culebri· .1es."
D

limítase) taxativamente, a baixo
e duas plantas e río rural onde a dificuldade moitas veces de cheg·ar aos 2.000 m2 é
insuperábel- baixo e unha
planta. Todo isto a respeito das
alturas, pois hai outra série de
considerandos a cumplir, sobre
superfície edificábel, retranqueos, servicios, etc_. ..

Terreo abonado para a
especulación e o
caciquismo
Con ese aparato lexislativo
·Cangas chega aos anos 80,
nos que se produce a máis forte explosión da demanda de vivencias, absolutamente en precário, cunha delimitación do
chan urbano reducida e sen
nengunha planificación global,
o que dispara espectacularmente o précio do chan urbano.
Hoxendia en Cangas acádanse
précios entre as 30 e as 50 mil
pesetas por metro cadrado e a
concesión das licéncias e o seguimento d~s .ºb.ras -:-na su.a
inmensa ma1ona 1lega1s a efe1tos de alturas- alimentan o caciqueo ao ~ficar á disposición favorábel ou non das autoridades
municipais o ·"deixar pasar" ou
sancionar.
Asi, neste último cuatrimestre
do 1987 presentáronse perto
de 60 denúncias por infraccións
urbanísticas das cales 35 retiren á superación, en edificios,
das alturas permitidas e solicitadas. Por outra parte, e dentro
do complexo trámite administrativo que se .segue desde a
presentación da denúncia de
infracción até chegar a unha
posíbel demolición, a experié~ 
cia demostra que todo se deten
na multa intermédia: en 4 anos
· só se produciron 4 demolicións
e todas elas de cerres ou muros.
No procedimento administrativo ordinário en nengun caso a
sanción pode superar as
500.000 pesetas por planta de
máis, e normalmente compren de entre un 5 a un 20% do valor
do construido, unha valoración
que s~ efectua segund<? baremos do Coléxio de Arquitectos.
Sendo asi, unha planta de 300
m2 poderia engadir ao seu valor
só unhas 200.000 ptas. por
piso polo que moitos .promoto;
res prefiren seguir .ad1ante ante
o valeiro que se cna.
A situación actual non parece
beneficiar a case ninguén ainda
que si é caldo de cultivo excelente para a especulación dentro do casco urbano e o medre
do · amiguismo administrativo:
aumenta a carestía do escq.so
chan edificábel hai unha contínua inseguridatje na realizaqión
.da obra que sempre . crece~. a
partir do segundo andar, na 1legalidade·, os arquitectos apresentan proxectos que,, se S_L:Jpón, ,non _poden cobrar mais
que para un volume que. non
supera 0 legalmente autorizado
e os futuros usuários receben a
transmisión, durant.~- catr.o anos
antes da prescripc1on. legal, do
expedente des lleg~hdade .en
· curso.
O

x.c.
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~LiXo en marGha a reclamación aos seguros .
un diaantes dó-peche
· ·- _·

·Alúmina-Aluminio ·pÓde ··
.perceber 18~000 millóas
·p ola paralización das cubas ·
Xa antes de producirse a
Os outros componentes deste
total paralización das cubas . suceso caen na órbita da póliza
electrolíticas, o dia 14 de
de creto aberta por .Musini, afé
un total de 33.000 millóns de.peDecembro, lndústria
setas.
·
· ·
Española do Alumínio
E t
·r
.
~a~f
~~~\
~~~~¿~~
a
empre.·
sa
(lnespal) puxo en marcha a
1
recl?mación polos danos
, está compartida entre a~eJ~\f~~
sufridos na factoria de San . ~~~a~~f~~r;fd~o;as, quedándose a
Cibrán, na Mariña, segundo
t d
por cento, e espudo saber A NOSA TERRA aª~~ó~ restante: ~epartido ·entre
en fontes próximas ás
1~1. Fe~l1x, La Estrella,
Banco
aseguradoras. lnespal evalua rora p o 1ar' a 1c10, us Ultra e Au·
os danos causados pola
paralización das cubas
electrolíticas en 18.000
millóns de pesetas,
montante ao que ascende a
petición de pago feita ás
compañias aseguradoras. A
esta cantidade haberia q·ue
sumarlle os máis de 10.000
millóns de pesetas que
deixarian de perder durante
~stes meses, segun<t>
1nformou este periódico no
número ant~rior; aspectos
non desmentidos en
nengunha das
comparecéncias públicas
que fixeron os
·
representantes das
empresás, ainda que foron
interrogados sobre eles.

v·f

· ·
~usp1c1adas
por Solchaga". Esto
e. Polo menos 0 que perísan os
d1nxe~tes , sindicais, J desde a
INTG a UGT (c;¡ue tivo duras palabras .Para o M.1nistro), e 0 que
_afirmou algún altd c8:rgo da lnes-

~:~u~~; ~a ~~ez~eª. ~u~rerse

como o intransixente quepd~fxci~
perder 18 mil millóns por non
darlle 3· aos traballadores. Entre
estes directivos apontan velada·mente que a decisrón foi -tomada
" en 1ns
· t anc1as
· · supepores".
·

SOOIIDADl/11
·crómca.laboral

Fteurlións· sindiCaiS e
pqsíbel_ 11egociación
en Alúmina-Alumínio
-

·J ;

'
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de sectores "reaccionári~s" e dout.ros ~parenfom~nte "prowes1stas . que aproveitaron· a
c1rcunstáncia para .mostrar a
sua vea "antiobreira".

urante váriós días. da
.pasada
semana
CCOO, UGT, USO ·e
INTG mantiveron reunións
. S~b~se des.de as Centrais
p~r~ .,abrir · unha via de ·negos1nd1ca1s e o Comité de Emc1ac1on ao tema de AlúminaA:lun:íni.o. Para ·as Centrais presa que as . negociacións
co~ IN~SPAL non van _ser fá~1nd1ca1s -e, . cousá rara
ce1s. O INI e o Governo do
. coinciden todas elas- no~
P.SOE p~etenden aproveitar as
s~.n admisíbeis as declaracirc~~stancias para <;iar unha
c1on~ de Felipe G.onzález, Sollecc1?~ exemplar a aqueles
ch.aga ~ González ·Laxe, nas
que se 1nculpa·aos traballado- · Com1tes ou Sindicatos máis
c~mbativos, . asi - como · para
r~s do estrago das duas sénes de cubas electrolíticas do cnar-un ambiente favorábel ao
prox.ecto ~e Lei de Folga. Por
· Complexq de San Cibrao e,
es!a _ razon calquer posíbel
sa1da. negociada ao · conflito
vai ir unida con 'seguridade a
ar:riplas mobjlizacións -e non ·
.so de traballadores e habitantes <;fa Mar:iña luguesa, senón
t~me:n doutros colectivos dé
opre1r~s af~ctados pola política ant1obreira e antigalega do
Gqverno Central ainda que
claro está, cada ~n plantexan~
do. o set.J problema e a sua·
sa1da concreta.
·
_Esta unidade conxuntural
positiva, pero estraña noutrá~
circuns,t~ncias, hai que tomala
de calquer )C"8ito con pinzas.
Non son os mesmos· intereses
os que moven a estes catro
sin~icat~.s e. mesmo algun ·
es~a na ~0~1da ' a 'desg9sto.
A 1mportanc1a desta unidade.
entre forzas tan diversas está
en que é demostrativa de que
por parte da Administración
Central (coa colaboración da
estas·e - cometendo
Xunta)
unha inxustiza cos traballado-. res de Alúmina-Alumínio..
1

Na tarde do 12 de Decembro na
sé de lnespal, situada en · Juan
Abascal nº 4-3°, no edifício Pegaso de Madrid, reunianse os altos cargos da empresa. O do- ·
mingo á mañán, dia 13, voltarianse reuni~ directivos qe lnespal e
Nestas · reunións tratáronse
do INI, informando da situación
en tamén temas referidos á situa:
ao ministro Solchaga. Ese mes:§ ción en Ferrol .e outros. conflimo meiodia, ás 14,30, chegaba
·cu tos.. graves · (SIDEGASA, Cia San Cibrán o señor Mo"nteiro
~ troen-Ouren$e)
e
mesmo
Xefe de Producción Básica da
..___ _ _ _ _ _-:-_ ___;,,-:-----~-----_:----:---r--""=----::--------_J x plante?<ábaselle ao Presidente
empresa e antigo director da facda Xunta tratalos na reunión
toría. Minutos despois faciao o
que se lle solicitaba coa in_
Así
e
!Odo
as
compañías
espapolo
tanto,
nor:i
se
aceitan
as
Investigación de .firmas
Gobernador Civil de Lugo nun
tención de unir circu~stancial
sancións que a Dirección da
nolas. so afrontan o 5 por cent o
· helicóptero. Eles foron desde ese
especializadas
·
mente os conflit9s nunha poEmpresa acplicou _ao Comité
riscos,
xa
que
o
demáis
foi
dos
momento os encargados de lesíb_el mobilización nácional e.n
de_Empresa e ao.s 11 O operáreasegurado
con
compañías
esA
firma
especializada
en
comvar o conflito, en permanente
. rios nomeados para cobrir os • Santiago, moito máis que pretranxeiras, que, á sua vez, téñeprobación de sinestro_s para
contacto con Madrid.
tender por parte dos reunidos
servíciQs mínimos.
.
no
asegurado
como
cabeceiras
compañias
aseguradoras,
FactoO luns dia 14 pola mañán,
elaborar unha estratéxia co_. coa británica Lloyds e a ianqui
ry
Mutual,
está
investigando
somentras os camións se movian
mun ou· ~n programa único.
American lnternational Underwri'os sindicatos ac.ordaron
bre o suceso, e unha equipa de
"de forma incontrolada", segunters (AIU) . .Estas pólizas cobren ·· peritos trata de averigwar todo o
pedir unha reunión urxente
do o G<?bernador e a empresa, e
Nótase a falta da CXTG ·encon· González Laxe e requeriren máis de 16 mil millóns de perelacionado sobre a paralización
os obre1ros evacuaban a factoria
tre as Centrais Sindicais .reulle a este que cumpra. cos
setas os danos das instalacións,
·ter
xa
antes
das
cubas,
podendo
segt:1ndo o plan previamente
nidas. Segundo · paFece, · a ·
Acordes do .Parl.amento · galee- por out~o tanto os perxuícios
de Febreiro unha versión dos feipactado coa dirección de Alumi1NTG plantexou a sua presén90
e
se
constitua
unha
Comi-:
da paralización.
tos dada por esta compañia, asi
nio en San Cibrán, en Madrid
cia, pero as demais negáron~
sión de Investigación sobre o
como
.o
dictamen
de
se
o
risco
evacuábanse consultas con alse a que asistise ás primeiras
acontecido en Alúmina-AlumíDemostrar que houbo
estaba ou non cuberto pola póligún grupo asegurador, para calireunións, "xa que non tiña
nio,
na
que
estexan
preseh·
tumulto Oú mótín
za. De momento os · membros
brar as posibilidades de cobrar a
preséncia no Comité de Alútes: . sindicc;üos, Dirección de
desta
equipa
néganse
a
facer
póliza no caso de que as cubas
mina-Alumínio". De calquer
INESPAL, .
. Administración
Para poder oobrar estas pólizas
declaracións mentras .non teñan
sairan dañadas polo paro. Altos
xeito en convocatórias · deste .
Central
e
Xunta
da
·
Galiza.
lnespal ten que ·demostrar que a
ultimado o informe.
directivos do Consórcio Español·
estilo parece 'lóxico que tanto
be quen non se sabe ainda
paralización da .factoria foi cauEsta Comisión permitirá cen-- a CXTG. como a CNT (pola
de Seguros foron consultados
nada é da comisión investigadosacia por un motín dos traballa'trar o problema laboral actual ·sua forte preséncia eri SIDEsobre este terna, ao tempo que
dores, dirixidos e fustigados polo
ra acord~da polo Parl~merito
dentro do temor causado pose reunian os asesores do INI e
GASA) ·'debian ·estar presenComité de Empresa. Se a xustíGalega, que paree~ esperar que
los . bidóns do "Casón", asi ·tes. Os últimos enfrentamen-:
. Jnespal. ..
cia española fallara que o que se
se lles encenda. un ha luz que' ilu-. ·
como estabelecer' as respontos entre o sindicato nacionaO próprio luns, dia 14, puxeron
realizou foi unha evacuación
mine ún panorama moi negro,
sabilidades que no desenlace lista e CCÓO parecen ser ·o
en marcha xa a reclamación dos
conforme a direito, e decretase a
sobretodo para os membros· do
do conflicto tiveron a Adniinismotivo real qúe xera esta sidanos as empresas aseguradoadmisión dos despedidos, pouca
Comité .de Empresa, cos que se
lración ·Central e a Dirección
tuación anormal.
· ·
ras.
ou nenguntia posibilidade terian . riega a -falar: a empresa de calde INESPAL (que, ao entender
Por un lado ao Consórcio de
de
cobrar
do
seguro.
quera
negociación
sobre
·
a
sua
.
dos Sindicatos e dos traballaCompensación de Seguros, de·como pode comprobar o
Parece ser qu.e é este o motivo
readmisión. ·
dores do Grupo, foron quen
pendénte do ·Ministério de Ecoleitor: estes primeiros dias de
de
arremeter
·
desde
'
un
primeiro
Os
sindicatos,
pola
sua
banda:
provocaron a ·situaciórr ou, . .1988 están tan movidos que
. nomia e Facenda, que o Estado
pretenden levar a cabo un ha mo..:
momento (cunha can:ipaña . xi:..
cando . menos, puderon -en
~spañol ~segura en exclusiva os
até a mesma Confederación
bilización conxunta en ·defensa
todo momento evitala).
riscos extraordinários no referen- - gantesca) contra a irresponsabilide Empresários da GaUza deu
dos pastos de trab~llo en ·Alúml-·
dade dos · traballadores,. princi_ a coñecer unha declaración .
te a tumultos, motin ou terrorispalmente do Comité 9e Empre11a-~Alumínio, rñentras a empresa mo, ou riscos extraordinários da
Preténdese con esta Comi- na qüe ademais de pór ·de
sa.
Uns
representantes
dos
tra-.
_
mar.iifesta
que
"non
Jles
teme",
natureza.
sióo cando menos clarificar manifesto a discriminación da
balladores que debián ser des- . ._ atenazados como se mostran
Este ºconsórcio só cubre os
ante· a opinión pública .o de- Galiza non· deixa de darlle un
pedidos
e
purgados,
como
forma
pola
magnitude
do
conflito
e
por
danos ·m?teriais provocados,
senvolvimento
dos feitos, tirón de orellas á Xunta da· Gaunha decisión con que xoga
pólo que- a empresa, desde un - de cobrar o. seguro, ao tempo
hoxe totalmente escürecidos liza. Asi · empezamos, como
INESPAL: a de pechar ou non a
primeiro momento fixo - especial . que lle "daban un escarmento a
por toneladas de tinta impresa remataremos?.
·
D
secció"n de Alumínio.
D
erase obreira e facilitaban as ta· fincapé,. "ho~>- danos causados
do
Goberno,
·
A.
EYRÉ
reas
reconversoras
polos traballadores''.
·
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Recebeu ·trataníento
na Unidade de Hemodiálise-,

Falece outra ·portadora
de.SIDA no·POvisá .

o: pasado diá 2 faleceu na Uni- fración de portadores asintomá~
dade de · Vixiáncia lnt~nsiva do ticos de VIH en todo o' Estado a .
hospital Povisa · outr~ enferma partir da .obrigatoriedade d'as
· que viña senda tratada de insufi""" · probas prév.ias 90 sangue a
MANUEL LUEIRO REY
ciéncia renal crónica e que fora . transfundir, -en Febreiro de 1987
diagnosticada eri Xµño do 87 ·xa que n.o centro médico Povis~
u teño un amigo, ·un
como portadora de SIDA (ver A dáoase un-26 ·por cento de afecpouco inxenuo, que· o
NO$A TERRA números 323, 324, tados frente ao menos .do 1 por
.
mesmo que un persoa325). O pasado . 13 de Outubro cen de média nestas seccións
xe dun conto meu, tamén di ·
morrera no mesmo centro médi- . espedalizadás no seguimeñto de
que si .lle toca unha pema á
· co outr:a paciente que tamén re- . énfermos crónicos dos riles.
súa muller queda preñada.
cebia tratamento' ha Unidade ·de -- Corno xa informáramos no nú-·
Cando volter .de Madrid - ·
Hemodiálise e que · igualmente mero 324, outro dós enfermos
motivo qa ausencia miña nestora diagnosticada · como pOrta- crónicos dos riles incluí·eos no
tas páxinas- . atopeino case
dora do Virus de lnmuno Defi- programa de hemodiálise e diagchorando e díxome: Vou ter
ciéncia Humana (VIH) na mesma · nosticado como portador de VIH,
outro tillo. . ¡Pero home -es·.data.
deserivolvell en Outubro pasado
peteille=- si· tes oito e ur.i máis
Esta
po,
r
tadora
de
SIDA,
de
57
sínto,ma
maiores ~do SIDA, polo
tan nove ... ¡qué vai ser de ti!. ..
anos, que estc:Iba- adscrita á Uni- qüe foi tratado en réxime de-hosEso digo eu -respostoume-dade de Hemodiálise de Povisa pitalización no próprio hospital.
Xa nori teño tempo para tra"'
desde Agosto de 1984, forá tesNeste segundo ·· falecimento
ballar. Traballo no ensino, dou
tigo o 13 de Outubro pasado do dase· a coincidéncia do sexo e
clases particulares, arránxolle
r€)pentino falecimento da persoa . idade das pacientes, asi ·como 0
unha contabilidade a un conque ·seguia
seu lado trata- feito de que ambas duas enfertratista •. fágolle as cantas a un
mento por insúficiéncia renal. A mas crónicas de ril comezaran a
c9merciante de_ultramarinos,
·nova marte dun dos enfermos
·
cando cheg~ o da Renda,
. portadores do .virus do SIDA per- . dializarse no mesmo centro médico
no
ano
84
e
receberon
un ·
paso noites sin ·pechar ollo fa.tencentes a e?ta unidade, ac;;on- número de transfusións semecendo declaracións para unha
t_eceu end
. -eondicións semellfintes llante. Segundo a opinión da
Xestoría, que mas paga-a 500
a
prece
ente, despois dun inci- Consellaria de Sanidade, o núpesetas e eles cóbranas a
dent~ de tensión alta. Poucas. mero de transfusións recebídas
3.000 .. :! e con todo iso, non
horas despois desta crise, a eñ- por estes pacientes portadores
. vou avante, e pouco m,áis que
terma entrou en coma e ·perma- de VIH con anterioridade a Marme chega· para comer! ...
neceria ingre$ada até ' a sua mor- zo. do 87 (data en q ue se-·1mpuxo
. Deume ·dor, e díxenlle: Faite
te na Unidade de _Vixiáncia lnten- a oorigatmiedade do control de
·Presidente.
siva.
· sangue a transfundir) conteria a
-¿Presidente
de
q~é ·
explicación. posíbel do contáxio.
¡ouh!? ...
Un hospit?lizado
Contado, estas duas falecidas
-¿De ·q ué vai ser? ... Da
A segunda morte sucede dentro - receberon a priméira trQ.nsfusión
Xunta de Galicia... ,
da Unidade de Hemodiálise, que e a primeira hemodiálise en 1984
Calou · un intre, mirando
O
resultou ter a máis alta cónce~- dentro do hospital Povisa.para min de mala rnaneira, e
logo dixo:
-:-¡Ti, o mellar amigo meu,
tomandome tamén d.e cachondeo! ¡Manda carállo!. ..
Díxenlle que non era ca.chondeo, qve lle estaba abrindo o camiño, ,q ue outros máis
parvos ca .el xa taran Presidentes da Xunta e ocupaban
cárregos moi autos; ti sabes
moitas ·máis cousas que moitos lambóns que andan de
mandóns, soio asi podes resolve-la tua situación ... ¡Faite
Presidente da Xunta!. ... · ¿Sa.bes cahto gaña? ... Unha chisquiña menos que Jordi Pujol,
e a!go máis qqe Alfonso Guerra, xustamente 8.423.959 pesetas. Estes cartos, van dereitiños do sobre á corta corrente; limpos d~ polvo e palla; e
si lle arrimas 3.000.000 ·mais · ou · menos- de gastos
de representación, 2.000.000
por dietas', 4.000.000 de vivenda, comida, e outros gastiños
agachados, · sumarí
17.423.959 pesetas. · Ainda
que gastes 2A23.959 c.ada
ano-! que xa é ~astar!, pois
case teñen todo gratis, xa que
un día sí e outro 1amén están
convidados para cortar unha
. cintiña -quedah 15.000.0QO, .
que multiplicados por catrq
tan 60.000.000, · máis os intereses que lle pode dar un
áaneo cali$quera, non deben
quedar lonxe os· 100.000.000:
Resumindo: que saes forrado . .
. M_eu amigo abre~ o_s ollos, ~
e dixó: ¿E como teno que f~
cer?. .. Moi sinxelo, respo~d11Je. Faste primeiro comunista
(pero non por razqns políticl!s
senón por razons mora1s,
¡o/lo! -como dixo o naso
Cervantes, de barbiña mauA opósición . .~i~~ traballadores e pequenos GOm~r~,
ra-), logo socialJsta, pqrqu~
ciantes á ap·ertura do comércio os domíngos deu lugar o pasaqo ~1a ~
"ser ·socialista éí ante todo,
a novos incidentes. A ilustración recolle un aspecto ·das cargas. poll-estar á beira .dos pobres, dos
ciais en Vigo, nas inme.diacións do Corte Inglés aonde non 11e fo1 permarxínados, dos que sofren
mitido chegar a vários -centqs de _
manifestantes. Segundo a Xunt~ de
ínxusticias, soeias "; tes que
Gal iza, nos próximos dias será aprese.ntado. o antepr~~~ctcr da Le1 do
afiar ben a língua .para lamber
Comércio ao parlamento, que poderia incluir ª· pro1b1c1<?n de ape_~ura
moito cú, fas unha frase que
os domingós e festivos. Fontes sindicais dan ainda pouca cred1b1hda·
(pasa á ,páxina 23)
oe a estas declaracións.
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Poucos· días despois da .
_Mariño ·reúne xa unha
entrega do ·prémio Xerais
longa traxectória
.
de novela e ·a pouco tamén vencellada ao libro galega.
de que esta editorial fose
Con anterioridad e.foi
a primeira entidade en
tamén director da
reaccionar, ·xunto con
desaparecida Edicións do
Gálaxia,. ante o
· Cerne. Pésie a esta . .
experiéncia, só se sinte ·
requerí mento do governo .
central poló ·uso do galego .capaz de afirmar unha ,
no ~nsino, talamos con 1
cousa "es_te "é un pais
Luís Mariño, o seu director
imprevisíbe.1, non sei ·O que
desde hai cinco anos. Luís pode p~s~r" .·

Luís Mariño
-

-t.

'Este é un país imprevisíbel' ·
No cenário do que vai ser a entrevista conviven unhas cantas
representacións do que é o mund9 da cultura. Obras do pintor
Quintana Martelo, duas esculturas de Sílvério Rivas e un piano.
Sen embargo o que desde un
primeiro momento centra absolutamente a atención do periodista é précisamente o personaxe . . .Luís Mariño demostra gran
pracer en falar da arte, dos amigos que. lle ensinaron através da
sua obra; comeza conversando
de todo menos deJibros . .

0 PRIMEIRO LIBRO
OUE LIN EN GALEGO
FOI DE GARCIA
SABELL

ter-escritor bastante atípica nos
tempos que corren.

UNHA RELACIÓN
ERÓTICA CO LIBRO
Pero como empezou Luís Mariño a sua relación co mundos
dos libros?
Eu co libro tiven unha relación
case erótica. Cando era un rapaz
collia os libros e cheirábaos, miraba ? calidade do papel e tocábaos. Sendo tamén moi novo ia
pola encuadernación de don Lu ís
Barcia, en Santiago, a ver como
traballaba e cando tiña unhas cadelas mandaba encadernar algun
dos meus libros. Vin clarisimamente que na miña vida me tiña
que dedicar ao libro. Fun poste-riormente director de publicacións do Coléxio -de Arquitectos
da Galiza. Foi un proxecto moi bonito, reivindicando unha arquitectura galega · que estaba esquecida. Daí venme un proxecto
que ainda non fun capaz de facer: é o dun libro para nenas que
se chame "Que é unha cidade".
"Edicións dE> Cerne" foi quizá
o proxecto que máis identifica a
Luí,s Mariño, ou non?
Edicións do Cerne era un proxecto idealista non adaptado ao
mundo da indústria cultural no
que vivimos. Agora por exemplo
non podo facer os libros que facia daquela. Isa que teño noticia
de que · algunhas causas que
eran imposíbeis, hoxe xa non o
son tanto. En Estados Unidos
estase nunha volta á pequena
editorial, á editorial artesanal. Ti radas pequenas que poden resultar ben economicamente.
Pero, para min, Edicións do Cerne foi o proxecto máis bonito da
miña vida.

A resposta á nosa primeira pergunta, sobre á sua xa dilatada
traxectória en pos da normalización , do. libro galego, parece
ocultarse entre un longo capítulo
de agradecimentos. "leño que
facer unha referéncia obrigada a
Galaxia. Houbo uns anos moi difíceis e a única editorial que fun. cionaba era Galaxia, con moitísimos problemas, e' por certo que
un dos· grandes responsábeis
deses problemas é o señor Fraga
lribarne, que seguramente vai
sentar na Presidéncia da Xunta
da Galiza. Eu creo que cos ho. riles ,-de Galaxia podemos ser
enormef"0ente críticos, pero téndolle tamén un recoñecimento".
"O primeiro libro que lin en galega, lembra Mariño, creo que foi
no an_o 63 e non foi nen Castelao, nen Rosalia, nen os típicos.
Foi un magnífico ensaio de Do. mingo García Sabell sobre Joyce. Penso que estas cousas hai
. que dicilas ainda que García Sabell é eu · estexamos en mundos
totalmente distintos. Pero iso fí. xome entrar na Europa através
da Galiza. Penso que foi impor. tante que nos desen unha visión
E inmediatamente despois veu
el:lropea e non un ha visión folclóXerais.··
·
rica, á que.estivemos afeitas duXerais foi un proxecto penso
rante mbitos anos."
·
que moi ben concebido. Un
- Luís l\.fariño contínua co · que
acerto do grupo Anaya de criar
se poderia chamar o estabeleci-. unha editorial na Galiza. Eu levo
mento dun marco de referéncias
sete anos traballando nesta
persoais no que. se mostra ade'casa, cinco deles como director.
mais . como un gran diplomático. ·o qüe tratei de facer con Xerais
"Xosé Manuel Beiras é un gran
foi,' e volvemos ao prinqípio, daramigo e unha per~oa form~dp talle un ar de europeísmo á cultura
mén · na cultura europea. E un
que hai aqui. Eu pensei nas leitu. home que está aportando á Gali'.·
ras que tiña de rapaz, cando les
za, Europa. Admiro moito a
"As minas do Rei Salomón" e les
· aquelas persoas que formaron o · a ·Osear Wilde ... Eu empecei a
grupo Brais · Pinto en " Madrid. · pensar: e isto porqu~ · non ~e
Unha delas, aii:ida que non o dipode ler en galega? As1 empezaxen nunca publicamerite .porque
mas a pór aos .grandes .escrito.tampouco se me deixou oportures da Europa en galega. Penso
nidade, é ese home tan entrañaque o proxecto, polo menos cobel que entregou absolutamen,te
mercialmente, está funcionando.
todo e que se chama Bautista AlLogo, ao _mellor é que non:se revarez. Lago está a miña relación
coñeceu abando, pero e!;)a co-;
enorme érn 1 M~nde 2'. 'f' H "~ · 11._. .
lección que está aí de· escritores
relación marcoume e seguem_e
de todo ó mundo, tradqcidos ao
marcando·. .É unha relación- edigalega, paréceme moi importan-

WILDE EN GALEGO
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remos ~~bvencións, un editor se
· se pré.cia-de ser editor,,· non 'ne~
c~sita carto~ da administmcion. Un editor o que necesita é que a
ª~.ministración faga unha promoCton de produtos culturais e con
isa é suficiente. Por exempló, por ·
que non editamos libros de teatro? Se a administración promo- ·
ciona o teatro eu. edito libros de
~eatro, s~n que me den cartas. É
a administración a que debe criar
o clim~ apropriado.

Precis~mente o recente requerimento do goberno .central
sobre ·o uso do galego no ensino pode ser xustqmente o ·contrárió. Tema no que Edicións
Xerais foi un dos· primeiros colectivos en manifestarse.
. Non co"ñezo os termos técni, co-x1,Jrídicos: Seguramente tal e·
como estaban plantexadas as
cousas, rozaban a cons.titución,
pero o que non se pode .facer
con determinados temas é sacalos dun caixón e polos na prensa
escandalosamente
como
se
puxo este. Eu non sei se foi con
intencionalidade ou ·non, pero
r:iese momento hai . que sair ao
rodo '_e dicer: nós est?mos aqui ·
para defender unha língua, unha
cultura e un pavo. E isa aparte
dos aspectos · xurídico,..constitu·cia.na_
is, que para ·isg están os
políticos, a poHtica de corrédo- res, os consensos, pero sen escandalizar, e a notícia que saiu
na prensa era un ·verdadeiro escándalo. Nese tema en Xerais fumos os primeiros en reaccionar,
v:inte dias despois até reaccionou o governo. -

O "HOLDING" ANAYA
NUNCA INFLUIU EN
"NADA

te. Agora estamos facendo un
E(Sforzo ainda máis grande que é _
· publicar aos contemporáneos.
Ternos publicado a ltalo Calvino,
a De Clézio, a Michel Tournier ...
Se o libro galego camiña do
voluntarismo á normalización,
en que etapa estaríamos agora?
Dígoo sinceramente e pódelo
publicar como queiras, pero estou convencido dunha cousa:
este é un pais imprevisíbel, eu
non sei o que pode pasar. Porque de repente fas un ¡:>rbxecto
caAdo hai unha certa normalización e logo resulta que non a hai.
Entón estas sempre un pouco ao
pairo. Non sabes por onde van
os tiros, non sabes se este país
vai evolucionar ou vai 1involucionar. lsto . lamentabelmente depende moitb dos níveis institucionais. ,Irnos por onde nos, mandan ir e eu dígoche .que<L para a
normalización da cultura galega,
pode ser fundamental que no
parlamento mande Barreiro ou
que mande Beiras ou que mande
Fraga e ao mellor se manda Fraga é preferíbel que nos esq_L;Jezamos dos libros galegas. Ha1 unha.
c0usa fundamental: aG1ui empezamos· a ler en galega por prescrición escolar. Fáltanos a norm·alidade que é ler en galega
porque é a nosa língua e porque
· nos apetece. De · que depende
hoxe que venda,? un libro en galega ou que non o vendas?. Qe
que o profesor de turno mande
pór como lei~ura recomen?'.3da
ese libro. Enton, ao mellar sa1 un
libro do que esperabas pouco e
do que logo se venden montañas
de exemplares.
,.,.

·iso · faríanse · pequenas tiradas,
ma·n tendo o n ível de précios e ·. '
diversificando moito os títulos.
Poderíanse· tirar 500 exemplares
en lugw de 3000 ou de 5000.
, Pero· non seria preciso un .
cámbio · de mentalidade e a
toma de medidas que permiti- .
. sen masificar o libro e non tela
.c omo c;trtículo de luxo?
Na sociedade ·na que vivimos
hai-unha críse, pero, aparte diso,
hai unha psicoloxia .de c.rise. lsto
afecta á venda de determinados
artículos .. A crise ten unha onda
expansiva psicoló>)ica que afecta
precisamente ás revistas, libros,
etc. En Vigo, na época das folgas
xerais, as cafetarias estaban va-leiras, iso non·queria dicer que a
xente non tivese vint~ pesos, senón que estaba contaxiada dunha .,psicoloxia determinada e afürr¡:i por aí.
Pero ese ·· non seria o ·súnico
. problema .. Seguriao Luís Mariño
"a sociedade burguesa cumpria
un papel e consumia produtos
cultürais. Ag.ora non consume
nada. Antes os .bur_gueses mercaban cadros, agora xa non. As
g~lerias de arte traballan para
xóvenes profisionais e por iso fan
obra gráfica acesíbel e múltiple.
A bur€Juesia ·hoxe aliméntase de
metacrilato".
·

AQUI LENSE OS .
LIBROS QUE MANDA
LER- 'El PAIS'·
Unha das afeizóns do director
- xeral de Edicions Xerais foi, desde -hai anos, a crítica literária.
"Actualmente hai vários tinos de
cf ítica, indica, únha de corte üni- _
versitário que non está a cumprir ·
nengunha .función e lago, unha
crítica xornalística que é moi de
man9arins-da cultura e que efectivam~nte son os que mandan.
Neste país lense os lipros que
manda ler "El País". Falta esa
crítica que eu chamaria antropo- .
lóxica, non ElXcesivamente técnica, ensaística, que podía signifi·car unha releitura ou unha leitura
aberta. E non existe porque, estou convencido, ao sistema n·on
lle· interesa. Aa ·sistema interésalle a prescrición. Haí uns intereses que eu moitas veces non alcanzo ·a ·entender.
-

E voltando un· pouco atrás. Non ~
están algunhas editoriais gale·g as condicionadas pola sua
perténcia · a complexos máis
granc;tes de fóra da Galiza?
·
De momento, o holding Anaya
nunca influiu absolutamente en
nada, nas dedsións que tomou
~ Ed1cións Xerais. Até o moni.ento
<i.. hai que recoñecerlles a elegáncia
de non meterse· nunca en · nengunha publicación, en nengun
plan editorial, absolutamente en
Nun· contexto onde se le tan
nada.
· pouco e onde ademais, no caso
do galego, a maior parte da·po- ·
voación é analfabeta, son encesárias as axudas da administración?
Este país necesita de axudé(
gue a administración sexa sensíbel a isto. De momento o único
que se está a facer desde o p·o nA respeito do libro hai un aspeeto de vista institudonal é ·copiar
to quizá escasamente comentados cataláns. PerQ nós -non quedo entre os seus responsábeis. A
chamada "nova censura": o précio. Poucas famílias de clase
baixa e incluso média, se permiten o luxo de Q.omprar s:io mes al- ··
gun libro, que nO[l ~sexa o estr.itamenfo··obrigatóri.o para a educa"Ferrín é, ao meu entender,
coidar tamén o obxecto.
ción dos seus fülos.
mellar
escritor
galega
e
reEste
país
necesfa
ideas,
.
0
Non se debérian arbitrar me-·
sulta tamen o máis vendido,
pero necesita igualmente
pésie a ser un auto~ d,itícil,. outro tipo de produtos. Hai
. didas que cónsi9erasen ao libro
Esmeraldina
e persoas que teñen que ler
cómo un artigo básiGo e non
'Bretaña
novelas normais, literatura
uriha obra para moi poucos".
como un obxecto ae _1.uxo? ·
Fácendo. .·un paralelismo _ do corazón mesmo, en gale- ·
libro· galego, dentro do país
go, Q caso é facelo en gale- ·
subdesenrolado no que vivimos,
entre os libros de Ferrín e os
go. E moi importante a con-resulta que ·é 0 ' máis barato do .
discursos de Beiras, Luís tribución das "Memórias.dun
Estado español. Nas ch~madas
Mariño afirma que "a xente .nena labrego", ou de "Crime
democrácias ocidentais 0 libro é
en moitos casos quédase en Compostela". Eu non
un produto enormemente caro.
coa brillantez do estilo, per9 .d.igo que "Crime ·en ... " sexá
non ·. comprende as claves . alta literatura, pero fixo que - - , Nós facendo libros estamos producindo pouca rentabihd?de ; esnen o importante trasfondo
moita xente lese por primeira
tamos
pondo précio "político",
que ten".
vez en- galego e vendeu trinbaixo. Hai un componente co- .
E non será que a xent(3 ·. ta mil exemplares. Este país
mercial, pero tamén existe un
non é tan - parva como se
necesita literaturas alta~,
componénte sentimental. Estanos fai. crer e candó lle dan
médias e baixas, como tomos nioitas veces perdendo cara escoller, prefire a ca~idados os países, e é asi como ·
tos cos libros. Se vas a Fráncia
de? .
ternos que nórmalizarnos.
e mercas un libro xa verás o que
Isa é certo, pero respei~o
Desde lago os experimentos
custa. O úriico remédio que nos
aos con.tidos. Logo están ta- , literários están moi ben pero
queda aq.ui é. que nos empece·mén as formas. Non . é o . -fáltanos ese .escritor médio "
mas a aproveitar
máximo das
mesmQ un libro ben .apre-· ese escritor saído da rua,
novas tecnoloxias, as. cales posentado que un libro en rúscomo foron os autores norden, abaratar moitísimo os custica. Hai que coidar a boa
te-americanos da xeración
tos. Pod~mos chegar a iso que
cali~ade, pero · ternos que · .perdida.
O
se chama edición á carta. Con

UN.EDITOR QUE SE
PRÉCIE NON
NECESITA
SUBVENCIÓNS,
PERO SI O CLIMA
APROPRIADO

MOITAS VECES PERDEMOS CARTOS
NOS LIBROS

O escritor saídO da.rua-·

o

ªº

Por último Luís Mariño fálanos
dun tema case obrigado: a normativa, aspecto que influiu non
. po.uco no nascimento . dunha
nova editorial.
Non fixo a competéncia máis
dura as posicións de· Edicións
. Xerais sobre a normativa?
A min particularmente non me
- interesá nen unha nen ·outra normativa. o que sucede é que nes.te país houbo unha normativa
que chamaron, non sei porque,
oficialista. Habia xente militante
da normativa e ás veces hai que
·botar man do sentido comun. Eu,
como editor, se teño que facer libros de texto que teñen que ser
aprobados, resulta que os libros
de apoio debo facelos igual. Porque se ·eu tivese dez anos e me
desen o texto nunha normativa e
o d_e apoió noutra, r:nándoos a
paseo e estudo inglés. Eu fago
libros na normativa que me digan
~que-se pelexen eles.
Apique xa (:le rematar a· conversa, Luw . Mariño ensín~no~ o
último proxecto de Xera1s. Le
temps d'un soupir''., obra que ten
como protagonista ao falecido
actor francés Gerard Philippe,
escrita pola sua dona. Foi traducido ao galega por Xosé Manuel
Beiras e publicarase co tíWlo de
"O tempo -dun salaio". ''. E únha
tradución .magnífica dun libro _
que nos encanta aos dous desde
hai anos".
·
o
"
M.V.
\
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do galega en si, que se está a
dar en Cuba, até o ponto de
que na Sociedade Rosalia de
Castro se dan clases de baile
flamenco.
Esta situación débese a que
os nasos emigrantes se integraron plenamente formanc;lo
unha cultura, unha "raza", (repiten unha e outra vez os graciosos como tópicos que o
_ mellar que fixeron os galegas
foron as mulatas), e un povo
que, como dixo Fidel, "foi o último en sacudirse o colonialismo pero o primeiro en vencer
ao imperialismo". Ademais, a
maioria dos nadas na Galiza xa
son moi vellos ou morreron. Os
tillos mulatos, trigueños, rúbios, brancas ... só se acordan,
na sua maioria, que o seu pai,
a sua nai, eran galegas. Poda
que até saiban o nome da aldea ou parróquia onde nasceron os seus proxenitores, pero
é máis difícil que ouv1sen ou
ainda recorden· o concello ou a
· provincia. A revolución e o
acoso posterior uniunos ainda
máis a este país, por máis que
a admiración pola Galiza ainda
estexa moi presente en toda a
povoación, que, desde a oficialidade española se tenta
asimilar á España nunha ofensiva cultural propagandística.

-:-"Ese edificio que é"?
- "Ese edificio é o Centro
Gale.go".
·
Miles de veces os viandantes fixeron a mesma pergunta
no seu carniñar por La Habana
e, outras tantas veces, receberori a mesma resposta.
Cai']do eran galegas . que
chegaban emigrados cante~piar aquela obra dos seus paisanos facíaos inchar o peito,
sentirse amparados; notaban
unha forza importante, un agarimo·de non saberse sós. Hoxe
os 'visitantes galegas síntense
orgullosos do, para moitos, o
''.mellar edifício de toda Cuba".
'El só, co seu escudo da Galíza
- ali na fachada, diria que até fachendoso, dá unha mostra da
importáncia dos galego_s na illa
. de Xosé Martí.
· Agora acolle ao Gran Teatro
de La Habana,- chamado García Larca, no que tora o seu
Gran Salón de Actos, comparábel a calquer teatro do mundo. Nel ten a sede tamén o Ballet Nacional de Cuba .
. A revolucrén facia inecesária
xa unha beneficiéncia, ou a cobertura da seguridade social
aó instituila- gratuíta para todos perdendo asi o Centro galeg~ case toda a sua razón de
existir. Na sua maioria os seus
sócios xa non eran galegas,
senón nadas en Cuba. Alguns
decidiron abandonar o país e,
os máis, puxeron o edifício sen
par (orgullo de todos os galegas que viven ou pasaron p~la
illa) médio cento de secret~nas
das sociedades que perviven
.ainda- que' sexa grácias .a que
moitos dós sócios sono tamén
de cinco --ou seis sociedades·
.para lograr- asi o núr:i~ro de 30
sócios-, mínimo es1x1do para
. .
qu,e sexa legal.
· Ali ten a sua séde a Soc1edade de Beneficiéncia 9os Naturais da Galicia. Entidade decana dá-s galegas que ainda con.ta con 4.000 asociados. Esta,
como a. dos Fillos de Ortigueira, que áinda te~ 2.,000 sóci~s, .
teñen ·como pnnc1pal motivo
da sua existéncia, e diríamo$ .
que único, poq_er enterrarse no
panteón da · sociedad e_. - So~
unhas sociedades .con vistas a
marte, que amasan claramente
a importáncia que ten o pasamento no carácter . galega,
pero tamén _a·própria .extinción

Pero se alguén quer darse
verdadeira canta da importáncia dos galegas e~ Cu_
ba (~
noso embaixador ala, Ne1ra V1las non tardará en sacar un libr~ onde dará a coñecer a verdadeira dimensión da nosa
e'migración, tanto cualitativa
como cuantitativamente) que
se dé un paseo polo Cemitério
de Colón. Ali aliará como os
mellares panteóns, alguns deles fastuosos como o da Beneficéricia, declarado Moñu~en
to Naci0nal, pettencen aos ga.,.
legos.
Cada munícipio ten o seu
panteón, rivalizando ~~ grandiosidade e ostentac1on cos
- colindantes. Cada · família intentou perpetuarse nestes·monumentos funerários. Nos se.us
frontispicios · están ·escritos os
apelidos wnuiaamente gale.gos.
. ..
V 1.
Centos e centos de are as,
. Castro, Fontenla, López, F~r
nández, Gómez.:._ e ou~ros me:nos ·c oñecidos telilen ~11 a ~!3rtl~
ficación da sua contnbuc1on a
construcción dLJn país:
o

..,,
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As infomiacións ·sobre a liga iangui de .baloncesto. tripliéáronse

EE.UU. intenta .i111por a sua imaxe atr,avés cla·NBA
As infotmacións referentes á
liga americana de ·
baloncesto profisional (NBA)
triplicáronse no Estado
·español nos· dous últimos
anos. O mesmo sucedeu ·
no~tras nacións europeas e
africanas. Cada dia son máis
os espácios televisivos nos
que se fala da NBA ou que
se tra·nsmiten partidos
completos dos profisionais
~o basquet ianqui. Os
_
xornais e revistas tamén
dedican a cotio amplas
· páxinas ao baloncesto
americano, facendo incluso
un seguimento exaustivo da
marcha do campeonato e
semblanzas dos principais
"heróis".

-

Todo isto no Estado español pa~
recia al~o circunstancial, qüe podia estar en consonáncia co auxe
do próprio baloncesto nestas latitudes.
Ultimamente coñeceuse a noticia, apareceu na maioria dos
meios, da criación dunha empresa americana para exportar a
imaxe da NBA. As informacións
daban conta dos distintos estipéndios que lle cobrarian ás televisións, segündo fosen para países europeus ou africanos, chegando a regalarlle as imaxes dos
partidos.
O que non deron a coñecer estes meios foi que a formación
desta empresa, que exporta "sabor americano", forma parte dunha campaña de colonización cultural deseñada dende os ámbitos
do poder ianqui, que nesta etapa
inclue ao deporte, como norma .
cultural básica que é.
O deporte forma parte da idiosincrásia dos povos, e as culturas
dominantes tentaron impor sempre os seus deportes, adaptándoos a aquelas mani.festacións
dos povos sometidos ás suas necesidades. Fixérono os romanos,
mesmamente cos gregos; realizárono os bárbaros cos romanos e
os españois cos indios, até que
os anglosaxóns se impuxeron so-

vida, sobretodo en Europa, houbo
. un ha ofensiva a meio do béisbol
que tivó entusiasta aceitación nos
países de Latinoamérica, pero
qúe no Ve.lle continente, por tradición, formación e sobretodo mañeira de ser (o espectador euro- peu é incapaz de sofrer os espácios- mortos existentes no béisbol, ñecesita algo máis vibrante)
foi un fracaso pésie as ·campañas
- lanzadas r:ialguns coléxios co prebéisbol, con entrenadores pagados por Norteamérica e rega\o de
coca.:colas todos os dias de entrenamento. o .que isto escrebe
participou nunha destas experiéncias, pero as equipas formádas, as federacións compostas, e
nunca mellar dito, non tiveron na
Galiza nengunha continuidade.
Máis tarde Henry Kisinger, deseñador da poi ítica ex-terior amebretodo através ·do ·fútbol e dou- cuallar rio mundo ocidental.
ricana nos anos setenta, intentou
tras variantes nadas na etapa inO deporte move hoxe ·máis comq todo imp~rio colonialista, ti- _introducir 0 fútbol en Norteaméridustrial. Os orientais, po!a sua xeRte que calquer outra manifes- veron presente desde un primer ca. Fichouse a figuras como Pelé,
banda, a salvo de colonizaéións tación cultural, -incluída a música, momento.
Beckenbauer, Charlton, Cruyff,
seu ámbito cultu- chegando a uns sectores de poextranxeiras
Amarildo e demais nomes reDo
boxeo
ao
béisbol
ral, conservaron ao longo de sé- voación aos que non chega nen
soantes. Criaron clubes como o
culas as suas centenárias maniCine, a música ou o teatro e me- · Desprestixiado o boxeo, pésie ás · Cosmos é pugnaron por ·canse- . festacións deportivas, que, ulti- . nos a literatura. É, pois, un exce- monumentais películas con pega- guir ser a sede da fase final dun
mamente, apoiadas no poderío lente veículo de penetración cul- - dores heróis que loitaban contra campeonato dó mundo. Organieconómico xaponés, intentan tural, algo que os americanos, a "inxustíc;:ia"; medrado. o nível de zaron un ha liga e intentaron jmprimirlle ao' ve)lo fútbol a pegada
ianqui. De momento este deseño
foi to·do un fracaso, pois os clubes-empresas non soportan as
fortes débedas, e os ·intentos de .
exportar o fútbol á americana (recórc;f erise cantos regatos de tinta
As carreiras de cabal0s semtenciar unha actividade que
cabalo gañad9r. Poucas veces
e
cintas de cine televisivo se gaspre foron "algo" das clases pr:ipara moi poucos é un negócjo
aparecen o' norñe dos cabales
. taran daquela para dar a coñécer .
vilexiadas, centro de reunión
nen o da corte á que pertenen si, senón un meio de rélaa "crecente realidade do fútbol
das boas famílias, forma de
cionarse ou de facer outros necen, e · menos nos meios áu.,.·
americano que ia eclipsar a Euroapostar e de xogarse os migócios: de ser alguén. Montadio-visuais, aqueles cabalas
pa como fixera o · brasileiro") rellóns conseguidos a forza de
ron a "quiniela hípica"; TV leque conseguiron colocarse. Os
sultaron falidos pésie ás xiras rea- .
- explotar aos traballadores. Havou unha .parte -C:fas ganáncias
auténticos afeizoados poden _
lizadas palas equipas máis reprebia e hai apostas, pero, por dee puxéron~e a dar - todos os- desesperarse para saber como
sentativas.
·trás dos bastidores é onde se
domingos as carreiras pola pe- · quedaron · colocados os seus
realizan as verdadeiras aposquena pantalla. Acrescentouse · cabalas de queréncia. lso si,
Chega o baloncesto
tas entre os proprietários dosa afeizón as carreiras e a inforanteriormente ás probas estes
cabalos. As carreiras hípicas
Agora
estase . na etapa do balonmación sobre estas pero cun
mesmos meios dan toda clase
cesto.- O seu prólogo foi unha
son un mundo oscuro, -descoponto de mira claro: a potende detalles sobre os particisórdida batalla . contra do fútbol
ñecido e, secadra por iso
ciación do xogo.
pantes. Trátase de facer máis
(alguén afirma que non ·estaría
alampareante, que agora chefácil o xogo quinielístico. Aí
allea a esta manobra· a dilapidagou ao povo normal.
está o interese destes meios,
Asi vemos que, despois dalción da quiniela futt;)Qlística) e a
Fíxoo da man do interese
o dos mentores do "invento"
guns anos, as emisoras de rápresentación
do
bal.oncesto
dos proprietários (aqui no Es- ·
dio, TV e até moitos dos perió- . que temen que unha aproxicuma un deporte máis "educatado español, que é ao que
mación ao deporte, lle saque a
dicos, na maioria das veces só
do", de millar imaxe. · Esta idea
nos estamos referindo) por poD
citan a quiniela e o número do 'exclusividade de clase.
callou pronto nas _
c ap·as altas da·
sociedade e naqueles sectores
máis ideoloxizados que vian ao
fútbol como algo alienante.
A importación ·de xogadores
americanos a Italia, España e
Francia, catapultou o espectáculo, aumentou o nivel destes painavidades. Os premios '')\erais_" ~ "~afé De Cati:o ~ Catro";
ses, e até puderor:i· facerlle frente
Quintana Martelo; Cunqueiro ~~ografi~do polo per:1?d1sta X ....F.
· de algún xeito ás seleccións e
equipas das nacións socialistas.
universais da li~eratura infantil e xuvenil na Colecc.ion Xab~tl~L
O número de afeizoados aumentou considerabelmente.
.
Estaba
terreo abonado' para
a seguinte fase: exportación do
baloncesto profesional ianquie.
Para facer máis doado o interés
dos afeizoados e "abrir camiño"
contratouse para a NBA a algún
xogador europeo. Gregos, AleINFANTIL E XUVENIL
BIOGRAFíA
NOVELA
máns, ltaliános, Franceses, Ingleses, e Fernando Martín de EspaColección Xabarín ,
· Cunqueiro: unha biografía
Premio ((Xerais"
ña, centraron a atención dos-seus
Xosé F. Armesto F~ginas
respectivos paises no deporte
29. O can Jos BaskerviDe
Para Jespois Jo aJeus
americano da cesta.
Arthúr Conan D9yle
Só resta agora a exportación
Xosé Ramón Pena
UNIVERSITARIA
da imaxe americana. As TV refle30. O primeiro amor
xarán nas suás pantallas¡JJartidos
Dereito Autonómico
Premio ((De Catro Catro"
Iván Turguiéñ~f
e máis partidos de balonces~o
Je Gali~ia·.
' dos Celtics, Bostón ou Detro1t.
31. As minas Jo reí SaloFoumán
, Entrará así eñ todalas casas (os
Baldomero Cores Trasmonte
que. sintonicen TVE unha vez alo·
món
Xosé. Cid Cabido
(Letrado do Par~amento ·de ·
menos
por semana) o" "xeito_de
. Henry Rid~r Haggard
Galicia)
facer", o "modo· de ser ame~1ca
..
1
•
no. Todo un auténtico espectaculo, unha "superioridade" clara que
Serie Mitoloxías
se ·compara co noso deporte, cos
Mitoloxía dos· Indios Je
nasos xogadores. ·Todo ie:va a
pensar que eles son superiores.
Norte América
Superiores ,en todo. Pobre dos
Marion Wood / Ilust.: John
colonizados' .Os xogadores de
Sibbi~k
.
baloncesto son os Rambo dos ;,.;
90.
o
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Os cabalo·s, ·sé un número

Edícíóns Xeraís de Galícía
presenta as últimas
Fertín ilustrado por
Armesto; os autores

o

a

Mén<lez Ferrin ilustrado por
Quintana·Martelo _ ·
- AMOR DE ARTUR.
FRIA HORTENSIA
E xa nas librerías -·
o ESTUCHE FERR,ÍN: ·
µn fermoso presente. ·

' ·,

PUCHEIRO

Te~

en tempos de crise .

Xa saben v.ostedes que un humorista italiano aproveitOl.f o
seu programa · de .tv. para
anunciar un produto . de ali:..
mentación "cacao maravilla".
Resultou que a demanda deste
- produto meorou de súpeto por
toda a ltália. Pero, o curioso
deste caso ~ q\,.le o tal produto ·
. non existe. E unha broma para
demostrar até onde poden
convencer e dirixir a opinión os
médios de comunicación.
Eu creo que Sabrina, que·ta- .
mén é italiána, tampouco existe . .

_______________________

.;....;;;·

*

1:1: ·1:1:
A un periódico galega, moi coñecido en Vigo, talando de Sa.brina, ocorréuselle· lembrar un
famoso refrán, pero con ·moita
"finura", puxo: "tiran más dos
senos que d(}s carretas". Xa
ven q\Je atentado á poesia.

***.

Cincocentos funcionários .da
·administración autonómica solitaron a sua ir:lscrición nun curso de .galega, para o que- só
. existen 40 prazas. A participación, segundo a Xunta, decidirase por sorteo. · Asombroso!
De seguir a este ritmo a normalización lingüística é posíbel
que a Xunta instaura un ha ·
"10(0" co prémio principal dun
dicionário.
Voltando .a Sabrina, xa saben
que onde encontrou máis .problemas foi en Bilbao. As femi-

riistas estiveron a. ponto de dar
con ela no contaminado Nervión. Parece que onde hai conciéncia política, haina . para
todo. Só falta que os do pacto
anti-terrorista engadan
un
apartado saindo en defensa de
Sabrina.

"horteras" traendo a Cicciolina
e agora os coruñesistas poden
empatar ou· mesmo gañar -segundo se mire-. se conseguen
invitar a Sabrina.

Xa se ve o que pensa este governo ·- dos' traballadores. En
o mao ·é para o viguismo que epoca de vacas tracas, dése apontara un tanto entre os ., moslle tetas gordas!

Noticieiro do· mes de.- Xaneiro

-

A Asociación de Libreiros EspaMi"nistro de Xustícia "este tránsi-• horas, para o que ten previsto
ñois deu a coñecer xa a lista de
to fronteirizo é léxico. Ternos qué instalar" xa unha ampla "capilla"
títulos máis vendidos no 1987.
facer sítio nos cárceres aos que na sexta planta. "Asi os clientes
En primeiro lugar figura "Mis. paveñen".
non terán que sair para nada"
.afirmou un alto cargo directivo. A
peles secretos" por Santi Potros,
Editorial Tiempo and Barrionuefabricación de óstias para cobrir
vo, doce volúmen~s. coiro forra-. Alfonso Guerra e Francisco Váz- as necesidades deste novo dequez
Baamonde
sinalan as suas
do en caña, 11 edicio' ns. 2ª "As
.
, .
, - partamento foi encarregada .a
onéncias supersecretas de Hasi _ d 1~crepanc1as
coa d concesion
,
·
"G
X
·
un ha empresa f ilial e o proceso
P os arquivos de Sol<oa", cen mil
d os premios
e
al iza e ornahs- · encóntrase, ao parecer, en fase
·ones . mo". Como m·edida cautelar
de- mo1. avanzada. '!Oferecerémolas .
·
exemplares Vendl.dos, Edi'c 1
·a1 gra'fi'co,· 0 · cidiron
xa a criación dim comité · ·. con sabor a limón e menta, asi
·
El Pa '1s, amplo mater1
mellar regalo por Rei·s, so' adulde· salvación formado
. para a xente mais
,
. polo go- como nat ura1s,
tos. Para o novo ano anúnciase
vernador civil, 0 delegado do go- .. clásica", indico u o mesmo exe"Todo ·o que vostede debería saverno, 0 director xeral.da. mariña. cutivo. Por últinio' o responsábel
b.er sobre ETA" en 2000 fascícumercante e eles mesmos, en~~- de seguridade dos armacéns .
los coleccionabeis, série coorde- · rregado de .red.actar para 0 proxi- desr:nentiu categoricamente que
....,_ . nada por Ricardo de la·Cier\/a, á . 1"!1° ano un artigo en galega q~e este novo produto vaia ser elavenda· xa na sua comisaria máis
firme, coma sempre, Carlos Luis borado como as croquetas, con
próxima.
Rodriguez, para de~ta _forma po- material reciclado".
der optar aos premios. ~~on
queremos dejar escapare ni .una" ·
afirmou por último F. Vázquez.
Importantes atascos .na fronteira
Novo desastre na zona de Fistefrancésa arite a entrega de refurr.a. Manuel Fragá decide visitar
xiados bascas e a saida de preO Corte Inglés abrirá os domin- a comarca baixo páUo. Centos
sos, en libendade condicional, ·fugos de todo o ano, durante as 24 de viciños fuxen despavoridos.
·gados de España: Segundo o

* **

·

***

***

o ·.Petardismo, tm novo modernismo?.
O estilo marica que·trouxo consigo a posmodernidade (sen que
pretendamos . que, isto . fose un
defeito do tal movimento) parece
decaído. Por desgracia para as
persoa
o seu espácio veno
ocupar un crecente petardismo
ma~horro que irrompeu notoria- mente nestas últimas festas.
Non é a bengala, nen .a tügueteria clásica, nen calquer outra
mostra pirotécnica, que brille
pola sua curiosiqade ou beleza
máis que polo seu ruído, o que .
e~tá ·de mqda. Co que agora. pre.:.
tenden mortificarnos é co 'petardeo violento, rigoroso, molesto
·que ten a sua única razón de ser
na agresión ao ser humano, em-:
A:
pezandb polo seu pavillón auditi>JO e tímpano e rnmatando pola
sua tranquilidade.
O asunto, ademais de ser un

negócio para o fabricante de tur- estilo deben marcar sempre, e
no que xoga un papel parella ao por riba de tod.o, a pauta. O. que
fabricante de armas, pero dentro pensa que tirar petardos, mesmo
da harmonia cidadana dun país de groso calibre, nas test.as do
en paz, o asunto, qicíamos, pr~ nadal ou en calquer outras, · é
tenden vendérnolo dentro dun cousa· própria e non unha prática
envoltório festeiro, xustificábel roubada ao conflito. Irán-Iraq
polo cachondeo e a trégua liber- (valga a des.mesura da comparatária destas datas. Nengun argu- - ción), . quen pensa iso é un ser
non de espírito transgresor.e fesmerito hai máis mintireiío.
Loubada sexa .a festa e todo o teiro senón Qarvo, falcatruán e
que
ela veña, incluídas por mentecato, que pón en evidéncia
suposto as bromas grandes e a sua enanez mental, cando o
pequénas, a alegria e a ruptura · espácio e o momento aconsellados corsés habituais de convi- . ban a plenitude feliz do rango
D
vénC.ia. Pero olla, que iso non humano. ~
significa tirar_ petar.~os, comp
RAMÓ~ TENÓRIO
non significa tirar pedras ou pin- .
Alcalde Pedárteo do lugar de Picharlle as rodas · ao coche do viñeiro (Rairiz de Ambia), convaleciño.
.
cente no- hospital - provincial a
Porque a festa, como todo na
consecuéncia dun petardazo de
vida, debe estar governada pola
fin de ano.
;,-,1axinación. ·A criatividade e o

con
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O Teatro ·do .Atlántico apresentou Qumttet Qe Heiriec MüUer

_O .tempo coma c<?nvidado .de .¡Jedra
Para cortar este traxe.teatral, o comunista ·alemán Heiner
Müller botoú man dunha -peza clásica éorrío adoita na
sua qr~matúrxia para ·xogar coas lúces da memória.
Utilizando corrio pretexto o título precursor do erotismo
moden;io As Relación~ Prohibidas de Lacios, que dec?te .
se mal traduce coma Amizades perigosas, Quarttel recria
un Don Xoán fatalista que vai ao encontro cun
convidado de pedra orixinal, chamado tempo. De
camiño _para o seu acabamento, Valmoht vive un
episódio de amor liminar no que a 1íngua poética
retrinca sobre unha personalidade poliédrica.
Heiner Müller pon nestas palabras
que 'Parecen cortadas con cicel de
pedreiro o caso do amante que
per egue o mito do amor total.
Como a Gautama queria para os
homes, Müller aplica ao seu protagonista a agregación de vários
elementos a skada budistas que
dan explicación completa do im:
pul o vital: corpo e entidos, sentimento e sensacións, percepción
sensorial, volición e facu Idades
mentais e razón. Esta pezas que
carecen de permanéncia, só
po- '
den fundir coa marte. A alegoría
non está xa que logo nos parlamentos de Valmont/Meurteil nen
na literalidade do que ocorre a telón aberto. Lacan morreu · explicando que empre facemos o amor
con nó me mo , que muller e
home, tanto ten, fodemos descentra un espello e que do outro lado
da lámina mercurial e tá Narciso
encamado con febres, EdÍpo movendo en ondas peristálticas o serrón do corpo sobre o espiral de
Venus da sua raíña, os paradisos
perdido . o superego de Fausto

que deita bágoas de medo no van
do carpo porque lle non esgaze a
ponla dos amores, por medo de
que os invernas non lle mjden o ·
tempo coma aos carballos. Na
poesía do que prediciu tan lúcidamente a sua morte en Paris, está a
imaxe do amor como un aza singular de pomba que a forza de se
bater sen compaña perde o nome
de aza e nen tampouco pode ser
chamada amor. Valmont é un Don
Xoán que alcanza a comprensión
total do amor comó o Nikolas Lenau do canto famoso de Hartling,
que procura a fuxida do eterno retomo a meio da imobilidade total.
Valmont tamén é o nirvana, a posibilidade de fundir nunha só as
cinco skandas dando en tólo e
soerguendo do ria do tempo por
este procedimento.

Balas contra os reloxios
No París da Revolución, as balas
. procuraban as pelucas brancas e
os . mazos de - veas obrigados -de
broslados e sedas,- pero tamén os

relóxios . Na tarde do . pnmeiro
grande dia do sangue, a póh:ora
pegaba contra as agu)la.S riun dese-:
xo consciente de romp·e r ó contínuo da história . Na medida en que
o tempo conseiva o seu poder Sobre Eros, a felicidade está secues- ·
trada polo pasado, e desta alianza '
entre tempo e repres·i ón paseen os
esfotzos porque o tempo ·non escoe coma água entre as .mans .'
, AJguén dixo que desde .Mozart
non hai decénio literário sen o seu
Don Xoán , sen qu~ a escrita. vol va
sobre a percha de Tirso por vestila
outravolta. A arquetipo tan 'visitadó non He falta traxe .' Ternos o
Don Xoán de burgués satisfeito,
de canalla que sublima as represións do seu tempo, de espello
para rebeldes por unha hora dentro da cavidade teatral de parvo de
antoloxia . .Asto fai do molde estético e literário un ponto de dificuldade que taméh aumenta co tem-·
po. Don ~oán é un tema poético
menos fácil e.acta dia que pasi'l.
Müfü~r sabe isto a non dubidalo.
Nen sequer a idea de1"elacionar ao
persqna~e co tempo é nova poi_sque xa Micheline Sauvage subliñara esta dependéncia _de Don
Xoán co tempo que corre, Müller
non é orixinal máis que. no tratamentó ·e particularmente na língua
poética. O próprio nome de
Quarttet alude ironicamente .ª
unha nova xeometría das relacións ,
que aquí personifican o vi"zconde
Valmont, a sua santa _Meurteil, a
muller do amante da sua santa (a
Presidenta) e a sobriña novícia de - .
Meurteil. Pero estes catro tipos
están fundidos nesa idea de alteri_d ade como representación" qu~ os

lac~nianQs revatÓrizar{ hoxe ?Í pártir do primeiro- Freud .. Valmont é
todos ós seus amores e é 'tamén a
conciéncia ..da . süa própria representación, a luddez da nada e do
valeiro total que· non conduce :
máis que á' morte, ao suicídio. O
autor vai directamente ás luces entrevistas na novela de Lacios na
que M_e urteil ins~rue epistelarmente· a Valmont sobre os- xardins
ocultos da sens.ibilidade e do ero~ismo trasladado do sexo .á cabeza
que· vai caracterizar o deporte fa- .
vorito da burguesiado XlX, superando a visión de Lacios, o· autor
alemán ·enfrenta aó' personaxe
· principal co vértixe do seu própFio
espello ·e coa luc-idez do tempo
que devora todo canto representa
e soña.

vez filio dunha literktura excesiva- ·
mente visitada polo monólogo e a
introspección. A lúmi'nosa idea de
Calderón ~e que, a liberdade utópica só se poderia Vi ver en plenitude
como ftc,eión da própria vida (a
que recolle Kafka tres séculos
máis tarde no seu Am'6rika) só .
pode pasar a fronteira do cenário
co pasaporte da 1íngua rebentada',
do recurso do humor. Müller parécese niso a Frisch e a Pinter,
que visitan poéticas non deseme:_
. llantes, iluminadas de amargura e
. .
. numor. .
O -tra~allo de Lago e Barcala é
un exemplo excepcional. no teatro
galego de dignidade, vocación' e
traballo afica.do sobre un -texto . A
<::on't radición é que un autor tan ·
irreverente como _Müller, que ·pan
un ollar irónico sobre os recantos
. máis sagrados de si próprio e do
Amargura e hum_or
máis profundo do amor, se poda
. Lago Barcala co seu teatro do
entender com·o ·un auto no que as
Atfántico elexeron para ·Quarttet
formalidades e a frialdade excesiunha form_a . dramática coa que
va sexan máis importantes na reaafondan o ~se ntido pesimista (x uslidade representada que as blasfétificación filosófica da caréTlcia de
mias que ali se están a pronunciar,
sentido de toda actuación, de todo
que a desesperación de Valmont
.·amor) do texto. A acción sucede
ao compreñder o sarcasmo de que
no espácio máis parecido a un ve- _ o amor total. polo que tantos manlório de Valmont e Meurteil asisglares atravesou non é mái-s que
ten con palabras e xestos a un fu un brillo no bisel do espello. A
neral. Talvez a realidade repre_senimportáncia deste subliña_d o iróni:tada requeria ese elemento entre-co, can comun a toda a dramatúrvisto e non subliñado abondo que
xia moderna, é fundamental para
é a ironia e o sarca~mo. Poda que
a resoáncia do texto e tarñén para
as próprias· barbaridades que prosuscitar a complicidade do espec. núncia . Valmorit ou que Meurteil
tador. Precisamente porque ten de
lle reflexa en complicidade resoen ·
ser a diferéncia eritre o pracer do _
mellar ·no ·i dioma orixinal, nese
teatro · ou o teatro entendido como
sentido do humor aplicado a retóO
declamación iñsofríbel.
rica.-e á transeendencia que é tan
G.L.T.
marcadamente centroeuropeu, tal-

Apresentado o albugi de disCoS do ObradoirO de Gaitas e Zanfonas da U .P . .de Vigo

Unha obra chave par'! a música tradicional
Hai que valorar o traballo de te
colectivo n
eu contexto, que
parte da iniciativa con intención
didáctica dun arte áns extremadamente competente e dun ~úico notábeis, todo - ele mobtl 1zados por un agarimo e dedi ación a no f lclore in trum ntal
e mu ic l.
. Na apre ntación da carpeta ao
meio de comunicación pudemo
recollcr algun dado e imprc, ión
que merecen de ta ar e, como a
teima en ferecer unha mo tra
mái ampla po íbel de in trumcntos populares gal egos, ou o desexo de espal lamento por todos o
ccntr s de en ino. "l t ten que
chcgar á e colas, ao i~. titu- ,
to ... " <licia A. Corral; o Ricardo
Portela, me tre de gaitei:o , I?~ccnre na conver a intcrv1u a.xina:
"Hai que presentaÍo até na fciras;
qué cheguc ao povo ! 1 to é unha
maravilla!". O ambiente era, xa
que logo, de satisfacció_n -, P?la·
obra ben fe ita , c.ultural, dtdactica
e -artística .
O . grupo didáctico sal ~en~aba
expresamente o labor dos tecm c~s
de grabación lisboeta que contr~
buiron co seu apoio e _atenció~s ª?
ameHoramento· da calidade tecmca. "Foi unha orte ter grabado en
Lisboa coa mediación do cantau. tor José Mário Branco'', comentaba Ramón Casal.

- T·r es discos
-'

O primeiro. disco está dedicado á
presentación· üc
instr 1.1rne ntos
anunciando unlia voz a gama. \.:~
cala · e afi nación. Son cstcs, por
o.rde· de presentación, o pito pastorp, 0 Organisti:um a Zanfona,

ª

Requinta e a gaita; cada instrumento amosa as suas posibilidade
de soli sta e- acompañante con outro.s instrumentos en exemplos
musieais ben escollidos e variados
(m uiñeira, tonadiñ a, pasodobre,
foliada, a lborada . .. ). Compre subliñar que todos os inst(umen_t?s
_apresentados són de con,strl;lcton
própria e valorar-, ~orno é ben sabido de músicos e artesáns, a alta
· calidadc da factura in strumental
pósibilitando Únha doada afín.ación e· 'Interpretación . E. isto , xa
fica dito-, está píenamcnte conque:rido nó seu conxunto. Os arranxos, emparcllamentos e distrib~, ción instrumental , atópanse tamen
ben aquelados en xera\. Dentr~
dese al lo nivel xcral, de~tacamos _
nestc a .intcrpreta~ión da foli~?ª
"Eicho dar _qucridiña" en vcrs1on
dos gaitciros S. dé Mo~tes, o bon

arranxo e interpretación d<,) tema
''Lembranzas" de A. Corral, e un
sofisticado arranxo da "M uiñcira
do Morrazo~' a- base .a e Zanfonas,
pitos, requintas: gaitas, en dife·rentes forinacións e pe.rcusión s.
· · ·Hai- que anotar tamén a intervención da banda de gaitas "Xar.abal", que represe..nta unha prolongación das acti.v~d~des do Obradoiro-Escola, dmx1da por A. Corral.
·
· En definitiva: un gran di!>rn por
~últiples m0tivos qué é t_a mén o .
máis pedagóxico. .
No_segundo disco a:topamos Yn'
pÓuco de todo e mesmo c~rto ~~
p_e rimentalismo na combmac1on
instrumental ; isto acontece n~ Ion:,
ga '"fantasía para gaita e piano
de E. Campos en que ·alternan. os
acertos no tratamento percus1vo
el~ piano con out ras . pasa.\.c ~ en

Sonata nº 1 de "Il -pastor Fido"
qué a in.iciativa· do piano revela a
para vielle (zanfona) e baixo condiferente nature·za de ambos os ·
·
tí nuo de A. Vivaldi.
dous instrumentos e as dificuldalnclúese aquí o Hino galega indes de empla_ste. Esta~ ·dificulda. terpretado dun xeito vibrante por
des póñén-se ainda máis ao descobanda de gaitas e sintl:!tizador.
berto no tema "A Maruxa:', neste
O FolJeto ou "librn" COIJlO goscaso, entre a zanforia e o piano.
ta de dicer A. Corral -30 · páx iOutra cl.iriosidade máis que exnas- está moi ben iJ ustrado e vai
. perim~nto , dase_en "O forricallo'',
apresentando e ex plicando difeen versión de A Ant_a e do Ballet
rentes instrumentos desde os máis
Galego Reí de Viana; aq uí ~ú n- .
"prin1iti vos": cornos, chifres de
tanse unh a banda de gaitas e sinteparagüeiros e . castradores,biri'mtizador. O resultado é pouco lucibao, canaveira, carracas,_ flautas
do, debido posibelmente ás .difidiversas, até ocarinas, requinta.,
culdades técnicas de- grabación .
pitos, gaitas; palletas. pallóns ; orO devandito experimento consigan istn,im,. zanfona e instrument.os
.derámolo de todos os xeitos poside percusión. Dedica especial
tivG e pode ~icar en anédotá ou .
· abrir vieiras i'n teresantes. Paga a _ 'atención á gaita e_ á zanfona con
gráficos, dixitaci6n, a.finación,
pena in~istTr no asunto e asumir o_s
· apontes históricos e, a~nda, un
riscos. Neste segundo LP ·ternos a .
mostrario a debuxo de gaitas espaxoia interpretativa de . "M~iñe!ra
lladas pala Europa, principalmende Ponfcsampaio" do Canc~one 1 ro
te.
de J. Ince.nga a cargo de Ricardo
· Valorizan este
libro-folle·to
Portcla. Tamén son de destacar en
·unha relación de puolicacións esarranx.os e interpretación a "M uipec-ializadas en m.úsica popula~,
ñcira de Coia" de Carlos Justo e
de Museus de Instrumentos Mus1-'
·:o Roñ1 ance da H~rbeir11·· de A.
cais, de DirecciÓns de interese
Corral .
musical e unha Bibliografiá, e na
terceir-0 disco considerámolo
que botamos en fa lta·as o.brigad~s
como o máis artístic o e , aind0 ~
referé ncias neste terreo organolode mellor nível de . grabación.'
x ico que estamos a comeHtar, a P'.
Destacamos a e-X-ééle nte participa- .
Schaeffner, "Orixe· dos instrumención de Branca Lorenzo ·na espitós mus'icais", considerada como
neta , de lrC'ne Lima no violOIWello
a Bíblia da organoloxia, C. Sac~s
e. do percus ioni ~ta Wenceslao Cae, sobretodo 210 competente musibezas. ·
cólogo santiag ués P. Calo ·que ten
Alternáncia de temas tradicioescritos moi qoc;uti1entados sobre
nais ·con. outros cl ásicos coma a
a· música ·é os .instrumentos na
G ávÓta de J.B. Loillet (requinta.
E.M. e un cstudo específico ?~s
espineta, vfoloncello)'. A " 1ª parte
iilstru'mcntos do. P,órtico da Glona
do Allegro ma non presto., da SoXICO PEÑA
nata nº 6 de _"1 1 pastor Eido.. para .
flauta de pico e baixó continuo de
(p~sa. á páxina _23)
· A. Vival.di - e ·o ."Affctuoso" .~l:1

O
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'Asi ké eu son un neo-na2i"
."

JOAO .Gl:JISAN SEIXAS·
"Joven, salga· ahora. mis~o de mi ·
.armário" (Groucho Marx)
·

N:o núme~o 323 de~te semanári~ publicábase ~n artigo :. ~ sós ("<leve ser quanto mais porcos
. da a~tona do escn!or Joao G_uisám - ~eixas no que s_e
se sintam mais gozam fazendo-o),
"~cupar" militarmente lugares pú. eqmparaban _as atitud~s . de eertos sectores da nosa
blicos, andar em moto pQr lugares
mo~1dad~ c_u,nha nova versión da extrema direita. Tales · reservados as pessoas· etc .. ·. Eu já
aprec1~c1ons eran ~espo_stadas no número 326 por _,
. nom sei se serei eu que estou tolo
e vejo cousas que nom existem,
Amador K~stro Moure, smalando que h_
eavys, punks,
ou será o mund() o tolo que nom
rocker~,. mods; etc. non son. n~-nazis e que os
quer· ver o . que' tem di ante de si.
ver~ade1ros estan en CEDADE ou ben visten, aos
Nimguéfn ve, ao parecer, os cen· dezao1to anos, Lacoste de cor tosa. e van en Golf GTI. · tenares de pomQas com . as garras
cr~~lmente q~eimadas, que eu
.Nesta ocasión Joao Guisárn -afonda nos ·seus argumentos
vejo ·coxear nos jardins da Corun·
·de crítica.
· · ha.

O que causa arrepio no que. éscreves é que pensas . por marcas.
Acusas-me de que nom tenho documenta~om acerca do tema, · e
penso ·que te referes a que nom ·
conhe90 tantas marcas como tu.
Assim, ignorava a defini9om mais
moderna de neo-nazi. Neo-nazi
segundo me lnformas, .. é igual a~
Golf GT 1
Lacos¡e + Closed +
Nike. Nom f. urna ideologia, nem
urna mentalidade, nem urna atitude: 'é um "modelito"!!! Claro que
fazendq caso da tua descric;om, ~~
resulta que os · neo-nazis -levam
u_ma camisola rosa com um croco~
qilo e os "anarkistas" e "komunistas" cac;adoras de coiro negro com
sw_á sticas e caveiras, cadeias, bo_tas. militares e brazaletes de puas,
va1 s~r cousa de ir aderindo ao
neo-nazismo como única solu9om
a um nazismo mais ran90.
·
. Leste o meu artigo e admirastete: "anda, que burro, chama-nos ·
nazis a nós que nom usamos ·
"nike"!!" Urna observa9om: Íímita~ ·intimidades deves gastar com
os neo-nazis para lhes saber a
marca do cal~ado.
Se o repassares, verás que no
meu artigo, para além de r....,m falar de ti, nom mencionava seqtier
os nenos de CEDADE. Que os
nenos de CEDADE som neo-nazis
todo o mundo o sabe. Que· os nenos de CEDADE nom "váo" de
punkis também resulta evidente.
Inclinam-se mais polo pos-moderno fino. Eu queria chamar aten·~om acerca, nom do. neo-nazismo
organizado, mas desse nazismo
diluído, desorganizado, . que vai
pringando cada dia mais com a
sua viscosidade a nossa vida quotidiana, e !-JUe por ser tao viscoso
resulta mais dificil, ou menos córn_odo, fazer-lhe frente, e mui fácil
deixar-se levar por .ele. Ternos o
preconceito d.e que o nazismo -é·
algo ordenado, pulcro, pontual. ..
e este nazismo bamboneante, porco, _de cláro deixe norteamericano, desorienta-nos,, ou polo menos
serve de coarctada a nossa cobar-:. dia. Caberia dizer que o nazismo
nem sempre estivo a favor da lei
e da ordem. Na república· dt(Wei~
· mar evidentem~nte nom. Naquela
lo -XX, da for~a física, no gosto
que classe está cada qua!. A refealtu_ra os nazis eram grupos de nipola violencia, no sado-masoquisrencia a polícia era obrigada, porpazes, procedentes de urna burmo dos comics e dos · video-clips,
que com ela pensas pagar a adulaguesia . proletarizada poi a cris·e ,
na morte e 'º sangue oferecido
~om que recebedes de ex-progres
que se dedicavarri a romper vitricomo espectác1:1lo de T. Y., na
quarentc)e·s , que atrinchei.rados
nas e queimar livros. O importanadula~om da juventude e o des- .
nos seus cargos querem .conserte seria analisar as componentes .·
prezÓ. a velhice., o ódio polo indivar-se novos a basse de comprofundas de mentalidade (e -nom
vidualismo · e a exaltac;om das
preender qualquer cousa que faga
__ do vestuário) .nazi. Se faz.ia refemassas r o ódio
-pensf).mento e a
a :gente nova, por incomprensível
. rencia no meu artigo a indumentá- .
ideología (Alaska .repr~sentando
· que Seja,_e ,de dizer ~~.qualquer ini, ri_a ~ra para dizer que mesmo a
um Fernández de La Mora .sem
migo da polícia é amigo meu". ··
indumentária era nazi, por se
gomina no cabel0), a vol_ta · dos
Mas desses já dixo ·o sábio Cíceéramos cegos a outro género de
valores tradicionais, do machisro, que os preveu: "Agarram-se
dados. O que importa é compromo ; dos touros, da moral do triuncom tanta fon;a a deterf}linadas
var como as últimas "tendencias"
fo. Como dize Alain Finkielkraut
idei~s que chegam a def~nder coureproduzem um trás doutro e por
· n0· seu· recente e já famoso livro
sas que odeiam". E isso de que "1
diferentes vias todos os tra9os da
"La défaite de ·1a pensée'', tem-~e
polícia detém Heavys e punks por
mentalidade nazi. Mas a própria
homologado o ódio a Cultura com
esdndalo · público, -dize-me em
palavra ·"tendél)cia", delas táci
a Cultura .. A -contra-Cultura . tem. que lugar é :\ para ·trasladar ali a
querida, indica o grau de viscosi-'
se revalidado como Cultura, o que
minha residencia. Na minha rua
dade dessas "tendencias". "Tené contraditório .desde o ponto de
da Corunh_a sabemos por· exped~ncia" parece indicar esse gesto
vista da Cultura, mas muito mais
riencia que todos os viernes e sámysquinho de "parece · que vou
da contra-Cultura. Eu falava da
bados nom vamos poder dormir
por aí e logo _nom vou'', esse aceb'arbáde · proclamada sem vergonaté as tres da madrugada, polo
no típico de _m acarra de "a ver se
·ha, do culto, nom já ao bom sel- · - menos, a causa de plinks, rockers,
te dou ou nom te -dou". Os nenos
v-agem dos ilustrados, mas . ao selheavys, e diversas .manadas em
dé CEDADE polo menos- dizem
vagem bom .ou', preferivelmente,
~geral de mamíferos _bramadores.
cla~amente q que som. O perigo
. mau, c;om tal que ·a sua cabe~a
A polícia também · deve sabe-lq
nom son eles, mas os outros ne~
emule a feitura de u'rna pjnha troporque nunca, curiosamente, pas-nos que dizem que som. "anarkis-:·picaL ·O que menos me · interessa
- ~a pala minlia q1a a essas _horas. ·
tas" ou "komunistas" para logo
é a marca dos ·sapatos com que se
As cinco ou se_is da madrugada dá
nos espetar o nazismo polas cosesmaga a Cultura. '
a patrulha nocturna um passeio
tas. Eu referia-me a esse nazismo
p<!ra ver se houvo algum morto.
• Dizes, porém, c;ousas muí simcolaginoso, que a_ntes ou despois .
Parece-me r~ro que_os detenham
páticas, engenhoso hawAdorr, .na
acabará por crista izar, que vai a
por "escandalo público" quando
tua resposta. Por exemplo que
pouco impregnando a no,s sa vida.
nom recebem nem urna J.ev~ amo. urna peleja entre punkis e polícias
. Esse nazismo que está na promonesta~om por mijar nas esquinas,
municipais · é luita · de classes.~om do culturi~mo, nessa exaltameter-se· com mulheres que váo
Pode. O que nom sei é do lado de
.c;óm, inexpJicável no fim do sécu-
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Nom _menos di.gna de admiraé a afirma~om de que há
"heavys e punkis" "konzienziados
e traballando·pola mellora e a ruptura da soziedade". Como se pode
trabalhar ao mesmo tempo pola
melhora e a ruptura de algo, de
urna cafeteira, de urna e trada, de
urna sociedade? Ah, já 'o entcndo:
entom rompem as papcleira para
melhorar o -servi"c;o de limpeza.
Destro~am os semáforo cm solidariedade com as associa~oes de
- vizinhos que os reivindicam. E e
nos lam acordar de noite dando
patadas as sacas de lixo ou berrando, é porque querem ser "anarkistas" e ''komunistas" e pen am que
se referiam a isso quando !he dixerom que havia que despertar ao
povo trabalhador.
Menos original e mais tópica é
a justifica~om de que é essa moda
e que nom há. outra cou a . E desastrosa a prova que apresentas:
Nos sucessos de Montejorra o·
"fachas" iam 'vestidos a moda do
anos 70. Se mal nom lembro· nas
fotos de Montejurra a gente leva
. boinas vermelhas, óculos escuros,
. tabardos de corte militar, paus e
pistolas. As boinas vermelhas
nom eram · de uso frequente nos
anos 70 (Bruno Lomas· jamais a
· usou}. Os óculos escuros, os tabardos ·militares, os pause as pistola som moC!a de hoje. Assim
que os rpckers, punkis etc ... váo
vesti~os desse modo porque · nom
há <)Utra cousa no comércios .. .,?
· Pois eu tenho visto grande ofertas de batas guateadas, e até agora
nenhum punki as gastou . Ma é
lógico: vas comprar um relógio e
como se esgotarom compras no
seu lugar urna munhequeira com
agulhas, · mas para fora, como a
que aparece na foto que "ilustra¡,
o teu artigo. Que se acabarom os
cintos, pois levo urna cadeia.
Como!? Que nom_tcm zapatitos de
charol? Que l~stima! Terei que me
conformar com botas de paraqued ista. Já nom há camisas de flores... pois vcnha urna com urna
caveira estampada. Quería urna
rosa para levar na lapela ... Yendeu todas? A ver, que tem para a
substituir ... urna cruz gamada. , .
urna cmz de ferro ... ummm, nom
sei por· qual me decidir... Surpreende-me grat.a mente a notícia
de que os punk confecdonam a
sua· própria roupa. Noutra época
pugera, mas com táo pouca des·tre:la· que lhes ficamos as agulhas
prend.idas na pele e ·na roupa. Por
is-so agora optarom por fazer aquilo que eles sabem melhor: romper. Chamas confeccionar a colher :u.ma prenda feíta, arrancar-lhe
as mangas e abrir-lhe urn par de
fendas?
Pouco afortunado estás tambérn
quando dizes que o meu artigo vai
destinado "aos país entre trinta ~
kuarenta años ( ... ) ke teñen u·n filio anarkista para_ke o konfundan
kun- feixista". Santo Deus! (com
perdom), c;omó pode um pal de
trinta anos ter um filho anarquista,
fascista ou fontanero? Pode-se ser
anarquista ou fas-cista, nom digo
já antes dos trinta ou dos yinte,
mas antes dos dez anos? E frequente ser pai aos quinze anos'?
.Será esse o IT!eu auditório? E~tou ·
~om

a imaginar a · reuniom familiar.
'_'Federiquin, ou melhor, Fcderikin
é tao listo que tem sete anos e já
é_ anarquista". Se nom é que consideras os bebés como os autcnticos anarquistas, dado que mijam
a cag~m qu~ri?o e onde lhes apetec~, ideal ultimo do anarquismo
mats recente, causas mais. cómicas tem-se visto nas manifcsta~ocs
de estudantes de BUP. Contudo,
essa preocupac;om polo que pense-m de. vós as pessoas entre 30 c
40 anos, mon·stra um aspecto importante do problema: scm a sua
f.!dulac;om a vo sa estupidez nom
seria possível. Mas é o pre~o que ·
pagam pola chantagc a que o
ubmétcdes, obsessionados com
urna cousa: nom parecer-. e para
nada com eus pais . A dircitiza~om
ideológica compen . am-na
com rock e nova. tccnologias. O
voto afirmativo a OTAN com o
voto afirmativo a ultimas " tendencia ,., ejam quais forem com
tal de era últimas .
Urna cou .. a há que nom fica
nada clara. Primeiro acu a. -me de
tirar a informa~om obre punk e
rockc
da Tclcvi om (como e
nom tivc e olhos) e, a cguir,
afinna , ó incon tante hawAdom,
"seguramente nen bebe , nen toma kafé, nen ve b televexo" .
Em que quedamo : Vejo ou nom
vejo o televiejo? Quero que mo
aclare porque, de verdade , a ezes nom o sei. You pola rua e
· nbm ei e vejo ou nom vejo a Televisom. O rapaz que vive num
filme do Oeste, o que tran ita por
outro de pandilheiros do Bronx. o
mais intelectual que le ita por um
de novo cinema alemáo, cncontrám- e na ruas e o seu peda~o.
de fita encaixam em angulo pcrfeitos. Gabas-te de nom ter tclcvisom (cntom como chega te a er
punk , rockcr ou o que quer que
ejas? Viajas com frequcncia a
Londres ou Nova. lorquc '?) e liom
me e tranha . Se ten e pelho, para
que a qucre ? Porque , já que nom
a tens , direi-che o que pode ve r
na T . V. todo o .dia: a vó pró- _
prios. Día e noite . Rock na programa~om · para amas de ca a e na
infantil. Documentai
ociológi co-propagandístico acerca da "li trona", outro históricos políticos
em que e demonstra que o debate
"tradi~om e modernidad '" da Uni vcr idade Menendez Pclayo se retrotrai ao lmpério Romano . Yaquiyas , i::oreta e Nani .n apartado de " vidas ejemplares" , chupa ' ,
talegos, Sabrina , Sabinas (oh!
saudades do "plan ponds belleza
cr siete día !), con lhos pr cti co de como e injcctar hcroin~ e
as últimas navidades do mercado
de e tupcfacicnte (palavra sumamente descritiva). Como podcrao
pressumir de "marginados" urnas
pessoa a que vai dirigido o 50%
da publicidadc de T. Y.? Desde
rolos de papel higiénico até carro
de bebés ,' passando por carros de
adultos e o cupom de cego . Tudo
é vendido com o embrulho de uns
cabelos de ponta . A alimenta9om
infantil vai dirigida especialmente
ao · bíceps, e o .anuncio "rei" dos
"Reís" ~ o de ,um equipamento
completo para practicar muscula-·
~om e. halterofilia os rapazes. e ginástica rítmica as raparigas. Jsso
é o nazismo que vem. E por se
nomo viste, dado que noma tens,
di~ei-ch.e que aos poucos días da
morte de Rudolf Hess sairom •pola ·
T.V. um grupo de puÓks (dos de
verdade 1, ·s em o menor asomo de
Lacoste nem suspeiía de Kike) colocando coroas de flores nos muros de Spanda1,.1.
() dos parado,;; melhor vai-lho
corHar a alguin redactor de T.V.
ou .executivo socialista quaren(segue

na páxina 23)
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1músicos da gaUza

XOAN M. CARREIRA

cional. ro~pida por un acidente
que o inéapacitará en New York
o 11 de Xullo de 1937, fixo del ·
un dos mellares violinistas .do seu
tempo , caract~rizado po~ unha
grande atención á música francesa
contemporánea, moi especialmente Lalá e Saint-Saens; os nacionalistas como Dvorak , Wieniaws_ky, Grieg, Sarasate ou Falla e o
grande
repertório:
Couperin,
Haendel , Nardiqi, Tartini, Mozart, Gluck, Weber,. Bccthoven,
Schubert, Mcldcnssohn, Paganini ·
ou Schu111ann asi 'como as inevitá:
beis pezas de bravura ao xeito da
época .

Xuício
contra o
compañeiro

Miño .

Un dos crimes máis alev.osos que
cometeron os fascistas en Betanzos foi o asasinato dun avó vene. rábel e próximo aos 80 anos se
non os tiña xa cumpridos. Bernardo Miño Abelenda, concellal socialista e vello• dirixente agrário,
foi "paseado" e sanguinariamcnte
mutilado ·o cu cadáver unha madrugada de Outubro de 1936.
Bernardo Miño aparece na hi stória local ao alborea r o éculo
como un do impul ores da Aso-
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ciación de Obreros Agricultores
de Betanzos, criada na ví pera do
ano novo de 1901 e que na ce xa
con orientación ocialista. Feíto
aoque non eria alleo o mesmí imo :->ablo Iglesias, quen uns mee ante., nunha viaxe á Gal iza.
dirixíase ao labrego e obrciros
da localidade in tándoo a organizáren e.
Miño era un imple labrcgo
con escasa formación, que unicamente abandonaba a sua leiras
para asistir á reunions e asambleas da _ociedade. Home de conduta intachábel, a ua proverbial
honradez era coñecida polos próprio inimigo e co pa o do ano
· fixo del unha figura venerábel. A
pren a caciquil chamáballe, un
pouco de pecti va mente e un pouco con admiración, 'El Pablo
lgle ias brigantino", ao tempo que
e burlaba da linguaxe -unha
sorte de ca trapo-- que empregaba no di cur o e na intervención no concello, sen reparar na
dificuldade que teria para un galego falante con e casa formación o
intentar falar en e pañol na intervención públicas.
Eterno dirixente e loitador do
agrari mo local, a ua longa traxectória é parte da hi tória local ·
contemporánea. Miño foi, xa se
dixo, fundador e pre idente da
A ociación de Agricultore , un
do primeiro concellais ociali ta na 1 calidade, loitador contra
o aciquismo e o foro , propul or
da Federación Agrária d partido
xudicial e, xa an iano, conccll al
utravolta na 11 República e candidato a Deputad polo Partido
ialista.
Un me, de poi de t mar p eión como con e lla! xunto con outro compañeiro de partido, en
Ago to de 1909, Miño vese en"' lto . nun xuíci "por ultraje a lé}
Nación" e destituído do cargo. E ·
bvi que a pre énci a .naquela
corporación municipal dun home

- Manuel
Quiroga
Losada ·.
Bernardo, Miño, con barba e pipa, cun grupo de betanceiros nos Canei~os, polos anos vinte
·
_ ..

q.u.e, xa nas duas primeiras se1ons, velaba escrupu1osamente
pola economia e o património municipal, sacando á luz escuras actuacións e componendas, non podia er tolerada por uns munícipes
afeitas a governar o concello
como a sua própria casa. Aproveitan, poi , _unha intervención 'do
concellal socialista nun pleno para
botar leña ao lume e envolvelo
nun xuício apartándoo do concello.
A raíz dos di túrbios que teñen
lugar en Barcelona na tristemente
célebre "Semana Tráxica" coa
guerra en Marrocos ao fondo,
Miño opon e á aprobación dunha
moción acordando dirixir ··un en.tu ia ta aludo al valiente Ejército
que á la · órdene del 11!-i tre General Marina ; lucha en Africa, para
mantener incólume el honor de la
Nación E pañola" e unha cnérxica
prote ta ao Governo contra os
"enemigo de la patria" que prom vian o disturbios en Cataluña. ·
Preten'día e incluso uspendcr as
fe ta patronai .
Miño xu tífica o cu voto en
contra, opóndo e á guerra en Marroco e á forma de levala , e referíndo e ao termo "pátria" díxolle
a aqucle "patriotas" que non
acreditaba na sua existéncia poi
··no puedo tener por patria á aqu~
lla que en vez de darme lo .suficiente para la vi,d a, me obliga á

(Pontevedra, l_5/IV/ ·
1892 -Pbntevedra,
19/IV/ 1961)

Concertista de violín e composiemigrar para buscar el sustert- .
.. tor. lníciase na música a'os nove
to ... ", seg4ndo se · pod~ ler no Lianos na súa vila riatal, apreodendo·
bro de Actas munieipais dese ano
o solfeo con Xosé Benito Meda! e
conservado no_Ar.quiv_o de Betano violín con Isidro· Puga; o 20 de
zos. Os protestos internacionalisAgosto' de 1903 actua .x11-00 "Café
tas de M iño son cortados en seco
Mocierno" con tal éxito que é chapolo alcalde,- para qucn <liante da
mado para facelo no "Círculo
idea de pátija "las demás quedan
Mercantil" de Santiagó. A Depueclipsa~as".
. .
tación Provincial de Pontevedra
. La AspFración, semanário local
concécfelk unha bolsa no 1904
caciquil, encarragouse de airear os
que lle permite estudar no R ..
feltos e dar unha versión interesaCon·s ervatório de Madrid con José
da dicindo que Miño xustificaba
del Hierro. 0 ' 1.0 de Maio do 1907
" las salvajadas de Barcelona" e
debuta en Madrid no Teatro de la
que comparaba a guerra de MeliPrincesa e ali voltará no 1909
lla cúnha corrida de tauros '-'y
pouco antes de partir para Berlín
otras audacias más que ni como
onde pensa estudiar con Kreisler.
- Metáforas pueden tolerarse" eDurante_a viaxe troca ·os,. proxectos
qüe, como _bons patriotas , cagdo
e queda en Paris, en euxo Conserouviron dos beizos de Miño a· nevatório recebe as ensinanzas de
gación da pátria " hemos sentido
Thibaud e Nadaud e no que gañas ubir á nuestro cerebro una oleada
rá no · J91 I o Primeiro Prémio do
de sangre y latir violentaménte .el #
Conservatório, e o P. Sarasate o
corazón á impulsos de la más cal-_
P. Jules Garcin e o P. Monnot.
deada indignación" .
Cando regresa a Pontevedra, onde
O compañeiro Miño seria abdá . un concerto acompañado por
solto posteriormente e os <lelicaEnrique Granados o 26 de Agosdo.s ouvidc;>s daqueles munícipes
to, tribútaselle unha homaxe.
'"patriotas" teria~ que seguir .aturando o seu castrapo delator e reiTamén coñecera en paris a José, ~
vindicativo.
lturbi, pianista- co que inícia as
primeiras xiras europeas e a pri- ·
Herdeiros , en c·ertÓ modo, dameira americana no 1914, cunha
quclcs "patriotas"' serian ü's azuis
apresentación en New York.
lubicáns que deitaron a v-ida de
Logo, a sua pianista habitual será
Bernardo Miño Abelenda e tantos
a francesa Marta Le_man, coa que
outros, regando as cunetas co seu
desposará . A sua carreira _interna=
S<!ngue cálido e xeneroso.
D

Para o seu instrumento compuxo moitas <lesas pezas virtuosísticas das que citarei as publicadas
en Raoul Breton de: París: "Canto
amoroso": "Alborada", "Concerto
dans le style antique", ''.Playera y
zapateado", "La · Guajira" e "2º
Guajira", "Habanem", "La jota" e
"Zortzico" para violín e máis piano. ." Emigrantes celtas", "Neuf
variations" e "Terra .. . a nosa!"
para violin só.
Tras· do aci.deñte regresa a Pontevedra, onde residirá até a. morte
e terá ocasión de amostr~r o seu
talento de debuxante e caricato. A
documentación sobre e Quiroga
consérvase no Museu de Pontevedra con fotografías; prensa; ~ro
gramas; partituras próprias e
alleas, · impr~sas, · manuscritas e
autógrafas; discos; debuxos e- pinturas; obxectos persoais; etc. , A
colección da "Asociación Manolo
Quiroga" ~a Coruña, ainda sen
catalogar, está pechada .ao público
e aos · investigadores e contén alguns documentos de' grande interese como autógrafos de cuartetos
de Enrique Granados e ·a música
de cámara do lucense Gustavo
· Freire, a máis da de Quiroga e os
instrumentos.#
D·
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Blanco-Amor
dé Novela

•.

Cando est,a reseña vcxa luz fará
como un mes .que saiu do prclo a
novela gañadora do ·Blanco-Amor
1987. O gañador, Isaac Otero, a
novela titula-se O sorriso de Carde/. E aqui podíamos. ou debería-:
mos, .Perguntar, por que? e aca. bar. Porque a novela non merece
máis nada. A presente é a pior novela que levo !ido nos últimos ~ez
anos da miña vida. E levo !idas
inuitas; e máis. E non falo só de ·
literatura galega. non, en xeral. A
presente, o sorriso este, é un texto
que non ten, non exis_tcn, ad~ecti-.
vos para calificá-la. E unha novela? alguén debcu ere-lo: o xurado
que lle concedeu o prémio. Pcnso
que este_s señores debcriai:i (ou debe11) confesar pub.licamente o seu
voto. E dígoo por unha cousa i::i1ui
sinxela: os car:tos . do prémio están
tirados dé arcas públicas. e son
dos que . prcfire que os cart_Qs
vaian a prémios 1iterários que a
outros lugares inim~ xináve is. E se
- os cartos son públ leos, debe-se
explicar onde van ·parar, e por
que. E esta vez foron parar a un
señor que se chama · Isaac Otero
por unh<Y eousa que se ~h:..;-na
soITiso de Gardel que d111 que e
unha novela. E comó o que escreve estas liñas paga re_lixiosamcntc
os seus impostas, certo que non
os ¡>aga a nengun_ d?s coneel!os
que entregan o prem io, pero e o
mesmo, pedc que lle expliquen
como é que eses cartos foron dar
ao autor de semcllante .causa (e ·
esquezamos, xa o nome, pqis ao
cabo é o menos culpáve~). Porque
esta cousa non é Lln~a novela: é
uhha agresión ao posív~I leitor. A
presente é unha sucesi?n ~~ nomcs ilustres. unha- cxplicac1on de
cnciclopédia infantil de vürias
cousas, .nomcs e feítos que aparc-cen, por arte de birlibirloque no ·
texto. · Expliquemo-nos. · 'Por
cxemplo, a protagnnista (protagonista de que·~, pode-se perguritar
alguén, pois aqui non aconte_ce
·absolutamente nada), ' ten o baile
de San Vito, e o novelista. ou o

f!

que sexa. · exp!ica·-no"s quen era ·
San Vito ·ou San Guido'. Ou explica-nos (tirando rodo unha cnciclopédia) quen era Juan de Ganiy e
como fundou a cidadc de Buenos
Aires. Ou dá-nos ·un repaso a monumentos · de todas as cidacjes que
vai mentando a "starring" do invento: · Enfin, que o inv'énto presente é, anre o sobretodo, unha
enci~lo'pédia nov.elada. · Se a expresión "a bíblia en verso'"sc fif(O ,
popular, a presente cousa pode
-popularizar-se coa frase "a · enci. clopédia en nov.e la''. Digo e.u. En-.
ciclopédia .polas entradas que trai
a presente, non porque -e~ista ne la
nengunha clase de saber, c,anto
máis unha ccrta información que
para nada serve. pois o leitor pode
ir tranqui _lament~ a unha enciclo·pédia_ e inteirar-se mellor do que
quer dice!' o autor desta cousa
. cando a pon no seu livro.
Se non hai acción, se isto é
unha enciclopédia (ou algo parecido), que se lle pud0 ver para considerá-la unha novela e prcmiá-la'? ·
lso é dun deses mistérios que se
dan na nosa naci6n ,. e ninguén é
capaz de explicar. Pode ser, pcnso
cu, que o xurado coiqase que_ o
texto está escrito de tal mane1ra
que por: iso é un bon texto lltcrário, digo isto polos cxemplos que
daremos. De primeiras, compre
subliñá-lo, o autor non sabe colo.:
car un verbo no seu sítio, pois dá- lle ao hipérbaton por todos os lados, mesmo polo que non lk toca
e -uri ·acaba por pensar que cando
o coloca ben (o verbo) é que o autor ·e quivocaba-se e peilsalJ:a que
·tamén era hipérpaton. De se~un
das a teima de_ cscrever Cll_nma.
' aclarcmó·nos, cada non sei cantas
frases, a co~sa vai de rima, exemplos: '"pois pechada e ben pech~da
con chave estaba. E daquela,_ o
mesmo que hoxe, tamén garua_- ·
ba·· ... Asemade denominada· A c1dade feliz' . .a onde nos fomos a

1

vivir .. : ·\111 salouco-garúa que se .
acentúa coas súas púas·· .. Manuel
Murguía. a boa .sombra de Rosa" lía'',~e así até acabar coa .paciéncia
"do posível leito.r.
E hai tantas eousas máis que un
nqn pode rcscñá-fas.todas. pois .de
todo hai menos novela. Hai unha
c.onferéncia sobre a camé.lia dadü
polo recente (e maífadadap1ente)
desaparecido Antonio Odriozola.
hai poemás de collcita própria e
ai lca, hai cartas· de filósofos
(Fráncisco Sánchez). hai aborrimento, tédio. palavras postas por
pór, e sobretoao un ha constante
agresión ao leitor que rogamos se
confesc antes . de comC?.ar a· Jcr
isto, se é que· o vai facer., pois se
non o collc Deus confesado que
se vaia preparando: abofé.
.
E máis nada, só a csp~rar exphcacións. non do autor: que abondo
terá con· seg~1ir ordenando fichas
de enciclopédias {que cos carios
-do prémio 'Compre un ordcm1dor.
qSÍ a cousa sairá-lle mellar). senón dos señore's do xurado, pois
. se non. habia nada mellor que isto.
e· ncoo-me a Gré-1.o pois nada é
pior que ísto : tiñ.an que ter dcixado · o prémio deserto. Isto non se ·
podía premiar. E acabo. po1'que só ·
n1e saen cxpresións que alguén
pode considerar ins!)ltan_tes e aldraxantes e no'n son máis que os
adxectivos .que lle. acaeh tanto ao
xurado do prémio (e espero qu_e
alguén. explique o seu ·voto publ1camcnte.. sobretodo algun membro do xurado qúe . teño en muití-·
sima consideración) como ao texto qu-c Ji ven a dcsgrácia de le~-, ·isp
si, aviso. pasando bastante follas
por alto. p_ois a · miña ~apacidadc
de ·e ntrega non é tanta.
O
XGG
¡) Ediciós Siitdo Rlanco._ CoL Me<lu~c ·

Ban:clona. 1987. Como a\· 1~0 ~ J1rcmo~ al~
autor i' an leiíor. que en catalan non 'e J1
"Dur la. llat'· (que scrü i~n- ~l. ~cnún .. ~011;1r
la llaui1a".
·
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de história dds ideas rnais que 0.
acaso sobretodo. o imento de ensaiar unh~-1 r~sposta a determina dos fracasos que a esquerda --ou
·polú menos ccrta csquerda- ten
·padcc·illo: un intento de saldar as
contas c1)as formas i1Konfcsas de
1x11samento ·teolóxico pmcurando
·un distintl). horitonte. unha perspectÍ\~l que t:onw quer Alhiac non
renú11cie nen _se arr~pinta e que
1.,iga apostandn no \O}.!ll i11L~\ · itübel
da Rnda que 11011 L'esa. 1-'.x traer.
ratlicalrnente. consL'CUL;lll'ias do
setnprc lllL'ntado pern n1e11us. i11eYitabdrne11te rnenos. cornpre11didn
Spinoza
ateísmo: a istn 0 an que -.e aplil'J..
Albiuc con todo Jen·or e no que
coincide. ainda· que seguramente
con corolürios poi ít icos 111oi i.I i~.,
l'intos. con autores ta is comu "Vattimo e. en xe1:;d-. o que se ten dado
en _chamar pe1'lsamento feble . n
só. con efcito. son Althusser
a
~ucn esr;í 'dedicado o libn
11u
Uriel Da Costa. un ' heterodoxo
Negri os interpelados : ta111én \ensuicida: Juan de Prado_ un libertite-. como Foucau lt. ~ De lcu1c.
no irreverente: Benedictus de Spiie1s1che. Heide!.!}.!L'r deixan a sua
nH7,a. un diabólico ateísta: t1:cs ex- .
pegada nas 1xíxi1171~ desta ubr:1 e\ pulsados da sinagoga. tres · seres ·
tranrdinariarne1itc inten-..~1 e radi triplemente exiladns: por marra- .
cal.
nos. por xudi.:us. por herexes .
Radical. con cfeito. e que a !al
Apátridas dunha ·n;,1cit)n cuxa
título non vacila en lnar o di-..curidentidade está formada sobre o
. so ao terreo da apnln\ia da lklc1a
desarrai\!o e a erdnciú. Maluitos
do Hcrl'>i: que non cede no -.cu lapor un povo maÍdito. ~lasfcmns.
bor deconstrutivn e que se atl'C\L'
sediciosos e estupetactamente
;1 dem1nciar a fahkia Jo '>ll\Clto e
arrogantes: . merecidamente recc-pJas suas espcr:tntLI\ conll> o lugar
tore; do Hcrcm. da excomunión.
da ca..,tración daquilo quc nu
da averg~1ñante separación ua sua
home '-C ne}.!a a \CI' -..ometidn: que
comunidade.
persiste e1; Jespotenciar. de.., _ A sua comunidadc: o pnvo de
sub1.,tanciali1ar e desfund;1111entar
Israel. aquel que se sinte suxeito
a aquel ..,u,eito Jes\elünJoo como
da_históría por mor do :cu pacto
mero ente. cou-,a entre cou'ª" · ..,er
privilcxiado co Señor. aquel que
tra\icamentc "empre obri gadn :1
agarda o áia ineluctábel da salvalibcrdade . a ··arrebatar..,e a(:ti' ación en que sed a man direita de
mente :í nada". a de..,e\ar e e-..forEl. A nación. que asenta a su:.i
7ar1.,e por reali1ar ;1 -..ua poténcia
cxisténcia sobre ;i csperann . .. e
imanen te. En que modo poJa e te
no scu seo eses ·indi iduo:- que
plantexamento eo11tribuir ü rccucompoñcn n itincré-rio que c_ulmipcraciún da csquen.la é algo que
na na figura de Spinoza: o Ja lenta
fíe a por precisar rnái-, que . a hnn
se~urn. ocorrerá.
er:nerxénciu do ateísmo. Con el o
Todo xa non será nen bon nen
~Pnderia preguntarse un. po1:é~1.
mao -<:ate!!orias onlle se ·así lan n
.-e vcrd.adeiramentc é n~ce..,arm
temor e a e~-;peranza: is to é. -a igconcebir ao Todo como ncces;,írio
noráncia e a servidume- sen6n.
e se ..,crá p.o..,íbd rculmcnte libesimplcsmente. neccsári?. ?e todo
rarnos do temor e da csperea111a
ou se. polo cnntrlÍrio. 1.,ení plau..,ío que existe existe necesanam~ntc
Jea non hai máis pecado nen virtu·on De la1..,tre e
bel admitir
de: fica. unicamente. u poténcia.
a
todo o inte~rismo católicoe i-,téncia t.h~ rnal e . a tal el'ctto.
Esa poténcia cuxo defeito. en_ tan~
con-,ervar a ilu..,trada figura do \ll to que _consciente. se de11t~m1nara
xeito hi,tórico (iso .,¡ de,fundatristeza e cuxo goce. alegria.
mentaJo) e recuperar a liña feble
A narración. dese itincrário reado ate í-..mo cna :..ua dc-,con fia111a
lízaa Gabriel A'lbiac -nun do'.'!
crítica na -.uh-..túncia mai1, c:oa -.ua
máis fermosos e interesantes texrco-teleoló\ica po"l!ulución de
tos que nos ten dados o n.:ccnt_c
idea.., rc11ulati' as . E ..,e . nc-..e ..,ent1 pcnsamcnto_e.~pañol -_ en .. La sido. non e-debe "er pcn..,ada a políri nagoga vuc1a 111 que e un cstudn.

Elóxio
da poténcia
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ca --entre outras cousas~ sobre ·
a base daquela afirmación Humeana segundo a cal ·O fundamento de
toda orde poi ítica é concebir a to.· dos os indivíduos como bellacos
o.u; na ~l~ima_mente pop-ular cxprcs1on; felos so atentes ao scu inter~se · peroal na conv_ic~ión de que
s? aten?ose a esa max1ma será pos 1b~I d1spor as cautelas precisas ...
ma1s, talvez, cstámonos indo po!as pólas...
O
-

.ANTÓN BAAMONDE

·f:

• ( 1) La Sinagoga Vacía. Un estudio oc las

1uc~Lcs marranas del cspi nosismo. Gabriel

Alb1ac. Ed. Hipcri<Ín . Madrid. 1987 .

Unha obra
total sobre a
prensa de
Ourense
Dentro da ·xcografia hemcrográfica galega. ainda por pespuntar a
xcito (seguc inédito por excmplo
o catálogo de Carmen Pércz Pais) ,
hai un caso aparte, carregado de
cabccciras emblemática. para o
nacionali. mo e a história da con. trución poi ítica da Gal iza, que é
o de Ourense. A Prensa en Ourcn.<>c e a .iwa provincia é o título do
catálogo crítico que Marcos Valcárcel acaba de publicar para a colección de en. aios da Deputación
ourcnsá. Como catálogo crítico e
sistemático, o traballo de Valcárccl supera e ompéndia o mcllor
das referéncias parciais e especializadas no seu espazo e . e converte por direit en obra substanti :a
obre a rica, ori inal e incitante
hemero teca de Ourcnse.

A Prensa en Ourcnsc e a sua
província foi na .. ua orixc mcmória de Licenciatura aprc entada na
Faculdade de Xeografia e História
de Compo. tela. Na edición da Dcputación e tá completada con indc ación e ngádegas de moito i.ntcrese e actualidade. Ademais do
enfoque cronolóxico. toda: as cabeceiras da imprenta ouren á están agrupadas en pren a Cl}ltural,
profi i nal e iAstitucional, política. local e de información xeral.
A catalogación de cadansua publicación guc un modelo que sintetiza o de María Teresa Milet i
olé que abranguc as condicións
formais todas asi como os seus
dado históricos e de contido.

O golpé Jo :;{) e a Guerra foron
coma un halJc de \·itriolo sobre o
<.kcorat.lo plur<J., Jas puhlicacións
· Je Ourense. Corno éxplica '.\larcos Valcárccl .. desaparccer"tm l<h
dos os diarios~ puhlicacil'>n de~a
fcctos ao 1Hwo réxirne e aparéceron novas puhlicacións oficiali~
tas. Lle rnarc<1Jo tono falanxis1a.
Os diario~ de información \eral.
como Ln ·R1..-_iián. pa~arnn a depender das autoridaJes -políticas.
integrados no SinJicato vertical.
rápida consolidación do golpe .
tasc1sta explica. segündo o autor .
de A Prcnsn L~il Ol7rcnsc e ¡¡ sua
, Pn.n·incia. que se dcran precisamente nesta capital alguns do\ primei.ro:" periódicos falanxis1as.
como foi Rumbo · que cnmcza a
publicarse o,28 de Febreiro do 37.
Dirixirnn este diário Bartolonié
Mostaza (xc.fe local de Falanxe. e
posteriormente menibrn do Consello da Editorial Católica) e foi
redactor-xefe Felipe Fcrnández
Armesro (Augusto AssíÚ) que
, apenas un ano antes esforzaba a
sua pluma en defesa · do triunfo
das ~squerdas desde Alemaña para
El Pueblo G<1llc!!o de Pnrtela Valladares.
·~
Ademais da clasificación segurn::lo os contidos, A Prcnsn en
Ourcnsc contén un índice cronoló·1 x.ico de publ iea(ións catalorradas
· desde 1834 a 1985, cunha · adénda
e un índice- anexo de publicacións
non- periódicas e un ha nota actuatesourizudor que critica Ramón
lizadora final. Os 288 títulos puVillares no limiar de A Prensa en
blicados en Qurense nesc prazo
Ourense é ll suu provincia.
están resumido\ nun índice alfabético finar.
O

Escasez de fontes
Marcos Valcárcel afronta unha escasez de fontes bibliográficas excepcional no conxunto do periodismo da Galiza. Quitando os artigas de Carr ' Aldao (que Aon pasan de 1929), o e tu do de Soto y
Freire ( 1982) que e refire a nove
publ icacións
aparecidas
entre
1834 e 1867 e a· catalogación de
Altabella ( 1800-1960) non quedan
máis ca monografías locais, tan
interesante. coma limitadas. O au tor entra para o cu tráballó nos
fondos de ótorce arquivos· e bibliotecas in titucionais e tamén
no, legados particulares. nomeadamcntc nos de Vázquez NúñGZ,
Lama Car ajal, Rey Soto. Ramón Oxea e o scu filio; Basílio
Álvarez. Fernándcz Gallego e
Otero Pedrayo. Adcm:iis do espléndido re. ultado do cu catálogó
crítico, Valcárcel deixa no seu libro o recordatório impreso de que
l mo que ir cara a reconstrución
dunha hemeroteca nacional galega. ho e estorbad'a non tanto pola
x rarquia do poder como pola
dcsconfiann pri ada ou o vício

Tres títulos

Nas xeralizacións sobre a pren sa
galega adóitase a lembrar que Ourense ofcrece o máis. baixo nómero de publicacións, desde o er¡treséculo rcxionalista até o grande
momento da Repúb.lica. Tres-ben
documentadas fü:bas do libro de
Marcos Valcárccl abondan para ·
rectificar este xuício: Ourcnse
produce o título máis importante
do Rcxionalismo. a cabeccira paradigmática do Agrarismo e a
gran publicación de pcnsamcnto
do grupo Nós. a que vai calificar .
ao próprio grupo xe.racional. Tres
nomes (0 Tío Marcos. La Zarpél
e- Nós) sen os que nunca estaria
completa a história do periodismo
da Galiza. lsto sen deixar de citar
o capital Heraldo de Galicia, que
ha ser portavoz poi ítico do nacionalismo ourensán entre 1930 e
1936, ou El Miño (fundado en
1889) que foi a redacción-cscolade Vicente Risco. Cuevillas ou
Xo. é Ramón Fernández Oxea.

Na próxima primavera á venda
Máis de 250 páxinas sobre Economia, Arquitectura e
Urbanismo, .Literatura, Idioma, Música, Arte, Deporte,
Ecoloxia, ·Direito; Saude e Sanidade, Política, Prensa,
Ensino, _Cultura, Muller,· História, Igrexa, Humor ... .
resume·fo~ográfico. dunha década. ~stadísticas.
Cronoloxias .. .·.
.

G.L.T.
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.O· últitno
emperador.
O retnrnn de RatÍ)lucci ~ís pa1nalbs . lngn dun prnlnngaJo afastamento ·4u~ seguiu aos fracasns Je ·
crítica das suas lilljmas prnJucións. prndüce-.e a homho e !.!Ong
chinés. O caníL·ter lle · su perpt;)Jt;ción~ e o hnn apro\·cilamcnto Jos
mcins. é n 4ue saca adianic o filme. nüis 4uc a inspiracjón Je
B .B.
A prime ira parte da fita. 4ue relata i1~fáncia · e adnlesL~cnci;1 do
emperador na fantasmal c cin irica
ci<la<lc p1:oibiJa ; é a que c1;gancha
ao espectaJor. cunha ambientación fastuosa complementada· por
u11ha espléndiJa fotografía de Vi1t0t:io Storaro. ü filt~1c. 4ue logo
se atasca considcrnhelmente na
sua parte central. vive das rendas
Jesc comezn para (~)go. cun remate tamén apa11ado. deixar unha
aceitabel impresión.
Nesa aludida part,c do méi:lin . -a
que cnnta os de vaneos dn rexed()r
imperial cos xaponcses. B. B.
atráncasc 111áis da conta cos n1 .. hbacks. ao tempo que lenta expli- ·
car demasiadas cousas. incorrendo en psicoloxisn~os hastante haratos e nos seus hahituais recursos
á · psicoaná-1 isc ao alcan(:e Je todos. Fraquea así o ritmo e asislimos ~1 incongru ~ncias difíceis- <le
masticar. corno a preséiicia dunha
improbábel espía. chinesa-xaponcsa. ou o bruscci c.á rnhio en cuestión de. rnes·cs da f<ún íl ia impcrial
ao .. way of life .. oci<lcntal.

-

Nesta história do ei11perador
que rcmatou de' xardineirn. rce<lu -·
.t;ado ptÍlo réxirne chinés. hai un
pouco de todo. t.lc cenas tqrpes o
nutras rcsultonas. Non atopamos
en ncngun intrc !.!rande~ brillanteces. m~mentos e~pccialrnente inspirados (coid<.\rnos 4t1c Rértnlucci.
sincei rarncnt e. non Já para moito
rnái s). mais a fita ten un considerábel atqqi o visual. 4ue a fai:
coas suas inflexión~ e errq~. merecedora de ser vista.
O

.G. VILAS
O último

emperado~ .

Direc!llr: Bernardo
Bertolucci Guiún: Mark Peploe . :>11'.1,iL·a:.
Ryvichi Sakamoto/David Byrne/Cong Su.
l111erprete-;: John Lone. Joan Chen. feter_
O'Toole. Ying Roucheng, Vitor Woog.
Den nis Dun. Ryuichi Sakamoto. PrnJu- ·
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municaciÓn do Seminário de EsNasce na Coruña o 20 de Setem-. da ·Coruña.
Arquitecto por concurso-oposi- tudos Galegos.
bro do do 1950.
.Profesor do departamento ·de
ción do -Ministério de Obras PúArquitecto pola Escola Técnica·.
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Actualmente trahalla como ar- desde o curso 82-83 até o 85-86-.
1975).
. ,
. .
quitecto dos Servícios Provin~iais .
Realizou os cursos.de doutora- de Urbanismo na ·Coruña (X unta EXPOSICION DA SUA OBRA
. Serriinário de Arquitectura . Condo no 1976-77 e 77-78 na Escola da 'Galiia).
Técnica, Superior de Arqliit~ctura
É membro da _Área de Arte/Co- temporánea. Ferrnl 1981.
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1986.
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Me~éndez Pelayo. A Coruña
- 1986.
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Este, que é un dos meus primei- militar da Cidade que das influénCada un dos planos verticais da tectura Tradicional Galega, como
ros pioxectos, contén xa unha sé- cias Rosianas tan potentes naquel
MEMÓRIA
éomposi~ión volumétrica soporta o espácio único que enlaza todos
·rie de_ elementos arquitectónicos momento. Os ocos, elementos deun elemento e asi di_stinguiremos os dei;nais, déixase intuir no enque en cantü á sua utilización .e terminantes desta Arquitectura, _
o ·plano ·do cerramento, da' estru- . garce do elemento que soporta a
composición repetiranse dunha , tanto en canto a sua posición ..e -- vese · involucrado poia pos1c1on tura, do oco, etc. Ao mesmo tem- comunicación vertical e o volume
· forma c<;>nstante en arquitecturas cor coma nuriha constante part1- volumétrica das novas edifica- _po, mediante o tratamento doma- principal . _ · ,
posteriores. .
ción,. ten o seu precedente nos cións e os viários que desenrolan . terial, formigón visto encofrado
Resulta agradábel o saber que
· · A Arquitectura resalta en volu- edificios encadrados no Ensanche o Polígono de Zalaeta. .
verticalmente no. zócalo e .pintura .. aquel es elementos que ·dunha mames compactos e únicos,_como da <:;idade ou contemporáneos co/
Tanto o edificio na sua globali- ·elástica e plana no volume princi- neira un tanto intuitiva se introducontedores capaces de soportar os citado desenrolo urbano .. O te- dade como as partes diferenciadas pal, distinguiremos o público do ciron neste -proxecto, foron ao
contínuos cámbios de uso, éncón- rreo, que coma unha qu_11la de que o compoñen vense aferrados privado e os espácios colectivos longo. des tes 'últimos oito .anos
trase, en canto ao ponto de parti- barco remata a organización urba- a pautas de composición na que · daqueles máis privatizado&.. Ele- · compañeiros inseparábds do meu
·
O
da, -!Iláis perta da Arquitectur~ na do antigo Campo· de Marte, - dol])inan as · ríxidas . simetrias. mentqs fundamentais · da Arqui- traballo.
1
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CONCURSO ESCOLAR
ALFR~DO GARCIA ALÉN·.
O Patronato do Museu de Ponte~
v.edra convoca ·p~ra o curso 19871988, en memoria do que foi DireC?t~r Adxunto da entidade · e
. g!-1_1e1ro na recolleita e conservac1on da nosa cultura popular, os
Concursos de traballos escolares
"Alfredo ~arcía Alén'', de ·acordo
coas seguintes:

B

A's

ES

1ª.---;-Nos _r~feridos Concursos
poderan part1c1par os escolares de
E.X.B., B.U.P. e F.P. de todos os
cen~ros da ~al iza, integrados · en
e~u1pas de cinco alunes como máximo, sob a dirección dun Profe, sor.
2~.-0s temas dos Concursos
da p_resente convocatória son os
segu1,ntes:
a) Hórreos. Catalogaci_ó n dos
q~e se atopen na área de influénc1a do. coléxio, ou nun municipio
determinado, coa sua descrición
de_b~xos, fotografias, planos su~
manos e notas sobre os traballos
tradicións e literatura popular
eles referidos.
~) Muiños. Cataloga~ión dos
e~1stentes na zona ou nun municíp10 concreto, ~cdmpañada de planos e fotograf1as, e coa indicación
da sua ubicación, nomenclatura
das partes, número de viciños aos
que serve, proprietário/os, sistemas de rolda, estudo comparativo
da funcionalidade actual coa de
antesi a~i como créncias, refráns e
dema1s literatura popular existente
sobre eles.
e) .Re[ráns e cantigas populares.
Recolle1ta dos refrans e cantigas
usados polos habitantes da zona
de influéncia ou dun municipio especif!<?and_o a época, lugares e
ocas1ons en que son ditos.
d) Apeiros de labranza e/ou apare/los de pesca. Catalogación dos
aparellos. tradicionais, · xa esqueci~os pu _a1nda en uso, da zona de
1niluenc1a do centro escolar
acompañada dos correspondentes
debuxos e/ou fotografias, indicando a denominación de todas as
pezas que os compoñen, materiais
dos que están feítos e referénda a
usos, costumes, ditos e cantigas a

a

eles· referentes se as houber.
3ª.-0s trab_allos redactaranse ·
preferentemente en língua galega.
. 4ª.-En 9ada traballo pre.sentado constara q nome do C~ntro Escolar, o do Director d~ equipa e 0
dos alunas que a compoñen asi
como o enderezo e o curso a' que
pertencen.
5~.-0s orixinais premiados pasaran a seren propriedade doMu- ·
seu .de ..Pontevedra, que poderá
pubhcalo.s.
·
6ª.-0.s traballos remesaranse á
Secretaria do Museo · (Apartado ·
104.-360~0 Pontevedra), até o día
16 de abnl.
. 7ª.~0 fallo do Xurado, que será
inapelabel darase a coñecer pola'
prensa e será comunicado aos
centros premiados.
_
8ª.-Estabeléces~
Rara _cada
apartado un pnmeiro prémio
de25.000 pta., podando o Xurado conceder tamen un accésit de
15.000 pta.
· 9ª.-A entrega de prémios terá
lugar no Museu de Pontevedra durant.~ a "~emana das Le,tras Galegas no d1~ que se avisará oportunamente.
10ª.-0 feíto de_ participar nos ·
Concursos presupon a aceitación
das presentes BASES.

Resposta a
Amador Kastro
(ven da páxina 18)
tom. Tenho no meu poder urna colec9om assustadora de cartilhas
do paro e horas de experiencia em
filas de oficinas de desemprego,
como para que me venhas com o
conto do paro. Nunca me foi dado
ver ali punki nenhum. E suspeito
que é a só prespectiva de encontrar trabalho que lhes póe os cabe1os de ponta. O seu penteado é,
aliás, o típico de urna pessoa que
nunca tem considerado, nom de
longe, a possibilidade de levar na
cabec;:a um capacete de operário
da construi9om.
lsto vai longo e desconfío de
que sejas capaz de o ler até ao final. Assim que vou ao miolo da
questom. Parece que o único que
te molestou do meu artigo foi que
vos chamasse nazis. nom machistas nem violentos, nem racistas,
nem de ideias elementares, nen
. inimigos da Cultura. Em síntese a
parte mais coerente da tua resposta vem dizer que por ser violentos,
machistas, racistas, br.utos, nom
sodes, por isso, nazis. En nenhum
momento negas que sejades violentos, machistas, racistas, p~utos,
etc... E se nom sodes tudo isso,
em que consiste ser "punk"? Um
punk é .. em essencia, um macé\rra
com o cabelo de ponta. O nazismo
que vem consiste precisamente
· em que chamar nazi seja um insulto e chamar macarra um elógio. Se
o punkismo fosse só urna inexplicavel tendencia a inventir a lei da
gravidade do cabelo noní gastaría
urna linha ·no tema. Mas mesmo o
penteado inexplicável para urna
mentalidade normalmente sa, re- ·
. sulta explicável por urna única
causa: o medo. Como dizes que
só falei urna vez com um rapaz de
quinze anos (oxalá!) porei-te um
caso familiar (só teñho uns quinze
sobrinhos ao redor dessa idade).
Um rapaz de 16 ar:ios é assaltado
tres vezes na rua. A terceira .vestese de punk., e sabes por que? Por
seguran9a. Por medo. Igual pasa
· com o rock. Gres de verdade que
urnas marteladas com gesto de
carnecei~o na batería po;de, comover. multitudes. O rock e um va:lor
hoje em dia, em al9á como determinados va1ores bursáteis, utillzado com0 coarctada pola incultura
·visceral dos ,.... · .. · tr1os. a ·falta cJ •.

•

A~NA1z ~·
. .c) Alunas de Í=.P. ·un ~es'ter Úpi-'' '-~.
co ,ou _característico da zona de.1nArnáiz expón na Galeria Grupórzán
fluenc1a -do centro escolar e os
de A_ Coruña. _Aberta até 0 20 de
aparellos -de traballo. ·
Xane1ro. ·
·
· d) A/unos de C. O. U Descrición
dun feitQ histórico ou semblanza
1 ANIVERSARIO .
dun personaxe egréxio que se co:-DO FANZINE AC-RATA
memoren. ao longo do ano 1988.
A9em?1s, . co gallo -de se cumprir
Días 15-16-17 mostra ·de farízi~es
o v~r:itecinco arnversário da publido mundo ~o café Uf. Rua do Pra:':
cac1on . do seu libro "Airiños do
·
c~~ _1 9 de ~1go. Do 15 ao ·30 expo.:
meu lugar"' do que se vai facer
~1~1on de p1ntl!ra El poesías das Misétima edición, a escritora ·concelicias _Kropotk!n na C.asá das Crecde dous_prémios especiais para os
kas sita na V1a Sacra de Santiago
alunas tle E.X.B. que participen ·
.
de Kompostela. ·
n~.s Co_n~ursos cúnha composi·En ambos os dous actos aprec1on poet1ca de tema libre.
sentaras~ o número 3 do Acrata.
~ª.--Os traballos, .que se-redac. Qrganrzan: · Kolektibo Acracia
taran .preferentemente _en língua
M1!1~1é!s-:Kropotkin,
Xuventudes
galega, apresentaranse manuscri,
Apatndas e Luita .Verde.
tos, - ilustrados con debuxos .. non·
po~endo exceder dé seis fólios .
agas ª:5 composi<?ións poéticas - gue teran como maximo dous tollos, en ambos os casos por unha
só fac1ana.
,.4ª.-=:E:n cada traballo apresentaApresentado o album
do figurará o nome do seu autor
·do Obradoiro de Gaitas
con indic?ción do curso a que per~
tence, as1 como o nome do centro
e Zanfonas
~scolar. e o seu enderezo, e mais a
(ven da páxina 17)
firma do profesor que o autoriee.

a

5~.-0s orixinais P,remiados pasaran a seren propnedade doMuseu de Pontevedra, que poderá
publicalos.
·
·
6ª.-0s traballos serán remesados á Secretária do Museu (Apart~do 184-36080 Pontevedra) até o
d1a 16 de Abril.
_.
. 7ª.--:0 fallo do Xurado, que será
inapelabel, darase. a c~,ñecer pol9s
me1os de comurncac1on e tamén
directamente aos Centros a que
. p~rtenzan os escolares premia~os.
8ª.-Estabelécese para cada
apartado . un primeiro prémio
de15.000 pta., podando concederse até 6 accési_ts de 10.000 pta.
cada un, distribuidos a xuicio do
Xurado. Os dous prémios para os
traballos de póesia serár} de
a. cada un.
15.000 pt_
9ª ......:..A entrega de pré.mios fara""se na -''Semana das .Letras Galegas_" no dia que se avisará oportunamente.
10ª.--0 feíto de participar nos
Concursos p·resupón a ac.eitación
das prese11tes Bases·.
_· ·

CQNCURSO ESCOLAR
EMILIA E. VILLARVERDE
O Patronato do Muself de Pontevedra convoca por se~unda vez os
Concursos Escolaf€s 'Em ília Estévez Villaverde" de acordo cos anceios da !nsine escritora por despert~r o interese polo cultivo da
escnta r19s nosos·escolares. Estes
C~r.icursos rexeranse - polas segu1ntes:
BASES
1ª.-Podarán participar neles todos os escolares de Centros da
Comunidade Autónoma e das escolas da emigración.
2ª.--0s temas para a presente
convocatória serán os que seguen:
a) Alunas de E.X.B. Un conto.
b) Alunas de B.U.P. Descrición·
dunha festa IQcal de carácter tradicional.

da Catedral de Santiago. Bota~os
tamén en'falfa .unha refación discográfica orientativa e un pequeno
vocabulário ex_plicativo para aqueles que desconecen a terminoloxia
musical. No ·capítulo de awadecimentos remátase con un A José
· _,
Afonso ... ·Sempre!".
·unha série cie 20 diapositivas
completan este extraordinário e la- borioso . tr~bajló, dispostas nun
plan d1daót1co,
.
.
A ·apresen~ación glopal é SL!mamente atractiva, e d!3 gran calidade.
- ·.
_
_ Ainda cos matices -que se quei-ran facer. .
·
.o

E logó que ...?
(ven da páxina 12) .
nin Dios entenda, por exemplo:
"Hai que globalizar a estructura da
cuota do leite coá producción do
aluminio sen perder de canta a

-1;; ·-.

·. Oferecese para traballa( costureira
- con experiéncia. Interesados chamen ao telf. de Cangas 30 29 04.

En Aarau, na Suiza, un colectivo
de emigra~tes est~n~s á procura
de dotar a colect1v1dade galega
dunha ampla hemeroteca que inclua xorna1s, revistas .semanários •
.bol.etins e folletos. Óernandamos
apoios consistentes en envíos. de
balde de c_anto material se publi- .
·
ql:le na_Gahza ou sobre o pa1s.
O enderezo é Hemeroteca Galega
.
Scgiebebwerderstrasse, 53. CH-.
5000 .Aarau . Suiza.
-

erba para ·m~nter ·o gándo e qúe
· os pe1xes venan arrombados co fin
de .que os mercados internacionais
non den man de obra e as divisas
f!_nchan as nasas arcas"... E xa
está. Presidente da Xunta. Logo
¡que chova!. .. Podes ter nove tillos
de.~ ou v!nte. Ti forrado .. : ¡e o de~
ma1s, son cantos! .. .
. Abarieou a cachola e saliu cbrrendo como un lustre. Alguén que
pasaba polo camiño, ao velo correr coma un tolo : perguntoume:
-¿Quén é? .... Eu dixenlle: - · ·
-É o futuro P·residenté da Xunt9
de Galicia.
-Xa mo parecía·-dixo o paisano rañando a cachola-.
.
Nota: Durante a mlña ausencia
forzosa de Galicia, aconteceron
cousas de verdadeira vergoña (a
semente dos bidóns do "Casón"
o descontento total do que agor~
nin Dios quere saber nada, os
"chourizos" da Universidade -que
os hai, gordos como -morcillas·¡arre! ... ¡que arre!. .. , o peche da
Alúmina, etc., etc., etc.) sabor as
_ que xente amiga m·e preguntaba,
e eu soio podía dicir como respos'ta - axeitada: Soio ·vos podo dicir
9ue nas mans de quen estamos,
LmQs polo mar abaixo.
O

gue som montagens policiais, mas
imagina9om das emisoras de rádio
_
~s vezes conséguem bastante reae o aborr-eciment.o geral do pes- ...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...J
hsmo): Na demolida pra9a corunsoal televisivo. Se todo o mundo
nesa de Pontevedra apareceu um
que nom suporta o rock se atredía a segujnte frase pintada a .
vesse a reconhece-lo, podes estar
grañdes !etras: "las leyes cor:no
AS TRES lRMÁS
cert0 que o rock teria os seus días, .
A
versión
de
As
Tres
·
/rmás
de
las
telaranas enredan al debil pero
por nom dizer os seus minutos,
los fuertes las rompenu e ao lado
h k
F
p ll d
contados. Ser violento, machista
i a 0
,um "A" inscrito num circulinho.
C e nov. que rancisco
etc ... ·nom chega, tens razom, para
Mayor preparou para
montaxe
Aos poucos meses as chuvas torde Xose Manuel Rabón, sucede a
ser nazi. Falta .só estar orgulhoso
outras sobresaintes versións suas
·naram- confusa a si.Ja leitura. Urna
de ser violento, machista etc. A
. da obra do autor ruso, tamér:i pu'mao anónima retocou-a, mas no
brutalidade existe, ao lado da rablicadas na colección. Libros de
·cir9ulin_ho, -em lugar de· um ·"A"
cionalidade, como um uso erróneo
Teatro don Satúrio. As -Tres ·lrmás
-puxo urna swástica. Trata-se de '
dela, desde que existe o home. Se
vai prologada por Miguel Gor}~alez ·· ' tJ_ma fr.ase an~rquista ou nazi? Diobservas com aten9om ,os dedos
zJa. A,rtaud no .seu ma<;:ador "HelioGarcés e Xosé Manuel Beiras.
dos teus pés descobrirás as ruinas
Unha breve reseña 0iográfica - e , ;. - ._gábal<;>" que os tirano§ era01 os
de um macaco. Desde o livro pri· J.Jr<llGO$': anarquistas.. pasto que
unha escolma de reseñas crí_ticas
meiro da República de Platom até
nor:n trnham que obedece.r nin·d d d. · ·
guem. lsto, que fazia estremecercomp 1etan esta coi a a e icion.
hoje a luita da humanidade é a
se de gosto (desse gosto· polo esmesma: entre a lei do mais forte e
canda)o tao típico deles) aos inteos que prf;!conizamos um fundalectua1s de há' anos, fix'o-me a min
mento objectivo da justi<;:a. Por:que nom existem? Pastos ·a inventar
recear de determinadas maneiras.
o subjectlvismo moral, ao contrário
· por que nom lhe.s dedica'r definide- entender o anarquismo e mando que pode par.ecer (veja-se
~6es ~~is poéticas, como que os
. · dar· Artaud para um lugar onde se
Niezschte) é o que condblz ao totapunk_1s _sorri ·os felpudos .em que
encontraría mui contente, tao eslitarismo. Nada há · novo baixo o
os anJOS enxugam os pés quando
cabroso que ele era. N.om é precisol. Sempre houvo tiranos; e em
saem da ducha? De g,ue som
so exagerar tanto o amor a incultutodas as culturas a mulher está: su"anarkistas e komunistas' é melra ao ponto de preferir leis crueis
peditada ao home em virtude, afihor gue t~ntes convence-los a
com tal que nom esteji;lm escritas
na!, de urna maior for9a muscular.
eles, e que tenhas sorte. Mas d1fia leis humanas que é preciso ler. .
Ruínas de macacos. O que foi
cilmente vas convence~los, porque ·
~ara chegar ao anarquismo havedado ver ao· nosso século foi todo
··eles nom sabem em que consiste .
na _gue abolir primeiro a lei do mais
esse horror acumulado en'tronizaser anarquista ou comunista. Ao
forte , antes do que a lei de águas
do e exibido sem pudor. Os tiranos ·
melhor eu estou enganado e nom
ou o código de circufa9om. Um
antigos diziam actu.ar polo bem
é preciso sabe-lo para o ser. Igual
convento das Clarisas está mais
púbtico. O ñazismo· nom. ,Dize:
que nom é preciso ·saber música .
perta do anarquismo que todos os
mando porque sou o mais forte e
para "tokar" huma banda, nom se
punks, rockers, heavys etc ... que .
isso outorga-me o direito. Desconesp~cifica se de .mafiosos, se de
nom mundo existem. Se pergunta~ ·
he<;:o por que te ofende que vos
m.usrcos. Mas sena suspeitoso; .inres a um punk por que leva as vechame "nazis" - quando nom te
genuo hawAdorrr, que El Corte Inzes um "A" responderá "porq'ue
ofende, senom que se te incha o ' 1 glés,. ou Jo!'J.quin . Leguina, estivesmola" ou cousa parecida. Porque
peito de orgulho, ·quando digo que
sem rnteressados em promover ·alpensam que os · anarquistas som ·
soqes violentos, machistas etc ...
guma forma de "anarkismo ou ko·urna espécie de piratas que exiEstar orgulhoso de ser isso é ser
munismo" . Para a vossa melhor inbem na. bandeira negra a caveira
11azi, e nom outra cousa. Talvez o .
format;oní direi-vos que o anar- - ·
do alfabeto definitivamente arrasado nome seja o de menos. A esta
·_ quismo consisté em que-.todos os _
do e redu,zido a o"A". Levam _um
nova forma de brutalidade haverá
homes se rijam unicamente pola
"A" com igual inoonsciencia com
que lhe ·procurar Uíl'.1 nome novo .
sua consciencia. E para isso é.preque levam urna swástica:- Porque ' Se lhe charño. nazismo é só urna
ciso primeiro que todos os homes _
pensamque com isso asstistam. E
manelra aproximativa de exprimir
terem consciencia: Droga e anaressa utilizac;om de um símbolo,
tanta animalidade. Nom se trata de
quismo som termos incompatíveis,
seja urna swástica, seja um "A" ou .
substituir formas velhas de brutali-~
por muito que progres e ácr_atas
um "k" é um mecanismo próprio
dade por outras 'novas, mas por
~enham feito de vendedores a do::
da mentalidade nazi. Mas o "k"
urna forma de civiliza<;:om que essa .
mic-ílio desse artigo. O anarquismo
mdnstra-se-me agora de veras útil
sim será nova dé veras e primeira. , está também contra a_s dictaduras
pará urna causa, o subtilíssim9 haEu estarei sempre em contra Ela 1 químicas, e nom consiste em
wAdorrr, para distinguir escrupulobrutalidade, chame~se ela como
substituir o estado "pola máfia.
samente o que é "anarkismo". com
se chamar.
Respeito do marxismo (nom sei o
"k" do que é anarquismo com "q".
que será o. "marksismo:') direi-vps, .
A tua defesa basseia-se em ar· Toc;ta a tua resposta transpira o -.
mui brevemente, que em resumo
gumentos sólidos. Punk~. Rocque se . chama a "ética do lincha- .
vem dizer que nenhum home pode
kers, etc... no in som nazis, mas
_· mento", ou o ''.fuenteovejuna, totirar proveito para si do trabalho de
"anarkistas e komunistas"·, assim,
dos a una!": que lhe vamos fazer,
um outro:. lncluindo nesse "outro"
alegremente, e ás duas cousas· ao
é a moda, nom pode~ .evitar deios próprios pais e' um pensionista
. pre<;:o de .urna. De que punkis me
xar-te levar pola corrente, todos
atracado a ponta de na\léllha Uá sei
talas? Dos que existem ou dqs ~ue
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somqs .culpáveis, nazismo houvo-.
o sempre, ·todos somos um pouco
nazis... A defesa mais esgrimida
em Nuremberg foi precisamente:
"haveria que julgar a toda a Al!3maha". Quando tu do · isto passe
(que há passar, que já está pas- ·
sando, amda que seja por· aberre.cimento; o que é terrível. Que.-tan-ta brutalidade passe por satura9om e nom por opo?ivorñn alinharedes com a. nova cousa que venha, ainda que seja istQ que eu defendo, e. diredes: era a epoca, era
o que se levava. Mas, se tiverdes
um pouc<:> de decencia .(entom levaráse ter .deceneia) meteredesvos debaixo de urna pedra. E essa
qissoluc;om da moral individual na
moral do grupo é também um tra~
<;:o distiRtivo do nazismo. Acabas
dizendo-me, como quem diz "tonto lo serás tu", que tu e os teus
amigos punks, rockers heavys,
mo·ds etc... (sodes amigos? Eu
pe_nsei que vos levavades a matar,
racistas de_ragas inverJtadas) "non
somos mais nazis ka ti". Pois sim,
· sodes. E sabes por que? Porque a
mim nunca me servina de consolagom. nom ser m.ais nazi que tu.
· Se eu vos .chamei nazis nom foi
pára .vos ir}sultar, senom , como ~e
dize tan te agora, _p!'J.ra vos definir.
O mesmo quando vos chamo es.túpidos. Sodes curiosos: nom tendes reparos em proclamar com orgulho a vossa bestialidade e a v_
os- .
sa estupidez, . e se algem vos diz
em segunda pessoa o que vós
confessades em primeira, enfurecedes-vos. O outro dia vim urna
nova pintada "anarkista" ; dizia textualmente "exigimos .la mecanización del ser humanq. ('.'A" con circulinho) ·Queremos ser idiotas"
("A" com circulinho). Pois bem, noraboa: tendes conseguido os vossos propósitos. intitulaste - a _tua
resposta "Asi ke ·e!J son un r:ieonazi!!!" e acerca dessa quest1om,
que, repito, pouco me interessa,
(es urna form1guinha dentro de um
formigueiro imensó. lsso sím~ formiguinha orgulhosa do tamanho
do seu form1gueiro) devo aclarar
que .nom penso que tu ·ern concre.to sejas um neo-nazi. Es apenas
um "nazi" ortográfico gue quere
ser anarquista e. comunista.~ que
nom sabe.- Para ser anarqurs,a ou
comunista norri chega com querer
se-lo ou crer ·se-lo, pois com esse
critério as estatísticas· diriam que o
90% dos doentes mentais· som
Napoleom.
O

-

Un sindicato hexemónico no agro
tas pos.ibilidad~s , , t_
e remos perdido un ha
CC.~..L Para iso plantexa u·nha nova elata contra as cuotas, etc., parece confirmar
oportun1dade h1stonca e todos ter-emos a
boració ~ de Estatutos, pontos programatique C~ ._LL. non ten nengun impedimento
situación' no agr~ galego está a nosa ·cuota de responsabilidade.- Incluso
?OS , etc. , coa participación de todos os
para af1l1ar aos labregos e que o rexeitamudar de xeito importante tanto na desde unha óptica nacio.naiista ampla é
- 1nt~resapos. Agás o nome, o secretariado
mento real que existía nalgunhas zonas
sua b~se económica coma na sor::ieste t~rreo onde esta ideoloxia pode· gada~ CC.LL. considera que seria .discutíbel
está prat1camente superado. Non existen
<?iec?ade rural. O papel dependente da Ga~
nar mo1tos. adeptos e consolidarse, pora própria simboloxia, nome do voceiro
dado~ con.statábeis das dificuld ades que
liza.a nível económico vainos situar na en- que a claridade con que a loita agrária
etc.
'
poden~ xerar o nome. Pola contra os in. cn.:1cillada .t ípica das colÓnfas cando as · amosa as contradicións reais, abona unha . Unha vez pastos de acorde, un Congrequéritos demostraron que ás CC .LL. , po:condicións exteriores cámbian. Hai uns toma de tonciénci? nacionalista.
·
so a celebrar nos próximos meses marcalos seus 14 anos de trabal lo sind ical . é
meses Miren Etxezarreta afirmaba en
ría o nascimento dunha oferta sindical
hoxe o sind i<?ato máis ~oñeéido no agr~.
As lo itas e · o traballo feíto . ao lóngo de
L.u go que o papel.do Terceiro Mundo denEn canto a converxencia con XX.AA. e
p~~a o ag ro galega que combi naría a histro do sistéma agro-alimentário mundial · 198-7, sobretodo arredor da Plataforma
-~U.AA., nori parece lóxica xa por ideolotoria e os novos plantexamentos con vopara
a
Defensa
do
Sector
Lácteo
~stab? é'.1 mudar de dous anos para a.có. O
·
c~ción d~ re~o ller todo o es pect~o ideoló- x1a.
1r:ipenahsmo ~s~aba asignando ás . coló- (PDSLG), · fan que · coinciqamos persoas · x1co naci onali sta e de ser hexemónico na
É certo, e se cadra é a razón de q~en
rnas e neo-colonias o papel de suministra- que parece que '?<?mpartimós en grandes
base labrega.
prop~n e:sta alternativa, que na base desdores de produtos acesórios, o que elá . rasgos . esta anal1se. -A necesidade de
O plan,t ~xament o ten dous problemas:. tes s1nd1catos apenas hai diferéncias e
plantexar
a
'
CC?nsolidac;:ión
dun
sindicato
chamaba a "ensalada, o i loreiró e o pospoderia entrar nun proxecto como o que
Un, a xu 1c10 do Movimento Rural Cristián
t re". Mentres, era o centro capitalista o labrego forte , . hexemónico e nacionalista
é o nome, xa que consideran que o de
p~ante~amos. Per~ tamén é certo que as
volve
xurpi
r,
aberta
ou
indirectamente.
que asumía a produ\::ión de alimentos bád1rectnces que gu1an ás 'direccións deles
é un obstácu lo para o plantexaInevitablemente
corresp~nd íalle ás CC.LL.
sicos. Asi, noTerceiro Mundo cada vez se
son realmente ben diferentes. Desde o
mento q_ue se fai. O segundo, plantexado
producían menos alimentos no Centro CC : L~. -fa~~r ª~':Jn _tipo de proposta, xa
seu carácter estatal, á crise interna da
por sectores vinculados ao PSG-EG é de
hab~é'.i cada vez unha meirande superpro- que e o unico S1nd1cato existente. Así- o que . o pr~ xecto que se propón ten que U.P.A. (na que están integradas non sabeduc1on. Se escoitamos aos dirixentes do Se.c ret ariado do Sindicato Labrego Galemos até c~ndo as UU.AA.), vemos que
partir du n intento de converxéncia con XóPSOE ou ao novo Consel:leiro de Agricul- go res.ume as opinións reco ll idas dos secson as razons que parecen non aceitar
venes Agric,ultores e Unións Agrárias. O
tu ra, observamos ·que a sua "moderniza- tores nacionalist as que traballan conxun-7 debate segue aberto práticamente con esesta alternativa. Máis ainda cando a capación." vai preci.s amente por aí: supón in- tamente na PDSLG, vinculados a disti ntos
cidade de dirección sindical non é moi imtes dous aspectos como pontos de debasertarnos no novo papel das · colónias no · partidos (PSG-EG, BNG,- PG , PNG), lndeportante. Compre clarexar que a PDSLG
te.
sistema agro-alimentário mundial. Xa non pendentes, Movimento Rural Cristián, etc.
nasceu por iniciativa de CC.LL. entre ou· Eu g'ostaria de reafirmarme na proposta
interesa que produzamos leite carne etc.
tr_os, que o recente acorde sobre os préde CC. LL. tal e como foi feita.
A proposta de partida 0ferece a criación
senón ·visór:is., kiwis,_fl,ores ou chícha ros. '
c1os e recollida do leite é froito dunha diA afili aciqn . que se está a dar nas últidun Sindicato Labrego nacionalista amNeste contexto dase a grave crise do plo , hexemón ~co a partir- de. aé::tu~I , as
námica de sindicato nacionalista xunto ás
mas ~em an as , o prestíxio aéadado na loisector lácteC? e do agrário no seu coñxu ncooperativas non sindicadas e indepento. Pero dase nunha sociedade rural que
dentes, os que dinamizaron a PDSLG. En
non é a mesrria de· hai dez anos. Lembro
resumidas contas é o nacionalismo (que
a tractorada do 1977 e o meu .recordo son
no espectro partidário vai de PSG-EG ao
BNG pasando por independentes, e PG,
t ractores c<¡m ducido? pesadamente por
. persoas ma1ores. A imaxe que teño da de
PNG, etq.) quen está orientando a loita
1~87 é das "virguerias" que facian os traeagrária. E pois este espectro quen debe
... tores conducidos por rapaces novos. Non
· dirixir un Sindicato con vocación hexemónica no agro galega. A afiliación na base
dispoño de dados, pero a apreciación dihai que pelexala cun traballo e enfoques
recta dime que a pirámide deidades desa
correctos.
povoación ten cambiado.
·
Nese contexto, as CC.LL. tiñan planteEn calquer caso o debate está aí, aberxado xa desde habia vários meses a neceto. Eu non dubido que acabaremos che. sidade de cam iñar cara un Sind icato nagando a un acordo e a un consenso, e que
cional ista hexer:nónico no agro galego. ·
todos saberemos estar á altura das cirHabía dados que apontaban esta nececunstáncias históricas. Máis que as posísidade: a vitalidade do movimento coopebeis diferéncia~ que se podan salvar no
rativó de base, certa tendéncia, de n.o vo ,
debate aberto e ·xeneroso, o principal iniá afil iación, a ·preséncia de xente moza,
migo é o tempo.
etc . As loit as de 1987 reafi rmar esta neceRetratarse na oferta que o labrego nesidade. Ao tempo esta aparece máis nídÍa
cesita pode frustrala, pois ao ·mellar sai a
entre os labregos . Vólvese ,nec;:esário recodestempo. Corresponde aos nacionalistas
ller a idea con máis forza. E preci~o articudecatarse de que a consolidación da nasa
lar todo -o movimento que se está a .xerar
ideoloxia na Galiza depende ..dese sector
no agro e. enfrentar a crise· que se nos avique moitos eje nós ternos interiorizado
ciña. Contamos agora c~m cadros centra-·
como marxinal e que ainda representa o
dos no traballo cooperativo, capaces de
40% ou máis da nasa povoación . Depen dirixiren un Sindicato, contamos con xende de dotalo dun axeitado proxecto sindite nova, contar.nos éon labregos de longa'
cal. Posibelmente o tema non está valorado na sua verdadeira dimensión en nenexperiéncia si ndical , contamos cun sector
gun dos partidos e organizacións que poque amosa un gránde dinamismo social e
den dar impulso a este proxecto. Seria
co ntamos co. convencimentb ·de ampl.os
moi triste e irresponsápel deixar pasar
sectores da necesidade de afiliación. As
esta oportunidade histórica.
O
condicións sociais favorecen -a formación
do Sindicato e as condici.óns ~conómicas
Emilio López Pérez é
asi o esixen. Se desde unha óptica nacioSecretárío Xeral
Asamblea de labregos na Povoa de San Xulián con.:. motivo das mobilizacións dos tr;;i.ctores do
nalista non -somos capac.es de oferecer
das Cornis1óns Labregas.
pasado
!!les
de
fylarzo
·
·
unha alternativa que ilusione e recolla esEMILIO LÓPEZ PÉREZ
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-Campamento civil

Tire daf eSas vacas

.,,....

·,

fillos a estudar a Inglaterra e se fotogra.,
ro ". Fixo que son técnicas importadas
tia a fin de curso con eles sobre unha
GUSTAVO LUCA DE TENA
de marear ao leitor porque nas mesmas
paisaxe ru ral de Essex ou o Devon q1..1e
páxinas dese pórtico da glória do perio. parece roubada do Courel ou do Salnés.
dismo
de
sucesos,
escreben
maravíllas
_stes son tempos en que .os gra- .
do pensamento débil (a debilidade menCunqueiro, que agasallaba á. sua terr:a
máticos castigan· sen merenda
tal) e teorizan sobre o desencantQ como
con ·aqu ilo de "país dos dez mil rios",
aos que procuran na esc~it~ cer·crepuscuto ·das ideoloxias (a deles non,
non · puido prever que alguen preferiria
tas palabras vivas do rural, e.a radio e a
que te pensas). Nun suplem·ento canee- . (non ha t.ardar) xuntar rios , fontes e re:.
televisión meten no cuarto escuro aos
· bido con auto-vergoña que titulan Eurogatos pequenos nun imenso caudal
-que talan denunciando a sua pr<?'?edéri. pa (non se consideran parte dela, evi- para presumir nos mapas dqs esGolas e
cia sioux. Conservadores que man ao
facer un ~ncoro de província completa.
parlamento coa capa de don Fruela, ex- · dentemente), xuran que as vacas de Diplican pola contra com¡:i misioneiros que ' namarca ou Escócia saudan en inglés
Auto-noxa, tóbia· á terra, terror á aldea
. é causa de amortizar o ,campo e apartan , aos parl~mentários galégos que acuden
que quixesen sobrevoar a todo gas por
a
amolecerlles
admirativamente
a
blan. excedentes do GenstJ agríco/éJ coa mesun· viaduto, uñha auto-estrada máis an- ·
quit
a.
j\quel
grado
tan
.culto
merece,
, ma velocidade con que un xap'onés
cha que longa, grande conia unha filloa
polo
·que
se
ve,
andar
ce1be,
que
o
que
move as fichas dun ábaco: Un diário de
de cemento, furada só 'polos rañaceos
é o de nós quéreno mellor en campos
tirada faraónica editorialízanos con que
·dos bancos ...Un futuro no que o campo
de
concentración.
_
O
.
noxa
pala
córrexa é tempo de pasar "de. la apat ía al in-se poda mirar pola televisión, sistema
terés, ne la corredoira a la autopista, de . doira ainda .é máis drtícil de comprenPal , que dá un_verde próprio suízo. O
.
der.
Nv.:>
la
xente
que
manda
aos
seus
la vaca a la granja, de! pasado al futu-
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a long a rua ascendente dos
. com ércios que durante tan. tos anos ad miní~trara Sir
Joshua Hassan, pertrech ada por
"bobbies" con acento alxecireño ao
paso marcial das Royal Pipe 's Band,
avanzaba no solpor do cinco de Xaneiro a magnífica cabalgata de Xi braltar.
'
· Os británicós tacian deixadez dos
seus costumes · prescindindo de
Saint Claus , promovendo a tradición
.
hispana dos Reís ·de Oriente. .
Claro que ali Melchor era subst1tu ídq polo Príncipe de Gales, Gaspar polo Duque de Windsor e Oaltasar ·- e:· cadra por rvreto- transformado nu n grande ·King-Kong. .
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