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'.A ADIANTE .' UN PLAN PARA

sussT1fOl'll;O,,.~~

Un armador hOlandéS",:. ·
a óitocentos mariñ~iró$ :>
·polas leis de .· Pa

Iniciativa
Governo central: S. Salgado, o
Reconversión
popular por
no agro através xiro de 360
fotógrafo do
unha lei forestal do saneamento graus
. Sahel

•

Por primeira vez na Galiza vai ter
lugar a apresentación dunha iniciativa popular para que o Parlamento autonómico aprobe unha
leí de política forestal. Nestes
momentos .estase a criar a co-misión xestora que redactará a
leí para logo apresentala no Parlamento e empezar a recollida
de firmas, nun mínimo de 15 mil.

Os viciños de Abadin están a
den.unciar a forma na que se
está a facer o saneamento do
gado vacuno que, segundd eles,
parece esconder a reconversión
no agro galego; tendo duas ei- _
vas principais: as escasas subvencións -que endebeda ainda
máis ao agricultor e o número
de animais que teñen que s~r ·
sacrificados.

Páx. S)

(Páx. 8)

Despois de vanos meses de
aborrido suspense, oe dimes,
diretes e desmentidos, fíxose
por fin a crise de governo, ou
reaxuste como prefiren chamalo
os seus artífices. Foi a remodelación máis grande -que non
profunda- das feítas por Felipe
González desde o seu acceso
ao poder no 1982, e ven confir7
mar fundamentalmente as liñas
socialdemócratas.
(Páx. 12)

Pasando ·durante máis de duas
décadas por máis de sesenta
países do mundo, este brasileño
de 44 anos concebe a fotografia
como compromiso e como forma de vida. Premiado en numerosas ocasións (Eugene Smith, ·
WorJd Pres.s . Photo, Príncipe de
Astúr:as, Osear Barnack), Salgado expón con claridade a n~ce
sidade de asumir un compromiso, mesmo militante, coa sua
(Páx. 17 e 18)
profisión: ·
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·NESTA SEMANA

ANOSATEBBA

___N_º_35_0_-1_4_XU_L_LO_D_0_1_98_8__________---:..,..-----------~r-------,----=-------:---:--------'-----------·O traballo nas Plataformas e nos ·
barcos de aslsténcla é dos máls duros
que se coñecen, tanto polas
condicións de traballo como polas
medievals relaclóns laborais que as
regulan.
·

Leva adiante-un Qlan Qara substituilos QOr asiáticos

Un armador holandés despide ~ aitacentas
mariñeiras galegas palas leis de Panamá
Oitocentos.mariñeiros enrolados cun armador horandés están desde hai un mes baixo ameaza de despido.
· ,
.· A empresa pretende substituilo$ por man de obra asiática por abaratar cust~s .
. E un patrono europeu que se remite á lexislación panameña para resolver un conflito con -traballadores
europeus sen que·nengun estamento xurídico do Estado nen da CEE teña polo que se ve nada que dicer.
G. LUCA DE TENA - A. EYRÉ

A Heerema Marine
Contractors é unha empresa
holandesa que ten na sua
nómina máis de oitocentos
traballador~s galegos,, pero
que non está abrigada poias
normas e regulamentos do
seu país n~n da CEE. .
Seguindo unha tendéncia
das navieiras europeas
desde hai dez anos, opera
cunha matrícula de
comenéncia que lle permite·
chegado o caso prescindir
. da dotación galéga dos seus
·. barcos e substituilos por
personal procedente de
Filipinas, Marrocos,
lndonésia, Malásia e ·
Campuchea. Oitoceritos
galegas poden ir ao paro con
mdenizacións ridículas se a
Heerema dá levado' a termo .
o seu plan de substituilos.
Máis unha vez demostrara.~e,
que é posíbel aforrar en salaáios
e·antiguedade laboral dunha ma.neira . expeditiva e impu_ne, sen
qué a lexislación do país do que
contrata, . nen -. a do contratado,
nen a da CEE podan evitar o
abuso ou servan sequer de referéncia legal para.os traballadores
no seu ámbito. A notícia - dun
despido masivo con substitución
da man de ·obra por outra pr6ce-dente da marxe máis deprfmida
do amplo mercado de traballo do
Terceiro mundo, non cadraria
coas normas laborais do Estado
. nen do Mercado Comun pero
pódese apresentar como un
acontecimento sen referéncia legal, :como conflito lonxano e estraño, , se acontece a bordo de
.tres barcos qu~ operan en águas

do norde de Escócia (o Balber), ros contratadqs. Os riscos que
· Os oitocentos galegas que traNova Orlearis (o Odin) e Rotter- conleva este traballo abordo, en ballan para a Heerema (a empredam (o Hermont). Este pertencer continuas manobras de carga e sa ten un total de novecentos)
a unha planta de pfodución que descarga (estes barcos tamén proceden de Moaña, Marin, Rinon ten - os ,pés en nengures son coñecidos como barcos veira, Fisterra e Vigo. Os tres
pode facer saltar notícias coma grúa) agravan a proba psicolóxi- barcos da compañía ocúpanse
a dos despidos da Heerema con . -ca que supón estar suxeitos a un da asisténcia e suministro das
normalidade aparer:1te-:calendário de traballo no que plataformas 'marítimas de prosnon existen os descansos, coma pección petrolífera que sondan o
Abaratar costos
- nas mesmas plataformas petrolí- subsolo mariño na beiramar no
feras que estes buques de abas- Golfo de México e no Mar do
tecimentos e apoio serven.
_Norde. As ameazas de despido

0

COLECTIVO
GALEGO OFERECEU
TRABALLAR MENOS
HORAS ·CON .TAL DE
QUE A EMPRESA
ADMITISE AOS
DESPEDIDOS

afectan ás categorías todas dos
ofícios de abordo que son os de
soldadores, torneiros, maquinistas, electricistas, mariñeiros, lavandeiros, operadores de grua,
armacenistas, engrasadores, cociñeiros e camareiros. O especial
calendario laboral desta frota ten
facilitado a empresa a via utilizada para os despidos. Nos barcos
da Heerema cada mes de traballo sen sábados, por doce horas

teñen por frente ao representante.do governo
Central que os califica de inimigos da lei e a
arde por pedir oito horas de traballo e un retiro comparabel aos que percibe un traballador
en terra, xa que non axustado a un ritmo de
traballo liminar. Os traballadores das plataformas teñen un patrono holandés- ·e acordan
con el un contrato que nalguns casos xa
cumpriu os vintecinco anos, pero deben se
remitir aos tribunais do Panamá. Nun contrato
realizado na Europa entre europeus, non teñen cousa que dicer as institucións da Autonomía, do Estado ou as·comunitárias? Se poden estes patronos extremar as condicións
de explotación até o límite da resisténcia humana e facer frente ás protestas·coa medieval
Lei Penal e Disciplinária da Mariña Mercante,
por unha banda, ou as leis laborais do Panamá, para que serven estes barrocos edifícios
· xurídicos que nos arrodean? O dia qu~ a inxente povoación de Galiza que traballa 'abordo dos barcos adquira o dereito a voto, á sanidade, á seguridade social e a ser xulgada
pola me~.ma leí que lles esixe obrigacións, teremos dado de seguro un páso cara o título
de estado de direito. o

diárias .de xornada, supón o diclamantes po seu pasto de traballo substituido. O 2~ dº Xuño
reito a cinco dias de descanso.
Estas horas cotízanse a 19,50'. os traballadores volveron nova-·
florins· holandeses por hora. Xe-- mente á folga e a Heerem.a planralmente, o traballador prefire a texou ante os tribunais holandeopción de_perceber a compensases. xuício sumarísimo por pre.:..
ción en metálico dos dias de
sunta ilegalidade·. A ITF (Interna...:
descanso acumulados· á de facer
tíonal Transport Federation ou
uso efectivo deses días de desFederación
internacional
do
capso. A medida estabelecida Transpor1e) recomendou aos folAmador Meló'} forma parte do
obra bar-ata. Fixemos logo ·
despois de até quince: anos de
guistas que voltasen ao traballo
comité de empre.sa da Heere- . unha · série d~ propostas .para
para suspender o proceso do
traballo, é a de vir a terra con vinque nos desen explicaéión
ma como tripulante -dun dos
xuício e poderen asi reanudar as
te días. de vacacións cada seis
tres barcos grua que asisten
cumprida de a que se debía
me~es e permanecer dous menegociacións coa·empresa.
as plataformas da empresa no
que- un persoar que levaba na
ses en situación de f!Xpept9tiva -· Nesta nova situación que viven
mar do Norde, no Golfo de
empresa 25 anos se mantivese.
de f!mbarque non .r~tribwda. Este
os mariñeiros despois do 29 de
México ou en águas de Holanen terra sen perceber paro nen ,
peno~o ~e vacac1ons non pagaXuño, a reivindicación principal
da; "Xa non estamos en fólga. ' compensación de nengunha ·
consiste na reincorporación ao
das finaliza cando o armador re-explica desde .Rotterdám," · clase. Asi foi como levamos a
, clama novamente ao traballador
traballo de todos os afectados ·
efeito· unha folga 9e tres horas
onde se celebran estes días as
para embarque.
palas novas contratacións ainda
negociacións
co
armador.
Fóe a empresa solícitou negociar ·
que para iso fose preciso. que o
ramos á folga porque a Comen Amberes~ ·O fracaso ·destas · Despido de fei~o
colectivo galego tivese que tra.pañía mantén a maioría do · _negociación d~sembocou nunComo procedimento de despido . ball~r solidariamente menos' hopersoal na casa. Alguns · reva- ·ha folga de sefe días. Par:a as
ras.
A
empresa
non
compromete
de feito, os armadores abstivéban xa dous anos nesa sitüasegundas negociacións coa
unha
resposta
en
·
tanto
que
os
ronse de chamar para. embarque
Pois
se._guian
·
n
á
compañía ·e_ntramos en corición.
Como?
aos traballadores en turno de traballadores insisten en que
: nómina, estaban nas ·suas ca- ~ tacto coa ITF e através deles
se
defina
sobre
o
e.
a
mpre
que
descanso. As suas prazas comeco sindicato. ELA -STV."
personal e as novas contrata- · • sas e cando chamaban portezaron a ser ocupadas por mariléfono
ás
oficinas
da
empresa
cións; en qlle negócie o sistema
ñeiros asiáticos. O 23 de Xuño os
dicianlles que non hábia trabaNeste.~ · días a discusión enllo".
treos traballadores dos barcos
trescentos galegas embarcados de reparto proporcional de marigalegos
en
cada
barco;
en
ñeiros
grua e· 'a empresa Heerema
foron á folga por tres horas como
que. se negócien as indenizacéntrase nas cóndicións desa
Plans de sustitucións
forma de protesta pola situación
proposta de renovación de- '
que estaba a criar a empresa c1óns con arregro á lei de Pana- ·
persoal. ''Consideramos que o
Os oitocentos gale~::ios dá Heeabordo dos barcos. A Heerema má e que produza un novo conrema, que son o. oitenta por · importante é qué non haxa
respostou cunha oferta de inde- trato que asegure a continuidadespido global. Nos barcos
cento do personal da empresa,
nización de oito horas diárias por de. Tamén se esixe que o salário
somos maioría de galegas ainalternan desde hai anos temdoce dias de, despido sobre cada para a situación de expectativa
da que intervimos nas negopadas e.n terra sen salário con
ano traballado, cun tope de dez de embarque sexa de oito horas.
períodos de traballo intensivo ciacións en igualdade cos douanos. Neste caso, o trabállador . Todos estes extremos configuabordo. Nesta situación en te- tras a1,.1tonomias·. A empresa
P.erceberia unha cantidade apro- ran un convénio que os traballadores dos barcos das plataforrra foi onde . coñeceron os quer prescindir dun persoal
ximada de 650.000 pesetas.
O
plans de substituilos por man que lle sobra pero non podeA Heerema, como outras fir- mas non tiveron nunca.
de obra máis barata. "Dicíanos mos adiantar cantos . serán.
mas do sector, ten domicílio fisDiscutimos agora a cuantía
que non había traballo :....Cocal na Suiza, opera desde HolanARMADOR
menta este · representante. do dos despidos e os baremos
da, mantén unha oficina en Bru- HO LAN DÉ-,:-s--..,a=--u--=E--=R-=EComité de Empresa, mariñeiro que ·se iles han aplicar" A disxelas para as relacións adminisC!JSión sobre os baremos que
de Dena no Salnés. Daquela,
trativas coa CEE e abandeira os SOLUCIONAR OS
como era posíbel que estive- a empresa quería aplicar proseus barcos en Panamá. A em- PROBLEMAS
sen a meter persoal douti-a na- vocou un enfrentamento entre
presa remítese á lexislación do ECONÓ-M-,-IC~o~s=----o comité de empresa e a UGT.
cionalidade abordo dos barpaís do Canal para todo o que
"Estamos en contacto con ITF
cos? Porque ternos pleno conse refira aos contratos de traba- DERIVADOS DA BAIXA
vencimento de que intentaban pero non ternos nada a ver coa
llo. "Vímonos na obriga de utili- DO PETRÓLEO
subs~ituir .o persoal da compa- . UGJ, que pode estar afiliado
zar vários dos promédios por
ñía por outro de Malásia. ·E ao primeiro pero non ten inter- .
profisión para podermos acadar SUBSTITUINDO OS
todo. por sacar avantaxe eco- vención .nengunha neste proas indenización que acadren ao GALEGOS POR
.
nómica. Por iso traían man de biema. Efectjvamente, a UGT
convénio panameño" explica
unha carta de resposta aos re- . MALAIOS

·'A empresa que~e ~ubstituirnos ·por malaios'

Amador Melón,

·membro do· C.oníité da Heerema

0

ten un baremo estabelecido
coa compañía, pero a 'nível
particular! Oitenta ex-compañeiros - nasos pléitearon coa
empresa por mediación da
UGT no decursos dos tres últimos anos. Pero eses baremos
.están por baixo do que-asinala
a leí de Panamá. Consideramos que a UGT non procedeu
adecuadamente ·e anulámdslle
logo toda interve.nción 'nesta
negociación".
·
As medidas de seguridade
nestes barcos non .están á al- tura da perigosidade do trabatlo_. "Hai medidas de segufidade que en certos sectores da
compañía se levan moi estritamente, pero noutros pásase de
largo. No sector noruego, estas normas obsérvanse con rigor, pero neutras partes, como
rio Golfo de México ou nacosta de Holanda, non ·se esixe
tanto. Este traballo é sen dúbida moi perigoso. Dentro do
_que cabe hai . seguridade pero
esta remat_a na experiéncia de
11 ou 14 anos .de ·cada mariñeiro que procura buscar a sua
própria seguridade."

Emigrantes ilegais
~mador Melón di ·que están a

mq.nter negociacións cunha
multinacional. . "O presidente é
holandés, pero hai asociados
noruegos e norte"-americanos.
Nqs $Ornas emigrantes ilegais.
Non textualmente, pero dentro
dunha legalidade non estamos
porque traballamos sob a bandeira de Panamá que non ten~
convénio con España. En palabras \(Ulgares, estamos a traballar baixo bandeira pirata. o

Unha folga decisiva contra
os abusos das:bandeiraS de~ comenéncia ,
A mesma bandeira de Panamá que agora serve de cobertura
legal á empresa holandesa "Heerema" para tentar de romper
os contratos con oitocentos mariñeiros galegos, é a que
ondeaba na plataforma da Brown&Root en águas noruegas.
Gen mariñeiros galegos viviron daquela un mes de folga
baixo ameaza de despido e todo xénero de coacións por .
parte da patronal e as autoridades noruegas. Foi en Outubro
de 1978. ·

consecuéncia da elevación do
précio do cru tentaban a rentabilidade de sistemas sofisticados
de perfuración do subsolo. O
centro principal deste novo mercado .de traballo foi a cid ad e holandesa de Rotterdam desde a
que operaba·n as compañías
Brown & Root, .Heerema, Santa
Fe ou Nederlans. •
, ,

Sindicato marelo
A plataforma de Statfiord era
precisamente propriedade da
Brown & Root e estaba situada a
unhas l80 millas da costa noruega, e unida por . un helicóptero
(nun vóo de _máis de unha :hora)
coa cidade de: Bergen. Xa que as
leis noruegas non permiten tra-'
ballar a contriatados non sindica-

O traballo ~ máis perigoso ·
-

Os barcos de abastecimento; brado máis .de trescentos
apoio e asistencia ás platafor- · m-ortos e .un alto número de
mas de exploración submari- eivados nos últimos quince
ña, forman parte integrante do anos. A construqión é o períoconxunto operativo. Estas illas do que contabiliza o número
máis alto de acidentes, ·Xa que
artificiaiS de Chapa de ferro,
con até seis mil toneladas de abriga
traslado· e asentadesprazamento; non poderían· manto en alta mar de pezas
sobreviver sen a continua · de até 300 toneladas . .
asistencia dos gr.andes remolNos cálculos de segÚridade. '
cadores coñecidos coma bar- · destas illas boiantes considécos grua ou Supply Ships_; ranse as veloéidades superfi"'.'
Esta é. a razón de que os
ciais do vento e a intensidaae
25.000 · traballadores galegas da mar rexistadas nos cen
empregados nas · costas de · anos anterioes . . No mar do
Noruega, Inglaterra, Liberia,
Norte os estudos preliminares
Australia, Borneo, ' Canadá
consideran ventes ·superiores
aos 63 metros por segundo e _
Oriental o Caribe ou, o Mar do
.Norte se identifiquen como os
alturas .de ondas de quince
das plataformas. O recente inmetros. Os .barcos de apoio
cendio da plataforma Piper · están obrigados a suministrar
Alpha é un tráxico recordato-· material, apoio operacional e
rio do perigo que encerra este
"'.íveres ás plataformas nestas
O ,
oficio . de· mar que xa leva co-. coridicións extremas.

ªº

A folga de Statfiord descobria á
opinión pública galega as condicións nas que estaban a traballar
moitos galegos en plataformas
de todos os mares. Cando os re-·
captores _ habituais de man de .
obra emigrarite comezaron a

sentir os efeitos da crise do 72 e
reduciron a sua oferta de emprego, emigrantes galegas baixo .,
esta nova situación procuraron
traballo, no negócio én forte ex-:pansión das plataformas de ~x
tracción petrolífera, que coma

dos, a empresa Brown · &Root
criou daquela o seu _próprio sindicato. Esta organización é a encarregada de garantir que os trat>alladores cumprari 28 diás de
.. xornada continuada en dous turnos de 12 horas. O turno de seis
da tarde a seis da mañá ·é o que
se reserva para os operários galegas e doutras- partes do estado. Na folga da plataforma de
Statfiord, reiv'indicábase o pago
do traballo nocturno, que se
igualase a ·dieta tje terra e mar, o
. ingreso na seguridade social noruega e a equiparación a todos
os efeitos aos traballadores do
país da casa armadora. Os noruegos respostarqn metendo
unha brigada de policía anti- terrorista na plataforma · contra os
folguistas. Un helicóptero pousou na pista da píataforma ·oito
homes armados . que caminaron
aos obreiros a .subir ao aparato.
A negativa destes foi secundada
polos próprios traballadores noruegos da plataforma, quE? até
r ese momento mantiveran unha
atitude pasiva. A .folga de Stat"fíord tivo carácter histórico en
Noruega. Antes do mes inteiro
de paro que protagonizaran os
traballadores .emigrantes, nunca
· nengunha empresa r:ioruega recoñecera · un . comité de folga
como representante directo dos
trab'alladores de e.ara a .negociación_. Aquela tradición quedot.J
·rota en Statfiord.
· O
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Enviando un cheque bancário a nome de AN'OSA TERRA ·por val~r de l.200 Pta. ~rá oDECENARIO na casa ~ custes de ~~o

"~

·:

'

.

ft.A L1ZA· EM· UN
o·
.D

Análise do Mapa Sanitário (Páx. 8)
Comeza a fallar o acorde de ASTANO (Páx. 9)
_de_F_e_rr_o1_·e_n_a_De_p_uta_ci_ón_d_e_A__:~_oru_ña_(P_áx_,·__.:.?)_ _ _----"~--------·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_le_m_án_ia_a_ctu_a_l,_vérán do 88 (Páx. 13)
Otércio norte polémico én Ares (Páx. 7)
O PSOE en.pre-campaña no Concello

g' ·

QALIZA·POLÍTICA

Por primeira vez na·Galiza.

Cdmezaron os contactos

Iniciativa ·popular sobre A fusión -entre o ·PNG e -PGN
semella difícil
a política forestal

Por primeira vez na Galiza
vái ter 1ugar a
apresentación dunha
iniciativa popular para
que o Parlamento
autonómico aprobe unha
lei de poi ítica forestal.
Nestes momentos estase
a criar a comisión xestora
que redactará a lei para
logo apresentala no
Parlamento e empezar a
recollida de firmas, nun
mínimo de 15 mil.
O sábado dia 9 de Xullo tivo
lugar a primeira reunión preparatória para pór en marcha
unha iniciativa popular (a primeira que se apresentará na
Galiza) para lograr a redacción
dunha lei, e a sua posterior
promulgación, que regule a
polltica forestal galega.
Na próxima semana apresentarase a Comisión Xestora

que será a encarregada de levar adiante esta iniciativa que
constará de tres fases: redacción da leí, apresentación no
Parlamento para a sua toma
en consideración e recollida
das 15 mil firmas necesárias
para que poda ser defendida
no pleno. Defensa que terá
que realizar unha persoa que
non sexa parlamentário na actualidade.
A iniciativ? está impulsada
por diversos grupos ecoloxistas, entre el~s Adega así
como palas organización de
base do BNG. Na sua comisión redactora que se reunirá
o próximo martes dia 19 estarán Ramón Varela e Carlos
Vales de Adega, Eudósio Alvarez do BNG, e representantes sen designar ainda por
parte da Sociedade Galega de
História Natural e do Centro
Forestal de Lourizán.
Nesta lei estarán cóntemplados os pontos fundamentais recollidos como acordos
da Comisión Especial do Parlamento sobre os incéndios
forestais e as alternativas elaboradas polos grupos ecoloxistas, constando de catro
grandes apartados: conservación e millora do patrímónio
forestal; política de repovoación e produción; medidas
políticas para a industrialización e plan contra incéndios. .
As 15 mil firmas necesárias
para que prospere unha acción popular, segundo lei recentemente aprobada polo
Parlamento Autonómico, está
previsto que estañan recollidas para o mes de Novembro,
ainda que os promotores pensan sobrepasar con moito a
cifra marcada pala leí.
Esperan, ademáis, que os
distintos trámites parlamentários fiquen rematados no mes
de Agosto, podendo asi iniciar
xa a recollida de firmas, algo
que ten que ser fiscalizado
O
polo próprio Parlamento.

O Partido Nacionalista
Galega·e o .Partido .
Galeguista Nacionalista ·
comezaron contactos cara
unha posíbel confluéncia
entre as duas formacións,
ainda que, de momento,
parece difícil, pois uns e·
outros semellan procurar
camiños distintos.
O PNG e o PGN van comenzar
esta semán os seus · primeiros
contactos formais, para estudar
unha futura confluencia partidária, despois de que houbese outras duas reunións "informais'' na
llla de Arousa e Compostela que
protagonfzaron Rodríguez Peña
e Fariña con membros do PGN.
Agora a diredón · do Partido
Galeguista aprobou o comenzo
das conversas oficiais porque,

segt.Jndo o Presidente do PGN,
Manuel Beiras, "estarrios dispostos a perdoar o que nos fixeron,
porque entre irmaos hai que esquecer os enfrentamentos como
se fai nas verdadeir~s famíliqs". ·
Segundo Manuel Beiras o que
hai que tratar é de facer un frente
.contra Fraga e o PSO~ que son
os verdadeiros .i.nimigos e que
"nos van comer se non nos ·unimos", pretendendo que se faga
unha frente común entre todos
· os nacionalistas, "ainda que sexa
con só catro puntos básicos de
confluéncia e cada un coa sua
_ própria candidatura". Pero no
PGN considérano como case imposíbel, polo que qu~ren comenzar a unión polo PNG; "integra..:
dos, pero non asumidos" di
M.Beirás.
·
É contrario asi ·o PGN á sua.disolución no PNG, que o que pretende é que, seguindo as resolu-

cións do seu congreso, que se
opuxo ~a integración de grupos,
que o Partido Galeguista Nacionalista se disolva ~ se_integren
os seus militantes un por un na
formación liderada por Goniález
Mariñas.
Outra posibilidadé seria a captación dos militantes do-. Partido
Galeguista que puderan aportar
votos como Sayans en Santiago,
Granxeiro en Lugo ou· Dora en
· Arousa, prescindindo dos vellos
galeguistas.
· ·

O Mitin das Arengas
O PGN quer resucitar o Mitin das
Arengas na tradicional noite do
24 de Xullo, tentando que nel
participen o Bloque Nacionalista
Qalego, PSG-EG, PNG -e PGN,
para o que están sond~ando as
distintas formacións políticas,
realizándose só se aceitase o
BNG, segundo Manuel Beiras. O

Os .días 1~ e 17 en Compostela

Asamblea Constituinte da .Frente
Popular ·Gale~a
Os dias 16 e 17 de-Xullo terá Secretario Xeral do PCLN, un
dos partidos integrantes da nova
lugar en Compostela a frente nacionalista.
Asamblea Constituinte aa
A FPG, será unha organiz~ción ·
Frente Popular Galega,
de carácter asambleário tanto no
organización de carácter · cúmio como nas suas· organizaasambleário que agrupa ás
cións de base, cunha Direción
Nacional onde se premiará a reo:ganizacións PCLN, GC e
, presantividade dos organismos
diversos colectivos
de base e intermédios.
nacionalistas.
. As liñas básicas serán o cues- -

no parlamento autonómico", entre as que non fan nengunha distinción porque "todas aceitan e
soportan a institución". Nesta
asamblea quedará · determinada
cal vai ser a sua posición respecto das distintas institucións.

Outras das formulacións xa
expresadas e nas que van afondar nestes dous días de asamtionamento da democrácia bur- blea sonª in.dependencia.' nacioguesa que "ten a sua.plasmación nal, o-anticolonialismo, democrá"A -Frente necesária para a nasa
na política represiva que· cada cia popular, anti-imperialismo e independencia nacional" é o
dia se agudiza máis" e 0 rexe~ta- . sol~daridade inter~aci<;>!1al, ~si
logan escollido para a asamblea
coristituinte da · Frente Popular . mento do marco autonómico como a auto-O~Qarnzac1on e lo1ta
"tendo en conta que non.se arra- _contraª repres1on.
Galega, que terá lugar os días 16
e 17---deste mes na Facultade de
A esta· Asamblea están convinxou - nengun problema desde
História de Compostela, confirque o PSOE e o pseudonaciona- dadas diversas . organizacións
mando asi o proceso iniciado. o
lismo acadaron o governo de Ra- tanto das nacións .asoballadas
· 1O- de Marzo, tentando agora
do' Estado español como outras
xoi".
"ampliar un programa político
Tamén procuran "manter unha de Europa e Américá, que tamén
único e os eixos de actuación"
política notabelmente ~iferencia- van estar presentes na celebraen palabras de Mariano Abalo,
da das organizacións presentes ción do Diada Pátria Galega. O

es-

' TRIBUNA

UNHA ALTERNATIVA NACIONAL GALEGA DESDE A ESQUERDA
ÁNXEL GUERREIRO

Unha alternativa política, sobretodo espácio como o requerido obviamente o
unha alternativa política de progreso e risco de esquematizar está sempre pretransformación como a que Esquerda sente. Ao noso xuício unha alternativa
Unida trata de representar, non se redu- capaz de impulsar e realizar un prograce a un programa eleitoral nen de gover- ma de transformacións profundas, neceno. Certamente o programa é, sen dúbi- sárías..$1a sociedade galega, deberá ser
da, unha parte imprescindíbel de calquer unha alternativa unitária con \ vocación
alternativa, pero un auténtico proxecto estratéxica, capaz de xunguir nun propolítico debe definir xunto ao programa xecto comun ao conxunto das forzas de
as forzas político-sociais que poden so- esquerda e progresistas. Nese senso tal ·
portar aquel, impulsalo e facelo r~alidade proxecto · deberá ter inevitabelmente
na prática social e institucior:ial. E por iso doas vertentes: 1ª) ser un ha alternativa
que Esquerda Unida basea a sua defini- plenamente galega, enraizada na nasa
ción en tres aspectos básicos, impres- soci.edade, e ser, ao tempo, expresión
cind íbeis para artellar unha alternativa de das propostas ·axeitadas á nasa realidaesquerdas para unha Galiza de prog_re- de nacional, e ao tempo ter a plena soberanía para poder aplicar sen depenso:
1.- Análise da situación da Galiza ac- déncias alienantes. 2ª) A outra vertente
tual e da xestión das forzas que até· hoxe imprescindíbel- á a dimensión estatal e
hexemonizaron a vida poi ítica e governa- europea que calquer alternativa gal~ga
debe contemplar se quer ser un proxecron Galiza.
2.- A definición da proposta programá- to transformador e que, sen prexuício da
sua total soberanía, estabeleza as aliantica propriamente dita.
3.- A definición das liñas mestras da zas a nível de estado e da Europa.
Neste· senso non pode confundirse a
estratéxia política que pode realizar tales
soberanía dunha forza política galega co
propostas.
A este último apartado dedicamos o , illacionismo que conleva a ir;icapacidade
de configurarse como alternativa poHtica
artigo de hoxe, conscientes de que nun

enfrentar ás forza:s transformadoras ga·
e de governo na Gal iza. Desa -reflexión
derívanse as nasas diferéncias actuais . legas entre nacionalistas e non nacionalistas. Tal atitude imposibilita o avance
cos proxectos nacionalistas qe esquerda converxéncia das forzas sociais e poda, -tanto no que afecta ás bases sociais
como a necesidade da unidade das for- - líticas de esquerda e progresistas -e
constitue un sério atranco ao proceso de
zas progresistas e as alianzas que desde
construc.ión dunha alternativa real á dia Galiza son preciso artellar para facer
viábel un proxecto transformador da · reita e o centralismo na .Galiza. Desde a
nosa óptica, como queda dito, unha alnasa terra.
ternativa galega de esquerdas deber:ia
Efectivamente, os portavoces naciotentar de xunguir nun proxedo comun
nalistas manteñen hoxe, entre outros,
ao conxunto das forzas progresistas, isa
tres postulados ·que impeden esa convesi arredor dun proxecto nacional galega.
rxéncia estratéxica coa nosa política: ·a)
c) Finalmente as forzas nacionalistas seos partidos nacionalistas están hoxe aloguen se·n coñtemplar a dimensión estatal
nxados, cando, non enfrentados, cfoa
e europea que toda alternativa galega
maioria do movimento obreiro organizadebe contemplar, un plantexame11to que
do, _sen o cal é imposíb~I artellar unha
confun<de a necesária soberanía desa alalternativa galega de progreso. b)· as forternativa nacional galega co illacionismo
zas nacionalistas tentan volver divídir e
estéril. Por consegujnte Esquerda Unida
tendo en conta esa realidade, e sen perder a nosa perspectiva estratéxica de
FORZAS
converxencia cos nacionalistas de esNACIONALISTAS
querda, adicará todo o seu esforzo· á
CONFUNDEN A NECESÁRIA mobilización do pavo gale.go en base ao
· político e programático que o
SOBERANIA CO ,_ _ r proxecto
caracteriza.
o

~S

ILLACIONISMO ESTERIL

Ánxel Guerreiro é secretário xeral do PCG
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-ISFRU-TE DAS VACACIONS

APRETE OCINTO.
, Divírtase. To~me o/sol. Reláxese.
Encha o seu carpo de·alegria, a sua mente
de,paz, a sua cám.ara de paisaxes e o seu
paladar ·de gastronomia.
Non se prive de nada. .
Pero ·aprétese o cinto.
. O·cinto de seguridade do seu
autom.óbi 1,·da ro.
O contrário é moi perigoso.
Un exemplo:
.
·A 80 Km/h, un automóbil frenado
.. qruscamente, adquire
unha inérciq tan brutar
que o ~subiria a un tellado
-dun edifício de sete plantas.
Se-te plan-tas. ~
..
Aprétese .o cinto. . -Se ten oportunidade
·
escoite esta cassette. ·
. Chegará moi lonxe na vida.
Ten moito que decirlle.

~ ._.,
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Coas ofensivas contra o· p.residénte da Depwiación de A Coruña·· e o Alcalde de_Ferrol

O PSOE prepara activamente. .
as eleicións autonómicas -~ próximo ano
O Partido Socialista ·ten
fomentado nos últimos
tempos diferentes iniciativas
que, segündo todo parece
indicar, van dirixidas ·
directamente á preparación
das eleicións autonómicas
do próximo ano. Neste
sentido cabe'ria interpretar
as "embestidas" contra o
Presidente da Deputación
de A Coruña e' o alcalde de
Ferrol e a campaña da
Xunta "Galicia, tempos
mellares".
Posibelmente este tipo de acciór.s veña motivado por recentes sondeos de carácter reservado que lle atribui rían á candidatura socialista poucas posibilidades frente á lista que encabezaría Manuel Fraga. Ante estas negras perspectivas os dirixentes
do PSOE programaron diferentes
accións tendentes a disminuir o
poder político e a base eleitoral
de AP na Gali:rn ainda a costa de
favorecer a outras formacións
políticas de menor entidade.

Contra Romay Beccaría
No mundo político é sobradamente coñecida a influéncia eleitoral dunha Deputación e a direita relación entre subvencións
concedidas aos concellos, clientelismo político e magros resultados eleitorais en tal ou cal comarca. Seguindo este esquema
o PSOE dispuxo todos os seus
arrestos para lle arrebatar a Deputación de A Coruña ao &egundo de a bordo de Fraga, Xosé

QTÉRCIO NORTE EN ARES-

• Só tres dos sete nacionalistas detidos pcila sua

presunta implicación co -EGPGC
recoñeceron, na sua declaración
diante do Xulgado Central número 2 de Madrid, pertencer a esta
organización como xa fixeran en
Ourense. Pero mentres García
cións, a Xunta da Galiza lanzaba
Matos, Sarimartín e Matalobos
- a campaña publicitária de mei- . se
reafirmaban nas suas declara, rande dotación económica descións de Ourense, Alfredo Sande -a instauración da autonomía.
~os negou toda relacción co
EGPGC, ·mália que en _Ourense
Máis de 200 millóns de ·pesetas
tiña recoñecido a sua colaborairán parar ás éaixas. rexistadoras
ción.
dunha _empresa madrileña por
- Este .detido afirmou que non
. t~ntar convencer.nos aos galegos. ten nada que ver coas acusade que a nosa terra vive tempos
cións que· lle formulan e que se
mellores. A axéncia de publicidase inculpara nas suas primeiras
de mentada levou tamén a camdeclaracións diante da policía foi
-paña da Administración éentrál e
por · sentirse presionado. Ainda
da Junta de Andalucía e a4gunque declarou ter realizado uns
has fontes vencéllana directatransportes a petición de Arias
mente co· PSOE. Naturalmente a
Curto, pero "como favo'r persoconcesión da millonária ·campanal e sen saber ·o que contiñan
ña a unha empresa madrileña
os paquetes". ·
provocou protestas e · malestar
. '
Manuel Soto e Migu_el Campuentre ·os publicitários e- produ~o
zano, aos que lles negaron a lires de vídeo da Galiza, que viron_
bel:tade baixo fianza pedida pocomo a comunidade autónoma
los seus advogados, reiteraron
galega facia emigrar ºos cartos
De esquerda a direita Francisco Vázquez, Laxe, Carlos Príncipe e M. Soto
nas su as declaracións non ter -.
coa maior facilidade. Incluso os- nada que ver co EGPGC.
Manuel Romay. A tal efeito inten- desgoverno da cidade. Tamén anúncios televisivos da cámpaña
Susána Lópes, que foi recoñosificáronse os contactos cos nesta ocasión o PSOE ofertaba de González Laxe foron realizacida polo médico antes de declaedís da CPG, oferecéndolles a á cabeza de lista do CDS, Nona dos por unha produtora madrilerar" pois padece unha epilepsia
presidéncia da Deputación con Inés, a alcaldía, con tal de retirar ña que, curiosamente, subcongrave, negou todas as acusatraballo
a
empresas
galegas
·
trata
tal de descabalgar ao al iancista. a cadeira presidencial ao primeicións e calquer relación co ExérA manobra contou co apoio de ro mandatário coñecido polas cando t en un ha carteira de pedicito Guerrilheiro, ainda que recodos elevada e que, segµndo alXosé Luís Barreiro, qµen tamén suas cellas.
ñoce ter lazos sentimentais con
gunhas fontes, canta ·con meios
propiciou contactos procurando
algun membro do grupo.
A presa social ista non foi con· inferiores ás do país.
apoios aos censurantes.
Pola sua banda os avogados
testada por centristas e socialisde Antón Arias Curto solicitaron
tas e a moción quedou no frigoríCauce a Cauce
que o médico vise ao seu defenfic_o polo menos até despois do · A ofensiva sócialista contra AP
non fixo máis que empezar, pois
dido porque mália as· -distintas
O aataque contra os aliancistas verán . O deputador socialista ao PSOE non parece preocuparfracturas qu~ padece ainda non
tamén chegou ao Concello de Anxo Teixeiro respostaba arranlle a confrontación con Xosé Luis
foi recoñeéido por nengún facu lFerrol, onde governa en minoría dea.n do a testa ·cando nunha rolBarreiro mentres o dirixente coatativo, agás un traumatólogo que
AP ca peculiar -alcalde Alfonso - da de prensa se lle perguntaba
ga estexa maniatado coa denún-·
o visitou durante cinco minutos,
Couce Doce á frente. Ali o grupo pola relación entre a _censura ao
cia do xogo , e confían en que o
tendo cita para o próximo dia 12
municipal socialista, que até alcalde de Ferrol e ao Presidente
v_oto útil faga disminuir.o previsíde agosto, ainda que os médicos
agora só mantiña suaves entren- da Deputación-.
bel aumento eleitoral das forzas
de Ourense afirmasen que necetam entos cos conservadores,
nacionalistas,
confluan
estas
en
, sitaba asisténcia médica urxente
destacouse nunh a rol da informa- Publicidade:
coalición ou por separado. - O
e algu-nha posíbel intervención
tiva anunciando a posibilidade tempos piares
E. SANFIZIFERROL
cirúrxica.
O
dunha moción de censura ante o Paralelamente a estas duas ac-

DESAGRAVIAR AO AGRAVIADO.A

-

~

MANUEL DOVAL

En poucas ocasións como a que nos
ocupa tiven oportunidade de comprobar
a profunda ignoráncia e o papanatismo
interesado que conforma a actuación
dalgunhas persoas dentro das institucións, cando chega o caso de enxuiciar
comportamentos doutras en relación a
algun tema concreto. A tan cacarexada
transición non conseguiu, máis parece
que reforzou, rachar os moldes de comportam en~o a respeito de determinados
estamentos como as forzas armadas ou
o poder xudicial, que sempre se nos
mostraron como intocábeis e todopoderosas. Nos conflitos plantexados cor:i estes poéieres as chamadas "razóns de estado" acaban por se impar, ainda a costa d e facer entrar a opinión coas razóns
máis próximas ás que se di representar,
resultado lóxico para aqueles que conciban a democrácia coma un proceso desde .arriba abaixo e nunca ao revés.
Ven todo isto a canto pola situación de que se _rexista no concello o alcalde
criada hai uns dias a raíz dunhas mano- está na abriga de actuar. Até aquí a teobras efectuadas en pleno centro do con- ría do asunta, porque logo a prática dal- .
cello de Ares, por 'unha unidade do Tér·· , guns é ben diferente erJ función dequecío Norté de lnfantaria, sen prévia comu- ne frente a quen se actua. Velaí o caso
,
.
nicación e que. deron lugar a un amplo que nos ocupa.
Un bón di-a a unha compañia do Térbio
debate social sobre o tema, e tamén
unha curiosa actuación por parte dos Norte de ~nfantaria ocórre$elle realizar
grupos municipais da oposición. Indo ao unha manobra de "rotina" consistente en
princípio. Ainda partindo do próprio mar- ocupar as ruas do concello con persoal
co legal en vigor, que alguns din ter armado e ve1culos militares, sen que nin·como referéncia (Constitución, Lei de guén, nen a máxima autorri9ade civil do
Bases de Réxime t:..ocal), fica clara a au- qoncello, · poda ,acreditar o que sucede.
tonomía dos concellos e a s~a personali- A vista da situación o alcalde, como redade xurídica própria que os coloca ·con pre$entante do conce!lo e de todos os
plena capacidade para actuar frente a viciños, decide actuar en función da sioutra institución ou particular no caso de ( tuación e na previsión do que. poda panecesidade. Non é de extrañar, pois, que sar. Consulta co próprio TérCio Norte e
frente a calquer situación de anormalida- . solicita i'nforma~ión sobre o que aconte-

ce , mais a única resposta é que a situación é "normal ", remitindo a unha infor-.
mación que . se da_ria a posteriori pero
'
que nunca chegou a ser tal.
Perante esta situación cabian duas
posicións: esquecer o tema ou pór os
feítos en coñeci_mento da xustícia e que
ditamine se as·actuacións están dacordocoa legalidade vixente. A última saída é
de pura lóxica para unha persoa que
ocupa un · cargo púbHco, que queira
manter a mínima dignidade dunha institución da que forma parte. E así o entenderon a maioria dos viciños de Ares.
Quen pareceu entendelo doutro xeito
foi a oposición municipal. Nunha curiosa
operación de ,malabarismo politice eríxense en defensores intransixentes das
Forzas Armadas e califican a actuación
da alcaldía como un agrávio que hai que
rexeit~r. o tema principal, a celebración
das manobras, parece interesarlles moi
pouco, ao igual que as repercusióris que
as mesmas tive.ron ou -p_uderan ter para
os viciñbs e viciñas de Are.s. O único_importante para eles é reparar o "agr~vio"
e demostrar a maldade e o ·escuro interese da alcaldía na sua actuación. Oeste
xeito teñen qúe ' refugar dun debate público sobre o tema porque ·saben que o
teñen .perdido de antemán, debate que

-/S.. OBXECTIVl_DADE NON
PODE VIR DETERMINADA
POR QUEN ~STÁ
.
ENFRENTE, SENON POLA
CERTEZA NA DEFENSADOS REPRESENTADOS

logo mantén o BNG ·en solitario. Critican ·
á- alcaldía pola falta de información e poñen o berro no ceu porqué o BNG convoca unha asamblea popular sobre o
tema, porque saben que a sua opinión
non sintoniza co povo ao que din representar. .
Curiosamente aqueles qüe talan a cotio de prestixiar .ás institudóns son os
primeiros_que fan deixadez da sua responsabilidade polo simples feíto de ter
enfrente un poder como o militar, esquecendo que a obxectividaqe á hora de actuar non pode vir determinada por quen
está enfrente senón pola certeza na defensa dos representados. Sempre que se
parta da ~upeditación do poder militar ao '
poder civil. E "Ísto non 'é unha valoración
sustentada por un determinado posicionamento ideolóxico, senón a coincidén;cia na valoración de moitos víciños e viciñas de Ares de _posicións ideolóxicas
moi diferentes ás do BNG. lsto debe
querer dicer, ·como mínimo, que _a decisión tomada por votos no seo da corporación non ten·outro valor que querer gañar por votación o que non son capaces
·de facer por argumentos.
Causas veredes. Agora din que van
desagraviar.a quen de verdade agraviou,
porque segundo eles a actuación da alcaldía supuxo unha ofensa.ao Qon nome
da institución militar. Como dicia un viciño ao sair do Pleno referíndose á atitude
dos concellais da oposición, "só vos faltou pedirlle ao Tércio Norte que a próxima ve¿ veñan con fogo real, a ver se daquela vos inteirades e dicides qu_e hai
que facer _algo. Por enriba de burros apaleados".
oManuel O.oval é Alcalde de Ares_polo BNG
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MAPA SANITÁRIO

Reclamacións sobre parróquias·e lugares,
.
ubicación de cabeceiras .e critérios de persoal por habitante.

O Mapa Sanitário esquece
a realidade da organización ·territorial
200.000 e 250.000 habitantes.

O modelo de. organización
.territorial, en especial polo
esql:Jecemento da realidade
de parróquias e lugares, (!Si ·
como a ubicación de
cabeceiras, e o critério de
personal de enfermería por
habitante, atraen as
principa:is alegacions ao
Mapa Sanitário da Galiza,
abertn a información pala
Consellaria de Sanidade
despois de experimentar .
sucesivas modificacións
desde Outubro de 1984.

Estas áre.as comprenden as Zonas de Atención Integrada e as
Zonas de Saúde de Atención Primária para as que se debe esixir,
segundo a~ opinións recollidas
de traballadores da sanidade,
unha Jacilidade máxima de comunicación cu.n máxim9 permitido de 1 hora para a Area e 30
minutos para a Zona.- Para a
INTG a cabeceira de Zona de
Saude deberá situarse na lbcalidade meirande e non necesariamente na cabeceira do Concello;
asimesmo, deberá estar naquela
rota que achegue
povoación
ao hospital de referéncia no senA proposta de revisión e adaptaso centrípeto. Advírtese que esción do Mapa ·sanitário arranca
tes critérios foron ignorados pala
da división xeográfica do territóXunta, tal coma no caso Cerderio por municípios e zonas asimi- ·
do-Forcarei, ·ao ubicar a cabeceiladas, de xeito que o primeiro
ra en Forcarei e non en Cerdedo.
grau comprenderá o nivel muni· · Ainda que o informe técnico de
cipal no que se mantén a distrirevisión, retírese en máis dunha
bución de distritos sanitários
ocasión aos municípios obxecto
existentes. Disto resuitan 312 zode atención especial, estes non
nas de Atención Primária corres- ·
aparecen na realidade do Mapa.
pondentes a fados os concellos
A INTG propón modificar conmáis duas zonas asimiladas. En- .
cretamente as áreas da Coruña,
tre os traballadores da Sanidade
Safltiago e Vigo por contemplar
adevírtese contra do grave periun número tan elevado de habigo de instituir a división estrita~ tantes que poidan dificultar a
mente administrativa do municí- ·
~ xestión. En consecuér:Jcia propón
pio como estamento fundamen=> duas novas áreas con cabeceira
tal da planificación sanitária. A
~ en Porriño e a especialización do
falla de coeréncia entre a realida< Meixueiro como hospital rexional
de dos asentamentos, estrutura- Hospital Provincial de Ourense
de alta especialidade. A área da
dos arredor de parróquias e lucosta Noroeste con centro de
lladores
Galegas
ao
Mapa,
proterritorial
pero
sempre
cunha
adgares, e o município considérase
xestión· en Baio óu Vimianzo e a
un aspecto de correción necesá- ponse o critério de . que nengun xetivación de ~xcepcional e coa intención de desccinxestionar ao
habitante
tivese
a
consulta
perióexpresa
vontade
de
evitar
a
diviria se se quer atender ás necesim.áximo ás da Coruña e Santiadades r_eais dQ país. Na recente dica (non necésariamente diária) sión mun'icipal. Pala contra, as go.
críticas
a
esta
conceición
califi.
a
máis
de
tres
quilómetros
de
reunión en Santiago dos cadros
Outra das auséncias denunciade Sanidade e Cultura do PSG- distáncia do seu ·lugar de resi- can de excepcional o aceso da das no informe técnico para a reEG acordouse apresentar alega- -déncia. "Dada a ruralidade da poboación á Atención Primária . visión do Mapa para o que atinxe
cións ao Mapa por non contem- poboazón -indica o informe da de Saúde sen contemplar a reali- á Atención Primária, é o critério
plar particularidades e en espe- INTG- é imprescindíbel colocar dade dos asentamentos da po- de personar de enfermeria por
consultórios locais naqu·elas pa- voación en parróquias e lugares.
cial a dispersión da povoación:
habitante. Considérase este crirróqujas máis alonxada~ do centério como un dos aspectos máis
Contra a
No tocante aos critérios técnitro de Saúue". importantes da atención das
división municipal
No estúdo técnico da Conse- cos de determinación de zonas,
equípas
de saude.
O
Nas alegacións presentadas pala llería de Sanidade faise referén- a Area de Saude terá de abarcar
G.L.T.
povoación
de
entre
lntersindical Nacional dos Traba- cia ás peculiaridades da división _ unha

a

•
Sete mil millóns de.beneficios obtivo Red Eléctrica
durante 1987. O pasado exercício foi o terceiro consecutivo no
que os 19enefícios de Red .Eléctrica superan aos do· ano anterior,
Ademais dos beneficios, nas
contas de Red Eléctrica figuran
uns gastos de éxplotación de
19.495 millóns, dos cales 6.731
corresponden a amortización,
6.070 a gastos linancieiros,
4.631 a traballos e suministros
vários ·e 1.585 a gastos de persoal, e uns ingresos de 27.000
millóns de pesetas.
O ·
•
As clases acomodadas
españolas gastan entre o 6 e
o 9 por cento dos seus ingresos
en cuidar a imaxe. Un 98 por
· cento das 481 persoas ás que se
lle realizou un inquérito declararon coñecer as campañas publicitárias de moda.
O Ministério de lndústria e
Enerxia gastou nos últimos catro
anos máis de 800 millóns de pesetas en promocionar a "moda
de España". Ainda asi a moda
preferida polos ibéricos é a
moda italiana. ltália precisamente realiza exportacións de máis
de 800.000 millóns de pesetas
ao ano por este conceito.
O

•

As novas instrucións

aprobadas por Renfeestablecen a proibición de fumar nos
departamentos de liteiras e camas en todos os trens de cercanias, que estarán sinalizados cos
correspondentes pictogramas. A
proibición non se estende ás plataformas dos coches nen aos
corredores.
Permit[rase fumar nos cochescafetaria e unha curiosa norma
estabelece que nos coches-restaurante existirá unha indicación
móbil nas mesas que posibilite
ocupalas por fumadores ou non,
segundo as necesidades do momento.
O
•
As mulleres adicadas
ás tarefas domésticasson o
sector de povoación máis atendido nos centros psiquiátricos
dependentes da Deputación de
Barcelona, segundo un estudo
realizado no periodo comprendido entre 1984 e 1987. A este colectivo séguenlle os traballadores
sen cualificar, xubilados, traballadores en paro e estudantes. As
anomalías máis diagnosticadas
son: neuroses (trastornos afectivos, alteracións orgánicas de orixe psíquica ou desorientacións
momentáneas da persoalidade),
seguido de psicosis (esquizofrénia e paranoia), alteracións da
persoalidade, e problemas de alcoolismo e drogo-dependéncia
O
en xeral.

$ANEAMENTO DO VACUNO

SeQundo denúncian os gadei.ros de Abadi.n

A reconversión no agro chámase saneamento
near o gado, porque diso depenOs ga_
deiros de Abadin
cos responsábeis da política de
de moito a saude das famílias e ·
están a :Cenunciar a forma
saneamento da Consellaria de
a calidade do leite, pero rexeitan
, ·f
Agricultura.
na que se est a a acer 0
Despois de várias asambleas
a maneira de realizalo porque
~aneamento do gado
informativas, ás que foron chanon avisan de cando se vai provatuno que, segundo eles,
mados como técnicos represen. ceder ao s.aneamento ou o fan
con . dous dias de antelación e,
parece esconder a
tantes das Comisiós Labregas,
·~~·'($'
ademais, o 90% das cortes sareconversión no agro
· en distrntas parróquias pasouse
~V· neadas deron ·gado enfermo,
galega; tendo duas eiyas
a firmar un escrito, para remitirlle
tendo o 1O por cento que sacrifiprincipais: as escasas·
ao conselleiro correspondente,
calo. Polo demáis os veterináno que esencialmente se esixe
subvencións que endebeda que o . saneamento se faga dun
ri6s, que moitas veces son estra- .
ainda máis ao agricultor e o xeito · máis acorde. coas necesi- ·
nxeiros, nen se ideñtifican, nen
inforQlan ou explican axeitadanúmero de aríimais que
da.des dos labregos que póde1
mente.
teñen que ser sacrificados.
rían resumirse nos seguintes
_Estas denúncias pala
pontos:
·
· Como as axudas e as suvben'
realización desaxeitada de
- Máis e millar información
cións ron chegan a nada, e os
i
labregos cantan con poucos car- ·
.sarieamento xa teñen sido
cando van .f acer -0 saneamento.
I¡
- Que entre os meses de sacritos, moitos non poden voltar a
realizadas neutras ocasións, fício e os de reposición 11.es parepor o gado, poto que se está
facéndose na Mariñá unhas· sen un subsidio de desemprego
'asi, de facto, a realizar unha veranálises paralelas por.parte semellante ao dos parados, · xa
dadeira reconversión na cabana
de Comisións Labregas nos que a prodµción é nula ou baixa
galega, que ve disminuir dia a dia
·as vacas sacrificadas, queren se- o número de cabezas e de litros
que se obtiveron uns
neses momentos.
resultados mui distintos.
- Trato especial (subvencipns, guridade de que as crias com- de leite; algo que, sexa dita· de

*• f~~
E.;;-;.
~'..

Os gadeiros· de Abadín· están
descontentos coa forma na que
· se está a realizar o saneamento
gadeiro próducír:idose un impartante malestat entre os viciños
que decidiron criar un ha comi- .
sión de representantes para talar

axudas, ... ) para as explotacións pradas son sanas, e. que sexan
con máis. do 50 por cento do . galegas, senón teñen dificultdgado afectado.
·
de~ ·para adaptarse ao país.
- Que a Administración sub- Créditos a longo prazo, sen
intereses e avaliados pola Admi- vencione vaca por vaca para po·nistración, para as explotacións der ir repondo sobre a marcha. ·
Os viciños manifestan que son
máis ·pequenas.
- ·Ante problemas pa~a repor conscientes de que · hai ·que sa-

paso, é o que procura o Estado
Español e o Mercado Comun;
con dous agravantes _ ademáis:
son os agricultores máis pequenos os perxudicados e non cobran nengunha axuda mentres
non podan ·producir como acorre
·
o
neutros sectores.

1
.

entremuros, 12 - santiago
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Atrasos salariais e exames para
a faetona de vidro alguns dos proble~as

O Goverho incumpre
.o acordo asinado por
CCOO, UGT e USO
Semanas atrás indicábamos
que a conflitividade voltaria
a ASTANO no mes de
Setembro. Pero o
descontento dos
traballadores excedentes xa
se fixo patente nos últimos
dias por mor do impago dos
atrasos salariais e por uns
irregulares exames de
selección para a factoria de
vidro que unha sociedade
italiana pretende instalar en
Fene.
"Eu que non asinei o acordo estou esixindo o seu cumprimento
moito mellor ca vós' afirmaba un
dirixente da INTG nunha das reunións mantidas dias atrás coa dirección de ASTANO para abordar os numerosos problemas suJ
rxidos a raíz do acordo para a recolocación dos excedentes suscrito en Madrid o 30 de Maio. O
sindicalista nacionalista acusaba
deste xeito de "tepedas" ás centrais estatais á hora de esixir da
dirección de ASTANO e da Ad. ministración o pago das 100.000
pesetas que a empresa debe a
cada traballador excedente en
conceito de atrasos salaríais.
Os problemas xa comezaron
ao pouco de ter aprobado os traballadores de ASTANO en asamblea a ratificación do acorde.
Nun princípio o Ministério de
Traballo comprometérase a publicar en poucos días · a resolución anulando a rescisión de
contratos e, polo tanto, pondo en
vigor os prazos. fixados para o
acorde. Pero dita resolución non
viu a luz pública até o 29 de
Xuño, tres semana·s despois do
referendo de ASTANO, co cal as
datas recollidas no acorde sofreon unha demora.

Atrasos salariais
Outro problema surxido referíase
aos atrasos dos traballadores
excedentes. Desde o mes de Febreiro ASTANO deixara de abonar aos excedentes ·ó seu complemento, o que viña satisfacendo desde hai tres anos como fórmula dé presión para que estes
aceitasen a prórroga dos Fondos
de Promoción de Emprego. O
mencionado 9omplemento ascende a unhas 30.000 pesetas
por traballador e mes. :No trans- ·
curso .d a negociaeión do acordo,
o~ .representantes da Administra-

ción - comprometéranse asimesmo a abonarlle imediatamente os
atrasos, pero até o momento ainda non os ingresaron nas cantas
dos traballadores, o que ven de
causar o conseguinte malestar: e
numerosas protestas dirixidas
nomeadamente cara CCOO, a central con meirande representación das que firmaron o acordo.
Tamén de forma irregular, antes
de que os traballadores asinen
os seus contratos de adesión
aos Fondos de Promoción de·
Emprego, este organismo iniciou
xa o proceso de seleccióin para
os hipotéticos empregos que
criaria en Fene a factoría da Sociedade Italiana do Vidro, o que
provocou o boicoteo dos traballadores aos exames convocados
ao efeitq, pois que a Administración comprometérase a publicar
en primeiro lugar a lista dos excedentes que serán reincorporados ao próprio estaleiro. Ademais, os sindicalistas reclaman
que antes de darse eses exames
de selección se negócie co Comité de Empresa todas as características do proxecto industrial
que se quer instalar nas dependéncias de ASTANO.

. e pensa crear ou amplia-la súa
empresa, a XUNTA DE GALICIA
ofrécelle un Plan de Subvencións
que, en sectores promocionables,
poden chegar ata o 15% ,do investimento en zonas ·de interese especial
, (Z.I.D.) e o 50% nas zonas de promoci_ón económica. de Galicia, . e a
partir ·de 1~ millóns de investimen·10 mínimo.
Desta fotma abrímoslle as por-'
tas con tóda-la8 avantax~s para que.
abra as da súa-empresa.
Investir aq.uí é rendab1e. Segu- ,
ro. Porque
~

A regulación de emprego
Numerosos son pois os problemas que afectan aos excedentes, pero a plantilla en activo non
se libra de intranquilidades, pois
a dirección da factoría apresentou nos últimos días de Xuño un
novo expedente de reg.utación de
emprego que continuará afectando no que resta d~ ano a,
aproximadamente, a metade dos
traballadores denominados operativos. Paralelamente a dirección anúncia novas retrasos na· ·
construción da plataforma offshore, cuxa. botadura pasa do
próximo mes de Agosto -data
inicialmente prevista- ao mes
de Xaneiro do ano 1989. Algunhas fontes aseguran que se trata ·
dun retraso eminentemente po'lítico, pois os meios téénicos estarían dispostos para axilizar a
construción do artefacto. Asi
pqis os problemas noo fixeron
máis que empezar na factoría de
Perlio, apesar da firma do acorde
para a recolocación dos excedentes, problemas que posibel.rnente se agravarán 'coa. conflitiv.idade laboral. a partir do próxi- '
mo mes de Setembro. ·
D
E~SANFIZ/FERROL

GALICIA ESTA EN ALZA,

-UNTA
DE GALICIA m-n

.

u

.

INFORMACION TEL.: 900-45 55 55
~

. 981-56 35 00

1

CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA.
Dirección Xeral de Promoción
e Incentivos Económicos.
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Chan de Arquiña, de tipo de cámara
poligonal e corredor corto. As escavacions realizadas parecen apunta-la
existencia de tres periodos culturais
diférenciados, ainda que difíciles de
datar, o primeiro no que se fai a construcción arquitectónica pode datarse
no 2900 a. de C., o segundo caraterizado poi a presencia de puntas de free ha, corresponde o periodo Megalitico 11 (a partir do 2300 a. de C.) e o derradeiro pola aparición de anacos de
baso campaniforme, asimilado a primeira Edade de Bronce.
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A Ruta desemboca na estrada de Vilaboa
a. Cangas. Collendo á esquerda chégase a
Vigo .
Os que teña.n interés en coñocer un pobo
mariñeiro, poden cóller á dereita para chegar
á vila de Moaña.
·
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Pontevedra - Cotorredondo (por Figueirido): 12 Km.
Vigo - Cotorredondo (por aútopista): ,20 Km .
Vigo --:- Cotorredo~do ·(por ~igueirido): 24 Km.
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RUTA _DO MORRAZO

Galic ia: as Rías, orixinadas palas caneas dos
ríos nos que foi entrando o mar ó afundirse
a pl a ta forma cont inental.

Pretende mostrárno-los arredores soc iolóxicos e a pais·axe da Península do Morrazo , entre as rías de Vigo e de Ponteved ra, e
· os seus vesti x ios
prehistóricos .

Cara ó Sur divisase a Ría de Vigo, e cara
ó Norte a de Pontevedra . Se o día é clarorpóde se avistar máis ó norte a Ría de Arousa.

Esta ruta lévanos
ó encontro dun tipo
de' poboación e de
paisaxe característi cos da Galicia costeira.

VISTAS P AN OH AM JCAS DE I NTERES: _
O Alto da Enc abada.
Os arredores do Mi rador de Co torredon do .
O Fa ro de Domaio.

Nela destacan:
O LAGO CASTlÑEIRAS, acumulación arHficial de
auga, · con instalació.ns preparadas para me ~endeiro e divertimento, onde non
faltan fon tes, grellas,
mesas e servicio de tabernas.
:J ¡

No lago existe un cauto de pesca · intensiva de troitas, parq rapaces· e terceira
idade .

los

RESTOS ARQUEOLOXICOS

--:---..

~
·En ·r ebintos cerc·a dos hai cervos e gamos,
· e .m áis un ha granxa cinexética e parque de
recu ·p erac ión de aves.
,
AS AREAS DE DESCANSO, nos sitios coñecidos por Sobreira e Chan da Arquiña, con
fontes, zonas de recreo e . carreiros paré\.·
pasear.
(

6

O MIRADOR .DE COTORREDONDO, ·desde o que se poden ver unhas formacións xeoló~icas características da co.sta atlántica de
'

'

'

Chan de Ármada, preto do lugar de Sobreira, que conserva unha mámoa
aberta sen cubrición.
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É hora de mirar cara adiante.

Durante moito tempo a sociedade
galega foi unha sociedade pechada
e desentendida do progreso e a
solidaridade.

~

'f

.

Pero eses tempos acabáronse.
É hora de moderniza-la nasa terra,
de abrir camiños ós proxectos e ás ilusións.

,

.,

.

•

,..

-.

-

Compre mellora-la nosa·.
economía incorporando alta
tecnoloxía, rachar co
aillamento da nasa terra
eleva-lo ben-estar social,
mellora-la educación e a
cultura, apoiar á xuventude,
desenvolver, en suma, unha
sociedade máis libre,
dinámica e xusta. .
É hora de traballar unidos.

\

..
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CÁMBl0S NO GOVERNO

ANTl-:OTAN

ó sápado di~ 16.

Márcha.·so-bre Bares
utilizada polas ·· forzas _armadas
esfadounidenses en tempos de·
"crise".
·
. · ·Ademáis agora, din, ~ OTAN ·
~recebe como regalo unha cidade, Ferrol, e unha empresa, Bá.zán; para. que lles arranxe -ós
seus barcos de guerra.
Afirman tamén que dentro de ·
pouco todo .Ferro! vai quedar en
. poder da OTAN pois "están a
construir un . moderno hospital
militar , cun presuposto de 5.000
millóns qe pesetas; procédese a
un ha · i=tmpliación dq peirao que
custará máis de 1.000 millóns ... ".
Segundo a ·c NOP todo isto
"resposta á lóxica dos intereses
O sábado, diá 16, oomezará no mil.itares polos cales a adminisBarqueiro a "Marcha Acampada · tración desn:iantela grandes ema Base Americana da Estaca: de presas e·, p..ermite o peche das
Bares" promovida pola "Corde- pequenas e' medianas . pois,
nadora . Nacional de Organiza- como é sabido, as grandes concentracións de traballadores son
dóns Pola Paz".
Esta marcha partirá ás 19 ti.o -· incompatíbeis ~coas bases milita- férnando Ledesma, Ministro de Xustícia
ras da Praza do Concello de O res, ao ser susceptíbeis de xerar Á direita Alfonso Guerra que per:manece.
Barqueiro, sen do a ·acampada xa conflitos sociais".
·
en Bares.
··
· ·
Esta marcha a Bares compaxi:. . A CNÓP pensá que a situación nará, a protesta co fúdico ciun fin
· · empiora para Gal iza coa entrada de semán de ar libre, deporte e
·
_ "o
efectiva na OTAN . pois pode ser ac.ampada. ·

salnte e unha das voces discordantes do anterior govemo.

1

Un golpistp, un intelectua
e QUaS damas novidad~S dO gab'1net8·

,

ACOLECCION
INDISPENSABEL
Reedicion completa, por vez primeira.•
facsimilar, do périódico .
.. A Nosa Terra", no período histórico
dende o seu primeirq número r'.lo 1916 at~ 1936
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Un xiro de -360 graus
.

!

Despois de vários meses de
aborrido suspense, de dimes,
diretes e desmentidos, fíxose
por fin a crise de governo,
otJ reaxuste comb prefiren
chamalo os seus artífices. Foi
a remodelación máis grande
~ue .non profl!nda- das
feitas por Felipe González
desde o seu acceso ao
poder no 1982·, e venconfirmar fundamentalmente
as liñas sociq.ld,emócratas ·de
cada vez maior tendéncia
neo-liberal ou conservadora
que animan aos socialistas
no poder.

.
· crise: Redondo perde poder (sempre vetou a Corcuera como ministro pois este opúñase ás teorias
máis contestatárias do dirixente
sindical mentres este se acercaba
ás teses de González), pero son
vários os ministros do govemo
que proveñen das fileiras sindicais.

división de funcións na sociedade ...

Ese martírio Interior

A sorpresa foi Jose Luis Corcuera -para Interior. Barrionuevo dixo
que se ia. Reiterara o seu cansáncio. Ademais a sua imaxe pública non estaba xa no chan senón a vários metros baixo terra.
A cosmética e
O terríbel escándalo dos GAL
.as guindas
acercáb~selle cada vez máis e
Na operación non falla a repesca
máis, sumándose ao recordo das
de notábeis como Enrique Múgisuas actuacións arbitrárias e auca, susurrado para ministro desde
toritárias. Costou procurar un rehai tempo péro lastrado polas
cámbio adecuado pero afina!
suas nunca ben · aclaradas relaJosé Luis Corcuera aceitou a
cións co ex-xeneral Alfonso Armacarteira e é unha persoa que reuda moi pouco antes do 23-F, a
ne condicións moi particulares .
sua empecinada postura pro-isApart.e de ser da absoluta conraelita e as suspicácias que desfianza de Felipe González, e copertaba dentro do próprio PSOE,
É, por tanto, un govérno de contiñecer a realidade de Euskadi , ten
pois a piques estivo de non ser
nuidade, sobretodo. Os eixos báfama de negociador duro e a ninelexido
para
a
executiva
no
Consicos da política sócio-laboral non
guén se lle escapa que unha das
greso de Xaneiro. Ainda máis sigse tocan; aí están todos os minisclaves dos próximos tempos é a
nificativa é a chamada a Jorge
tros do ramo --Chaves..l. Solchanegociación entre o Estado e
Semprun, residente en Paris e
ga,..- co único cámbio de CroisETA. Corcuera desempeño u alque, hs;ii menos dun ano, nun
sier, que tiña mala ·prensa e cuxa
gunhas misións delicadas por
de
lntelectuais
celebraCongreso
xestión non fora satisfatória. Entra
canta do Governo e do partido,
a sustuirlle Aranzadi, home próxi- . do en Valéncia, se manifestou toademais de tomar parte na retalmente en contra do acceso
mo ás teorias e prácticas benzoaconversión naval. Como comendas por Solchaga e González, · destes ao governo,, É a imaxe estaba unha persoa do aparato do
querdosa, o intento de ampliar a
basco e con experiéncia.
Ministério "é un político".
culgama
de
xentes
dd
mundo
da
Acabamos de mencionar, cun
Enrique Múgica, pola sua parte
tura que participaron no "proxecto
exemplo, algunhas das claves da
xa anunciou que vai colaborar
remodelación. En · primeiro lugar, socialista" cuxa realización é o
con Interior. O problrema é ver
castígase duramente a ineficácia obxectivo final do novo gabinete,
en ·que se traducirá tal propósito.
segundo explicou o ex-portavoz
-salvo no caso de Barrionuevo,
¿Suporá, por exemplo, maior
Solana.
Se
Múgica
ven
reJavier
· pero é que o seu é de capítulo
transparéncia sobre actuacións
aparte- e prémiase a fldélidade presentar as tendéncias poi fticas
escuras á hora de responder a
a un proxecto e persoal a Felipe máis direitistas dentro do PSOE,
requerimentos xudiciais ou, pola
.Se.
m
prun
pon
o
contraponto
de
·
González. Por outra par:te críase ·
contra, tenderá a manchar aos
, unha equipa con experiér:icia pro- . modernidade aparente. .
xuices nos seus ~nimos investibada en diversos campos dos - Despois están as, duas mulle- gadores? Coa entrada deste~
res: Rosa Conde e Matilde Fer- dous ministros, en Xustícia e Inmáis conflitivos nos últimos ·tempos. En terceiro lúgar, coa entrada
nández. Supoñen o once por .cen terior, o que si parece claro é
no novo ooverno; nada do famode Atanzadi, Enrjque Múgica e
que encarrilarán as suas até agoso vintecinco por cen. Rosa ConJosé Luis Corcuera son xa cinco
ra difíceis relacións.
de non terá máis función qué a
os ministros bascos no Governo
Barrionuevo, mentres, pasa a
de portavoz, que. por outra ban(ainda que Corcuera non sexa
unha carteira máis tranquila.
basco de nacimento si se forxou' da, non é pouca cousa tendo en
Pero iso non lle vai exfrnir de resconta a s~a proximidade <;l Alfon- ponder ante o. xuiz que investiga siíld.ical e politicamente··naquelas
so ·Gue'rra, aindá que non sexa aos GAL se este lle chama a deterras), dado a ter en conta na somilítante do PSOE. As funcións clarar. O que ·si ·queda claro é
lución do "problell}a ba~co".
· Finalmente o aparato do PSOE - que desempeñará no novo Mi- que o Governo lle arr_oupa e resinstálase no aparato dó Governo.
nistério de Asuntos Sociais que . palda a sua anterior xestión. O
É. a primeira vez que Felipe Gon- encabezará Matilde Fernández verán deste ano non será tan
zález recorre ta.n amplpmente á están ainda sen precisar, e é difí- inactivo para moitos membros
· Executiva do seu partido para re:..
cil faceto porque boa parte das do governo., Teñen que ir to-;
clutar ministros. - Unha executiva suas presµntas ' competér;icias. mando o pulso .ás suas novas
que, lembremos, renovouse hai
est,án transferidas ás autonocarteiras e en Setembro empezanon demasiados mese_s, en Xaneimías. É,por outra lado 'o ministérán a palpar qs mundos da renoro, no ·)()Q(I Congreso. do PSOE. . rio máis apr:opriado para que o vada xestión· do· "proxecto sociaUnha parte do aparato do poder encabec~ unha muller, se nos - lista".
o
soCialista, a UGT, sae tocada da at~mos aos cánones Glásicos da
TERESA TODA/MADRID

..
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püLÍTICA NA. RFA
.f

O elitismo de Strauss criticado poi.as ·_suas b.ases

botar fo. ·. rada vida p::i.rlamentar daqui ao 90 única forc;a polítiCQ certamerite "outra". Ca que o ermo
político germano-occidental ainda
~ será máis ermo. Mália os esfor9os
de Josthka Fischer, Otto Schílly ou
o já mítico Daniel Cohn-Bendit e
Antje Vollmer. a ~·utopia alternativa"
pode devir um sonho efímero. Os
"Realos" {os -nomes indicados som ·
os ~ máis representaivos desta corrente) acusam aos "Fundís" de levarem ao ·grupo político ao "sectarismo", mentres os segundos acusam aos primeiros de estar a convertirem aos Verdes ·num'ha espécie de FDP verde , ou seja um FDP
{os liberais de Genscher) com "ros.tro humano" ... Desta manelra pou=co estranharia constatarmos aginha a ruptura dornovimento político
alternativo e a desbandada dos
"Fundis" (Jutta Ditfurth, Thomas
Ebe·rmann , etc ... ) carª a um trabalho dalgum jeito ·conjunto cos mi,núsculos grupos de 'Autonomen"
(movimento extra-parlamentar revolucionário em ocasións pertG do .
espectro ideológico da Rote Armee
Fraktion (RAF)) , mentres as "malás
línguas" já dam por feíta ou fam
qu inielas apostando pbl a entrada
de "Realos" como Schilly no SPD .
Ca que a social-democrácia lavaría
um ch isco a sua antipática e repelente faciana.
·

a

O -longo_verán alemán
Longe ficou a "Stunde null" (hora
c~ro) _
da Alemán ha quando . Adolf .
Hitler era derrotado militarmente
palas for9as anti-nazis da Segunda
guerra mundial e os alemáns tentavam come9arem umha nova andadura. O país saiu da guerra pariil hado em quatro zonas: umha zona
soviéti ca, outra norte-americana:
umha francesa e outra inglesa {os
vencedores da guerra). As tres últimas zonas junguirom -se em 1949 .
constit uíndo a actu al R.F.A. : a
zona sob a soberanía soviética
descol gáva~se do resto dando orige meses máis tarde a "Deutsche
Oemokratische Republik" {R.0.A.).
Oeste jeit o. a pátria de Karl Marx
(nasceu em Trier {Tréveris)) convertía-se escasos 70 anos despois da
sua marte, no melhor exemplo da
sua análise histórica: umha na9om
em dous Estados irreconciliavelmente escindidos entre o capitalismo e o socialismo; um Estado federal composto de 11 Lander libremente asociados e "vangarda" do
tardo-capitalismo occidental , estádio atingido numha espécie de
"salto mortale" após as penúrias
da República de Weimar e o regime nacional-delirante-socialista, e
um estado de "trabalhadores e labregos" (como sublinha o emblema da "outra" Alemanha), o máis
desenvolvido e próspero entre os
países irmáns da órbita soviética.
Pouco máis de 40 anos despois
do fim da última (derradeira?) grande guerra, umha na9om derruida
palas conseqüéncias do próprio
delirio, é hoje a inveja de muitos
paises europeus e além da Europa:
a Europa capitalista inveja e teme
o poderío germano-occidental nom
menos que checos, poloneses , rumenos, búlgaros, etc. o bem-estar
da parte occidental da Alemanha
ou da A.O.A. , umha espécie de miragre ao interior do próprio bloco
socialista.

Desde est a beira do
m uro/barricada
Hoje as cidadanas e cidadáns desta beira do muro/barricada construido pola A.O.A. para se defenderem do "perigo fascista", son os
máis fideis aliados dos yankees na
Europa, mentres os da outra beira
miram duplamente de esguelho entre surprendidos e desconfiados- para Bonn e Moscovo. Perestroika e glasnost a1nda nom chegarom a Berlim -Este e a pertenéncia
a NATO só é (era?) questionada no
occidente da Alemanha por un
sector cada vez máis reducido dos
"Grünen" (Verdes) ,' mentres o SPD
nom acredita nas soluc;ons terceiras entre NATO e "Pacto de Varsóvia" (umha defensa genuinamente
europeia, por exemplo, como ainda nom hai muito tempo propunham os "tolos" Grünen), outra das
peculiaridades da esquerda ger-

. O consenso .ecológico

Mobllización anti-OTAN na R.D. '-

mano-occidental escaldada da
procura de excepc;ons que abriu o
caminho ao fascismo nos an os
trinta deste século.
Se os anos 50 e come<;os dos
60 forom da "Wiederaufbau" (Reconstruc9om), a segun da metade
dos 60 e os 70 a RFA tenta ser um
exemplo do bem que funci ona o
sistema capitalista. E senom que
lho digam aos de. "enfrente" (ROA)
sumidos -segundo olhos occidentaius, claro- num impasse desastroso. O alemán médio só vé que
os da outra beira da fronteira aga(dam as vezes mesmo anos até terem un automóvel ou nom podem
sair do país sem permiso, mentres
eles goc;am dum dos níveis de vida
máis elevados d o planta -4 ou 5
semanas de férias fóra do país incluidas. E o 92 vai ser urnha bicoca! O grande capital alemám já

sonha coa feira-mercado dos milhons de consumidores dos Ooze
pois em questom de funcionamen~ ·
to do capitalismo ali onde estejam
A esquerda
eles , que se apartem o resto dos
aqui, un ermq? ,
"incautos" west-europeus ... {A proQue é a esquerda portanto na RFA
posta de criar umha banca central
europeia só poderia vir -com esta
se os sectores máis conscienciafo r9a- de aqu i).
dos dos Verdes {do sector yuppie
Os únicos que escacharom o
ou co.nservador já nom falernos ... )
"consenso" neste e noutros temas
fracasam? Que situac;om vai ficar
a esquerda real deste país dada a
forom os Grünen , fazendo fincapé
na interrela9om estreita entre o · situa9om do SPD que já no 59 -no
famoso congreso de Bé!d Godersbem-estar aqui e a espoliac;om de
berg- despedira o marxismo? A
matéri as pri mas no "terceiro" munesquerda aqui é um ermo. O "sisdo, mas os sectores "verdes" que
tema" funciona -de portas -para
andam a procura dumha reformuadentro- demasiado bem como
la9om da esquerda (contra o SPD,
doutra maneira que o minúsculo · para voltarem os alemáns aos duros anos das liortas ideológicas.' As
OKP (PC alemám) , estám a serem
fundidos na miséria por mor das
disputas políticas som "questom
de calderHha" -como por exemplo
intermináveis e suicidiárias querenestes días por mor qa "Steuerretas internas que vam caminho de

BARCOS DE VELA
POLOS MARES DO SUL
Viaxe de 14 días que inclue 7 días de navegación en bergantins póla costa da Holanda:

3 días en Amsterdam e 1 en París. Précio:
58.000 Pts. Salidas: todos os Xoves desde o
30 de Xuño ao 1 de Setem-bro. E tamén. 17
días, con 10 días nt.lvegando. Précio: 68.000
Ptas.

ESTADOS UNIDOS
2 rotas de 1 mes cada unha. Costa-Costa.
desde Nova !arque a San Francisco ,. visitando Bastan, Chicago e os máis fe rmoso~ . pa r
qües naturais. Précio: 229.000 Pts . Saidas:
Xullo, Agosto e Setembro Costa Leste.-Sur.
· de Nova !arque a Nova . Orleans . Précio:
178.000 Ptas. Saidas: Agosto é Setembro . E.
ademais, Trekking polos Parques Nacionais
do Leste, Alaska e Baixa California.

·,

Em menos dumha década o movimento alternativo atinguiu em certa
medida os seus objectivos -tudo
sem sair da "marginalidade". Hoje
em dia o SPD , o FDP e mesmó a
COU ou a CSU inscrevem as propostas dos Grünen nos se us programas. A consciéncia eco lóg ica
também já pertence ao consenso
básico no que está a degenerar a
pol ítica dos paises "desenvolvi dos". Mas nom nos enganemos:
isto aconteze depotenciando o discurso alterna_tivo do seu _ cargamento emancipatóri o . A consc iéncia alternativa vai cam inho de venzer por contág io, mas isto está a
· tér lugar porque ela se está a espalhar desposuida dos seus. em .
pri ncipio , element.os genuinamen te
emancipatórios, a saber esquerdizantes , co ·que os que entonam a
melodía do FDP verde a propósito
des Grünen nom desafinam de
avondo.

Soiicita o noso Folleto de Viaxes Vran-88.
.
J

ÍNDIA
2 rotas de 1 cada unh~ . Índia Central e Nepal, 'visitando Delhi, Rajasthan , Agra, Benarés, Hombay, Kathmandú e Pokhara. Précio:

196.000 Pts. Saidas: todos os meses desde
Xull o a Novembro. Índia do Sul, Bombay .
· Cuevas de Ajanta e Ellora. Madurai, Madras,
Cochín e Goa . Précio: 196.000 Ptas. Saidas:
Setembro e Outubro ...
EXIPTO-XORDÁNIA
1 mes en autocaravana acondicionada, visi-

form" (Reforma dos Impostas) ou o
emergente questionamento do liderádego de Franz Joseph Strauss
(FJS) a cabe9a da C$U bávara .. E
o grupo máis numeroso da oposi<;om, o SPD, careze dum contraconceito global que opor ao gover.,.
no liberal-conservador, adicandose a questionar detalhinhos aqui
ou acolá,- indigente perante a situa9om na que se atopa desde ·que, .
de jeito traumático, perdera o po:der no 82. O SPD anda tolo a pro..:
C\Jra dumha réformu la'9om do seu
discurso e programa. {A salientar o
"Manifesto por umha esquerda europeia" de Peter Glotz polo esforc;o
máis·que polo contido). ·

O declínio do ·mito
Strauss?
·
·
. Em torno ao mito Strauss as causas estam a entrar em movimento.
O velho luitador _da política alemá,
comec;:a a ser questionado nas
suas próprias ringleilías . .
O detonante fo i hai umhas semanas umha minúcia dum elevado
. valor simbólico : a propqsta de
Strauss de exi mir do pagamento
da gasolina aos aviadores privados. Strauss seica quería fazer-se
simpático diante dos potentados
que som -n·a sua maioria, hai também algu m pequeno industrial- Ós
que cond t:.J zem avións ·particu lares.
Esqueze u o inteli gente político
conservador que o custe em impopu laridade poderi a ser mui elevado; como efectivamente está a ser
o caso: miles de militantes da csu
(mas também da CDU ) estam a darem-se de ba ixa no partido. Se a
isto engad im os o questionamento
do ··m armanxo" Helmut Kóhl dentro do própr io partido ou as velhas
e cícli camente ressuscitáveis que- .
relas ao interior da coali9om li beral-conse rv adora governante em
Bonn (CDU-CSU-FDP) (o q ü e!:) ti o ~
namento de Ko hl acontezeu por
vez pri meira dumha maneira tam
eVidente no recente congresso de
· Wiestade n). nom é dificil tirarmos a
conclussom de que a po lítica alemana está numha fasse de recomposic;om . E nom esquezamos os
rumores que falam· de novas contactos entre os li berais e os socialdemócratas cara a umha póssivel
reactual iza9om da velha coalic;om
do 69-82 para aespois das elei.:.
<;·ons de 1990. Más todo este rebúmbio qu ic;a só seja umha questom de nomes e siglas. Duvido que
ainda no suposto de que Strauss
ou/ e Kóhl caisem ou mesmo o ·p.artido de Genscher (FOP) coaligase
de novo co SPD, .fossem mudar
mu itas cousas na RFA. Umha perversa e deturpada interpretac;:om
do ··consenso·· hai tempo que se
encarregou de fazer das diferen<;as
entre os partidos poi íticos alemáns
umha mera "qüestom de calderilha". E. por suposto , os de "enfren :te " (drüben) vivem muito piar. O
que por desgra9a é certo. E muito
máis alá nom parecem pensar a
maioria dos 60 milhons de alemanas e alemáns da hoje em dia opulenta República Federal. Resta saber a costa de quem.
. Q
CARLOS OUYEIRA/MUNICM

PAKISTÁN
1_ r:nes recorrendo a zona norte do país;
v1s1tando pequenas aldeas. con posibili_dades de trekking curtos e admirando
sempre a espectacularidade dos Himala·yas cos seus vales. glaciares e mítica;
montanas . Précio 192.000 Pta'. Saídas:
Agosto e Setembro .

tando. Cairo. Aswan. Luxar, 2 días en falúa . E, adema is: Grécia. T urquia. Xugoslávia,
polo Nilo. Mar Roxo, Sinaí, Petra e Amman. ' Marrocos. Alxéria , Senegal-M;:,li, Kenia
Précio: 175.000 Ptas . Saidas; Todos os meTailándia. lndonésia. Austrália, Cuba, Ni~
ses desde Xul!o. a Decembro.
carágua, Brasil, Peru -Bolívia. Trekkings
polos Alpes. Annapumas, Patagónia e
Aconcágua . E bill~tes aéreos económicos

..; ,'_

affoS'ülº

do mundo.

CLUB DE VIAJEROS
Rondo de Sont Pere, 11. 6º 3b. · 08010 -Borcelono · Tlf.: 302 50 81
Ledesmó, 7 1º iz-qdo·480Ól-Bi!ba~·Tlfs.: 424 42 65 --42-4 22 15

Rodríguez San Pedro, 2. Of. 1202 ~28015'Ma.dric:FTtfs.: 445 11 45
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CARTAS
sa denúncia é a referente a deten- a tua xenreira e os ' teus insultos? .
9ons · de membros do Exército
Calificar ~ Paco , Bautista e BeiXESUS CAMPOS
Guerrilheiro. Er:npregades no nº ras de· verdugos do nacionalismo
344 do jornal , referind0-vos inequi- galega e de instrumentos do impevocamente a eles, ·a palavra terro- rialismo español -até dos seus serrismo. Sabedes mui ben qual é o vícios secretos!- é algo tremendasi.gnificado dessa palavra: violencia mente noxento que só se pode en-ilegítima, destinada a suplantar ou tender por miopía e xenre ira pol ítitorcer a vontade popular. Supon- cas e abso'lutísimo descoñecimenhemos que sabedes, porque sodes · to da história coetánea do nacionacionali~tas , quem é terrori~ta _no . nalismo popular galega da que esn~sso pa1s, ~~e~ exerce a violentes tres irmaos son fi guras sobranc1a sem le91t 11~11d?de : q.uem de~- ceiras, polo que 'significaron e sigmantela a 1ndustna nac1.on ~I. de1- nifican de xeito tal que dos seus dixando sem emprego a m1 lh~ 1 ros de ceres e faceres sairon as máximas
· trab~lhado res ; quem expl?~ª se'!1 aportacións teóricas, científicas e
escrupulos as nossas ma~enas pn- revolucionárias, coas que canta o
mas e fontes de energ1a; q~em País e que che son tantas que eleleva para longe do nosso pa1s o varan, neste eido, ao 'movimento
aforro do~ nosso trabalhadores; de liberación nacional galega por
quem .que1ma os nos<?s bosques e enriba de calquer MLN peninsular;
destro1 ~ n~sso me10 ambiente; tamén puxeron os alicerces da esqu ~m aniquila o futuro da ~ossa trutura política patriótica sobre
, agn.cultura e da nossa pesca intro- cuxa cimentación ergueron-se pladuzin do_-nas por for9a na C.E.E.; taformas e estruturas entre as que
que~ nos mete na <? ·1:·~. N .; quem
se atopa a Frente Patriótica denosequestra a nossa h1st.ona e a n<?s- minada Bloque Nacionalista Gales.a .~u lt ura; quem repnm.e con vio- go que, como teño escrito, é hoxe
lenc1a as nasas marnfestac;ons; a mellar ferramenta política revoluqu~m tortura aos nossos campancionária unitária coa que canta a
he1ros e camaradas ... Esses, sabe- Galiza.
palavras.
de-lo ben , som os terroristas, e
De auténtica "coña marinera" e
posta para o cultivo ·do carpo e ta-Omitimos lembrar-vos qual tem non os que vós caluniades no joralucine político son os teus pensamén da mente asi como de xun- ~
sido a vossa trajectória que, justo nal com este nome.
mentas -que non pensar- sobre
tanza e de folganza; clubes de
é reconhece-lo , vos converteu em
Non sabemos a que atribuir o
que Paco, Beiras e Bautista van fiping-pong, xadrez, damas e outros
honrosa excepc;om no contexto de ' vosso cámbio semántico. Talvez
car sós porque poda "produzir-se
mini-desportes. Tamén poderian
uns meios de comunicac;om de se deva á urgentíssima necessidaum trasvasse massivo de militáncía
facer qnha escola de música q'J..Je
á Frente Popular Galega" desde o
massas desinformadores e submi- de que tedes de r:eceber as subfaria que a xuventude crecese san
BNG. Mira Padim, a meirande parsos ao poder, e vos permitiu apre- ven c;ons generosas de quem sabe
e forte para; quizá algun dia, acate dos integrantes actuais da FPG
. sentar-vos perante muitos galegas que. organismo oficial, que vos padar ós cumes en calquer especialicomo um modelo de honestidade gara em pesetas do Banco de Esforon derrotados politicamente
dade e o nome da Galiza estar ·no
e independencia informativa. Só la- . panha a calúnia, a injúria que deditanto na UPG como no BNG. No
máis alto do mastro. (...)
O
mentamos que isso terminasse já, cas!es ~os vasos compatriotas,
Congreso Extraordinário da UPG
XOSÉ L. VEIGA
para mal de todos.
nacionalist as como vós, se o so(15 de Decembro do 1985) os seus
_(Tarragona)
A informa9om que motiva a nos- ~es. Non: sa~em os se se deve a
postulados políticos quedaron en
1sso. Se e ass1, talvez Espanha, ao
minoría -e máis minoría son hoxe
c:ontrário do que fazia Roma, gratique antón: todo un dado político
fi que generosamente aos traidores.
ben significativo. Ao 5º Congreso,
TERRORISMO
.::falvez nom seja isso. Talvez decelebrado o 22 e 23 de Marzo do
· Dirigimo-nos a vós com ánimo de
cidíssedés consciente e livremente
86, xa non se apresentaron, renunfazer, se for possível ao mesmo
Prégase
aos
leitores
que
as
·
tr~icionar a um oom número de paciando a dar a batalla política. No
tempo , umha crítica fraterna e
cartas env i ad~s non superen
trrotas revolucionários que até agotocante ao BNG direi-che que na
umha condena sem paliativos. O
é;ls 30 liñas mecanografadas.
ra vos tinham por amigos. Se for
Asamblea Nacional Extraordinária
motivo: o titular que insertades no
A redación resérvase o direi·assi, quem.amigo foi saberá ser ini(15 de Decembro 85}, acordou-se
nº 344 do vosso jornal ("Intento de
t o a resumir aqueias q ue supor 422 votos a favor, 11 O en conmigo e portar-se como tal no futuidentificar nacionalismo con terroperen est e espác io. As c arro. Podedes dar por certo que retra e 16 abstencións, xurar a Consrismo") e a informac;om-corresponceberedes o merecido trato.
titución española, "como cámbio
tas deberán inclu ir o nome,
de_nte a esse titular. O porque da
Somos muitos os que sentimos
de táctica", deixando ben clariño
enderezo e o nº de-0.1. d o
crítica eremos que. está na mente
a necesidade de que ANT continua
que "a nosa posición non vai signiasinante.
o
de todos. Tentaremos, porém, exa ser o jornal do nacionalismo gaficar, en nengun caso, un cámbio
plicitá-lo . sem que sobrem muitas
lego. De todos, sem exclusom. (.. .)
da nasa prática política" (cito, no
==========================
O
entrecomillado, do aprobado na
A.N.E.). E catorce meses despois,
x esus IRAGO
F.X. ATANES
tempo dabondo para unha fonda
e várias firmas máls.
reflexión política, celebrou-se a 111
(Compostel a).
A.N ..-ou Asamblea do Carballiño \!
/
NOTA DA REDACCION
e 8 de Febreiro do 87) onde voltaEn nengun momento usámos, ao longo
ron a Ser derrotadas as suas teses
dos diferentes artigas ou editorial, calificapoi íticas -hoxe tamén tu as- en totivo algun ao referirnos ao Exército Guerrildas e cada unha das comisións e,
l....heiro.
ademais, foron acalados, no acto
No titular aparece a palabra "terrorisde clausura e ante as cámaras da
mo", pero non referida ao EGPGC, senón
a un alcume utilizado polo poder para desTV, os seus berros miméticos poprestixiar ao nacionalismo. Pretender retelas voces da maioria. Pois ben Parir dita palabra ao EG, débese só a ínterdim, se nas citadas xuntanzas polípretación do leitor.
D
tic¡:¡s soberanas as suas -tuas'.
propostas políti cas sairon amplaA ISIDORO PADIM
mente rexeitadas, por que se ia pasar a militáncia do BNG á FPG se
Padim:
fornas esta · mesma militáncia os
Non acabo Gte entender como da
que derrotámos políticamente á
·tua pluma pudo sair unha carta con
meirande parte dos hoxe integrantanta xenreira e estultícia política
tes da FPG? . (... )
como a publicada no nº de ANT.
En fin Padim, para .finar dicerVou-cha contestar public.amente
che que ti estás atacando á mesxa que moito o merece.
ma Organización e ás mesmas
O motivo da tua carta é un anaPersoas que desde hai xa ben
co do parágrafo final do artigo de
anos veñen senda atacadas polos
Francisco Rodríguez (Paco) intitudivérsos aparatos do Estado espalado _"Arrepentido ou oportunista"
ñol. Tes a frivolidade política -es(ANT nº 345, páx. 7) que di: " ... o
pero . que non sexa outra causa
Sumo Facedor fai aparecer GRApiar- de esquecer unha lición que
POS cando lle convén, tolera, o
a história forneqe dabondo: o que
tempo que lle peta, grupos armalle importa ao Sistema, ao Sumo
dos ... ". Sé o anal isas fríamente e
Facedor, son os res'ultados que
longo. non é o te~to, di xusto aq~ilo
conquire independentemente de a
que t1 te ves obng¡;¡do a recoñecer
quen utilice: hai axentes obxectivana tua própria carta: "É evidente ...
..
mente conscientes e hai-nos obdis- que o Sumo Fazedor dispunha
xectivamente inconscientes, amde d~dos suficientes con;io para
bos os dous son-che precisos para
org.arnzar unha redada que signifio Sistema, para a sua perpetuacana um duro golpe para o ExérciO ·"
to ..." Sobre o Grapo ti .be.n sabes. ción. Olla, Padim!!

. :.TOUROS .NA CORUÑA
Ando a ler hai tempo que na Coru- ña queren facer unha Praza de .
Touros. Non sei a que v_
en·iso nunha Terra como a nasa, que · nen
tauros brabos nen toureiros .teñen
ver coa nasa tradizón e nen se- ·
quer ternos un sol que quente ás
cinco da tarde para ver a "corrida" ,'
como é de rigor.
.
Eu estou contra as "corridas" en
todas parte, pero inda máis na Te- ·
rra, e non só porque sexan Jorán~as , senón porque representan
un sacrif ício inútilo e sanguiñenfo
que non ten outra razón que amosar a sanguinidade que nos transmitiron os asoballadores da nosa
Terra e que.só pode lembrar os holocaustos na area dos ·romanos. É
o pracer de ver sar:igue o que fai .
que a xente vaia ás "corridas", non
i?o tan maniqueu da arte e o valor.
E-lles igoal. Eles o qu_e queren é
sangue como na antiga Roma.
.E eu, que quero á nosas terra ,
pregúntame·: como é posíbel que
nos derradeiros anos do século XX,
alguén pense en contruir unha Pra- .
za de Touros? A quen se lle meteu
na cachola? Cos cartiños que cusrn, Señor! Non seria mellor'facer un
polidesportivo para que a xuventude non ande de levante e a consumir droga? Non valeria máis pensalo un po_uquichiño? Total, para
que? Duas "corridas" ao ano e o
restante pechada e a ter gastos
coidándoa. lso é o que pasará. ,
Xa hai unha en Pontevedra e parece que a virxe P_eregrina tampouco quer touros, pois as máis das
veces, cando os notician, vai e
chove. Na Terra góstannos os touros xunguidos ao carro e tamén
para que monten ás vacas para
que den xatos. Non. GaJiza non é
terreo de "toureiros" nen falta que
nos fai. Se todos eses campiñas
dedicados á crianza deses .animali- '
ños estivesen á sementeira, mellar
lles iria a aquela .xente.
Tiña na testa a teima de proporlles á Deputación de Pontevedra
que séica é a ama da -Praza, que
sen desfacer a estrutura, fixese
unha escola de Ensino Médio, que
boa falta: lle fai, e na area, situase
un . polisdeportivo para. q escala.
Desta maneira a_xuventude t8ria un

a
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AVISOAOS LEITORES

V osTEDE TAMÉN PODE SER ACCIONISTA
Aampliación de capital de
Promocións Culturais Galegas S.A.,
pola cantidade de 10 . 635.000 pesetas,
segue a süa marcha.
Vostede tamén ,pode ser accionista
póndose e_n contacto con .

Xosé F. Puga
.Telf.: (986) 43 '38 30
ABOSA -D BBA

que . f!On só está infiltrado polos
serv1c1os secretos españois senón
que é deles. Logo a que ven ,entón

· ·- ¡

/

ANTÓNIO LIZ VÁZQUEZ
(Madridj
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Pasando durante máis
de duas décadas por
máis ·de sesenta países
do mundo, -este
brasileño de 44 anos
concebe a fotografía
qorno compromiso e
corno forma de vida.
Premiado en numerosas
ocasións (Eugene
Smith, World Press
Photo, Príncipe de
Astúrias, Osear
Bamack), Salgado
. expón con claridade a
necesidade de asumir
un compromiso, mesmo
militante, coa sua
profisión, fúxir do
efectismo, da foto-xoc ,·
para conseguir irnaxes .
dignas e dignificadoras .
Nunha proxección das
suas· fotos do Sahel
comentaba "como é
-posíbel que a espéCie
· humana chegue a este
eXtremo?" . Agora·está
traballando nun
~
p~oxecto de catro anos
~
a:
que procura reflexar o
.
fin
dunha era industrial,
z
L -___....__~~~~~~-:.-___.:_.::_~__::__:~~===-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J~
e que o trouxo a Galiza
a tornar contacto coa
vida dos rnariñeiros e ·
dos ·estaleiros , entre
Autor da rnáis coñeciQ.a reportaxe fotográfica sobre a morte no Sahel africano _
outras posíbeis
reportaxes . Parte do
material tomado nestes
días en Vigo exporase
na ID Fotobienal a
celebrar no próximo
'A
é
Novembro.
~
(.)

Sebastiao Salgado

única causa que ten valor sobre a face da terra

o home·'
/

•

XAN CARBALLA

Cbega do Brasil á Europa no
1969 ...
Viñen facer un doutorado en
Economia e desp01s,por un problema polítlco,non puden regresar en case once anos ao rneu
país, p01s a s1tuac16n era límite,
estaba sen pasaporte, e voltei o
31 de Decernbro do 1979.

Como empeza na fotografia?
Miña muller fixo arquitectura e
mercou unha cámara para as
suas fotografías . Empezou a
gastarme tanto desde o primeiro
dia que ao pouco xa mercáramos duas lentes e un mes despois xa tiña un laboratório en
branco e preto, e a fotografia
entrou na miña vida . Era o 1970
e estiven de afeizoado tres
anos; rematei os estudos no 71
e traballei en Londres d ous anos
como economista e a proveitei
ali para .me formar en todos os
aspectos técnicos, composición ,... Re gresei á Fráncia no
1973 e in iciei xa a m iña vida
plenamente dedicada á fotografia .

Como influe a formación
como economista e a ideoloxia na conceición fotográfica?
. Non sei se hai unha influéncia.
.Unha fotógrafia ten todo o seu
aparato ideolóxico ... a economia
é claro que influe na mlña maneira de ollar, pero houbo moitas outras cousas . Cando falo de
aparato ideolóxico .non simplifico, direita/es·q uerda. .É o oonxunto de todas as ideas que recebes ao longo da vida : a famíliá, os amigos, a faculdade onde
estudaches, a ' -.escola.... todo
'

'

xunto. Despois determinadas
experiéncias na vida como fotógrafo valeron tanto corno a universidade. Cando pasei 15 meses no Sahel foi toda outra Universidade. Pasei sete anos na
América Latina, traballando cos
carnpesiños e aprendin talvez
máis que na Universidade. A
econornia axudoume, principalmente no sentido de permitir
unha certa análise, identificar
algunhas cousas, pero hai un
conxunto de experiéncias que
contribuen tanto corno a econornia.

'NoN E VERDADE
QUE HAXA UN SÓMOMENTO PARA
UNHABOA
FOTOGRAF1A (... )
PRECÍSASE TEMP---0.SE CHEGAS CO TEU
APARATO DE IDEAS,
A ANÁLISK QUE
FAGAS DE REPENTE
É MENTIRA'.
Pero influe no enfoque con
que se aborda un traballo?
A economía por si só non , a
cousa está nos problemas que a
un lle preocupan na vida. Tiven
colegas que fixeron economia e
que a preocupación primeir9
deles non era social nen humana, era só monetarista, individualista . A prirneira cuestión a
ter en conta é política : a fotografia- é máis un instrumento de
militáncia que outra causa, e de

faqer unha opción, como a que
eu facia cando ia ao Sahel.

A chegada ·á Magnum
Traballou en tres axéncias
antes de cbegar á Magnum.
Prirneiro fun free-Jancer, per.o parecíarne moi difícil porque a
capacidade de traballo dependía moito do estado de espírito
de un , fundamentalmente por
estar só . Desde moi cedo descobrin que traballar nunha axéncia
permete un apoio mútuo , tanto
do ponto de vista de infraestrut ura , como nas relacións de fotógrafos. Hai troca de ideas , de
problemas.... que axuda e reconforta . Primeiro foi en Sygma
pero topei que ali os fotógrafos
estaban máis preocupados por
gañar a vida que pola própria fotografía , máis p9lo puro aspecto
xomalístico que polo social, o
humano. Abandonei a Sygma ,
pasei unha época de free-J8n,cer
e tamén fundei unha axéncia
que quebrou . Pasei á Gamma ,
que para min foi a verdadeira
escola de fotq-xomalismo, por.que aprendin a achegaime · á
realidade, identificar o que era
máis importante en poucas horas , en poucos dias. Aprendín a
realizar o meu traballo acélerado
-traballaba para semanários
Time, Newsweek, Stem, Paris-

Match ,. .. -, porque senóp chegaba tarde ao feche da edíc_ión.
Aprendin moito , pero como toda ,
escola. é iso, esco1a, e remata.
· Fada ao tempo os traballos que
me interesaban, pero con moita
dificuldade. Fixen vinte viaxes á
África, e nese tempo preparei

material para unha exposición
que se intitulou "África das cóleras". Ali fixen as guerras de liberación de Moc;arnbique, Rodésia , Sahara español; todo o
problema de reinstalación d~ reximes após a independéncia,
que debuxou unha África moi
conflitiva. No ~5 instaleirne seis meses en Portugal e conseguin
facer un traballo para a Gamma
sobre 'emigración na Europa ~
"Integración . marxirialización e ·
trasumáncia dos emigrantes na
Europa" . Mais todo iso tiña pouca rendabilidade económica
para a Gamma , e tiven conflitos.
Pasei á . Contact pero estaban en
Nova Iork, e precisaban os negativos e eu non podía traballar
asi. No 1979 é que entrei na
Magnum , que é unha axéncia
cooperativa, e na que interesa
máis a ·calidade fotográfica que
a rendabilidade, ainda que esta
non se descoide , para mantera
infraestrutura que se precisa.
Nos traballos o 40% da gañáncia é para axéncia e o 60% para
Q fotógrafo, pero eón esta porcentaxe ten que se pagar todo
e viver , pero coa vantaxe de que
podes facer q que queres . Somos 40 fotpl:!1afos na Magnum , .

jNA AXÉNCIA
MAGNUM
_ _~-
FUNCIÓNASE COMO
'GRUPO, COMO
FAMífJA E CUNHA
ORIENTACIÓN .
FOTOGRÁFI--· C-A--- COMPROMETIDA'

que é como 40 free-lancers xuntos cun instnimento de traballo,
que é a axéncia que te apresenta, axuda', representa... O fotógrafo e a fotografía están en primeiro plano como en nengUn.ha
ouh a axéncia do m undo . Ademáis somos catre xeracións de
fotógrafos distintas, desde Cartier Bresson · -con 80 anosaté a máis nova que está entre
os 35 e 40 anos. É un intercárnbio de ideas e expEiriéncias
inagrúfico .

Como se escóllen os tenías?
Podes facelo libremente. A
axéncia poden propor causas .
que podes aceitar ou non , e a
axéncia devolve pedimentos de
revistás porque non está interesada en realizalos. Aí atrás tiven
a idea de facer unha reportaxe
sobre os · refuxiados no mundo,
-un traballo de dous anos· e xa
teño contactos co Alto Comisariado da ONU, pero eu non podo
realizalo , ainda que xa cons~
guin
un investimento de
150.000 dólares que será para
un grupo de 6 ou 7 fotógrafos
da Axéncia. Funciónase como
grupo , como familia e cunha
orientación fotográfica compro.m etida.
E a respeito do seu próprio

ttaballo, sem~lla que haxa
un acércamento e un e~tudo
prévio antes de eJDpez"ar a
fotografar.
Claro. Agora estqu facendo esta
reportaxe, que yai consumir
case catro anos , sobre o fin dun
período produtivo, a era que me
tocou viver na que o home ínterviña en procesos que son a
base da sociedade . Desde o
1982 estou preparando ese tra-
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-ballo, estando ainda no de América Latina que rematei no -1984
,e que me levou case sete anos
porque tiñá qu,e aproveitar ganánCias duns traballós que reinvestia despois botando uns meses pola :miña canta en diferentes paises latinoamericanos.
Cando obtiven o Prémio Eugene
Smith, no 1982, - dotado con
15.000 _dólares que é bastante
diñeiro para a época, investino
nese üaballo, igual que unha
bolsa do Ministério de Relacións
Exteriores francés, ... pero foi uñ
traballo que me custou máis de
100.000 dólares, e a diferéncia
púxena eu, · gañand<;> nun lado
para pór noutro. Na fotografía
sucede isto, transférense a.s ganáncias dun traballo a outro .
· NE:sa épOCé\ coñecin á rriullet
de Eugene Smith, que traballara
con el en Minamata (Xapón) e
me deu moitas ideas. Pero no
1984 apareceu o asunto Sahel,
que era dunha urxéncia irnediata: abandonei todo e botei 15
/ meses na. África.
Conseguin
-firianciamento
para empezar a traballar e a~nda
que tiven algunhas dlíbidas por
momentos agora, con estas fotos en Vigo, xa van once repor. taxes e vexo claro o camiñ_o ·e
toma forma a idea inicial, xa
está a liña tracexada comprobada na práctica.

Unha maior sensibilidade ,.

,.

.Unha experiéncia tar:i fort_e ,
cpmo supoñen as fotografias
do -sahel, ou o encontro cotidiano de moitos fotógrafos
con tanto espanto, con situacións límite, como lle afeeta?
Esas experiéncias aumentan a
sensibilidade das persoas, afinan a sua maneira dé ver 0
mundo, descobres unha série de ,
riquezas no ser humano que se
esquecen nunha sociedade de
consumo como a nasa, onde a
xente vive super-protexida,
onde 0 home -ten tendéncia a
ser unha peza completamente.
diferente a caJ.quer espécie ani~
mal, e· cando se vai ao Sahel. e
se ve o ·sofrimento terríbel do
ser humano -porque hai quen
pensa que 0 sofrimento no Sahel
é unha constante e que é xente
acostumada a sofrer, 8 non é
verdade-- un dase canta de que
forrña parte da mesma espécie
e .sofre igual ca nós. E pos en
cuestión toda ·unha escala de
valores e faiche entender que a
única cousa ·q ue ten valor sobre
a face da terra é o home, a per""
soa.
É dificil e duro do ponto de
vista físico e emocional, os primeiros dia,s dá en chorar. Cando

,
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. ~NA MINA
PROCURA NA
_ FOTOGRAF1A ESTÁ- .
O TRANSMITIR A

DIGNIDADE DAS
PERSOAS'

------------ves unha persoa á que lle morreron todos os fillos e o ültirno
xace no seu colo tamén morto e
non ten nada xa para defendeÍ,
só a vida, só un fio de vida que
o sostén, e Jaita 'p ara sair adiante e ás veces gaña, ainda que a
maioria perde, todo se pon en
cuestión. · Faste máis perceptivo. E non só fotógrafos, traballei
con médicos, enfermeiras, enxeñeiros , moi novos a maioria,
· e teño a . impresión de que en
xeral o persoal que sai-u· dalí fíxoo moito máis rico do que chegou, menoá marcado, con maior
comprensión da realidade.
No libro "Foto-Xoc" de Margarita Ledo, ci~ndo a Hai'old Eváns, di que vostede
escolleria a fotografia como
ponto de vista frente á fotografia como momel)to único.Penso que a fotografía", nomeadamente a c9mprom~tida, precisa pasar moito tempo, viver
moifo a realidade que se quer
fotografar. Primeiro para ser
aceitado pola realidade , non tes

direito a chegar e quebrar, forzar a realidade . Hai que fotografar naturalmente. Chego a Vigo
e entro m.in bárco de pesca: non
son pescador, non falo a mesma
língua ainda que o brasileiro
sexa moi próxima do galega, o
que preciso é ser aceitado por
ese grupo de homes e entón xa
metido nese proceso podo empezar o meu traballo. Non podo
chegar e irnporrne, nen con pre. tenciosidade. Esa é a diferéncia.
Para rnin non é v'erdade que
haxa un só momento para unha
boa fotografía. Esa idea do ponto único converteria ao fotógrafo
. nun· ser superior. Non se está
para xulgar senón para- aprender. Se vostede vai ao Irán, é difícil ser chiíta porque se preci-saria ter nado chiíta'° pero hai 50
millóns
persoas que seguen
esa ideoloxia relixiosa, se ·chegas ali co teu aparato de ideas,
a análise que fagas de repente
é mentira". Precisarías estar tempo e tentar ver a realidade desde o seu ponto de vista, e a fotogrpfia modificase. Acredito nesta i_dea máis histórica e tnenos
casual .
A ·p rensa impón un critério
máis instantáneo.
_Son causas distintas. Cando talaba antes· referiame á foto- reportaxe , que se diferéncia do
foto-xornalismo . Eu fixen xornalismo de actualidade, por exem-

de

plo do atentado ao Reagan no
1981 . Estqba facendo unha reportaxe para o New York Timessobre os cen primeiros dias do
Presjdente .. . cando lle dispararon . A rniña história perdeu interés e xa só interesaron aquelas fotos. Eu falo dunha teoría
de longo prazo, para a reportaxe, e despois está prensa que é
máis o cotidiano,
·
Existe sobre a fotografía,
nas axéncias, algun tipo de
censura?
Existe a censura ideolóxica por
exemplo se fas unha foto como
a que me tiraron da capa do dominical de The Observer porque
non era adecuada a fame do
Sahel ao critério de entretirnento para as vacacións. Hai máis
exemplos . Acabei de facer agora unha reportaxe nuns frigoríficos nos EEUU, imensos, en Dakota do Su!, onde se matan
12.000 parcos e 8 .000 vacas por
dia . A maioria das revistas non
van publicar as fotos fortes da
reportaxe, escollerán as máis
atenuadas. É un tipo de censura . Pero o importante non é a
censura pontual, porque aquela
foto que censurou The Observer
saiu neutras capas de revistas ...
o importante é que se un fotógrafo mantén unha liña de traballo, unha maneira de pensar e
facer, ao cabo esa liña sai, conséguese irnpor o ponto de vista .

Hai censuras e hai aberturas
pero a longo prazo evalúese e
trúnfase.
Nas fotos publicadas da África e da América que están
nos seus libros, e que se espuxeron, apenas é entrevisto un sorriso. É a realidade
asi ou é unha escolla que fai
dentro do material que obtén?
Un fotógrafo amigo, brasileiro, colleu e escolrnou das miñas
follas de contacto unha história
completamente diferente da
que eu tiraría, das miñas próprias fotos. Todos os fotógrafos
fan moitas fotos pero á hora de
editar, á hora de escoller, tomo
unha direción que me interesa.
Senón apresentei nengunha foto
con sorriso é porque a idea xeral
que apresentaba non o comportaba . Esa é realidade. Non é que
na África non se ria, ou nun
campo de refwaados, .... existe
tarnén esperanza e moitas causas. Na miña procura na fotografía está o transmitir a dignidq.de das persoas, e áchoa máis
importante que o sornso. Quizá
sexa un erro meu, pero é un
ponto de vista.
En toda a sua fotografia está
sempre presente a xente.
Só fotografo xente. Só me interesa a xente, pois penso que a
fotografía é un instrumento nas
relacións humanas .
O

.

Exito de Milladoiro con The Chieftains
Inícian unha xeira de recitais .con motivo dos seus dez anos como grupo
-

'

Dentro dunha semana de
actuacións no Teatro Gaety
de Dublin. para comemorar
o vixésimn-quinto
aniversário de "The
Chieftains", o grupo que
lidera Paddy-Moloney, foi
invitado o grupo galega
"Milladoiro" que actuou na
capital irlandesa con
grande éxito de público e
de .crítica.
Coa· cidade volcada nos actos
de celebración do milenário de
Dublin, desenvolvéronse durante a pasada semana sete recitais conxuntos -do grupo irlandés "The Chieftains" e os gale. 'gos de "Milladoiro" , alternando
a s1.1.a preséncia no palco para

,,.-

I

confluir na parte final do espectácuío, que foi comentado por
algun sector da crítica como "o

<'

mellor agasallo · que lle podian
- facer a Duplin r:ieste ano tan es~
pecial" .

'

"The Chiefta:i,ns" tamén cumpren anos neste 1988, exactamente v'intecinco que vai coincidir coa saida dun novo LP, no
que interpretan 3 temas de "Mill9.doiro" e recollen a gravaéión
en directo do tema final do con. certo' onde os dous grupos fúndense nun só. O grupo de Paddy Moloney está considerado a
élite do folk na Europa, e xa hai
dous anos pudemos escoitalos
en Castrelds (Vigo) na compaña
·cte "Milladoiro".

Ano de c9incidéncias
Pola sua banda tamén "Mill¡;i.doiro" está de aniversário: unha
d$cada, seis LDs, traballos para
diferentes filmes e inumerábeis
actuacións tanto na Galiza ·
como fóra, fan de "Milladoiro' .. o

gn1po musical galega con maior
proxección tanto dentro coao no
exterior do país. Para comemorar este aniversário van iniciar'
unha xeira na que xa están previstos os recitais de Santiago
(24 de Xullo) e Vigo (25 de XulloCa,strelos), seguindo por cidades galegas e prevendo xa diversas actuacións no País Basca .
Para esta montaxe "de aniversário" · están preparando, en colaboración co Obradoiro de Criación Áudio-visual, unha proxección audio-visual -con material
fotografado
específicamente
para ilustrar as suas ·pez as musicais e recollido tamén nos recitais de Dublin- que se simultaneará coa própria ·i ntervención do grupo :
O
Texto e foto:ÁNXEL IGLÉSIAS
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eu, este ano já dixern adeus á
fruita e· ao vinho, entre outras
causas .

í18mm:111mwir411111w1
Prosa rhiuda
Muitos foron os artigas que es.creveu e publicou Otero Pedrayo , Gentos, talvez miles. Até o
de hoxe so contábamos cunha
escolma parcial publicada sob o
título de Parládoiro, agora, co
gallo do centenário, viran luz
duas es colmas máis : Otero Pedrayoo en Céltiga, que non coñezo e foi publicada pola Asóciación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña. e Prosa miúda(1>, editada pelas 'Edícións do
Castro ao coidado de Aurora
Marco.
Os artígos que conforman
este volurne están tirados de
tres publicacións : El Pueblo
Gallego, Céltiga e máis Vida
Gallega. Un periódíco publicado en Vigo e duas revistas,
unha (Céltiga) da emigración e
outra de Vigo. Aúrora Marco explica no seu curto limiar as características da sua edición: os
artigas son reproducidos pola
orde en que foron publicados,
non se quixo agrupar os traballos por temas, que ás veces son
de dificil clasificación. Os artigas de Otero versan sobre todos
os ternas irnaxináveis: da política á paisaxe, pasando pola relixión, a xeografia, os típos humanos. etc. Muitos destes artigas, como ben avisa Aurora
Marco, son verdadeiros contos,
en todos brilla a escrita oteriana. Agora ben. se os artigas tratan sobre díversos ternas, sempre ha1 un foodo comun: Galiza.
Falen do que falen. no fondo. a
pátrta de Otero está presente:
corno fondo ou en prirneiro plano. nunca tanxencialmente . Xa
se tale de Freud, xa se fale dos
xardins, o escritor de Trasalba
remite-nos, sempre á Galiza. E
a Galiza para el é a aldeia dos
seus tipos humanos.
Mais deixando de lado a Galiza, causa imposível, vemos outra clase de artigas, artigas que
poderíamos chamar literários,
nos que aparecen temas e escritores caros a Otero : o rornantismo, Goethe. Rousseau, Barrés,
etc Todos estes artigas, e muitos máis que ainda durmen nas
planas dos xomais e das revistas, son mdispensáve1s para un
coñec1m nto do escritor galego.
Tanto do Otero político (aqui se
recollen muitos e interesantes
art1gos políticos, e amda que se
poda díscrepar nun ponto ou
cutre co autor. cómpre sinalar
que Otero - po1iticamentenon é un colonizado) como do
Otero escritor e o Otero pensador, xa que se se len con atención vários dos traballos escolmados por Aurora Marco veráse que en Otero há un crítico da
filosofia do seu tempo - no artigo "A invitaceón do outono" di :
"O que non haxa apenas filósofos orixinales e si moitos bos
profesores de filosofía, siñala
unha decadenza do esprito" .(2>
Outras moitas licións podemos tirar dos artigas de Otero,
por exemplo, en "A arquivolta
frolida" avisa que '.'pódese pen:.
sar en sentir en galego nun
coarto de hotel de New York ou
de París (... ) Aturúxase demasiado nas corredoiras dos libros
galegas" . Ou vernos que hai casos que non son e?<clusivos de
. hoxe/ A tristeza das liñas paralelas", senón seica, de sernpre:
o tema do artigo é sobre as claudicacións. E há artigas onde brilla Otero. corno escrifor e cuxo
goce é permanente: "A vocac1on do · Baldomero", como
exemplo, que· há rnuitos outros.·
Por último, o terna de sempre :
a lingua cíe Otero 1 Digamos que
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-policía de verdade.'norn de figurins .para recepc;o.ris) , será a rede
de cornunica9ons de· redes ínformátícas locais, e deverarn-se
Normalmente o verao é .o
pór os aliGerces para a partires
. tempo de emitir. c.ousas ligeiras ,
da mesma estudar a distrib~mas olhando a programac;on da
9orn a nível local dos sinais por
sernelha c¡ue o ligeiro é o.
cabo e todo isso integrado num- ·
resto · do ano. As 20.15 h. de
ha rede nacional galega. Rei;;peiLuns a Ve.m es, baixo o norne ·
to da rede da Televisom espande: Galiza em Perigo, Lenhola exigir o livre aéeso · á mesdas, Monografias, Os filos · e
ma (pagamo-la, nom· si?), que
. o Son dum Povo hai bons trafuncione como umha auténtica
balhÓs, ainqa que com grandes
variac;ons, atopa-se cousas de
rede -de comunicac;om com ouqualidade . No serarn dos martras teleVisons e f.ontes de infortes, a Noite das Badaladas
rnac;om e .isso ~i. sem cortapis• (oncie aprendería a falai o apresas e com toda a forza dos nossentador?) fai esquecer desegui- ·
sos legítimos direitos.
da a A Confrafio. Os Xoves o
A TVGjunto com outras cornconc).1Is0 O Grande Casino . p~as tem que plantejaÍ com
sustitue ªº "v'izinho"' que ver
forza a sua inclusom na UER. E
se· j.Iistalando-se nurnha palhoza
deve a Galiza, e a TVG é o ca· neste verao medita sobre o "ser
mínho, tratar de conquerir eÍÍlaou non ser'.' que algo disso sacaces exteriores vía. satélite prórá (Gayoso é bom rapaz. e ainda
prtos, que nom sorn tam caros
que me meta c9m ele, que beni
(o séu custe éstá a rninguar) e
o mereze, segue caindo-me sim·_sirn úteis e .rendáveis ; isso e
pático) . As 20 h . · do Domíngo,
algq que rnüi.to bém se pode
emite-se urnhá série feita com.
partijhar c;;om outros países , os
a rnestria que se g~sta na grande ilha austral. Na· mañhá ·dos
mais apropriados polas suas caSábados, todos aqueles que se
racterístigas e circuñstancias,
"chutam" com Namora<ta, agoIrlanda e P0rtugal, que sern pre- ·
ra tehhem Sara que junto corn
juícios de nengurnha caste
o Dr. Cándido Pérez forma a
(agás presons espallholas .que
tri-agonia da~ .C araíbas_. se podem obviar com ernpressas int~rrnédías) estfun d.isposHai uñ trabalhador da TVG, o
tos a partilhar este objectivo:
cqrrespondente em Portugal
Está rnuito oem o criar platós
· .que taí e tem teito excelentes
e delegac;ons da TvG em todas
trabalhos (Os depoiÍnentos do.
·a cidades de Galiza. (e PonferraZeca, O 25 de AQril. Otelo. :.) exda, por que non?) :ruais é_ bom
celentes produtos do reporteirisqúe se fomente a sá concorrenmo televissivo. Mas a .TVG, concia de grupos privados galegas
. tando com tornecirnento .de
fomecedores
de irnagens e serbcins ma.teriais, trata .a informa~
vic;os á TVG e ciue se ajude ao
9om do · al~m-Minho como· se
desenvolvirnento de iniciativas
fosse de Múrda ou Madagascar.
com futuro no país .. Estam a
Ainda hé;ri pouco ·que vizinhos
a~omá.r televisóns locais e rriais
de Viana do Castelo, arrestando
que aparece~fun. a TVG nelas
rnuitos problemas instalaron um
norn tem urn inimigo e sim um
repetidor da TVG para rnelhorar
apoio .a pouco que as ajude e
a recepc;orn na zona , e isso com
um forfisirno investirnento de
colabore com as mesmas , (até
miles de contos . No ·Norte de
podem fazer r-eduzir custes).
Portugal (de momento) e para
'bem crelo eu está mudando o
CBA.
N .B ."
seu olhar da Galiza e isso .é algo
Mais filmes, queremos os espectadores
que devernos a ·TVG . A essa..aumais cine (e a v~r se se ajuda ao cine
diencié~ e a to<;:los os galegas
galego, tomei a olhar o Novo. de Parmuide . Passara-me na crítica), e ~ que
cumpre rnais informac;om desse espera pra termos de novo em Saín
prejuizosa do que acontece nesMarcos a Migu~l Anxo Femández. somos
sas formosas tenas, d_o seu demuitos os que botamos a menos.
valar cotiam. Hai os rnei0s, pois
. a fazé-lo.

rvo.

a

Aurora Marco respeitou totalmente a língua or:ixinal, só eliminou apóstrofos e contraccións
e sustituiu o y grego polo i latino, ou restaurou palavras ilixiveis no orixinal que ela rnanexou, co que Otero non foi traicionado. O que si debeu correxir Aurora Marco son os nornes
que estaban incorrectos no orixinal, ben porque os escre"veu
mal Otero, cou~a que dubidamos por que outras veces saen
ben. ben porque existe errata ·
por éxemplo, Frend por Freud
(ela mesma cai no error no limiar e escreve Fren). J . Courad
por J . Conrad, Shiller por Schiller, Kuitur por Kultur. Kier Kegaard por Kierkegaard, Hyusmas por Husmans, etc. En .canto á escolla, pensarnos que a selección dos artigas de El Pueblo Gallego tivo que ser un
pouco máis totalizante, pois xa
é hora de ir publicano todos os
artigas -ae Otero de antes do 36,
e se iso non foi posível, penso
que dous artigas de Otero publicados neste xomal ben puderon
ser escolmanos : "Marx e a balalaika" e "O esponxado de Mr.
Bergson e a maleta ci.e Paul Morand" .
O

XGG
1) Col Documentos para a hJStoria con-

temporánea de Galic1a. Ed!c1óns do Castro. Sada, 1988 264 páx
2) Sobre Otero posivel crítico de filosofia, penso que Antón Baamonde podeda
facer un interesante traballo

rnent~ a morte da cadela Laika ..
asi corno out~as extraíadgs das
crónicas de sucesos, e coas que
o neno construe, un . particular
sistema filosófico que mitigue
' as suas desgrácias por cornpáración con aquelas.
_,.
Ao final, inteirado por fin da
rnorte da sua cadela, Ingernar
abandoará a sua Vida como un
can · (rnáis precisamente, corno
unha cadela, a sua), e ese desalleamento conducirá-o ao irremedíábel descobrirnento da incipiente sexualidade e ao irni<o
nente fin da nenez.
Tanto a descrición da Vida
cotidiana da vila rural, cunha
rica constiu.c ión coral de personaxes, corno máis particularmente a histórta de amor éntre
Ingemar e Saga están logrados,
senón cunhq. aparente brillantez
de ritmo e posta eri cena, . si
curiha considerábel sensibilidade e sutileza que dá os seus frutos non no momento senón bastante despois de ter visto a fita. ·
' Porque a evocación dese paraiso~infemo da · infáncia chega,
inda que sexa, desde a ·Suécia,
á sensibilidade do espectador e.
en especial, dós que nasceron
polos últimos 50. Ouen non cho-.
ra a morte dun can, non tivo alguri viciño tolo pero recordado ,
non lembra a chegada do televisor. tal acontecirnento deportivo
magnificado pola memória ou
viveu nunha aldea non menos
idílica que a do filme?.
O

GONZALO VILAS.
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A rniña vida

corno can

Cand~

chegará o
tempo enjoito,
Sr. Perpán

Seguindo coa tónica dos filmes
sobre a infáncia, que .van desde
a tontorronaria de Spielberg á
Foi-se o Entre Nós que era o
fina capaqidade evocativa qe
único programa que se rnantinMalle, esta fita sueca adscrébeh;i · desde o primeiro dia de
se en espirito, que non no estilo,
emisson regular, o sustituto
a ese último e imaxinário grupo.
curnpre aceitavelmente a misO das películas que, con rnaior
son a que está destinado neste
ou menor brillantez na realizarnolhado verao , mas creio que é
ción, conseguen transmitir un
urn programa que de ve voltar, é
ponto de vista verdadeirarnente
urn título de referéncia e~tabi
infantil.
lidad"e nos · contínuos cámbios
A visión do mundo da nenez
que se dfun na ~asa, sernpre
efectuada por Hallstrom non é
adaptando-se aos distintos ho· cornpracente, por · máis qlie
rários e momentos.
unha boa parte da fita se ocupe
Os Telejornais que tenhern
da descrición costumista dunha
já urn prestígio, estam-nos queijdílicá .vila de entrañábeis convimando com tanto politiqueio.
ciños. A rnprte é unha constanHai que dar mais informa9om ..
te que irá marcando a vida de
ampla, debatida:, levar o pulso
Ingemar, o fJlo dunha nai enferda rua ás carnaras e restrinQ-ir a
ma e hostil cuxa desaparición
saída de políticos, vendedores
non chegará a comprender en
de má publicidade acrítica e
toda a sua dimensión ·até deca·. descontextµalizada; é que nom
tar9e da rnorte da sua cadela,
conhecernos já ao Filipe Gonz$.-:
non menos s.e ntida polo c·a tivo
lez QU ao Laxe, etc. é que -acaso ·
que 'a da sua proxenitora.
no país ·nom passa nada fara o
Obsesivamente, o probe de
que digam ou deixem de ··dizer
Ingernar recordará unha · tarde
esses senhores? E Sr. Pemán,
pasada coa sua nai, representa·dora pára el dunha utópica tell- - nom poderia vos'té cpnverter-se
num taumáturg9 do_ tempo e
cidáde só naque} intre coñeciinelhorar-nos este dunha vez ;
da; .e traerá á rnerns'>iia ig~al-

e

Corn motivo ·da final da Copa
Llceu-Noia de Hoquei a Patíns;
a Televisom espanhola ensinou
de novo as suas maneiras, o seu
quefazer soberbo e vergonhento. É urnha exigencia de todos
os galegas que a isso se faga
frente com energía, que se lhe
exijam responsabilidades, que
frente ·a sua prepotenza hája firmeza.

.

-

Já hai vozes cipaias de delinquentes profisionais, talando de
que a TVG norn deve ter umha
rede de transrnissorn própria. é
dizer, deve pór-se atada de pes
e rnaos no colo do inimigo. Desde esta colurna :quera apoiar a
toda canta iniciativa haja , para
dotar á Galiza dumha rede de
cornunicac;orn própria. Urnha
rede de enlaces radio-eléctricos
e de micro-ondas que norh só se
deve cingir ás cidades, senorn
que devE? chegar a todas as regións do país, desde · o Val do
Tamega, á Marinha Luguesa e
· áo Val ~de -Orras ... que' nom teÍn
só porque servir á TVG, senorn .
que é um servi90 · nécessário
_paw todo o povo gal.ego, deverá .
ser -a base do sistema de comunica9om do' Govemo· Galega, da
Policía Autónoma .{que -é .atgo
que curnpre já, que vaia ..,.ocupando as fun9ons que· realiza:rri
G.C. e P .N., quer dizer , umha

Congostra .
A asoc1ac1on cultural "Zeca
Afonso" deuse a coñecer. facendo honor ao seu neme, organi-zando a "I Semana de Literatura
Portuguesa en Vigo" .. ·celebrada
·o pasado ano nesta cidade." Ac·tualmente estase artellando a
sua continuidade coa "II Semana .... ·Mentres tanto, a mentada
Asociación edita o nº O dunha
nova publicación :- " _C ongostra".
Trátase dunha reVista dedíca. da ao mundo das artes~ ciéncia
e pensarnento. Neste prirneiroexemplar a cultura portuguesa
ocupa en boa lóxica uriha parte·
considerábel do seu. contido: o
escritor Fer:.nando Namora, ·a
sua biografía. centra a atención
dun tÍaballo de Xosé R. Pena;
por outra parte José Mario Branca e · mais· Aritónio Vitorino
D' Almeida escreben sobre José
Afonso: . o prirn~iro evoca o ambíente criado nun .estudío de
gravazón e· o segU.ndo reivindíca .
ao "Zeca" como artista atudidacta, criado"r duriha técnica ,.
própria e "rnestre" en definitiva. Xa noutro ámbito .xeográfico.
pero dentro do mesmo contacto
artístico ·sitúas~ o estudo "Bras-
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CULTURAL

,.

sens e as forzas da arde pública", onde Antón U. Mallo descrebe polo miúdo a vena ácrata
da célevre troveiro francés. A
Cultura galega nes suas diver. sas manifestacións é a que ten
unha preséncia ma1s notória na
Un daquele.s curiosos semanárevista: Francisco Rodríguez en
rios locais qué tanto abondaron
"Ler a -Rosalía" abonda ·no asnas nasas v:ilas nos .anos finisepecto demistificadGr que veu
culares do XJ?( publicou unha
ocupando 1).ltimamento boa parrel~ción
de prensa que se pubiite do seu ti:aballo sobre a cantocaba na Gaiiza á altura de Xuño
ra do Sar. Pilar Allegue.estuda a ·
de 1888 e que, coa díscÚlpa do
figura de Frei Martín Sarmiento
transcurso
, exacto dun século
centrada na sua ·época. Artm~
Cuadrado, infatígabel animaclor · período de tempo sempre doad~<:>
para rerriemoracións e balances
cultural, descrébenos atiavés de
irnos tentar retomar _para bota;
Colmeiro a identificación deste
unha ollada, breve e superficial,
artista co naso País . Outros "No- ·
ao
estado da prensa galega de .
mes· próprios" presentes nas pá- ,
hai cen anos. ainda que en moixinas :de "Congostra" son : Ri~
tos casos cadraria menor dicer :
char Wagner , o celebre' músico .·
publicada
na Galiza.
c?escrito .polo. poeta Manuel Far~
cadela cpmo "ArtiSta 'J;'otal", paDescoñezo se esa relación é
.radigma do Romantismo. A cul" t.otalmente- exaustiva. maís", en
tura xermana tárnén está. pretodo caso, debe ser dabondo
sente na colaboración de Mén- ·
· c,ompleta. tendo en cónta o núdez .Ferrín "Ser nazi", que centra
mero de publicacións enumeraa sua atención na figi.lra de Heí. ·das e o costume existente na
deg9er, quen igualmente é pon~
época de estabelecer_ 'o interto de referéncia na entrevista
cámbio corr,óutros periódicos e
realizada ao filósofo Emíiio Llepublicacións, cousa que se facia
dó. Nela o mentado profesor duainda cos máis modestos e lobic;ia da sua condieión de inte~~s. Este .costi..µne -ao que se
lectual e fala, entre out;ros tegecaba. l:lnha boa parte da tiramas, da linguaxe.
da.2__ aseguraba, ainda a un moAdemais do estudo ou análise
desto periódico vilego, ocoñecido traballo de grandes figuras
mento do que- se estaba a facer
da Cultura a revista ten outÍo:;>
no país· no eido xornalístico.
cóntidos", salientando o resgate
. Cómpre dicer tamen que á de- de documentos de evidente invandita rela9ión mm oferece: á
terese: é o caso dun -artig~ de
nasa_ curiosidade máis que ·o .
Luís Seoane sobre a relación en·nome da publicación e o da lotre público e artista. Alfonso Álcalidade onde se editaba. O res. varez Cac:¿camo evoca unha ento dos dados proceden doutras
treñabel _libraría que en Vigo
f?htes ·espalladas .
· aglutinaba á r_e s.isténcia cultural·
e política anti-franquista, acomTemos-pois: e seguindo sempañando un poema de Otero Pe'pre a relación citada, que hai
drayo escrito na louvanza da pe- ·
exactamente un século publicáquena "inst~tución". Cándido
d~ publicacións (vintetrés). sebanse na Galiza un total de coaguida da Central e Sul igualadas
Pazo comenta o teatro da non
renta e nove periódicos e revis(trece). Por último , a franxa cosmilitánci~ idiomática que carac·tas con variábel periodicidade .
. teriza a miúdo nos nasos actoteira _c anta cáséqtie co duplo de
Dele~ . uns . vinte alomenos son
publicacións que as localizadas
res. A mé.dfo camiño entre a indiários, variandc:i a periqcidade
. no interior (trinta e unha por deVE;Stigación científic;::a e a criado r~sto dos penódicos de seza<:lito).
ción literária o biólogo ,Miguel
manal.s a bisemanais e quinceA. Murado descrebe a fisonomía
nais .. mentres que as revistas
De todas estas pubficacións
das abellas. O profesor Pérez
son mensuais. ou trirnestrais. Os
existentes en 1888, cinco delas
· Sánchez cobre o apartado de
diários correspónGlense coas caviñan de ver a luz nos primeiros
economía cun ~mplo estudo so. pit~s _de província e as cidades . mesE?S do ano : La IVIañana, El
bre a "Internacionalización dá
máis grandes: A Coruña canta
Eco del Practicante, El TraInd8stria Electrónica". dividindó
alomenos
C<?fl sete, Pontevedra
bajo,
El Album Literario e
esta en cfous blocas: a dos p~con catro, Ferrol con cinco
Galicia. Humorística. Pala
ses deserirolados (USA: Xapón,
Vigo , Lugo e Santiago con tre~
con~ra . . na segurída metade do
e Europa · Occ.) en vías de de· cada unha delas e Ourense canano 1888, e polo tanto non citasemolo (.Asia, Sul-Aménca) O
ta con un diário só . Surprende o
das na relación , aparecerían noreordenamento do mapa político
grande
número
de
diários,
revas
p~blicacións como , el El
galega coa consecuente ·anePC!rtidos por ideoloxias e intereEco de Viveiro, La Temporaxión· da "Galiza extra-aut;nómises. .ainda que non adoitan a
da, El Brigantino ...
ca" é defendido nun artigó
pasar
das
catro
páxinas
habimado por C.B.A
A esta altura, e desde uilha
tUais da. época -a.última d~las
A xeito de públicación· literádécada antes. xa se tiña produ_con
IDublici<!ade
case
sempre-ria. a revista dispón dun ·apartacido o xurdimento de prensa rue as .suas tiradas son pequenas
do de criación, con colaboraral o.u vilega ao incorporarse vie
-raramente
transcenden
o
ámcións tanto en prosa como en
las e pequenas localidades ao
bito
local
e
o
seu
rádiu
de
inverso Antón Reixa, Célia Dufonón;ieno da prensa. Ademais
fluéncia, ao non terse producido
rán, Xosé A Ballesteros, Lorendas vilas citadas na relación
ainda
a
expansión
dos
diários
zo Varela, Manuel Lu.eiro Rey ,
º\!tras máis xa contaron con pu~
das
capitais
pala
sua
provínoia.
Chaves Cuiñas, Xela · Arias .. .
· blicacións própr~as uns anos anInc~uso unha vila como Betanson algun~ dos- nomes que 'a
tes -e algunhas voltarian a tézos contará· un par de anos desocupan .
.
las- se ben nesta data concrepois, no 1890, con un diário duAo ser e~ta unha iniciati~~
ta non cantan con 11engunha:
rante a1go máis dun ano, feíto
que ten ta, na .medida do po.síOrdes, M~nforte , Noia, Viveialgo insólitó visto hoxe. ·
. bel. incidir na sociedade · conrQ.. .: Este fenómeno que ten lutén 'unha .sección de carta~ e cógar nos primeiros anos da ResA
cidade
coruñesa,
en
clara
municados que , co paso do
tauración, cando xa existe un
correspondéncia coa sua situatempo , cabe pensar sexa· cobergrande espallamento da imprenCión
pont~ira
no
país,
canta
cun
to c.o a aporta ció~ dos leitores;
ta palas vilas galegas, obedece
total de catorce publicacións :
en esta :·estrea" o "Colectivo
por unha banda á necesidade
S~guida de S_~tiago CO!J. pove,
.Gonzalo ·Guerrero" cobre o aparcon_tar c9n órgaos propagan-Ferrol
e
.Pontevedra
con
cmco
e
tado unha · colaboración escrita ·
dísticos por parte dos sectores
Ourense e. Vigo con tres: Canta~
contra· a celebración do V Cenideolóxicos dominantes das yiban tamen con periódicos setenário do "descobrirnento" da
las para influir nos distritos eleim,anais nesa altura vilas como
América. Completán as máis de
torais comarcais -a maior parBetanzos (dous) e Mondofiedo,
60 páx. da re'l7ista debuxos iluste da prE?nsa rural ou vilega dá-.
trativos, pequeno$ comics, e al- · ·Ribádeo, Ribadávia, Soutomaior
se nas cabeceiras de partido xue Vilagarcia con un semanário
gunha trucaxe con certo s·e ntido
dicial- e. por outra banda, á
·
cada
unha.
A
.distÍibución
por
d~ humor que conforman o seu
necesidade sentida por sectores
províncias amasa unha clara
aspecto gráfico.
' ª!1~icaciquis ou marxinados polo
avantaxe ~ para -ª coruñesa (con
Só resta engad)r o desexo de
· sistema turnista de contar cuntrinta). -seguida da pontevedresa
. que "Congostra".
médio ou
ha plataforma desde onde dar a
longo prazo. deixe de ser ese - (dez) , luGense (cinco) .e ourensá
patalla. ·
(catro)
.
Outro
tipo
de
·distribu"camiño estreito"_ e --dilicil que
ción xeográfica coloca -á zona
conleva o seu no me de· batismo.
. O contido destas publica.Norte do país ca maior número
.
X.M.E.
cióris é variado e vai desde as

A PRENSA GALEGA DE HAf CEN ANOS
ticas, relixiosas e profisionais .
En canto á ideoloxia e orientación política, as publicacións
existentes cobren un amplo
abano. Asi· ternos prensa que se
define abertamente monárqUica, liberal, tradicionalista, conservadora, rexionalista e xa
máis raramente, republica~a ou
obrerista; outra que non se define mais 9mosa algunha das
orientacións anteriores 01..i mistura várias..t'e por último , publicacións ambiguas sen orientación ideolóxica determinada .
· Mención especial pala sua
importáncia para o desenvolvimento da língua e cultura galega merecen as publicacións
vencelladas dun xeito ou doutro
ao movimento rexionalista como
O Tio Marcos da Portela, A
Fuliada ou Galiciano, escritas
inteiramente en galega, ou Galicia e Galicia Humorística,
publicac1óns nas que, ainda
sendo minoritário o uso do galega, colaboran moitos rexionalistas orientando ideoloXlcamente
o seu contido. 'i'amén Galicia
J:?iplomática. publ1cación es,Pecializada na que colaboraban
vários eruditos galegas do momento Ainda rexionalistas de
ideoloxia tradicionalista que colaboraron na prensa católica tradicionalista deixaron nestas publicacións abondantes mostras
da sua produC1ón en galega : o
coengo Antón Lopes Ferreiro
Marcial Valladares, Lago González ... precisamente no periódico
carlista santiagués El Pensamiento Galaico aparece~an
en folletón uns anos despois as
novelas de Lepes Ferreiro A tecedeira de Bonaval e O castelo de Pambre.

'
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de información xeral· ou comarcal ás literárias e culturais, pasando polas satíricas e humorís-

A PRENSA NA GALIZA
1888

Entre os xomalistaS'e colaboradores de prensa deste íntr.e
destacaron entre outros, á parte
dos xa citados. Alfredo Brañas .
o xoven poeta e escritor lucense
Aureüano J Pereira, Vicente
Camota, o lugués Vítor Castro
Somoza, o carlista Vázquez de
Mella. o republicano coruñés Vicente Abad Terregosa , o poeta
bentanceiro-cubano Femando
García Acuña. o poeta e escnlor
humorista Labarta Pose, Bern rdo Barreuo de V V , o ourensán
Luciano Cid Herm1da, director
de vários periódicos e autor posteriormente dunha biografía de
Curros; Roxého Lois. pontevedrés e director de prensa obreira
, e rexionalista; o poeta e escritor
ourensán Lamas Carva1al, cna
dor do primeiro periód1co en galega, O Tio Marcos da Portela, ou, por último, o pontevedrés Indalécid Armesto, intelectual "progre" da época .

A Coruña
E1 Anunciador
El Telegrama
La Voz de Galicia
El Diario de AVISOS
El Alcance
'El Clamor del País
La Mañana
El Duende
El Censor
La Revista Juddica de Gahc1a
El Eco del Practicante
Gahc1a
AFuliada
Santiago
La Gaceta de Galicia
El Pensamiento Galcuco
El Pais Gallego
El "Ciclón
Galicia Católica
El Magisterio Gallego
El Eco del Franciscano
Galicia Humorística
Galicia Diplomática
Pontevedra
El Anunciador
La Crónica de Pontevedra
La Justicia
Diario de Pontevedra
Ferrol
F;l Corrego Gallego
La Monarquía
La Democrácia
La Cruzada
El Trabajo
Ourense
El Eco de Orense
El Album Literario
O Tio Marcos ·da Portela
Vigo
Faro de Vigo
La Concordia
El Independiente
Betanzos
Las Mariñas
El Escobón
Mondoñedo
El Reparador
Ribadeo
Las Riveras del Eo
Ribadávia
El Avía
Soutomaior
La Escoba
Vilagarcíá
El Eco Comercial.

?n canto á lingua a prensa de
ha1 cen anos amasa a situación
diglósica do galega na sociedade, interiorizado como unha lín gu~ se.~undária, non apta para
a difus1on das ideas e do pensamento, polo m~mos na escrita. O
galega na prensa diária praticamente non existe e no resto das
publica~i~ns periódicas atópase
r~duc1do a esfera do estritamente ·literário e, máis concretamente, á poesia. Unicamente aquelas. publicacións vencelladas ao
movimento rexionalista (A Fuliada, O Galiciano) ou a un
populismo enxebrista (O Tio
Marcos da Portela) acollen o
galega corno unha língua única
e exclusiva. diferenciándose xa
na cabeceira.
o

1

Fonte Lms Maríñas, penód1co
de mtereses generales, nº 114. Betanzos, 18-VI-1888
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ONVOCATORIAS
357. El fervor de Jos ga./Jes-

Villancicos
Gal egos

gos. A 4 voces. Sen -datar.

''Ven de sair publicado o libro
do P. López-Calo, "La Música
en la Catedral de Santo Do.
mingo de La Calzada" Vol. I
"Catálogo del Archivo de Música", publicado polo Governo
autonómico de La Rioja (Logroño. 1988). O catálogb e ngade a obra de mestres de capela que logo virian á Galiza
como Manuel Ibeas e doutros
como Almeida Mota cuxa música chegou ali.
Mais unha vez, atopamos
entre a producción dos mestres do período "barroco" alguns vilancicos de galego.
Dou a notícia dos calceatenses. engadindo os de portugués. O número é o qu!=J lle
otorga o catálogo de Dr. López-Calo.

•

Aurora Moreno :
"Aynadamar".

NOVOS
TELÉFONOS

Emparentada artísticamente
co "Manifesto Canción del
Sur" que en Granada aglutinaba a un fato de cantautores alá
polo ano 1976, Aurora Moreno
decántase neste LP pola música de raigame "étnica". e iso
nótase nos arranxos e en sera!
no tratamento musical dos temas que conforman este disco : "jarchas" e cancións sefardies pasadas polo .tamiz criativo personal da intérprete. Non
é un disco de cantautor "ao
uso" nen tarnpouco flamenco
"ortodoxo", ainda que teña
máis do segundo que do primeiro. É un traballo que reafirma a existéncia dunha cultura
musical mediterránea , xa que
Matfas Durango (s.XVII).
parte do material ne! recollido
176. Déjeme cantar a la porprocede de Marruecos e m~is
tuguesiña 6 voces . Sen datar
193. Unos gallegos vinieron . · Tutquia.
Completa a edición do álA 6 voces . Sen datar.
bum un ,folleto ilustrativo no
194. Unos gallegos vinieron .
que, entre outros comidos , inA 6 voces. Sen datar. (Distinto
clúese un breve comentário
do 193).
explicativo do inefábel JoaDiego Pérez del Camino (s
quín Diaz .
O
XVIl)

REDACIÓN

433886~

222405
ADMINISTRACIÓN
E PUBLICIDADE

433830
433624

ANUNCIOS DE BALDE
Vendo extractor eléctrico
de mel, novo, para 4 cadros
perfección ou 12 de méd1as altas Préc10 50 000 Pta Teléfono (986) 54 00 68 Preguntar
por Manolo en horas de oficina
Vendo bicicleta BH en bon
estado
Teléfono
(986)
25.39 48, de Vigo
Precisase 1 ou 2 persoas para

En Aarau , na Suiza , un colectivo
de emigrantes estamos. á procura
de dotar á colect1v1dade galega
dunha ampla hemeroteca que inclua xorna1s, revistas. semanáribs.
boletíns e folletos Demandamos
apo1os consistentes en envios de
balde de canto matenal se pubh que na Gahza ou sobre o país.
O enderezo é

FAX (Provisional)

433624
EXPOSICIONS

•Hemeroteca Galega.
Scgiebepwerderstrasse. 53
CH-5000
Aarau Suiza

•

Xosé Luis
Pérez Alaez

viaxe e<:onómico polos Paises do Leste no verán Dispode coche e tenda Interesados chamar, arredor das 11 h da
nmte ao (981) 585182 Perguntar
por Xesus ou Valentm.

Expón Oleos na Casa da Cultura de Vilagarcia até o v:indeiro 25 de Xullo.

mos

•

Manuel
Pesqueira

AJúgase piso e chalé amobla-

do en Sárna (Lugo) VI.Stas panorarrucas 3 hab1tac1óns, salón,
COC1ña e servicio Tempada de
verán Interesados chamar ao teléfono (986)

***
**

25 39 48.
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•

Mostra de
Teatro de
Ribadávia

Cuarta edición deste encentro ·
xa clásico do teatro na Galiza.
Estará en marcha desde o 21
ao 25 de Xtillo dacordo coa segumte programación:
Dia 21
"La Flauta mágica" , do grupo
"La Tartana" .
"O pássaro verde'~ de Cario
· Gozzi polo grupo portugués
"Os comediantes" .
Día 22
"Antología" do catalán Jordi
'Bertrán.
"La rebelión de los objetos" de
Maiakowski polo grupo "Atalaya".
·
"Venta 10 Aniversário" de Artello.
Día 23
"Divorcio y más divorcio y
otras mil veces más divorcio"
de Cervantes por "Corrales de
Comédias"
Dia 24
"Se ás pirámides fosen cadradas" polo grupo belga "Plan K"
Día 25
"Mullieribus" de Dorotea Bárcena polo grupo ." Medusa".

A BOBA DllU.

especialización

PERIODICO GALEGO SEMANAL

en libros
galegos
e portugueses

r

Praza do Libro
Tel. :!6 63 77

A CORU1'1A

NO SEU QUIOSOUE

República
El Salvador. 9
Tel. 56 58 12
SANTIAGO

SA. nl\U

A\SCULAS)

~u:=C:!i! ~!~vez cuberto en ~ . . ..

(Para rern1t1r

.. '

................... ....... .

····· ·· ···········

········

········
Norne: .. ,_, ... ..
········
Apelidos ···· ·· ................
·················
Enderezo .. ....
. ........ ..
........
. . d 4.000 pta.
Teléiono ............. ....... .. .... .
ano ao precio e
povoación ... .........
..& 'B'BBA por un
,A.l\10~

.
~ ao periódico
.d )
SubcrebaS - o\)· .
to do rnun o .
(Estado espan,. 200 pta. (res
.
o 'Europa,, ·
5.60 '
do español.
'
ra o Esta
S bscricións. ~a d)(.unto.
·
ªo~ ~aíón bancª(~á~ '\ 25 pta.).
.
,
.
O Reembolso
.
d 1371 - Vigo.
d mundo.
nA. ,A.parta o
b) para o re~~ncirio ad)(.U~~-de A !(OSA 'fE
.
. O Cheque acional a no
'7 )(iro tnte~n
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4°. A Asociaciói;i Resalía de
Castro -nomeará a Xurado entre persoalid?,des relevantes
da criación e da crítica, senda
presidido por Basilio Losada .
5º. Os prémios fallaránse
nas xomadas culturais a celebrar na segunda quincena de
·Outubro de 1.988. Os poemas
premiados serán editados polq ·
Asociación na forma e no lugar cjue estime convenien~e.
Unha vez publicados, quedan
de novo en propiedade e libre
disposiCión do autor para incluilos en libros ou escolrnas.
6°. Os prémios consistirán:
1°. prémio : 45.000 pesetás.
2°. prémio : 25.000 pesetas.
3°. prémio :.. 15.000 pesetas.
7°., Os prémios serán entregados na Asociación . Cultural
Galega "ROSALIA DE CASTRO", unha vez realizado o fallo por párte do Xurado.

XOVES

pola nosa

.

anteriores desenrolaranse· na
Abadia de Cuixa (Cataluña
Norte). ·
Este ano o tema das xornadas será "Nacións con estado
e nacións sen estado na Europa unida". Baixo este título
xenérico, diversos poentes
cualificados de diversos povos
eutopeus, con línguas e culturas de dimensión reducida,
plante~arán os problemas ·que
xerañ as novas tecnoloxias ao
servicio da difusión e implantación da denominada civilización anglosaxona, dentro do
espácio europeu, ás linguas e
culturas con poucos meios
para se defender.
Están convidados expertos
de Suécia. Finlándia, Islándia.
Noruega, Dinamarca, Grééia,
Portugal, Pqisos Cataláns ,
Euskadi , Galicia. .
Para se inscribir pódese
contactar coa sede do -CIE MEN (Pau Claris, 106 1r ·1a.
08009 Barcelona. Telf. (93)
302.01.44). A pensión completa na hospedaría de Cuixa é
de 85 FF ao dia . A inscripción
is Xomadas custa 200 FF). D

Durante os dias 16 e 17 de Xullo celebrarase na Jocalidade ·
oleirense d,e SANTA CRUZ DE
LIANS o 5° Encentro de Xoves
Eco!Óxistas Galego'- Portugue- ·
ses. organizado polo Colectivo
BIOTOPO coa colaboración do
CONCELLO DE OLEIROS.
A este Encentro' están con . viciados uns corenta grupos e
colectivos de Portugal, Asturias. León e Galiza e nel preténdese mellorar as relacións
entre os colectivos, intercambiando experiéncias e debatendo a situación do médio
ambiente dentro dun ambente
informal, festeiro e fraternal.
. O amplo programa a desenrolar inclue colóquios sobr-e as
ati'vidades realizadas polos
grupos na defensa da natureza
e no estudo naturalista, debates sobre a problemática ecolóxista · actual, situación dos
espácios naturais e espécies
amenazadas; proxecións de
diapositivas. audiovisuais, pe• ·Concursó de
lículas, videos e exposición de
Poesia ·"Rosalia de
diverso material gráfico elaboCastro"
rado polos participantes.
Tamén está previsto facer · A Asociación Cultural Galega
excursións a lugares de inteRosalia' de Castro, de Comellá,
rés natural como as colónias
convoca un concurso de poede aves mariñas e a lagoa de ' sía, de terna libre. baixo as seMera.
guintesBases:
Todas as actividades desen1º. O· poema estará escn~o
rolaranse no CENTRO CIVICO
en lingua · galega, e terá un
MUNICIPAL de Santa Cruz.
máximo de GEN v.ersos e un
Tarnén hai habilitadas están"
mirlimo de TRINTA. Adrniticías para o ·aloxamento gratuiranse conxuntos de poemas
.t o dos paJ1icipantes no edifíde temática comun, sempre
cio de As Torres na mesma loque non excedan dos GEN
calidade.
versos .
.
2º. O poema enviarase en
Inofrmación e inscripción
sobre sen remite e sen indicano Concello de Oleiros
ción algunha· referente á perTeH. 61 00 00
soalidade do autor , ao endere. zo da Asociación : en Comellá
(f3arcelona), Rúa Federico So• XII Xomadas
ler, núm. 71. Noutro sobre pecho figurará exteriorrn~nte o
- Intemacionais do
primeiro . verso do poema e
Cieinen
neste mesmo sobre constará o
Os próximos dias 16 ao 23 de
nome e enderezo do autor.
Agosto terán lugar as XIII xc:ir3°. Os poemas deberán ser
nadas Intemacionais do Cieenviados antes do 15 de SE rnen , que como nas ·edicións
TEMBRO do 1988.
-

na Galiza inteira.
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Está aberta un.ha mostra antolóxica deste pintor galego no
Quiosco Alfonso de A Coruña.
Dentro dos actos da UIMP na
Gahza.

Para mcluu informac1óns na AXENDA chame ao teléfono
(986) 43 38 86
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IDEAS

.TRES EN RA1A

UN PARTIDO CHAMADO PSOE'
LEOPÓLDO GARCIA ORTEGA

ué cáncer permitiu a total perda de
imaxe ideolóxica do PSOE, at$
convertelo nun cínico partido populista, xestor de todos os intereses de
todos os chamados poderes fácticos? .
Para empezar, seria interesante coñecer
como o .chamado sector renovado do
PSOE, xa con anterioridade ao proceso
da transición, ·recebeu dos poderes franquistas moito mellar trato que o éhamadQ
sector histórico representado por Rodolfo
Llopis.
.
~'
Compre ter en conta que nó.xa célebre
Congreso de Suresnes, os renovados erguerbn a bandeira da intransixéncia co
franquismo, pulando por unha franca ruptura cos herdeiros da Ditadura, ao tempo
que non manifestaban o anti-comunismo
visceral dos seguidores de, Llopis.
En boa lóxica política, .o franquismo debía ter meirande consideración con Llopis
e os seus ' acompañantes, que con · Felipe. gou a carta r.adical - Poljsário, asunto
política económico-social que posibilita
e cis seus. Aqui, pode· que ·estexa a clave colza, Otan, etc-; no exercício do _poder,
que os ricos continuen enriquecéndose
da traxectória pactante e sumisa do feli- sempre foi entreguista aos desexos dos
máis, ao mesmo tempo que problemas
pismo. Pode pensarse, a touro pasado, poderes fácticos. Convén lembrar o voto
tan graves cor:no o paro obreiro, a sanidaque Llopis teria negociado, posto que a de censura a Suarez, a oposición á entrade e o ensino públicos ou o exercício da
priori xa renunciara á ruptura, pero nunca da na Otan ; as promesas nas campañas
xustícia por p~rte de xuices e tribunais,
teria pactado _Qe forma entreguista. Outra eleitorais e tantos e tantos temas e prosexan cada vez problemas máis difíceis
das marcas do felipismo foi ; e continua a blemas de todos coñecidos.
de lles encontrar sol ucións razoábeis. Esta
ser, o sentime~to vengativo-represivo co ·
O cesarismo felipista mantívose sempr:e
política sócio-económica reduciu a mera
sector histórico do socialismo que non aproveitando as lealdades de Alfonso
expectativa a función dos sindicatos e imaceitou a inxénua reunificación cos felipis- Guerra González, quen polo seu carácter
posibilitou que a Union General de Trabatas. Non convén esquecer que Suarez, ríspido parece o diaño do fel ipismo, exerjadores, como se agardaba, non pudese
Rosón e Calvo Sotelo, en representación cendo sempre o papel de mao, mentres
converterse na vangarda sindicalista da
do franquismo evolucionista, tamén acu- Felipe González Márquez foi o .bon desta
Europa.
saron represividade cara o sector histórico . película que seguimos contemplando. A "
Desde o mesmo intre da iniciación da
do socialismo, chegando a impedir o realidade é moi outra, o mao en todas as
transición democrática, o felipismo estivo
norne do Partido) a cabeceira do periódi- actuacións, foi sempre, pésie ao seu apaerosionando aos cadros da tJGT, até loco e á concorréncia ás eleicións no 1982 rente aspecto de nena en primeira comugrar dislocar o ritmo deste sindicato, que
nión, Felipe González.
dos socialistas do sector histórico.
está pagando un alto' précio por ter demo1Despois da reunificación dos hi.stóricos .
O PSOE, dentro do partido ou no poder,
rado excesivamente a sua contestación á
co felipisnio, ·os componentes do chama- caracterizouse pola sua arrogáncia, a prepolítica guvernamental do felipismo condo pacto Betis-Nervión -referido .aos se- poténcia e mesmo pola chularia, usando
trária aos intereses das clases populares.
villanos. e paseos do felipismo-, considee abusando da falta de verdade na maioria
O felipismo é como unha gran empresa
raron sempre aos socialistas procedentes . dos próblemas importantes; sempre quepública pesimamente xestionada, onde o
do sector histórico como militantes de sedou'Clara a sua falta de aceitación ás norúnico que interesa é figurar na nómina e
gunda fila e, agas contadísimas excepmas formais da democrácia, a sua total
trepar todo o posíbel a base de servilismo,
cións, os_chamados · h'istóricos, non tiveresisténda ou negativa a criar comisións
sumisión e adulación á clase dirixente.
ron cargos de importáncia e, nunca, n'enesclarecedoras ou investigacións de feítos
Todas estas condutas ou posturas, fogun ,deles, pertenceu á Comisión Ex~cuti · ou sucesos; neste aspecto, pode afirmarron posíbeis no PSOE, por ter carecido
va Federal do PSOE. Alfonso Fernández
se que o PSOE. é o colectivo político máis
este de democrácta interna, por ter roto
Tarres, derradeiro presidente do sector
negado ao princípio de "luz e taquígratodos os acordes e compromisos congrehistórico até a· reunificación, ·fo¡ a vítima
fos". O felipismo por alcanzar o poder ou
suais e por existir·en Madrid e nas cabepredilecta da cúpula do felipismo'.
sosterse no mesmo, é capaz das alianzas
ceiras dos reinos de taifas das autonoO felipismo, ~empre desfroitando de xeou compromisos máis-censurábeis.
m ias, un sentimento cesarista do poder e
neroso património económico, criou denFicará como un mal exemplo para a hispola caréncia total, dentro do partido, do
tro do Partido aos chamados liberados,
tória a cobarde encerrona tendida polos
sentimento solidário cara os militantes fi. burócratas ou centurións que, como caresbirros de Calviño, en TVE, cando, con
chados polas suas crítfcas aos órgaos digos retribuídos, foron os defensores, invoocasión do referendo sobre a permanénrixentes·. No PSOE, volcado ao felipismo,
cando a disciplina e a unidade partidária,
cia na Otan, pretenderon encurrar a Xerarnunca, nunca existiu un só debate ideolódas ppsturas do felipismq ainda que,
do Iglesias, secretário naquelas datas do
xico, sempre privaron as discusión& ou
como ben se coñece, estas foron apostas · PCE, mentres na entrevista, co mesmo
liortas de intereses, fosen estes cargos
ao ideário socialista; sen ' lugar a 'dúbiqas;
tema, os mesmos xornalistas, ante Felipe
para dentro do Partido ou a confección de
os liberados xogaron e seguen a xogar un
González actuaron como maniporreiros
listas eleitorais. Por iso o PSOE perdeu
gran P.apel no seu cometido de "mantedodo poder-pesebre.
toda a imaxe ideolóxica e converteuse
res da orde" dentro do P.artido.
O PSOE é o partido que, como manifesnun partido próximo e similar ao PRI mexio felipismo fóra do poder; sempre xo- tou algun sociólogo, está re.allzando unha cano
O
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MARGARITA LEDO ANDIÓN

E

xemplo de contradiciÓns, o Festival de Cinema de Barcelona,
rendeu homaxe ás vítimas da
· caza d~ bruxas nos ·usA, época MacCarthy, mentres pavonea fanáticos tan
personais como Nestor Almendros (paji- '
lla, face a se estreitar esblancuxada, doble moral) no seu rosma-rosma anti-cubano. Almendros, afamado fotógrafo de
Luis Buñuel, morto o mestre ponse a dirixir, e festivalea cun sub-producto que
quizais alguns de vostedes conseguiu
aturar xoves pasado pola TVE, "Nadie
escuchaba", na que coñecidos fodechinchos -que para simplificar agrupariamos no tandem Menoyo-Valladaresfan o seu papel de anti-castristas.
Pero cando de vez lle loceu o pelo ao
Festival foi na tentativa funambular de
lle facer comp'artir água e táboa redonda a delatados e delator, cuarenta anos
despois, tal e coma se pretendeu reconciliar a vítimas e verdugos da guerra do
36 cuarenta nos despois. Que obsesión.
Pense nos feítos . lmaxínense a un comité de inquisidores que teima en atopar
comunistas porque ser comunista é, de
seu , actividade anti-americana. Ouen di
comunista, di sindicalista, opoñente,
marxinal, fotógrafo (foi proibida a Uga
Fotográfica) ou mexicano. E se alguén
pronunciou o seu nome no Comité xa é
un anti-americano: e mamá USA non te
deixará traballar ou métete en prisión.
Sen máis.
Jules Dassin e John Berry, directores
convidados ao Festival de Barcelona,
foron cantados por outro convidado,
Edward Dimytrick. Para os primeiros
significou o exílio, para o delator volver
traballar en Hollywood. Os primeiros advertíranlle á organización do Festival a
sua negativa a se rozar co delator, pero
en nome da reconciliación ou en nome
do espectáculo o Festival manobrou até
xuntalos. E todo saiu ben. Porque os
primeiros, aos que se unían guionistas
e actores, chamáronlle traidor, chamáronlle merdán ao delator, acalaron ao
xomalista da Associated Press que saiu
co consabido dilema "inyectaban o no
ustedes comunismo en sus películas" e
abandonaron o ring en defensa do direito a se manter inimigos con quen os delatou.
Mentres, e no mellar do Festival, peliculas adicadas ao jazz como "Bird
Now" sobre Charlie Parker ou o documental sobre Dizzy "A night in Havana".
Ou que o Premi Europa fose para Joe
Comerford, independente irlandés, con
"Reefer and the model". Todas as referéncias (persoaxes, história próxima ao
IRA, acción que se xera amplando a incerteza, vida como forma de amolar e
se amolar) traennos de novo fuxida cara
avante, tan dramática para os dominados. Ogallá chegue a nós este cine irO
landés como nos chegou "Yeats".

VbLVER AO REGO
..
nha das preséncias máis críticas do governo central anterior, a de Fernando Ledesma, ex-ministro de Xustícia -ainda
que só sexa pola sua non sumisión
·ás andainas de Barrionuevo- ven de
ser retirada do gabinete co siléncio .
de todos. O seu sustituto, Enrique
Múgica Herzog, levaba hibernado
vários anos, tras da sua participa- .
ción nas famosas conversas de Lleida co xeneral Armada en torno ao
23-F. Múgica, que ademais é sionista confeso, como novo titular de
Xustícia pode ser o encarregado de
firmar os indultos, tan comentados
ultimamente, para os golpistas: · D
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