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Que facer co 'descubrimento'
A Xunt'a de Galiza confia en que
antes do 31 de Decembro esteñan definidos os obxectivos e
presupostos da "Comisión Galega para a Celebración do V
Centenário", mentres en Vigq
constituiuseoutra comisión c~n.
trária a esta celebración que intenta artellar unha campaña bai. xo o lema "América por descubrir".
(Páx. 5 e 6)

Pastor Alor.1so:
'Teremos maioria absoluta'
Médico, pioneiro na realización
de vasectomias -polo que estivo a ponto de ser descolexiado-, exconcellal en Narón polo
BNG e actual alcalde de Noia,
acosado por unha multitude de
querellas - "Diaz Fornas, o anterior alcalde, está na Comisión
de Xusticia e Interior do Congreso _e desde aí move os
fios"- , P~stor Alonso afirma
que "non saben o favor que me
están facendo, nas próximas
sacaremos maioria absoluta".
(Páx. 10 e 11)

Análise do plan
de deporte
escolar
A Dirección Xeral de Xuventude
e Deportes apresentou o programa de actividade deportiva
en idade escolar para o curso
88-89. Un proxecto que califican como "ambicioso e aberto
que quer recoller a meirande
parte das correntes educativas
referentes á práctica deportiva
dos escolinos" , cun obxectivo
principal: "conseguir xeralizar a
práctica deportiva na futura sociedade galega".
(Páx. 12)
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- A Feldmühlei_é Qarte do Consórcio f!ick, acusado no 1984 de financiar ao PSOE

-Contaminación e monocultivo forzoso de
eucalipto previsións'da Celulosa de Fazouro
-

-

O consórcio _empresarial alemán Flick trae a FéiZo~ro unha fábrica de pasta de Rape'I recusada na Alemaña
polo seu c'arácter contaminador. O grupo Flick convértese ademais, co apoio da Xunta, en dictador
da política forestal galeg_a :ao impar· ~ ref9restación de_'100~000 -hectáreas con ~spécies de ciclo curto.
/

G. LUCA DE TI;NA

anunciado polo Xerente da Feldtar na -beframar (fálase dun emitarse dunha planta de idénticas
chegou a facerse pública a defiO Consó~cio Flick, no que
-mülhe nunha conferencia de
sário que dará sobre un fondo
nición do procedimento induscaracterísticas á Celulosa de
. se integra a Feldemülhe
· prensa en Düsseldorf o' nove de
marino altamente produtivo), nen
trial da fábrica de pasta de papel.
Lourizán en Pontevedra, a de FaAktiengesellshaft
- Xullo pasado. Pero a _información - se indican os procedimentos que
O proxecto que terá que ser exzouro require a instalación anexa
(Feldemülhe Sociedade
oferecida polo Consórcio Flick
se .van empregar para evitar a
posto á infonnación pública e
dt1nha fábrica de cloro, pero
- Anonima), império industrial
e
referendáda
pola
Xunta,
coa
contaminación
aérea,
tan
ben
que;
contodo, foi escrupulosacoñecido da Alemánia
coñecida na ria de Pontevedra.
preséncia do conselleiro de Ecomente disimulado no acto de
Federal, que atinxira a6
SalAs
únicas
alusións
ás
medidas
nomia
e
Facenda,
Fernando
apresentación,
reférese a unha
governo do PSOE, ven de
gado', _limítase a referéncias á
anticontaminantes da fábrica lifábrica de pasta de papel polo
DESDE
ANO 79
enunciar a instalación en _
produción' ~ outros aspectos_me- . · mitáronse' a citar coma paradigprocedimento Kraft semellante á
ESTÁN PROIBIDAS
Fazouro dunha fábrica de
ma estrictás medidas escanramente administrativos. Non se
de Lourizán (Pontevedra) que utipasta de papel altamente
NA ALEMAÑA AS
fai público o plano da situación,
dinavas ou as máis modernas
lizará dixestores discontínuos
contaminante. Os
non se especifica qué verquidos
e estrictas medidas que ·recon aplicación de sosa (NaOH) e
CELULOSAS
DE
representantes do grupo
realizará nen con que xénero ·de
quire a CEE en ·matéria ~e
Sulfuro Sódico (N~S) como proSULFATO
alemán, -coa decidida .
tratamento biolóxico se v_an deicontaminación. Nen sequer
ductos químicos activos. Por tracolaboración da Xunta,
ocultan tanto as técnicas
-das fábricas (unha da pasta
Kraft e outra de Gloro) asi
como as medidas de
proteción médio-ambientais
Un trece de Xullo de 1958, o alcalde fran- á instalación .de sete novas fábricas de todos anti- contaminantes a níve/ da CEE
que prometen aplicar. A
. quista de Pontevedra autorizaba ao .Institu- pasta kraft. As razóns da evidéncia conta- ou medidas correctoras escandinavas son
· operación-está
to Nacional de lndústria (INI) a ocupar minante e do coste áltísímo dunha indústria expresivas desta mentalidade de moda na
612.000 m2 na beiramar de Lourizán, á vis- . de enclave, impúñanse á insisténcia das Xunta que tenta vender como fin o que non
condicionada a un ·
.
ta
da cidade, para construir unha fábrica de consignas a pral de calquera industrializa- era máis que unha referéncia política. Demonocultivo forzoso de
pasta de_papel polo do· sistema kraft. Coa c:;ión ao précio qu~ fose.
fender a reforestación contra natura que o
100.000 hectáreas de
interve'nción de tropas de infantería de Maconsórcio alemán trae como imposición, e
eucalipto.
-riña e da Garda Civil, chantábanse as priFemando González Laxe e Femando Sal- un contrasentido con anteriores propostas
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Presións da
social .. democrácja
"Esta fábrica de Fazoüro é un
disparate" comentou Isaac _Diaz
Pardo, primeiro promotor ·industrial da costa lucense co comple- xó c'::le Sargadelos. "A Xunta obe. dece aquí á$presiófls-Eia -soGial. democrácia alemá. Q _ que hai
· que facer é campaña para traer ·
a Galiza o que lle pode in.teresar.
· Por exemplo, unha · fábrica de
pastas mecánicas; Porqué ternos
madeira e caolin. _Pero _será preciso promovelo aquí co que nos
poida interesar da tec·n oloxia _da
Feldmüehle e non que_se monte
unha fábrica --de pasta Krátt que
lle interesa a Feldemüelhe e non
a ós".
A apresentación -do proxecto en
Compostela, confirma en parte o
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meiras pedras dunha caste de indústria
-· que ~os paises desenvolvidos comezaban
nese tempo a cambiar por outra menos
abrasiva e dañina para o médio ambiente.
A sinatura de Xosé Filgueira Valverde que
con tanto agasallo recibia o réxime, decretaba a marte biolóxica da ria de Ponfove:..
.dra, na que se ian perder máis de cinco mil
. postos de traballo, principalmente nos ofí..:
cios da baixura. A viciñanza·da ría quedaba
condenada (e van vinteéinco anos) a aturar
malos fumes e enfermidades inducidas, denunciadas pola estadística médica, ao tem. po que situaba a bomba de reloxería dunha ·
fábrica de ga_
s cloro ao pé de concentra. cións urbás. Por se non abondase, a celu. losa fomentaba a reforestación con ·espécies de ciclo curto a un précio ecolóxico,
c~_ltural e económico incalculábel.

gado .non son alcaldes franquistas pero pa- de reservar para Lugo a condición de área
·réceno. Hai meses que están a utilizar as de agricultura de montaña e significa consuas ben dotadas oficinas de prensa coma firmar ese papel de· república eucalipteira
tapadeiras do alcaQGe real_ do proxecto. da CEE que Carlos Vales denunciara con
Boa parte da información sobre a ·celulosa lúcida previsión.
·
de Fazouro qll'e ANT aterece neste número _ O governo da Autonomia tampouco quer
procede· de Alemaña, onde as condicións que se saiba que estes empresários aleniás
técnicas da fábrica a instalar ·están áo al- cos que agora se retrata tan soryinte protacanc.e de quen as queira pedir. Fernando gonizou no 84 un -escándalo de sobornos
González Laxe debe unha parte non - d~- da clase política ~lemá que foi causa da
preciábel do seu capital político á sua con- dimisión do presidente do parlamento da
dición de ex- s~cretário de ADEGA nun RFA. O Consórcio Flick, que é o nome co
tempo ·en que os secretários de ADEGA en- que se coñeée na Alemaña a este grupo
rouquecían nas campañas contra esta cla- industrial -ainda que o seu proprietário
se de-_fábrlcas de pasta de papel. Cando Karl Friedr~ch Flick traspasara as acións hai
aseguran que os adiantos da tecnoloxia im- . agora catro anos- é un nome qt.Je evoca
pedirán a contaminación en Fazouro, están poder económico.pero tamén delincuéncia.
a ocultar-deliberadamente á opinión públi- Laxe e o seu govemo están na- obriga de
ca que o dano que produc.en estas fábricas convencernos de que l'_,len· o Consórcio
está en función dun procedimento guímico . Flick vai tentar de enganar as leis coma ten
Políticos do franquismo residÚal, colum- · altamente abrasivo,- proibido pola lei ou di-' por costume, nen a celulosa de Fazouro vai _
n_
istas e directores de periódicos de aluguer ficultado até_a ·irrendabilidade polas nor- 'Ser tan dañina para o · médio ambiente e
e campañas "TI€ · ¡:;übiiddadé ben R~gada,
mas ·na ¡:\lemaña, no Canadá e nos Estados para o manto forestal autóctono como foi
non álcanzaban nos prim~iros 70 a t~~ Unidos e permitido en cámbio, para pública a de Lourizán -estes vintecinco últimos
como quixeran a opinión pública _
contrána r vergonza, _en Lourizán. As expresións mé- anos.
'O
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,'ESTA
UN DISPARATE. A
Outro dos problemas é overXUNTA OBEDECE
quido de Mercúrio.· A normativa
'I A. nncs¡o'NS DA
en uso na maioria dos paises in- AQU1 rn~~
dustrializados ·recomendaba · 0,5
SOC/AJ;;.DEMOCRÁCiJf ·p~utes por miHón .(ppm). a comeo.t Á, ISAAC DIAZ
zos dos anos 70, ainda que na
ALE1·1v11"1
•
Ria, de Pontevedra se atopaban
PARDO
medidas normalmente aftas, sutampouco dá conta a .'empresa
alemá das dimensións e capacidade destoutro foco de contaminación.

Nada concreto

periorres incluso ás de casos
alarmantes coma o da Baía de
Toulón, na Provenza. Nun infor=
me da OCDE do ano 73, considerábase ás fábricas de cloro, tal
coma a que ten que acompañar
necesariamente á fábrica do
Grupo 'Flick en Fazouro, de máximo risco e recomendan · a sua
tubstitución. ·Como consecuéncia das emisit>ns de mercúrio
que_ proceden das papeléiras
Kraft e das fábricas· ·de cloro
anexas, abrigaron en Suécia a
pfoibir a pesca en máis de sesenta demarcacións. Ainda non
se coñece un procedimento que
evite totalmente as perdas de
mercúrio nunha fábrica deste
tipo.

Na conferencia anterior en Düsseldorf, o representante desta
empresa do Consorcio Flick,
Hartwig Geginat, recusou as perguntas dos informadores- para
que precisase os dispostivos
anti-contaminantes
previstos
para esta fábrica capaz de producir duascentas cincuenta mil
toneladas anuais. "Ainda non hai
nada concreto -respostou- e
sería prematuro meterse neste
asunto". Esta alusión ás condicións en que se vai instalar o sisReforestación a forza
tema de producción de pasta de
papel máis contaminante que se
Se nengunha destas previsións
coñece, proibida expresamente
anticontar;ninantes están especí.:.
polas leis federais na Alemánia,
ficadas no Plan da filial do Grubrillou por auséncia na apresenpo Flick, para Fozauro, a conditación do proxecto en Santiago.
ción inexcusábel de repovoar
Adiantouse que o proxecto imcen mil hectáreas con eucalipto
portará 71.150 millóns de pesecomo parte do proxecto, sí se
tas, dos que que 21.350 serán de
confirmou en Compostela. Este
capital social da empresa, que
modelo de reforestación forzada
ten seguridades de obter o 50%
con espécies de ciclo curto, susda financiación a partir dos preceptíbeis de producir tranformasupostos xerais do Estado espacións ecolóxicas, está expresañol por inclusión nos benefícios
mente desaconsellado por unha
da Zona de lndus1rialización Predirectiva do Consell°' de Comuferente. A planta consumirá 750
nidades Europeas, súscrita polo
mil metros cúbicos de madeira e
!=_stado español.
producirá 250 mil toneladas
anuais de pasta de papel. SeFELDMUHLE NON
gundo os empresários, o 90% da
INDICA QUE
materia prima desta plata será
MEDIDAS ANTInecesariamente eucalipto. O
10% restante completarase con
CONTAMINANTES VAi
pino do país e outras coníferas.
EMPREGAR NA
A plantilla prevista será de 400
persoas, das que 32 estarán emFÁBRICA DE
pregadas en dirección, 156 en
FAZOURO'
produción e 212 en manteneOutras das · coñdidón-s coas
mento. Gerenta e cinco destes
que se apresenta a Celulosa aleempregados serían de titulación
mana para Fazouro é a integrasuperior, sesenta e cinco de gración de grupos de capital .da Gado médio e 290 de formación básica. A firma anúncia unha proba
liza no proxecto. Manuel Fernande aptitude e un programa de
dez, Presidente de Pescanova, o
tillo de Eulóxio Gómez Franqueicapacitación de catro meses
para os seleccionados.
ra, Xerente do Grupo Coren, e os
Na fábrica de Lourizán, este
grupos Sanmartín e Pérez Toprocedimento de separar a marres, son accionistas da Sociedeira en bruto (50%), a celulosa
dade Industrias del Rio de
(30%) e a lignina (20%) non se
Oro, S.a. da que tamén formacompleta tan escrupulosamente
rán para Celulosas del Cantácomo noutras indústrias do resto
brico e o Grupo Erhard, segundo mundo. A cantidade de lignido anunciaron Hartwing Geginat
e o empresario galego Xosé Rona verquida na ría xunto con restos de fibras de celulosa (materia
dríguez López. A recen constituiorgánica) disoltos no eflulnte,
da Industrias Rio de Or.°-, S.A.
son os rsponsábeis da alta desegue un esquema utilizado fremanda biolóxica de osixeno
cuentemente polos Verdes alemáns que consiste na involucra(DBO) do verquido. (Para seren
ción de sectores económicos dibiodegradadas estas sustáncias
requiren unha elevada cantídade
versos en toda campaña contra
de osíxeno disolto na auga). Por
algun proxecto agresivo para o
médio ambiente. Esta idea de
outra banda non toda a lignina é
apresentar unha planta industrial
separada durante a trituración da
altamente cóntaminante baixo a
madeira no proceso de obtenforma. de empresa popular xa
ción da celulosa. A porcentaxe
tora utilizada en Abril de 1977 e ,
restante (entre un 5 e un 10%)
ocasión do intento (recusado
estráese mediante Cloro en forpala opinión pública) de instalar
ma de gas antes de proceder
sete plantas semellantes á que
blanqueo final con máis Cloro. A
agora traen os alemáns da Flick
Feldmülhe procura expresamen. par:a Fazouro co apoio decidido·
t~. desde o primeiro anúncio do
seu proxecto, a princípios de Xada Xunta-de Galicia. Na caD1paña
neiro, non facer mención. desta
de Celulosas del Cantábrico
fase do proxecto que xera gran- . dicíase que "é necesário que a
des cantidades de ·organoclorariqueza xerada non pertenza nen
sexa manipulada por un determidos. Estes compostos sintéticos
son cáseque totalmente alleos á · nado grupo o -sector, senón que,
natureza. Un'ha fábrica de celulo- . pala contra, queremos unha emsa de tamaño médio pode ver. presa popular galega. Para conquer entre. 20.000 e 50.000 qui- ·
seguilo limitaráse a aportación
los de órgano-clorados puros
máxima de cada ·accionista a un
por- día.· Alemania Federal, Suepequeno ·tanto por cen e daráse
cia e Xapón están a introducir o
prioridade na inscripc~ón de ac•
bla·nqueado por osíxeno, a coc•ciólJS ás persoas relacionadas
ción prolongada ·e a" substitución
con Galicia".
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O cons~rcio ·Flick pagou ao..PSOE na·· ·Alemaña . ~
-

'

-

A corrupción dos políticos ale.márís por p~rte aos grandes
consórcios da RFA .(República
,. Federal de Alemaña) e en particular polo consórcio Flick era .
algo que estaba en boca de to- ·
dos. · Pero foi en Novembro do· ·
1983 cando estas atribucións
privadas se convertiron en materia procesal. ó fiscal do Estado acusou ao ministro de
.Economía, . o · conde Otto .
Lamsdorff, dó Partido Liberal,
por ter _servido de intermediário para a entrega de diñeiro
do consórcio Flick ao seu
partido a cámbio de vanta><:es
fiscais.- ·
·
A história d~· Consorcio
Flick pódese _
.seguir deica a
véspera da 1'Guerra Mundial.
Os Flick fixeran daquela gran
ne.gócio coa fabricación de armas. Despois, beneficiáranse
. de contratos de importáncia
coa republica de Weimar e. co
governo nazi. Nada disto Impediría que lle aproveitasen tamén plenamente os anos do
milagre económico. Segundo
o fiscal do Estado, hai proba~
de que o Consórcio Flick comezou. a repartir diñeiro entre
os partidos para acadar vantaxes fiscais e impositivas e asegurar a venda das armas que
fábrica, a partir de 1969. Tamén traspasou parte ·dos seus
enormes benefícios a aqueles~ ·
partidos políticos que podían
super un freno obxectivo para
o avance da esquerda. Fundacións culturais; políticos e partidos recibiron cantidades en
· metálico da Flick. A falta do .
ministro de Economía considerouse grave, pero pior ainda foi
o descobrementó: de que o
presidente do Bundestang Raine Barzel recibira do Consórcio Flickmillón e médio de
marcos, sen deixar de exercer
coma político, desempeñouse
de asesor fiscal do Grupo. Por
. estes cargos, _desmentidos coa
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O Partido Verde alemán repartlu reproduci6ns de billetes de mil
marcos coa cara de Ralner Candidus Barzel, presidente do parlamento da RF~ coa lenda: "O que evade l~postos sae ben librado
se pode auto-amnistiarse". Barzel dimitlu. Na foto de embaixo 'F.~ ·
Fllck.

mesma enerxía coa q~ue Nixo~ ~cio ·FIÍck; o 14 de Novehibro
negara. a -sua implicación no
de 1984 perante o pleno do
Congreso dps Deputados, FeWatergate, Barzel dimitiu o 25
de Outubro de 1984.
lipe González contestab& a
As cifras dos favores de
i.mha interpelación sobre esta
Flick fixéronse públicas. Aos , entrega de tartas coas plabras
partidos integrados na PDU/ Yó
he recibido un duro ni
CSU (a , dereita), tocáranlle
de Flick ni de Flock. Peter
quince millóns .de marcos. Aos . Struck rectificou en' Madrid
liberais, seis -millóns e médio..
esta declaración, pero as suas
Peter Struck·, ponente do Partímanifestacións de Hañnover,
·do Socialista alemán na comípublicadas integras no _F ranksión investigadora do caso,
ful'.ter Rundschau non foron
declarou que o seu partido finunca desmentidas. Para os
nanciara ao PSOE por medio
alemáns, o PSOE recibiu diñeida
Fundaci(>n _Friedrich
ro do Consórcio Flick. Para a
Ebert, co· diñeiro do. Consórprensa 'de Madrid, non.
A denúncia de Struckprovocou un alude de desmentidos
entre os cadros do partido de
Felipe Gonzá1ez. Negáronse incluso as boas relacións do
PSOE ca SPD alemán. Carlos
Zayas, militante encargado
desde 1974 a 1977 da comí- · ·sión de internacional do PSOE,
moderaba estes ridículos rene. gos: -"Os socialistas españois
recibimos- diñeiros da socíaldemocrácia alemá durante a·
clandestinidade e até a cele·bración das primeiras le-xislativas de· 1977. Claro que sí -e
sentímonos orgullosos e moi
honrados deesa ·solidariedade ·
internacional"._
O
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Un caso
de aplicación
'
-da Lei de Av~liación Ambiental
-

-

-

-

.

-
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O Real Decreto Lexislativo de
no a instalacións de elimi28 de Xuño de 1986 (publicado
nación de residuos tóxicos
no BOE do 30 de Xuño) sobre
e perigosos· por incineraAvaliación de Impacto Ambiención, tratamento químico
tal retírese expresamente á neou almacenamento en tecesidade de evitar atentados á
rra. O Decreto 1302/86 atinxe
raatureza mediante a · interven- . tamén no apartado 11 do ane- .
ción pública e a exposición
xo a . primeiras repoboaaberta dos ~feitos que poda cións cando , entrañen riscausar. ·
cos de graves tranformaAs avaliacións de impacto
c·ións ecolóxicas nega~ivas.
ambiental constitúen unha técOs proxectos a que se retire
nica xeralizada dos países· ihesta disposición légal d_eberán
dustrializados e -están reco- 1
incluir un estupo do impacto
mendadas pala OCDE e a
ambiental que terá de contar
CEE. Por consideralas instrualomenos os seguintes dados:
mento de gran utilidade para a
unha descripci_ón xeral do propreservación de recursos natu- '
xecto · con .esixéhcias previsírais e a defensa do Medio Ambeis no tempo, ·en relación .coa
biente, dispoñen dunha regulautili¡_ación do solo e doutros .
ción específica: a Directiva 85/ . recursos naturais; unha esti337 da CEE publicada o 27 de mación de tipos .e caritidade
Xuño de l985. Esta Directiva de resíduos verquidos e de ,
-inspira o Decreto lexislativo ·
emisións de matéria ou enerxi{l
1302~86 do Ministério de
resultantes; unha avalración
Obras Públicas
Urbanismo
dQs efectos previsíbeis direcespañÓl polo que se introduce
tos e indirectos _do proxecto
.a variábel ambiental na toma sobre a povoación, a fauna, a
de decisións sobre proxecflora, o solo, o ar, a água, os
tos con incidéncia imporfactores climáticos, a paisaxe
taoJ.e..ng_ M_e.dio Ambj~nte.
e ~os bens materiais incluíndo
O Decreto Lexislativo do
o patritnónio histórico artístico
Gobemo Central ·é de aplica1 e arqueolóxico.
ción para o proxecto do Grupo Flick para Faz9uro poisqu~ -. A- ~u~ta -de -Galicia corresse refire no seu apartado sexto ponde a execución do Decreto
do anexo a instalacións i1Ul- . 1302/86, polo que a declaramicas integradas e no nove- ción :de impacto ten de ser fa-

e

cer públic°' en todo caso. Este
decreto especifica que no
caso dun proxecto dos somentidos obrigatoriamente a
. trámite de avaliación de impacto ambiental ser aborado
sen o incumprimento das previsións de información legais,
poderá ser suspendido a requerimentq do Governq Autó-nomo.
. Tamén pode acordarse a
suspensión do· proxecto. se se
ocultan dados, se falsean ou
se manipulan maliciosamente
no procedimento da avaliación, Igualmente, poderase impor suspensión cando no caso
de que se incumplan ou trasgredan as condicións ambien::::
tais impostas para a execución
do proxecto.
A Directiva do Consello das
Comunidades Europeas foi publicada no Diário Oficial o 27
de Xuño de 1985, cando era
Presidente . do Consello A.
Biondi. No texto faise un cha-·
mamento á armonización de .
lexislacións desiguais sobre
Medio Ambiente asi cómo· daquelás competéncias coincidintes que poidan ter repercusións · directas sobre o funcionamento da CEE. ·Expresamente recomenda unha aproxfma:cióh de lexislacións prevista no ártígo 1qo do.Tratado.
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.IOAQUIM fERÑXÑDEZ LEICEAGA"

A fUtura e fncerta ubicacom dumha planta
pital transnacional num número p·rog~eside pasta de papel por parte dumha emvamente _'crescente de sectores. induspresa alemá'na, "em ·algum lugar" de Gali- · - triais. A liberaliza9om e a passividade em
za, tem suscitado _o seguimento da imaumento informan ~s acc;ons públicas. A
prensa, pronu.n9iamentos de partidos _podesconfian9a a respeito das próprias far- líticos, centrais sindicais e cór'lcellos. O
zas e potencialidades obliga a subsidiar
. que adoitamos -denominar um debate pú-. aos que arriscam a investir num país malblico, com duas características: o antago--' fadado. · ·
·
nismo entre o BNG e as demais torgas poEsta política negligente na percura dos
líticas -isto nom constituiu noticia- e a . interesses nacionais de desenvolvimento
unidimensionalidade dos · argumentos faarrinca do 59: finca as suas ralees no franquismo. Por suposto, trata-se da projecvoráveis á instalac;om, centrados no im, pacto positivo sobre a criat;:©m ·de pastos
gem no espac;o galega de normas e acgons estatais. A autonomia carece de
de trabalhb -razóm de peso em mamentos nos·que o desemprego unifica os sus:- · competéncias directas neste terreo.
tratos de discursos múltiples sobre o por. 4. A ubica96m empresarial resulta mais
vir da nossa sociedade.
volátil, ao nom existir umha ·materializac;om de éiC~i.vos geografic<:tmente determiConhecedor dos ecos e nom dos sucesos, tentarei aportar ideas que enriquena~os, fac11ftando-se a. m1gr~c;:o~ emprezam e complexicem as avalia<;ons de·prosartal -cos problema~ 1magmave1s para o
jectos como 0 citado, tomando-o _como
e~preg07- . numha colun~ura d~ mut~c;~ns ·
ilustragom, sem quantificar as suas implirap1da~ · e concurrencia ollgopohst1ca
ac_
rescida.
cagons. Avanzarei, a modo de apriorismos
expositivos -nom lógicos..:._ que, ao meu
entemjer.

. de do investim~nto e postula que tal coste
é men·o r que o beneficio generado. Porém, de existir usos altenativos dos re·cur· sos, mais productivqs; haveria que avaliar
negativamente o investimento projectaqo.
¿E o caso da prolonga9om do ciclo da celutosa já existente em Galiza, como umha
rela9om capitaVtrabalho menor e, potó
tanto, maior cria9om de emprego? Dados
os límites de este tipo de ejercícios, reflexionemos sobre a hipótese a). Umha aproxima9om mais interesante,
ao meu entender, obliga a ter em conta.
(i) Os postas de trabalho criados de forma· indirecta, e umha avalia9om das posibilidades de alternativas diferentes.
(ii) Os empregos criados e destruidos
como res.ultado das distorsión$ que a instala9om da· nova planta industrial introduce na estructura productiva (¿há ou nom
elir,:r;rinagom de empresas concurrentes?,
ou seja, ¿em que medida se ve estimulado
o processo de concentra9om industrial?),
na produtividade e o pre90 dos productos
(¿os aumentos da productividade som absorbidos polo conjunto da economia
(i) Nom cabe sopesar. lnvestimentos inmeiante a baixa dos pre9os ou redundam
dividualizados sem efectuar consideraem
·rendas tecnológicas que acrescentam
Os ACTUAJS
gons sobre a política global a respeito das
o benefício empresarial?), nos pregos das
GOVERNANTES SON UNHA matérias primas utilizadas (e, por esta via,
multinacionais ~ o investimento extrangeiro em general::-; quem assi procede
neutros sectores nom necessariamente
BANDA DE IÑORANTES
nE;lga-se a explicitar os seus prexuizos
industriais), etc.
:
OUSADOS
QUE
particulares.
(iii) Efeitos non mercantis, como o da
MALGOVERNAN UN PAÍS contaminac;om, em grande medida ainda
(ii) A avaliagom deve ultrapasar o imcoste social mas riom privado.
RICO COA ÚNICA
pacto sobre o emprego. Os efeitos das
- Defenderei, a respeito de tais po~tos,
multinacionais na dinámica de desenvolvi- -...S-IN_R_AZ-ÓN DO PODER DA
que:
mento do país de acolhida fam referencia
OPRESIÓN E O .
l. A ·cria9om indirecta de emprego vai
a questons tam dispares como a transmiser mínima, e, desde logo, a forma consom de tecnología, a distribugom da ren.AMEDRENTAMENTO
- creta de realizac;oni do investimento exteda, a concentragom do poder e a difusom
Permitide-me _aforrar as pravas de toda rior nom o favorece.
de padrons culturais. Ademais a redu9om
11. A de:>tru9om indk.ecta de emprego
da influéncia no nível de emprego á conta- esta argumenta9on. Simplesmente, enbilizagom de pastos de trabalho directa:..· frentando. as afirmac;ons 1,2,3, esboc;arei ~o~e ser importante, sobr~ todo, neste
mente criados é dumha miséria analítica outra alternativa: umha sociedade mixta · . pro1ecto concreto, polos efeitos nom mer.
tal que entra no capítulo prolixo de peca- com umha -participa9om ao 75% da co~ cantís. ,
munidade autónoma galega e ao 25% da
As razons som as seguintes (entre ou- .
dos contra a inteligéncia.
·
· sociedade foránea. Agora, a participagom tras): .
, .
Umha constante das implanta9ons forá- financieira supom a adquisigom dumha
a) A 1n~t~l~QOrTJ provocara 1mporta9ons
neas no nosso país, acentuada nos últi- · maioria no conselho de administragom d~ de maqumana (pagada, lef'!lbremos, potas
mos anos é o acceso privilegiado a sub- . empresa criiada. Evidentemente, ainda subven9ons a fundo per~1do outorgadas
vengons públicas -sumando-se a vanta- assi 0 controlo efeitivo poderia estar em -ou se1 a~ pagadas P?r nos ~esmo~ e1
ges fiscais ou alfandegárias específ1icas-:--.
princípio, em .maos alemanas mas, ¿quem nese sentido, alonQa~a 0 m~rcado e cnar_a
As · incita9ons som de ·tal calibre que ho- poderá negar que se acrescentaria a ca- emprego na Alemani':l Occidental (poss1jendia podem chegar a sufragar até o_75%
1
t ) o
h
t d "b J
dos investimentos . Retenhamos esta cifra.
pacidade de negociagom, abrindo um ve men .e .
-~on ~c1men ~ a
~ an<;a
·
novo .espa90-de actuagom no seo mesmo- c?n:ierc1al de 1mplanta9om de pro1ectos
A transnacionalizagam consiste no sub- da empresa?' ¿que se abriria um caminho s1m1tares -como da empresa radicada en
metimento a um control foráneo dum pro-- de maiar autonomia accedendo a umha -Porrinho LIGNOTOCK, também de capital
cesso de produ9om desenvolto no territó- informa"om que per~itise revisar os acor- extr.angeircr- e do secta_ r de produ9om de
Y
d
d
bl
t
rio dum país determinado. A multinacional, n:tunida de capital en forma ·de dinhei- _ dos .no futuro?; ¿que a tranferéncia da ca- me1os e pr~ u9~m o 1ga-.nos, se ermos
ro, pócn em .rela"om um sistema de má-: . pacidade de utilizagom de tecnologia ve- os dados, a 1mag1~~-lo ~ss1.
.
"'
Y
ria-se facilitada, ao producir-se em amNom tenho a mgenu1dade de afirmar
quinas e um trabalhador colectivo (co ·que bientes eón maior capilaridade? ... .
que de ser umha empresa n?n transna~io. devemos supor-lhe a capacidade paréi ·
As vozes de resigna9om e de fatalismo nal este pan?rama mudan~ sustanc1alinstituir na produ9om un controlo do capi- diram: .¿é isto possível? Contrataco: ¿en- mente. Mas s1 que a ,c.apac1dade de por
tal sobre o trabalho), aprópria-se do·s pro- saia-se sequer?, ¿explóran-se os límites em ma~cha u~~ª. pollt1ca a longo pra90
~ duetos e da-lhes saida (deve ser qlpaz de do possível, per natura brumosos e mudá- para evitar o def1c1t a_bsoluto em me1os d_e
fazer-se um oco no mercado e realizar a
d
maisvaJía produz.ida). :ou seja, ademais veis?. E nom como acto singular de nego- pro uc;om ve-se senamen_te comprom~t1dos activos físicos, a empresa canta com ciagom senqm qual vontade persistente.
da c?a abertura sen cond19ons ao capital
Pois sí, .é possível, a experiéncia históri- exterior. .
b) O p~o1ecto nom conte.mpla a transf?ractivos intangíveis (desde saberes tec.ño- ca confirma".'o, e as mutagons acorridas
lógicos e de gestióm até irriage de marca - nas formas de multinacionaliza"om non ma9om integral da, madeira, e o destino
Y
d
d
d
e conhecimento áa mercado mundial)
~ue, no caso dum investimento exterior
som unicamente imputáveis a umha lógica
a pro ~gam .:;era~ ?S merca os ~~r9clásico decide internalizar, conservando 0 do capital imperante ·urbi.et orbe; também peu-occ1dentc;i1s trad1c1on~lmente def1c1tacontrolo sobre os mesmos no seo dumha · a políticas nacionajs específicas, nom nos. ~ lacahza9ons avah_ada:> (Ferro! ou
·
sempre victoriosas nem acertadas.
A Mannha de Lugo) exphcanam-se pola
Desde Jogo, num contesto de liberalisnecessidade d~ disminuir os cost?S de
estruc\ura integrada. Onde nos leva todo
isto? A distin9om entre formas clássicas mo económico exa_cerbado e de integra- - t_ransporte a ta1s mercad_o_s, aprov_e1tando
·e novas de investimento internacional.
f
t
t
Nas últimas-, a transferencia de capital din- gom · sem filtros no capitalismo europeu,
m raes Tuc u~as
po~uana~ . ex1s~~ntes
·
as medidas necessárias para que, em
(~de~ais de por razons soc10-pol1t1_c~s,
heiro nom se produce (ou quando menos perspeitiva histórica, umha alternativa batecnicas e mesmo de reparto geograf190
reduce-se a um mínimo), as ·capacidades seada nas próprias torgas (e supondo, ·com EN.CE).
, , .
. .
empresariais som objecto de transac9ons polo tan~o. umha afirmagom do "social"
. Tampouco J;>Or esta v1a e 1magmavel
externas e estabelecem-se djalécticas de frente ·ªº "económico"), seja materializada,
umha grande mdugom· de novas ef"!'lprecontr~lo do in~estimento complexas.
vam a contracorrente. E umha opgom gloPols bem, 1. De facto, os investimentos bal que, no nosso pais, só o nacionalismo
transnacionais últimos em Galiza semelcapaz de sustentar.
Centremos a aten9om no emprego. Meham entrar na rubrica "novas formas de
investimento" por quanto nom há financia- todologicamente, cumpriria diferenciar engom exterior do investimento.
tre efeitos directos e indirectos, entre
2~ Na dimensom relativa ao controlo so'...
perspectiva estática e dinámica. Sem dú-•UMHA CONSTANTE DAS
. bre o processo de produ9om e os produc- vida, só se consideramos que a) unicaIMPLANTAQONS
tos, constituem um exponente das formas mente resultam significativos os postas de
--=-Fo"='
·
"
"
R=-ÁNEAS
NO..,,...N~o-=-ss=-o=mais opacas (no duplo sentido de ausén- · trabalho que o ·investimento genera (efeito
cia de informa9om ~. polo tanto, sus- direito) e b) nóm existe .alternativa mais . PAÍS, ACENTUADA NOS
ceptibilidade de "forma9om" de agentes productiva ao uso dos recursos, a implan.- .ÚLTIMOS ANOS, É O
da nossa sociedade--...:.. e de mínima irra- tac;om da celulosa -como a de calquer
dia9om económica criadora).
_ outro estabelecimento industrial viávelACCESO PRIVILEGIADO A
/
3. lsto é conseqüencia dumha política · ·criariq, sem ulterior discusom, emprego. A¿
SUBVENCIÓNS
PÚBLICAS
simplesmente permisiva a respeito do ca- hipótese b) trata do costo de oportunid~-

e

..,. ·

....
1

gos:
e) O insumo prioritátio é a madeira, fundamentalmente o eucalipto. lnformac;ons
jornalísticas dos estudos realizados, e de
oposic;om de actuais industriais galegas
· utilizadores da mesma matéria prima
guiam-nos a um novo problema: ¿ vai-se
producir umha forte concurréncia por
umha madeira escasa, com dificultades
para empresas já instaladas, de menor ta- .
manho e potencialidade económica e/ou
a prqcura em ascenso provocará umha racionaliZa9om do "cultivo" do eucalipto e a
sua expansom a meio prac;o? Em todo
ca~o. a apari9om .de tensons no mercado
desta madeira nom resulta impensável
(com un núcleo de conflito entre capital
"galega" e capital transnacional, que entra
na nossa economia abenc;oado por partidos soi-disant nacionalistas e de esquerda); e, o que é mais importante, as denúnciasl1l sobre o papel de Galiza na divisom
comunitária do espa90 resultam confirmadas: converter-nos num inmenso bosco
de eucaliptos.
Ademais de considerac;ons ecológicas,
é decisivo destacar que das alternativas
imagináveis para a utiliza9om da terra em
Galiza, a forestal é a menos intensiva em
travalho. A hectárea de eucalipto exige e
fináncia menos mao de obra que, v.g., a
gandaria vacuna. Em tal sentido, o reforzamento da "vocac;om" floresta! dos nossos montes em combinayom com intereses monopólicos transnacionais exacerbaría o problema da absor9om da popula9om agrícola.
d) Se, meiante a procura, a produ9om
de pasta de papel estrutura o meio nom
capitalista, a consequéncia dos subproductos generados por esta industria química altamente contaminante, também
enferma-o e mata-o. ¿Vai-_
ser obligada a
empresa á implanta90m de mecanismos
que impidam as agresons ao méio? ¿Ou
é precisamente a imunidade das sociedades subdesenvolvidas -ademais de madeira em abundáncia e água- o que percuram, fugindo da crescente sensibilidade
ecologista de paises centrais? O rol terceiro mundista de GaJiza confirmaría-se.
e) Em fim, dada a cativa aporta9om
nesta em termos financieiros e as pautas
de utiliza9om dos benefícios, a "descapitaliza9om" da nossa economía a consequéncia deste tipo de investimentos é um
facto incontestável. Sublinhemos que as
características de legisla9om espanhola, e
o carácter transnacional dó projecto e a
propriedade maioritária do capital por
agentes foráneos rendirám impossível
todo intento de regula9om do excedente
extravertido.
Concluimos:
Unam-se os riscos do projecto em sí, o
facto de nascer numha estructura multinacional e as fortes subven9ons públicas,
para que desconfiemos firmemente da
sua capacidade de contribuc;om ao benestar e desenvolvimento; se o problema
fosse de baixo nível de investimento productivo, a moi curto pra90 agravará-se. Se
fosse de incapacidade tecnológica ou gerencial, ista manterá-se. Se unicamente se
trata de contribuir a disminuir o desemprego industrial, existem expectativas racionais do seu efeito negativo ou mínimo.
Só considerando que o poder de negodacióm versus os monopolíos transnacionais que detentam saberes específicos é
mínimo; e que carecemos de alternativas
para a utiliza9om productiva dos recursos
monetários e humanos que o investimento
reune, justificam-se a~ op9ons tomadas.
Os que asseguram que esta política é a
única realista, projectam assi a sua psicologia de colonizados na dinámica das sociedades. Condenam-nos á dependéncia
permanente, aó inocular o virus da ·resigna9om, a pasivioade, a desconfiarn;:a em
nós mesmos .
Frente a linhas de : ac9om que nom
criam · emprego e nos secundarizam, outras som possíveis, em nome do realismo. :
- Joaquim Femández Leiceaga é economista.
(1) Ver E. LOPEZ IGL.ESJAS, J. FDEZ. LEICEAGA,
"Para umha política económic;a do monte galega". Ponéncia ás XORNADAS AGRARIAS (Poio, 1987) pendente publica9om.
·
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• -O galega Comandante C~rlos mo.rtó en Guatemala (páx.· 6) • Fala a representante do pavo rñápuche (páX.6)
.
· • Astano necesita personal para facer ·o buque noruégo (p.áx. 8)
•O reito,r abrigado a cg_nvocar o Claustro pol~9)•
deporte escolár galegoreiíxe (páx_,_12}

o

VCENTENARIO _

.

.

'

.

.-.
----------~~~~~~~

Reunión dos
grupos
_.políticós
galegas para
debater unha
posíbelalianza
Os partidos poi íticos
galegas acordaron reunirse
o xoves dia 13 en ·
Compostela ·en réxime de
autoconvoc·atória, para
debater unha posíbel
alianza con vista á
apresentacióh dunha lista
conxunta cara·as eleicións
~uropeas.

Representación teatral, o 12 de Outubro, na Praza da Constitución (Vigo) a cargo da Comisión contra o V Centénário

A Xunta non sabe que facer co descubrimento

.Criada unha comisión
contra a celebración do V Centenário
A Xunta de Galiza confia en
que antes do 31 de
Decembro esteñan
definidos os obxectivos e
presupostos da "Comisión
Galega para a Celebración
do V Centenário", mentres
en Vigo constituiuseoutra
comisión contrária a esta
celebración que intenta
artellar unha campaña baixo
o lema "América por
descubrir".

-.,

de finnas para que· unha delegación de representantes iridíxenas
veñan defender, ao Parlamento
da Galiza, a non celebración do
V Centenário no naso país. Simultaneamente, e como parte da
mesma iniciativa, plantexarase a
adicación da inversión prevista
na celebración do "descubrimento" á solidaridade e ao desenvolvimento da América Latina e a
América lndíxena.
Como primeiros actos celebraron en Vigo . unha montaxe de
"espectáculo de choque" para
que os cidadáns tomen conciéncia diante dos acontecimentos
que rodean a E}Sta celebración , e
en Baiona unha homaxe ao indio

traído na Pinta e marta nada
máis chegar.

Esta reunión tivo lugar · despois
de que se reunisen as distintas
executivas a semana · anterior,
polo que a reunión prevista para
oito dias ames fo.i suspendida,
comparecendo só a FPG non
tendo os demais . ainda unha .
postura tomad.a.
Este debate nas executivas foi
interpretado en círculos nacionalistas como i.Jn evidente paso
adiante da proposta, ao dar xa
lugar a un debate interno sobre
a postura a. tomar, rompendo
·unha_dinámica que parecía im-_
pulsar á maioria dos. partidos a
unha alianza con forzas afins
· doutras naci0ns do estadó.

por falta de xente idónea, ainda
que marcaron as características
e funcións destes.
Ampliar á ·celebración ao
Asi, un deles terá encomendada-a tarefa de definir os "obxecti"Ano Santo"
Só O PSG--EG remitiu unha
vos sing1.:1lares vinculados á realicarta a Bautista Álvarez, repreA decisión máis importante que dade galega e aos acontecimensentante do BNG, responsábel
tomou a "Comisión do V Cente- tos de 1992-1993, _que se podan
de fixar a xuntanza "porque alnário", constituida en Composte- pór en práctica aproveitando ·a
guén ten que facelo, ainda que o
la baixo a presidéncia de Suárez inércia das inversións que ofereBNG quer fuxir de todo protagoVence, vicepresidente da Xunta,
ce o "V Centenário". Suárez Vennismo". O portavoz do PSG-EG
cinco anos despois de ser criada ce afirmou neste senso que, aderexeitaba xa de princípio, como
por decreto (9 de Febreiro de mais das actividades que contri:.. . lixera publicamente, calquera
1984), foi extender a sua activi- buian a conmemorar a efeméri-:
alianza eleitoral, reafirmándose
dade facendo coincidir a cele- des, abordaranse obras de in- . nos· seus postuládos de criticar
bración do "descubrimento" coa fraestructura cultural, educativa
unha alianza coa -dereita e pedinUns días antes do " 12 de Outudo "Ano Santo Compostelano".
e turística que terán carácter . do a criación dun único .partido
bro" reunianse duas comisións
O que si non puideron constituir permanente, ainda que ds obsocialista/nacionalista galega.
relacionadas co chamado "V
foi os cinco grupos de traballo xectivos básicos da sua actuaCentenário do Descubrimento de
Pola sua banda diversos coción están ainda por estabelecer,
América": en Vigo constituiase a
lectivos
sectoriais mantiveron
asi como . as _partidas necesárias
· "Promotora da Comisión Galega
reunións para tratar de impulsar
para
levalc;>s
a
cabo
que
irían
a
contra o V Centenário" que tenta
esta confluéncia eleitoral dos
cargo dos presupostos do próxicriar un marco unitário onde tepartidos autóctonos por entenA.E.
mo exercício.
ñan CRbida todas as opcións críder
que necesitan defender os
O vicepresidente da Xunta maticas á celebración do chamado ~ Mentras a Comisión contra o V Centenário ten moi .claro o que procu.,.
séus . intereses frente a Euro'pa
"descubrimento", e, en Composra (cuestionar a história oficial e oporse á celebración mediante a con-, nifestou que Galiza ·reclama da
con voz própria e sen intermecienciación popular plantexando a solidaridade) a comisión oficial ain- Administración
Central
unha
tela, a "Comisión Galega do V
diários. Estes s.ectpres xa teñen
Centenário", para pór a andar
da non ten defin¡do os seus obxectivbs. Reunida cinco anos despois maior contrapartida orzamentáprotagonizado
nestes anos · imde criarse parece que intenta facer a celebración por faceta: Como ria, frente ámediterraneeización
cinco grupos de traballo que deloitas
para oporse ás
portantes
está de moda, hala!!, todos á carabela. Oá igual que sexa unha xira dos ·actos conmemorativos do
finan os obxectivos e os presuteatral, un festival ou a inauguración dunha praza que xa estaba pro- 92, centrados no eixó·Barcelona- · medidas 'emanadas da CEE.
postos desta comisión.
gramada. No colmo do "desconcerto" intentan ampliar a celebración Sevilla.
A promotora "contra" intenta
Algunhas mobilizacións, como
ao "Ano Santo", algo que non ten nada que ver. Santiago Apóstol
·como preámbulo das actividaartellar unha campaña baixo o
a agrária, · poden reproducirse
patrón dos peregrinos non ten vencello algun co Santiago Matamaou- des, e un· pouco mostra do que
lema "América por Descubrir".
riovamente, intentado conseguir
ros adalide dos conquistadores. Este Matamouros é a contrafigura do poden ser outras a celebrar,
Na mesma preténdese cuestioo consenso e apoio de ocasión,
Suá~ez Vence sinalou a xira por
cristianismo e da espiritualidade galega.
nar a história oficial sobre o que
santeriores.
Se a exclusiva da Casa da Contratación para·comerciar coas Indias diversos paises de Latinoamérica
supuxo o "descubrimento/conUn~a previsíbel falta de acorconcedida a Sevilla foi .un .paso decisivo para impedir o comércio dos do Teatro do Atlántico, asi como
quista/colonizasción" . . Con tal
do entre os distintos partidos popartos galegas co exterior e, asi, producir un estancamento económi- a participación. galega no Festival"
motivo trátase de desenvolver un
deria dar, . en vista oa atitude
ciclo de .conferéncias, mesas re- - co da Galiza, a celebración oficial española supón, ademáis dun al-. lberoaméricanq· de Córdobá (Ar-·
des.tes sectores, paso a unha
draxe aos indíxenas americanos, unha nova discriminación ao volcar · ·gentina), e a inaguración, o pródondas, cine, teatro; festivais
candidatura europea ·onde esti:..
os presup<;>stos no.eixo Barcelqna-Sevillae paralisar os investimentos ximo día 23, na Punta del Este
musicais, encontros na Universiveran presentes representantes
da necesária infrestructura viária da Galíza.
(Uruguay), dunha praza dedi.cada
dade e con profisionais do enst-.
dos afectados, coincidindo nun ·
Querer mitigar a contestaci~'.m popular falando agora de investimen- . a .Galiza, qu_
e incluirá un busto de
no.
programa mínimo de · acción en
Por outra banda esl:a promoto-· · tos do governo central ~n Galiza ou asociandoo coas peregrinacións Rosalia. Como se ve, algo sen
defeí-lsa dos intereses próprios.
é· outra nova manipulación, desta volta- d~ Xunta; sorprender:)dO por . moita relación e que xa estaba
ra vai estudar a posibilidade de
o
apresentar unlia iniciativa lexisla- · ende ~ preséncia de determinados· intelectuais na "Comisión". Non ·programado con anterioridade. C
. A.E.
tíva popular mediante a recollida
estaria demáis que aclarasen e sua posición.
O
A. EYRÉ

FACER POR FACER

6 . :. :.~º_:. ~ :. . :a_ :_. D:. .=. .~. : . . .:OU:._ :TU_BR_O_D0_19_8
.=.__,..
·

t.:....::3E

VCENTENÁRIO

__
\

-----=--____;_-----~

.

1

...,

'0 -12 de·Outubro presentamos a 1 Proposta Constitucion~I
povo chileno'

ao

Rosa Zurita,
Alonso de Ercilla déralles o
nome de Araucanos que
eles recusan por ser Wl
xentilício que o .colonizador
inventou para definir a
rebeldia. Son o povo
Mapuche, organizado no
ADMAPO (Organización
Nacional del Povo
Mapuche)/que resistiu a
colonización española, as
presións da oligarquia
chilena e ultimamente a
dictadura de Pinochet que
procura borrar as suas
caracte íisticas nacionais.
Este 12 de Outubro· o povo
.
Mapuche discutirá a 1
Proposta Constitucional ao
Povo Chileno.

~

Rosa Zurita é unha Mapuche do
ADMAPO que vive exiliada na
Alemaña ."A nosa organización
constituiuse no ano 78 para unir
forzas contra da leí 2568 do governo militar chileno que ate~ta
contra da soberania do pavo mapuche. A leí di no seu artigo primeiro que a terra non pode ser
comunitaria senon que hai que
dividila. Se isto chegase a acorrer acabarían co povo Mapuche.
mapuche ...siñifica xente da terra.
Hai cincocentos anos que loitamps por defender a Terra, a lingua .e os ritos. A dictadura de Pinochet prete.nde criar a propriedade privada para nos asimilar
ao sistema de dominación."

A loita máis dura
A loita contra dos Mapuches
custou ao império español máis
que toda a colonización americana. "lso di Alonso -de Ercilla na
Araucana (voz que ven de auka,
- que quer dicer rebelde). Na história de Chile fálase dos araucas.
Ainda que loitamos de par dos
chilenos contra do colonizador,
na constitución -de 1813 non se
recoñece á nación Mapuche e xa

representante
do pavo Mapuche
.
.

~

· true o que nos une. O bispo é un
reacionário. O que busca é penetrar nos territórios do Norde que
se sempre ~e resistiron á evan. xelización. No sur si entrou e siñificou a 'perda da língua; · das·
tradicións e o debilitamento 'da
organización social e. poi ítica.
Ainda asL non conseguiron privatizar a terra." ·
Esta referéncia da terra une
aos mapuches. que viven en
Arauco, Caotín, Bio Bio, Malleco,
Valdivia, Osorno e Chiloé. "Non
necesitamos copiar modelos.
Durante cincocentos anos resistimos coma povo e agora ternos
direito á subsisténcia sen copiar
os modelos de Occidente. Os
paises desenvolvidos tecnolóxica e económicamente están a
destruir. O seu progreso non é
para xeraren vida. Aí teñen por
exemplo as plantas atómicas.
Nese aspecto somos avanzados.
Nós non ternos estruturas de éxplotación. Vivimos en comunidades pequenas, de non máis de
'ciAcuenta persoas. Unha muller,
a machi, é a autoridade espiritual
destas comunidades."
A . transmisión da conciéncia
de comunidade e da identificación coa natureza é un elemento
clave da supervivéncia· dos Mapuche. "A educación fundamén~ase na responsabilidaqe coletiva. Todas as noites a comunidade xúntase derredor dunha lareira na que se cantan os siñificados da língua . .Os cativos identifícanse coa natureza através
destas clases. O neno logo pasa
a ser un elemento importante na
nasa estrutura de defensa militar.
É o que fai .traballos de aviso e
obstaculización; Utilizando a estrutura circular que xa nos servira
para -nos defender dos españois
logramo~ parar ocupacións de
terras: á frente van as mulleres,
despois os homes e no-centro do
·círculo os-nenas".
O

no 1834 hai unha ofensiva para
privar ao noso povo da terra.
-Planificase a colonización alemana e se lle oferece a colonos
desta nacionalidadé a terra máis
produtiva. O estado ·chileno organiza unha campapña _militar
para ocupar. A loita contra da
.usurpación dura até 1881. Parte
da ofensiva militar consistirá .en
que,imar os sembrados e matar o
gado para reducir a xente á pobreza. A terra máis rica quedara
nas mans dos colonos:"

Colonizar
pola lgrexa ,
A vitória eleitoral de Salvador
Allende cámbia- a relación de
enemizade que o estado chileno
mantén co povo_m~puche desde
hai moitos anos. "E o único governo que non buscou reprimir.
Recuperamos setenta mil hectáreas de terra, déronnos bolsas
para formación e axuda en .maqulnária. Pero co golpe de estado houbo nt>vamente confiscacións. O bispo de orixe alemá
Sixto Pazinger está a apqiar a lei
25.68 pola que se organiza o reparto da terra Mapuche e des-

G.L.T.

·REVISTA DE PRENSAXESUS CAMPOS

Entrada a madrugada e repasadas tres grava- unha espéci~ de manifesto-proclama sobre 1992
cións doutros tantos programas televisivos, digno dos máis encendidos elóxios. Asi como en
abandónome no leito na compaña única dun di-· dous fólios e pico reproducidos polo .menos en
minuto transistor de onda média. Piruliña -láio- vinte 'xornais vennos explicar a trascendéncia do
me -asi desde hai dous anos- canto máis lonxe 12 de Outubro, antonte Dia da Raza, onte Festa
máis te necesito. Ben. Tento asumir a miña xa da Hispanidade, logo, a . estas alturas, Xornada
eterna condición de fracasado sentimental e Olímpico-Cultural oi.J v~ia vostede saber qué. O
atando ás demandas noitébregas de pensionis- · caso .é que dous fólios e médio relidos entre a
tas tipo Cocoon que af!!osan unha xovialidade raiba e a nostálxia dunha noite de auséncias,. lé>sospeitosa á hora de comunicar por teléfono cos vanlle a un con mais forza á disídéncia.
locutores xeriátricos de madrugada.
· Todos preparados para ó grande reto, ó enor-Si... Pola voz puidera parecer que teño me desafio, o redescobremento, América, Améri- trintenove, pero é . que a xuventude é algo , ca.
que se leva dentro....
En · princípio,
tese podería ser plausíbel sé
Comenza ~ chover -:xa estamo~ na~ mesma~, non fose polo trasfondo que se ule no estilo lit~
hora era, e vexome'obngado a subir o volume do -rário do ilustre columnista. As teses de Luis Yatransi~to.~ _Porque a auga _rep~nic~ con balbordo - ñez, non sei se polo fondo ou pola forma, refénos cnsta1s. Abro un semanario, pectwo, eolio un réncian a un acervo demasiado coñecido doutras
xorn~I e comezo a repasa~o polas p~evisións do, épocas. Levan un arrecendo formal a programast~~po, que son as ~~sr:nas qu~ xa v1~. pola tele- . negócio de Trescientos millones, marco incomv~s1?n, que xa e~c<?1te1 c~da quince '!1,'nutos po!a parábel,, .lingua comun, hispanidade e povos irr~<;i1?, que xa mire1, en .fm, pala m?na no~ catro máns que semeJlan estar dictadas polo t~ndem
diarios que me ,repase1 entre cate . e croissant. Pedro Amálio López-Pedro Macía. O estilo, digno
Chove. Cho~e tora _e segue sen escampar para da autoconfianza 0 fugaz entusiasmo do adicto
adentro porque aqu1, a estas horas, a e~tas .altu- ós psicotrópicos ~que me leve 0 demo se insira~, a~ando locarr:iente sen ser correspondido.-.. nuo algo .ruin-:- intenta traducir na forma un aleva1a ruina.
.
_,,.
gre e confiado optimismo na ·redención dos poNes~as redescu~ro ~190 q1,.1e xa ~1r~ pola mana. ·vos irmáns através das subvencións á corte de
un articulo d_~ Luis Yanez, se?r~tano de esta~.º . estudiosos ét soldo que tanto abundan polas unipara as ~elac1on~ con lb~ro.am~nca, q~e adem?1s versidades de fotonovela da metrópoli. Sobrevoa
non esrn.fa coca1~a, aqu1 nm dios esnifa cocaina polas palabras do seu depósito ·literário unha atp~ro del!ran cantidade.
.
.
, -.
mósfera de sano espírito misionero-boy scout-inNon e Ctoado, pero non existen 1 ~posi,b_eis, vestidor-protagonista de romance caraqueñopara c~rtos personax~s. O ~ª.1 secr~tan~ Yanez,
mestre de ceremónias e manzanillo de xtilgados
que se1ca entande Lat1noamenca ma1s ala de Co·
lómbia, pésia o que sosteña Tamames, publica
(pasa á páxina 19)

á

Segulase sentindo galega

O Comandante Carlos
marre en Guatemala .
Fernando Hoyos,
"Comandante Carlos",
_membro da Dirección
Nacional do "Ejército
Guerrillero de los Pobres"
guatemalteco morria
nesté país o 13 de Xullo
de 1982 e a notícia non
chegou a Galiza até hai
algun tempo. Fernando
Hoyos nacera en Vigo e
nunha das suas últimas
cartas decialle á sua irmá
que se "seguia sentindo
tan galego como antes".
" ... Loitamos non só pola libertade do noso povo, senón de
todos os povos do mundo.
Esa é unha das cualidades
desta loita que ensancha a
nasa visión- e os nosos intereses, ainda que siga sentíndome tan galega como antes e
non teña esquecido nengunha
palabra desa língua nen a parte de poesía que me imaxino
todo galego leva no corazón ... ", escrebialle Fernando
Hoyos á sua irmá Pilar desde
as montañas guatemaltecas.
Poooo despois, o 13 de Xullo
de 1982, morria, xunto co
neno
uchepito"'
mentras
combatia nas beíras do rio
San Juan; o seu cadavre, po. sibelmente, foi arrastrado polas águas do rio: non o encontraron. A notícia ainda se soupo hai uns días na Galiza porque . a sua organización o
"Ejército Guerrillero de los Pobres" (EGP), decidiu · mantelo
en segredo por razóns militares.
·
O "Comandánte Carlos"
formaba pa~e da Dirección
Nacional do EGP, tendo unha
_ influencia fundamental, segundo un escrito dos seus
compañeiros, "na afortunada
formulación dos rostros, versión · moderada e ,decidor~ do
Mt. 25".
Nacera en Vigo o 24 de
Marzo de 1943, estudando
até 5° de bacherelato nos xesuitas, trasladándose logo,
conioda a sua família a Valladolid. En 196P entrou na orde
dirixida polo P. Arrupe, facendo os 'seus estudos na Universidade de Salamanca, Muni-

ch, Lovaina, Comillas e Complutense, ademáis de Guatemala.
lncorporouse ao traballo
apostólico en Centroamérica
no ano 1967, facéndooo
como formador de seminaristas no Seminário de San Salvador. Despois dos seus estudos de teoloxía en Europa,
con trinta anos, volta a Guatemala, ordénano crego e calle
a nacionalidade dese país.
Equcador por vocación e
por formación, orgarnz.a breves cursos cos líderes das comunidades, cos catequístas,
cos xóvenes, e nese aprendizaxe de lenta andadura vai
descubrindo a reatidade, dunha maneira sinxela e concreta:
que máis da metade da pobación vive nunha probeza extrema.
O 3 de Febreiro de 1976 un
terremoto deixou 20.000 mortos e perto dun millón de probes sen vivenda o que fíxo
que a inxustícia subira á superfície acompañada da dor e
da morte. Fernando sofre as
consecuéncias nunha das comunidades máis afectadas:
Tec;:pán.
A violéncia estructural súmase a violencia represiva, intentan mesmo secuestralo o
23 de Xullo de 1977 e Fernando vai descubrindo a realidade desde unha profunda vivéncia evanxélica e unha análise coerente, que o leva á
idea de que, para que apareza
a forza dos probes, debe existir unha forte organización,
pero son eles, os indíxenas,
quen deben descubrir e realizar a organización. Aparecen
asi os primeiros gromos de
Unidad Campesina.
Ao final vive a dolorosa alternativa de empuñar ou non
as armas. A sua decisión final
é a loita armada nunha organización e nunha zona determinada. Para- esto ten que abandonar a orden, ainda que _a
sua renúncia non foi' aceptada
até despois da sua morte.
Segundo Gilberto, un dos ·
seus compañeiros, "era un
home distinto, de paso ·firme
e pensamento claro", con
poesi<i galega no seu corazón.
.
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Xavier Aboi, é un home de ·30
anos de idade que viveu até
hoxe da cabalo das vilas de Cangas e Marin. Nos inuelles ou nalgun dos locais do sindicato ve
acercarse aos mariñeiros cada
vez cun máis crecente interés:
hai que cambiar isto. O seu
nome asomou insistente nos últimos días por xornais e telediários e mesmo o polémico governador civil de Pontevedra, Xurxo
Parada, chegou a sinalalo publicamente como un dos detidos
por delito de terrorismo. Xavier
Aboi tivo que asomar máis unha
vez ás cámaras para dicer: "estou aqui, ou é que non me mirades?", expresión que logo se fixo
popular pata chirogota do mal inf.ormado governador. Únha bomba, en mala hora, foi unha nova
baza en mans da autoridade civil
e os empresários de Heerema na
sua campaña de desprestíxio
dos traballadores e dos sindicatos. A pelota de novo no tellado.
Non quizá por moito tempo: o
mundo do mar está farto.

Hai unha emigración de
terra e unha emigración de
mar, máis custosa 'se cabe
que a anterior: é a dos
mariñeiros. Desta volta o
mundo do mar semella
querer superar dunha vez a
sua situación decimonónica,
con salários
, de fame e

traballo a destallo. Xavier
Aboi, secretário nacional do
Sindicato Galega de
Traballadores do Mar.
(SGTM-INTG), central que
está a ter un papel
sobranceiro ao longo das
últimas semanas na
representación dos .

traballadores, descrebe o~
carácter dunhas
reivindicacións, ·
mediatizada$ hoxe pólo
conflicto de Heerema e os
sucesos viorentos
posteriores centrados ao
redor da figura do .
Govemador Civil pontevedrés

'Despois de Canárias
as flotas están a pasar p9r un momento histórico'
/

Xavier Aboi
Secretário nacional do SGTM-INTG

Desde hai anos, agás conflictos
como o marisqueo, o amarre da
flota na Coruña polo problema
de licéncias do Gran Sol ou en
Marín pola ruptura do acorde entre a CEE e Portugal, non houbo
máis, á marxe dos habituais.
Pero a partir de hai dous anos
empeza a darse unha gran conflitividade: condicións de traballo
miserentas, deficiéncias graves
en seguridade e hixiene, vacacións, salários ... En concreto, por
exemplo, barcos que ian a Sudáfrica e Malvinas e botaban 4 meses, hoxe é normal que boten 5
ou 6 de promédio. En Canárias
igoal. As empresas explotan
cada vez máis, con xornadas
máis longas e menos vacacións.
O que su-:;edet.: agora é que volta
a haber unha ánsia reivindicativa
que á sua vez, nós como SGTM
patrocinamos.

E certo.

Concretamente a partires de Canárias ven xente de
Atuneiros, conxeladores, gransoleiros, bacaladeiros ... todo o que
son as flotas tratan de tomar
contacto co sindicato para levar
adiante medidas pola mellara da
sua situación. De feíto cando vas
por un muelle nunca tanta xente
se acercou. Hoxe o ·interés desborda case ao sindicato.
Xavier Aboi explica que o mundo do mar é o sector da sociedade onde máis explotación se
produce, os salários son desde
hai sete ou oito anos os mesmos.
Como está hoxe o conflito en
Canárias?
Seguen negociando, segue a dureza da patronal, pero se se rompe pode haber de novo movilizacións. De todos mbdos xa se
conseguiu moito no aspecto sa.larial. Falta por acordar o resto_:
xornada de traballo, antiguedade, pr~stacións, baixas etc.

"Nó Estado e$pañol non
se pesca tanto co.mo se
consume"
Porque nos paises máis desen-

Co auxe que está a ter a flota, as
vece·s falta xente. No pincho, en
portas como Marin ou Bur~la,
falta man de obra é como os salários son moi baixos os galegos
m·archan para outros caladeiros.
Entón os armadores collen a
xente que esixe menos e que
non plantexa reivindicacións laborais.

O governo español, por médio
das importacións pretende mantero IPC, perxüdicando aos tra- balladores e ás compañias, percféndose uns 4.000 postes de
traballo directos e - moitos máis
indirectos. É-perxudicial a respeito dos salários porque hai _moita oferta do producto (tendo en . ·
conta que os mariñeiros cobran
por porcentaxe). Ademais poden
se dar amarres patronais. O próprio estado, por outra parte, patrocina as grandes compañías e
contradictoriamente autoriza importacións masivas tie conxela- do.

É certo que hai unha eclosión.

O que se esteña a piques de
acadar un convénio na flota de
Canárias sinaJa un momento
clave de toma de conciéncia?

En Burela están entrando mariñeiros caboverdianos, na Guarda portugueses... Este é un fenómeno novo.

Como ·valoran vostedes a importación de peixe conxelado? _

Hai unha eclosión de conflitos
no mar. Estamos quizá nun mome,n to histórico?

"O interés do sector
desborda case ao
sindicato"

"Completando a tua pergunta,
sinala, sobre os paises desenvolvidos, hai que dicer que si existe
pesca nos paises comunitários,
por exemplo, pero cun .. _salário
fixo, límite de horas de traballo,
vacacións pagas e seguridade
social"

"A Inspección rara vez
aparece polós (barcos"
\

Cal é a actitude da administración frente aos problemas laborais?
Mentres que en todos os sectores laborais hbubo convénios,
ordenanzas etc, aqui a ·última lei
data do franquismo. Dedícase a proporcionar créditos aos grandes armadores, pero para os
~ asalariados non se elaboran leis
~ e nen sequer se fan ·cumplir as
g que hai. As inspeccións de tra~ ballo rara vez aparecen polo~
~ barcos. _
volvidos non se pesca? Aqui o Aqui non se pesca tanto como se
mar parece ser unha saida ter- · consume, por iso outros paises
minal como o é a emigración.
ven aquí un mercado: córtannos
as licéncias a nós e tran a sua
Non é certo de todo. Noruega flota moderna.
ten flota, o Xapón tamén... Hai
"lsto, engade Aboi, está oblipaises comunitários que van en- gando a que no futuro a xente
trar con flota en Canárias. A pes- emigre para flotas extranxeiras.
ca é un negócio. Queren meter Dase a paradoxa de que hai xa
miles de toneladas no estado es- unha parella de barcos do bacapañol porque é un gran mercado. llau dun armador español con

'Un· mariñeiro é
un traballador que non

ten~ límite

bandeira panameña. Asi non
paga impostes, nen seguridade
social, pero ven a vender a portes galegas"

'CORTANNOS AS
LICÉNCIAS PARA
ENTRAR CON FLOTA
ESTRANXEIRA'

na sua xomada laboral'

pois para voltar a ser readmitiAlgo que moitas veces se descoñece fora do seu ámbito sodo: xa coñecemos as clásicas
listas negras.
cial son as duras condicións
de vida nas que traballan os
No salário cobras ao por cen
mariñeiros.
.do que pescas. Hoxe comq se
Un mariñeiro, sinala Aboi, é
empezan a esixir pagas, o que
un traballadór que non ten lífan é descontalo da porcentamite na sua xornada laboral,
xe.
suxeito para todo ás ordes do
O traballo dun mariñeiro só
capitán que é o ~epresentante
se ·pode coñecer cando ·se
da empresa a bordo. O n:iarivive. Ese outro dia, nun barco
ñeiro xa pode estar comendo
do Gran. Sol, no que houbo acou o que sexa que se o chacidentados, levaban 18 horas
man para facer as manobras
en cuberta. · Pediron, despois
ou botar os aparellos ten que
da cea, vinte minutos para
deixar todo e ir ao posto de
descansar
e houbo un probletraballo. lso en barcos vellos é
en condicións d~ hixiene per:io- _ ma moi gordo, mesmo con
despidos, porque o capitán e
sas.
a empresa afirmqn que.. se neNo Gran Sol e na costeira se
garon a traballar. '
queres un mes de· ·vacacións
non cobras, ainda que teorica· Pódese dicer que a xornada
mente teñas dir~ito. Se o reclanormal é de 15 a 18 horas, se
non hai rupturas de rede ou
~as podes ter problemas des-

outro inconveniente calquera.
Nas Malvinas poden estc~r·
dous dias, parando o ·indispen-.
sabel para comer e asi durante
meses. Van ao ritmo que marca a pesca. Xc. se -ve como veñen moitas veces os homes do
mar.
Hai que ter en conta tamén
. que en caladeiros como o
Gran Sol ou as Malvinas hai
grandes temporais. En . Noruega ou Canadañai neve todo o
. ano. Dase un gran número de
accidentes, de féridos e mortbs.
Os barcos adáptanse para
obter os máximos benefícios,
pero non se miran as condicións de vida a oor.Oo, nen por
parte dos armadores, nen da
adm¡nistración, ainda que existan excepcións nalguns barcos
novos.
D

E a respeito _do conflicto de
Heerema?

Con Heerema dase a circunstáncia de que a administración española, lonxe de apoiar os intereses de vários centos de traballadores dedrcouse a defender de
forma clara, e as veces menos
clara, os intereses dunha mültinacional holandesa. Mesmo algun membro da administración
adicouse a acusar de mentireiros .e presuntos terroristas ao comité
é. a INTG, cando o que fai con
iso é agachar a sua incapacidade
e desinterés para buscarlle unha
solución a este conflicto.

"A bomba de Bélxica foi
unha montaxe"
E que opina da suposta bomba
encontrada nas oficinas da empresa en Bélxica?
Foi unha mo11taxe de Heerema,
coa complicidade do governo civil para difundir a notícia.

E a respeito da que estoupc;:>u
en Pontevedra?
Aqui hai duas cuestións. A INTG
tense definido claramente sobre
a violéncia armada. No caso
concreto que analisamos flaco
· favor lle fixo quen a puxo aos traballadores de Heerema, ·apoiando indiréctamente a campaña de .
desprestíxio tanto da empresa,
como do gov~rno civil, campaña ·
que até agora tora un fracaso. D

8~-N_º_35_8_-1_3_DE_O_U_TU_B_RO_D~Ó_1_98_B
AliOSlDBBA

GALIZA.E MUNDO

______~--~~~-,-~___,111m11111111111~~--~~~~--"-~~~~~~~~~~------

AAUTONOMIA ÚNIVERSITÁRÍA EN ENTREDITO
Suevos e Tóuriño dispútánse unha cátedra. desde·hai ano e·médi_
o·

O-reitor compostelano
forzado a ·c onvocar o ·Claustro
para·debater o ·traslada do Concurso a Madrid
O conc-urso para prover
unha praza de catedrático
de Economia Aplicada, ·na
Universidade compostelana,
viciado desde a sua
iniciación e cheo de
avatares, estase a converter
_nunha pataca quente a
piques de estourar na$
mans do rector Carlos
Pajares. Cento setenta e .
nove membros _d o claustro
-máis da terceira parteveñen de pedir a
convocatória urxente do
m~ximo órgano de governo
da Universidade, para
debater, e no seu caso
revocar, a decisión reitoral
de trasladar o concurso a
Madrid. O Claustro
poderíase converter nunha
moción de censura implícita
contra Pajares que, de sair ·
derrotado, veriase abrigado
a presentar a demisión. Pala
contra, a sua vitória suporia ·'
o reforzamento da sua
equipa de governo, e o
adeus definitivo das
pretensións dun amplo
sector do profesorado,
alum·nado e persoal dá
Universida.d e galega, para
que o polémico concurso
se celebre en Santiago.
A reunión do claustro apreséntase coma un pulso entre a eqúipa
de Carlos Pajares e os sectores
da direita e da esquerda nacionalista da Universidade. De fondo, os rumores ou sensacións de
estar ante un caso de tráfico de
influéncias e ae ataque á autono.mia universitária -non en balde,
anda polo médio o PSOE- e
. non podia faltar un ataque implícito ao idioma galego.
Todo iso misturado nunha liorta legal e de acusacións mutuas
non valeiras de ameazas, alcumes e descalificac_ións dunha
clase universitária que se quer
apresentar "modélica" e "delicada". -

Unha história chea de
contradicións e fóbio antigalega
Os prolegómenos da polémica

está inmersa e!1 cuestión. litixosa por razón de idioma, o que procon Suevos, polo que non pode- vocou o anulamento . da última
ria formar parte do tril;>unal.
proba · no antetiór concurso.
Carlos Pajares mesmo chega a "Agora non se fai rectificar a Codicer que a pretensión de Sue- - misión, senón que se discrimina
vos é un claro abuso do Direito e a un .aspirante á cátedra".
incorre claramente en ·manifesto
"As razóns aducida~ para o
"fraude de lei".
traslado a Madrid antóxanse tora
~ Queda asi lexitimada, para o
de lugar Pür canto nen das actas
Reitorado, a composición da Co- do concurso celebrado en Abril
misión, da que demite o presi- do 87, nen das actuacións do
dente Cortiñas qi.Jen, en carta reitorado, se pode deducir a
enviada ao reitor, recoñece a sua existéncia de altercados. En todo
neutralidade no concurso.
caso, que se diga qué~ os p~oEn setémbro pasado, a meio moveu, en qué consistiron e por
de notificación notarial, López qué non se tomaron as medidas
Suevos· é convocado ao concur- oportunas no seu momento".
so en Madrid e princípia así a
López Suevos quer saber a
longa série de liortas que desem- auténtica razón para talar agora
bocan no niovemento claustral. - de distúrbios "cando setenta lesionar gravemente os meus direiSupostas ameazas á
Carlos Pajares
tos como profesor e como galeComisión
go. A polémica non está xa no
xurdían no mes de Abril do ano
próprio concurso. Por riba del,
pa~ado.
_
O reitor xustifica a sua decisión ·
hai
un problema político de acoA cátedra de Economía Aplicade levar o concurso a Madrid
so a un idioma e a uns ideais".
da optaban López Suevos e Péalegando que os membros da ·
rez Tourif.ío. O prirnéiro achegaComisión non queren vir a San- ~ Non se queren
do ao sector nacionalista e-o setiago, .'Por mor das "ameazas",
testemuñas?
gundo próximo á equipa reitoral
vexac1ons e alcumes de que fo(noutrora . tora vicerrector nésa
ron obxecto na celebración do Mentres, nunha velada adverténequipa), e na actualidade · suqcía aos seus detractores, o reitor
anterior concurso ".
secretário de Transportes en Mateima e asegura que volvería acCarlos Pajares asegura que só
drid.·
tuar do mesmo xeito na.; mestiña duas solucións: convocar en
Rematado o concurso, un
mas circunstáncias. Carlos PajaSantiago coa policía na Universimembro do Tribunal, a profesora
res eré que a história non vai COfl
dade, ou levar o concurso a MaAna Yabart Sterling recoñece
drid. el 'e amósase como collido entre
que non. entrou a avalia-la obra
A sua decisión provoca a reaca espada e a parede, pola negacientífica do profesor López Sue- · ción de numerosos seitores relativa do tribunal a vir a Galiza.
vos "por estar escrita íntegracionados coa Universidade. SaPérez Touriño non quer falar.
mente en galego", idioma que
lientar o ~scrito remesado por 25
Aceita a decisión da Comisión e
ela· declara descoñecer. Mália altos cargos egucativos (decanon desminte nen confirma, "os
todo, ninguén considerou precinos, directores de Coléxios Unirumores intuitivos", que faJan da
so que renunciase a ser membro
versitários, xefes de departasua posíbel renúncia a apresenda Comisión.
mento) co rector, pedindo a anutarse ao concurso do dia 21 des_ Unha discriminación. semellanlación do traslado do concurso a
te mes, alá en Madrid.
te poderia desprenderse das ma· Un problema educativo no que
Mádrid.
nifestacións doutro membro do
se amosan -claras supeditacións
Favoritismo ·e ataques á
Tribunal, que asegurou que o feída vida académica a intereses
to de que a obra de Suevos esti- Autonomia Universitária
políticos; partidários ou mesmo
vese escrita en galega "limitaba
in_dividuais. O que queda no esAs razóns desta oposición ao
a sua :difusión e coñecemento".
curo e sen respos1a é a dúbida
traslado semellan óbvias.
· Ante o recurso de López Suesobre o respeito e a defensa da
O candidato oposto a Suevos,
vos, o reitor suspende a última
autonomía da Univ~rsidade galePérez Touriño, está na actualidaparte da oposición, pero non rega, e o emprego do idioma galede
en
Madrid,
exercendo
como
cusa a nengun membro do tribuga nela.
subsecretário de Transportes, da
nal. A un novo recurso do profeQuizais unha frase de López
man do PSOE. "Velaí un claro fasor discriminado, Carlos Pajares
Suevos, a xeito de interrogación,
cara
o
ex-vicerrector
.
voritismo
alega que a profesora Yabart
sexa a clave do asunto: "Ou é
da Universidade galega".
asegura, uns meses despois, (en
que setenta cometer urna injusVulnérase
o
direito
natural
dun
outubro dese ano), que "é incertic;a para a qual nom se desejam
profesor galego a · opositar na
to que non coñeza a língua galetestemunhas e se temem de ansua
t~rra
a
unha
Cátedra
na
Uniga en grao suficiente para poder
temao eventuais conseqüencias
valorar os méritos científicos de versidade da .que é docente.
no caso de essas testemunhas
Aténta·se contra a autonomía
López Suevos". Ao tempo, o reiexistirem?"
O
universitaria e o idioma galego,
tor rexeita as argumentacións de
por canto foi a discriminación
X. DOCAMPO/SANTIAGO
que este membro da comisión
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• Douscentos cientificos
galegos firmaron un documen-·
to contra a celulosa que se quer
instalar en Fazouro; ao tempo
que ADEGA anunciaba que ievaria a cabo mobilizacións e campañas para oporse á instalación
desta fábrica.
Os biólogos e xeólogos, fundamentalmente adscritos ás facultades de Bioloxia e Farmácia
da universidade galega, asi
como outros especialistas do
Instituto de lnvestigacións Agrá.,.
rias de Mabegondo, Misión Biolóxica de Galiza, Centro Forestal
de Lourizán, Plan Marisqueiro,
Instituto de lnvestigacións Mariñas e Instituto Oceanográfico, firmaron o manifesto anticelulosa,
para tratar de contrarrestar as
actuacións propagandísticas da
empresa alemana Feldmühle que
está intentando gañarse á opinión pública do país.
Nesta apresentación Carlos
Vales, s·ecretário Xeral de Adega,
apuntou a existéncia dunha contradición clara no governo galego que está a fomentar licéncias
de obras deste tipo cando ten
aprobadas unhas directrices tendentes a diversificar as espécies.
ADEGA recoñoceu que os eucaliptos se pagarán a bon précio
durante unha tempada, pero que
"lago, como vai ser un monopólio, van ser eles os que impoñan
o précio", manifestando que a
proposición de leí presentada
por iniciativa popular vai servir
para evitar o monocultivo.
O

•
Os traballadores do
Comité de empresa de
Alúmina-Aluminio despedidos despois do paro das cubas
electrolíticas poden ser readmitidos se a mediación do ConseUeiro de Traballo, Martínez Losada
chega a bo fin.
- O anúncio fixose despois de
que unha representación dos traballadores se entrevistase co
membro da Xunta. O que non
quixo precisar Martínez Losada
foi diante de que instáncias exerceria a sua mediación.
o

• O paro aumentou na
Galiza mentras sufrio un pequeno baixón no resto do estado, algo que xa ven sendo habitual, segundo dados do Instituto
Nacional de Emprego.
O incremento rexistado na Galiza foi do 0,73 por cento e 1.433
parados máis, distribuidos da seguinte maneira: Coruña o 0,82
por cento e 612 parados máis;
Lugo con un 0,88 por cento e
187 desempregados máis; Pontevedra con un 1 por cento de
suba e 738 parados máis, mentras que en Ourense o paro tivo
un descenso situado nun 0,44
por cento e 104 desempregados
menos.
O
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be consumarse o contrato,
-a platafórma off-shore·rematariase na ·Bazan

A escasa plantilla.de Astano dificulta.
a contratación dün buque noruegués
1

Pero estas notícias contradinse coa versión facilitada a diferentes meios informativos fe~ro
láns desde as compañías petrolíferas noruguesas que aseguran
que o buque PTS (barco de prospección e aprovisionamento) se
construirá en Astano. Para entender esfa surprendente contra-·
dición entre as duas partes imersas na negociación empresarial,
quizá haxa que retrotraerse á última se·mana do mes de Setembro. Concretamente o Martes 27
un concelleiro do PSOE do Ferrol
moi vinculado á UGT diríxese
aos meios informativos locais indicando que o. contrato do PTS,
que se viña talando desde o pasado mes de Decembro, estaba
xa praticamente ultimado e que
dito buque se constru'irá en Astano. O dirixente socialista citaba
fontes da televisión norueguesa
e pregaba discreción .sobre a
persoa que facilitara a información. Desde o país nórdico ás
!z compañias petrolíferas que van
~ encarregar o buque, . confirman
~ que Astano ten moitas posibili~ dades de adxudicarse o contra-

~-------------~---------~-< to,~ndaquenad~i~ónnav~do

"No 1984 non había traballo
en Astano e por iso nos
mandaron para os Fondos
de Promoción de Emprego,
e agora hai posibilidades de
traballo p·ero Astano non
pode afrontar porque gran
parte da sua plantilla está
ños F.P.E. e non nos queren
recuperar para a factoría".
Este era o razoamento dun
traballador excedente de
Astano ante as notícias
recollidas nos meios
informativos da posíbel
contratación para Astano da
construción dun buque
noruego denominado PTS,
e as versións que
apontaban a unha posíbel
finalización da plataforma
off shore en Bazán, para
poder cumprir os prazos de
entrega do barco fixados
polo armador noruegués.
De confirmarse estas informacións o estaleiro ferrolán da Bazán vería retrasado por uns meses o seu problema de falta de
carga de traballo 1 pero paralelamente confirmaríase a teoría de

que Astano coa sua plantilla actual (1.900 traballadores en canto
se apliquen as pre-xubilacións)
non só non poderá construir barcos, senón tampouco rematar o
artefacto off shore que lle foi encarregado pala empresa Drillmar.
Os apurados prazos de tempo
impostos ao parecer polo armador noruegués do P-TS -que
quer que o barco se lle ent(egue
antes de Xuño do 90- podería
tamén significar o definitivo cerre
da factoría de Perlio no caso en
que o buque non se dese rema·
tado para esa data.

Contrato non formalizado
A finais da pasada semana dirixentes de Comisións Obreiras de
Astano desprazábanse a Madrid
para demandar aclaracións sobre estas noticias na división naval do Instituto Nacional de ln-dústria. Alí os directivos -Go INI
asgurábanlles que o contrato
con Noruega non estaba ainda
formalizado e que previsibelmente até dentro de tres meses non
se resolva o proceso de negociaciónriniciado entre o Governo español e o nórdico que entre outros acordes, inclue a mencionada contratación.

Instituto Nacional de lndústria
desminten que se finalizase a ne-·
gociación, criticando aos meios
que fomentan esas esperanzas
cando non hái nada definitivo.
Posibelmente as diferéncias na
família socialista entre a UGT e
o PSOE estexan detras desta
polémica informativa, e ambas
duas partes pretendan levarse o
gato ao água anunciando o mencionado contrato, venciendo a
pel -do ursa antes de o cazar.
Pero independentemente desa
batalla, o posíbel contrato do buque parece confirmar a tendéncia á alza do mercado de construción naval mundial, e a imposibilidade de Astano de afrontar
ese novo ritmo coa estrutura deseñada pola administración central a través das diferentes reconversións. A actual tendéncia
do executivo a favorecer a flexi.:
bilización de plantillas e os contratos temporais, poderia levar a
encarar d novo auxe do sector
naval mediante a contratación de
compañías auxiliares que facilitasen, nunha hipotética caída do
mercado, a redución de 'plantillas
sen os custes políticos que para
o partido do governo .trouxo a
pasada reconversión.
E.

S~NFIZ/FERROL

1 Congreso da CXTG (Xui'lo 1.985)

·catrocentos delegados
e notábel expectación -__ ·

no 11 Congreso da CXTG
Consolidación organizativa,
repercusión exterior -e
situación do sindicalismo
nacionalista -lease
próposta de fusión coa
INTG- son os tres
aspee.tos que, a dicer da
dirección .do sindicato
nacionalista, centrarán o
segundo 9ongreso da CXTG
a celebrar os dias 14 e 15
dos correntes en Vigo.

tas dos demais órganos de dirección, entre eles a Comisión
Executiva e-o ~ecretário Xera~.

A fusión tema central
A situación do sindicalismo nacionalista, c~pítulo que engloba
o posíbel proceso de fusión coa
INTG, abordarase en base ás·ponéncias e enmendas apresentadas. En concreto, das 57 enmendas, 5 son novas propostas en
torno a este tema.
No ·Congreso será dada a coñecer tamén unha segunda parte
do informe do Consello Nacional,
non incluida nas ponéncias pu.,.
·blicadas, e que analisa os. últimos meses transcorridos a respeito da situación do sindicalis·mo naci0natista. En concreto e
referente á proposta realizada
pola INTG esta segunda parte do
informe incidirá na liña da resolución aprobada polo Consello Nacional do pasado dia 20, na que
se calificaba esta iniciativa de
"positiva ·no seu contido e inoportúna na saa a~ntación
temporal e formal". ,,
Ao congreso asistirán 391 delegados, 106 dos cales son mulleres. A CXTG cursou ademais
104 invitacións individuais; asi
como ás organizacións INTG,
colectivos de traballadores de
várias empresas e aos diputados
de disciplina galega (de CG . a
BNG, incluindo os independen.:
tes Mella e Cordeiro). Foron convidadas tamén diversas autoridades autonómicas, entre elas o
presidente González Laxe · e os
Conselleiros de lndústria e Traballo.
O custo -do congreso está cifrado nuns 3.millóns de pesetas.

Para Fernando Acuña, sec:etário
portavoz .da central, a repercusión internacionar do congreso
será "do máximo nível, dándolle
J.mha dimel'.lsión nova no ámbito
do sindicalísmo nacionalista".
Estarán presentes, ségundo o
previsto, representacións de Afganistán, lntersindical portuguesa, UNPS do Salvador, PTUF de
Palestina, UNTA de Angola e
· OPCC de Polónia, asi como o director · da edición portuguesa da
revista do FSM, Alexandre Castanheira.
Acomodar a estructura organizativa ás novas necesidades é
o~tro dos ptopc)sitos da dirección, dado "o crecimento da
central, traducido nun aumento
do 63 por cento de afiliados cotizantes en dous anos, o que trae
consigo unhas novas necesidades organiz;ativas".
O máximo órgano da central
seguirá a ser o Consello Nacio. nal, formado por· 90 membros,
un tércio dos cales serán elexidos no congreso e os dol)s tércios restantes serano através
das comarcas os distintos sindicatos de rama. O congreso deb~rá aprobar tamén as propos-
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MARROCOS

2 rotas de 1 cada uríha. Índia Central e Ne- · Rota de 20 días visitando a. zona do Rif; as
pal, visitando Delhi, Rajasthan, Agra, Bena- · cidades imperiais de Fez,. Meknés, Marrakech
e Rabat; o Parque Nacional do Toubakl; as
réS, Bombay, Kathmandú e Pokhara. Précio:
Kasbash, á beira do Deserto do Sahara. Pré- .
1 196.000 Pta ..Saidas: (Índia Central e Nepal) ·cio:
68.000 Pta. Saidas: 1 ao 20 de Outubro;
4 ao 31 ,Outubro; 1 ao 28 de Novembro e
1ao20·de Novembro.
'
·
Saidas: (India do Sul) 4 ao 31 Outubro.

EXIPTO-XORDÁNIA

1 mes en· autocaravana acondicionada, visitando Cairo, ·Aswan, Luxor, 2 días en falúa ·
polo Nilo, Mar Roxo, ~inaí, Petra e Am!')~n. ·.
Précio: 175.000 Pta. Saidas: 2 ~o 20 de Qutubro; .2 ao 29 de Novembro.

KÉNIA
24 días recorrer os grand~ parqu~ naturais,
aldeas c0mo Nairobi e· Mombasa e as maravillosas praias do.. fndico·. Précio: 208.000
Pta. Saidas: 6 ao 29 de Outubro; 2 ao·.26 de
.Novembro.

Al..XÉRIA:
O GRANDE ERG OCCIDENTAL

. ~erino, as grandes dunas e as cid.acles oasiS
como El Golea, Ghardaia, etc. Précio: ·
79.000 Pta. Saidas: 30 de Setembro ao 16
de Outubro; 4 ao 20 de Novembro.

E ademá~, Trekkings· polós Annapun1as · ·
en-Outubro; pola Patagónia en Novembro;
e polo Ac~mcágua· en Decembro.

Viaxando durante· 17 días para coñecer as Tamén tarifas ·aéreas. económicas ·a calquer..
. máis impresionantes p~i~es do ~":hara Al- : lugar do mundo.

dffosuz
CLUB DE VIAJEROS

kondo de·Sont Peré, 11. f:f Jo.· 08010·8orcelona •Tlf.: 302·50 81
ledesma,?, 1· izqda·.48001-Bilboo· Tlfs.: 424 42 65·424 22.15
Rod;iguez Son Pedro, 2. Of. 1202 •28015-ModricHlfs.: "5 11 45
._
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FRANQUISMO CON .
ANESTÉSIA'
,

-

·Pastor Alonso·

-

franquismo deixaba traslucir. P
diante seu pasaron as folgas d )l'Jiilj._"""
e xa na uhiversidade formou pa
de ERGA.

'O PSOE cree que tqdo o muh~o ten ·un préciO' ·.
. -.~

A sua traxectória política alca
rango público en Narón, n
eleicións municipais do 83,_"on
lle arrabuñamos tres concellai
cando non tiñamos ningun, a
home que daquela era un intoc
bel: Aneiros".

-ZO!J

Médico, pioneiro na realización de vasectomias ·poro que estivo a ponto de
Despois de Narón pasou do
meses en Portugal, onde realizou
ser descolexiado-,
master en saude pública. Pero
exconcellal en Narón polo
BNG e actual a1calde de Noia, · sua laboura de profisional da me
ciña xa o levara a ser un notório
acosado por unha multitude
namizador dun colectivo de mé
de querellas -"Diaz Fornas,
cos en paro. "A sanidade é un d
~ o anterior alcalde, está na
tres referentes clave para sab
· Comisión de Xustícia e·
como vai unha sociedade, xun
Interior do Congreso e desde co ensino e a xustícia. Na sanida
nós adicámonos a movilizar a
aí move os fios"-, Pastor
Alonso afirma que "non saben usuários que son os convidados
o favor que me están facendo, pedra do sistema. Levamos un p
pel de información e de facer
nas próximas sacaremos
xente conscente dos seus direito
maioria absoluta".
Por exemplo un ha lei do 74 die

•

M.VEIGA

Cando tiña catorce anos, é dicer
hai vinte, no seu Ferrol natal, coñeceu a tripulación dun barco cubano. Chamoulle a atención o enorme
interés que tiñan polo xadr_ez._ afei:zón que er compartia, ou o feito de
que ali se derán clases ou d inexis. téncia de diferéncias de trato entre
~s diferentes rangos. Foron as
suas primeiras nocións de política,
d~ que existia algo mrus do que o

que ali onde se reunian máis
cinco mil cartillas da segurid
$acial habia direito a un servicio
urxéncias. lso non existía en mo
tas povoacións. De feíto estou f
!ando de hai dez anos e cand
chegamos a Noia encontrámon
co mesmo problema".

A ponto de ser
descolexiado pola
vasectomia
Mais, no campo médico, o que
fundiu a sona de Pastor Alons
alén mesmo do território galega, f
o de ser un pioneiro na aplicaci ·
da _vasectomia. "Neste país o cód

remio·de Narrativa
Torrente 881/ester
J

Un premio con todas-as letras
A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA convoca, por primeira
vez e cqn carácter anual, o "Premio de narrativa Torrente Ballester".
Estrato das Basesº:
-Para orixinais inéditos escritos en galego ou _castellan9.
-Premio: 2 millóns de pesetas e publicacjón da obra.

-Prazo recepción orixinais: ata o 30 de Novembro de 1988 na Sección dé Cul~ura e Deportes da Deputación Provincial de A Coruña.
Desta forma qo/aboramos coa cultura: En homenaxe a un gran escritor galega, Torrente Ballester, damos un premio con todas as letras.
<
I

·'

a:o.

. ; (} .As Bases teñen sido publicadas no
dá Provincia de A Corufia, o 15 .
de·Setembro do presente ano. Para cafquer información porse en comunica- ..
ción coa Deputación Provincial de ACofl,Jña, na rúa Rego de Auga, ftf 37.
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go·penal.seguia no paleolítico·e ·es·- ·cerlle perder o medo. En Noia fi~e- ~ · eles, entÓn téñen que dicer que é
Noia pasoulle isto, ao·mellor c.anditaba condenado con pena de pri- mos manifestacións e non o.crian, < un tato, utiliza~ os~· medios de ée- · · dato ·non, o deixaron·· Ir na lista. E
nós o que fixémos foi irlle sachar
sión maiár .º e~terilizar a unha per- po~que non as houber~- no~ ú_l~1mos':·_ m~ni~'áción, . q~~ si -ten ~ ,_naris ·de
~ºª·. c~ns1dera.~ase. ?Orno u~~~ qumce anos .. ,Non ~~- mov1hzaba · pl~st1c.~ •. ~ue s1 ~s P:arano100 OIJ-~S- • ·as patacas ao··. c~mpo do PSOE.
· mut1lac1on. A mm fac1ame gracia - por unha opc100;-poht1ca concreta,_ qu1zofrernco; metenche medo -COA'· E cal vai ser 0 futuro no ·concello?
porque .eu no 74·e 76 vira en Jngla- senón por terpas ,pontóais e aí está ameazas telefónicas,- ca" dos··xuí., .
.. ·. _. .
·
· ·_.
.terra que un dos. !f1ét<;>~OS usadísi.: o secreto. En"base á~ ~ecesidades_. cios, utiliza~ c94sas que .eles. con- ·~e ~ro~lm~ fut~o_ ·e ..espera~dor
0
mos era a estenhzac1on, tanto no' · e problemas que ha1, t1 tomas un- trolan perfe!tamente, por exemplo
t ~ ~~e . os he~. m~rc a. un
home como na muller, pero sobre- has medidas, presionas e deman- as areeiras: · habia· quince números cen m ~
que ~
ez anos
todo no home porque era moito das no organismo correspondente da Garda Civil que en nengun mo- que P?~ 1 ª estar funci~nando, per.o
máis prática e segura. Aqui non se e obtés uns resultados. Agora irnos mento interviron, agardando a que el~s d 1?1 que ,non tman terreo.
puido facer ate o· ano 83, cando a movilizar por un hospital comarcal se queimara todo e se o governa- Agor~. irnos revisar 0 Plan· de _Orúltima reforma urxente do có9igo e creo que contamos co apoio dos dor manda ·non intervlr é por algo. · deacion Urban que e~es non quixepenal. Eu empecei daqüela, no viciños para todas· estas accións".
Se hai todo un diputado do Con- ron facer, porque asi- espec~~aban .
. .
.
greso, como Diaz Fornas, ali pre- mellar. Esta 0 ter:na da estacion de
contexto ademais dunha · sociedasente e non interven_ para. nada e aut<;>buse~... pes1e a que non nos
de machista, onde se lle podia dar Socialismo e anestés1a
unha medalla ao valor aos primei- Ligándoo coa sua profisión, Pastor despois no auto de procesamento e~~an dando nengunha sub~~n~
ros. que se operaron, porque lles Alonso utiliza un simil médico para nen se lle alu<;te é que_teñen direito cion. Aumenta~os ª. recaudacion,
chamaban _de todo. Nós _fíxemos se referir ao momento político. de pernada. E dicer teñen inr:nuni- pasto que habia moita xente_ que
labor de divulgación, pero en moi- "Para arrincar un brazo, pódese dade parlamentária e todas as non estab~ nen censad~. Hai outos máis temas. Ese saltou porque .arrincar· sen anestésia que era o querellas pareinas eu".
tras Cl;lestions como
hmp~za ou
0
al_uma~o; Unha corrupc1on n?
vineran autobuses de Madrid e ti- método de Franco ou, moito máis
vera moita repercusión. De súpeto sofisticadamente, cunha simples
fonci~nanado enorme .. Dem~s mo1nós que eramos os periféricos, os infiltración de anestésia nun nérvio O futuro do concello é
ta cana e darem~s mo1ta ma1~ para
terceiromundistas, resulta que lles e sácaslle o brazo sen que se ente- esperanzador
que , a~uelo fu!J<?~one e estena ,c:io
levabamos anos de vantaxe e tiñan re que é o método de Felipe Gonservicio dos Vl?mos e nada i:nais.
que vir en excursións de Alicante zalez, asi fan coa mocedade ou
En opinión de Pastor Alonso, a O que non pod1amqs cons~':1tir era
ou de Madrid a facer un ha opera- cos sectores que consideren connova lei para os concellos é · máis ter qu,~ pactar co secretario que
ción moi sinxela. Non 0 facian por flictivos"
retrógada que a Leí de Réxime Lo- era_ !lla1s ou menos o que nos proQuizá, continuando coa metáfocal do franquismo. "Fixérona a sua poma_'}· Co PSOE aumentou a c~cuestións relixiosas ou porque non
querian. Xeráronse unhas tensions ra, Noia sexa un pequeno cáncer
medida, dándolle todo o poder ao rrupc1on. Se o concello noso est1-:nioi grandes e chegou a haber reu- para 0 PSOE. Diaz Fornas, diputaalcalde e agora fastidialle que nós vese antes governado por AP segovernemos con cinco concellais guro qu_e estes ~emas que. ~~xe
nións no consello xeral de Coléxios do no Congreso, perdeu a alcaldía
de Médicos para descolexiarme".
e con ela 0 seu partido quedou sen
de dazasete, pero non ternos opo- ~o~ .motivo de pleitos etc rec1bman
a Diputación da Coruña. "A área do
sición, temos ·maioria absoluta, ao facilidades do governo e de todos,
Despois de Narón veu Noia e xa Barbanza era un feudo do PSOE e
grupo do PSOE foiselle unha con- pero como o que queren é tapar o
se di que aonde chega arrasa.
de momento xa perdeu Noia, Riveicellala, ao grupo de AP fóronselle que.fixo o PSOE, pois son capaces
·· · b 1
tres e o CDS que está cos que de todo, ate de mandarche ún por- ·
B ·
O
que
pasa
é
que
hai
un
problema
(:
mandan, pois tamén se veu para tugués, porqué xa me pintaron o
grande de falta de información. A ra:, o1ro que tinan ma1ona a so uta
aqui".
,
_
coche, ameazas etc e iso · o
maioria das institucións están moi
PSOE -~ .
·
.
distantes ao viciño e este sopór- En calquera caso, Noia é hoxe o
Actualmente, porexemplo, o alu' taas como soporta pagar impos- epicentro comarcal para moitos
ESTIONAMOS BEN
mado que ia ir en doce millóns,
tas. O concello é un sitio onde se médios de comunicación e instánhoubo unha empresa que nos ofevan a pagar causas e a que che cias oficiais. As campañas de PORQUE NON SE
· receu un presuposto de cinco mimetan multas, esa é a idea que ten descrédito, en contra da actual al- ROUBA'
~;:;_;;~;..:._;:'------.----llóns menos en pontos de luz. Tramoita xente. Cando chega alguen caldía, sucédense unhas a outras.
dicionalmente
eses cinco millóns /
As
palabras
·
do
alcalde
de
Noia
O
PSOE
parte
da
base
de
que
todo
que trata os temas doutra maneira,
a respeito do PSOE son nídias. "A quedaban no peto de alguen e non
que ademais confian nel, porque o mundo ten un précio. E eu creo
alternativa ao PSOE está dentro. -pasaba naqa, por iso nós xestionatamén confían no seu traballo pro- que non. Como non lles encaixa
Cando haxa máis . comensais que mos ben; porque non sé rouba e
fisional e iso engadido a que hai que unha persoa que está teoricaplatos na mesa, que é o que está ademais tacemos moitas máis caugovemantes moi desgastados, mente en aceitábel situación ecoO
pasando agora, virá a ruptura e e~ sas".
pois só faJta movilizar á xente e fa- nómica e social se revire contra
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ª
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'Os viciños

Jeñen que ver.
_ _qµe ti arrisc~ !
n~ defensa dris
seus int0reses'
Pero ser médico trae consigo
unhas grandes ventaxas.
Non, eu creo que aqui o máximo poder, no meio rural e u~- ·
bán pequeno, teno a lgrexa.
Logo., claro, na medida na que - .,,
ocupas un posto de responsabilidade pública tes máis acceso á xente, pero a xente póde.te votar ou non, e sobre todo . .
os viciños teñen que ver que ti ·'
arriscas. na defensa dos seus
intereses~ que ·intentas facer
algo ainda que .sexa contracorrente, pero en benef}cio deles
e aí está a diferéncia, porque
en Narón, po[ exemplo, apresentámonos tres médicos as
eleicións e os outros dous non
sairon. Apreséntanse moitos
avogados, ~oitos médicos ou
carpinteiros. Se o médico é
bon é un activo para el, pero
se o carpinteiro é bon tamén r-.
lte é un activo. O que pasa cos
médicos, tal como está a asrsténcia sanitária aqui, é que en
vez de ser un activo é un pasivo, non atenden ben.
O· secreto ~ngade Pas- ·
tor- só está en chegar a unha _
comunidade e valorar as suas
necesidades, establecer unhas
prioridades e movilizar ao vi'ciños. Por que? Porque os viciños sinten esa necesidade, o
que pasa é que moitas veces
ignoran o direito e a posibilida. de que teñen de conseguilo.

ertame de Artes Plásticas
Isaac DíBz.·Pardo
·Estamos pota Arte
A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA convoca, o certamé de
Artes Plásticas "Isaac Diaz Pardo" para fomentar e estimular a cria~
ción dunha arte c;Jiferencial para a Galicia.
Estracto de Bases7:
-Para artistas residentes na Galicia eobras non premiadas con anterioridade. .
· - · · ·
· .
.
Abertó apintura, .escultura, deseño gráfico eindustrial, arquitectura
etc.
-Dotación: 4 millóns de__ pesetas para prem(ar e/Of! adquerir
as obras que o Xuri estime;
.

-Prazo presentación solicitudes: 16 Novemb;o de 1980.
Así colaboramos coa' formación artística dos nosos mozos incenti: vando a súa criatividade e difusión. Porque estamos pota arte.

.
'

(*)As Bases teñen sido publicadas no B.O. da Provincia de A Coruña, o 15
de Setembro .do presente ano. Para calquer información porse en comunicación coa Deputación Provincial de A Coruña,·na rúa Ref¡O de.Agua, ff 3T.
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GALIZA EMUNDQ
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f Mt$QRA$ MUNICIPAIS
Fene, Corcubión, Negreira·e Oleiros crian a asociación EMUGA.

··. As ondas municipais galegáS ·aVanzan
Os catro concellos galegas
que cantan con emisoras
de rádio de frecuéncia
modulada-están a ·dar
nestes dias os pasos
ó
necesários para a criacz·
_ ..
· dunha asociación
intermunicipal que defe da
os seus ·intereses. No Pleno
do Concello de Fene xa
foron aprobados 9s
estatutos de EMUGA
(Emisoras Municipais
Galegas) e nas próximas
semanas farán o próprio
Corcubión, Negreira e
Oleiros.

'

1

A existéncia de diferentes·'formacións políticas á frente dos catro
concellos que puxeron en marcha emisoras municipais, (BNG
en Fen.e e Corcubión, P$0E en
Negreira e independentes de esquerda en Oleiros) non impediu
que desde o mes de Maio do
- -. presente ano representantes das
Corporacións citadas mantivesen distintas réunións que rema-

taran co acordo de criar unha
asociación, cando é xa iminente
a legalización das rádios locais
de propriedade in.stitucional.
As mesmas condicións da legalización, a necesidade de conquerir financiación supra-municipal para as emisoras, ou a organización de actividades que conduzan ao aperfeizoamento das
respectivas programacións son
alguns dos temas que afrontará
no futuro máis imediato a asociación EMUGA. Pero de mómento
quizá o asunto m~is preocupante
para os rexedores destes concellos sexa o cariz co que se pro-

duza a legalización das emiso:..
ras. Fontes do Ministério de
·Transportes e Comunicacións
aseguran que hun prazo máximo
de trinta días se püblicará o Plan
Nacional Técnico, onde entre outras cuestións se fixará a potén. cia máxima permitida a c'ada rádio muni~ipal, asi como o ponto
do dial no que deber.á realizar a
sua emisión. Posteriormente a
Xunta da Galiza -publicará unha
arde de convocatória a onde se
poderá acollar . calquer concello
galega que xa teña unha emisora
ou que pretenda instalala.
·
Máis alá do imiriente "status"
legal d.as emisoras municipais,
- EMUGA procurará conseguir que
a Xunta, as Deputacións Provinciais ou o Instituto · Nacional de
· Emprego colaboren economicamente para o sostimento deses
meios informativos locais, ao
igual que o v~ñen face-ndo os
seus organismos homólogos en
· Cataluña ou Anc;falucia_,__Paralelamente "Emisoras MtJ- ·
nicipáis Galegas" conta entre a
sua carteira de prioridades a ar.:

todefinición tan clara e concteta
ganización de diferentes ·actividades que contribuan a acadar . como a que· se formula nos estaun ha mellor cualificación profi- \ tutos de EMUGA. No citado tex:.
to expecifícase que as emisoras
sional dos traballadores das prómunicipais deberán cumprir conprias emisoras. Este obxectivo
dicións tais como ser meios intalvez requira unha reduplicación
formativos de titularidade públide esfoq:os, xa que a caréncia
ca, comprometidos co proceso
dunha Faculdade de Ciéncias da
de normalización lingüística e
Información na Galiza . provoca
cult1:-1ral da Galiza, cuxa prograunha escasez de profisionais da
mación sexa de ámbito local e
rádio e do periodismo en xeral,
que non teña fins de lucro, adeque incrementa os atrancos e as
mais de contar con órgaos de
dificuldades dos meios de inforxestión pluralistas e con repre- ·
mación locais.
sentación do movimento veciñal.
exemplo ~atalán
Polo momento son só catro as
emisoras municipais galegas,
Xa desde hai anos as emisoras
pero nos próximos meses, e somunicipais catalanas -unh.as
cento cincuenta- levaron a .bretodo a partir da sua legalizacaba unha iniciativa similar á que ·ción, non cabe dúbida de que as
rádios locais proliferarán podenagora promoven catro concellos
do chegar a converterse en imgalegas. EMUC (Emisoras Muniportantes meios informativos alcipais Catalanas) leva anos de
ternativos que fagan frente á
experiéncia na defensa dos seus
asociados, na. loita pola legaliza- · onda de uniformación que predomina nas grandes empresas
ción e na. organización de difeda información. EMUGA pode
rentes actividades. Pero quizá a
xogar un papel crucial nese proprópria diversidade en múltiples
ceso.
O
aspectos das rádios de Cataluña
E. SANFIZ/FERROL
lles impedise chegar a unha au-

o·

1

DEPORTE NA ESQOLA

SQ

cheg~rá

a parte dos nenas galegas

O programa deportivo da Xunta fB.lla pola base
Máis de cen mil xóvenes galegas
·entrarán no programa deseñado
pola Xunta, "Deporte en ldade
Escolar" que foi presentado a senián pasada para o curso 198889.
Segundo os ·seus responsábeis, o Director Xeral de Xuventude e Deporte, Xosé 'Otero e o
Director Xeral de E.X.B, Xosé
Luis Novo, preténdese conseguir
· que os escofinas galegas practiquen deporte, indpendentemente das suas aptitudes e condición física.
Para isto poñeranse en marcha
sete prqgramas. Por un lado as
competicións escolares que se

A Dirección Xeral de
Xuventude e Deportes
apresentou o programa de
actividade deportiva en
idade escola'r para o curso
88-89. Un proxecto que
califican como "ambicioso
e aberto que quer recoller a
._meirande parte das
correntes educativas
refere'ntes á práctica
deportiva dos escolinos",
cun obxectivo principal:
"conseguir xeralitar a
práctica deportiva na futura
sociedad E? galega":
,,,,

.

.

viñan desenrolando con gran
participación e, por outro, propostas que van desde o piragüis-·
mo e natación até vela, montañismo ou esqui.

As novidades
Como navidades reseñar o programa de actividades deportivorecriativas para os rapaces que
non destaquen palas suas aptitudes físicas ou dep.ortiv51s e as
escalas deportivas. Estas, que
se extenderán por todo o território nacion~I, serán, segundo os
res'pof!sábeis, unha das pezas
base do proxecto.
Xosé Otero afirmou que "habe-

'-

UN PROGRAMA
ÓUE
RENXE
.
.

rá escalas deportivas en todos
os axuntamentos galegas, abrindo os albergues que están pechados no inverno para que os
rapaces podan practicar distintos deportes". As sesións poden
durar unha semán completa ou
so os fins de semán.
Entre as aulas que van abrir
encontranse a estación de Manzaneda.
Xosé Luis Novo fixo tamén especial fincapé na importáncia do
deporte dentro do sistema escolar, "tendo en conta que nos encamiñamos cara unha sociedade
na que o ócio xogará un papel
PUCHEIRO
importante".

/

.

Neste sentido tíoubo un retroceso nos· empregan nas suas comparecéncias nen
O programa deportivo da Xunta de Galíza,
a ligan a actividade deportiva, cando, nos
renxe como van renxer os osos dos nosos últimos anos. ·
primeiros anos, ten que ser unha mesma
Cando poñia a verba "ximnásia", faciao
nenas. E é asi porque se confeciona o
causa.
plan, dinque ambicioso, sen pór as bases · conscentemente, empregándoa no senso
pexorativo que se lle daba cando o franmínimas . .
POU~O NOVO NO PROXECTO ·
quismo. Agora, nos p.-imeiros níveis dos
Se quixesen face~ as cousas, "seguindo escolares, e ainda na maioria dos centros
Por outra, banda no proxecto hai muí pou· cal~Bera c_
orrente educativa" o primeiro de/ BUP, non difire moito daqueles anos,
co novo, segue as liñas que se viñan deque deberían era implantar no ensino tanto por non darlle a verdadeira imporsenrolando en canto ·as competicións, xa
unha verdadeira educación física. Non táncia cómo por estar impartida ~sta asiginstauradas no franquismo, pero que agoirnos explicar a importáncia que ten a edu- natura por persoas que; P,Oden te¡ a maior
ra funcionan moito pior pois, o ano pasa. cación física na formación dos rapaces. É vontad~ do mundo, pero non están capado, foron moitos coléxios o que non pudealgo sabido por .todos, pero. non tido en citadas.
ron competir.
co'nta na Gáliza donde a maioria dos rapaA "gran novidade". das escalas que, en
Reclamar profesorés específicos con
ces da EXB cantan con tan só unha hora cursos de reciclaxe e igualdade de trato
princípio pode parecer positiva, ten algunsemanal de "ximnásia", segundo dado con calquera outra asignatura non ten por
has eivas. A primeira que só se poderán
significativo contrastado nos colexios de que parecer unha utopia, senón algo inbeneficiar dela ·os ·rapaces máis privilexiaVigo. Asi non se pode pretender nen que dispensábel se queremos sair dunha esdos, _aó ter que pagar a estáncia, favorepractique deporte competitivo nunhas cota terceiromundista, por moitos ordena- . cendo, ademáis, con esta medida, a de. condicións mínimas, nen que sexa un es- dores que instalen nas aulas. ·
terminadas .empresas como Meisa, de
- tudante equilibrado; hipqtecando, adeManzaneda. Haba.ría que determinar taPero, aos responsábeis político.:educamáis, a sua formación-cultura física de ~ivos da Xunta, iso de educación física pamén cales son as condición$ para acceder
por vida.
rece soarlle extraño, ou polo menos non a · a estes curs.os, algo queainda descoñezo.

Ademais, este plan, só vai a áfectar a
uns cen mil alumnos, segundo dados da
Xunta, o que quer dicer que van quedar
. fóra del máis de catrocentos mil rapaces
que, claro está, van ser os das áreas rurais principalmente.
Bótase tamén en falta a inclusión de deportes autóctonos, algo que xa é consustancial en toda a política da Xunta e, tan
lamentábel, como incompre.nsibel.Pero a "mentalidade deportiva" da Xunta. pode · quedar marcada pota diferenciación qué pretenden facer cos neno~ "qué
non destacan potas aptitudes físicas ou
deportivas"' que van ser incÍuidos en actividades deportivo-recreativas, esquec~n
do que as actitudes fisicas tañen que,
precisamente· criarse a estas idades e as
deportivas hai que utilízalas para formar
as precisas condicións .físicas. Asi na Gal iza néngun enclenq4e chegará non xa a
campión, senón a estar ben desenrolado
fisicamente.
·
· ·· · ·n
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Mentres ~ discusión so~re a viá institu<?ional pinochetista divide á esquerda

A burguesia chilena util.iza o non
para unha transición da ditadura que respeite o seu poder
O trunfo do non en Chile
contribue a aillar
poi íticamente ao
pinochetismo e promove o
início de negociacions no
seo da burguesia para
asegurar o tránsito pacífico
e ordeado de cara a un
réxime de democrácia
vixiada. Da matizada
resisténcia coa que o
governo militar asume sua
derrota nas urnas pode
interpretarse que a alianza
conservadora sae trunfante
apesar de todo no seu
intento de impoñer un
cámbio político formal e de
subordinar a oposición
golpista.

con grande resisténcia en boa
· parte da oposición. Dunha banda, a oposición burguesa e pequeno burguesa embarcouse no
esquema institucionalizador · da
ditadura por mor. do realismo político formulado coma estratéxia
posibilista e abandonando todas
as. bandeiras levantadas entre
1983 e l986. Da óutra banda, a
esquerda non conseguiu promover unha alternativa unitária que
puxese en custión o plan de institucionalización. E no decurso
de 1987 a esquerda viviría novo~
desgas.tes das suas alianzas políticas entre os que hai que destacar a ralentización e. división de
feíto de Esquerda Unida e o desgaste das suas forzas principais
en agudas discusións internas
sobre o camiño a seguir frente
do novo horizonte político

a

A constitución aprobada no ano
1980, nun referendo carente de
toda garantía democrática constitue a base á que agora se aferra
o govemo militar para se perpetuar despois que teñan que regresar aos cuarteis. Seria inxénuo pensar que o edificio legal
levantado por Pinochet durante
quince anos de terror pode deixar escrito o que vai ser o futuro
de Chile. Pero esta lei da dictadura engada xa a unha parte da
oposición como via posibilista.
"Pensamos -declara pouco
despois de se coñecer o resultado da consulta o dirixente socialista Camilo Escalona- que no
noso país, para facer posíbel a
democrácia requírese o consenso de todos e nese todos non se
exclue ás forzas armadas". Escalona vice-presidente da coalición
Esquerda Unida, que se forma
con partidos socialistas e socialcristianos, mostrouse contrário
ao proceso dos militares e favorábel só aos mecanismos que
permitan ao país coñecer a verdade da represión, a tortura e a
morte.

Unha misión histórica
Esquerda Unida gabou incluso a
atitude responsábel do partido

A preséncia militar na xomada eleitoral, contrasta coa imaxe C.uñ Pinochet votando e de civil.

de Renovación Nacional, un dos
grupos que apoian ao réxime de
Pinochet por teren recoñecido
públicamente a vantaxe do non
no plebiscito. ''As forzas armadas chilenas -declaro u An íbal
Palma- teñen unha misión histórica que cumprir e deben .se integrar novamente no povo. No
xogo democrático os militares
poderían seren sempre os vencedores do mañá sempre que se
respeiten as regras do xogo."
Por parte da esquerda que asumiu o Referendo, a convocatória
a tareas de apoio ás forzas burguesas en conflito coa ditadura
anunciase xa en condicións semellantes, alomenos na forma,

aos chama.mentos que se fixeran
desde unha parte da oposición
durante a transición do Franquismo.
Dependerá da consecuéncia
da própria esquerda e da autonomia de clase do movemento
popular, que a sua própria forza
se sume a continuidade do pinochetismo que está a reclamar
unha parte da burguesía ou a renovación que votou a maioría.
De feíto, o referendo é unha peza
dentro da recuperación-da iniciativa política da Ditadura que se
produce a finais de 1986 despois
da división da oposición na folga
de Xullo do mesmo ano. No de-·

cursó de 1987 esta iniciativa parecía esmagadora: ditáronse leis
poi íticas sobre rexisto eleitoral e
asociacionismo político e se
consagrou a .exclusión legal da
esquerda (a lei que regulamenta
a aplieación do artigo Oitavo da
Constitución e a sua primeira
proba prática ca xuício a Clodomiro Alme_ida. Ao mesmo tempo que cede estes pequenos espácios de poder, a Ditadura mantén
a represión sobre as forzas de
esquerda, en particular contra
todo intento de loita armada e os
seus apoios poi íticos.

Realismo polític<;>
De feito esta ofensfva

no~

topou

Contado, a dinámica da oposición despois do rete"rendo sobrepasa con móito as previsión da
Ditadura na altura de 19791980. Os estrategas políticos do
pinochetismo concebiran o esquema de institucionalización do
réxime coa culminación do plebiscito. O Si, que os usurpadores
agardaban coa colaboración ao
seu favor dos anos de siléncio e
repfesión e do novo caciquismo
político-económico, habería de
lexitimar formalmente non só o
· réxime senón tamén a Pinochet
como xefe do Estado. Esperába-·
se tamén que a oposición burguesa gardase silencio á vista do
seu poder multiplicado polo modelo económico; O avance do
barco conservador coas velas
portantes baixo o vento do non
siñif.icaría de feitO unha de~rota
para a oposición á Ditadura.
Desde a esqu~rda son moitas as
voces que a partir deste trunfo
nas urnas chaman a levantar as
bandeiras da loita popular·e democrática. O non limitado a ese
canle estreito e redutor da constitución pinochetista exorcisaría
por anos a vir a plena recuperación das liberdades. O

A DITADURA DOS IÑORANTES
ANTÓNIO OLIVES Q~INTAS

Cando pos o pé en Chile decatas-te, supetamente, do lugar no que te atopas,
nun estado policial , e sintes as olladas
nas tuas costas, as olladas qos policías
que asexan tras das fiestras. E unha sensación inexplicábel, pero que se sinte.
Misturado coa xente, na rua ou nos locais
públicos, ves un pavo ledo, pero -amedrentado, magoado polo xugo de algo innatural e contraditório coa sua forma de
ser, coas suas raigames.
O povo chileno está, políticamente, moi
preparado, e nese plano é, con moito, suque adoitamos topar nas nasas
perior
ruas, pero silenciado pala ·simples razón
da forza das armas. Poderiamos salientar,
aquí, o lema das Forz;:is Armadas chilenas
"Por la razón o por la fuerza". Os militares consideran-se in_vestidos polo poder
de Deus e como os seus enviados·actuan.
Nembargantes, riun . pavo onde o 80 por ·
cento da povoación é católica, os fregueses militan na Bemocrácia Cristiana, no
socialismo ou · no comunismo, senda os ·
"enviados divinos" os non praticantes. Eis
un exemplo: na illa de Chiloé coñeca,mos
.unha parróquia, de sacerdote progresista,
. na que os que ian á Misa -eran- socialistas
ou comunistas. Qs do Réxime, non. As vicarias atopan-se, agora, implicadas de
cheo na recuperación da democrácia e

ªº

aprol dos Direitos Humanos, especialmente ausentes en Chile.
Como resumo desta primeira impresión,
direi que Chile é un povo demócrata, culto e extraordinariamente preparado para
o exercicio dunha auténtica e real democrácia. Pola contra, os seus actuais governantes son unha banda de iñorantes ousados q!)e malgovernan nun país rico 'coa
única senrazón do poder da opresión e o
amedrentamento.
A miña particular, e, -xa que lago, subxectiva opinión sobre o desenvolvemnto
do plebiscito do pasado dia cinco, voutentar relatá-la en póucas liñas, ainda .que
con anedotário poderia encher mareas de·
fólios.
O acto plebiscitário en ·si mesmo, quer
dicer, o feíto da emisión do sufráxio, foi
limpo. Non había máis remédio, non houbo trampa nen engano nisto, como tam. pouco no reconto, mália que nalgunhas
mesas onde estivemos de observadores,
houbese soldados pagando 500 ·pesos
polo voto positivo ao ditádor Pinochet. .
O fraude eleitoral foi prévio, e condicionou, en grande medida, a vótación. As
constantes provocacións das Forzas Ar. madas, as forzas para-militares, a prepoténcia do "Comando do Si", a descarada
.manipulación dos ty1eios de Comunica-

ción, a TV, a rádio, os xornais ... e, por se
pero a · parte humana ten o seuaquél.
far pouco, as presións que so!;>re os pouVimo-nos misturados en marchas da celecos meios libres (Canal 13 e Epoca) fixebración da vitória do NON e mesmo sofreron a diário, foron decisivos á hora de ' mas os gasés lacrimóxenos; escoitpmos emitir o voto. O obxectivo máis nomeado - -como dunha casa con todas as fiestras
do Réxime non foi outro que o de meter
abertas saía música de Vítor Jara dun piamedo na xente, ·até o ponto que pode
no e, ao momento,·todos os manifestantes que pasaban por abaixo cantaban
can·siderar-se aos cidadáns de Chile co o
aquelas cancións, até que chegaba a carverdadeiros heróis pala sua ousadia de rega dos carabineiros ... O aríedotário pode
xeitar de xeito tan contundente ao Ditador. Se far ciutra a situación, non teño neimaxinar-se nun país onde a orde é mariti.:.
gunha dúbida de que - o resultado seria
da con metralletas n?s mans, apontando ·
máis an)plo aprol do NON.
aos cidadáns, conscientes de que non é
unha simples exiblción da arma: xa sofreron a experiéncia nas suas próprias carnes.
En definitiva, ó trurifo do NON foi un
FRAUDE ELEITORAL FOI trunfo
do povo, do povo consciente, un
PAÉVIO, E CONDICIONOU, trunfo que o Ditador se resiste a ·aceitar.
Mais o futuro só ten un- camiño, que xa
EN GRAN MEPIDA, A ·
comezou a percorrnr o povo chileno cara
VOTACION
·
á liberdade.
- Non ·quixera esquecer a nosa preséncia,
a dos 348 parlamentários de todo o munMais, de quén foron os votos SI? Por -· do, preséncia que foi fundamental e deciparte dos estómagos agradescidos, os
siva para evitar moitas trangalladas do
Réxime. O primeiro obxectivo está cumplivotó~ para Pinochet sairon do sector feminino e d.as.camadas máis desfavorecidos,
do. Agora cómpre a solidariedade de toquer dicer, das máis- impresionábeis, as
dos os dem6cratas para que o 5. de Outumenos preparadas, as máis dependentes.
bro non remate en si 'mesmo, baixo das
botas dÓ ·gasto polo poder do pitador. O
Esta é a parte política da !losa viaxe,
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SOBÉRBIA
Cóntase que, n'unha daqL:Jelas
truculentas sesións da Executiva
Nacional, preliminares á do dia
da purga dun gran número de
afiliados da INTG, af.iliados que
logo darían corpo e vida ao que
hoxe é a CXTG, un dos seus
destacados· dirixentes, afectado,
pola postura agresiva irreversíbel
dos membros da INTG, no cénit
da . desesperación, ante tanta
irresponsabilidade e prepoténcia,
exclamou doído: ¡Habedes de
tragar a vasa sobérbia!
Efectivamente, había moita S-obérbia e prepoténcia naquela atitude da entón . maioría da INTG;
tanta, que importaba moi pooco
romper incluso todo tipo de formalidades estatutárias, lexitimamente aprobadas en Congreso
había escasos meses. Todo se
"arreglaba" colocando un piquete na porta do local, para impedir
que os membros que se ia expulsar, entr9-sen á reunión á que
como membros elexidos, e como
implicados, tiñan .toda a razón
estatutária e ryioral para asistir.
Foi o que se di unha expulsión,
literalmente, a pancadas. ·
Pois ben, non fixo 'falla moito
tempo para que aquelas deses- .
peradas verbas pronunciadas,
segundo se canta, nunha das últimas xuntas celebradas no local
do Franco (qúe non o Dictador),
sede central, en Santiago, cando
xa era imposíbel frear aquela
avalancha insensata e despiadada, tivesen cumprida realidade.
Hoxe son os dirixentes da
INTG (que ainda onte descalificaban aos da "contra") quen teñen
·que recoñecer que aquilo foi,
non só unha equivocación grave,
senón unha enorme barbaridade.
Ainda que, máis unha vez iloxicamente, ninguén lles pida contas
da sua actuación e sigan a governar na INTG, con todo respaldo congresual, feíto que, por ou- ·
tra banda, a primeira vista, non

XOSÉ LOIS

,
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deixa de ser un fenómeno certa~
mente curioso e un tanto sorpr~r:idente. Haberia, non_ obst~n- · ·
te, que perguntarse se e debido
a unha natural complacéncia dos
afiliados da INTG, ou se, pola
contra, é fruto do funcionamento
coercitivo (á sua maneira, . claro
está} dos mecanismos de poder,
sobre os que se asenta "de facto" a práctica sindical interna da
Central; isto é, os mesmos mecanismos que serviron a quen
deliberadamente provocou aquela irresponsábel purga que tanto
costou ao Movimento Obreiro
Galego.
Coñecedor das influéncias das
estruturas do poder inclínome,
naturalmente, pola segunda resposta, e mesmo atrévome a quitar como conclusión que, mentras perciure tal situación debe

dubidarse que exista un desexo
sincei'rb e leal de conseguir a unificación coa CXTG, que con tanto boato 9gora se prodama, por
quen domina esas estructt1ras _
Duas causas semellan ser verdade ante estes feitos: a primeira
é que o mundo dá moitas voltas.
A segunda é que por máis voltas
que dé, fágano ben ou fág·ano
mal, os que mandan seguen a
mandar...
Que isto pase na sociedade é
hoxe por hoxe, desgraciadamente, ainda inevitábél; agora ben,
que ocorra no seo dunha organización sindical nacida xustamente para lbitar contra todo tipo de
inxustícia, resúltame moi, pero
que moi; preocupante.
Por outra banda, algo curado
xa de inxenuidade, reclama a
miña atención o feito de que se

Vosreoe TAMÉN PODE SER ACCIONISTA
Aainpliaeión de capital de·
Promocións Culturais·Gé)legas S.A.,
pola cantidade de 10.635.rol pesetas,
segue asua marcha.
Vostede tamén pode ser acéionista
póndose en contacto con

mostrar a sua superioridade ante
afirme desde o seu PERIÓDICO
os demais e conquerir un prestíque hai que pór por riba de todo
xio como país avanzado e digno
o qbxectivo da unificación (estou
de ter en c'onta no conxunto indacordo) e esquencer ·os· "chaternacional, como s·e ter un atleta
mamentos á flaxelación dos resque gaña unha medalla de ouro
ponsábeis e a dor eterna-dos pe-que nen de ouro é- fose un
cados, xa que iste non parece
ser un -critério moi político" (M.V., . feito tan notábel como acadar a
alfabetización de todo o País.
A Nosa Terra, núm. 355). Digo
Moitos destes países que coneu! Como se unha cousa tivese
queriron "chapiñas" -sexan dun
rifada coa outra! Antes ben, creo
ou outro metal- non tefjen nen
que unha actitude máis honesta,
sequer un carpo educativo para
coerente e consecuente por paros seus habitantes, mais en
te dos dirixentes da INTG implicámbio, gastan millóns e millóns
cados, directa e principalmente,
en enviar catro ou sete atletas e
poderia, ao mellar facilitar esa
máis de vinte ou trinta delegaunidade que, xusto por estar por
dos, coa esperanza de que soe
riba de todo, suponse que estará
o huino do seu país. (...)
tamén por riba dos seus intereNeste mundo de merda todos
ses particulares (ou terán tanto
se
drogan: con viña , con fume,
-apego aos cargos que se consicon píldoras e ainda os hai,
derarán imprescindíbeis?). Recomo Carl Lewis, que invocando
sulta, pois, curioso que ainda
ao alén, logran talar co pai ou
ninguén lles "tocou un pelo" e xa
con Deus, para que lles dea inscantan coa desinteresada defentruccións de como facer, xa que
sa nas columnas de "A Nasa Tea irreveréncia chega ás cotas
- rra".
máis altas para lograr a "chapa".
Ao mellar é que tamén quen
Todo está permitido se é feito
iso esc;::rebe (MV) ten mala concon xeito e de maneira subtil.
céncia do tratamento informativo
Agora ben, cando alguén se tra!
que se deu (vítimas tamén das
buca, como no caso de "Big
estruturas de poder?) no seu peBen'', entón a sociedade castíriódico a aquela ruptura e pregao de maneira fiulminante.
tende agora, reivindicando ese
Se estamos nunha cultura de
trato, curarse en saude de posíplástico e envase e non ten imbeis críticas.
portáncia o contido, por qué nos
P~ro, indo ao que ia, que non
queixamos cando alguén ao proé outra cousa que o tema trivial
bar o contido sente mellara no
dá sobérbia. Escasamente pasaseu envase? Por qué poñemos o
ron tres anos!... En iin ... que tegrito no ceo contra do deportista
ñen razón os nasos vellos que
cando debíamos poñelo contra
djn que as sobérbias de agora xa
os dirixentes, médicos, treinadonon son como as de antes que
res e ministros? Cando a pauliña
duraban, e duraban ... moitos,
vaia non só co atleta senón, e tamoitos · anos. Afortunadamente,
mén, contra destes outros e coa
desde lago, para o sindicalismo
mesma rixideza, acabaranse os
nacionalista galega, e, sempre
casos de doping e as inxustícias
que agora non invada, claro está,
deportivas que taato se repiten .
aos vituperados noutrora.
O
Despois poden vir os xornallsX.P.V.
tas independentes a furgar e es(Compostela)
creber sobre o asunto; as cadeas
multinacionais amas e señoras
OLIMPISMO
dos canles de-distribución farán
Cando istas liñas teñan saido á
ouvidos xordos e a notícia sairá
lus, xa terán corrido verdadeiros
nun xornal de povo perdido nalríos de tinta sobre o doping e os
gun curruncho do mundo, onde
dopados.
nen sequer os leitores darán creO caso do atleta xamaicano
ta
ao xornalista e asi todo se esnacionalizado canadiano Ben
quecerá axiña e doadamente até
Johnson, nos Xogos de Seul,
que algun outro affaire teña sufará subir subir a agua como. se
cedido.
dunha maré viva se tratase.
Todo ·isto non pasaría se os
O Comité Olímpico Internacioatletas competiran poolo seu
nal e a Federación Canadiana,
nome nada máis e non houbese
racháronse. as vestiduras impenmastros
con bandeiras e himnos
do unha sanción máxima ao atleque os máis dos que os ouzan e
ta, que servirá de cabuxo expiavexan non saben ou non lembran
tório no lar da chama olímpica
onde lóstregos están no mapa.
para que outro ninguén pense en
Se fose dista maneira que eu
facer o mesmo. E agora eu perdigo, entón si que o "Citius, Algunto-me: Quen poderá no fututius, Fortius", seria verdadeiro e
ro derrubar isas marcas que xa
certeiro e non como agora que
parescian inalcanzábeis agora?
parece que diga "Competición
Como farán OS- paises medalleide Atletas Pre- Fabricados"( ...).
ros para seguir conquerindo as
(...)Canto mellor non lles fara
"chapiñas"? Terán algunha oporaos paises -como o naso, para
tunidade os países terceiromunnon citar outro- que antes de
distas, fóra dalgun atleta esporáun pataco enviando é:i.irigastar
dico?
.
xentes e comisários -;---que son
Parece-me que todo isto tera
os que disfrutan a Olimpiadaunha resposta doada. Os países
fixeran escalas e poli-deportivos
de tecnoloxia avanzada na bioabando, para que a xuventude ,
química, sempre irán por diante
non andara a voltas .coa droga.
das análises
polo tanto terán
Cando un pavo saiba ler e teña
moitas oportunidades para evaa cultura necesária, os gov~rnan
dir os controis, como at~ agora
tes poderanlle dar esparcimento,
fixeron. Non deberemos esquemais só cando isto suceda. Até
cer que q lema Cíntíus, Altius,
ag.qra hai moitos povos que paFortius, son verbas -que hoxe en
san fame física e cultural, polo
dia pouco teñen a v~r co xogo
que non deberian ser adimitidos
limpo e de amistade que segunno Comité Olímpico, ao igual qus
do os historiadores caracterizanon son admitidos na Trilateral
ron os xogos na antigüedade.
os que .non teñen cartas.
O Hoxe non compiten atletas polo
XOSÉ
L.
VEIGA
pracer de amostrar a sua valía,
(Tarragona)
senón- que o fan os países para

e

Xosé F
:Pllga .
Telf.: (986) 43 38 30
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• A 111 Fotobienal ven de
ser apresentada en Vigo,· onde
van ser instaladás as oito expo-:sictóns que compoñen este ano
o programa, do que infom1aremos máis compridarnente. O arquivo de Llanos, New Generation (Paul Reas, Anna Fax, John
Chater. Rob Grierson e David
Townend), Mario Giacomelli
(1~25). unha monográfica de
Mario Giacomelli, unha mostra
sobre "A marte na Galiza". Vigovisións (traballos de Sebastiao Salgado, Xurxo Lobato, Paul
Oraham, Cristina García Rodero, Olivo Barbieri e Manfred Wi- _
llrnann); unha colección de
Hans van Fubert dos anos 40,
Nos 80 (colectiva). A Fotobienal,
aberta desde o 26 de Outubro
ao 30 de Novembro complétase
con diferentes. conferéncias-proxeccións e Obradoiros (ver
Axenda)
D
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• A animación cultural
en Sigüeiro é o obxectivo da ·

--;

asociaCión cultural "Os Irrnandiños" que ven de se apresentar
coa posta en cena -da obra de
teatro parar .rapaces "Festa no
Xardin" de Emilio González Legazpi. Con António Matias Míguez de presidente, a nova asociación cultural _:_a ptimeira
criada na vila- procurará "o foménto e uso do idioma galega,
evitar o eij.tismo e desenvolver
~a programación que ilinami. ce a maiores e rapaces prevendo xa cursos de informática e
galega, elaborción dunha revista local, excillsións, ciclos coneníatográficos.. ..
O

• Biblioteca de Autores
Galegos é o título dunha nova

Estampas de guerra de Ca:stelao
cincuenta anos despois
Nunca antes foran expostas na
Por primeira vez
despois de 50 anos van
ser mostrados nunha
exposición conxunta os
debuxos de guerra de
Castelao. As estampas
que conformaron os
aterrecedor'e s álbumes
de "Atila en Galicia",
"Milicianos" e "Galicia
Martir", van exporse,
nas suas láminas
orixinais, no Museu de
Pontevedra no próximo
trimestre .
Trinta e un orixinais vai recoller
esta mostra das estampas antibélicas e anti-fascistas, G{Ue
·caS'telao pintou na desgarrada e
activísima etapa que vai configurar o periodo do 1936 ao 1939.
As "estampas de guerra", como
el as denominaba, foron publicadas nos anos 1937 e 1938 e
editadas por diferEmtes organismos . Asi o Ministério. de Propaganda da República facia a edición do album "Galicia. Martir"
-cunha tirada de menor formato máis masiva e unha grande
máis i11xosa-; "Atila .en Gali-

G~a

cia" saia do prelo financiada
polo Comité Nacional da CNT e
finalmente "Milicianos" era publicada en Nova York pala
FETE, á sazón con Luis Soto
como secretário xeral.
As estampas·foran debuxadas
por Castelao en diversas fases e
segundo se sabe foron expostas,
parcial ou · completamente en
Moscu, Paris -na Exposición
Universal do 1937-, La Habana, Montevideo e Buenos Aires .
Nunha carta que Castelao lle dirixe a Rodolfo Prada ao regreso
da URss : en Maio do 1938, fala
da exposición, "En Moscu expu- .
xen os meus deseños (trinta
obras) . Nd Museo de Arte Occidental Moderno (un dos mellares museos modernos do mundo, abonda decir que ten unha
sala de Picasso) destináronme
unha Sala. Tiven un ·éisito rotundo e por ali desfilaron os mellares artistas da URSS. Agora
quere a vocs eaitarme os deseños inéditos en tirada especial e xa lles din a autorización
e · f:ixeron as . fotos necesárias
para reprodlicilos . Dende lago
podo augurar que na URSS son
o dibuxante revolucionario máis
admirado e no Museo da revolución figuraba en lugar preferente cos dous álbumes de .guerra" ·

Exposición exaustiva
A mostra vai recoller todo canto
se relaciona con estes debuxos
aproveitando o enorme fondo
que o Museu poseu sobre Castelao. Asi, ademais da obra donada ao Museu que comprende
todos os orixinais, vaise acompañar unha mostra blblio.g ráfica
que recollerá as diferentes edicións que se coñecen ou reproducións doutras das que só se
ten noticia (Shangai), ou de libros e publicacións que durante
a guerra ou o exilio republicano
fixeron u~o das mesmas corrio
ilustracións . Aqueles debuxos
dos que se non puido cpnseguir
mostra orixinal acompañarán en
diferentes paneis -algunhas
ilustracións laterais dos álbumes, debuxos do ·libro de Emilio
· Pita "Jac'obusland", postais 9-e
apoip á República, etc ...
A novidade de ser a primeira
vez que se van ver os orixinais
destas obras é grande por canto
as edicións que ne~tes ano~ circularon na Galiza, nen foron r~
producidas dos orixinfils nen ·
respostan aos tamaños reais das
mesmas, polo que, sen esaxerar,
renovan o seu impacto engadido · ao xa coñecido contido de
emocionante alegato_ político e
húmano.

Outros debuxos
de guerra
Hai só dous anos. e menti:es se
facian 'Obras en Montjuic, topáronse, embaladas e case intactas, todas as oQ.ras que o governo republicano enviara á Exposición Universal de . París do
1937. Entre esa obra estaba os
debuxos de guerra de Souto, un
dos grandes da nasa pintura
que coincidira en Va.J.éncia con
Castelao e con quen ·n as suas
criacións deste periodo ten
grandes cojpcidéncias estéticas
-como analisa Pablo" Porta
Martínez no libro de Ed_ do Castro "Castelao e Souio en Valéncia. Esta série de debuxos, de
grande tamaño, ·están a§"ora no
Museu de Arte Moderno de Barcelona e noutro centro holandés
e non :froitificaron as xestións
para poder telas en Pontevedra.
Desa maneira a expoSkión dos
debuxos de guerra de Castelao
completa.rase, a meio de paneis ·
e reproducións fotográficas. coa
obra' que sobre a guerra xeraron
artistas como Luis Seoane, Manuel Co1meiro, Arturo Souto,
Camilo Diaz Baliño ~s debuxos da cadea-, Femández Mazas e Federico Ribas.
- D

x.c.

coleición que vai editar seis títulos antes de fin ano dirixida
por Xosé Ramón Pena. Xerais é o selo que ampara esta iniciativa dirixida ao ·BUP e á Universidade , e que aporta edicións
anotadas acompañadas da biografía do autor, un estudo do
contexto histórico literário, bibliografía e diferentes apéndices docurnentais --cronoloxias,
glosário, .. .- . Os seis primeiros
títulos son "Da noite estrelecida" de Ramón · _C abanillas, pre""'
parada por Xosé Ramón Pena;
unha antoloxia de contos de
Méndez Ferrin , por Sonsoles López; "Poesía Galega" de Pimentel, por Rarnirn Fonte; a poesía
de Eduardo Pondal, por. Manuel
Forcadela; "Con Pólvora e Magnólias" de Ferrin, por Cláudio
Rodríguez Fer e Carrne Blartco
e unha escolla de cantos de Án- .
xel Fole. por Rodríguez Fer. Para
o futuro estanse a preparar
obras como "Aires da Miña Terra", Poesía de Amado Carbállo,
"Longa Noite de Pedra, de Celso
Emilio, unha Antoloxia 'de Prosa
Medieval, "Os Eidos" de Novoneira e "De catro a Catro" . Os
textos publicaranse sen adaptacións normativas, segundo o director da coleición, "'agás pequenas modernizacións non
propriarnente normativas e algunha limpeza de anacronismos".
D

. • Nomeado o xurado do
"Catro a Catro". D~use xa a
coñecer a composición do xurado que ·vai deliberar e decidir
sobre .a concesión da II Edición
do Prérnio de novela curta qlie
convoca o café Vigués "De catro
a catro". Son Martínez Oca, Xavier Alcalá. Román ·Raña, Xosé
Cid Cabido --gañador· da primeira edición con "F.o umán"-,
Luis Maíiño actuando como secretária Rosa López.
D
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CAAMAÑO BENTIN, O FOTÓGRAFO MUXIÁN
nuri

Ao contrário do que di a
marca e a frente do Este cando
a guerra Q.o trintáeseis, e de
farno&a cantiga, o
exercer noutras vilas da costa
fotógrafo Caarnaño está
como Cee e Corcubión, onde
--en vez de vir-:ten unha casa dé seu na que
pem1anentemente na
bota tempadas, o muÍldo de
Virxe da Barca. El é parte
Caamaño redúcese a ~~uxia e
xa da paisaxe física deste . arredores. Mellar dita, Muxia é
para Caamaño o centro do Munrecuncho da' costa. Unha
do, e dentro de Muxia, a Barca,
paisaxe que tanto e tan
o santuário, o mar bravío, as peben soubo.captar nas suas
dras sacras e misteriosas e as
fotografías ao longo depostas de sol.
case sesenta anos. O mar·
Ramón Caamañó soubo ver e
espéllase nos seus olios
comprender neste recuncho sel- ·
azuis, ou quizá estes
vaxe da· costa o ~e outros non
foron q1paces de atapar en nusexan así· de contemplalo
, merosas e longas viaxes polo
centos de horas mentres
mundo: a muda mensaxe da naa sua figura se funde na
turez'a e a ohamada telúrica. da
pedra para formar unha
pedra e da auga. Cando Caamasó peza. Esa mesma pedra , ño dí "eu sei abalar· a pedra",
que bó tempo lle serve de
baixiño, case nun susurro, ollando os intentos abalatórios dalasento e escaparate para
gün grupo de visitantes, ñ on o
a exposición e venda da
dí por orgullo ou vaidade. Dío co
sua produción: postais,
convecimento de posuir un seguias, libriños. Sempre
gredo que non está ao alcance
arredor dun tema : Muxia
de c~quer . Dío coa seguranza
e a Barca.
qu~ ten quen . se sente unha
Caarpaño viviu os tempos heroicos da fotografía cando unha
foto era un luxo e os encargos
escasos, case sempre motivados pola despedida dun erni- ·
. grante , recorrendo a comarca
coas suas cámaras, en autocar,
a p é e -até nunha-garnela cando
de· cruzar a ría se trataba, de feira en feira e de IOII;J.aria en ro~
maria. Un senso do~urnental,
fondamente estético ,,e pouco
mercantil, levouno a plasmar, á
par dos encargos, a vida cotidiana , as paisaxes, os monu- .
mentas, os naufráxios e os temporais. Por iso non gañou tantos
. cartas corno fan hoxe alguns
con reportaxes de vodas e de
· prirneiras comunións. Por· iso
gañou vários e importantes certarnes durante a época en que
cbncorreu a eles. Por iso hoxe o
seu fondo fotográfico e un auténtico mostrário etnográfico e
documental da chamada Costa
da Marte.
Apesar de ter recorrido a co-

peza máis do. lítico e rnariño entorno muxián .
Xubilac;lo desde hai unha dúcia de anos , a sua ilusión -:-tena
dita e escrito-- é pasar horas e
horas ao abrigo do santuário
muxián agardando aos visitail.:. tes , curiosos ou devotos, que se
achegan á chamada da pedra e
os seus rnistérios, para conversar con ·eles, oferecerlles a sua
información e, se cadra, venderlles algunha postaliña ou o seu
libro-guia. Porque o médico
_proibiulle falar en demasía e · no
"libro" ,· no seu libro, está todo o
que Caamaño pode contar sobre
Muxia e o seu santuário. O que
el sabe e o que saben qutros.
Porque Caamaño recopila datos
e artigas eneal do . seu mundo,
pregunta ou consulta o que non
sabe e non ten reparo en citar a
sua procedéncia, ce~oso defen~
sor da propriedade in~electual
allea tanto coma a dos seus "clixés exclusivos". Ó fotógrafo muxián, lonxe do vendedor de
"souvenirs" turísticos ao uso,

laiase cando os visitantes non
lle .mercan o seu libriño, máis
que pala venta en si, palas moitas causas que de:lxarán de saber d~ Muxia e. da Barca.
A memória de Caamaño é fotográfica, causa até certo ponto
comprensíbel nun home qúe viviu toda _a vida colgado dunha
cámara e ollando através do seu
obxectivo. Para el as persoas e
as paisaxes existen en función
da fotografía . A irnaxe impresionada no papel avivece a memó-

ria do veterano fotógrafo para
lembrar ao amigo , ao visitante
ou ao grupo de ex cursionistas.

CANDO CAAMAÑO

DÍ "EU SEI ABALAR
A PEDRA", DIO CO
CONVENCIMENTO
DE OUEN POSUE UN
SEGREDO

XESUS TORRES REGUEIRO

• - - - CANLES, anova serie de "&Díns Xas de Ga:il im.iXB.. é 111COOlllllDdelbos'8siJiai11tsustnil 11m ddí:li:a - - ~ ingua. '
.
Aserie ~ANLES, estructlrada con» 111 todo llitn, G! 1.' a 8.', fli elabnla e..,... ID 111 _.,. e!Mm, ó k19
de .tres anos, e tendo eh cerda os rmtalbi Lima
efectuada entJe Ida llllllrl de ¡nfesmlS de EXB, a'81 pda
marifestase os ~os eas liYas " atoplbill na serie mrii :O NosO Galep-. ·
·

...a

Esta serie ¡ntende abli novas CANLES ¡aa aeqesiín e a anui:aciín.
A·desta, como wos básicos da serie r.ANl.ES:
• Ptinaáa mmetodololia mm. 1nn IÚllerO de activilades.
lm¡otante atención ó-trabalo co léxico.

t

1

EsJ!Cia!.atenciín á inue.

Tratamenm non suita.
1
Atractiva eriposa seleccül de lectlras.
1
entre tódokls aspectos ~ COIÍ9DI ana
deinp.
.
1

E.-m

Por isa garda
.álbum as ins- .
tantáneas daqueles visitantes
que se quixeron fotografar con
el no seu mundo de pedra, mar
e ar. Estar na fotografía é "estar
na história" e Caamaño, que ten
un afán de trascendéncia e de
permanéncia das causas e d as
xentes , tamén gasta de posar,
cun chisco de · coqueteria e saber estar; para calquer afeizoado
que ó queira retratar no s e u
mundo. Como posou para a s ua
própria muuller, Tereixa .Lauro ,
tarnen fotografa profi.Sional nalgun tempo, nunha fotografíadocumento que o muxián gasta
de reprod ucir nas suas guias. O
suxeito activo da fotografía convértese asi en pasivo nunha inversión perfeitamente. normal
porque para Caamaño Bentin o
realmente importante -xunto
con Muxia, naturalmente-- é a
fotografia, con maiúsculas.
Ese afán de trascendéncia levouno a donar ao mosteiro de
Poio parte do seu importante arquivo fotográfico e as suas vellas cámaras. Quizá porque os
· monxes foron os pr:imeiros en
oferecerlle a posibilidade de salvagardar a sua obra ou quizá
porque os oferecirnen tos dos
concellos da comarca e da sua
vila natal chegaron tarde ou non
chegaron. ¡Que ben estaria en
Muxia, perta da Barca, o museo
fotográfico Ramón Caarnaño
Bentinf
Mal . presáxio debeu ser para
Caamaño que a Pedra de Abalar
tendera despois de aturar centúrias de duros temporais e embates mariños. Un anaco moi importante do seu mundo rachouse e xa nada voltará a ser o que
era por máis que a moderna técnica en forma de pegamento potentísimo tentase por algun
tempo ignorar a tendedura. Tamen Caamaño, ainda que tente
ignorar a idade, soubo que o
carpo xa non é o que era cando.
case aos oitenta anos, voltou a
gabea1 os outeiros muxiáns na
percura de novas ''vistas" para
a última tanda de postais.
O

.

somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola nosa
especialización
en libros
galegos
e portugueses
Repúblic~
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"Os Segredos da Gait§", método
· de aprendizaxe dedicado ao
naso 'instrumento nacional e db
que é autor Xosé Lois Foxo, volve ás li vrarias do pais com
urnha nova edü;:orn, a terceira,
o que é de por si urriha boa notícia e pode dar umha ideia do
crescente interesse que desde
hai uns dez anos se · constata
pala gaita na Galiza. Deixando
á parte o "Método Completo de
Gaita" de Rodrigo . A de Santiago , 1editado por Galáxia em
1964, obra de importancia indubitábel ainda que mais teórica
que prática, podemos considerar o ano 1978, coa publicac;:om
· de "Leccións de Gaita", da autoría de Enrique Otero Covelo,
corno o ponto · de partida de
umha fecunda década no referente á edi9om de obras didácticas para esse instrumento. Desta maneira. no 82 saía á luz a
primeira edi9om de "Os Segi:edos da Gaita". um livro no que
se deixa ver a vontade de combinar equilibradarnente os contidos teóricos e práticos, coa inclusom de mais de meio cento
de pe9as tanto tradicionais
como de autor.
As 132 páginas desta primeira edi9om do livro de Xosé Lois
Foxo transformariam-se em 388
quatro anos mais tarde, em
1986, coa segunda edi9om de
"Os Segredos da Gaita" . No primeiro lugar, esta aumento no
volume da obra afecta á quantidade de melodias recolhidas,
que som agora perto das 250,
incluindo-se ao lado de rnoinheiras, "jotas" e "pasodobles" e
demais géneros correntes hoje
em día, polcas e outros ritmos
menos comuns na actualidade.
Mas a parte descriptiva didáctica ve-se também amplamente
favorecida nesta edi9om de
1986, com explicac;:cons sobre' a
origem e extensom da gaita, a
sua pormenorizada descric;:om e
os instrumentos de percussom
que acompanharn a sua música.
O método contém igualmente
úteis indica9ons acerca dos géneros musicais, bem como no<;:ons básicas de solfejo, ao que
se unem aclara<;:ons sobre a afina<;:om da gaita, digita<;:orn. notas picadas, a segunda oitava,
adornos e outros proveitosos dados.
Na terceira edü;;om. recentemente públicada pola Escola
Provincial de Gaitas da Deputac;;om de Ourense, observa-se a
correc;;om de certos erros que fi guravam no texto de 1986, ainda quando se rnantenhem outros de inexcusável rectificac;;orn , como por exemplo escrever "obellas" no final da página
trinta. A respeito da polémica
sobre o sistema de notac;:om que
deve utilizar:se na música de
gaita e de certas posic;;ons que
rejeitam categoricamente o uso
dalgum deles (veja-se "A Gaita
no Eido da MÚ.sica" , de Jaime
Estévez Vila, inflexivelmente favorábel ao sistema em dó), Xosé
Lois Foxo aclara nesta nova edi9om da sua obra que "no I Congreso de estudiosos da Gaita,
organizado pala . Escola Provincial de Gaitas da Deputación de
Ouren~e . constatouse o emprego da notación en RE no orden
.do 90%; sistema empregado por
nós neste tratado" . E a seguir
precisél que "cos precedentes
délLos somente querernos evitar
posibles confusionismos aos
alumnos frente a deter,minados .
dog-méltismos de consi,d érar só
véllidos ou correcto ·calquera dos
· sistemas en uso" .

Umha das navidades importantes . da terceira · edi<;:om .de
'.'Os Segredos da Gaita" referese á inc.lus9m de um npmt.ndo
sobre a digita9om "foc;lmdn",
tema do que quase t.odoH o:->' mt'i
todos falam urn pouco 1111ii-: m>
bre o que nengum dm~111 " . Htl
extender o suficiente. -O npni t.n
do-intitulado "Fórnrnlm~- 1íl.mi(:ni-:
elementais dos xéne108 mniH co
múns da música t.rncticion¡¡I ~Jn
lega", de ·utilidnde pm¡1 (Jlllit11
desejar aprender tl <1compn11¡11
co bombo ou tamboril ilH mnlo
días interpretadas poln nnil.n,
também se inclúi como 11ov°kfü
de na edigom rece11ten{e11l.P
aparecida. Consoante ús pml.i ·
turas recolhidas no livrd é· de
agred~cer o índice alfabético
que se inserta ao final da obra ,
inexistente na edi9on anterior,
já que desta maneirn se ajuda á
.localizagom das melodías. Ainda assim , aprecia:'.'s e certa desordem na inclusom das pe9as
de cada apartado, o que deveria
ser subsanado no futuro. Finalmente. entre as melodías que
nom figuravam nas edi9ons de
1982 e 1986 mas sim na presente pode asinalar-se. "A Cruz de
Lobeira", "Ai, Rosiña", "Foliada
de Berducido", "Muiñeira do
Areal" , "Pasodobre de Viascón"
(todas elas conhecidas polas
versons que interpreta "Milhadíro"), "Jota de José", "Mumeira
da Tranquilla". "Muiñeira de
Montrove", "Pasacorreidoras da
Barreira" e outras. Em resumo,
vem ser a obra de Xosé Lois
Foxo um método de gaita, ainda
com erros que devem corregirse, realmente completo, mas
também urnha ampla e boa antología de rnelodias para serem
interpretadas co nosso instrumento nacional, aoque esta·terceira edic;:om parece agoirar um
esperangado porvir.
O
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xogo é resalto polos intrépidos
esas táboas aEesouran dous ou
- dobradores pondo-uñ chirriant~
tres Mand?-rnentcrs y:ioi sábios :
acento galo no sesenta por cen- _ loitarás pola felicidade, buscato da parte talada do filme, . con
raste a ti mesmo, amarás á tua
.resultados indescriptíbeis.' _
dama... Cousas que axudan _a'
·o (ilme remite imediata:rpente
matar o . tempo no lugar pa.ra
. a Hitchcok, e ·máiS en concreto ... efímero ·delongado que é aterra;
a "O home: que sabia demasiae causas que. coa mesma. son
do''' tanto pola hi9tória como
a razón de ser da poes1a :qianha
polo tono prcmadp por Roman.
Vida. E só· parcialmeñte conseguido,
Tamén hai un Vilanova poeta '.
pois o filme canten certas cenas
Anoto eu algunhas preséncias
virtuosas. . coa marca da· cada ·
que irmandan . os seus cadros
(como a que dá conta do rapto
coas cantigas dos nosos trovei~ da muller de H. Ford): e que
ros medievais: -os- -brincos do
conseguen provocar no espectacervo en pos da fontenla, os cador sensacións de intranquilidabelos da amiga que se peitea rede, corno o mestre inglés facia .
flexada na p8.lma da ~gua, uÍlha
Pero ese xogo coas emocións do
freéha que repousa na v~a dcr
espectador non ten moita conticabaleiro do tabarde ver,de, . un
nuidade. O filme, · cun guión non
abano de . naipes baralládo~ na
da como sustentadora. delas . Na
/
crista da bubela.
moi esmerado. nen demasiado
outra arela, non escapou do fusespeso,
e
que
discorre
ºen
moi·
Semella
que
este
pfutor
k:ifra
tigamento de "amarelismo" na a utopía en ser garda-bosques
tos intres por lugares demasiado
casa rnentres defendía a liberadestinado nunha província .descornuns, non acaba de coller un
ción nou'tros territÓrios. Segura- .
habita~a do inferior dunha-naritmo de identificación por parte
inente que aqui e tamén en Irido público suficientemente Sº¿_i
ción sumida na_ preguizá. No ·
mia non posuirnos demasiado
vincentes.
outono escacha os urizos das
ampla e ni:tidiarnente unha-teo-_
· castáñas que caeh pechos, e
Para tratarse dun filme de Po· 1oxia de liberación, pero Irimia
quenta as mans iacerídó magos~os irimegos, en xeral, campar_ lanskí, ' do que sempre se pQ.de
tos -con achas de faia seca ou_
esperar o mellor, a fita resulta
te-na na própria casa.
un tanto escasa .de resultados:
eosco de piñeiro. E sab~ o mu-.
Na páxina 9 deste nº 300 faiainda -que moi visíbel, e até briseu de musgos a rente' de terra
se unha enúmeración das publillante en certos intres . Pero non
propício aos encontros coas noicacións da Igrexa galega que
vas(. .. ).
esaxeramos se a catalogamos .
· utilizan en todo ou en parte o
dun Polanski menor. _ O
Os m_á is antigos destes lenzos
galega. lrímia como Tambo e
de Vilanova --que son resultado
Encrucillada son nisto absoluTítulo Orixinal: "Frantic" Dírec:Jr: tanto dun tempo de reclus;ión ~
-tamente fieis á lingua de Caste- 1
Reman Pólanski ; Guión: R. Polanski e
Gerard Brach ; Fotografia Witold Sobo·
taller como de facer oidos ..xorlao . Mérito longo tivo nisto Fáticins!G; Montaxe .Sam O 'Steen. Musica
dos ·ao papanatismo .das moma (do 'Castiñeiriño, Santiago)
Enno Mórricone; Intérprete: Harrindas~ son máis debuxados, bai-=son Ford~ Emmanuelle Seiguer, Betque desde os anos 60 foi ab.an- .
ty Bm:kley.
xo o Veo dunha corno requinta- -:donando o español até instalarda bOrralla de cores. Nos m:áis
se definitivamente no galega.
GONZALO VILAS
novas .sorpréndenc;>F> a se>ltura
Tamén hoxe fai iso Badal (Vigo),
.dunha pinc~lada qÚe debuxa ao
simples folla dominical de textos
desdebuxar. Uns e outros són
litúrxicos que serve a várias dú- '
-cadros para ·unha exposición
cías de parróquias. Dicér por fin
que supón o descubriril.ento dun
que Irímia como Encrucillada,
pintor-pmtor, dun pintor de verBadal, Tambo, Fátiina, saen sedadé., Cadros que se fan querer
manalmente ou en periódos
·poorque contan e cantan a conroáis longos grácias ao esforzo
versa da frag_a.
de persoas absolutamente desinteresadas ; non se move aí un
peso de retribucións. E asi poden seguer, porque contan co
entusiasmó, coa dedicación de
voluntários do galeguismo, de
convencidos dun cristianismo a
inculturar-se en todas as línguas
·para a liberacíón da humanidaDuns meses para aqui -a -rádio
d~ .
pública galega esta-se degraQue Irímia dure sempre -e redan-do a ouvidos da audiencia; -.
solva as dificultades económiprogramas .monótonos sem imacas coas aportacións de máis
gina9om, sem- qu9]idade pratipersoas e instáncias -conscien/
camente por nengures; P?ra rétes.
O
Vilanova
- -- -- - -·medialo colherom o costUme de
FRANCl$CO CARBAi.LO
Femando Vilanova está expanter en rnuitos programas um
do a ·sua obra na Casa da Parra
acompanhante chocarreiro com
de Compostela, despois de cinuso durnha língua acastrapada
co anos en que ten participado .
Oá erh geral a língua é pobre e
en diferentes mostras colectideficiente) fazendo comentarios
º¡
vas. de grande relevo: Bienal Inque sonam comó chocalhos ño
ternacional de Arte (Pontevedra
rneio d.unha sonata de Chopirl.
_1984), Exposición "Homenaxe a
Dá-se urnha· visom de nos mesCastelao" (Pontevedra) e . "Oito
mos na rádio ,que norn ousariam
Artistas Pontevedreses" (Pontenem os nossos mais ínclitos inivedra, verán do _1987) .. Da obra
migos. A Rádio Pública Galega
agora pendurada en Compostela
canta corn grandes médios, sofala Luis Rei Nu_ñez:. "Os olios
bre todo huI?anos, pero para facalmos van de cadró en cadro.
(pasa é paxlna 19)
Cada figura ~svaida ou redondamente nítida- é un enigma
Filmes que se ,
chantado na superfície dun len- ·
zo que máis alá desa existéncia
emitem nesta semana
·h umana, e máis acó de calquera
Na Sesom Continua día 14,
realidade., embrulla unhas paiTrampa Mortal. de René
saxes iluminadas. Cada história
Clement. ·
co.ntida nas narracións de óleo
17 Os dez Gladiadores
e debuxo que Vilanova escrebe,
18 -O Plan d,iabólico de Fu
xorde ·a sí como un consola para
Man Chu de P. Hagga.
tempos difíceis. Como un xeito
19 Capone de Steve Car- de trascender o . rebúmbio dun
, ver.
.
século que non nos gusta por20 Q Duque Negro de
que se nos escapou das mans. ·
Pino Maercati. ·
O narrador fala dunha pobre pe_ -Sábado 15, Sábado Cine
dta ·q ue, labrada polo rnestre
Última produción de Polanski
Oui~tin ·-Duward. de Ri· tras de "Piratas';, que foi un fracanteiro .. é esa lápida que en.chard .Tho~pe; Telecinema
cáso nos USÍ\ (e por tanto . un . . gaiola .~as . alegrías e as tristezas ·
Morreron coas botas pos- ·
fracaso a secas). '. 'Frenético"
de todo · mistério. As peciras ..-tas de Raoul Walsh.
cichadas do amarelo do sQl que
parce u11ha rmíis segura tentati~
Domingo 16 Char14:ty Wava na arde ·comercial, ao contar
peneira a ramalla, e postas entre
rrick de Don Siegel.
·
regatos polos que corren perlas
as tribulacións dun americano
. Luns 17 _:_Lop.gametrage
médio nun Paris hostil {tanto
dilu~das- son en Vilanov.a nada
O ~Hme do Clán ·de Terence
máis hostil uo descoñecer este,
máis e nada menos que as Tá·Young.
corno bon americano médio,
boas da Leí.
éalquer noción de francés); este
· Á vista dalgun observador,

o

··

JOSÉ ANDRÉ PORTO

1lnB~t1imtwª-~:mrn
Irímia, 300 números
O boletín Irímia naceu en setembro de 1981 , na VI romaxe
de crentes galegas . Cunha frecuéncia semanal durante algun
tempo e quincenal na actualidadé, lrímia representa a publicación periódica da Igrexa galega
máis ambiciosa no seu plantexamento e orientación xeral.
O número 300 recolle a história destes 7 anos e oferece uñhas páxinas coas referéncias
tanto aos acontecementos como
aos temas desté período.
Irímia busca a presentación
semanal da mensaxe cristiá de
forma comprometida .. dialogante e, ao tempo, séria. Unha proclamación que supere todo sincretismo, pero tamén todo "dogmatismo" abstracto. Escrebe
para todos os galegas xa convencidos ou na procura dun
sentído da vida.
Até hoxe Irímia atendeu as
preocupacións maioritariamente
do mundo rural agrário. Pouco a
pouco vai-se acercando ás mari'ñeiras. industriais e terciárias.
Pode que compra avanzar nesa
dirección.
Jrímia tivo tino nos seus tratamentos analíticos da realidade
cultural e política de Galiza; ta- ·
refa difícil na que naufragaron
outros órgaos confesionais . . Un
tratamento asi necesita non só
de talante pluralista, de respeto
honrado a todas as opinigns, tamén precisa de tino e apertura.
Pudo, incluso, aparecer corno
sesgada porque os órgan9s con- fesionais teñen o costurne de
condenar ao inferno a certas posicións políticas,· que 90 diferenciar-se Irímia, até foi interpreta-
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FERNANDO·BLANCO GUERRA ·
1947n3: Galiza, ~adrid, Barce!Ona,..
.Arquitecto. Europa, Africa.
..
.
···
1975: Arqmtec~ra n~ ~ah~a. G.IAP:
·Proxect? de ~~rats en medtanetras x1gantes. OCarballmo. Ourense.
1977': Loja (Ecuador). Beca de 2 anos.
Sulamérica. Pintura.

1980: ,Galiza, Br~taña. Arquitectura. ño.
· 1982: Deseño ·urbano: Exposición con
Cenografias urba,nas - Arte ·público, Ourense. Africa-norte. Itália. "Novas ten- Borrajo e Conde: pintura, obxetos, am- ..
déncias da arte galega-Atlántíca 80", Baio- . biente.
na. Exposición "O vello e o novo", OCarballiño.
1983: Plástica Galega ."Concelloda Co1981: Arquitectura. Escultura en Neón. . ruña". Restaurante "Chez Richard": DeseMobiliario escultórico.·Murais no Carballi- ño, murais. Bar Irán, ·Ourense: Deseño,

mural, neón. Individual Casa Gazpara, O
Carballiño: Colectiva Museu do Ribeiro,
Ribadavia. Praza da Constitución, O Carballiño.
1984: Bar Teatro, Ourense: Deseñor
murais, mobeis. Casa da Cultura, OCarbaHiño, proxecto e obra'. México. Cuba (Litografia}. USA. 1Bienal de Escultur~ ima:.

xinárla de' M~xico. Gravado.
1985Méxic9. H. Saratoga. Costa Rica. ·
Alianza Francesa. Panamá. Galería Artconsult. Brasil. XXXVIII Saláo de ·Per~mbuco . Pub Contraste, O Carballiño. ·_
1986: Individual .Museu Arqueolóxico,
Ourense. Gravura fresca, Auriense.

NAVE INDUSTRIAL
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Situación: Estrada Pontevedra-Ourense. cial polivalente e .articulado con espá~io
máis representativo e de uso definido.
Concello de Maside (Ourense).
Proxecto: 1979. Femando Blanco. ConsEscorriezóuse xoga!lPo co tema da luz
con duas 1ntencións claras: funcionalidade .
-trución 1979-88. Construtora COARCE.
Nave industrial para a concesionária dunha . no interior e motivar a fractura da cuberta
marca de automóbiles. Duas oficinas 1.500 para animar a gran masas construida -imm2. .
pórtáncia da quinta fachada- o edificio
Tratábase de proxectar un contenedor espa- poderla ser visíbel desde muitos ~ntos al-

, conflagración eñtre osdous espácios chega
tos.
-.
Resolta a cuberta, de raigames construfi- á sua máxima poténcia do plano de cuberta
vistas, cumpria relacionala co espácio sim~ -non plan "aéreo"- un acristalametito en
bólico da zona de exposición. Foi moi im- diagonal con módulos prefabricados de for_
portante a secuéncia móbil que se teria des- migón.
.de un auto ·en marcha. Xurdiu, ·asi, unha
Materiais: estrutura pórticos ríxidos liña curva aporticada mesturándose co rit- mista- con perfileria H; ·cerrado de blomo transversal dos pórticos da nave. A que; chapa pleglada.

A
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N Concurso
"Curuxa ·
de Humor"

Convocádo polo Museo de Humor do Concello de Fene, o IV
Concurso "Prémio Curuxa , do
Humor", rexerase palas seguintes bases
1.- O concurso xirará' sobre o
Humor. nas suas vertentes
gráficas, literátia e fotográfica .

2.- Poderán participar todos os
interesados, de calquera país,
sempre que usen nos seus traballos a língua galega, se ben
na vertente gráfica e fotográfica. poderán apresentarse traballos sen· texto de nengunha
caste.

3.- Tanto os traballos llterários
coma os gráficos terán que ser
inéditos. Nos primeiros haberá
que presentar tres fotocópias
le xíbeis de cada traballo e o
onxinal do mesmo.
4 . No concurso hterário pode -

rá usarse a prosa e o verso : a
extens1ón terá que ser de dous
fóllos como mirumo, e seis
como máXlmo, mecanografa
dos a dous espác10s e por
unha só cara

5 - Na vertente gráfica poderá
usarse calquera técnica , branco e negro, cor, unha ou varias
VJñetas. Os traballos deberán
apresentarse sobre cartulina,
estabelecéndose como dimenSlÓns mírumas 21 :x 21 cm . Os
traballos terán que ser oriximus. non admitindose nen fotocóp1as nen fotografías dos
oroonrus Os traballos apresentados a concurso serán expostos nos localS do Museo do
Humor, ainda que o Xurado
poderá efectuar unha seleción
préVla dos mesmos as1 como
dos que se van expoñer.

6.- Na vertente fotográfica poderá utilizarse calquera técnica e poderán ser en branca e
negro ou e n cor; o tamaño mínimo será de 24 x 14 cm. Ta mén nesta vertente rexerá o
exposto na base anterior en
canto á posibilidade de realizar unha seleción prévia.
7. Os traballos deberán enVlarse ao segwnte enderezo:
MUSEO DO HUMOR (Ref.
Prem10 CUruxa) Casa do
Concello 15500 FENK (A
CORUÑA) e deberán apresentarse antes das 14 horas do
día 16 de Novembro Os traba: llos
apresentaranse ba:l.xo ·
lema. md1cándo e no sobre
que conteña o nom do autor.
o seu enderezo. D.N r e teléfono par
ha pronta Iocabzació . as1 como un breve curnculum Os traballo apres nta
dos a concurso. salvo expresa
mdlcac16n dos concursantes.
pasarán a formar parte dos
fondos do Museo, figurando
unha selec16n dos mesmos
nos s us Jocais, mostras itiner ntes e pubbcacións que periodicamente se veñen realizando O Museo comprométes a qu e a carón das obras uti
!izadas uá sempre o neme do
a utor

8. Haberá un único prémio
por cada unha das vertentes
(gráfica, literatja e fotográfica),
consistindo en 75.000 pts .. na
entrega da Curuxa do Humor
(deseñada por Francisco Xosé
Pérez Porto e doada por Cerárnic¡:¡s do Castro). e na publicadón das obras premiadas.
9.- O xürado estará com¡¿osto
. por un membro da Comisión
de Culfura do Concello de
Fene, un representante do
Museo do Humor e expertos
en cada unha das áreas ob7
xecto de conc;urso. A composición do xurado darase a coñecer nos médios de comunicación con anterioridade ó 16
de Novembro.

10.- O fallo do xurado será inapelábel e darase a coñecer o
día 8 de Decembro no décurso
das Xornadas do Humor.

Revista de
Prensa
ven da páxina 6)

con pretensións líricas que
abriga · a conmemorar a
data máxica coa fascinación de quen contempla a
felicidade urbana nun filme de Walt Disney.
América, a estas alturas,
está máis que descuberta.
~ para esta viaxe non eran
precisas tais alforxas. Antes de Luis Yáñez xa Nino
!3ra,vo cantara o .asunto con

Aonde vai a rádio
..zerem o que se fai em Sam
Gaetano ahonda meio cento de pessoas. e a empresa
pronto vai chegar ás cento
cinquenta supondo já um
terc;o do persoal que possue TVG. Nom se deu emporisso intento algúm de
criar umha verdadeira rede
de rádio-rádios publicas
galegas , renunciou-se a
emitir ern OM, dírn que
nom é constitucional, que
maravilha, ternos urnha C.
espanh ola que consagra a
liberdade de mercado e a
com pe te ncia . mas se ti
queres es cuitar as novas
em OM nom podes. viva a
liberrl<'ld8 de e leiQom

(Por

mellor . voz. Tamén Los
Panchos. ·E-L:uis Agirué. ·E
Los Tres Sudamericanos.
A mensaxe era a meJ'?ma.
Só que esta non leva música de Manuel Alej¡mdro, e
é unha mág9a.
Nestas condicións afróntamos o grande reto, o desafío, Tiburón dous, desa-.
parecido en combate tres,
catrp da rnañá: iren do
progreso. estacionado en
vía primeira, andén segun. do, vai efectuar a sua saída
e nós sen inteirar_nos.
~Pero Felipe, man ami,

19

se ·o naso Tren é mellor
ACTOS
que o dos alemáns ...
Rodaron.
-Vale. Pero quera un . •
II Fotobierial
30 de Outubro. "'Ali Babá e
vagan con pasaxeiros basCelebrarase desde o 28 de Ouos 40 apropriacionista.s" Joan
éos...
·
tubro ao ·30 de Novembro coas . Fontcuberta. Prnxección de
E polos altavoces da estaseguintes exposicións:
Les Krirn§.:.
.
ción escóitase unha voz
No Antigo Banco de Espa31 de Outubro. Mesa redan- ·
ña. Arquivo Llanos.
ql.!e chama polo señor Sanda "A Fotografia · no.s 80". GaNa Saa Nova · de E.xwsibriel Bauret (Camera ]ntem9- ·
tiago Arróspide, pasaxeiro
cións da Caixavigo mostra
tional); Mierelle Thifsen (Pers~ ·
de · homa no devandito
de · 5 fotógrafos novas· británipekfief); Peter Turner (Creatitren. Nós, inentres, miracos b_aixo o título "New Geneve Camera). e manual Falces
mos para o horiZonte do
ration". Obras de Paúl Reas " (El País). Exposición de Brian
1992. desde a terraza.
:Anp.a Fax, John Chater, Rob
Griffin.
arroldaos pola música de · Grierson e- David Townend.
1 de Novembro. Proxección
Na ·saa dos Peiraos, mostra
Nino Bravo:
,r. ·
de J:P. Witkin.
de Mario Giacomelli.
"Un inmenso Jardín ...
Obradoiros
·No Centro Cultural da Caieso es América ... ".
O
Les Krims '"A cenüicación
xa de Aforros, exposición

fotográfica". 15.000 Ptas.
tinuidadé mas de aí nom - monográfica de José Suárez.
Koldo Chamorro. · "ProxéniObras
dás
séries
etnográficas
passa, e para completar a
ca~· Aproximación a un espáMariñeiros,
A
Pampa,
A
Neve,
tomadura do .c abelo á auéio a partir de referéncias culO Xapón e A Mancha.
tuÍais! 3.000 Pta.
diencia, convidam a persoNo edificio do antigo Banco
naginhos apoucados que . de España ex¡)osición colec- ·América Sánchez. "Fotogra. fia e Deseño". 3000 Pta.
respiram e cobram algo de
tiva· sobre a marte na Galiza.
Manuel Esclusa. "Fotografia
vida lambendo carnara.
Na C~a de Cultura mostrade a1*>r- Fotografía de
rase o traballo realizado por
Mesa Redonda é um bom
cargo". 3.000 Ptas.
s.eis
fotógrafos
sobre
Vigo
Viexemplo do que riom se
A preinscripción está aberta
sións: Sebastiao Salgado, Oli.:.
deveria emetir na TVG.
até · o 15 de Outlibro. C~ntro
vo Barbieri, Paul Graham, Xude
Estudos
Fotográficos .
Os Martes ternos A
rxo Lobato, Cristina Garcia
Apartado' 1264. Vigo.
Contrafio coro um apre'Rodero e Manfred Willman:ii..
sentador parcial e pagado
Na Biblioteca da Universide s1m mes!flO incapaz 'de
dade Popular, "Fauna" obra
• Mulleres
de Hans von Fubert dos anos
conduzir a bom porto dia40.
.
no cine
logo algun. Ten .ademais o
No Antigo Banco de EspaOrganizado pol9 grupo Aleprograma um tempo tam
ña mostra colectiva "Nos 80".
crin, va:ise celebrar no Auditólimitado- que mais ciue
rio da CAV, un ciclo de pelícuConferéncias
aclarar · aos espectadores
las. realizadas por mulleres na
29 de · Outubro. "Tendéncias ·
mergulha-os em dúvidas.0

certo Rádio Euskadi com a
mesma legalidade emite
em O.M.). A-Rádio Pública
Galega tem_ que fuÍlcionar,
tem que aproveitar esse
capital humano e dar o servic;o de qualidade que ao
pavo galega cumpre.
Padezamos outra 'vez na
nova programac;om o Ven. res Show e agora engad~
se-lhe Mesa Redonda outro programa em espanhol,
sub-produto esta conduzido por umha apresentadora que se in:iciou na casa.
fazendo o índio num inefável programa lmos ver,
afortunadamehte hai tempo desaparecido. Dá urnha
boa apresentadora de con-
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da arte nos 80" Antón Castro.
P:-r:yc-r.ri.ón de Cri~t:ina G ar c1a

semana do 16
bro.
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/MULLERES E POLÍTICA:
UN .DESAFIO E UNHA TRAMPA
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té agora, as mulleres estivemos ausentes da política; dos órgaf10S máxi-·
mos de decisión e control público.
Neste momento h~i certos síntomas que fan
prever non só que algunhas mulleres se
vaian integrar nese estamento senón tamén
a criación dun organismo dentro da Xunta
que canalice a problemática das mulleres.
Refírome á proposta da criación dun Instituto da Muller.
Á vista está que son os homes con poder
'de decisión os que condicionan cando e
como deben entrar as mulleres na política.
As razóns palas que neste n:iom,ento están,
estarían, dispostos a facer certas concesións non son, . como deberían ser, a conciéncia da dramática situación das mulleres
na nosa sociédade. Na sesión parlamentária
onde se debateu o asunto do Instituto da
Muller quedou evidenciada a ignoráncia e a
falta de sensibilidade ao respecto de "súas
señorías". Os motivos, máis ben as comenencias, de permitir a entrada de certas mulleres nas lnstitucións, .son outras.
A integraeión no M.C. europeo pon de manifesto que a nosa sociedade é cavernícola.

.

Os políticos, agachando a estaca, queren
mo, son consideradas insignificantes ou, no
maquillar un pouct> a situación. ¿Que dirán
mellor dos casos , materia que non corresos turistas? Ademais, c1.1nha simple ollada ao ponde á res pública. Os problemas das· muexterior, empezan ~ decatarse d eque se lleres non son obxecto da razón pública. Son
pode medir o nivel de progreso dun país
salientadas as vítimas do terrorismo político
polo papel que as mulleres xogan nel.
pero as vítimas do terrorismo machista (que
Incluso, sen n~cesidade do .espello euroson moitísimas máis) son ignoradas pola rapeo, as mulleres, aqui, estamos demostran- zón de Estado. Unicamente se interesan podo a enorme contradición existente entre os
los asuntos nosos que afectan ao ámbito púprincipios democráticos nos que pretenden . blico como todo o relacionado coa procreabasearse e a situación real, a vida concreta ción que os gobernos deben programar. Os
das mulleres. A Constitución é papel molla- , maxistrados controlan os nosos úteros e a
do.
. nasa produción. Diríase que o embarazo e o
Hai, máis que síntomas, evidencias, como aborto é cousa de homes,
seren eles os
o discutido 25% do partido do governo (e que toman as decisións ao respec~o. Pero,
tal vez outros non gueiran quedar atrás), da señorías, convén que se vaian decat~ndo de
incorporación das mulleres na política. Por que .non é o noso útero o que máis preocuiso creo necesario que fagamos algunhas re-. pa. E a no~a . dignidade persoal.
flexións.
·
Senda asi, as mulleres q4e pasen a formar
Tal vez haxa que aproveitar certas fiestras parte das institucións, deberían esquecer os
que se abren para poder difundir a nosa pa- sentimentos, o "noso mundo insignificante",
. labra e darlle a man ás pasantes máis nece- a valoración das p~rsoas e a búsqueda dunsitadas. Tal vez. Pero unicamente se serve ha xusticia colectiva para adaptarse á vontapara transformar os rasgos patriarcais da so- de de dominio e a razón produtivista, que é
ciedade, non para asimilalos.
a que impera nas esferas do poder.
'
.
.
E aí está, amigas, asexante como un lobo,
o perigo da asimilación. A asimilación é
¿Como defenderse dos perigos da asimilación?
como un tributo que hai· que pagar para ascender ao pazo dos superiores, para que
Ás mulleres que aspiren a ocupar un lugar
permitan compartir na mesa os seus privilede decisión neste moment0, non lles chegan
as boas intencións. Non poden comportarse
xios. Se a elite feminina que chegue ao cucomo volvoretas nocturnas cegadas pola
mio, que consiga certas parcelas de poder,
se convirte en homes, se somete ao arquetiluz. Ao contrario, deben ter unha luz que as
guie: o coñecemento d.o feminismo (que xa
po viril e adopta os seus principios, resulta
evidente que, lonxe de facer un serv"icio para ten un corpus teórico importante) que nos
explica as causas da nosa situación e as
a liberación do conxunto das mulleres, contribuirán a perp~tuar a inxusticia, a promover vías de liberación; o coñecemento dos proo desánimo das suas iguais e o trunfo dos
cesos de marxinación do noso país até a
realidade actual; o coñecemento dimanado
detractores, que, confirmados os seus prexuicios, se relamberán de gusto co'"!lo padas experiencias históricas anteriores a nós.
tróns ante un prato de esquiroles. As mulle- Adoptando sempre a sospeita como métores, de imitaren aos homes, poñeranse cada do, as mulleres actuais teñen que realizar o
vez máis debilitadas ~
enorme esforzo dun doble trabállo .. que en¿Como ·integrarse nesa política? ¿Como globa o terreno xenérico e o específico. Hai
participar indiferent~s en ágoras onde xa non que estar á al~ura da bagaxe cultural xenériimportan as ideoloxías nen as posturas ética e, ao mesmo tempo, saber as razóns da
cas? ¿Como contemplar flemáticas a ridícula · nosa exclusión da mesma. Ser competentes
e críticas á vez. Porque, de non ser asi, as
imax~ dunha dereita, desentendida sempre
da identidade e da lingua deste país, agora mulleres integradas na política, serán mariofacendo carpo común co nacionalismo de netas ao servicio- tla consolidación do paesquerda, simplemente porque ambos están triarcado. Non va_len espontaneismos.
na oposición? ¿Como mulleres con un míniTampouco valen escapadas en solitario.
mo. sentido común e honradez poden deixar- As mulleres somos corredoras de fondo, en
se amalgamar en semellante contubernio? masa, e únicamente así chegaremos á meta.
Non irnos sair da casa, · do ámbito domésti- · Non nos deixemos atrapar unha vez máis. O
co, para meternos na corte. E non me veñan sistema procurou sempre manternos esconco ·conto de -que as causas son así e a políti- didas. Primeiro na familia: cada muller aillada
ca ün xogo de posibilidades. Se a política é en cadansúa gaiola, tendo ao home como
así, nós, as mulleres, debemos rexeitar ese único interlocutor e comunicante exterior.
xeito de facer política xt.into co sistema que Despois, nos partidos, conservadores da esa mar;ltén. O sistema de valores que alimenta trutura patriarcal, que tamén poden dividirás
a política actual leva ao conformismo, ao mulleres conseguindo que fagan causa co"'ten que ser así". Fannos ver que a guerra é mún cbs membros masculinos dos corresconsustancial ao ser humano e, polo tanto, . ponderltes partidos (que adoitan unha postucompre armarse e gastar un piñeiral en ar- ra cegamente gregaria) e que se enfrenten
mamento; que o colonialismo e a expansión coas afiliadas dos outros, esquecendo que
territorial é un destino fatal; que a fame no teñen problemas similares e unha causa comundo é algo que non podemos impedir; mún. Non consintamos que nos dividan
que a inxusticia social é tóxica, a xerarquía como á clase obreira. A nosa forza é a solíambicionada e a explotación duns seres PO:. . dariedade. Só unidas e concienzadas caberá
los o_utros, tan vella como o mundo. Pola a posibilidade de sacará política do impasse
contra, as aspiracións verdadeiramente hu- no que se encentra e dar unha viraxe cualitamanas de solidariedade, dunha vida máis tiva á sociedade g~lega e a nós, as mulleres,
- harmónica e xusta; que animan ao feminis- dentro dela.
O
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SINDICALISTAS
MARGARITA LEDO ANDIÓN
panorámica amósanos unha silueta, ao lonxe, avanzando
como clandestina no fusco, en
· paralelo a nós que a seguemos cos
ollas a piques de chorar. Pero chorar
no cine hai a moita xente que lle dá
· vergoña. Sobretodo aos homes.

A

A silueta é Henry Fonda na película
"The greabes of wrath" - "As uvas da
carraxef- que John Ford dirixiu no
1940. Epoca do grande cinema da productora Fo avaliando a directores e escritores cinematográficos progresistas,
a moitos dos que após serian perseguidos polo McCarthy.
John Ford fai, no 1940, unha película
sobre problemas do seu tempo e do
seu país, sobre a extinción violenta dun
modo de produción agrário que trae
emigración e proletarización para as fam ílias de pequenos campesiños americanos, que trae a sua expoliación por
parte das grandes compañías capitalistas -en connivéncia coa policía e os
provocadores- e tamén os primeiros
agromos de resisténcia, a boa vontade
dos reformistas de Roosvelt, a escolla
militante deste novo heroi colectivo que
representa Fonda, a silueta que se vai
para loitar organizado nos sindicatos
americanos, contra o terror da patronal
dos anos 30 USA-anos 80 Galiza.
Son os ,grandes anos do movimento
social reformador nos Estados Unidos,
anos da Brigada Lincoln na guerra civil,
anos da mellar literatura de raigame
americana --Hammet-, anos de prensa. Anos que autores contemporáneos
como Robert Coover retoman na sua
temática para nos narrar qué converte
a Gloony Gus, xogador dos Chicago
Bears, nun dos mortos do baleo pistoleiro sobre manif de traball~dores.
Sempre me gesta recordar de que
nos USA houbo tamén clase operária.
Góstame para recordar que agora
ternos nós a iniciativa histórica, e que
Galiza ten sindicatos de clase, nacionais, abertos ao debate politice concreto e aos que compre apoiar para
que non os sepulte a xistra olímpica do
92 como a guerra fria amor:tallou alén
ás Trade Umons. Góstame Henry Fonda deixando a pantalla americana e entrando no cinema galega. Con histórias
fílmicas desde o 72 e até o 11 Congreso
da CXTG que agora se celebra en
O.
Vigo.
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n Agosto a Consellaria de
Educación comeza a preparar as notas de pr~nsa que
definirán, un ano máis, o comezo de
curso como "de absoluta normalidade". Logo, 'tras a primelra mañá de
clase, sae a tinta fresca dos -xornais
co rnencio-r1ado titular. Média dúcia
de entrevistas radiofónicas do Director Xeral de turflo e tira millas.
Un mes despois, xa na realidade,
os problem.as e as obras cóntinuan
nun n]úmero significativo de centros.
Normal.
o
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