PERIÓDIC_O GALeGo SEMANAL

ANO XI • 8 DE SETEMBRO • 1988

.a mm·mmn m
As institucións
tan campaña
eleitoral
A publicidade que está a insertar a Xunta forma basicamente parte da CC?mpaña
eleitoral do PSOE que concluirá dias antes das eleicións
cun detallado reconto do realizado polas distintas consellarias. A Vicepresidénciá da
Xunta, pola sua banda, pagoulle 300 mil pesetas á empresa PRO (partida presupostária 227 .6) por realizar un estudo prévio ao lanzamento de
Xosé Luis Barreiro. (Páx. 5)

Pepe Diaz:
"Non quixen
ser burócrata"
"Pepe Díaz non vai salvar Astano" afirmaba, megáfono en
r;nan, un dirixente doutro sindicato nunha das asambleas
que se desenvolvían no taller
de blocas planos do estaleiro
de Perlio, ao longo da batalla
que os traballadores desta
factoría libraron no primeiro
semestre do presente ano,
contra os plans guvernamentais. (Páx. 7)

Os bairros
antigos están
como o Chiado
Unha importante e significativa parte do centro histórico
de Lisboa ven de ser consumida polas chamas. Un área
duns 100.000 metros cadrados (equivalente á delimitada
en Santiago de Compostela
por un polígono imaxinário
con vértices na Porta Faxeira,
Praza de Fonseca, Praza de
Abastos, Praza de Galicia e
novamente Porta Faxeira).
(Páx. 10 e 11)

Mario Gas e o
surrealismo
labrego
Mário Gas ven de dirixir a penúltima produción do CDG,
"O mozo que chegou de lonxe". Gas é o primeiro ..director
convidado para preparar un
espectáculo do CDG, montaxe dunha obra irlandesa que
acadou un importante éxito e
boas críticas entre o público
asistente ás representacións.
(Páx. 15)
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XURXO S. LOBATO/ARQUIVO

, A~ natura.is

~urgas , do mar ·agroveita~as ~ara traer mex·ilón do Pacífico,

gue-se envasa lago c_omo galega

O ·alarmismo sobre o Sector mexiloeiro
· benef íCia'.'a ·importación
e

Un fenón}en9 cíclico natural como a ap~rición de dinoflaxelados. tóxicos, para o que éxisten mecanismos
·
capqces de detección, preséntase a opinión pública como un perigo sensacional.
Oesta alarma sacan ventaxa os importadores de m91uscos de Nova·Zelanda ou Xapón e procuran mellorar a sua
,
pcisició~ algúns fabricantes de conservas na guerra de précio que manteñen contra os bateeiros.
ALFONSO EYRÉ - G. 'LUCA DE TENA

· molusco · unha deshidratación , bar que non exista código de co- productores extranxeiros segue discriminaban precios para o
Con máis de douscentos
millóns de quilos ao ano,· a ·dun 25 . a uh 30 .por cen que é mércio ou certificación de proce- . unha .longa negociación entre os molusco capaz de dar un quilo
preciso compensar posterior- déncia que defenda a autentici- bateeiros asociados e os conser- en vinte pezas ou para aqueloumetade de produción total
mente. Ainda que os próprios dade de orixe dun producto tan veiros. As conversas chegaron a tro que require trinta para dar o
.mundial, Galiza é tamén a · mercados
de mexilón enlatado afamado coma o mexilón das un ponto de clara coincidéncia mesmo peso. Este baremo en
·primeira importadora de
·serán quen primeiro resintan esta rías . .
entre as duas partes ao aquilata- di~c u sión, que levaba trazas de
me xi Ión de paises como
·. baixa de ·cu~lidade , entre os proEsta decisión dos fabricantes ren un sistema de valoración por solucionar as diferéncias de vaChile, X?pón ou Nova
dutores causa salpresa compr:o- de conservas de se fornecer de rendimento por vianda no que se loración, cunha tabela de précios

.Zelanda. A compra .deste
moluscº que chega ·
conxelado, ten calidade
inforio'r e dá un· rendemento
· menor, non se produce por
necesidade do mercado
senón pola guerra que
alguns conserveiros· teñendeclarad9. ás asociacións
,_ de produtores, en particular
aos de Arousa. Detrás da
·~ marea vermella", ou en
coincidéncia co· e·la, está a
guerra comercial ~ntre
grupo en a~censo - dos ·
bateeiros e os fabricantes
de conserva, o poder ·
industrial tradicional da
beiramar..·A "purga de mar"
ten o poder de embargar a
(irDdución pero -t amén serve
· para pór -de mánifesto as
tensíóns que afectan a este
importante sector.
. Out ras .espécies

O rriex ilón do Pac íf.ico está a ser

enlatado co selo das rías ainda
que ·nen sec::iuer se ·trata da espécie mitilus edulis que. é a que ten
carácterizada a conserva deste
.producto . O transporte destas
partidas faise en contedores co·nxeladores, o que produce no
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DEFENDER A RIQUEZA DAS RIAS

·A 2impliación do dominio maritimÓ' a
· duascentas millas produciu cámbios
0
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home neolítico)
cooperativa.
·

ou

racionalización

Os viveiros tratantes e en terra son
- a primeira industrialitación de importáncia real de~envolvida sobre a rique-·
za das rías. E unha realidáde debida
11,f
aos traballadores da beiramar, que
:······r ···· da Gonserva tradicional ·~ os c9nxela- · funciona sobre .unha ampla base cooperativa (a· média de propriedade é de .
' batea e media por asociado na principal organ,ización de produtores) e que
se le•Janta contra o vento e maré dun1 · Adriático ou do Mé;ir do Noráe estaban
''''<:':::::::=:::=: :: na orixe dunha oferta -de crustáceos e
ha administración central lonxana e
. : :¡¡:¡IS.,¡¡¡:¡¡! bival~os sen competénci~ posíbel por . inoperante e' a contratío dunha vixián::::::::::::::::::::::::;::' - parte do sector estrativo tradicional cia de costas corrupta e entorpecedo:,:,:.:,,,,} ,,,,,,,,,,, das rías, entalado nur:iha situación de . ra. Entre a burguesía tradiciom:~I da·beiramar ·hai _queh mira con aber.ta
l!l JJI J··¡ :¡
hostilidade a esta nova clase formada
......... ( ".· - sibilidades de acumulación de cap.ita! , por traballadores que souberon capitamodérnización de artes (moitos ave- fizar a· seu próprio_ traballo. $ón fümas ·
· conserveiras que prefiren éomprar me. xilón en Chile antes que avir:se ás con, ,,,,,,,,,,.,,,,,,, ,, ,

ser .'exportador a importador. Paises
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dicións dos cooperativistas das rías e
procuran sen embp zo a desunión destas asociacións. A purga de mar, un
,, relóxio biolóxico cpnvertido máis unha
vez sen razón en arreg~izo sensacionalista con pontualidade anual, coincide anedóticamente cos intereses dalgunhas destas indústrias transformadoras que quererían mellar a imaxe da
pequena embarcación de baixura oferecendo con respeito reverencial o
produto dun traballo de escravos que
a nova ima>Ee dos coqperativistas se.guros do seu poder. E ben ·Claro que
estamos abrigados a defender a riqueza das rías e o excelente nome dos
produtos· que de aqui saen contra as
pedras que alguns queren tirar ·contra
o seu próprio tellado a meio desa:s importa.cióris de sa.ldo e· da anedóditá
irresponsabilidade individwal que celebra a marea ver17Jella como un -apoio
· dos seus intereses particular~s .
O
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dos e a prec1s10n da toma de
mostras biolóxicas dificultaría situa,éións coma: a que provocaron
intoxicados en Milán, Xénova,
R9ma, Livorno e en varias cidades de Francia no ano 81. Hoxe,
- as opinións dos asociados en ~
OPEMAR coinciden en sinalar
que compre modificar as normas
de control e vixiáncia de toxicidade. Os ·países non produtores
reducen a toleráncia de toxinas
ate límites de difícil cumprimento: 45 microgramos de toxina por .
cen gramos de vianda en Alemáni~, 60 en Holanda e 40 en ltália.
"Estas medidas non son razonábeis -quéixanse os marisqueiros- porque se -aqui o podemos
consumir . con 80 l'!licrogramos,
os paises que non o producen
terán a mesma vulnerabilidade
ca ~ós. O mexilón só empeza a
· ser tó.xico cando ten máis de 300
microgram.os".
A mesr1)9 atitude unitá~ia do
sector perante o que cor:isider-a
unha ~agnificación do fenómeno
cíclico da purga do mar maniféstase sobre a necesidade de or- denar e· regularizar a produción.
A Asociación de_'Mexiloeiros do
Grave (AMEGROVE) ten pensado
comercializar este ano ·en envases de médio quilo' e· un quilo
' "Porque un saco pode ir a un · restaurante,· pero non a un mercado ónde unha vez aberto non
se sabe de onde ven o qü~ contén". Na Ria de Arousa e~tá en
marcha a revisión e reordenación dos poligonos de viveiros A, B, e
C que ocuparán un espacio
maior ca o de agora. Os mariséá-dores denúncian unha invasión
da ria e quéixanse de . "privatiza. cion" do espácio das bateas. Os
méxiloeiros responden qué non
está p·ermitido pescar ao arrastre
· en toda a ría .

~

M. SENDÓNiARQUIVO

de 34 a 42 pesetas quilo, foi desbotado polos conserveims. Algunhas fábricas ofereceron a
grupos de bateeiros contratos
.firmados por dez anos . Con
todo, a división dos produtores
de mexilón non se chegaría a
producir.

O capricho de importar
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"As discusións de précios e condicións, dun sector que move
vinte mil millóns de pesetas ao
ano en primeira venda non son
broma", asegura Xosé Dominguez Portela, vice-secretario de
OPEMAR (Organización de Produtores de Mexilón)-. "Ternos pedido un dictame xurídico sobre
estas importacións de mexilón.
Nós entendemos que de nen-

gunha maneira pode vir de outra
parte o produto dunha lata que
IE(Va un indicativo de procénden-

cía de aqui." En médios do sector conserveiro hai tamén voces
disidentes contra a deCisión de

Vello como o mundo
1.Jn do axentes da Márea Verme/la, o dinoflaxelado Gon1aulax, foi
o primeiro andácio que sufriron os peleriños puritáns ingleses
desembarcados do Mayflower en Nova Inglaterra no ano 1620.
Como Marea Verme/la aparece citado 11a Biblia (Libro do xodo) e
no século pasado causou a marte de cen mariñeiros rusos en
Alaska. Dos catro tipos principais de dinoflaxeladqs que causan
a purga do mar o máis perigoso é o que se localiza nas cost.as
de Estados Unidos e Canadá, coñecido po( catanella, letal no
quince por cen dos casos en con~ntradóns tóxicas. O que se
manifesta máis regularmente nas augas da Galiza é o -máis be- ·
nigno: o Polliedra. Os ditos populares Verme/lo no mar, mellar é
arar e Do primeiro de Outubro a San Simón non cates o mexi/ón_
indican que a marea é algo coñecido e temido, pero tamen perfeitamente medido na sua apprición cíclica e o seu alcance. O

recorrer a importacións. De feito,
várias marcas seguiron enlatando mexilón· das rías e deploraron
"o .capricho de· imp9rtar _por n9n
quereren negociar. E posibel-que
paguen moito · máis asi, cun mexilón de tari pouco rendirñento".
A atitude dos que viven das
bateas a respeito da purgá ·do
mar non se parece para nada ao
desconcerto de 1976 ou · ás alar·mas de 1981. ·Naquelas datas, os
mercados do mexilón galego
_qued~ran seriamente perxudicados. E evidente que ten mellora-.
do o grau.de identidade dos intereses do sector e a capacidade
de , control da produción para
prever as consecuéncias da purga. A regularid9de estacional con
que se presen~an os dinoflaxéla:

T¡mpouco os biólogos están ·
de acordo en que exista unha relación causa efecto entre 0:erecj- rn.ento das bateas e a baixa de
. produtividade · pesqueira das
rías. "Non se pode decir que os
aportes de ma~éria orgánica dos
viveiros sexan de tanta importáncia:· ~omentou Uxío Labarta, director do Instituto de Investiga-·
cións Pesqueiras-. En todo casb
son v~rtidos· que non están
cuantíficados ainda que si sabemos que -:tenen moita menos importáncia ca os orgánicos das
concentracións urbanas".
O
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AS PURGAS DO .MAR
FRANCISCO GÓMEZ FIGUEIRAS

As purgas de mar son un fenómeno natural que se apresenta nas nasas costas
todos os anos. A xente gue vive na ribeira galega coRéceo desde hai moitos lustros, pero é desde iste ano do 1988 que
parece surxir unha preocupación máis
que notábel por estas aparición$ masivas de algas nos mares. Podemos dicer
que como consecuéncia do fenómeno
tan espectacular que se deu nas costas
no~uegas e suecas do Mar do Norte.
. E moi arriscado definir unhas condicións do médio mariño que-poténcien e
favorezan a aparición destas ágas bermellas e que ao mesmo témpo, sexan
comuns para todas as zonas marinas.
Na Galiza o fenómeno vense estudando
desde ha:i'tempo sen separalo de tqdo o
estu~o da ecoloxia do fitoplacton. E por
iste motivo que podemos defin.ir unha·
série de condicións. comuns a aparición
de todas as purgas, sen que 'iso queira
dicer que xa· coñeqemos todo o que hay
que saber sobre esta proliferación masiva de rnkroalgas.
As purgas de mar" fórmanse · porque
·ur;has determinadas épocas. da estación .
produtiva das ágras dase un crecimento
'e aq.1mulación masiva dunha ou unhas

poucas espécies 'de fitoplancton nas
águas. Cando esta acumuJación ten lugar na superfície do mar pódese ver que
este tor'T}a unha determinada coloración,
que vai desde bermella até verde oliva
pasando polo marrón.
.
A partir de todos qs estudos qué· hai
feítos, tanto nas costas galegas como
noutros lugar.es do mundo; podemos aefinir unha série de propriedades do médio que concorren coa aparición das
purgas de mar: a estabilidqde das águas
(águas quedas, mansas) e gran concentración de nutrintes_ Que sexa necesária
a preséncia dunhas águas tranquilas xa
nos di que a época propícia é o verán,
ou mellar dita, a época de estio, candq

non hai tormentas nen -.nengunha outra recedores do fenómeno nalguns lugares,
cousa que remova moito o mar. No que pero no caso das Rías ao meu parecer
se refire á gran concentración de nutrin- non é preciso recorrer a ditos verquidos
tes, pódese dicer que non serve que es- -:- para entender as purgas de mar. As Rías
tes sexan limpos, senón que deben le- son un lugar.de alta pro.dución de matévar, acompañándoos, unha determinada ria orgánica por si mesma, pénsese na
coocentración de matéria . orgánica. So- sua riqueza hoxendfa esquilmada. G,rªn
bre cal debe ser a calidade desta matéria parte desta matéria orgánica que se sinorgánica hai moito escrito, pero pouco tetiza desde os princípios da primavera
está clr.irq sobre da función que ten .dita · até prinCípios de outono, non é aprbvei:..
matéria. E niste ponto a·nde entra en lide tada na sua totalidade pala rede trófica
todo o tema dá importáncia da contami- que finaliza no home, senón que se minación en favorecer a proliferación des- neraliza no seu interior dando lugar, ao
tas ¡::ilgas. .
.
longt» desta estación produtiva a uriha
Desde logo que os verquidos urbáns acumulación cada vez matar de matéria
e agrícolas teñen altas cargas de materia organica m9i adecuada para favorecer o
orgánica, e polo tanto poc;ieíían ·ser favo- crecimento destas microalgas. En apoio
desta hipótese estaría o feíto de que a .
maior frecu'éncia de aparicións de purgas ciase aló polo fin de verán e princípios do outono. ·Tamén compre dicer
que .na escasa literatura científica do
CASO DAS RIAS, NON naso país cítanse purgas desde os anos
20, cándo a contaminación urbán non
:-É NECESÁRlO RECORRER
debería ser inoi preq_cÚpante. Desde
· AOS VERQUIDOS URBANS
logo . que· os \'lerqi.Jidos agricolas e urbáns poden favorecelas.
D
PARA.ENTENDER AS

'No
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PURGAS DO MAR'

Francisco Gómez Figueiras é biólogo no Instituto de
lnvestigácións Mar~ñas
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.· ~Detrás do alarmismo. existen ·intereses -concretos'
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·ROdrígu~z ~ P0ña,.Corlselleiro .de.·Pesca
. - Rodriguez Peña,
Gonselleiro de ·Pesca :
explica ·nesta e'ntrévista
como. ve a administraci~'.m
autonómica o problema. da
purga .mariña que afecta ao
mexilón, ao tempo que
·
analisa o próprio sectof e
· defin~ as próximas
· actuacións d0 seu
·departamento para .
reorganizalo ..

/

'EstASE A
IMPORTAR MEXILÓN
DE COREA E NOVA ·
ZELAN Q.; . . .;A;. . ; ;E; . . .·___________
ENVASANDOO COMO
GALEGO

O que hai que ter é cuidado
pojs, precisarñeflte, nas formas
de dicer, é donde se cria alar.:.
· mismo. España é un país mói
A purga marina é alg._o cíclico, _a mesetário de conciencia e escaso ··de sensibilidade aos temas
que cree s~ debe o alarmismo
dos últimos anos?-~
pesq4eir9s e da mar: Fálase de
pechar rias ·cando é totalmente
O tema do rhexilón é un tema falso, criandó asi ur:i .problem_
a ·de
vello na Galiza.polo ·que o sector comercializ~ció~ dun_ · p~oducto
·ten o seu próprio coñecimento do que Gallza e a primeira proporque a purga marina é _algo cí- - ductora- d? ~mundo. e practica. clico que, segundo os cintíficos, . mente a umca ?º estado. _Que
depende .das aflqracións que se ?Corre? Q~e ha1 ou!r<;>~ pa1s~s,
producen palas axitacións que · incl!-lso non comurntarios,_ que
Gqliza ten a respeito as correntes ~stan a vender, e~ ~eor c~_hdad.e
e que son as que modifican sus~ do pro?ucto; a precios ma1s. ~a1tahtivamente a.temperatura habi- X?S, cnando as1 -.unha comp~te~
tual da água. D mariñeiro com- c1a desJea~ dentro do proprio
parte isto decíildoo doutra for- mercado europeu. o caso Corea,
ma: "a mar é unha muller que ten _Nova Zelanda ... ~o~fo este t~ma
o seu ciclo ·e tamen mestrua ·•.
.: 'a quen lle afecta .e ao productor.
un t~ma normal, que._vive no _ Agora o que_est~~os fac~ndo é
proprio · sector, pol9 que o qué ve~~º estas poht1c~s de .'n:1Pornon hai. que facer é alarmismos. tac1on, requenrmos a Adm1rnstraSegundo os científicos e.ste ano, ción Cen.tral pora que ~'?s pa_se
polo rexime de chúvias adiantou- os dadtos., Estamos rec1bindo· mse o ciclo- e ademáis pode ter formación ao efecto -de todo o
-que entra pola aduana. Realizaunha longa duración. ·
Este alarmismo pode vir dado mos -o seguimento d~ que:i son
eri parte porque o marco de refe- os -_peticioñários, pois pode-darse
réncfa está ·hoxe dirixido ao mer- a circunstá~mcia de que consercado da CEE. pénsase que o cri- veiros galegas, invocando a eali-:
tério ·dos- paises importadores dade de Galiz,a', esteñan e!Jlatanpode ser. restrictivo, pe~o teño do 'pro~uctos qu~ non son preci·
que dicer que .durante este ~no sai:nente galegas.
; houbo até s?1s_visitas de_ inspec.- - Ese i~terés importador non
tares da propria Comurndade e, pode influir neste alarmista desegundo a Cons_ellaria de Sani- .s atado ano tras ano no último
dade, marcharon contentos de ·
· como se tiñan cuberto as análi- · lustro?·
,
ses.
Creo que sí, o· que me falta anali-

tamén o social: O que t-en a CEE
é o critério do peso dos estados
que a forman segundo o seu potencial económico, establecendo
unha conducta de debilitación
das outras· comunidades como a
nosa que, non tendo ese peso
político e tampouco o económico, teñen moito máis difícil facer
valer os seus intereses. .
Intentamos,
conxuntamente
con Portugal e as Azores, facer
valer o parámetro- de calidade e
o económico que é o único que
entenden.
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Pero acúsase ao sector mexiloeiro de anárquico.Que plans
ten a sua Consellaria para acabar con esta situación?.
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sar' á tendéncia do que estou decindo dende cando se está a
pr9du~ir. .
·
. Penso que unha das cuestións
está en que o sectór transformador da pesca ten un gran relevo
desde hai moitos anos e que..loxicamente ten moito peso, ademais dunha certa agresividade
_comercig.I. O qüe· non irnos tole- ,
·rar é que con fondos próprios
galegas se vaian estar comercia-·
lizando productos doutros paises.
O alarmismo aparece, _precisamente, · cando comenzan os
a~ordos ·coa CEE. Por qué ese

medo canqo se están a cumplir
as normas Sé;lflitárias?.
O Mercado Común ven sempre
resolvendo
fundamentalmente
baixo o ponto de vista de parámetros .económicos. O peso da
Galiza, igual que o doutras comunidades, e~tá en facer ver non
so o aspecto económico, senón

'fí.. CEE TEN O
CRITÉRIO EN .
FUNCION DO PESO
ECONÓMICO DOS
ESTADOS'

Queremos facer un plan piloto.
Pretendemos
confecionar
o
"Plan do Mexilón" Ternos feito
unha informatización dos dados
das bateas de tal xeito que, nestes momentos, xa estamos en
condicións de saber cales son as
ilegais-, puder:nos comprobar
todo o mecanismo, expreso a
palabra, de sinvergonzaria que
se chega a atapar; caducidade,
bateas que foron concedidas
para ostra ... de forma que o que
queremos coñecer é a superficie
flotante que está en producción.
Fálase de sobresaturación das ·
rias.
A saturación está porque todas
foron ao mexilón. O que nos interesa é saber a produción e a superficie que está a producir. Sabendo esto, a finais de Setembro, teremos o polígono de reordenamento de bateas.
As bateas incluso están postas
a boiar encima de bancos naturais, cando a lexislación o proibe.
Nós queremos planificar as rias
de xeito que, deixando o que son
canles de navegación, definir o
quesonaszoasdecult~o . ~~o

'.

de mexilón como de ostra, vieira,
zamburiña etc., respetando sempre os bancos naturais.Queremos aportar tamén a este plan
un regulamooto do mexilón.
Cada batea terá unha superficie
marcada, por cada metro cadrado unha corda que, en función
do proceso intermareal, terá
unha lonxitude, posuirá tamén un
identificativo . co noma, coas
coordenadas dentro da cadrícula, superficie da batea, número
de cordas que ten .. . sinalarase
ademáis a incompatibilidade
deste cultivo con outros.
O que pasa é que o proceso
que se está verificando entre o
sector produtivo, que está intentando pasar tamén a comercialización, supón unha série de tensións con outros sectores como
é o transformador. O naso obxectivo é, ainda sen porlle trabas
a evolución do sector, o sentar
aos produtores e conserveiros que foron durante anos quenes
vencieron a calidade do noso
fnexilón- e tratar de casar éses
intereses que, as máis das veces, -se presentan enfrentados, ·
mesmo socialmente.
Trataremos tamén que a Comunidade · Europea estableza
unha toleráncia para as toxjnas
.na comercialización que sexa a ,,.
mesma para todos os paises.
inadmisibel .que cada estado
- teña unha toleráncia cando se
tala de. mercado único. Con eso
eliminariamos bastantes· problemas que .están a perxudicar a
Ga~iza; xogando todos nas mes. mas ·normas e evitando a picaresca na comercializadón sobre
·todo por parte de países que son
moito mais agresivos q~e nós. o
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As CAMPAÑAS INSflTUCIONAIS
As campañas autonóm.icas enmarcadas no deseño so9ialista

• · O · Exércifo Guerrilleiro
realizou unha nova acción
na mañanciña do dia 7 de Setembro coa colocación de oito
bombas en Compostela, A Coruña, Vigo e Ferrol. Seis delas estouparon neutras tantas entida. des bancarias, unha na se d~
Unión-Fenosa de Compostela e
un ha . octava, colocada nun banco- de A Coruña, non estoupou e
foi desactivada polos artificieiros.
Con esta nova colocación masiva de artefáctos, de meirande
poténci9, en xeral que as ·duas
· veces anteriores polo que causa·· ron danos maiores, o Exército
Guerrilleiro da mostras dun sorprehdente potenr.ial, sobre todo
cando en médios oficiais se afirmaba, despois das detencións, a .
raiz . da acción de Perbes, que
estaba totalmente desmantelado
~ mi, cando non, controlados to~ dos os seus efectivos.
o
o

Lemas e contidos da .publicidade institucional
coinciden coa do PSOE cara as-eleicións
A publicidade que está a
insertar a Xunta forma
basicamente parte da
campaña eleitoral do PSOE
que concluirá dias antes das
eleicións cun detallado
recento do realizado polas
distintas consellarias. A
Vicepresidéncia da Xunta,
pola sua banda, pagoulle
300 mil pesetas á empresa
PRO (partida presupostária
227.6) por realizar un estudo
prévio ao lanzamento de
Xosé Luis Barreiro.
"Galicia, tempos mellares" é a
primeira parte do proxecto publicitário que a axéncia madrileña
Viso , vinculada ao PSOE , deseñou como campaña publicitária
dos socialistas cara as eleicións
autonóm icas. cun custe de 195
millóns de pesetas .
Logo virá unha segunda fase,
por importe de 700 millóns, que
co ncluirá días antes das eleccións cun recento permenorizado do realizado palas distintas
consellarias.
Esta campaña ia ser real izada
por axéncias galegas, que tiñan
apresentado idéntico proxecto,
pero ao fin Fernándo Martínez e
o xefe de prensa de G. Laxe, Salvador Agu ilella, decidiron que
fose Viso, que comanda o exasesor de Felipe González, Julio
Feo, quen levase a cabo o proxecto.
Segundo algunhas fontes parte desta campaña será pagado
con cargo aos "fondos reservados" transferidos polo Governo
de Madrid á Xunta. O pasado
mes de Novembro o Governo
central ingresou unha partida de
6 mil millóns de pesetas no Banco de Espa'ña de Compostela.

O lema coincide co
congresual do PSOE na
Galiza
O lema da mensaxes publicitárias coincide en parte co lema
congresual do PSOE na Galiza
(Galicia, tempo de progreso) á
vez que fan fin capé neste e outros tópicos que forman parte do
minguado recurso dialéctico · e
político de González Laxe e a
sua equipa; sendo esencialmente de irñaxe, (sen finalidade directa como poderian ser o das
praias, incendios, por exemplo) e
, na última parte, facendo especial fincapé nas realizacións de
obras públicas. algo que sempre
dest;}caron os , governos tipicamente de dereitas e que o próprio PSOE lle criticou aberta- .
mente ao Governo Albor.
A campana é un híbrido de estatalismo e g~leguismo subliminal que o PNG e CG aceitaron finalmente diante do reparto do
PSOE de 60 millóns de pesetas
para que eles fixesen a ca_m paña
das suas consP.ll::lri~s
Ademáis os ~ocialistas tomaron a decisión de que na campaña propriamente partidária que
van comezar en Outubro: ','!anza-
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ranlle tamén troles" á xestión das
consellarias nacionalistas. Nela
exporán os "logros'' do seu governo:
"estabilidade política,
novo comportamento e respeito
polo Parlamento" .
Asimesmo, despois de consultar a Alfonso Guerra, anunciárorille aos coaligados que os pactos
poderian continuar na próxima
lexislatura de darse os resultados que preveen as enquisas encargadas pala Xunta e o- Gover-

no Central. Estes sondeos mostran a probabilidade de que· Fraga non consiga maioria absoluta
e de que PSOE, CG e PNG podan conseguir esa maioria -conxuntamente.

A Vicepresidéncia paga o
estudo dl.inha campaña
para relanzar a Xosé -Luis
Barreiro
Pola sua parte Vicepresidéncia

A PUBLICIDADE .
SUBSTITUE Á TOMA DE DECISIÓNS

-

M .V.

O pasado 18 de Agosto, o debuxante Pepe Carreiro, no seu espácio habitual do Diario de Galicia, acertaba con gr~n ·1ucidez
nunha das claves da actividade política galega contemporánea e
non SÓ galega.
A ilustración mostraba un gran taboeiro onde se podia ler, en
primeiro termo, a frase: "Como acadar unha Galicia de progreso", e, un pouco máis abaixo, "Meios: prensa, rádio, tv, impresos, exterior, vários". O autor xoga co equívoco producido pota
palabra "meios", que, de se referir aos meios necesários para
conseguir esa Galiza de progreso, déixanos ver logo que do que
se está a talar é de meios de comunicación utilisados como so- ·
porte publicitário. A mesma sala onde se situa a· taboeiro mencionado representa unha axéncia de publicidade e non desde
logo un despacho de governo.
·
.
E moi oportuno es<; debuxo rodeados como estamos de publi..:
cidade institucional. Actualmente, por exemplo, o governo autonómico ten lanzado a campaña "Galicia temp<Js mellares". ampliada logo a "Galicia, tempos mellares para a modernización".
Pero vexamos cal é a importáncia real do problema áo que alude .
a ilustración.
En todo o Ocidehte o estado resulta ser un dos principais
clientes publicitarios. "A meio destes spots. -ten sinalado o especialista en comunicación. lgnácio Ramonet. a respeito do caso
francés- o estado persuade aos telespectadores de que vela
polo seu benest~r. pola sua saúde. polos seus recursps".· o.comentário dá exactamente na e haga: "De feilo (o estado) está disimulando unha evidéncia: a de que poderia tomar efectivámente
(a menor cuslo fi.nancieiro ainda que non político) certa cantidadc de decisións".
É ól'vio que seria mais efectivo .un decreto que proibise a publicidado de tabaco ou de alcool que unl~a c<1mpa1ia publici\ária
que aconsella fumar ou beber monos. ·E múis cusloso pór os
·m eios económicos e_políticos para acadar unha Galil.<) de p,rogreso quo..f acer unha campaha nos meios de comunicación dicindo· iso mesmo .. "O estado c..:or.:afirma. di lamén Ramonet. que
estamos vivin(Jo· mmha sociedade de simulacro"'. ·
Esta análisc xeral af cela t<mlo máis 9raverncntc ú Gali1a, canto
o governo autonómico aséntasc sobre .l111s µrincipios nomeadamente simbólicos e ainda as decisións que; podcria lomar só as
exerce en termos publicifririos. Estamos· logo- ante u'n fraude e
ante unha gran operación de prestidixitación política. onde os
poderes aparecen cada ve/ máis viciados. ·oferecendo respostas
pontuais, pero fidícias. aos graves problemas que afectan á sociedade. .
LJ

X

pagoulle unha factura de 300 mil
pesetas (111-E, servicio OG, partida presupuestária 227 .6, Estudi'os y Trabajos~') á empresa
PRO- . Asociados,. que presid~
Manóel López Camacho, e con
sede social· no Paseo da Gaste,..
llana madrileño.
Na factura afírmase que é por
realizar unha "composición· radiográfica da pgvoación galega,
os s-eus · pdsicionamentos, as
suas percepcións as süas características; - recollendo valoracións sobre as distintas actuacións políticas".

e

Neste último párrafo é onde se
recolle a verdadeira intención do
estudo, coinddiñdo co proxecto
q!Je a éitada axéncia F?RD apresentou para relanzar a imaxe de
·
Xosé Luis Barreiro.

•

O sepulcro de Castelao

s.ofreu unha profanación a semán
pasada, ajnda que os desperf_
e ctos en si non foron moitos. Polo
de agora descoñécense os autores e os mfr11iles ·que levaron a
querer levantar a tapa do nicho
despois de -ter entrado ao recinto
serrando os barrotes dunha fiestra.
O. suceso deu pé para que se ·
verqueran acusacións sobre o
deterioro e a falta de vixiáncia
que sofre a· Panteón de Galegas
Ilustres, situado no compostelán ·
Santo Domingo de Bonaval. Ainda que o concello de Compostela afírmase que as. medidas de
seguridade son as , neces.árias,
hai quen pensa que só a lousa de pedra de ·má'is de mil quilos
de peso salvou o carpo do insigne político galega a quén, outravolta, a maioría dos meios de comunicación, voltaron a .presentar
com_
o escritor, sen máis.:
O

No informe apresentado por
PRO afírmase que a imaxe de
Non haberá, de mo ..
popularidade de X.L. Barreiro "é · •
mento, moción de censura ·
descendente, dominado por símcontra o alcalde de ·Ferrol bolos negativos até . chegar ao
ao existir desacordo ·sobre o
ponto cero". Dise tamén que
candidato alternativo. A ·reunión
existe un clima ·negativo nas esmantida entre PSOE .' CDS~ EU.
ferns ·do poder cara o ex-Secreconcluiu coa ruptura .das negotário Xeral de CG auspiciado por
ciacións.
"determinados gr.upas de preSocialistas e suaristas intentasión".
. ban conseguir a alcaldía e. ainda
A campaña que . comezou
que. E.U. propuxo lamen a ·ulti!11a
fins de Maio coa aparición de enhora que a ca·ndidat.a eomun fara
trevistas e . reportaxes humáns.
a concellala do CDS. Nona lnes
teria unha seguí{da fase "polítiVilaririo. o PSOE oplixose radica'', que coincidiría coas das
calmente a tal extremo. A postuconsellarias ·en mans de CG.
ra do partido de Felipe González
unha vez que Barreiro Rivas "reseria moi outra se dependera a
cuperase a sua im.axe persoal".
presidéncia da Deputación dos
. E$ta iniciativa tivo que ser pa·ralivotos do CDS. pero despois dos
sada co procesamento do polítipactos de Arri.1fe cqn Fraga. o
co de Forcarei. ..
·
PSOE cambiou redondamente
de postura respeito da alcaldia
No PSOE estaban ao corrente
do Ferrol que. antes. estaba dis-desle bnzamento da irnaxe do ~ posto a. entregarlle aos centristas
Vicepresidente da Xunta. ainda
a cámbio do seu apoio na corpoque m;intiri;:m duas posicións.
ración provincial.
·D
Mentr<lS o grupo máis próximo 'a
G. Laxe <o1µrobaba esta medida e
'1poi<1baú afirinando que tamén
mpercutiri·a .na imaxe da Xunta .e
•
CHAMEAO
do próprio F:SOE, outros. entre
. ~LF . (986) 43 36 2-l
des Anlolin S. Presedo. critica•
b<m esta camp'<u1;i das consellaE SOLICITE
rias de CG pois co_nsideran qué
AS NOSAS TARIFAS
Barreiro Riv<1s é un dos piares
nemígos do PSOE.
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PUBLICITÁRIAS

Tocbs l'sl;1s ~::"1mparias. nen
que dicer lL~11. l'l~~1li1anse con cartas dos contr'ibuinlf's.
O
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'Chegou Setembro'

O Concello modera o ritmo dalguns dos seus

Princip~is

proxectos
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Xa é vella aquela canción · ,
que dicia "Cando chegue
Setembro todo será
maravilloso!". Este mes
marca, para a maioria, o.
reencontro co traballo: cos
estudos, co lugar de
·
·residéncia. Para Vicente
Quir6ga·, alcaltje de Lugb,
que acaba de chegar das
vacacións, supón o
engancharse ao leme con
forza. Sobretodo despois
dese pique, por cuestións
de protoco1o, na entrega de
trofeos, logo .do remate da
etapa, en Lugo, da Volta
Ci9lista á Galiza. ·

nalo" pois, tanto ao PSOE coma
á CPG, convenfles que siga, até
· as vésperas das eleicións próxi;
mas, esta "simbiose política": E
un casamento de interese. Ao fin,
· xa non é a primeira andanada
en~re Quiroga e o PSOE.

· Ás meigas do verán

Mentres Quiroga veraneaba, en
Sada, unha série de causas ian
,acontecendo coma se o demoquixese deteriorar ·a imaxe dun
alcálde merecedor, ·tamén, do
seu lecer. Unha averia grande na
traída case deixa sen água, indefinidamente, · á cidade. Desde
logo puxo en evidéncia unha situación precária que, de non investigar a fondo a situación da
rede, . pode volver 'suceder en
calquera momento. Milleiros de
Apes.ar da coalición de gover- · e~torniños, que teñen moraea no
no co PSOE. foi o Comité Local Parque de Lugo, confrontan podeste partido quen quitou un Co- sicións do concello cos ecoloxismunicado pondo as causas e tas. Todos os parques de Lugo
máis ao Alcalde no seu sítio. Non dan pena. O alcalde en funcións
é que ninguen tratara de "destro- alegou que o Concello non tiña

orzamento EG quitou un comuni-. Primeiro que se a· 1.6QO pta. o
cado para dicer que até os pa- metro,, lego a duas mil e, agora
rrulos amasaban o · endebeda-· volta, as 1.600. Non sei se as eumento munic.ipal. Nun fin de se-. fórias do ·comezo se enfriarian.'
mana, meados ·de Agosto, · un ·Algunha. persoa, con responsabicorto-circuíto estraga miles de lidades urbqnísticas, chegou a
quilos de carne nas Cámaras Fri- dicer que "iso do _proxecto do
goríficas da Praza de Abastos. Miño está por #ver". Tamén V.
lsto) )_(Unto coa demora para pór · Quiroga manifestou que o anteen marcha o novo matadeiro evi- proxecto do Miño pode alixeirardéncia as ·débedas do Concello se un pouco, "facéndoo mais incon Bar~as El~ctricas. Ao tempo tegrábel na zona". Asi poderia
que todo isto sucede arrécian as correxer erras de bulto, nas mecríticas, mesmo en cartas· puQli- dicións de fincas, ou "escamocadas na pr~nsa local, pola ex- teando" a existéncia de pozos e
propriacións de terreas· para am- mariantiais na~ mesmas. Polo de
pliación do Campus Universitá- pronto, as obras de _explanacións
rio. Foron calificadas de "atra- de terras, anunciadas para Seco". Outro tanto pasa ca .chama- tembro, non comezaron. Nindo "Polígono do Miño". No Pleno guén lles dixo, tampouco, aos vido 31 de Maio acordárase ir á ciños de amañar xa o das colleiexpropriación forzosa dos bens tas.
(fincas e casas), de 80 proprietá- A falta de cartos
rios,. por un valor total de 165 millóns. Inda que se rumorea que cura sobérbias
xa se comezara coas expropria- Non sei se o artigo de Plácido Licións (andarían polo 80%) outros zancos, "O contrato do debuxandin que a causa está bastante te", teria feito milagres na conparada. Houbo baile de cifras.
ciéncia dos nasos governantes

ou ben as cartás-dinamita, de
moitos deles, nos l\11eios de Comunicación. · De feíto eses "proxectos para unha Galiza moderna1' que, curiosamente, ian comezar en todas partes en Setembro, van con calma. O Alcalde de
Lugo. non ·ten medo en cousa de
cartas. "Está ardendo porque sé
faga a de Lugo". Para que ese
sector da oposición que non
quer estudar as cantas, deixe de
botar man do tema cando de diñeiro se fala". Xa lle dixera ao
Presidente da Cámara de Comércio que "os tres mil millóns
en número vermellos" esquecia
(porque estaba seguro que non
era ignoráncia) non eran tal, senón 1.000 millóns. Sexa o que
sexa, o pasado dia cinco, entre
o Concello de Lugo e máis a Caixa de Galicia, firmábase un Contrato de Préstamo, por valor de
955 millóns, a longo prazo, para
afrontar e Refinanciación de Créditos. Como dicia a canción
"cando chegue Setembro...
O
F. ARRIZADOILUGO
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A INICIATIVA POPULAR .SOBRE OS MONTES
(SENSO POLÍTlCO)

e
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GOVERNO
DEBERÁ DECIDIR SE
ABORDA OU NON UN
PROGRAMA PRÓPRIO
DE REPOVOACIÓNT
COIDADO DO MONTE'

cesidade de posicionarse a respeito de duas perguntas fundamentais. A primeira poderíase
formular do seguinte xeito: decídese ou non o Govemo galega
e as forzas políticas que o sustentan a abordar decididamente
un programa próprio de repovoación e coidado do monte,
desfacéndose das actuais servidumes do Governo Central?,
outra delas seria a de se será
capaz ese mesmo Govemo, de
defender e promover un programa próprio de transformación
dos recursos forestais, ou dobregarse sen contemplacións ao
que determinen os centros de
decisión de Madrid ou Bruxelas? A coñtestación a esas perguntas, definirá quizá a sua atitude presente e futura neste e
noutros temas. lsto engadirá un
elemento de clarificación poi ítica moi importante.
Despois de efectuados os trámites parlamentários oportunos
os promotores da Proposición' e
as organizacións e institucións
que os apoian plantexarán o debate público en toda a Galiza, e
solicitarán a asinatura dos cidadáns para refrendar a proposta;
cantas mais asinaturas se consigan máis forza política terá a
proposta. Para os nacionalistas,
tanto polo significado intrinseco
que ela ten como das consecuéncias políticas que se derivarán, é un traballo que acometemos con ilusión, pois sabemos que moito do naso futuro
económico e cultural nos vai n~I.

galega en cumprimento da proposta aprobada as medidas serian pouco eficaces.
Outro obxectivo importante
derivado do dito anteriormente
vai ser o de suscitar no ámbito
da institución parlamentária ga- Eudóslo Alvarez é membro da Permalega e do governo galego a ne- · nente do BNG.

VosTEDE TAMÉN PODE SER Acc10N1STA
Aampliación de capital de ]?romocións C~turais Galegas S.A., pola cantidade- d~ 10:635.000 pesetas, segue a sua marcha .
Vostede ·tainén pode ser accionista póndose en -contacto con
Xosé F. Puga Telf.: (986) 43 ~8 30
·A ROSA !EBBA

d

d

e

tamente á conser\.ación do bosque ou na sua explotación, par- 1
- ticipasen. Este debate teria que
derrubar, entre outras, falácias
como as que sosteñen que ·a explotación económica dos recursos forestais entra en contraaición cunha política axeitada de
conservación- do bosque, ou
aquela outra que sostén, que a
actual política de repovoación é
a única posíbel a realizar.
En definitiva o debate ben le~
vado, ainda que non chegue a
ser cumprimentado pola -aprobación da Proposición de Lei si
pode trocar ou remover mentalidades de persoas ou sectores
do povo galega na sua visión do
monte. Desde logo sen unha actuación decidida do -Governo

c
~

EUDÓSIO ALVAREZ

Nos últimos das de Xuño apre- Agrária, xuristas
outras persentouse, .nas oficinas-do Parla- soas vencellaron a problemátimento gE<lego, a. prime ira Propo- ca, propuxeron moitas das solusición de L&i que se tramitará cións que neste momento, dunpor iniciat!va popular.
ha forma articulada, sistematizaUn grupo_de, persoas, perten- da e de carácter vinculante, nós
centes a organizacións ecolo- tacemos.
xistas, sindicais e p01íticas, e
Gando se apresenta unha
- outras vinculadas a centros de proposta deste tipo, , as primeiinvestigación, puxémonos da- ras perguntas que xurden son
cordo na redacción dunha pro- as de a que motivacións obeposta que trata de afrontar ..;_ dece e que se procura. A esainda que sexa de modo provi·- tas perguntas trataremos de dar
sório- a problemática que es- resposta nas próximas liñas . .
tán a sofrer os montes .galegas,
A iniciativa que se leva ao
apontandb
unhas solucións · Parlamento supón un paso máis
concretas e factíbeis, que ainda nas chamadas de auxílio, qüe·
sen globalizar e perfilar definiti- moitas -persoas e institucións
vamente o futuro, si vai á raíz veñen realizando desde hai temdos problemas actuais e tratar . po. A desforestación masiva dede resolvelos.
. rivada da. plaga incendiária, e a
Non pretendo neste artigo erosión conseguinte dos tepois será matéria que poda tra- rreas, as repovoacións anárquitar outro dos propoñentes__; cas .e selvaxes, a ignoráncia, por
analisar polo miúdo os contidos parte dos poderes públicos, da
da proposta, de todos os xeito_
s existéncia de plantas autóctodicer esquematicamente que a nas e dun bosque próprio que
estrutura da Proposición de Lei hai que protexer, as talas indisconfórmana vários títulos aos criminadas, os problemas na
seus respectivos artículos que propriedade, e un longo etc ...
teñen como enunciado os crité- fan ver sen catastrofismos, que
rios de conservación; mellara e a paisaxe galega, tal como xa a
- repovoacióo; a potítica indus- · coñecemos, pode ser nos próxitrial; as formas de propriedade mos anos matéria' de museus
e aspectos comprensivos, _de biolóxicos ou de cotos de res'ereducación e investigación. E de. va.
reseñar, tamen, que o preceOs . propoñentes tratamos, . á
- dente da actual Proposición sua vez, de suscitar un amplo
confórmano as resolucións das debate no seo da sociedade, x0rnadas sobre incéndios fores- debate · que non remataría na
tais que se organizaron a, partir aprobación ou rexeitamento da
da constitución dunha Comisión proposta por -parte do - ParlaParlamentária para tratar o mes- mento-, e que sería máis immo _tema. Nestas xornadas, bió- portante cantos máis sectores
logos,_ técnicos de Extensión involucrados directa ou indirec-
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'f\_. r~unifigªción_ da

INTG ·e "da CXTG .produciriaseL
- .Entfou en Astano con catorce·
· - ·
,
ano ·no 1956. Pudo ser protesór . por' min,. m~ñá ~esmo'
•

ENRIQUE SANFIZ
-

da Faculdade de Económrcas de
: ·Compostela, resporisábel estatal
do sector naval en CCOO, secre- .
tário xeral da CXTG, e ter acéitado outras ofertas que lle formula.ron profisionalmente, pero renunciou, por non perder a satis-:
facción- que lle produce entrar todos os días ás sete da mañá pola
porta das Pias baixo a sombra
da grua-pórtico recén pintada pe
presente ano, contra os
azul. "Se aceitase o cargo ese
plans guvernamentai.s·:
que me dis en CCOQ, agora·se- J'Pepe Díaz non vai salvar
ria u_n burócrata perfeito pero Astano" ?firmaba; rr:iegáfono . Quizá o sindicalista lle
persoalmente estaría destroza- en man, un dirixente doutro
estaba facendo un fraco
do" indica Pepe Díaz; ao tempo sindicato nunha· das
favor á sua ·própria c~ntral,
que manifesta a sua rac;jical dis- as~mbleas qµe se
ao situar os termos do
conformidade co sindicalismo desenvolvian no taller· de
·debate en se a indubidábel
burocratizado, superestrutut.al, e
blocos planos do estaleiro
capacidade -teórica, .
alonxado das fábricas. E este
de
Perlio,
ao
longo
da
intelectual e sindical de
arraigamento na factoría, evidénciase a miudo cando se lle ve no batalla que os· trab~lladores · Xosé Díaz, ia 'ser ·capai de
mov.er esa montaña, e
meio de diferentes e sucesivos desta factoria libraron no
grupos de traballadores reiteran- , primeiro semestre do
obrigar ao Governo Central
do con convencimento a mensa-:xe da sua central sindical, a
CXTG. Ou cando se sabe que
pasou todas as vacacións deste
ano elaborando un detallado estudo de cuarenta fólios· sobre as
recuperacións de excedentes, no
que se demost:-a que non houbo
nengun critério obxectivo de selección senón que primou o enchufismo sindical e a arbitrariedade.

Pepe··oiaz: . .

.

~A construción ·naval va~ fyledrar nos próxi~o~ anos,:
e polo 'tanto seria ne~esário recupe~ar Astaho'

Astano, Astano

/

Dentro de poucas semanas, cando se efectivicen as pre-xubilacións dos maiores de 52 anos,
só quedarán en Astano 1963 traballadores dos perto de ·10.000
cos que contaba no ano 1973.
Esta brutal redución de plantilla
en tan só quince anos tivo o seu
maior impacto desde a subida
do PSOE ao Governo Central, xa
que en Outubro do 82 a factoria
de . Perlio-Fene, ainda contaba
con 8.000 traballadores entre a
sua plantilla e as compañias auxiliares. " Hoxe á luz dos dados,
é evidente que era posíbel outra
política coa construción naval e
con Astano en particular. Eliminariánse os grandes custos sociais da reconversión e hoxe a
factoria estaria nunha mellar situación, desde o ponto de vista
empresarial. Se se potenciase a
división de reparacións de buques, que estivo en auxe todos
estes anos, se se lle dese un impulso á división industrial, que incomprensibelmente se segregou
do estaleiro, e se promovese a
construción de barcos non pe- ·
"troleiros, Astano resistiría a crise
e estaría en disposición de afrontar con optimismo a situación
que se vai experimentar nos próximos anos de auxe no comércio
mundial e polo tanto na construción naval" afirma con convic- ·
ción Pepe Díaz ao tempo que
aporta un "chaparrón" de dados
económicos que xustifican e
avalian as suas teses. Os mesmo
dados que r:nanexa habitualmen·te nas asambleas de· traballadores, adecuadamente combinados ,.con citas a Newton, Montesquieu ou a revistas económicas
especiali~a9as.
·
Pepe Díaz, reitera ademais a
descriminación sofrida por Astano e por ~aliza a respeito doutros estaleiros do Estado. "A Comunidade Eco!'lómica Europea
ordenaba reducir a capacidade .
·d.á construción naval no 50%,
pero esa redución ·na nosa factoría foi do 100%, mentres que-en
SeviJla ou no País Basca era do
25. lsto é máis grave · se ternos
en canta as modernas instalacións de Astano, _a necesidade
de. contar cunha frota mercante
_própria polo seu carácter estratéxico, ou o-peso específico que
. o estaleiro· tiña no total do emprego gal ego".

7

~~-'---~~~----~~~~~~~

-

de obter :concesións para os burócratas, ·e non de defender os
intereses ·da clase obreira.
_ CCOQ vive fóra da . realidade,.
nen é- combativa; nen presta ser_· vícios·e é un xigante cos pés de·
barro".

Celebraremos a·
unión nacionalista

O dirixente .sindical de AstanQ ._
maniféstase claramente favorábel á fusión da INTG e da.CXTG, .
."unha reí.mificaCión que se teria
que producir maña mesmo, ou
a camt;>iar á sua ·poi ítica
con toda 'necesidade antes das
para a .construción naval
.próximas elejci6ns sindicais pa(a
galega. Mentres· outro
cortarlle o paso ·ao sindicafismo ·
· sindicalista estatal ·
estatal". -Pepe Diaz califica de
queixábase polo baixo, d~
cala.mitosa a situación .actual de
ihferioridade de condicións · división .en duas centrais galegas
. nas que se atopaban ao
indicando qtJe a ruptura foi unha
auténtica burrada, que ·se debe
discutir co dirixente
correxir rapidamente . ."Debe .de
nacionalista pola cantidade
ser o único caso na ·história sinde documentacióon que
dical, en que unha central rompe
· esíe_p.ortaba no seu ·
e aos poucos meses-n-ünnas elei:..
inseparábel
bolso.
.
.
cións p.ásase dun 15% ao 22%,
sen contabilizar as eleicións da
-Función Pública que modificarian·
favoralb~lm~nte · esa porcentaxe". Para o sindicalistá da CXTG
unha -central nacionalista debe
de ser maioritária no seu país, e
isa é posíbel en poucos ·anos se
. se acelera q. reunificación, d~s
cartando que existan problemas~
"xa que a éoincidéneia nos programas e nas alternativas é praticamente total, e as .diferéncias.
deben de traslapolíticas nón
dar ao sindicato".
· Non se ·lle ocultan a Pepe Díaz ·
as consecuéncias que tería no
campo político a fusión da INTG .
e da CXTG. "Favorecería · Ün
comportamento mais ·racional
nos partidos nacionalistas, unha
maior unidade, e isto traeria resultados · moito ·máis positivos
para o próprio país, xa que por
exempio a min non me cabe a
m.enor dúbiqa de que u fuforo de
Astano seria distinto se nas anteriores . eleicións autónómicas se
apresentase unha alianza nacionalista . e no momento da recon- versió.n houbese no Parlamento
unha forza galega de esquerdas
con ímplanta,9ión importante. A
Astano desde logo non lle faltaron mobilizacións pero quizá -si,
. de aceiro, na Galiza péchase Si- ciamos un proceso de folgas que
un apoio institúcional importandegasa. "Estarnos asistindo no nos custara cinco despedidos.
te".
'SE ACEITASE
Estado español a unha reduci6n Astano ii1iciou · nese .momento
Xosé Díaz pronúnciase taÍnén .
CARGO EN CCOO
no sector de aceiros comuns su- unha xeira de _mobifizacións pra- . en torno aos pasos que se debeperior á esixida poló Mercado ticamente continuadas, pola inrian de dar .nos próximo~ meses
AGORA SERIA UN
Comun. lsto dio o próprio minis- corporación á plantilla das auxide cara á reunificación. "E fundaBURÓCRATA
tro e se queda tan tranquilo". ·
liares, por motivos políticos dimental potenciar a c.oinCidéncia
PERFEITO, PERO
E as previsións económicas e rectamewnte, e lago xa pala re- · que xa se ven dando, e lago fa- "
de mercado de~ Pepe Díaz co- ·conversión" Apesar d~so indica
cer reunións dos secretariados - -·
PERSOALMENTE
bran f9rza cando se sabe que no· Pepe Díaz, que non existiu unha
das duas centrais onde se anailESTARIA .
ano 74, como membro xurado de correlación entre o nível de con- ·sen aberfa e pulcr~mente os paempresa de Astano, fara protes- · ciéncia política e o que .realmen- · sos ·que se deben de- in·iciar. Eu
DESTROZADO'
tar· diante do ministro de Rela- te se fixo, "e iso é o que xustifi- · penso que hai intelixéncia nos
cÍóns Sindicais franquista Rodrí- ca, xunto co cansáncio das mosindicalistas galegos para comProtestas a Sordo
guez Sordo, cando se estaba 'co- bilizacións praticamente· permá- · prender o erro tjue supuxo a rüpmezado a construir .o estaleiro de nentes, que os traballadores.tratt1ra, e que é preciso solventalo
Os dados fluen de r:iovo nas paPuerto Real. "Nós non tiñamos · guen uns acordos tan maos
rapidamente". As miras do sindilavras dos sindicalista da CXTG
nada contra os andaluces, pero como os que asinaron o pasado
calista. nadonalista non se paran
para .demostrar que a cons.t rudicíamos que construir un novo 30 de Maio":
nos efeitos · beneficiosos que
ción naval se vai recuperar nos
Pepe Díaz formaba parte ' ao 1:raeriá á reunificación para o_própróximos anos, e que polo tanto 'estaleiro era unha b1.,1rrada porque ·Astano estaba esgotando a secretariado comarcal de CCOO
prio sindicato Racionalista. "Son
é necesário potenciar Astano. "O
sua carteira de pedidos xa se no ano ·72, e militou nese siridi- . tan graves os problemas da Galitráfico de buques graneleiros e
za hoxe, que-faríamos un _fraco
de carga xeral aumentou no .ano · ·via vir a 9rise da construción na-, cato desde o 69 até finais do 79,
val".
e agora amósase sumamente Javor senón tacemos a fusión
pasado, e mesmo no 50% da
crítico. coa sua traxectória. . "Xa · canto ant~s. Penso en Sidegasa,
demanda de novas construcións
Collimos a bandeira
no 79- facíase en Comis~óns un
en Alúmina, en Astanó,é mañá en .
foi de grandes petroleiros, xa
traballo sindical superestrutural, · Bazán, e a división da INTG e· da
que os indicativos económicos
CXTG non beneficim.i en absolumáis pesimistas ·indican que ·a· "A história do movimento obreiro. · burocrático, e con pouc.o arraigo
de Astano, da comarca do Fe- · nas fábricas. A sua traxectória é
to á defensa dos traballadores
petróleo · vai ·estar barato polo
de constante pactismo contra os
galegas".
.
menos até o ano 2005. Están au- hol.. e polo tanto da Gal iza forma
parte da . vivéncia persoal de · intereses dos traballadores, hoxe
Segundo o sindicalista naciomentando tamén as distáncias
Xosé Díaz, hoxe afiliado da é moi difícil distinguila da UGT e ~nalista, rion existen hoxe .granpercorridas no transporte marítiCXTG, e militante do PSG-~G.
as mobilizacióris que promoven
des problemas para levar a cabo
mo polo que a demanda de
"Até ·a áno 72. a ponta de fanza
son un puro xesto, co ün.ico fin
ese proceso de reunificación .a'firgrandes buques vai .incrementarno moYimento óbreiro ferrolán)
mando que nas conversas perse. Outro d.ado sintomático é que
por exemplo no Xapón estanse . e~taba nó Arsenal dé Bazán,
't:IOXE,_~ LlJZ DOS.
soais que ten con afiliados .de
pero a partir . daquel momento
ambas :as duas centrais de toda
potenciando os grandes estaleiGaliza, hai un sentimento pratiAstanotivo que collera bandeira, · DADOS, E EVIDENTE
ros, pois as suas gradas son
.máis flexíbeis porque ·aí se popol~ desmantelamento que so- QUE ERA PQSÍBEL
camente unánime -proclive á tu·den montar dous buques a ve'Z..".
rreu o sindicalismo nesa empre- · · OUTRA POLITICA
sión. "Despois dos· necesários
sa, .e a represión i'nterna no estaprocesos congresuais de cada
1 Denúncia Pepe Dí.az a irracioun· dos· sindicatos ; semente quenalidade da política industrial so- . . leiro do Ferrol ·que faciá pratica- COA ~
mente ¡mposíbel a acción sindi- CONSTRUCIÓN
daria . convocar asambleas de
cialista, citando como exemplq
cal. A finais -do 73 fixemos unha N /\VAL'
base para celebrar
unifica- ·
que, cando en todo ·a munde se
"'
ción".
O
está a incrementar. a produción . plataforma reivindicativa, e ini-
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Os traballadores galegas experimentaron a intrasixéncia comunitána

•

Heerema repite a históíi·a da pasividade dos ,polítjcos ante·a ·desfeita laboral
A moderación e prudé~cia .
·con que os mariñeiros da
empresa holandesa'
Heerema plantexaron as
.suas reivindicacións durante
.várias semanas, non se
correspondeu coa resposta
dada· polas autoridades
daquel país, en .connivéncia
coa empresa, e que
· remataron por sacar dos
barcos aos rnariñeifos a .
· pun~a _de pi_~tola.
Nestes mome.r.itos, as mobilizacións dunna plantfl!a .que alcanza
o número de 94 7 ·traballadores,
dos cales de 750 a 800 son gále- · · Xesus ~d~ver, portavoz do Comité
gos, esténdense co anceio de in.A perita de pistola
para ser conducidos lago os mafluir sobre os distintos governos,
riñeiros¡ en helicóptero a un
.
os
·
diveros
intentos
negociadono s~ntido de que cheguen a
res, con amplas concesións -por - campa.mento militar. Ao . xuício
presionar á erí1presa para que
parte
do col_
ectivo de traballado- ·. serian avisados ás 9 da noite
· esta sente· a negociar.
para asistir ao mes·mo .ás 11 da
·res, encontráronse coa iritransiPara Xavier Aboi, do SGTMmañá do dia seguihte que foi o
xéncia patronal, se ·ben as difepasqdo 15-de Agosto. '
INTG; sindicato que xunto co ho- .réncias que conduciron á folga
landés ITF e o basco ELA-STV
Xesus Adro~ · portavoz do
indefinida chegaron a ser rriJniexercen a representaqión dos
comité de empresa, sinalaba a A
mas -os traballadores .admitian
trabéllladores, ao lado do comité
·a sua substitución pÓr malaios, . · NOSA TERR_A, que '.'é inconcebíde empresa, "unha vez qL1e os
bel que un governo europeu,
máis baratos para a empres~.
\· .• traballadores son . expulsados
como o holandés, pertencente á
pero sempre e cando se recoñe· dos barcos, o problema pasa .a
Comunidade, non respeitáse as
cese a sua antiguedade nas inter ·un carácter poiítico. A actua-· leis. Entraron no barco con pistodenizacións.
· _
ción holandesa provocou ·perl(ls, detendo abs traballadores.
A intervención do goverri0_hoguntas nos parlamentos galego,
Ao final repatriáronnos coma se
landés. produciu o désalo:ro nocespañol e europeo".
fósemos ovellas: Non sei en que
turno dos barcos .pota policia,

mundo ·estamos".

Pasividade do Governo

autorn~miCo e central

Tal e como sucedeu sistematicamente en todos os conflictos que
viveu ultimamente o naso país,
no caso de Heerema os implicados, por boca do portavoz do
comité, critica_n ."a pasividade da
Xunta e do governo central. Estivernos en Raxoi mil e pico traballadores e non nos fixeron paso,
nen sequer nos ,receberon. Parece ser .que un e outro ainda r:ion
tomaron posición. O único que
conseguimos é que estexan dando facilidades para aceder ao
paro de retornado, para o cal ate
agora nos estaban a pór moitos
problemas".
"Nós pretendemos, sinala Xesus Adrover, que senten á empresa a negociar con nós. Os governos autonómico e central teñen capacidade para presionar e
conseguilb".
Traballadores e representantes
sindicais lembran, por último, a
inutilidade e desprécio amasado
neste caso á lexislación europea
e o feito de que só cando foi inevitábel se recoñeceu a propriedade holandesa da empresa,
agachada até ese momento baixo bandeira de conveniéncia paO
nameña.
M.V ••

ESPECULACIÓN ·NO GROVE

ó

BNG denúncia á·lnmobiliaria La Toja

Nen unha só peseta

do·s 3 "1il millóns aprobados
polo consello de Ministros na semán pasada para infraestrutura
viaria van vir parar a Galiza. Estas inversións canalízanse, como
xa ·está sendo habitu~I desde
que preside Felipe González, no .
· eixo
Barcelona-Madrid-Sevilla,
tanto ten que procedan da apórtación da CEE como dos próprios orzamentos estatais.
Mentres tanto os socialistas
. seguen a falar de modernidade e
tempos m~llores para Galiza por
máis que .un ha vet ·SÍ e outra ta·mén se veña demostraneo .de
que (!Uedamos relegados da mi-_
lloras comunicativas sen as cales
non pode darse un mínimo progreso.
e

• Libertade para . repatriar o capital multinacional. A progresiva liberalización
fixo que o control de cámbios
deixe de ser un obstáculo para a
inversión extrtanxeira, sinala o
informe "Doing Business in
Spain" editado por Arthur Andersen , para satisfacer as demandas de información que a evolución da economia española está
producindo no exterior.
O informe destaca a libertade
total para que o inversor extranxeiro repatrie sen limitacións
cuantitativa o capital colocado e
o benefício obtido asi como a recente eliminación de restricións
ás transferéncias de tecnoloxía
introducida polo Real Decreto
1750/1987 do 13 de Xaneiro de
1988. Un capítulo final, moi practico, establece o "modus operandi " para establecer no estado español, a méio dunha filial ou pola
participación directa dunha sociedade existente.
O

• A patronal ga1ega conseguiu en dous anos acordos

·o o ensoño á espeCulcición na .ma·

con seis patronais portuguesas
e, en dátas proximas quedarán
pechados todos os convénios
marco sectoriais necesários para
ordenar esta cooperación, segundo afirmou Miguel Anxo. Pérez, vicepresid~nte da CEG, despois de entrevistar con organizacións empresariais portuguesas
en Povoa do Varzim.
O empresário ourensán rnanifestou tamén que a criación de
sociedades mixtas galico-portuguesas o .o médio de cooperación que máis medrou nos dous
últimos anos , principalmente no
sector da construción. Outro dos
sectores punteiros é o da alimentación, tendo tamén importáncia
o dos móbeis.
Proximamente instalarase outro método de intercámbio, o da
instalación de tendas por franqu ícia, sendo os primeiros en
abii: o novo sistema os empresários do sector da moda.
O

d~ dando perdas deberia man· terse como gatantia do respeto ·
ao posta dé traballo, o certo é
que sen dar balance negativo foi
estr.agada unha das nosas indústrias, símbolo iniciático do que
pode ria ter sido un futuro económico diferente.
Perdéranse terreas públicos,
pastos de traballo, fechábanse
as instalacións hot~leiras que só
abrian no verán, comezaban a
construirse vivendas e aparta·mentos sen que o Governo municipal que hexemonizaba o PCG
fixese oposición á desfeita. ln, mobiliaria La Toja aparecera
como unha empresa de servicios
de aluguer de · residéncia de verán pára converterse en promoaproveitar unha licénc.ia de cerre - das c~ras_ de s~ud~ put;>llc1tadas torc;i na con.strución de. ~dífíc~os
-Un escrito do director- adminis- · de muro metálico para invadir - nos xorna1s d~- epoca
na llla. O direct~r ~dm1rnstrat1vo
trativo A. Franco dirixido á corespáoio de uso público e incumA ~es~~enc1on que a empre~a . da empresa. Anton~o Franco. deporación de O Grave solicitaba
propnet_~na da llla prestou as cla~aba ostentosam~nte que ~ra
prir 0 permiso solicitado-. A nova
pronunciamento do concello soarde de paralización da atcaldia
ins.tala~1ons du~an~e os_ anos do ma1or .o se~ entend1,mento "con · , •
Unha de cada sete perbre a venda do cásino, a reacfoi desobedecida · no'l(amente , . franqu1smo, co1nc1dente co de- los comunistas que con Bea
soas de EE.UU. non ten os
ción · ne.gativa d~ parte dós gropolo que se reiteran ?S ,presuntas
ser1volvimento acelerado das <?U- Gondar". . q_L!e foi i1iterpretado
Sl1ficientes recursos, segundo revenses foi seguida dun total' si ilegalidades con ostentación do
tras do mesmo grupo. a sucesiva como de1x.ac1011 , da su.J responcoriece a própria. Administración
léncio pola empresa. Este semadesacato. '
· degradación das instalacións ori - sabilidade por parte dos ~~onceamericana. A pro.p orción é meiriário soubo dé fontes próximas , o grupo proprietário apura as
xinári~s; pr?_vocaror 1 a mudan:a llais que ao mesmo t~~rnpo son
r~rnde entre as comunidades ne- ,-á dirección que a operación será xestións destinadas á mutación· na ·onentac1on. A llla do ensono trnballadores do casmo tk A qr~1 e hispana que na, sru<ona.
fei.fa . en tases, na primeira · seria
do ·ensaño en pesadelo ur_
ban'ís- · iniciaba a sua metan:1qrfose.
i:-ox<l, tres na corpor aci1.11~ <llltL'- _ · Mjlia a prosperidade que b
trasladadá a Vigo a· sá das cha- . t'ico incéndios e abandono . en
No ano de 1967 eralle expro- nor_dun total de c111c1.1 l~k~rl1.1s 11, 1 ~iov1:.rno Reagan asegura ter inmada.s "traqa-perras", para co'm-: , ben~fício Ja especulación do. piado ao concello de O Grqve UJ! candidatura 'do PCG.
L:L)rporado ao país desde que
· pl~tarsA nunr1a segunda coa in.s=- . chan.
·
·
·campo de futbol; era o princípio ·
Na tlllirn<.1 tast.~ dt.~ t.~SPt'cul,1 .1st1111iu o poder en 1980, as esdunha lon·g a corrida- de especu- ·ción urb<.111lsti~:;1 prl)dllet.'St.' l'
talaeión definit.iva ,én Vigo do c.at;1d 1sticas oficiais demostran que
sino. Curiosamente o tráslado A.longa
!ación do chan. ·
ab<lri'dono de insta1,1cio11s dt' c.1
11L1S _l.iltimos sete anos o nível de
traicíoriaria o espir.itu ·da Lei que corrida especulativa
o Perdia.Q Gfove un campo de lidade óomo a pis~:in.1 l'lrr.npil:a.
pobreza nos · EE.UU. ~umentou
concedeu a licéncia no que se
'fútbol co que se revalorizaba te- ·pistas despmtivas. p'irqut'~ i11t.111
do 13 ao 13.§ por cento e, en nú·tiña en canta o carácter eminen- · , Da illa do ensoñd á metanior- . rreo, era o momento . de "trpsla- til, · despra/úm1osL~· ;10 "tur:is111u
meros. de 31,8 a ·32,5 rnillóns de
temente turístico da llla.
Jose e~peculativa foron pasando dar" a fábrica de xabrón, arg_u - de autobt:1s" tio lu~1ar mais •tparperso.'.1s.
. ·~os últimos di'as de Xulfo era · uns anos de sucesivos exercí~
rnentousc razóns de moderniza- todo do centro natural lb lila. _
A mitade dos probes son neapresentada .unha denúncia no ciós de poder: sustentados nun ción da produdón, para vermos unlla tent<lliy<.1 de i11stal<.1r unh<l . nos· e vellos. As rexións ·do sul
xulgado de Cambados contra In- réxime político propicio, e na pa- . finalmente a fábrica trasladada · iJarreim 1K1 ponle foi · •1bortad;.1 . son tamén nas que . a renta é
. mobiliaria La Taja s ..A. polo con- sividade resignaija dun povo que fóra do país, vendida á transna- pala rixida ·9 posicíón de vi9ir'los
r11oito menor: Para facer esta escellal do · B.N.G. Mascato Bea aforcou no medievo .a ld'n admi- cional ITT. Tamén aqüi poderíase de. O Grave que nen L\ceitaran a
tadíst ica. segundo ·o subdirector
baseada en presuntos delitos de nistrador da lgrexa· por exercer a pedir responsabilidades aos her- fórmula de livré 'tránsito aos. vicida Oficina. do Ceriso, William · '
desacató, desobediéncia, ao fabula . do direito de pernada.O deiros do Conde de- Fenosa so- ños e entrada de pago aos visi- · But-?. non se tivo erí canta o nú- ~,
cer a em~resa caso omiso das·. Grave e A Toxa, lombo e .peito,
bre o destino que Barrié conferia tantes foráneos.
· ' 1J
m·ero de persoas sen teito .que·.
ordes de paralización das obré;ls complementáronse nunha racio- á f~brica no seu testamento, ain~
A.. MASCATO
existén nos Estados Unidos. D

que· se realizaban para ubicar nenal explotación turística que reNos meses pasados tres .
feitos relacionados coa llla . las a todG:JS os quiosques de ob- mato.~ hai anos. Hoxe os-at¡>us9s
xectos de agasallo que na actuadunha empresa que modifico.u o
de A Toxa e o concello .de
lidade están no centro da llla.
destino reservado á llla están a
.O Grov~ revelaban que
desfigurar unha das máis belas
Máis .unha vez, desprazamento á
. intención aerradeira será
periféria e danos aos intereses
pa_raxes do país.
d~smantelar calquer resto
·.dos viciños, q obra exec.utada
A propriedade das terra~ dos
. dun pasado mellar e t-irar a· sen licéncia municipal, denuncia- viciños de O Grove na llla pasou
máxima· pl.usvalia do que foi da polo grupo nacionalista, está en pouco tempo, -mediante que
en terreas de uso público ·e _non · sistema será obxecto de outro
un centro turístico e unha
trªbállo-, ás mans do grupo que
son legalizábeis, polo que o dereserva natural. A NOSA
fundou Pedro Béirrié de la Maza,
nunciante solicita sexan demolrTERRA ·p udo saber que
ó Conde de Fenosa, baixo un
das á canta dos promotores.
- directivos de La Tója, S.A.
0 grupo municipal de o Grave
_c rilério ir-1icial. de manteras imeestabeleceron contacto cos do BNG aprésentou outra dellorabeis condicións da llla como
herdeiros dun· pazo vigués
reserva turística dé luxo, un casinúnCia no concello na que- lnmo-.
coa finalidade de' comprar o biliária La Toja aparece encausano funcionaria no primeiro tércio
·• que serian as novas
da nunha presunta dobre ilegalido século, no ·Grande Hotel, ao
instalaCións do Casino La " · dade ao construir un es!anque que cheg~ron, "bañistas" de todo
. para o que non pedira licencia e , o mundo a proc'!ra de rel?~uso e
Toja.
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CANARIAS .3.370;
EFECTIVAMENTE ·. l:Jf\JHA LOITA HISTÓRICA
MANU~L CAAMAAO F~NDIÑO

Desde os anos cuarente, é xa
tradicional para os barcos e os
mariñeiros galegas, as faenas
de pesca no Banco canáriosahariano, no que antes era "ir
ao choco" .
Os dados actuais do sector, a
procedéncia dos tripulantes e a
procedéncia dos tripulantes galegas pódese ver nos cadros
adxuntos.
Coa evolución tecnolóxica no
sector da pesca, o arraste ·
fresco no caladeiro converteu-·
se, co paso do tempo, en
arraste conxelado.
Mais esta evolución non tivo
o seu reflexo na aplicación da
normativa laboral. Coa aplicación das Ordenanzas de Traballo, para buques conxeladores e
a de arraste- ao fresco, no ano
1974, a frota canária, reconvertida cá::;eque na sua totalidade ao
conxelado, queda comprendida
no ámbito da aplicación da Ordenanza de Arraste ao Fresco,
non sendo aqueles barcos cuxo
sistema retributivo fose Salário
Base máis participación en
Captura; pero esta aberrante
inxustícia veuse completar nunlia resolución da Dirección Xeral
do Traballo, de data 31 de Xullo
de 1976, pola cal a totalidade da
frota queda excluida da aplicación da Ordenanza para Buques
Conxeladores.
Esta discriminación, inda que
as ordenanzas son hoxe instrumentos legais anacrónicos e
desfasados, tivo a sua impor- .
táncia ao consolidar o sistema
retributivo
parte á vez que
e~eitos na aplicación dos coeficientes redutores para a idade
de xubilación previstos no Réxime Especial do Mar da Seguridade Social, o cal resulta altamente lesivo para os mariñeiros
de Canárias, catalogados como
de arraste ao freco; estes tan só
son dous exemplos.
A ubicación xeográfica do caladeiro, asi como do porto base,
tas Palmas, ademais de verse
ampliados os períodos de estáncia no mar até máis de 100
días xunto coas duras condicións de traballo, tan a realidade
laboral realmente penosa.
O 31 de Decembro de 1987,
o remate do acordo pesqueiro
bilateral entre a Administración
española e Marrocos fixo paralizar a frota até o 29 de Febreiro
deste ano, no que quedou asinado o novo tratado, pero esta
vez entre o Reino Alahuita e a
C.E.E.. De tal marco de negociación non caberia esperar un
acordo tan nefasto para a frota
e, conseguintemente, para -os
mariñeiros galegas, (que representan· o 75,8% da frota)
A Administración Española
promulgou por acordo do Consello de Ministros as mal c)lamadas naxudas"' co fin de neutralizar posíbeis mobilizacións .
dos mariñeiros afectados, mais
isto non o conseguiron; na Galiza (Cangas/Morrazo, Marín e A
Guarda fundamentalmente), Algeciras e Las Palm.as, fanse mobilizacións denunciando a bulra ·
a que eran som.etidos os trabaUadores, contando en todo mo- ·
mento co· apoio da INTG.
Aqui ternos que situar o ponto
de arranque na toma de conciéncia e organización ·dos tripulantes da Frote1¡ Conxeladora,
e o gue nü(I principio foi denúncia pontual . contra a Administración, tornoL.se na reivindicación
dun ' Convénio- Colectivo; a ~o-

ao

a

~·

Durante o espác.io de tempo que vai cjesde o mes de
Xaneiro até hoxe, a prensa galega e os meios de
comunicación en xer-al, viñeron recollendo os pormenores
dun conflito laboraJ q'r'e implicaba a homes e muíleres en
loita pola consecución do primeiro Convénio Colectivo
para a frota conxeladora que faena no banco canáriosahariano, loita que, pensamos, vai traer repercusióris de
.cára á organización futüra do amplo colectivo mariñeiro
galega. A meio deste artigo, pretendemos facer unha
pequena cr~nica do que foi este conflito, á .vez d~ facer
_unha valoración que recol.la os. aspectos máis importantes
do mesmo.

mento compadreando coa Pa- .
trona!. Só se tan eco do chamamento permanecendo cóbado a
cóbado cos mariñeiros a INTG e ·
o Sindicato Obreiro Canário.
A atitude , do reformismo e
oportunismo sindical, só se pode entender na per-speetíva
de ser esta unha loita cun mar·cado carácter asambleário e de
base, plantexamentd que .chó~a ·
sindicalismo. . imperante,
- co
"máis representativo", "r~spon
sábel", "institucionalizado", etc ..
En definitiva, destinado a suplantar répresentatividade dos
mariñeiros e frear a loita decidida xüsta.
Co boicoteo e obstrúción das
máfias sindicais, a Asamblea da
Frota comeza a folga o dia 21
de Xuño, chegando os barcos
ao porto de Las Palmas o dia
24. A folga durará 37 Jfüs ·en
co11dicións de extrema dureza.
et. Cumpre, pois, destacar , unha
o série_ de aspectos e ao _mesmo
~ tempo facer unha válo~ación do
As mulleres dos mariñeiros mobilizáronse en Terra durante a folga
que foi este_período.
No plano da mobilización,
mezós do mes de Febreiro, a
QUE
NUN
.
houbo
un esforzo realmente
Comisión de Mariñeiros de Canexemplar, non dubidando en
gas elabora unha plataforma de
PRINCÍPIO FOI
nengun momento · a Asamblea
Convénio, máis o oportunismo
DENÚNCIA
·de Mariñeiros en organizar ·a resindical, pouco sabedor da reasisténcia e autodefensa valente,,
lidade do sector e da capacida-'
PONTO AL,
asi frear os intentos do .Dede de loita dos nosos mariñei· TORNOUSE-- para
legado do Governo, ~n conniros, desprécia a necesidade de
REIVINDICACIÓ~ véncta coa Patronal, de·rematar
loita polo Convénio. A atitude
a folga pala via da represión podas chamadas Centrais SindiDUN CONVÉNIO
licial.
·
·
cais "Maioritarias" é a seguinte:
COLECTIVO'
No
eido
da
negociación,
desUGT xustifica e avalra a política
de ANACEF até a Administraos primeiros contactos con
do ISM e da Dirección Xeral de
Pesca a respeito do tema, e ANACEF. Todo isa ádquirindo ción impediron a preséncia da
INTG e SOC na mesa negocia.:
un grau de organización impenCCOO pasa do conflito por condora, utilizando como argumensábel até o momento. A 'negosiderar inevitábel a paralización,
ciación iniciada coa Patronal se- ' to a falta de representatividade,
ademais de xustificar as mediinda ·que as verdadeiras razóns ·
das do Governo como mal me-. gue, pero sen que signifiquen
er~rn
outras e estaban claras.
pasos adiante no compromiso
nor.
A atitude das "Centrais maioda firma dun convénio. ·
O 9 de Marzo, a frota faise ao
mar, cun profundo malestar enA principios do mes de Xuflo~ · ritarias" vai desde o intento de
negociación ás costas da Asama Comisión de Frota require das
tre os traballadores, non sen anblea, até_condutas de. delación
Centrqis Sindicais o apoio á loites padecer unha lamentábel
á policía de compañeiros destautilización por parte de ANA- ta, concretando na convocatória
CEF12> para pechar a bocana do de folga; a comunicación vai di- -cados na loita.
· Hai que destacar pala sua importo de Las Palmas, ademais rixipa á INTG, SOC, CCOO e
pqrtáncia fundar:nental as mobiUGT.
de estar tirados os mariñeiros
s a cabo polas
CCOO desautoriza publica- lizacións levada_
unha semana no peirao.
No mes de Abril tense coñeci- mente esta loita por boca do mulleres galegas, peza Clave na
mento das liquiaacións das res- seu Secretário do Mar, recollido moral de loita e no aguante na
pectivas regulacións de empre- amplamente nos meios de co- folga dos seus compañeiros.
O · 28 de Xullo, despois de
go derivadas da paralización, e municación canários 'j)or ser
constátanse es descontos das una movida de los titulados en múltiples detidós, procesamencontra de los marineros", argu- tos xudiciais, ameazas e .feridos,
_
"axudas"
Un grupo, nun principio redu- mento este ·q ue tamén era utili- chégase a firma dün Pre-acordo
cido, de patróns comeza ao zado por ANACEF e mesmo de Convénio Colectivo que, se
através do canal 3370 das tele- polo · oportunismo sindical na ben non recolle na sua totalidafonías a plantexarse a necesida- Galiza; UGT escapa do chamá- . de. as aspiracións plantexadas
no Anteproxec~o. é un ponto d~
de imediata de organización e
partida para entrar nunha nova
contestación do que está a paCangas. ............................. 640
dinámica onde prime a organisar. Parellamente comezan.. os
Vigo .......... ......~.:.. ............... 182
zación activa dos mariñeiros.
contactos coa Galiza através da
Marin ........... ..... : ........ :...... 176 ·
O cooflito·de Canárias supuxo
Costeira e as mobilízacións das
Bueu ................................... 99
. a forna de conciéncia.dos trabamulleres en T erra.
Moaña ... :............................ 73
lladores do mar, e a médio .praA organización de base no
Ribeira ............................ ..' .. 91
. zo, debe traguer a organización
mar, coas asambleas telefóniA Guarda ................... ,........ 70
e loita a outros caladeirós, polas ·
cas do 3370, vaise aperfeizóanA Coruña .: ..... :......... :........., 70
~xpectativas .x.e radas e o ensino
do, pasando de- ser un- moviPontevedra ......................... 41
de que coa loita ·sempre, semmento de Patróns de Pesca ·a
Redondela, ......-.................... 37
pre, se conseguen mellaras, ainoutro coa participación e auCambados .................... :..... 36 da que estas sexan so graus de
diéncia da totalidade das tripuSanxenxo ................... : ... .... 29
area
no proceso de tranforma..,
lacións; constituese a Comisión
Baiona ................................ 28
ción social. ·
·
da Frota, organismo representaVários ............................... 320
Orabén, o futuro e o éxito
tivo da Asamblea, e teñen lugar
desta lóit.a histórica, pasa indu. ,.
bidabelmente pala consolidaBarcos da frota conxeladora .................... ,................ ·............. .:... · 157
ción dun.h a ampla organización
Nº de tripulantes ..' .. ,........ : ... :········
·2.933
de ·base coa Comisión de Frota
á frente, como antídoto de opor- ·
Tripulantes marroquinas ...... ::......,................................................ 452
/ tunismo sindical, mal que hoxe·
Tripulantes do Estado ................................ ~.............................. 2.481
L - - - - - - . : . . . .·.- - · - . ; . ·.- -·- - - - - - - . . , . . . - ·· _ _ _ _ _· ___,
afeCta até as Centrais Sindicais
de clase.
O
1.883
Gal iza
75,8%
(1) Dados de Decembro-de 1987.
382
. (2) Asociación· Nacional del Cefalópodo
15,3%
Canárias (Resid~ntes)
(patronal do sector dos ·buques conxela123
Alicante 4;9%
dores ·que faenan no . banco Canário. Saharian'o).
·
52
Euskadi
2%
41
Andall!lcia
1,6%
Manuel Caam~ñó Fan.diña. é representan- .
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·te de SGTM-INTG

O .Congre$o
da CXTG
centra ·a s
e~pectativas ·

sobre a fusión
Os próximos 1.5 e 16 de
Outubro son os dias
·
previstos para a celebración
do I! Co~greso da
Confederación Xeral de
Traballador'es Galegas
iCXTG) que terá lugar no ·
Centró Cultural da Caixa de
Aforros -de Vigo, coa .
preséncia de 300 delegados
eleitos entre as· disfüitas_
ramas dá cenfrai.
A éentral nacionalista, froito da
ruptura da INTG· no 1985, alcanzou en curto espácio de te.m po a
consolidarse como sindicato con
importante , preséncia · no país,
contand0 desde as eleicións la_. borais do 86 con algo - máis de
mil delegados eleitos:
A CXTG que se define como
·central nacionalista, de clase,
pluralista e de vocación' hexemónica, celebrará este congreso
sobo lema de "o noso sindicalismo". ·
da
ponéncia-base
Dentro
. apresentada -a debate, criticase
"a teoría -moderna-, asumida
polo PSOE, que defin~ ~ clase
obreira e.orno practicamente minoritária - frente as clases médias". Facendo fre.nte igoalmente
á idea de que os conflitos· cos
traballadores sexan "conflictos
de intereses"' obviando as contradicióAS de clase. · -

A unidade do si·ndicalismo
nacionalista
O tema que-sen embargo levanta
as . maiores espectativas cara
·este congreso é o posicionamen-:
to que esta central aprobe en relación coa ··pos~bel unidade co
outro sindicato nacionalista, a
INTG.
~
.
A poQéncia base · dedica un
apartado concreto a este tema,
· onde s~ fai fincapé tanto no obxectivo "irrenunciábel" dunha
central sindical galega única,
como na necesidade de que esta
posua, en canto as formas, o carácter de pluralista .e verdadeiramente democrática. A . ponéncia
~inala . que as diferéncias entre
unha e outra centrais poderian
ser máis de método que ideolóxicas, deixando · sen concretar .
até a mesrna celebració.n dos ·d e.o ates o "cando" e o "como" desta posíbel fusión.
O
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0s BAIRROS HISTÓRICOS

QCONFUTO DA MARIÑA
Relanzamento da loita
pala readmisión do Comité de Alúmina -'

1

·· · ~~ ~·(

As compañias aseguradoras
non.
,Consrderan aos . .
.
trabedl~Cores responsábeis
O início dos traballo.:5 pe investigación , antes de fin de mes. por parte
dunha comisión de políticos e profisionais relevantes. que esclarezan
ao ·cabo os sucesos acontecidos
na ·Gal iza co gallo do embarrancamento en Fiste:rra do buque panameño Casan e que remataron co
despedimento do Comité de Empresa da AA en San Cibrán .. .na Mariña Luguesa : a xestión perante os
euro-parlamentários do lntergrupo
para que apoien a moc.ión ao re·speito de Izquierda Unida en Estrasburgo; xestión tamén perante a Organización lríternacio11al do Traba.:. Á~xel Pérez, Presideñte do Comité
llo para que a denúncia do que
consideran un atentado aos direi- Para o deser.wolvi,mento do seu latos sindicais apresentad<;i xa na ofi- bor disporán de vídeos do xuício
· cina do organ ísmo en Madrid sexa · dos despedidos dun informe ecoadmitida a trámite; · informarse nómico da . Universidade Compos- ·
·como parte implicada diante das telana, elaborado polo profesor
compañías de seguros da empresa Beiras, sobre as circunstáncias in·
do grau de fundamerito dos rur:no- ternaCionais actuais da produción
res que apontan a intención destas de alumínio, e dun dassitJr de case ·
de non pagar as perdas provoca- 3.000 fólios sobre o embarrancadas polo cesamento da produción mento do '<:;asan e a conflitividade
na fact_oria de San ·Cibrán ao qonsi- desatada, elaborado pol0 próprio
derar q·ue os traballadores non son Comité. Compre sinalar que os
os últimos responsábeis; e organi- -principais dirixentes de Coalición
zación dunha grande concentra- Galega (partido que en Madrid
ción -de delegados sindicais de apoiara a criación dunha comisión
todo o Estado en apoio ao Comité, ofici,al para se . desdicer logo eri
a realizar en Madrid na primeira Fonseca) refusáron formar parte
quincena de Outubro co ánimo .de desta comisión, aceitando pala
relanzar · o conflito a nível estatal ·contra o crítico parlamentário do
antés de-que se produza o fallo xu- . PSOE . Francisco González Amadicial . apresentado· polo Comité .diós, contra o critério do seu parti.:.
contra a senténcia da Maxistratura do.
de Traballo número 2 de Lt.:Jgo, que
Da Agrupación · de Parlamentáestima válido o seu despedimento, .reíos coñecida como lntergrupo
que sé prevé sexa feíto público forman parte, entre outros, os soarredor de Novembro. Eis o pre- cialistas belgas, os laboristas ingle- ·
grama de ac,ción do Comité de ses, os verdes da RFA, . Txema
Empresa de AA para despois do Montero .e Carlos Garaikoetxea. O
verán. cara a conquerir a sua read- lntergrupo xá se t~n interesado por
misión.
,. ,
un conflito de índole lavboral no
A comisión ·
caso de ~uskalduna. Ténta$e que
agora ·apoien. as intervencións no
A referida comisión d·e investiga- Parlamento Européu a favor do Co- .
ción formouse a ·;nstáncias do Co- m ité de AA dos eurodeputados de
mité· de AA toda vez que os Parla- IU .e do de HB, .Txema Montero.
rrnehtos de · Compostela e Madrid
opuxéranse
reiteradamente
á - Mobilización
Gonstitución dunha éomisión ofi,
. cial. Forman parte dela, entre ou- A convocatória dunha concentra. tras, os avogados, Alberte Xullo ción de delegados sindicais e CoRodríguez Feixoo e Joaquin . Ruiz mités de Empresa en madrid para
Giménez, os deputados estata~s Outubro, foi proposta polo Comité
Sarto~ius , 'Bandrés e CurieL Os de- ·ás Centrais sirtdicais nunha xunputados
autonómicos · Beiras . tanza m_aritida o dia.sete de Setem(BNG), Randulfe ·(PSG-E.G); e Olí- b~o e .t~_ntase con rso recupera~ a
ves (PNG), os alcalde de Corcu- . ~rmensron est~tal que este confhto _
bión, Noia e Viveiro, aSOGiacións de . trvo xa nalgun rntre.
. o
...-.. direitos humanos, ADEGA, etc...
HERt:iiÁN NAVAuVIVEtRO
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cia e prostitución .
Unha importante e
unha de orixe mourisca, intacta
Contrariamente os im
significativa parte do centro · tras o terremoto', emprazad a arrehistórico de Lisboa ven de
· · dor da colina e .castelo d~,.... Sao bairros Pombalinos acollen
da regularidade das_ súas
.
Jorge (son os Ba1rros da Se e do
ser ?onsum1da polas chamas. Pelourinho Velho) e outra, os bai- a amplitude das StJas praz<
Un area duns 100.000 metros rros da Baixa e o Chiado nadas intensa actividade comerc
tural e administrativa xa qL
cadrados (equivale'nte ·á
da man de Pombai despoi~ do te. les onde están estabeleci
c)elimifada en Santiago de
rremoto de 1755.
máis significados comérc
Compostela por un polígono
Se_d ifer~ntes son as suas . morinstitucións locais, o apar
. imaxinário con vértices· na
foloxras, diferent es so~ tamen o_s
mínistrativo estatal, bon
Porta Faxeira Praza de
seus prob!emas. Os bairros de on'

__ : .....

-

O casco antigo de Lisboa
na actualida~e.
Dentro · da Lisboa vella podemos
apreciar d~as grandes zonas morfoloxicamente
moi
diferentes:

Subscrióóns. ílªr~d~unto .

.

de establecimentos hoste
un non menor número de
de todo tipo asi como ~
edifícios significativos: Tec:
cional , o pazo de Comunic
numerosas f acuidades uni
rias, importantes igrexas
posas Sedes Centrais Ban
Esta aglomeración de e:
des fai á zona obxecto d
ples atencións oficiais tenc
mellorar a accesibilidade
mesmo a sua calidade arr
Así a Baixa é o centro de
rede lisboeta de tranvías ,
ses, metro e transboradadc
viais.
Mais non t odos o n v<
Estes bé1irros tamén agac
portantes problemas del
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xa mounsca apresentan hoxe
unha rede viária laberíntica, con
rüas as fn áis delas estreitísimas,
tortas e emp inadas-. As edificacións aqui deixan adiviñar tras das
suas t ípicas. fachadas chafl'.~tiv~rr:iente colon d~s a degradacron_f 1s~~a que supon a falta de v~nt1lac1on, soleamento e mesmo 1nstalacións sanitárias axeitadas .
A actividade comercial é praticamente nula, emprazándose esta
tan .só nas ruas p rincipais ou nas
imediació ns dos tópicos fitos turísticos: a Sé e o Castelo de Sao
Jorge.
A degradación social é evidente,
resultando doado adiviñar nos solares valeiros ou nas vivencias
abandonadas focos de delincuén-

Fonseca, Pr~Z? de Abastos,
Praza_de Gahc1a e novamente
Porta Faxeira). Era esta unha
zona que estaba a padecer ·
importantes problemas
urbanísticos de arde
funcional social e cultural
'
.
que se ben non provocaron
o incéndio permitiron que
este acadase proporcións de
catástrofe nacional .

.
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Os vellos problemas
das máis belas cidades
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fermosas .e monumentais arOs ·lisboetas, con Abecasis - á
teéturas. E precisamente estes frente, láiarise agora por ,desas de1ndes atractivos· que aterece a safortunadas intervencións nun. ia de cara os grandes investi- has ruas que nunca precisaron de- .
·es son · un dos sewf maiores ses obstáculos.
;os, xa que na dura competénO carácter terciário dos bairros
econón;;iica que se estabelece sinistrados, -ocupado por antigas ·
_. a especulación dun solo alta- vivencias hoxe convertidas eri arnte apetecíbel pola sua centra- macéns cheos de materiais comtde e calidade ambiental os . bustíbeis (roupas, móbeis, papeis,
)S menos lucrativos - os resietc.), ocupado por oficinas de
iciais- son ·expulsados cara a planta diáfana dando todos eles a
ias menos apetitosas. Daquela pátios de mazá abandonados, au:ando observamos a paradoxa ténticas esterqueiras, propiciaron
:omun a todas as grandes cida- a extensión do Jume-.
; - de comprobar como un bai·
ocupado e transitado durante Os centros históricqs
lia por centos ~e miles de per- galego~ na· actualidade
ts pode permanecer pratica_
nte deserto despois de remata- Nengun dos centros históri~os gaa xornada laboral. Daqui o bai- legos ten a dimensión do lisboeta,
número de residentes afecta- ainda que cicunstanCialmente pa; polo incéndio (sementes 300 decen. problemas comuns.
soas) apesar da grande extenNembargantes a situación xeral
1 do sinistro (1 O mazás de edi- das vellas cidades na Gal iza é es::>s) e o grande número de co- pecialmente grave como consercios e oficinas afectadas (máis cuéncia directa do case xeral de2.000 postas de traballo des- sinterese social e político con todo
dos).
o relacionado coa conservación
\ perda de valores histórico-ar- do pafrimónio histórico.
icos, fenómeno normalmente
Unha análise somera da situa1cellado á terciarización dos ción (deixando para outra ocasión
1tros históricos (destrución de . unha reflexión máis profund_
a) reos edifícios para substituílos vélanos que xunto ao abandono
outros modernos de maior vo- (con motivacións moi diversas) os
1e, ocupación de espácios se- principais conflitos detectados
:irmente vacantes, destrución son: a presión urbanística, a pr~
xardins é paseos para a cons- sión de orixe turística e ao igual
;ión de aparcamentos, ·etc.) ca en Lisboa, a -realización de
1 se ten producido en Lisboa. obras públicas ágresivas e unha
1 é en parte debido a unhas riimportante terciarización.
osas ordenanzas estéticas, en
O abandono dos núcleos máis
te tamén ao agarimo que os lis- vellos das nasas vilas e cidades é
ltas manifestan cara "a cidade a resposta, nunha parte moi ims bela de Europa" como eles portante dos casos, aos anceios
:tan de lle chamar.
~
de ascenso de "Status" social que
, construción de obras públicas se traduce, entre outras causas,
1 axertadas pode contevar a
no traslado a un bai_rro "moderno",
da de valores nos centros his- no cámbio de língua, etc. Estes
cos. Falamos aquí non .só de desexos sociolóxicos poden estar
des infraestruturas (autoestra- máis ou menos baseados ·nunha
, ferrocarris, pontes, aparca- realidade degradada soeial e fisi1tos, etc.) senón tamén de pe- camente, con fortes problemas
:nas obras de deseño urbano.
ambientais, hixiénicos ou con conn Lisboa, hai tres anos, o Con- fütos na acesibilidade rodada.
o, presidido por Nuno Abecais,
Outras das situacións que con1ou en construir nalgunhas das ducen ao abandono é o elevado
s significativas ruas elementos número de vivencias alugadas,
Jitectónicos para amenizar o con rendas moi baixas, que se po)iente. As asociacións de ar- den topar en calquera destes núectos, comerciantes e mesmo cleos. Feito que provoca a retrac1ovoación en xeral manifesta- ción investidora dos seus proprie:>e intensamente en contra das tários legais ou o desinterese por
:1s que se ian acometer, entre acollarse ás escasas axudas que
·as, na rua do Carmo (o cerne as administracións destinan a inCentro Urbano). O Governo centivar" as reabilitacións.
1icipal deu na teima de encher
O progresivo enveUecimento da
·uas con estes elementos que povoación destas zonas históricas
mais da súa dúbidosa estética é outras das chatas que van mera sua inutilidade (ver fotos ad- mando a nasa riqueza patrimonial.
tas), demostraron agora, impe- Os maiores, xente con pouco horijo o paso dos veículos dos zonte vital, soen ser reácios a in1beiros, a sua perigosidade vestir os poucos cartas que teñen
s bairros cheos de vellos edifí- en amañar as suas vivencias e
> con estrutur~s. teitumes e fomesmo desconfían abertamente
fos de madeira centenar1a.
de calquer intento de axuda neste
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cos ·dos edifÍcios-monumentais
son realmente vellós) · provo'ca
ademais dun destrozo és~ético un
incremento espectacular das densidades de _povoación e a aparición dun- importante volurne de
veículos ci'rculando e aparcando
en ruas e prazas dese:ladas para
o uso exclusivo do home ou dos
seus animais.
A resolución -destes· complexos
conflitos implica xeralmente perdas irreparábeis (lembremos todo
o ·que supuxo a cor:istrución dos _
tres aparcadeiros soterráns, agora·
praticamente sen U!?O, na zon~
histórica lucense).
E asi enlazamos cos problemas
derivados da construción de obras
públicas ou "semi-públicas" (os
aparnadeiros eran ob'ras partículares) con pouca posibilidade. Recordemos tamén o que supón por
exemplo, o trazado da aufovia de
· Beiramar ás beiras da-cidade históriéa de Pontevedra ou- o asulagamentq en 1962 da vila medieval
-daquela xa declarada Cooxunto
Histórico-,- de Portomarin, etc.,
etc.
Hai. un tipo de presión_urbanísti- "
ca singular que é a inducida polos
movimentos turísticos. Esta ten o
mesmo fundamento que a presión
ubanística de tipo xeral allteriormente descrita: colocar moitos
habitantes (neste caso, turistas)
ocupando a menor superficie po- síbel, en núcleos cósteiros de singular beleza. Conségues,e_así ·con
esta atitude destruir .os atractivos
que en princípio se lle oferecian ao
turista. Vítimas desta paradoxa hai
moitas nas nasas costas: Baiona,
Combarro, Cambados, Muros ·ou .
Pontedeume,_por exemplo . .
A terciarización tamén sé produce nalguns centros. históricos ga. legas senda especialm~rite grave
no caso de Lugo e estando a piques de chegar a selo en. Santia.
.
go.

~

·

· Paga.-·

As cidades históricas galegas poden
arder ·como a pólvora... máis non· ·é
esta a maior riqueza. .
·

senso.
Como exemplo · de Conxunto
Monumental fortemente deteriorado por todas estas circunstáncias
podemos citar o caso. de Montarte
de Lemas.
O problema inverso ao do abandono tamén se dá na Galiza. Este
é o da presión urbanís!ica sobre
certos bairros histórícos, singularmente o santiagués, por mor dunha moda, recente, que fai que volte a ser socialmente "ben visto"
habitar na parte vella desa cidade,
especialmente cando para isto se
escolle un edificio "reabilitado" .
Tanta importáncia ten adquirido
este fenómeno na capital galega
que hai xa várias empresas cons.trutoras que se dedican en exclu.:.
siva á reabilitación.
Este movimento social, caso de
Finalmente podemos dar canta
facerse masivo, poderia resultar
tan perigoso Gamo unha terciari- de -perigos singulares e11 centros
zación abusiva ou un abandono históricos támén singulares. Ve1ai
importante pasto que provocaría a o caso de Piorneda de Aneares,
expulsión dos· habitantes tradicio- núcleo de indubidábel valor histónais da zona, vencellados estreita- rico-artístico (circunstáncia que os
mente co seu bairro, e a sua subs- seus h~bitantes rexeitan) onde o
titución por outro que o terían sim- perigo de destrución por incéndio
plesmente como lugar de residén- (ainda que non é a .única causa)
cia converténdose asi nun bairro- resulta extremo -dada a combustibilidade extraordinária das coberdormitório carente de máis vida.
- En calquer caso a _
máis grave tas de colmo das pallozas.
- En caltjuer caso non parece ser
das presións urbanísticas non é
esta, que recoloca novas habitan- isto dos incéndios o maior · risco
tes en vellos edificios senón a que que corren as nosas _máis belas
situa novas habitantes en novas povoacións. A deixadez, á incultuedificios; moito m~is voluminosos ra, o desinterese ou a _vulgar espeque os vellos aos que substituen, culación urbanística, aliados co
ademais de resultar tipoloxica- discorre do tempo, son, con moi-..
to, máis perigosas que o maior
mente alleos.
.
, Esta situación, da que son para- . dos lumes. '
digmáticos os cascos vellos de
Lisboa renascerá. das suas 'CinLugo e A Coru~a (onde moi pou- zas. Seria isto posíbel na Galiza? o

-Pouco
Apresentouse voluntário na Po-'
licia Xudiciária como medida
cautelar o don'o dos armacéns .
do -Grandella ·e do Chiado, ali
onde comezara a queimada.
Man.úel Martins Dias é- tamén
amo da cadeia dos grandes ar..:
macéns· Paga Pouco, ur:i deles
fara queimado tempo atrás. Na
noite a seguir ao día en que
Martins foi pasto en ·1iberdade,
acus.ado por seus sóc.ios de
terlles suxerido "meter: fago " no
Paga Pouéo para sáir do estado de pardas, as chamas abrasaban grande parte da baixa
lisboeta.. Por evidentes razóns
de experiéncia o Grandella fara,
asegµrado un mes antes .. Todo
aponta ao Martins Dias, a Lis.:.
boa elegante xa non vestía no
Chiado.
·
Do primeiro teria que cobrar
trescentos millóns, no· segundo
asegurouse por douscentos
cincoenta. Mas-non cobrou, uninfórme da peritéiXe alegado
-pola compañia chegou para
ñon -indenizar ao Paga _Pouco.
Será que ao. non cobrar do primeiro precisaba con urxéncia
cobrar do segundo, mas se -a
compañia non - paga para qtJe
meter lume.
As compañías de seguros taran nacionalizadas no 25 de
Abril, agora Jibertas do controlo
estatal, indenizadas etas polas
, perdas de tanto tempo, precisan de óptimas campañas de
publlciqade que áxiten o mercado do "durma tranquilo, fique,.
descansado". Se por riba non
há que pagar as inseguras cantidades aseguradas, redondo.
Nos días a seguir ao desastre
do Chiado aumentaban as tabelas dos seguros de risco
_cdmbinado, en Portugal .continental, nun cen por cen. ReClon_do, redondo.
·
o
A. MASCATO
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~erino, as grándes dunas e ~s cidades oasis
como El Golea, Ghardaia, etc. Pi'écio:
Rota de 20 días visitando a zona do Rjf; as
79.000 Pta. Saidas:· 30 de Setembro ao 16
cidades imperiais de Fez., Mekn~s. Marrakech
-e Rabat; 9 P~rque Nacional do Toubakl; as . de 041Ubro; 4 ao 20 de Noveinbro.
MARROCOS

.

2 rotas de 1 cada unha_ India Central e Nepal, visitando Delhi, Rajasthan, Agra, Senarés, Bombay, Kathmandú e Pokhara. Précio:
196.000 Pta. Saidas: (Índia Central e Nepal) _ ~a~b~1óoQ ~ra ~~fe~Írto ~O ~ah raiut'°é~
4 ao 31 Outubro; 1 ao 28 de Novembro ·e · 0 °· · d N · mb as. ªº
e u ro,
1 ªº 20 · e ovem ro.
Saidas: (Índ.ia do Sul) 4 ao 31 Outubro.

0

_ .E ademáis, Trekkings palos Annapumas
ALXÉRIA:

EXIPTO-XORDÁNIA ,

1 mes en autocaravana-·acondicionada,' visi-

,

_.
O GRANDE ERG OCCIDENTAL

en Outubro; pola Patagónia en Novemb~;
e polo Aconcágua en Decembro_.

- . Viaxando durante l7 .días· para coñecer as Tamén tarifas aéreas económicas a calquer
máis impresionantes paisaxes do S~hara Al- · lugar· do !Tlundo.
'
.

tando Cairo, Aswan, Luxor, 2 días en falúa
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Petra e Anl!'lan.
Précio: 175.0ÓO Pta. Saidás: 2 ao 20 de Outubro;, 2 ao 29 de Novembro.

KÉNIA

Solicita,o noso Folleto de Viaxes ·

.24 días recorrer os grandes parques naturais,
aldeas como Nairobi e Mombasa e as maravillosas praias .do (ndico. Précio: 208.000
Pta. Saidas: 6 ao 29 de Outubro; 2 ao 26 de
Novembro. -.

CLUB DE VIAJEROS-- .
Ronda de Sont Pere, 11. 6º 3a. ·,08010-BorcelonO •Tlf.: 302 50 8l
Ledesmo, 7. 1· izqdo · 48001-Bllbo~ ·Tlfs.; 424 42 65-424 22 15
Rodriguez Sao Pedro, 2.0f.1202·28015-Modrid·Tlfs.: 4451145

As_suas opinións recriminadas pola portavoz do Govemo

··.fJl¡n;, :ledwuo

Urralburu ·abandeirado
do anti-basqÜismO en Navarra ·.
A iniCiativa belixerante da

...·

alcaldesa de Estella contra
Herri- Batasuna colleu de .
vacacións a Urralburu. lso
foi .demasiado para o
principal apóstolo do españolismo que, sen
pensalo duas veces,
- comezou unha nova
d
·t· b rt 1
1
- cruz~ a an 1-a e za e po os
.cuarteliños sitos en Navarra.

SETEMBRO
·22, 23 e 24

OTERO PEORAYO
no p_anorama
literarit do século XX.

Simposio Internacional sobre OT-ERO PEORAYO
NO PANORAMA LITERARIO DO S~CULO XX

. A alcaldesa de Estalla, unha militante do direitlsta UPN, pero disfarzada de "ceibe" deu un paso
significativo para amasar como
se resolven na ·democrácia as
discrepáncias:· exactamente sacandó do meio ao opositor,
como un concellal de HB que
desempeñaba o área de Benestar ·sodal. O seu delito non foi
outro que non ter .condenado o
atentado de ETA que lle custara
a vida dias atrás a dous gqrdas
civis.
Gabriel Urralburu, eses dias de
"toumée" veraniega, entre Maiorca . e os Esta9os ·unidos, viu
como a direita lle arrebataba un
dqs seus máis preciados símbolos. A · sua reacción non se fixó
esperar. Foise ao cuarteliño estellés da Garda ·civil e, desde · o
mesmo despacho do xefe de
'pastó, deu unha rolda de prensa
para a posterioridade: _"aos de
HB hai qúe provocalos, insultalos, _marxinalos". Herri Batasuna

Q NOVO CURSO POLÍTICO

apesar dos seus intentos. A zona
recebeu en Navarra 40.000 votos
norte de Navarra segue a ser
nas últimas eleicións ff converhoxe en dia unha das que teñen
teuse, con dife~éncia, na primeira
forza abeHzale con preséncia siün dos máis altos índices de
ginificativa en vários concell_os,
euskera-talantes e é al_i, con motendo mesmo a alcaldia da loca- tivo das festas do verán onde a
xente reivindica con máis insislidade de Etxarri-Aranaz.
Esa circunstáncia é precisa- téncia a preséncia da ikurriña
·mente a que máis lle doi a .Urral- nos balcóns das casas consisto- buru, un antergu sacerdo~e q~e . riais.
Nas suas tentativas por desaviveu · políticamente un proceso
cuxa rendabilidade eleitoral ven
rraigar os seus vencellamentos
marcada polo seu decantamento · bascas ·urralburu intentouno
todo. Dividir Navarra en zonas
anti-basquista e a sua· profisión
para o ensino do euskera e, es· de té españolista'. Por.que situapecialmente, non perder ocasión
das así as causas non hai que
ara · arremeter contra o "exp~n
esquecer que o PSOE-PSN non
sionismo basca". Os seus intenera tal hai poucos- anos senón
que estaba integrado no ·psoE- -l:os non frxeron outra causa que
exacerbar o panorama: os dous
PSE, e que o próprio Urralburu,
partidos máis "condescendenaparte de marchar tras da ikurriña en várias ocasións, asistiu a tes" nas suas revindicacións nacionais, PNV e EE, apenas teñen
várias reunións prévias á formarepresentación simbólica en Nación do Consejo General Vasco.
varra, mentres que EA encheu as
Pero o PSN valorou que non lle
suas alforxas eleitorais en base
eran moi rendábeis as suas veleiás deixacións do PNV. A ascen· dades vascófilas, e desde aí eco
sión contínua de HB, que cada
apoio_decidido de B~negas iniano segue a celebrar en lruñea o
ciou un vertixinoso proceso de
desaceleración que o conduciu á Aberri Eguna, terminaron por pór
nervoso a Urralburu a quen, para
sua situación actual.
maior desgrácia sua, deixaba
"Urtalburu, Malón e Arbeloa
sen respaldo dias despois o goson hoxe a ponta de lanza do
verno de Madrid que, através da
anti- basqui.s mo en Navarra" masua portavoz Rosa Conde, maninifestaba a este correspondente
un portavoz cualificado de Eusko festaba ben ás claras que o
Alkartasuna quen calificaba de arrincoar á esquerda abertzale
"anxelical" a Tespeito deles a non era a solución na que pensapostura dos restantes socialis- ban nestes momentos González
o
tas. Pero a "troika" anti-abertzale e o seu Executivo.
ten un pano!ama moi negro,
PEPE REl/DONOSTIA

SOLICITUDE E PRAZO DE MATRICULA
Convócanse 60 prozos que serón cubertas po·r:. rigoroso
orde de recepción das solicitudes que reúnan de·stes requisito's:
_-Ser profesor--universHorio ou ·de ensir.io medio· en disciplinas afíns ó contipo do Simposio. .
.
-Ser estudiante do terceiro ciclo universitario.
-Ser Lícenciodo en Filoloxía en paro.
-Ser acreditado estudioso da literatura galega en xeral,
ou da obra de Ot~ro P.edroyo en particular.
, , O precio da matrícula será de 5.000 pesetas.1 a pagar no
momento da súa formalización. A este respecto, ·o Consello da
Culturo - Galega establece. 30 bolsas de 5,000 pesetas cada
unha destin.adas_ós estudiantes .do terceiro ciclo e d Licenciádos en situación de poro.
__
.
·
O prazo de soJicitude·abrangue .desde· o día 8 ó 13 qe
setembro. -O día 14 faróse, na .sé do Consello. da Cultura
Galega, o lista provisoria .de admitidos. Ese mesmo día, e atd
o qía 16, poderá formalizarse a matrícula.
.
Os solicitantes presentarán a docufrientación acreditativa
· pertin~nte, .e os_· ospirantes· ós . citadas bolsas incorp<;>rarón
ademais uriha relación dos seus méritos curriculares.

CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Rúa do Vi/ar, $0
Horario: 10 a-14 hs. / 16,30 a -19 hs.
SANTIAGO DE .COMPOSTELA ·

somos ~oñecidos
na Galiza inteira,
pala nasa
e·spec·ia l.izaci ó n
e.n libros
galegos
.
e portugueses
1

·
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Praza do Lil?ro
Tel. 26 63 77
A CORUÑA
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República
de El Salvador, 9
Tel. 56 5-8 12
SANTIAGO

O Governo encara o Outono.con
importantes .temas pendentes
talado e os seus fios básicos non
económicos e laborais e algunha
son fáceis de cortar. O que non
que outra voz ·volve dicer aquilo
é óbice para facerse unha perdo "outono quente".
gunta: para que serve, realmenMoitos son os temas políticos
te, un governador civil?
que quedaron pendurados desde
Xullo ou que, curiosamente, se
E logo está o escuro e espireactivaron durante o mes de
ñento tema dos GAL e os fundos
_Agosto. Desde os tanteos para a reservados. Con Amedo e Doliberdade dos protagonistas do
m ínguez pasando un verán á
23-F até a famosa Lei do Giverno
sombra, en certa maneira contra
(ou dos • fondos reservados) .. todo pronóstico pois a impresión
Como reactivar ou reanimar instidominante a fins de Xullo era que
tucións como o Congreso dos
igual quedaban en liberdade proDeputados ou o Senado .é outra , visória, o tema foi zapuxando esdas preocup~cións guvernamenporadicamente as páxinas dos
tais, pois o desgaste está a olios
traeos xornais de Agosto. Pero
vista,.nunhas cámaras amaiadas
non está apagado nen moito meAntes diso o europeismo que , cuxa principal función parece ser
nos enterrado. Certo qu!3 houbo
nos invade acadará, sen dúbida, · deixarse levar por 1nércias adquiunha ofensiva en duas frentes:
· cotas irisóspeitadas pois que ao
ridas sen seren capa.ces de dedunha banda González aseguEstado español tócalle presidir a
senrolar un traballo político claro.
rando polo seu honor que non
CEE -desde Xaneiro a Xull<;> do
Ben é certo que o 6overno e o ·ten nada a vér; por outro un sola1989. · Será seguido pala presipartido no -poder non teñen
pado esforzq por xustificar os
déncia ~francesa todo o cal · virá · maior- interese en que houbese
GAL como un mal menor frente
adobado con cantos á colaboraunfia oposición real e forte, pero
ao terrorismo etarra. A investigación hispano-francesa incluida,
~amén non desexan un despresción segue; o fiscal pronuncioupor supqsto, a "loita anti-terroristíxio áecente dás · Institución~ _se polo · procesaménto e a bola
ta", e servirá como unha 'platademocráticas ante a povoación.
posta en marcha é dificilmente
forma máJs de ·despegué para a
parábel. Para tentar frear, non xa
grandiosa meta do 1992. ·
.Polémicos gqvernadores · o caso Amed9 pero si repeti_Paralelamente, o Governo mécións· que pudesen darse, o go- ·
Insiste o Governo en manter --e
telle o dente ao Orzamento Xeral
verno prepara a Lei que a_nunpelexar por iso- aos governado Estado, coas suas p.erspecticiou o presidente a fins de Xullo.
dores Civis. Sobretodo en Euskavas de. "redución do gasto públiNela pretenderase dar .unha ·
di, on·de o nível de descrédito
co"' .que suporán, entre outras
maior cobertura aos altos cargos
popular
que
tenen
os
Goñi
Tira:
causas, recortes.á xa éscasa cotanto guvernamentais como adpu, Julen Elgorriaga,:.. é tan
bertura ao dese'mprego, arguministrativos, deslindando as
mentándose'.° en que na etapa grande que até un señor tan in·sresponsabilidades de cada cal.
prósperá na que ·se atopa o país titucional como o ~ehdakari -ArParece ser qµe , q Ministério do
darizá ven de provocar un pehaberá menos paro. A concerta=
lr1terior está ·a ter unha interven·ción social, baseada desta volta • · queno inddent~ político co go.c~n bastante forte no p(oxecto; _
venio central ao non convidalos -· non en van é quizá dqs que, máis .
en várjas mesas diferentes, parece marta antes ae botar ::.l. andar, ~ a uriha r~cepción oficial. Pero
segredos t~n que gardar.
O
apesar dos optimismós gubernaaqui o modelo de -estado "au~o
TERESA TODA/MADRID .
mentais. Colearán problemas
nómico-centrali"sta" está ben ins-

· Recén aterrados en Madrid
os ·ministros e demais
represe_
n tantes políticos,
. iniciáronse as declaracións
e reunións que var:i
perfilando ·as liñas mestras
dos próximos ·meses. Todo
íso nun~a clave preeteitoral: Xüño do 1989
traerá ao Estado español a
prirneira convocatoria a
nível europeu para elexer· ·
aos parlamentários· de
Estrasburgo.
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a··lang~mento da pre-candidatura de.JésSe Jackson á

presidencia, com. apoio de milhares
, ·de associago98s de base e do movimento neg~o criou .um fa~to. político novo nós-Estados Unidqs ·

O desafio_da Arco~lris
Em Outubro do ·passado ano·, foi realizada em Raleigh da
Carolina do Norte,, a primeira convenc;ao nacional da
Coaligacifo Arco-Iris, urna t9c9ao dentro do Partido
Democrata norteamericano q~e defende a pré-candidatura
de Jesse Jackson á presidéncia dos Estados Unidos. A
reuniao contou con a particip~o de tres mil representantes
de todos os grupos raciais, assim como de diferentes
movimentos: operários, pequenos agricultores, écologistas,
movimentos antiintervencionistas e organiza96es
antinucleares.
No gra~de cartaz com o lema da fins eleit;;¡s se transformou em .
conven<;áo, lia-se: "Com o poder
do pavo, a democracia está garantida".
A idéia cla coliga9áo Arco-Íris
nasceu durante a primeira campanha de Jesse Jackson para
ser designado candidato .a presidencia pelo Partido Democrata,
em 1984. O objetivo original era
fortalecer a representac;áo política e o poder das minorias raciais
dentro do partido. Com esse fim,
a campanha de Jackson se centralizou na denúncia da discrmina9áo racial nos Estados Unidos,
abordando também outro pontos
importantes, como o problema
centro-americano na política externa norteamericana.
Apesar das limita96es da campanha, que foi a sua primeira experiencia, Jackson obteve 20%
dos votos nas eleigóes primárias.

Entre duas alternativas
Aqueles que dentro e fora do
Partido Democrata imaginaran
que o fenómeno Jackson era
passageiro, se equivocaram. O
movimento contra o apartheid na
África do · Sul deu a Jackson a
oportunidade de retomar a sua
atividade. O que até entáo havia
sido apenas um movimento com

urna organiza9áo política permanente. #
.
Em Abril de 1986 s criada a
Coliga9áo Arco-Íris. A partir daquele momento Jesse Jackson
se ve diante de duas alternativas:
limitar-se a ser a ala esquerda. do
Partido Dem6crata ou liderar .
urna for9a política independente
que rompa o tradicional bipartidismo que tem permitido á clase
dominante norteamericana manter o controle do governo.
Como o próprio Jackson assinalou: "A populagáo estáse . tor- Coligagáo Arco-Íris está dando
nando independente, porque continuidade ás revindicac;:óes
seus interesses náo sáo conside- dos movimentos dos anos 60
radas e~ um sistema de P.artido (pelos direitos civis, em defésa
com do1s nomes, que cammham . dos chicanos 0 movimento femina mesma dire9áo".
nista, 0 dos 'indios norte-americanos, o ' movimento contra
Uma crise ·global
guerra do ·Vietname) e está, ao
· d o os
A Coligaráo Arco-Íris, que apóia mesmo t empo, assumm
Y
atua1·s·
o
mov1·mento
con·tra
a es
Jesse Jacks6n, reconhece que
·
·se vive urna crise global do siste- cala ~elic~, o anti!2uclear, o d~s.
ma. Para resolve-la -defen- orgamza9?es contr~ o apart~~1d,
dem- é preciso urna mudanc;a . contra .º mterve_n9ao. naAmenca
radical , nao só económica e polí- Central, o . mov1mento dos ..peuen s
lt
bt
tica, mas também moral. Unia q
o . ag_nc':1 ores, as mo 1izatransforma9áo na qual a dignida- . 9oes smd1ca1s contra o~ retrqde humana, justiga social; a náo- cessos nos acordos colet1vos.
discrimina9áo e a paz se transNos Estados Unidos nao exisformen nos valores principais.
te uma tradigáo de organizagóes
Com esse nova perspectiva, a políticas fortes, indépendentes

projecto alternativo de poder nos
- Estados Unidos, um desafio para
o Partido Democrata e também
para a classe governante norteamericana.
Nos Estados Unidos sempre
se· utilizou o. preconceito contra
o comunismo como urna arma
·de . IL1ta · política e, ·n os últim9s tempos, tambén se lan9ou máo
de urna ideologia antiterrorista
para desqualificar, tanto dentro
quanto fóra do país, os adversários da administra9áo Reagan.
· Nesse séntido, Jesse Jackson
nao é um alvo fácil, com. seu discurso pólítico novo, baseado em
ídéias humanistas, mas qúe está
moito longe da linguagem marxista. "O problema está no sistema. A violencia econ6mica
contra os trabalhadores nao é
casual. Se tomos capazes de
salvar da falencia as empresas
Chrysler e Co11tiríentat, pór que
nao· poderemos salvar nossos
pequenos granjeiros e acabar
dos partidos governantes. Com
com o desemprego? A avqreza ·
exce9áo da experi&ncia do Partiincontrolável · das 9orporagóes,
do Socialista no início do século,
as demissoes d0s trabalhadores,
as expressóes políticas indepenincentivos para as granqes cor- dentes nunca conseguiram propora96es, o qescontrol~ federal
' jetar-se além de movimeAtos de
sáo. as raízes da crise", assinala
massa. que tinham ojetivos limiJackson.
·
·
tados a urna única reivindica9ao.
Em relagáo a política interna.:.
lsso talvez tenha sido a chave do
cional, o pré-candidato foi claro:
éxito da classe dominante·
"Os ·conflitos regionais na Améri- para
;s~~~~s~ ~int~i:rs~~ ~:~~~~ ca Central ou Médio Oriente nao
deveriam ser analisados através
desafíos, embora tenha enfrentadas lentes ambaciadás dos sudo algumas crises de legitimida- perpoderes- políticos, e sim ende como a consequénci? dos carados como ·realmente sao: luacontecimentos dos anos €>0.
tas contra a miséria, o analfabetismo e ·pelá autodeterminac;ao
. Un discurso no~o
desses p~vos".
O
HECTOR RAMOS/
-Nesse sentido, a Coliga9ao .
(Cademos do Terceiro Mu11do)
Arco-Íris repre_senta o primeiro

a·

NO SOLPOR ·oE REAGAN
XESUS CAMBRE MARIÑO

A ·época de Reagan está chegando ao
seu remate. Despois de oíto longos anos
na Casa Branca, Ronaldo Reagan terá
que deixar a presidéncia dos Estados
Unidos o vinte de Xaneiro de 1989. Obrígalle a iso non só a sua idade avanzada,
senón máis precisamente a disposición
constit1,1cional que limita o exercício do
poder nos Estados Unidos a dous términos presidenciais de catro anos cada un.
lso impédelle ao "gran comunicador"
apresentarse a unha nova reeleción.
Mentres se desenvolve a campaña
eleitoral para sucederlle, vanse elaborando análises e avaliacións críticas dunha
Administración que finaliza. lso é algó
normaL en situacións semellantes e pódese.predecer que esa actividade xulgadora ainda se verá incrementada despois
fiil.Ue se produza .o relevo · presidencial a
comezos do 1989.
O .que lle outorga un carácter especial
ao caso Reagan sofl as estridentes e desembuzadas posicións políti9as de neoconservadurismo mantidas· ~ im·pulsadas
pola .~ua Administración tanto no ámbito
interno como no internacional. En moitos
casos esas políticas ian a contrapelo da -.
opinión pública prevalecente en amplos
sectores da sociedade norte-americana
e con frecuéncia chocaran frontalmente
coa opinión mundial.
Na trente·interna o.trasnoitado conservadurismo da Administración . Reagan .
enraizé!_do nas tradición do Partido Republicano. levouno a adoptar medidas lesivas para as minorias étni.cas dos Esta.d os Unidos (especialmente os pretos e
os hispanos), os estudantes pobres, os
vellos e as nais ·solteiras. Desa maneira,

os sectores menos priviloxiados da sociedade norte-americana foron perxudicadas polo governo de-Reagan, que recortou as asinacións orzamentais destinadas a educación, vivenda e saúde pública deses grupos sociais marxinados,
mentres se destinaban recursos económicos cuantiosos á corrida armamehtista. Todo iso, unido a unha reforma fiscal
favorecedora das clases pudentes levaria a tipificar o neo-conservadurismo reaganiano· como un descarado governo de
ricos eñ perxuício das clases máis pobres de Norteameric1.
Foi asi como durante os pasados oito
anos os sectores-capitalistas norte-americanos vinculados coa gran banca e as
xigantescas corporacións industriars de
armamentos. beneficiaron-se · grande:-:
mente da desorbitada política armamentista da Administración Reagan. Esa co- .
rrida armamentista permitiu -que as grandes corporacións bancárias e industriais
tivesen proveitos sen precedentes en todos e~tes anos. Gaños que, en moitos
casos, foran enormemente incrementados polo fraude e a corrupción praticados de maneira sistemática nas contratas militares subscritas entre as corporacións armamentistas e o Pentágono. Esa
corrupción, a unha escada até -agora
inaudita, que sé praticou sob a Administración de Reagan está sendo investigada pola rama xudicial federal dos Estados Unidos. Segundo parece implic;;a a
numerosos funcionários governamentais.
e a moit~s das máis importantes empresas da ináústria de armamentos.
.
Usando unha multipl1cidade de operacións fraudulentas, tais como intlar os

ma de libros.
custes de facturación ou porse de acorÉ asi como vai rematar o período predo mutuamente ao submeter os précios
sidencial de Reagan que prort_letera .?OS
das subastas de armamentos, as grandes ·empresas armamentistas terian de- _.. seus inícios unha nova era de progreso,
prosperiqade e prest!xio social norteafraudado moitos centos de millóns de
mericano no mundo. Os resultados de
dólares .dos orzamentos do . Pentágono.
todas esas promesas son moi discutí-.
lses orzamentos fabulosos, inciuídos os
beis. Apesar do autobombo e· tr-iunfalisdiñeiros engulidos polo fraude, saen en
mo que exibe a cada paso o mandatário
último termo dos petos do pavo ameri:
sainte 'da Casa Branca, a herdanza que
cano (tanto ricos como pobres) que ter;¡
deixa é bastant~ lamentábel: Na arde inque pagar contribucións federais. Mas
terna atopamos en Norte-amériQa ·unha
eses fundos, en vez de destinarse a in-.
vestimentos de interese e finalidade so- · corrupción nunca. antes alcanzada, déficits xigantescos nos orzamentos fedecial, son canalizados en proveito dos
grupos - capitalistas mais poderosos a · rais e tamén déficits fabulosos na balanza do comércio exterior norte-al)leticameio da corrida de armamentos.
no. A combinación deses factores levou
No eido sócio-cuftl:lral, o conservadua un forte endividamento externo dos
rismo reagania,no tratou de impulsar meEstados Uni~qs, ~ue hoxe xa ,son o país
didas socialmente regresivas, como lemáis endividado do mundo. E esa unha
xi.slación anti- .abortista nomeamento de
sitúación novidosa no que vai do século
xuíces anti-liberais e de mentalidade ravinte para a poténcía hexemónica do cacista ' e ~nimou organizacións. integrispitalismo é débeselle acreditar á era
tas do ultra- conservadurismo na sacie:..
Reagan.
.
dade norteamericana o que deu lugar a
'Na · esfera internacional, a política
casos de censura" en bibliotecas e escaa~esiva ·e intervecionista praticada sob
las, persecución de educadores considerados radicais, esquerdistas ou dema- · · a administración Reagan non consegJuiLi
máis que fracasos se se descanta a vitósiado ,liberais e até a expurgación e queiria pírrica do asalto á pequena illa cari-beña de ·Granada. Eses fracasos, onde
se fixeron máis evidentes foi na América
FLORECIMENTQDO
.rexión considerada tradicionalULTRACONSERVADURISMO . Centrál,
mente polos imperialistas Aorte-americanos como o pátio traseiro dos Estados
DEU LUGAR A CASOS DE
•
Unidos. O control absoluto da rexión foi
CENSURA ·EN BIBLIOTECAS unha
verdadeira obsesión do .intervenE ESCOLAS, PERSECUCIÓN cionismo reganiano. Velaí a história dun_ha tremenda frustración para Reagan. O
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. HIPÓCRITAS
' A caída .dun tirano é algo que ·
·sempre - rec_onforta. · Mohamed
Zia UI Haq, grácias a non sabemos --de momento- quen, morreu tal e como merecen morrer
todos os tirinos. Seria cunha hlpocresia, leníb~aba-no-lo hai u.ns
dias o novelista hindu Salman
Rúshdie,. laiarse de que un servil
soldado autóelevado a sanguinário president~', deixara ·de exer- cer o terror-ainda que fose sobre
. un pavo que nos queda un pbuco ·1onxe, e do que tan só te~os
notíciá por estas latitud~s a tra,
verso de naufráxios fluviais e dal.gunha que outra desgrácia con
que as forzas da natureza o aga'....
salla.

·/
/
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ran público o seu sectário antigaleguismo, ou mesmo que se
alzasen en santa cruzada para
espetar-nos nos miolos a todos
Prégase aos leitores que as
os galegas inglés e linguaxes incart~s enviad~s non superen
formáticas de alto nivel; ao cabo,
as 30 liñas mecanográfadas.
· A redación resérvase o direios que falamos galego facemo-lo
to a resumir aquelas qué suporque nos peta; é unha rhania.
peren este espácio. As e.ar.. Poida que Galiza nen tan sequer
tas deberán. incluir o nome,
exista, que a história deste país
enderezo e o nº de 0.1. do
a inventaron uns cantos iluminaasinante.
·
O
dos que se quedaron unha noite
producindo fitos e teoría a base
de "anfetas" ... , o que eles quei- ·
burQ~esa. .
_ ran ....Pero, por favor, non nos den
O que oufrora foi hipocresía
a lata, que xoguen a trechas e
-.. xesuítica torna-se hoxe hipocrepelaios ou que se metan, se ainsia social-demócrata ou libreda lles queda tempo, de presicambista. Non importa que o
dentes das suas respectivas cochamado mundo civilizado -a
munidades de viciños. Son actiEuropa da CEE con EE.UU. á cavidades, sen dúbida, que podebeza- lle suministra armas ao
rán desenvolver tranquilamente
Irán e ao Iraq e que leve, polo
en español sen que ninguén lles
tanto, ás sua~ costas unha. boa
incórdie e, quen sabe, se un bó
con todo o que se interpuxera parte do millón d~ mortos que
metodo para vencer a hipocrenos derroteiros que--á Fráncia lle costou a guerra entre os dous
sia.
O
tiña que marcar a sua revolución paises; con dicer de cando en
XENARO GARCIA SUÁREZ
vez que iso da guerra está moi
(Vigo)
mal, xa está. E se o mercado
mundial de valores se resinte no
DECENÁRIO
mesmo momento de anunciar
paz, iso é un matiz que tan só se
Leo A NOSA TERRA desde sem-percatan os avezados leitores
pre
e agora comprei o Decenario
das páxinas de economía. O úniA
D
- moi caro, non? 1200- e digo
co problema-é que hai vinte anos
que é caro porque ten publicidaentraron os tanques soviéticos
de abando.
en Praga. Dos aniversários da in-·
Pois ben, quera chamar a
vasión de Santo Domingo, de
·
atención
de vestes en tres ponGranada, dos multigolpes propitos:
ciados polos EE.UU. ou da voa1) Cultura. Forcadela e Pena
dura de experiencia portuguesa
son poeta e novelista. Lago arripala CIA, é mellor non talar.
maron a brasa á sardiña.
Tampouco foi ninguén o culpábel
2) Na Galiza non ternos críti-do maior asasinato en masa da
cos literários. Non existe crítica.
h!stori_a; ano tras ano no aniver3) Non talan de dous autores
sário das matanzas de Hiroshima
ourensáns de hoxe que ainda
e Nagasaqui, se nos fai ver que
que dispares supoño que supuas bombas atómicas apáreceron.
xerori algo. Falo de Manuel Caali por arte de máxia ... , é mellor
toira e Manolo Guede Oliva. Os
non lembrar-se dos dados condous son poetas e narradores.
cretos. Son mortos e frustracións
Segundo vostedes non existen.
que convén silenciar, a fin de
Ostras!.
cantas todo foi na defensa dos
Polo demais, todo ben. Aurrerá
valores de Occidente.
(adiante).
Esta hipocresía inerente ao
ANTÓN XOSÉ FORTES
sistema en que vivimos adequire,
(Ourense)
na nosa viciñanza máis próxima,
uns visos verdadeiramente groN. da R.: Cando foi elaborado o traballo
tescos. Asi, alguns rexidores lesobre narrativa ainda non tiña sido publixitimados democraticamente, en
cada a novela de Manuel Guede, "Vlspetroques de facer declaración púras de Claudia" .
blica dos seus princípios cavernícolas, prefiren argumentar que,
DIADA PÁTRIA
como todo é história, as ruas e
prazas de moitas vilas galegas Como. consecuéncia das inforPontevedra, Ferrol, Ourense,
macións aparecidas no último
Ponteareas .... - deben seguir lenúmero de ANT a respeito das
vando nomes de asasinos lucinmobilizacións habidas no recendo. monumentos dos que non hai
te Día da Pátria, os leitores e as
quen descabalgue ao, ainda para
leitoras do semanário poden tirar
eles, generalísimo. Se 'na Alemaa conclusión de que o MCG só
ña ou en Italia non quedan nen
acudeu á manifestación convoruas nen monumentos adicados ; cada pola FPG. Sen embargo, foi
a nazjs e faseh:>tas deb.e ser p~:x
públipa e notória a presenza qüe, po.r aqueles lares, non tivepreviamente anunciada- de mili·ron unha transición verdadeira- . tantes donoso partido nas manimente democrática. Quer dicer,
festacións
convocadas
polo
que calquer postura, pqr reacBNG e pola FPG. Xustamente, a
cionária que sexa, pode ser lan- ,,asisténcia á primeira delas é a
zada ao mercado de ideas con· que non figura na referéncia intal de aduba-la coa suficient~ ·formativa publicada no devandi- . ·
dose de toleráncip democrática.
to número . .·
·

AVISO AOS LEITORES

O Stendhal cincuentón matina- ·
ba sobre a sua nenez ·sen recal_acaio.s. Cria indispensábel ratar-se da alegria que lle causaba
ver a guillotina ·sobre as cabezas . char co espírito xesuítico, coá-hipocresia de salón e, en xeraJ,
·'. da realeza borbónica e os seus
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Pero quizá o degtao máis alto
de -cinismo, na escala ao efeito, ·
o acade ur.i tafo de ·súbditos da
cidade da Coruña qúe se constituiron en AGLI, algo asi como ..
unha asociacion que loita para
que a ·língua española non se
. véxa marxinada _pola galega, - ..
si;leron ben; _resulta que o español está discriminado polo gale~ .
go. A conto de que ven tama.ñ-a
hipocresía? . Seria moito mellor
que non se recatasen, ·que fixe-

Na manifestación promovida
polo BNG, o MCG exibiu tres
pancartas
-"Autodeterminación'', "Unidade popular, soberania nacional", "Na Galiza só ·en
galego"- _e diversas bandeiras.
Pregando-vos a. publicación
d~sta nota para ·evitar ·calquer
confusión a respeito da nosa
postura, recebide un saúdo; _
COMITÉ NACIONAL DO MCG
(Santiago)
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Estrea de O mozo que chegou de Jonxe
polo CDG
O mozo de Mario Gas e .
Alberto Avendaño entra
coma·un cabalo troi~no
no mundo rural e ao seu
paso a cor dan o ódio, o
temor, o amor, a cobardia
e a mesquindade. Un _
texto coerente, un traballo
de actores que brilla pola
sua calidade e un medido
labor de direción e
adaptación conseguen
que a 'poética teatral
alumee nesta taberna de
aldea desquiciada e
realista de princípios de
século.

midade e produce unha desfeita
completa. A enormidade do motivo orixinal é en si un esperpento no que vai encerrado
comentário crítico e o recurso
deformante. A partir dese motivo, o autor ten as mans libres
para a qescrición realista da segunda marte do pai de-Cristobo
Alveiros.
Avaros coa estilización, Gas e
Avendaño quixeron sornente
administrarlla máis liberalmente
á personaxe de Cristobo Alveiros (Raúl Dans)' e enfriar os outros parlamentos até facelos casuais, cotiáns, verdadeiros. Perfeita Fuenteovejuna Galaico- Irlandesa, debruada de retranca,
na que se suspende momentaneamen'te o xuício ao comendador por unha carreira de poldros
e se recrimina con admiración
contida ao parricida por non ter
enterrado propriamente ao pai
descerebrado cun sacho. Do
fundo deste mundo rural representado coa prótese estética
dun crirne atroz, abrollan os ele-·
mentas poéticos. Yeats e Synge
desconfiaban como Risco da autentícidade da burguesía intermediária. Por iso foron atrás
destes labregos do fin do múndo
e comprendéron lago que só poderian representar o seu horizonte cultura! no marco poético
da traxédia, salferida de sátira e
humor acedo.

o

Porque a descrición costumista
da Irlanda de Synge, que Avendaño acomoda a xeito nunha
Gali~a profunda, antiforal, arbitrária e finisterrá, é ao mesmo
tempo esperpéntica . Os olios
arregalados con que este cosmos tabemário de beiramar recebe a un forasteiro que ven de
asasinar ao seu próprio pai, son,
como explica un parroquiano, a
admiración que unha sociedade
sometida expresa perante un
raro feíto de valor puro. Para
este bebedor profundo e anónimo galaico-irlandés como para o
bebedor de pulque do México
campesino, os feítos de valor
das cancións de cegos ou das
rancheiras son a ponta dun universo rebelde sulagado.
Realismo e desquiciamento.
O esperpento de Valle é un corte de heroi clásico e lingua satínca en tanto que o de Synge
fundaméntase nun anti-heroi
que. se expresa en lingua realista E unha fórmula do teatro de
Roma (a comédia moralista que
representa as brutahdades do
pavo) ou as letras de Swilt
Unha solución estética que recupera Ibsen con grande éxito
(a estrea de Espectros e as suas
consecuéncias) e ha contaminar
despois a Synge, a Yeats , a
Shaw, a Joyce. lbsen comprendera que o conceito de alienación só se podía expresar cun
afán de transformación estética.
O realismo non deixará atrás de
si roáis que laios, auto-compaixón e unha chaira erma de resentimento.
Pero o teatro non é só resentimento senón a utilización esté- ·
tica dese resentimento e da
conciéncia profunda dos próprios erros.
Esta é a diferéncia de Synge
co teatro realista que por eses
anos (1907) está a facer toda Europa ou coa estética do naso Rexionalismo, que sobrepón unha
Galiza heróica ou simbolista á
Galiza real.

Anti-Herois
O ant1-heroísmo de Synge entra
na propiedade colectiva da inti-

Contraste
expresionista.
Un final no que os actores se representan a si mesmo fai as veces de contraste teatral deste
exercício de naturalidade. Os
aplausos suben de intensidade
con toda xustícia en Miguel
Castro (Xosé Manuel Olveira), o
Vello Alveiros (Xan Cejudo), a
viúva Vilariño (Laura Ponte),
Agar Castro (Maria Xosé Pujalte) e Xan Buxo (Miguel Domingo García). Son personalidades
que da man de Gas e Avendaño
aparecen cabalmente individualizadas ou retraídas a un papel
coral cando o espectáculo o precisa .
Unha tradución libre e orixinal, na que a personalidade dun
autor galega e_nfia criativamente
o ,cordón do texto irlandés; un
exercício de actores de calidade, no que as horas de ensaio ·
se acumulan para a eficácia dos·
detalles e da coeréncia global;
un decorado que ten a virtude
máxima da credlbilidade e de
servir ao espectáculo de principio a fin; unhas ilustracións musicais perfeitas. Velaqui algunhas razóns para que á saída
dunha estrea · do CDG no~ se
valva talar, como adoitamos, dos
famosos cursiños e para que por
primeira vez creamos no mundo
rural galega derrepresentado
nun teatro.
Xa era ben hora.
D
G.L.T.

FICHA ·

Tr~~ución e adaptación de "The PJaytíoy of the Western World" ·de John
Mi:1Jmgton S~ge, por Alberto Avendaño. Reparto : Xan Cejúdo, Santiago
Cnbe1ro, Raul Dans, Miguel Domingo García, Anxo Lois García, Vicente ·
Montoto. Laura González Muñoz. Andrés Arrnindo Martínez , Xosé Ma-·
nuel. Olve1:a . Fernando Pedndo , Laura Ponte, Mana Xosé Pu1alte, Mana
Xose Rodnguez , _Mana Luz· Tellería. Mana Teresa Morán Cenografia de
Kukas e dramaturxia de Alberto Avendaño -e Mano Gas D1recc1óh de
Mano Gas.
·
•.
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Mário -Gas

'~ unha cllitura atlántica máis bruta;l, máis directa e cohtraditÓria'
ou do Norte de España, parécea furgoneta até ·textos moi conme que as situacións son máis
cretos e maneiras de entender
brutais, máis directas e mfils
o teatro. Creo que por aí hp.beria
contraditórias e fundamentalque abrirse máis. Lago entendo
mente o que ten esta obra é un
que hai unha ·política desde . a ·
mundo de loucura enorme. algo
administración que ·a o rnellor
que Larca e Valle- Incláñ vian
non favorece a -criación de inmoi ben nos seus textos, e Synfraestrutura, .de circúítos, de
ger pertenece a esa clase de au- ·
profi.sionalizaCión de cadros téctares que reelaboran a partir da - nicos e artísticos, o cal fai qu_e
linguéi.xe popular. criando unha
o teatro sexa sempre dunha noínova e veñen démostrar que a
te e grácias ou dunhas actuaalma popular. é a máis surrealiscíóns e máis- nada. Creo que a
ta. Iso é o importante desta
labor inmediata e recuperar ao
obra, que cunfía apariéncia cospúblico galega e encontrar uns
tumista é onírica, crítica, tola,
sinais de identidade para dessen necesidade de forzar as
pois poder afondar en calquer
causas.
dirección, pero primeiro criar un
teatro galega consumido p'olos
Estou en contra
galegas. Están tamén os meios
do teatro de vangárdá
. "e conómic.o s dun teátro de nome
rimbombante, pero que no te-Cre que é necesário rebai:rreo económico está. carenciado
xar o teátro para chegar a
por todas partes .
máis público?
·
Como concebiu '~O mozo
-Como ve o teatro nos, cha~
-Isa· parte dunha equivocación .
... "?
mémoslle,
paises . pequenos,
Eu propuxen este texto á xente
.o teatro hai que facelo. para un
en relación coa crise .do teado Centro Dramático porque era
público en princípi<? amplo, sen
tro en xeral?
unha ob~a da que gastaba. unha
que isa signifique reducir cal-O teatro estivo sempre · en crihistória moi contraditória, cun. quer plantexamento estético ou
se. No século XIX cando estaba
ha certa apariéncia de balada
ideolóxico. O que sucede é que
én auxe dábanse 49 funcións de
que pode permitir reflexionar
nunca se sabe o que vai chegarcada e.spectáculo. Hai-crise de
. máis ao público, se un plantexasobre moitas cousas. Algunha
autores,
como en ·t oda situación
que outra vez tentei montala en
mento -aparentemente de vanfiniseculQI
vóltanse os ollas á reM~drid ou en Barcelona e eu
garda ou un convencional. Cre'o
criación do teatro clásico nun
matinaba · que había algo que
que ese debate debería deíxar
senso moi amplo e que non
podía non conectar entre a conde existir. Eu intento comunicar
rompeu cunha nova estética de
duta das persoaxes, ·as situacun público amplo e, por .debaiteatro,
o público está influenciacións e os conflitos do texto cunxo dunha liña narrativa, trato de
do por unha- atomización da
público mediterráneo ou de
introducir todas aq\lelas aportavida· diáiia , por· un bombardeo
Castela e sempre tiña talado con
cións · persoais, er.isoñac10ns,
doutro tipo de histórias e isto se
amigos que traballaron neses
que podan criar un estilo próo aplicas a sociedades con meproxectos que habia que buscar
prio ou de investigación de
nos tradición · e menos hábito
un lugar máis conttaditório e
como resolver as c::ousas. Creo
teatral, daquela o esfarelamento
máis forte para facelo. Daquela,
tamén que d~pende un pouco
é maior, porque o teatro non
cando me propuxeron dirixir un
da sociedade, da traxectória de -.
está mergullado na sociedad€.
espe~táculo aquí, coidei que era ·
cada país. Estou eii. contra dun
Por outra parte, ·o estado empeo lugar axeitado para inontalo e
teatro de vangarda e a favor dun
za a monopolizar, a falar de si
teatro que partir de vários ní- .
facer unha versión, trasladando
mesmo, cría ese·s teatros públitoda a acción á Galiza e a pattir
veis de leitura poda conectar
cos que flan máis de diseño e
-daí, collendo a anédota e ubicon· públicos a.mplos.'
de museu e. por aí producese
cándoa nunha Galiz.a ·rural qu.e
-Co:mo coñecedor de várias
outro
tipo de crise. O teatro é 1
podía ter unha série de concoculturas teatrais, como ve o
máis caro de realizar e as entra-.
mitáncias coa Irlanda, apurar
teatro na Galiza?
.
das son máis baratas, o que difipersoaxes e situacións para que
-Hai algo qµe me chocou ca~do
,culta as iniciativas privadas que
fosen z:náis críbeis.
cheguei aqui. Fixen audición de
se ven obligadas a pactar co esTentei que a, óbra fose por
actores e ·os de idade maior titado. Na Galiza pode haber
unha banda moi poética, dun
ñan 46 ou 47 ·anos. Isa' quer di- ·
unha . crise de -consolidación,
surrealismo soterrado, amparacer que o teatro galega nasce
perd tamén ten unha ventaxa:
do nun realismo obxectual, físiun pouco do teatro independencomo hai moitas causas por faco , con móbeis pesados , con
te dos anos s~senta e setenta_
cer, pagar:ia a pena fa celas doubarro, con choiva, con persoaHai polo tanto un bache históritra maneira, máis dacordo co
xes moi reais". Parece unha parco e, dalgunha forma, ese teatro
qlle é a sociedade galega, busvadq., pero, dalgunha forma , si.
dos sesenta perpetúase e non se
car outro modelo de relación
hai unha cultura atlántica e esa
insire ben no teatro dos oitenta
que non ten porque ser o santa
pode ser a diferéncia cos públie segue a padecer unha série de '
santorum oficial.
O
lastres, vícios, amaneiramentos,
cos mediterráneas ou da meseM.V.
ta . Nese mundo irlandés, galega
ese teatro grupal qu~ vai desde

A dirección de "O mozo

que chegou de lonxe"
foi concertada, por
prirneira vez na
traxectória do CDG, cun
profisional de solvéncia
recoñecida e alleo ao
noso .país. Tratotise .
neste caso do
prestixiado director
catalán Mário Gas.
Segundo o próprio
programa do Centro,
isto infírese "dentro da nova liña de aprofundar
as relacións de
intercárnbio de _
experiéncias culturais".
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As XII Xomadas do Ens:ino recuperaila vitalidade de outrora
modemidade e post~modernida

As XII Xornad?s do Ensino
da Galiza, qué ven .
organizando
.
consequtivamente a ASPG, · celebraranse entre os
. dias 12 e 16 de · Seterribro .
na Escala de Maxistério
de. A Coruña , cun
programa que apresei1ta
como principais
convidados do exterior a
Javier Sádé;iba, ao lingüista
Sánchez Carrión e á
profesora universitária
cubana Margarita
Fernández Clua. Ademais
de aumentar o número de
seminários e obradoiros de
actividades, esta edición
canta coa dispensa de
as~sténcia ás escalas dos
mestres participantes.

qe". Na área de sócio-lingüística

,/

•)

Cunha asisténcia prevista que
na pre-inscripción xa duplica á
qos anos anteriores, esta duodécima edicióJ1 das Xornadas do
Ensino parece marcar unha inflexión ascendente nunhas actividades pedagóxicas que tíñan
ido . minguando .no interés dos

~avier Sáda~ un dos principais convidados ás Xomadas d_!) Ensino
ensinantes. O programa aprexistral inaugural, "Un fito no casentado de::¡de a primavera pamiño", pero o seU: estado. de
sada, que conta con poucas mosaude fai -que sexa substituido
dificacións, e o feito de se 'celepor Miguel Anxo Femán-Vello e
brar no mes de Setembro, e con
Franéisco PilladÓ que farán
dispensa de. asisténcia ás :esca. ~nha semblanza- homenaxe do
las avaliada po_la Direción Xeral
autor. A clau::¡ura contará coa
de Ensino Básico. contribuen
intervención de Ramón López- ·
decisivamente ás optumstas
Suevos, que desenrolará o tema
, previsións da AS-PG despois
"O novo desenvolvimento· ecodun· curso escolar (87~88) espenómico". cialmente
Entre as persoalidades que
. ·conflitivo.
.
asisten de fóra de Galiza destaA apertura e q pec;:he das Xor-·
ca o filósofo Javier Sádaba, aunadas están encomendadas a
tor entre outros ensaios de "Saduas · figuras relevantes da cu!- ·
ber vivir" e "Causas Perdidas
tura galega . Ricardo Carvalhd
que aténderá un serninário baiCalero debera dar a lección maxo o título "A filosofía actual :

o basco José Maria Sánchez Carrión "Txepetx" , profesor de euskara na Westminster Adult Edu- .
cation Institute e Catedrático de
Língua e Literatura Españolas
no Instituto Español de Londres
e que ademáis dun extenso cu. rrícolo ten apresentada a sua
tese doutoral "Un futuro para o
naso pasado : clav~s da recuperación do euskara e teoría ·social
das línguas". O seminário que
dirixirá en A Coruña levará o título de '. 'Harmonización de línguas en conflito" . Finalmente a
representación extérior completase coa profesora cubana Mar_garita Femández Clua.- Profesora de Economía Industrial e
Control de Calidade da Universidade Central de Villa (Cuba) que
dirixirá un seminário titulado
-;,Emprego dos métodos activos
de ensino".

Navidades nos Obradoiros
e numerosas atividades
culturais
Cunha estrutura semellante á
doutras edicións, obradoiros,
· seminários e atividades culturais, nesta edición hai programados dez obradoiros prácticos:

Teatro - (Manuel Lourenzo), Video (Concello de Fene), Monicreques-Animación
infantil
(Faba ·na Ola), Máxia (O Mago
Antón), Música (A Ouenlla),
Teares (Sabela Vázquez), Plástica (Osear López Sueiro), .Debuxo ·
(X. Miguel ANdrade), Danza
(Isidora Rodríguez) e Cerámica.
Haberá tres mesas redondas :
Narrativa Galega Actual (Mª
Xosé Queizán, Loiq Diéguez e
Xavier Alcalá), Política Lingüística a debate (Abel Vilela, Manuel Taboada e Xosé M. Sarille)
e debate sobre a Reforma do Ensino. con representantes do
MEC, Con.sell~a e Consello Escolar do Estado.
Nas atividades culturais previstas, ademáis de esposicións
de cerámica, fotografía, humor
gráfico .... haberá un recital poético da Xeneración das Festas
Minervais, e recitais do "Quinteo de· Vento de A Coruña" e o
grupo de Jazz "Filloa Express",
e unha representación da Escala
Dramática da obra "Como as camisas de liño" baseada en textos de Otero Pedraio.
As xomadas cantan co apoio
económico da Consellaria de
Educación, a Deputaci_ó n Pro. vincial de A Coruña e Caixa Gali~a.

O

Pala rota dos Festivais de Teatro
Cangas,· Matin, Cariño
Foron o Intemaéiona1· deRibadávia, o GalegoPortugués de Cariño, o
de Rua de Marine
finalmente, niso
estarnos, o Cómico e
Festivo de Cangas.
Teatrq a eito en catro
festivais cunha
cuarentena de .
actuacións en menos de
dous meses.. Calquera
poderia pensar que isto
do teatro es_tá moi ben·
promocionado· neste
pais; pois non, este
panorama é un
espellismo log,o
pasaxeiró ~, . despois
desta fartura, adoitamos
pasar fame cáseque_no
resto do ano .. Mais agora
non é do meü. interese o
dar en cavilar sobre a
situación do teatro
· galega, senón facer un
pequeno cornentário
d~gunha das Mostrase
espectáculos
_,
·
presenciadps e de
lembrar que paga a pena
ac:hegarse est~s dias a -. _
.Cangas do Morrazo onde
se está a celebrar a Vª
· Mostra.
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Cariño: o Festival das
Surpresas
-\

Galegoslegos contra Portugueses·. esta é a. primeira in_stantánea ·que xurde da miña testa ao
comparar a denominación formal de "Galega-Portugués" co
resultado real. Foi por iniciativa
·d a Dirección Xeíal de G1Jltura
no ano 84 de apoiar este Festival coa idea de participación
galega e portuguesa metade por
rnetade e promover un festival
paralelÓ en Portugal. Ideas inte-

espectáculos destinados a satiScompetente A.C. Xiria , con esfacer até o empacho a fame locaso presuposto pero con moical de teatro.
tas ideas, non sei como se apaDesde o ponto de vista do púñan pero cada ano apresentan
blico cariñés e sen afondar nouunha programación variada e de
tras valoracións -a crítica espeouto nivel e saben criar un aucializada non se vía por ninguténtico clima teatral para un púres- os grúpos galegas que máis
blico máis lúdico e participaticadraron foré:m o do Teatro do
vo.
Atlántico, que xa o ano pasado
A nota negativa, en contraste
deixaran unha boa impresión,
con Cariño , está no Concello
co seu "Ouartett'; e o Medusa
cangués, de costas á cultura
con "Mullieribus". Pero foi A Baque non só non aporta un peso
rraca de Lisboa con "O diabinho
senón que ainda pon atrancos.
da mau furada" quen acadou as
se pode, ás actividades cultu·maiores ademiraciós e louvan-·
rais dos próprios veciños. Increízas polo seu plantexamento dun
bel!
teatro popular e, ao mesmo temEstamos de cheo na semana
po, actual ; pala sinxeleza cenoteatral cru:iguesa e xa foron os
gráfica, axeitada e atrainte ; polo
prirneiros espectáculos: o galebo quefacer actoral e con variaga Katakrok co seu pasaruas de
dos recursos técnicos -cantan,
tarde e, ldgo, no Cine Calvar coa
bailan, manipulan bonecos ... En
obra "Pimpirulandia" . Foi un bo
fin. as personaxes que represencomezo para enrolar aos máis
tan cobran emoción, vida e sapequenos no asunto da animaben comunicar histórias que inción teatral. ' Na 2ª xornada, o
teresan á xente.
valenciano Fa@guera Teatro
A nota fallida foi protagoniza'·
animou as ruas coas suas "Brui. ' :7 ~:f~.
da polo Centro Dramático Galexeries", un espectáculo de rnoi...
ga que, á media hora de iniciar
to :mpacto que deu marcha e
a representación de "Espectros"
deixou satisfeito ao persoal; isto
resantes _que · end¡::xamais se
a suspender as actuacións pre. tivo que suspendela por fallos
hai que valoralo, porque os de
chegaron a ccmcretar. Está claro
vistas .
na instalación eléctrica. OrganiCangas xa son marchosos de
qÚe a programación teatral deCon todo, este fdi o primeiro
zadores e C.D.G. bátanse as culpor
si, pero tamén esixentes.
pende exclusivamente- dos orgaano que se iniciaron unhas áctipas mutuamente, pero isa é ouPola noite tivemos a sorte de
nizadores cariñeses -A.C.Malvidades paralelas, con actuatra história .
asistir á estreia do grupo local
veira...: e eqtes, polo de agora,
cións de rua e m"o nifates na prnOuero rematar cunha constaTeatro de Ningures con "Ubu
adoecen de pouca imaxinaza p!iblica que tiveron moita
'tación na que todos estamos de
Reí". e dirécción do asturiano
ciórí... ou pouca foformación,
áceitación e abriron o Festival a
acordo : en Cariño hai afición ao
Etelvino Vázquez. Oferecéronque unha tira da outra. Vemos ,
un público máis amplo e variado
teatro; ten uh público bo e nunos un 'espectáculo brillante e
xa que lago, como, dun ano .. dé cativos e vellos.
·
meroso e merece ser cita habicomunicativo
tanto · no aspecto
_para outro, moitos dos grupos
Cómpre · salientar o atino de
tual- de cgrupos e manter o seu
da dirección como no traballo
· repítense e en . xeral, con obras
organizar unha chamativa inau·.Festival anual coa característica
actoral, apoiándose fortemente
paseadas por todo lugar; na tu:.
guración cun espe_ctáculo de
galego-portúguesa, pero a pareri situación$ sorprendentes ou
ralmente, dentro do pouco que
rua insólito no que participaron
tes iguais . Coido que isto pasa
disparatadas, en xeral. tnoi ben
se pode pasear upha obra teaconxuntamente a vistosa Danza
por criar unha auténtica organi- · resaltas, e na capacidade cómi- tral por este-país.
de Arcos de Cariño, o grupo de
zacióri, aberta a.os colectivos
ca dos actores. O púbrico saiu
En canto, á representación
música tradicional "Paseiiiño" e
culturais e veciñais do novo
·rnoi
satisfeito e co sorriso de
portuguesa, esta sempre foi eso grupo de Tegtro infantil "Faba
Concello e non só a unha única
orella a orella. Con 'todo debecasa, e na arde decrecente de
Na Ola"; este foi o único grupo
entidade do Porto, implicando·
·mos anotar algún que ·outro alti3, 2 e 1. Nesta edición, dos 10
do Festival que · apresentou o
asemade á mesma Gorporacióri
baixo no ritmo, algunha concegrupos contratados. só habia un
seu espectáculo de rua e anima'rñunicipál, que coa sua aportasión á folclorada que non- se en~portugués - -A Barraca- e un grn- ción en estreia. ' .
- .
· ción de 1 millón de Pts. demostende moi ben e, para o meu
.po de música e danza de AngoOütras das navidades foi o vi- 1
trou estar disposta a valorar e
gusto, ün . tratam,ento musical
·Ia .-0 Oilandukilo-, que desper· sionado de vídeos teatrais. cedipromocionar a cultura teatral.
,e s.tereotipado; en fin, detal.1es
tara gran curiosidade na com.ardos pofa A.CXiri.a, organizadora
que non desmerecen o bo e
ca ortegana por ser a priméira
da Mostra de Cangas ..
Mostra
de
Teatro
Cómiatractivo espectáculo oferecido
Ve'? que se oferecia ·un espectáEn fin ; moi pouca cousa para
polo grupo local.
O
co _e -~estivo de Cangas
culo african9. Desgraciadamen'que un festival sexa consideraXICO
PEÑA
te un grave acidente obrigounos.
do algo' rnais que unhá série de
Organizado pola dinámica e
.!
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aínda rriáis - intensas cando se
que nori puramente unha c~mé
tráta do ·artellamento conceitual
clia (a especialidade po duece operativo dun · discurso antitrn;), "A escapada''. contén unha
hexemónico que 'debe superar
sucesión de rno:mentos rnoi aforas--dificuldades polítiGaS ·e cuitutunados nesa liña de ·boac omi- ·
, rais de.r ivadas do seu enfrenta- .
cidade matizada por un IeIJlate
mento coas institucións oficiais.
non por presentido menos · draUnha breve nota informativa
mático. '. O ·funcionam~nto de
pfila ilustrar esta réalígade: 1:ª
todó ·o armazón do filme está
introdución rnenciónase a negafiado·
casi
exclusivamente
ao
)u·
Escóitase dic:::er con demasiada
tíva .da National EndóWments
- cimento (ben conducido e aprpfrecuéncia que na Galiza non se
far the Humanities a subvencioveitado) de Gassman, n,un papel
reflexiona , non se traballa. Os
. nar a conferénciá, da que os arideado corno anel ao dedo para
que se queixan probabelmente ,
tigas veñen ser as poriéncias,
o incontibel actor· italiano. Ao
sexan os mesmos que ignoran
· ainda que tiña . o respaldo acaCAPITALISMO
E
recital
Gassman
ofercelle
un
as obras que se están a producir
démico da Univeisidade d~ ·Berbon cÓmplernento, a aportadón
DESEMPREGO
c:on esforzo e seriedade por parkel~y. Unha leitura' atenta dos
do
outras
~eces
pouco
tragábel
.
EN
GALICIA
te de alguns autores, por exemdiversos artigas rnostra, non·
Trintignant,
quen
aquí
comxavier vence deza
plo, ' no eido da economía.
,
obstante. que o espazo te~~Hico
pón con sorprendente credibiliLóitase contra ese 'm inifúndio
e crítico no que· se vai desemodade
·a
figura
dun
atribulado
.
autocompasivo lendo por e~em 
edicións xeraisdegakia
· laÍ. es..te novo paradigma entrou
mozo.
.
plo "CapitEllisrno e desemprego
xa · nunha fase · decisiva. unha
Este apoucado e mtrospe?tien Galicia" de Xavier Vence
fase que se qefine por · unha
vo
estudante
coñet~rá casualDeza, editada por Edicións Xe.anáHse da articulación e codifirne'nte ao turbulento e pasabel10.63 por cento o ernprego no
rais vai xa para dous anos. mais
cación dos_ discursos mapci:nais
.
mente
hortera
Bruno;
con
qgen
mesmo
sector
só
se
viu
iricrenon por iso, suficientemente die minoiitários, nos seus próprios
levará ·a cabo unhq pequena es- ·
mentado nun 0,99. O secreto .esfundida .
termos, . evitando sucumbir á
capada
nun
caluroso
ful
de
setivo
no
crecernento
da
p:oduti"Capitalismo e desernprego"
tentación das grandes forrnhlas
mana
romano
.
Os
dous
dispares
~
vida<je e da plusvalía. E máis ,
aporta un estudo documentado.
Só quero dar unba breve ref~tnetáciiqcursivas: os princípios
caracteres rnanteráñ unha cuacelerada a destrución de emlúcido e riguroso sobre un tema
' réncia dunha interesante publiteóricos da represen~ación rnarriosa
relación,
na
que
máis
que
pregos
non
asalariados
(traballafundamental corno é o deserncación. · máis con~retam~nte , ·
xinal, suxírese en case todos os _
darse a habitual influéncié! múdores independentes .. .) que a
prego. Xavier Vence. con ser
dun dobre número monográficg
artigas , estáll xa }mplicitos- nos
tua será Roberto quen se deixa:
criación de ernpregos · asalariaautor novo, deixa un bo camiño
da re-vista CultlÍial Critiqúe , detextos dos mesmos.. sobretodo
rá
guiar
por
Bnino/Gassm~.
doo .
_
percorrjdo na desrnitiDcaciqn de
dicado ao .e§tatuto do "Minority
os literários (unicó ~duto de
nunha
aprendizaxe
vital
e
sentiQue
desacougo
sentirían
tantos entortas e falácias como
Díscourse" . A extensión e varie_apropriación marxina)). e a fonmental.
Coa
que,
mediail-te
a
Malthus
ou
Adarn
Srr:iith,
indica
o poder segue vertendo .día a
dade dos temas tratados . cori
ción do crítico- consiste en saber
voz éri off ·coa que Roberto se /
o autor. con ironía, de ver corno
dia . poñamos por caso o rnáis
representacipn - m'i!.tixeográfica
articular esa teoría implícita, li- .
autoexamina,
o
espectador
se
un
país'
coa
povoación
estar:cacoñec1do sofisma de que na Ga(xa que están incluidos aspectos , · berando os textos rnarxinais das
identificará considerabelmente.
da ve aumentar o seu. desem·
Hza hai menos paro que no resto
das literaturas afro-americana, _ preconceicións proxectadas pe- Ainda que cortados por _paprego.
_
do Estado.
bengalí, árabe, hebrea, nativalas culturas dominantes.
tróns en principio un tanto daAinda rnáis o nivel de asalanVence esclarécenos como o
americana,
lat,inoamerican~.
Eritrar rieste ·· novo diálogo dos ao trazo groso (o estudante
zación entre a povoación ocupanaso país exportou man de obra
con 'i:eferéncia ·a determmados
pode per un desafio certamentE?
tímido
contraposto
ao
ligón
mada
disminuiu
entre
1980
e
1983.
na fase. de crecirnento económi. problemas das lit~raturas minoútil. para a nova crítica literária
duro). os p~rsonaxes de "Il sorVoltamos ao pre-capitalismo?
co para pasar a irnportala (emiritárlas. europeas). adernais dun
galega:
·
O
passoN
deixan
traslucir
unha
en"Se
ben,
indica
Xavier
Vence,
grantes retornados) na fase de
respéítábel conxunto de artigas
trañabel
humanidade
_
O
acerta·
(1).
JanMohamed,
Ab9.ul
R.
and
David
durante os primeiros anos da
crise. Paradoxas deste tipo saen
teóricos, van facer desta publiLloyd . "Sp!3cial Issue: _'.I'he N::;iture and
do tratamento de caracteres
crise económica as taxas de dea relucir unha e outra vez achecación ·un ponto de referéncia .
Context of Minority D1scourse . Cultural
episódicos
(como
correspondensemprego rexistado e ·as tax,~s
gando perigosarnente as conCritique, 6 and 7 (1987) . .
necesáiio nas futuras investiga.te
a
unha
fita
"de
e~trada")
faide incremento anual son rnais
clusións da análise económica
cíóns sobre o tema.
J. GONZÁLEZ-MILLÁN
nos igualmente "Sabrosos. ·
baixas na . Galiza (rue no conna Galiza á imaxineria s~réalis
Os traballós son unha mostra
escapada",
despóis
dos
"A
xunto do Estado. pola contra,
ta. Máis non será certarnente o
fiel da confrontación ·aperta que
vinte e tántos anos transcurrí- ·
desde 1979 o ritmo de aumento
surrealismo o inspirador de tanse esta a viver nos centros unidos, transpira un ár de t:escura
é sistematicarnente duas veces
tas "irregularidades". O desemversítários dos Estados ·Unidos
como
o
dos
proprios
anos
sesensupenor e a partir do 1981 ~ t~
prego como mecanismo de conentre unha ideoloxia ·e xclusivista que refrexa. onde as melodías
xas de desemprego_no espac:10
tención das demandas dos trata que, baixo o c;iisfarc~ dun_unide
Modugno
se
unen
co
escandas relacións salaríais son creballadores si é un bon motivo.
·versaHsmo ético e estético, quer
dalóso claxon do coche deporticen ternente superiores na forA pantasma do paro xera nas fáimpor unha_política cultural moi
vo de Gassman para formar
O nível meio da TVG deseen
mación social galega".
bricas "disciplina cuartelária" .
concreta, a anglosaxona, e . un
unha
particulélI
sinfonia,-víxente
nos espaQos· informativos at.é '!í_- ·
O soño do capital quizá sexa,
No record de paradoxas desgnipo cada día roáis crece_nte
rcites difíce.i s de irnagirlar, re.-agora por riba .de calquer !acil
corno se recólle nesta . obra, pór
vea Vence a de que o desernde xóvenes - profesores. mo1tos
nostalxia.
duciroÍl-se o número de novas,
en funcionamento tecnoloxia do
prego estimado polo Inquérito
deles to'cado~ pela experiéBcia
Porque "A escapada" non é o
e a inforrnagqm que se c;ieu desséculo 'XXI cun proletariado do
de Povoación Activa sexa siste-persoal da marxinalidade social ·
tas' passou a ser de "'divisorn resimple
recital
du_n
Gassm~
XIX. ·
O
maticamente interior (caso únie incluso académíca, que. intengional preferente'! : A informadesmelenado mais unha magmM.V.
co en Europa) ao do rexistado
. tan. oÚ]anizar un novo discurso
ción d~ · tipo partidário, d~sse
fica película cuxa visión 'supón .
nas oficinas do INEM (que como
crítico a partjr dunha concep~
reencontrarse co eme de peso;
partido auto-denominaqo PSOE,
se sabe non reccllen. nen moi.ción · antihexemónica. na que
cando sen tantas pretensións·
medrou, é dizer se~e crescentos menos , todo o desemprego
. confluen moi diversos rnove·
corno
agora
ostentan
moitos
,
fado essa cúf'ia que se_ encetou
existente)
.mentos sociais que comparten
cíanse
filmes
que
tiñan
claro
con a mogorn de censura.
Tras a análise das teorías cláesta mesma experiéncia damaUrnha das tarefas mais imporqUé querían dicer e os :rneios
sicas sobre o desemprego, Venrxinalidade. ,
.
tantes
dunha té ve galeg? é a adecuados
para
expresalo'
.
f:
ce achéganos unha pormenonNon vai ser fácil predicer o alSi hai uns meses tíñamos a
comparación dunha tita coma
de ser o meio de encentro irlforr
zada revisión do por qué as escance
deste
novo
paradigma
oportunidade de ollar un aveesta con moitas a9tuais.que non.
rnativo de nós mesmos , de ato- ~
tadísticas oflc1a1s, na Galiza son
anti-discursivo. en canto -se dellentado Vitorio Gassaman no
teñen rnáis espesor que o do ceparmo-nos con important~ e vaun ha base fe ble ou mesmo erra. fine. riesta fá$.e inicial, por un ·
filme de Ettore Scola "La familiosa informa<;om local;... que se
luloidé que as soporta, eleva a
da p ra facer un seguirnento da
.rexeitamento
do
·
disc.
u
rso
social
lia", os sorprendentes camiños
"TI sorpasso" casi a obra rnaesnos furta , conhecermos - o que _nosa Sl,tuac1ón laboral
hexernónico. Unha análise en .da distribueión estival devólvetra.
0
. o corre no país ; mas olhando a _
De recordatório diár'o deberia
detalle
dos
artigas
que
corri.ponolo agora en pleno esplendor,
GO_NZALO vn.~s
~ffiissora pública galega mesmo
ser a afirmación ae que "as' ciñen a publicación reseB.ada pronunha película asin_?da polo
é como se aquí nada passase . .
Director:
Dino
Risi:
Argumento
·
e
~
fras oftc1a1s de desemprego na
.báría a confluéncia, xa menciosempre competente Dino Risi,
Guión: Ettore Scola, Ruggero _Maccari,
Novas. decis.ó ns. atitudes exterGaliza son má1s baixas na medinada, de experiéncias sócio-cul_Dino Risi · Fotografía: Alfio Contini;
e co daquela menos afamado
nas
e graves feítos iocais, forom
Música: fuz Ortolani; Intérpretes: Vitda en que o colectivo de refeturais dist:iri.tas : o discurso ferniScola en tarefas-guionísticas .
tratados por Sam Marcos corno
torio Gassman; Jean Louis Trintignant,
réncia , o espácio das relacións
nino,
o
étnico.
o
anti-coloniaµ_sEspécie de versión italiana
Catherine Spáak. Italiana, B/N, 1.B72.
se os espectadores estiveramos .
salaríais, é menos importante na
ta e o da marxinación rnigrató-:
dos filmes "On the road", ainda
en Marte , como algo alheio ªC?s
Galiza que no resto do estado"
ri~ (un interesante -artigo sobre
mes~os . O T-elejornal meio-dia
(en -concreto só o 45 por ce~to
as irnaxes de representación ¡:\a
cada día ·asernelha-se rnais ao
\
da povoación ocupada na Gallza
-etnigracjón turca na literatu:a
seu homónimo da · ·TVE-Galiza,
é asalariada, teñamos en conta
alemaná) , entre outros. Tamen
· mesmo se -diría que esse . ~ · o
a irnportáncia do sector agrário),
se observa, e este é un dos asmodelo a i:initar .para a TVG;
Cando se nos oferecen as tapectos majs sobre~aintes deste ·
que isse é Ó que g9stam os que
sas de desemprego en referennovo discurso crítico, urij:la·
tenhem -verdadeiro mando ·na_
cia á povoación activa, Galiza
inestabilidade epis~érnica. concasa . Feitqs graves en con:celfica por baixo da média estatal'.
secuéncia lóxicá do seu c_a rácter
hos deSriortadó& polo pesoe soro
Esquécese por exemplo que na
embrionáriq, e que fai do dis.~
tratados se:m ferir aes "amos". A
povoación activa inclúese ao
· ·curso marxinal ou rninoritário
deli-cadeza
que gastarh. com os
. .- (~n ' canto sé aprópria a represector atjrário onde se pode
governantes raga nos lindes dalexistir s ub-desemprego 8u so. sentació:ii das voces colectivas
gumha · ·caste de enfermidade
hr·e~ povoación , pero no desemsil~nciéi~da::_>' polos ·c;liverso.s · tipos
_. mental. Esta-se E! TVG a converprego absolut.o . Cando o cálculo
de poder) un paradigma flindater-se no prim.e iro ele dessq.
se realiza en referéncia. á povoa mentalmente interrogativo. Os
campanha própria de novas cación asalariada a tasa de deGonceptos .básicos, tomado.s in·ciqu~_s - alcumada de ·~Galici~
semprego na Galiz21 supera á
disciplaniariarnente <le eidos
Tempos ·Mellores". -Onde esta.
moi diversos .. ainda están por ·
media estatal. .
,¡
.
em Sam Marcos o devidQ res- ·
Continuahdo coas paradoxas,
definir .e delirnitc;i.r no ·se2 desta'
peito . a audiencia? Qride o pór
nova configuració!J epistémiGa.· ·
sinala Vence, como no mesmo
os aliéercés da norrnalizagom do
periodo no qu'e o sector iñdus- ,
As ctificuldades ·dunha tarefa
país? Olhando a TVG un p.om
semellante de . articulación dun .
tria! tivo . unha taxa d,e .c rece- {
_ Vittorio Gas$man •
(pasa á piíxiqa 19)
por Gonzalo
.
novo paradigma - crítico fanse
mento anual. acuz:nulat1v:a d~p

'U n .estudo
esclarecedot sobre
·· o desemprego

·m-

O estatuto

do
discurso marxinal

Qué verao!

A escapaqa -

18

~RQUITECTURA-

A l'OSA TEDA
Nº 353 - 8 DE SETEMBRO DO 1988

IAGO BONET.CORREA
tria!. Desd_e o ·1975 é redactor da.reNace en.Lugo-u.n 14 de Decembro do ra.
No 1971 .é nomeado_profes.or de ·vista "2C. Construcción de la Ciu1936. Desde os 5 anos vive en Compostela até ¡; 1956 cando se fraslada a Estética na Escola de Arquitectura de dad" participando ese·mesmo ano ~a
. Madrid para iniciar os sel,ls estudos Barcelona. Dous anos de.spois partici- . Bienal de Venécia. Participaria asiuniversitários. Primeiro de Ciéncias . pa na ·XV Trienal de Milán e obtén mesmo nos Seminários Internacionais
Indus- . de' Arquitecti.Ira celebrados. en C0mExactas e posteriormente Arql!_itectu- uri Prémio Delta de .Deseño
.

/

postela, Sevilla e Barcelona:
.méiro do concursó da Wtfüenstrasse
No 1980 é profesor de Prpxectos-V . (Berlín, 1981) .e o Prémio Gal iza de
na·Escola.ie Arquitectura de Barcelo- - Deseño (Ourense 1983).
na.
,
Actualmente é profesor de ProxeeCoq posterioridade a esa data obti- tos na Escala de Arquitectura de Ma-·
vo.diversos prémios entre e1es o pri- drid.

CASA DE CAN 'PERE BONIC
MONTSENY-BARCELONA, 1972

VISTA X~R AL

-·· .-

--------.....
-

PLANTAS

.

·--.... ...

-·"

- - ·- ... _ .. - -~

EMPRAZAMENTO

SECCIÓN

CASA SEBASTIAN
MORA DE TOLEDO, 1983

FACHADA

MEMÓRIA.
i -.

-A Casa de Gran Pere Bonic, ainda . vestigación tanto na obra posterior
que empraiada na Catalúnya, é para como na miña.TeséDoctoral: "A ar· · min un traslado das miñas vivéncias quitectur.a do fume'' (que agora vai/ser
en Os Aneares á,arquit.ectura moder- editada na Galiza) -arredor do con. na. Proxectada e construida no 1972 cepto' do espácio no Atiántico.
Acasa Sebastían de Mora de Tole.:
·sígnificaron ta!D.én o.,início dunha in-

do é, ·en certa medida, a casa da água
Estas duas casas poderi sintetizar
-ou mediterránea-· cuns parámetros. · pois dous xeitos.(~éltico versus mozámoi específicos _do lugar ainda que o . rabe) de facer arquitectura dun galega
espácio central xerador é ó mesmo do que ainda, lamentabelmente, non tivo
fume (no fondo é mói dificil renunciar ocasión de verificalos na sua paisaxe
ás mi ñas raiceiras).
.natal por encontrarse na ~iáspora.

.ABOBA TDlll
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PUBLICACIONS
•

•

•

ADEGA publ~cou durante o
mes de Agosto o terceiro número da sua revista , unha cuidada publicación que incluia
neste número correspondente
á Primavera-Verán o Informe
que ADEGA ten elaborado sobre as Celulosas. nun momento en que se anúncian proxectos ' de novas papeleiras para a
Galiza.
Traballos de Carlos Vales
(Sobre os Aneares), Ramón
Varela (As chúvias ~cidas) ,
Xosé Lois Vilar (As nasas -es. pécies en perigo), Ramón Vilalta (Determinación dun índi-

Para incluir inforrnacións na AXENDA · chame ao teléfono
(986) '43 38 86

ACTOS

ANUNCIOS DE BALDE

Scgiebebwerderstrasse, 53.
CH-5000
Aarau Suiza .

Eniidade convoca'nte: Coléxio Oficial de Arquitectos da
Galiza
Obxecto do Concurso: Se1eccíón de ideas pa,+a a orde1º Concurso de
nación futura da beira do mar · .•
da
Cidade
Alta
de
A
Coruña
Fotografia
cio
Caro Baraja
· Concursant~s~ Poderán parC.R.C.
ticipar todos os arquitectos
No Museo do Povo Galega,
Participantes.Poderán
superiores con títWo oficial esnunha exposición · itinerante
participar todos os fotografos
pañol e que se achen incorpodo Ministério de Cultura, esque o. desexen, sen .limitaciól}
tán pendura dos debuxos do :· rados a algun dos Coléxios · de categorías.
~
Oficiais de Arquite-ctos de Esantropólogo basca Julio Caro
Tema.- Galiza nos obxec- .
paña, no momento da inscripBaraja, elaborados · entre o
ción. A participación pode ser . tivos.
1948 e o 1979 babeo o título
. Fotografías e -caraterístia títUlo individual,' ou encabe'.'Fantasías e Devaneos-Debuzando ·equipas pluridisciplina- · cás.-' Deberán ser inéditas e
xos de' Carnpo"
en bran~o e negro CJ.lil formato res.
único de 30 x 40 e un máximo .
Prazos: Inscripción, 30 de
de 3 fotos por participante.
Setembro do 1988. Admisión,
Apresentaranse reforzadas
quince diáz . consultas, ducon cartolina o cartón e
·rante o mes seguinte. Desendorso
anotarase un lema, sen,
rolo, catro meses. Resolución,
da o mesmo para todas as
. dentro dos doús meses seobras ápre.sentadas. N}lll so_guintes.
bre pechado xuntarase a seDireitos . de inscri~ción:
guinte información: Nome,
10.0@0 Pesetas .
·
.apelidos, enderezo, teléfono e
Prémios: Un primeiro prérelación das obras apresentamios 'de 3.000.000 de pesetas.
REDACIÓN
Un segundo de 2.000 .000 e'Uil ·-das. No exterior do sobre semente figurará o lema. ·
terceiro de 500.000 ptas .
Apresentación de trabaInformación e inscripción:
llos-- As obras diiixiranse ·ao
Coléxio Oficial de Arquitectos
Círculo Recreativo e Cultural .
de Gálicia. Preguntoiro 36 - 1º.
R11a-Domingo Bueno. O PO15704 SANTIAGO.
RRINO . PONTEVEDRA
Telf. (981) 580100
O prazo de admisión fip.a-

•

Mostra de .Teatro
de Cangas

Venres 9. Haggi.s and Charlie. Inglaterra. "Animación na
Rua". Markeline. Euzkadi. "In
extremis".
Sábado 10. Maggis and Charlie. Inglaterra. · Animación na
Rua". Profetas del Mueble-Bar.
Canarias. "Nosotros, un espectáculo de calitéA"
Domingo 11. Duodeno . Madrid . "Voye ur".

NOVOS
TELEFONOS

DELMIRO
COSTAS

VlLLAR
Vendo extractor eléctrico
de mel, novo: para 4 cadros
perfección ou 12 de méchas altas. Précio 50.000 Pta. Teléfono {986) 54.00.68. Preguntar
por Manolo e n horas de oficina

Vendo bicicleta BH en bon
estado
Teléfono
{986)
25 39 48, de Vigo

Os compañeiros da FRENTE
POPULAR GALEGA, non te
esquecemos na loita pola
independéncia da nosa Pátria.
"A loita continua·
Bueu, Setembro 1988
FRENTE
POPULAR GALEGA

ªº

.43·3886
222405

'Que verao

ADMINISTRACIÓN
E PUBLICIDADE

Alú gase piso e chalé amobla-

do en Sárna (Lugo). Vistas panoránucas 3 h ab1taci6ns, salón,
COC1ña e servicio T em pada de
verán. Interesados chamar ao teléfono (986) 25 39 48.

lizará ·o· día 1 de Oútubro.
Xurado e · decisión do resultado .- b xurado estará designado polos· organizadores
de dita concurso, sendo a sua
decisión inapelábel. O resultado darase a coñecer a partir
do día 12 de Outubro nos
meios de comunicación galegos e no prÓprio C.R.C. de O
Porriño.
..
Exposición e catálogo~~
As fotografías seleccíonac;las ·e ,
as premiadas serán obxecto
de exposición no C.RC. de O
Porriño a partir do día 15 de
Outubro asi corno a sua .publi..cación no catálogo que será
·e ditado pala -0rganización.
Destino
das
fotogr.afias.- -As fotografías premiadas quedarán. en poder da organización., podendo exibilas
ou re.Producilas libremente. As
r~stantes poderán · ser retiradás polos seus áutores ou' per- .
soas autorizadas no C.R.c. a
partir do 15 de Novembro.
Concertaranse os seguintes
pré:ñiios:
1°.- 75.000 Pta.
2".- .50.000 Pta.
3°. - 25.000 ·Pta.

m

O informe sobre as Celulosas mclue traballos de Miguel
Lores, Carlos Vales e Ramón
Varela, e supoñe n unha magnífica aportación documental
para un deb ate que se vai am pbficar nos próximos meses.

.

Jaime D . Tenreiro ·

Exposición de Pintura na Ga-·
leüa Gruporzán aberta até o
14 de Setembro.

ce. de calidade das águas;
PSOE=Otan.. de Entrada si e ·
UEO tamén} , Xosé Manuel López Ciprián (SOS, Ferrol, da
Base da OTAN?) .

Hemeroteca Galega.

,

• . Concurso de Ideas
para a ordenación
do litoral da
·
·Cidade Alta de A
· Coruña

NÜria Guardiola

Bocetos de Pintura Moderna .
Até o 15 de Setembro na Casa
de Cultura de Vigo.
"

Albadabranca

En Aarau , na Suiza . un colectivo
d emigrantes estamos á procura
de dotar á colect1v1dade galega
dunha ampla hemeroteca que inclui:l xorna1s , revtstas, semanános,
boletíns e folletos Demandarnos
ap01os consistentes en envios de
balde de canto material se p ublique na Gahza ou sobre o país.
O enderezo é

CONVOCATORIAS

EXPOSICIONS

19

433830
433624
FAX (Provisional)

433624

· (ven da páxina 17)
deija -de prantejar-se seriamente se nom é um elemento mais de esnaquizamente
e um escaparate no que se
falsifica a nóssa realidade ao
servü;o das forzas que .d esde
fai cinco séculas assobaJham
a nossa pátria.
A lingúa que se ·gasta nas
produc;:ons próprias e nqs informativos é vergonhepta.
Neste verao chegou-se
causas· como a que se viu no
informativo sobre o incéndio
de bisboa. pór subtitulas a
declarac;:ons de testemunhas
da catástrofe, isso é esquizofrénia, nen a tanto chegª1!1
na TVE.
Isso lembrou-me os meus
pensamentos de cando olhava o outro dia os primeiros
tomos da tedi<;:om de A Nossa Terra histórica, nos mes-

a

mas estavain ás mesmas
mentres alguém anc!.a a di- questons que som hoje .em
zer-che qqe é outro. E agora
dia o debate dentro do naponhem-nos umhas orelhei. cionalismo , questons como a
ras que estarn formadas endo próprio reintegracionistre· outras cousas pala 1VG. ·
mo, e o sisso da famosa fra- Aí vai umha pérola da
se -"de que os pavos que
TVG, urnha entre as muitas
nom conhecem a sua históque semeou oeste verao. Dia
ria estam abrigados a repetí4 de Agosto, programa Glu'
la" N este país hoje em dia
Glu Magazim, fala umha
estám-se a debater temas
dessás formosas caras fi.nU,nos que já se chegara ·a um
ninas nas que cp.egam aos
conS'enso nos anos vinte.
nossos ecrás "Madrid é a caEste país que padeceu a ·
pital de espanha, e é sobre
mais triste machadela e lontodo a capital da cultura
ga noite de pédra, .a subleva(est9 matiza-o) -mas sobre
. c;om reaccionária espanhqla
todo no inverno, no verao as
frente ao avanzo das classes
· gentes que fárn cultura ·em
- operárías e frente ' as na<;:ons
Madrid trasladam-se por tosubmetidas, e que agora pa.das as provincias, me até
dece partidos coma o goveraquí ond~ nos chegou .. . F1onante @le son filhos e prorinda Chico"_ Ele, viva la
duto da ditadura e inintele- ' grasia e via 1' ~egria, viva el
. gíveis sem a mesma, e mensaleiro, vivam as sevilhanas
tres nos o~ nacionalistas,
por soleares, muxo y bueno
dando voltas ao redor como
que'j ·ezto.
D
numha · .noria, sempre pissando os mesmos caminhos
CBA

**
- - - - CANLES, a nova serie de "Eci:ións Xera1s de Gakia pn fXB. é 111 COlllllltO de Iros !JI s9ifan 11t utna Ma 11 cita;a - - - ·
da ingua.

Aserie C~LES. es1ructlrada cOioo 111 ttd1 llitn, l'e 1. º a 8. º, frii elalmda e~ pcr in verdadeio • · ó b9
de tres anos, e tendo en coota os resdtados ckrila erxpsa efeduada entie \da mcm de llOfems de EXB, a fJ1ft pelfmas
ma~ os acertos eas ivas ~ ato¡aban 11 serie.mm -O Noso GiefJ-..
Esta serie ¡retende atn novas CANLES p;n a ex¡nsión e a conuicación.
A.,, como eixos básicos da serie cANLES:
Primacía <kl metodololía mictivá. Gran~ de actividades.
• Importante atención ótrábalo co léxiéó.
• Especial atención á imaxe.
* Tratamento oon sexma.
• Atraciiva e r9Jrosa selecciOO de lecttras.
. • Equilibrio entre tóddos aSpectos 'P! .cOOri,.an a área
t

de 6ngua.

Abrimos novas CANLES
par~ a nosa lirigua

Q9
.
-[~_ed~.i_ci~ó~n~s_x_e_~_is_d_.e_·ga~l~ic~ia_____________________________.
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VIET-N.AM, 1936
CEi..SO ÁLVAREZ CÁCCAMO
,..

O

Horror só ten un nonie múltiple mas
·
idéntico que levamos. inscrito na pel
da mao; que .espero que xamais desapareza da memória, que merece permanecer, e doer, e fazer que as noites nos ergamos de súpeto dun pesadelo de fo.go e fume
e rebúmbio infernal de xigantescos .insecto_?
bombardeando con morte carpos sen.defensa. Ese nome idéntico é mil nóvecentos trin:.
ta e seis, -é Viet-Nam, é a odiosa guerra sux_a
da Arxentina, é o Golfo Pérsico onde os rapazes impúberes · ~on enviados a acribillar a '
vel los sen esperanza de \roltar. O nome ·de
Vie~- Nam, simplesmente, . resume unha -era monstruosa. Os millóns qüe dalgunha maneira ternos vivido un viet-nam persoal composto de experiéncias ou memória ternos a
- necesidade íntima e a abriga histórica de relembrá-Jo, para que os monicreques lmberbes que exiben· os atributos sexuais dos
seus ciclomotores frente das cafetarias da
cidade nori esquezan xamais de ónde vé'1 /·/
qué deven . á nasa história asa$in.a, cómo se
matar<.<>n as famílias nunha alvorada preta
que só aos inxénuos ll~s parece.ridículo lem·
.
, .
brar.
Non me adxudico protagonismo nenguri- de natural fundiu-se coa atrocidadé humana
tanto, permanecer impasíveis perante a
blasfémia dunha bala. Outros, talvez igno-·
na história xenocida. Son demasiado novo nun território paradóxico que a histórica ainpara ter vivido a pavura desas mañás. xela- da se encarrega .de repetir, e desa: unión
rancio que a sua própria ideoloxia é a da
. das en que os · automóveis da marte se _pe- monstruosa nasceron inacabáveis anos de
guerra, construen o seu vi et~n a m · diário nas
tian as portas dos i_nmaculados para arrastá- terror. A fermosura das palrpas ou salgueiros
comisarias de policía, nas celas de castigo,
no tjtual vi ril de se axustar o chaleque antilos con unha mao macabra a: un território de deu unha xera:zón espontánea de metralla
ba l~s ou de cinxir orgullosos unha ambigua
tormento de onde só puderon voltar en foto- que se ~spar:exeu polo planeta até Viet-Nam,
grafias amarelas. Mas· son tamén ciernas.fado Nicarágua, as -infames illas das Malvinas.
Parabellum. Así continua o Horror: nas nosas
vello para ignorar q ue muitos ollamos esas Abrollaron ódios, plantas tropicais que queiru as.
mesmas gadoupas áe violéncia perta dos mavan1 nenas espidos fuxin.do por unha esPara alguns, escoitar "Viet-Nam" nesta
nosos carpos que tremian,, bram:Jindo grises trada ocupada por máquinas de guerra, coépoca invoca o dogma dos setenta, cando
instrumentos de tortura mentres corríamos lumnas de exilados como serpes que atrave- · habitava as cons.ciéncias un único deus bifaz
entre ·xúbilo e terror polo$ ·calexóns chÓiven-· saron montes conxelados baixo farrapos
que podía explicalo todo, eses aoos de matos da cidade vella. Teño, pois, o direito de provisórios, enxames de adolescentes envianiqueísmo dos bons e os r'naus da película
·falar.
·
dos _a estourar sobre as minas do deserto
de názís en qt1e, contado, nos identificávaO viet-nam que eu recordo comezou hai que un- blasfemo deus islámico sementou,
mos con o soldado america,no e en que,
mais de cincuenta anos, na pegañenta data fundos pozos onde agonizaron tuberculosos· contado, voltávamos á casa despois _da
de mil noveceritos trinta e seis, que tanto tantos indefensos. An xos intemporais sobreasamblea ·de d istrito a imaxinar un ha disneyprovoca arrepios como riso. Mesmo na dis- voavan os cadáveres e as ruínas e finxi an
lándia igualitária onde coexistían Sartre e Pe- .
táncia · ainda as vet es esperto no meio dun comprender. Mas non se pudo. Xa mais puter Pan. Mais xa non se trata diso. Para alhorror que non vivin porque xamais na miña . deron comprender. Así é ·as vezes a história
guns, escoitar. "Viet-Nam" nesta época invovida toquei un fusil nen puden superar a das r:niñas noites .extranxeiras.
ca o cheira a reseso dun volume de Qué famiña repugnáncia asombrosa · pola cor dos
Os inxénuos, rematando o rutinário café
zer xusto ao lado dun Tintín sobre a mesa
uniformes. Nese viet-nam l'.lOSO forxaron-se de sobremesa mentres comentan preocupagrasosa dunha coziña de estudantes. Mas xa
os primeiros desaparecidos; as primeiras dos as vicisitudes do verao ·ou da poesía, tal~
non se . trata diso. En Berkeley, Califórnia,
nais da Praza de Máío, os primeiros fuxidos ve¡_ pergunten indignados por qué relembrar
~nda _existe un parqueziño chamado Hoque nun9a souberon fuxi r nen deles mesmos agora a lonxania de Viet-Nam, do 36. Men- · Chi-Minh, mas xa non se trata diso. En Sane ficaron apodrecendo durante décadas nos tres, en anos.. recentes, a América meia volta
tiago · os estudantes seg uen a fazer as su as
húmidos úteros dos faiados ou das tobas a exorcizar Viet-Nam, os horrores da-guerra,
citas nervosas de paixón primaveral baixo o
sen irromper iuz gri seira da posguerra.
e sobretodo o mais profundo horror colecticoncreto da chamada Praza Roxa. Mas talo· meu viet-nam aconteceu nun ha alvora- vo de calquer guerra: non gañá-la.· A ese vez xa non se trate diso. Os pósters social. da de Novembro do 36, ao sul da Galiza, á
exercício de exorcismo está dirixida unha
realistas dos Livros da Revoluzón profetizan
marxe do ancho río que falsamente afasta a
multiloxi3. de fi lmes que tén tanto de nostálpolos muros de Eierkeley a última obra do
un país dividido de si próprio. Aí, baixo os
xia como de psicoterápía compartida: Aposecretário xeral do P.C.R . americano: o títuplácidos salgueiros do paseo o_nde os vilecalypse Now, The . Deer Hunter, Ful/ Metal
lo, preto e vermello, reza Balas. Mas xa non
gos vestían os seus mellares e mais frescos
Jacket, Platoon. Recqrdo que vin 'Pfatoon en
se trata diso.
liños de domingo p ara represe11tar rituais
Vigo hai uns meses. A saída unha persoa de
Non, xa non pode tratar-se diso. Nen aqui
corteses de 'c hapéus e tímidos sorri sos, Vietfácil esquer<;lismo a quen coñezo pouco critinen alá, xa non podemos nós permitir o luxo
N¡m asasinou con balas como pombas a vácou ·o meu lexítimo · sentimento de horror e
de conceber o horror da guerra como unha
.rios homes culpáveis de existir. Entre eles
de tristeza.· Platoon , dixo, glorifica o .imperiamoeda de duas caras. Cando voltemos a
estava Uí.l dos meus,· e ·o estourido da sua
lismo americano . Neguei-no, mas fun sensamatar, antes de que remate o século, sentimarte escoitou-se ná obscurecida casa fato para comprender. que non pagava nen
remos para sempre na mao o queimazo cirr:nil iar onde alguén ergl)eu a ollada sen espepaga a pena discuti-lo: a sua visión manicular do Horror. Pois o círculo da guerra ten
ranzas e segueu a tecer panos 9ilenciosqs.
quea da guerra, pensei. entón e penso agora,
inscritos datas e nomes numerosos e idéntiSei que esa noite tampouco os homes que , glorifi ca a ideoloxia. A guerra non ten ideol9cos (Viet-Nam, 1936, as Malvinas) mas só
fus ilaron · á. outros homes puderon dormír
xi a: só os inxénuos . ou os. que pa\:lecen a
posui unha pavorosa cara: a do vazio.
porque tamén eles ~stavan mortos. A quietudoenza das ideas poden xustificá-la e, por-
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Hamburguer
G. LUCA DE TENA

E

ntre ser dunha cultura que
non produce nengun tipo de
modas e quedar naturalmente inscrito no sindicato dos estáticos
e a opción de xogar a reacionário e
emprender decididamente a represión de modas alleas, hai quen ten
elexido a alternativa de abrazar con
resolución os inventos dos demais.
Nesta opción lévase moito adiantado con escoitar os noticiários da TV
ou dos seus competidores da rádio
privada, asi como as meditacións
públicas de Felipe González sobre o
tren do futuro, a modernidade e o
progreso.
Renunciando dunha vez por todas
a aplicar a razón as solucións irracionais de importación. a vida pode
ser un pouco menos conflitiva,
adiántase na aprendizaxe obrigatória do inglés e se· coñecen outros
mundos, sobre todo os que ·caben
no vasto camiño que vai da policroma illa de Manhattan ao gran memorial da heroica retirada de Saigón ,
Pero ser volunntário da colonización
ten tamén os seus sacrifícios. Podemos asumir sen que non boten pedras as mariconadas electrónicas, a
música de sintetizador e os videos
de sarxentos que a tefíen tomada
personalmente co perigo asiático. O
difícil é sentarse nunha tenda desas
de cristal e neón e pedir unha hamburguesa (un hamburguer dinque)
dobre con vaso de cartón. Unha voz
protoplásmica dinos que botar bocadillos de carn e picada sobre os
amigos dos grandes coc idos europeos vai contra o pálpito máis profundo da espéc ie. O império duraría
un milénio se descobrese esta c oci ña longa e cumprida que xa aparece
nos frisos do pazo de Xelmírez. Pero
unha sobremesa xeneralizada de
tres horas, como remate dun xantar
de outras tres sería unha proposta
certamente anti - imperialista.
O
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s encarregados de inform ios_.~
cada dia, ae como vai o
Aao,
. no aspecto económico, téñe n't>_~ _
bastante confundidos e, ás veces, até W
fan permanecer por longos 'meses no s us-~-· --~
pense.
Por exemplo, quen sabe cal é o estado.
.de saúde da economía norteamericana, da
que tanto se afirma que leva cinco anos
mellorando, como que está a ponto de dar
en quebra, a causa do déficit comercial ou
pola crise de certos sectores en desfase
ou con escasez de mercados, etc. E desta
economía dependen moitas cousas, así se
nos oferecen dados contradictórios so6re
as economías europeas e, entre elas, a española. ·
/ Dirán os entendidos que sor:i lóxicas as
contradicións sobre un terreo tan extenso.
Segundo isto, só se poden facer valoracións globais sobre a Unión Soviética ou
sobre China.
•
· Lembran por certo as informacióh de hai
un ou dous anos de qúe China ia cara aó
mercado capitalisfa? Poderemos saber se ·
chego~ xa?
·
D
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