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Repovoacións másivas de 9ucalipto e contratos de uso de montes viciñais configuran
unha gran operación especulativa
·
'
.

O SALDO .FORESTAL
As previsións do lnventário Forestal indican que-non son precisas as repovoacións con eucalipto defendidas
pola Consellaria de Agricu!tura para atender a futura demand~ das fábricas de pasta. Estamos ante unha operación
·
.
de control.de précios que beneficia a intereses foráneos e daña o monte. ·
·
·

-

Galegos de
17 países
en Baiona

Leyma: vintecinco Parada e AGLI
anos de
xuntos contra
cooperativismo
o galego

En Baiona estiveron presentes representantes de 105 centros dos
150 que forman .parte do Consello
de Comunidades Galegas (45 de
América, 42 do Estado español, 16
de Europa e un de Austrália). Dentro
dunha enorme variedade facilmente
observabel, épocas e paises diferentes misturábanse entre os presentes, era notória a significación de
compatriotas que unía a todos.
(Páx. 10 e 11)

Todas os galeguistas históricos de- O Governador Civil de Pontevedra,
fenderon o ,cooperativismo com~ Xurxo Parada, recorreu · diante da
forma de superar: o -atranco secular Audiencia Territorial tm acordo da
da agricultura e ·gandeiria galega, , Deputación Provinciar de Ponteve-;
sen embargo caseque século e mé- ara polo que se bonifica cun 50 por
dio d~spois da sua aparición en Eu- cento os anúncios feitos en galega
ropa, o cooperativismo acada só no no Boletín Oficial da Provincia, coin- '
sector Jeiteiro, eixo fundamental do cidindo cun escrito presentado por
naso agro, o 12 por cento. Xosé Ma'- AGLI.
(Páx. 8)
ria Calo é presidente da Cooperativa
Agrária Próvincial de A Coruña
·
(Páx. 9)
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·CADA 4· MINUTOS ; ~.

.
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(4.-páxina'§ extras)

Perta de 1000 fotografias en sete · a mostra permite porse ao dia do ,
mos~ras distintas fan de Vigo o cen.,. · que foi e onde '3stá a realidade da
tro da imaxe na Galiza. Desde a vanarte por representación·máis masiva
garda europea e mundial, á recupe- · na actualidade.
ración histórica dos nosos clásicos,

.
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.Repovoacións masivas de eucalipto é .contratos-de uso .de ·montes viciñais
.
configuran unha gran "operación .especulativa

O .saldo forestal
-As previsións do lnventário Forestal indican que non son preeisas as repovoadóns con euéali.pto -defendidas
pala Consellaria·de Agricultura para ~tender a futura demanda das fábricas de pasta~ Estamos ante unha opera9ión
de_control de précios que beneficia a intereses foráneos e dana o monte.
-

• A. EYRÉ-G. LUCA

-

Os produtores de· pasta de _ cio, indue,ido polos anúncios do estudar a posíbel i1_1stalación 7 de Outubro de 1986 Garrido factura dos hidrocarburos.' Son
Valenzuela apresentaba un novo er:i total 120 millóns de metros
próximo incremento da demanda dunha fábrica de pasta de papel,
.papel poden facerse en
industrial, facilita a especulación co apoio d.a· .X1:1nta, -falouse de plan forestal caracterizado polo cúbicos o que debe-· importar. A
pouco tempo co control do
que daquela se calificou dé axei- Galiza é superfície máis arboe os consor~ios oportunistas · .que A Mariña luguesa poderia
mercado da madeira se coas comisióas .de montes.
proporcionar
·anualmente. tamento ás condicioas xenerais rada do continente pero os inteproseguen a sua poi ítica de
do sector madereiro do Mercado reses do Capital extranxeiro im300.000 metros cúbicos de euconsorciar montes veciñais
Entrega sen condiciÓl)S
calipto e só s~rían necesárias
común. O Gremio de Madeiristas p0ñanlle, coa colaboración da
a longo prazo, para a que
Desque en 1986 se realizaron as 130.000 metros cúbicos para ·englobado na Asociación para o Xuntá, un plan de. abaratamento
contan con financiación
Fomento da Riqueza Forestal forzado da madeira semellante
primeiras visitas a Fazouro para que funcionas~ est~ inc;iústria. O
Galega (AFRIFOGA), pedira ao ao que en 1938 tomou directacomunitária. Os·intereses
Conselleiro de Agricultura expli- mente da sua man a Falange Es- das celulosas asegúranse
cación por esta entrega da Xunta pañola, en aberta oposición ao
que o mapQ. forestal amplie
sen condicións aos requerimen- plan de Daniel de La Sota (seainda máis o espácio
tos das multinacionais papeleiras · gundo os dados dunha recente
adicado a espécies de e en contra de anunciados plans investigación que en breve publi~reCimento rápido a costa
de reforestación equitativa. A cará o historiador Xosé Antonio
, das reservas forestais _·
esta demanda, a Xunta respos- Durán) por favorecer no menor
estratéxicas do país e_da
tau que tiña tres eixos de actua- prazo posíbel aos intereses do
ción: acadar a maior rendabilida- capital.
supervivéncia das indúsVias
de económica dos recursos fode transformación da
rest~is, sen perxuício da sua_caGREMIO DE
madeira e do .emp,rego que
~ac1dade renovadora para_as1 fa- _ MADEIRISTAS
xeneran. O lnventário
vorecer -un aumento do nivel de
,_.;;;..._;....;_.;....::__ _ _ __
Forestal .indica ·que o
vida no- médio rural; integrar aos PEDIRA
eucalipto ocupa xa un vinte
proprietár~os forestais pa'"!icu_la- EXPLICACIÓNS PQLA
. por cen do arborado. Este
res e aos intereses das industrias
dado básico, que a Xunta
transformadoras no obxectivo ENTREGA SEN
comun,,de lo9r':1r ~proveitamen- CONDICIÓ__;N~S=..,;_A'----O_S
__
- mantén en segredo, non .
impide que
.
tos ma1s rendabers e elaborar R QUERIMENTOS
programas de actuación coa pa·r- =-E---=;..;.-'----------institucionalmente se faga
ti~ip~ción
dos interesados.
D~A~S'-----------campaña pola reforestación
Co~ estq proposta,? governo
MULTINACIONAIS
con esta espécie.
anterior buscaba de ferto un a~::iPAPELEIRAS
llo para converter a recuperac10n
O eucalipto aumentou en 84.000
forestal prometida nun programa
A exclusión dos
novas hectáreas a contar desde
de reforestación con · espécies
o último inventário forestal da
curtas. A arborización intensiva
pequenos proprietários
Galiza, levantado hai 15 anos.
con espécies de crecimento rápiO Programa de Ación Forestal da
lste crecimento, que fai un p_rodo _era de feíto un ha imposición
CEE, exclue de subvencións
médin de 5.600 novas hectáreas
do Mercado Común, · que no seu
aquelas extensión que non atinanuai~ desta espécie, supón un _
conxunto é deficitário en produxan as cinco hectáreas co que o
total de 234.000 .hectáreas, máis
tos forestais e paga pala sua imobxectivo principal serán as Codun vinte por ce·n da superficie
portación un valor que se situa
munidades de Montes Veciñais
forestal arbbrada. Os dados peren segundo lugar despois· da
para as que Bruxelas reserva
tencen ao lnventário Forestal,
subvencións de até o 80 por
encargado pala Consellaria de.
cento
a fundo perdido. (As tres
Agricultura. A sua recente divulEUCALIPTO
liñas básicas da CEE en silviculgación pala Asociación EcoioxisAUMENTOU EN
tura están orientadas á proteción
ta Arco Iris, indica que a Galiza é
dos bosques existentes, sobrexa excede~ária nesta produción
84.000 NOVAS
todo de cara ao incéndios, á·mea pesar do cal se quere pro.mo:HECTÁREAS
DESDE
llora na utilización e ao desenvol. ver a reforestación · con esta esHAI QUINCE ANOS
vimento da silvicultura, a mellara
pécie. O actual aumento ae-·pré-
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EXPORTAR BARATO,. IMPORTAR CARO
Unha das primeiras consecuéncias do 'pa- pode estar entre un sesenta e un oitenta
trocínio explícito que o governo autonómi- por cen . por baixo do que están a pagar
co presta ao proxecto do grupo F!ick para nos seus entornos as' papeleras de Euskadi
Fazouro é o interés das fábricas de pasta e Catalunya. As oito_centas mil hectáreas
por ase_gurar contratos a·longo prazo coas de monte comunal (o 27 por cen da extenxuntas de monte? veciñais de todo o país. sión total da Galiza) son unha peza clave
O que ven de asinar a comisión do monte para pechar as posibilidades de competéncomunal de Cangas de Foz coa empresa cia liberal entre os fornecedores deste
de celulosa asturiana Ceasa de Návia, que grande negócio que son as celulosas. Tamten capital . británico, é unha mostra deste pouco se ten ·,aqvertido, por outra parte,
xénero de consórcios. A empresa asturiana · que os benefíciários destes contratos porecibe o usufructo de cinGocentas hectá- derán percibir _créditos comunitários por
reas de monte mediante o _... pago de valor de até o oitenta por cento das suas
· '5.200.000 pesetas ano por un prazo de ·operacións de repoboación , das que quetrinta. Un contrato destas características darán marxinados os proprietários de me-.
·. non foi posíbel en ningún oos ·concellos nos de cinco hectáreas. Son demagóxicas
. _produtores qe madeira de Asturias ociden- e falsas polo tanto as públicas protestas do
tal na que se deixa sentir cada dia máis a Coliselleiro de Agricultura nq senso de gue
opinión en contra da explotación- do mónte q pequeno proprietário' resultará beneficiacon espécies de crecimento rápidÓ, tal do por un aumento da demanda de .euca.como se demostrara nunha recente saca lipto, a contada instalación de novas factode cinc4enta ~il plarifóns de eucalipto. _
rías de pasta química:: Para o dono da pequena propriedade de monte, ,plantada

i l,1'1
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ra, que o mantén en secreto desde liai case
un ano; indican que non son nen moito menos necesárias as repovoacións masivas
de eucalipto que os representantes do grupo Flick puxeran coma inaceitábel condición de viabilidade do seu proxecto. Polo
contrário, o 40 por cen desta espécies sae
sen transformar e nas condicións recoñecidas por este informe, as ex~stencias e as
estímacións de· crecimento exceden dabondo as previsións da demanda. As propostas de repovoación só poden ter a inteñción de garantir por moitos anos o baixo
· précio do eucalipto que aqui se produce,
ainda que for a conta de hipotecar o potencíal biolóxico do noso monte .
De se producir esta repovoación masiva
que pide a muJtinacional alemá e gaba
compracido o governo autonómico, os produtores de 'taboeir6s, caixas, mobles e outras usos do bosco que dan traballao direi,.
to amáis de dez mil persoas en .fábrica e á'
máis de quince mil no monte resultarán 'nun
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ARBORIZACION
INTENSIVA .CON
ESPECIES DE
CRECIMENTO
RÁPIDO É::--:-U-'='N~H-=-=-A-1M POSICIÓN DO
MERCADO COMUN

do rendimento dos bosqués e ao"
desenvolvimento das técnicas
do sector). É perfeitamente posíbel que unha das empresas de
pasta de papel instala.das ou por
instalar na Galiza soliciten os
apoios financieiros para replantar
eucalipto nun monte consorciado cunha asociación de veciños.
Pola contra, un pequeno proprietário que qu,eira realmente se defender dos incéndios a médio da
repovoación con frondosas non
pode aspirir ás axudas do Mer-·
cado Comun. Coinciden logo a
renda asegurada dun produto
que sube o seu précio inexorabelmente desde hai trinta anos, .
a financiación pública oportuna,
o apoio instituqional e a circunstáncia de contar cun 27 por cen
de superficie do território (cáseque oitocentas mil hectáreas) de
montes veciñais que conxunturalmente están en situación de
contratar por un précio fixo que
inclúe servicios e gastos e libera
a moitas comisións de montes
da carga de administrar a propriedade comunal.
Pésia a que a Galiza produce
actualmente máis do 45 por cento do eucalipto do Estado, o
Grupo Flick pon como condición
para a sua intalación en Fazouro
a reforestación con eucaliuptus
globulus de cen mil hectáreas. O
conselleiro de Agricultura, defensor até hai puco da diversificación industrial dos montes apoia
agora decididamente unha proposta de mono-cultivo do monte
en benefíGio das empresas de
pasta de papel. A fábrica de Lourizán , da Empresa Nacional de
Celulosas (ENCE) do_ Instituto
Nacional de Industria consume
tanto eucalipto coma as doce fábricas de taboeiros que hai no
país, que xeran un valor engadido bruto de 4.200 millóns de pesetas. Pero o eucalipto destinado a serra e taboeiro criará ben
máis emprego que a fábrica de
pastas químicas da ría de Pontevedra . As serrarías adequiren
anualmentre 2, 15 millóns de metros cúbicos de madeira e xeran
valor engadido por valor de oito

eucalipto para denunciar o que
consideran L!nha operacjón monopolista das .fábricas de pasta
para eliminar competéncia dos
madeireiros e marcar 'a sua vontade os .précios das cortas ..Esta
seria a _razón da presa que Se es- .
· tán a dar ~n todo o país os-representantes da fábricas de pasta para rematar consórciós coas
xuntas veciñais por prazos de 30
anos. A Comunidade de Montes
de Cangas de Foz, por exemplo,
acaba de asinar un contrato polo
que entrega os rendementos de ·
500 hectáreas durante trinta
é!-rfOS á ~mpresa Celulosa Asturiana,S.A. (CEASA) de Navia, por
cinco millóns. duascentas mil pesetas ao ario que se. podarán C!luplicar pasados quince anos. Eis
un contrarto tipo, que se .pode
producir en série pala demanda
mil millóns de pesetas. Por xunto conxunta das celulosas de Natan 725 indústrias grandes xera- via, Lourizán e a que a Xunta
doras de emprego que poden propón como se dun investimenentrar en grave crise se se confir- tq próprio se tratase, para Fama a tendéncia que a equipa de zouro. A Consellaria mellara o
González Laxe quer dar á políti- précio deste saldo dos' bosques
ca forestal.
galegas en favor ·de intereses
Segundo unha estimación do monopolistas ao anunciar que
grupo Arco Iris os dados do con- sen perxuício do que indica o
sumo da celulosa de Lourizán mapa forestal gardado en segredeben mirarse criticamente xa do, está resalta a replantar eucaque se a sua produción é de lipto até o último recanto do
200.000 toneladás anuais deberá país. Polo de agora, amais do
consumir un total de 600.000 acordo de Cangas de Foz e dos
metros cúbicos (proporción de 3 .que xa ten asinado ENCE con
quilos de eucalipto· por quilo de várias asociacións de· veciños da
pasta). "Esa é a produción apro- provincia de Pontevedra, están
ximada de 50.000 hectáreas- adiantando propostas a particuano, levando canta de que a pro- lares con máis de cinco hectádución média ao remate dun ci-· reas na comarca de Salvaterra
clo é de 168 metros cúbicos por de Miño e as Neves.
O acordo entre Cangas pe Foz
hectárea. Para fornecer polo tanto as duas fábricas (a de Louri- e a fábrica de Navia dase des_,
zán e Fazouro, se finalmente se pois de fracasaren os intentos da
chega
instalar) compriria talar empresa CEASA de convencer a
135.000 metros cúbicos anuais propietários ásturianos para .que
en tumos de catorce anos. Se se firmasen contratos en condicións
mantén estábel a demanda das semellantes ás aceitadas pala
serrarlas e das fábricas de ta- ?<Unta de montes de Cangas de
boeiro a corta total de eucalipto · Foz. A celulosa de Navia entre-contando con funcionamento da gará aos ·veciños . de Foz
Feldmühle será de 2.180.000 5.200.000 pesetas ~nuais, cantimetros cúbicos ou dez mil hectá- dade que se dobrará no prazo de
o
reas de corta anual de eucalipto quince anos.
de catorce anos. Segundo estes
dados, a superficie actualmente
SERRARIAS
plantada de eucalipto abondaría ADEQUIREN
polo que non será necesário auANUALMENTE 2, 15
mentar a repovoación".

a

Un ·inventário impublicábel
Segundo o .lnventário Forestal, o eucalito supera xa o vint~ por cen· da superfície arbornda. As 234.000 ·hectáreas
desta· espécie supoñen un aumento de 84.000 con relación
á situación anterior; p9lo que
se plantaron
anualmente
5.600 hectáreas.
......A Consellaria de Agricultura
segue sen dar a coñecer os
resultados .deste novo inventário forestal que sustitue ao
doo ICONA de 1972. A Aso. ciación Arco Iris divÚlgou hai
pouco, Gitando fontes do Governo Autonómico, os dados
básicos desta nova nómina
das árbores. Tanto o inventário como o Map-ª de Calidade
dos Solos son elementos fundamentais para deseñar a política forestal.
·
, O lnventário-confirma a impresión xeneralizada de que
se favorecerá a superfície adii..-- cada ao eucalipto. _
No .docume!1to elaborado pala Cansellena aludese aos turnos mé- ·
dios de várias espécies e cba· m~ a ~tención o ci~lo variábel
atribuido ao eucalipto na franxa Norde (14 anos) e 110 resto de L_ugo e. Ourense ~(20
anos). O lnventário estabeece

T

a

por outra banda unhas médias _de crecimento para as
frondosas que van de 80 a
160 anos no que non parecen
considerarse as-...posibilidades
das novas variedades. Os crecimentos de fuste (produción
tota,I anual) son de 6.323.898
metros cúbicos · p·ara toda a
Galiza e corresponde ao eu· calipto unha terceira parte.
No cadro de estimacións de
posibilidades proxecta os posibeis do monte no que ·se dobran as actuais existéncias do
eucalipto até 480.000 hectá- , reas. .
Pois que o -40 por cento da ··
producióp de eucalipto se ex_porta sen transformar, os dados do ·lnventário" confirman. o
adia~tado por distintos sectores relacionados coa conservación da natureza e a jndústria da madeira, no senso de
que non son precisas novas
repoboacións desta espécie.
A unica razon para que estean
' a ser promovidas insitucionalmente; pode ser o interés especulativo. Hoxe, o eucalipto
gal~go ten o précio máis baixo do .contineote e a sua extensión tendería a manter a
sua ínfima cotización.
O
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Operacón de
control monopolista
Representantes dos madereiros
téñense dirixido á Xunta despois
das últimas declaracións do
Conselleiro de Agricultura a prol
da reforestación intensiva con

MILLONS DE
-. ~
METROS CÚBICOS
DE MADEIRA E
XERAN VALOR
ENGADIDO POR OITO
MIL MILtÓNS ·

O oonselleiro Francisco Sineiro
sempre apostou porque o monte
. s~ usase para ganderia
O agora conselleiro, enxeO actual Conselleiro de Agriñeiro agrónomo, especializacultura, F=rancisco Sineiro,
do na transformación de monafirmaba nun artigo publicado
en 1982 en "La Voz de Gali- _te a pastos en Nova Zelanda,
cia" con motivo do seu cente- ·Escócia, Irlanda e EE.UU.,
apostaba claramente polo uso
.nário, ca·significativo título de
do monte ·non arborado para
"A nova gandeiria mira hacia
o monte arboJac;fo", que "hai . pastos donde teria que medrar unha gandaria que seria
unha . importante tradición
a gran ·soluc~ón para Galiza.
gandéira do uso .do monte
pero ~ situación virou pala poNas primeiras Xornadas
lítica de repovoación forestal,
Agrárias de Galiza o actual
non sempre ben plantexada,'
Conselleiro de Agricultura
que invadiu as terras previaapresentou unha ponéncia na
. mente destiñadas ao pastoreo
que indica que haberia que .
sen unha suficiente contraparextender a gandaria até un 50
tida compensatória: e tamén - por cento do .terreo adicado
se botou moitos anos en falta
ao cultivo . .Asi resultaria. que
unha decidida promoción pala
"de tres millóns de hectáreas
administración da agora enfa- . un millón e médio ·poderian
ticamente cham~da "gandaria
ser cultivábeis e adicadas a
ligada á tem(, favorecendo -gandaria"; contrapóndose coa
·indireitamente máis a unha
actual" política que segue a
gandería coñ .outras espécies
Conséllaria pala que moitos
e non baseada na utilización· montes pasarán a ser foresde recursos forraxeiros prótai~, plantados de e·ucaliptos.
prios".
.
Contraposicion que nega
Despois de relatar como xa
Francisco Sineiro que- declase contemplan explotacións
rou recentemente: "eu decia
nas que o monte e convertido
que aqui cab,é unha expanen pastizais, afirma "que · ainsión de cultivos ou pastos ou
da .se está moi lonxe do que
ur.iha expansión de madeira.
pudera ser un desenrolo xeDecíao e sostéñoo agora e
neral izado ·do _mc5nte", 'pronon vexo ·- donde está a connunciándose tamén porque se
tradición". ·O ·que lle falta por
faga un "apro'7eitamento ·exdice.r é- que antes propoñia
tensivo do monte sementando
só un.ha parte e aproveitando ·dedicarlle a máxima extensión
posíbel a prados e agora vaivexetacíón expontánea do
se!l,e adicar a madeira,
o
resto".
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GALIZA EMUND:O
• Tribuna sindical (páx·. 6) • Lo,m~ao fiqa ás. portas da TVG .(páx. 7) • ~qi~ Pena no pior ·_momen.t o _(pax. 7)
·
.
.·
.• Po_
lem1ca en Venn polos arranxos da N-525 (Páx. 8)
·.
• Fracasos do Ministérjo do lnterio~omia occidental en crise (páx. 13)

f?OLÍTICA

Co anúncio de Fraga de apresentarse

EUROPEAS

aPresidente de AP

A política galega entra rlunha fase de ·cámbios
.

'

O anúncio feito por Manuel
Fraga de que se vai
apresentar como
candidato á presidéncia de
AP estalle a imprimir un
novo xiro á política galega,
cuxa verdadeira dimensión
poderá comprobarse co
tempo cando o político de
Vilalba fixe, por fin, os seus
planos de actuación, ainda
que xa se fala da volta de.
X.L Barreiro para Febreiro.

Fai un chamámento
para que a constituan
diferentes sectores

o.aNG

Primeiro os rumores e logo a
nova de que Manuel Fraga se.
apresentaria como candidato á
Presidéncia da Xunta produciu
un cámbio profundo na política
galega, ainda que máis nas
alianzas que na forma de realizala que segue a forma "tradicional".
Ese anúncio foi o que empurrou, irremisibelmente.áa entente entre PSOE, CG e PNG, propiciando o govemo tripartito e
desprazando a AP da Xunta . .
Escoitou tamén, case de raiz,
a operación expansionista preparada por Coalición Galega e
inspirada por Xosé Luis Barreiro, que agora pode voltar no
próximo congreso de Coalición
Galega para continuar coas incorporacións aliancistas.
Xosé Guiña, Presidente da
polo Ministro de Franco, resDeputación de Pontevedra, Ba- . ponsábel dos sucesos de Monrros Puente, Alcalde de O Porritejurra e Vitória, funcionou
ño, deputados democristianos
como unha palabra máxica que
e liberais en Fonseca, que tiñan
sacase do entangarallamento
un pé na formación centrista,
que tiña imobilizado a moitos
choutaron quedos nos seus
aliancistas.
postas de vixias mentres contemplaban como un proxecto
"España
no que eren de desinflaba. Pero
o único importante"
sobretodo a incorporación dos
"tres de A Coruña", que teñen
En primeiro lugar desencadea chave da Deputación, pode
nouse xa unha sórdida loita por
mudar moitas cousas.
situarse como "segundo de
Na política galega ninguén
Don Manuel", pensando que o
quer xogar a perder e só o
próximo presidente de AP non
anúncio do desembarco de
vai poder atender os dous posManuel Fraga funcionou como
tas, e creendo, por descontainibidor colectivo para os polítido, que o de Madrid terá precos que teñen como "misión"
ponderáncia.
estar no poder, esteña este
Mariano Rajoy, X. Manoel
donde esteña, pois eles pensan
Romay, con Cuiña, Albor e Porque o poder "sempre é o mestomeñe en segunda fileira e Ca- _
mo".
charo Pardo intentando aumenA nova protagonizada agora
tar os seus dominios, preten-

-apoiaria unha
candidatura
ihdependente
cara Europa
.

Fracasados os intentos de
formar unha candidatura
unitária de partidos galegas
porql¡Je "supeditaron os
intereses organizativos aos
da nación", o BNG
"consciente da importáncia
do momento" ácordou
realizar un chamamento aos
di~tintos sectores para que
constituan unha candidatura
para apresentarse ás
.
eleciións ao· Parlamento
-europeu, lista que apoiaria
o BNG:
X.MARRA

den sacar partida da situ~ación ;
mentras moitos temen que, afina!, Fraga lribarne, fiel ás ·suas
queréncias, voltará aos chiqueiros madrileños para sair arrastrado éleitoralmente polo chan
-non terá teito pero chc,m síque el, durante anos, escarrabuñou. ,
Aqueles que· sempre pensaron qué a Galiza era o campamento de inverno de Fraga para
tratar de entrar en Madrid como
imperator· da dereita despois do
triunfo na "Gallaecia", están
agora firmemente convencidos
de que, d~spois. da presidéncia
de AP, virá tamén a candiEfatura
ás eleicións xerais "porque non
hai outro e hai que facer o sacrif ício-''. Ao fin e ao cabo, "España é o único importante".

partito .e máximo garante do
"Pacto dos Tilos". Minguado o
seu poder ao situar o polo en
Maqrid, prodúcese tamén entre
PSOE e CG un certo distanciamento que. vai en relación directa á necesidade de manterse xuntos para cortar o camiño
a Fraga.
O alonxamento do lider aliancista da política galega supón
tamén a posibiHdade de· que
CG recupere o seu ritmo de
crecimento e expansión. · Algo
que o PSOE interita tamén impedir, mesrnamente valéndose
dunha campaña subterránea
contra Barreiro Rivás agora que
non está no· governo.
Manuel Fraga desprazouse
outra vez cara o seu lugar natural, Madrid, e a polític_a galega
comeza a e.voluir ' libre do seu
p~so.
D

O Bloque Ñacionalista Galega
"segue a considerar · necesária
unha alianza dos diversos secto' res perxudicados pola .entrada
na CEE" polo que pretende que
a .Plataforma para a Defensa do
Sector Lácteo, .pequenos emprésários en xeral, coperativas e ou- ·
tras
asociacións~
constituan
unha candidat_
ura para apresentarse as .eleciións ao Parlamento
Europeu; comprometéndose - o
BNG a apoiala.
Fracasada a posibilidade efe
constituir unha alternativa política galeguista o BNG, qüe recalca a sua condición de partido
máis votado nos anteriores com ícios cara Estrarburgo o carácter de inicia!iva totalmente
política e no[l táctica do chamamento realizado; amósase sumamente duro coas outras forzas
Fraga é tamén -a maior forza
galeguistas'
ás que acusa de non
coesionadora do governo triresponder ao chamamento "por-que tiñan as sua's alianzas xa
pactadas con outras forzas estatais o que demostra que de forzas galegas non teñen nada póis.
antepuxeron os séus intereses organizativos ás necesidades do
país.".
O BNG considera vital .a preRecalcan famén a sua coinci-·
da 11 República", ao tempo· que Unha organización
déncia na "común arelá de con- séncia galega en Brüxelas afirrecollen na cláusula segunda de .
progresista e de
tribuir-dende Galiza a· unha uni- mando que os votos dados a
dito protocolo que no ·acto de
. dade europea respeituosa da candidaturas que non sexan xeconsumación da fusión, que terá integración
nosa persdnalidade, compatible nuinamente galegas "vanse "pernatureza congresual, celebrar o
cos direitos sociais e económi- · _der pois nen tan sequer unha
día 4 de D,ecembro,"Con carácter . Neste prot0colo firmado por
-tos da nasa Nación e construida candidatura . leva como .primeiro
.prévio a ratificación congresual, González Mariñas, Olives Quin· basicamente desde as realida- de lista a .un galega", polo que
os actuais representantes legais · tas, Rodríguez Peña e Andrés
des nacionais e non desde os considera que ''hai que esixi'rlles
do PG (o partido de Mariñas) fa- Fariña p·o10 PNG e por Manoel
estados", ao tempo que se pro- . responsabilidades por esta acrán entrega das suas siglas e do- Beiras, Sant~ago Sayáns, Suárez
núnciari por forzas políticas pró- · tuación".
cumentación ao PG-n nas per- García e Francisco López pol9
O último acordó firmado foi o
prias ·como "ferra.menta para
s~as d,os galeguistas históricos,
PG, afírmase que son '·'conscienacadar un auto-governo que de Coalición Galega co PNV,
R_amón Martinez López e Manoel tes de que o futuro CQlectivo · _
sexa qüen de compatibilizar a - restando ainda por concretarse
Beiras. Cúmplese así a arela dos deste PaLs require o arfellamento
áfirmación da nosa identidade e · as condicións nas que a· Frente ·
. dirixentes do PG de recuperar os , dunha opción política inequivoos noso's intereses nacionais co . Popular Galega coocurrerá con
do~umentos e siglas, ainda que camente riaciorialista, democráti.desenvolvimento económico· e HB, discutíndose neste mes a
só sexa por. un momento, por ca, pogresista e de integración",
máis a mellóra da calidade de proposta da formación basca as
máis que quede sen dilucioar o . ··O que poderia ser considerado
vida que está a demandar o povo distintas _
organizacións que a ·van
contencioso con CG, que parece · como definición ideolóxica da
D · apoiar· no estado.
D
galega".
ter perdido.
. nova-organización .

Celebrarán un congreso o próximo 4 de Decembro

PNG e PGN firmaron _
un protocolo de fusión ·O Partido Nacionalista
Galega e o Partido
GaleaJista Nacionalista
firmal·on odia 2 o protocolo
de fusión que ·deberá ser
ratificado o dia 4 de
Decembro nün acto de
natureza congresual.

O Partido Nacionalista Galego e
o Partido Galeguista Nacionalista
recoñecen no seu protocolo (;je
fusión que ambos son "herdeirns
e intérpretes da ~radición htstórÍca do galeguisrno, nomeada. mente daquel Partido Galeguista
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UNIDADE SINDICAL NACIONALISTA
E SOLIDARIE-DADE 'GALEGA
CÉSAR PORT.J:LA-XOSÉ FORTES·MARCIAL GONDAR-LEUTER BEMBO

• Os .sindicatos· UGT,
INTG, CXTG e CC.00. maniféstanse conxuntamente, por primeira vez desde hai

tempo, para protestar contra a
firma do .acordo do convénio- da
Administración estatal entre o
sindicato CSIF e o Governo no
que se recolle un aumento salarial por debaixo do custe da vida.
A firma deste acordo é considerada polos sindicatos como o
início dun camiño trazado polo
Governo: pactar e potenciar a
· sindicatos amarelos ou profesionais, mentras trata de descabezar ao movimento obreiro. Asi, o
PSOE )';a prefire aos sindicatos
non de clase á mesma UGT con
quen mantiña claras vinculación
ideolóxicas.
o

b) A concentración dun mqvimento de
A proposta de · unidade presentada pola - pola pasividade galega).
acción solidáha entre as clases populares
1.N.T.G. á C.X.T.G. ten provocado reaccións
2°-A-cufto é medio prazo, a interdepengalegas, entre todos os sectores perxudicade diverso signo, congruentes en xeral coa déncia d.e intereses e a consecuente (e mados pola dependéncia e atraso do país,
postura prévia a respeito da prioridade 01:1
tizada) solidariedade entre as clases popu.frente aos axentes transmisores. A plasmanon da "cuestión nacional". Unha central
lares galegas, incluidos os sectores empreción mais acabada e manifesta seria una
sindical non é unha entidade privada, o que
sariais e de "clase média" non transmisbproxecto-marco comun, non hexemonizado
sucede dentro interesa lexitimamente fóra: .res,. é decisiva para a superación-da depenpor nengun sector social, político nen· ideoneste caso, á clase obreira e ao nacionalisdéncia (quer dicer: o único obxetivo definilóxico. Mais·as organizacións de masas, esmo galega.
, dor dunha estratéxia autónoma da clase
1
obreira galega);. mentres que seria unha' in- . pecialmente os sindicatos, non teñen por
Téñense insinuado motivacións extra-sinque esperar pasivamente a que tal conxenuidade gravísima esperar calquer manidicais e tácticas nesta inidativa. Son evifluén9ia ~eña unha expresión política. Por
festación de solidariedade obreira ihternadentes algunhas polos menos das motivaque non, en calquer easo; mais sobretodo
ciOoal, !1º marco europeu ou no estado esCións da oposición á .unidade sindic.al naporque ainda na hipótese de todo o poder
pañol. Compre ter moi presente en toda a
cionalista: parece lóxico que partidos e sinpolítico dependente. do voto dos galegas
sua trascendéncia o feito de que a política
dicatbs españois vexan "improcedenté" a
(Parlamento, Xunta, máis a representación
máis anti-obreira dos últimos anos, espeunidade nacionalista en calquer . eido. O
cialmente desde ·a óptica galega, sexa feita · galega en Madrid e Estrasburgo) estar ben
mesmo vale para quen considerou sempre -por un partido sedicente obreire e socialisdefinido nunha liña de construción autónoa unidade s sindical improcedente, porque
ta, "resucitado" (ou mais ' ben suplantado) ma do país, constitúe unha parte pequena
unha clase obreira dividida é inenos perigodo poder real do que hoxe depende a vida
grácias á decisiva actuación ·de instáncias
sa. E dase ·deco.te, po~ desgrácia, o caso
dos galegqs.
intérnacionais de "base obreira" , co apoio
dun grupo considerado de esquerda prefeeconómico dunha Fundación financiada
De xeito que teria de ser reforzado por
rir"a división sindical á unidade e fortaleci=- ·, polos sindicatos oa R~pública Fed~ral Ale·
..
unha
mobilización de masas. Tal mobilizamento do movimento obreiro, por prioridamana. ·
.
ción ten que ser interclasista, e a clase
des - tácticas de consolidación partidária,
3º.- Os traballadores galegas estarán inobreira debe participar coas suas organizaque poden rematar converténdose na única
defensos en tanto non dispoñer dun instrü- . cións específicas, non só mediante hipotéestratéxia.
mento sindical próprio ·e forte : A unidade
ticos representantes polític?s:
dos sindícatos nacionalistas é ·imprescindíO comentário que segue quer ir ao fondo
Un sindicalismo nacionalista, unitário e
bél para reunir xa . a cantidade crítica de
do problema, na s1.,1a dimensión meta-sindicon vocación hexemónica poderá dar estes
despj3gue a partir da cal acadar a hexemocal (non extra-sindical) -sen se deter en
nia sindical qué permita estrúturar a loita , . saltos, ou non os dar. Calquer outro, non
·cuestión· como a opórtunidade da proposta
.poderá sequer imaxin_
alos.
coa perspectiva galega.
·
e o ritmo e artellamerito no proceso de con4°.-A hexemonia é á sua vez imprescinverxéncia.
AS DIFICULDADES DOS PÁSOS CARA A
dível para o sindicalismo poder dar os salUi'llDADE
.
dos
que
depende
no
próxitos
cualitativos
Non é necesário insistir ·na importáncia
mo futuro a rea.ctivación do ~eu protagonisSomos conscientes do esforzo que supón
da Galiza contar con organización sindicais,
• Os . trabaHadores de
mo transformador ou o retroceso a un inso obxectivo da unidade sindical despois
políticas, culturais próprias; mais si compre
Heerema
negociarán coa emtrumento "normalizado" de integración da
lembrar que non abonda con que sexan gadunha ruptura chea de friccións de todo
.
presa
as
condicións
do seu desclase obreira. Ditos saltos son:
legas, se son minoritárias. Polo tanto, totjos
tipo. Como se trata en boa medida de feripido.
A
reunión
terá
lugar o próa)
O
paso
dun
sindicalismo
reivindicativo
os ésforzos para acadar a hexemonia son
das persoais, aos inimigos da unidade élle
ximo sábado dia 5 en París, desque presupón unha situación de creéimento . · doad0 esgarabullar nelas. A unidade .é unha
poucos. A unidade é un deses esforzos. A
pois de que acordasen escoller
económico sostido, que non pon en cuesopresión que a Galiza sofre, como conxuntarefa xenerosa e criativa, a ábertura dun
un país neutral para comezar a
tión o modelo industrial nen o mito do proto social complexó, mais ben definido e 9inovo horizonte. A desunión é destrutiva. E
discutir
sobre as indedemnizagreso
(quer
dicer:
que
confía
a
empresários,
fer:enciado no seu ser e nos seus intereses
é ben sabido gue non todo o mundo é quen
cións a percibir.
técnicos, ou "dirixente.s" en xeral, a responimediatos (e mediatos), a prepoténcia e
de construir, pero calquera está á altura da
A empresa viuse abrigada a
sabilidade de organizar a produGión, ocú- -destrución ou da intriga.
,9esprécio para o noso país do Governo do
acudir
a esta nova negociación
pándose
só
do
reparto)
a
un
sindicalismo
f>.S.O.E. (até agora sen resposta), e os
Pode haber diferéncias obxectivas na
palas presións que esta a recibir
alternativo, que ~exa quen de intervir acticámbios que se están a produr,ir na conconceición orgánica e funcional do sindicada Administración holandesa e
'vamente na definición de opción.s estrutuciéncia de diversos sectores sociais e polílismo. Supomos que merecerán un debate
dos médios de comunicación
rais, na política de inversións; na promoción
. ticos, tan que, desde unha óptica nacionasério e acóugado, non forzado por urxéndos Paises Baixos.
lista e independente, consideramos oportu- ·de iniciativas empresariais, e no deseño
cias. Mas iso non é atranco que faga impoOs traballadores consideran
dunmodelo
de
desenvolvimento
axeitado
no chamar a atención sobte á transcendénsível a únidade, mesmo a curto prazo, polo
como positiva a entrevista do Miás :iecesidades, recursos e prioridades gacia .da unidade sindical para a capacidade
menos para construir unha nova central
nistro de Traballo holandés con
legas, con conciéncia do contexto mundial,
de actuaCión de todo o pavo galega, do
unitária coas fnellores pezas da experiéncia
un dos empresários de Heerema,
que a clase obreira non é estratexicamente ~ mas non através das previsións propagande ambos os dous sindicatos en catro eimanifestando a intención de que
dísticas do capital transnacional (as "novas
illável.
·
·
dos a saber:
readunaran as negociacións no
tecnoloxias", que · resolven tantos probleponto
no que quedaran en Homas sencundários e nengun .esencial) e dos
AS .RAZÓNS DA UNIDADE, DESDE FÓRA
a) A unidade de. acción sindical quizá arlanda, donde eles pedian unha
seus corifeos de direita e esquerda (os mais
E PERTO DO SINDICALISMO GALEGO
tellada através dunha coordenación orgániindenización de dous dias por
perigosos porque _índa pasan por indepen- - ca permanente.
1º.- O carácter nacionalista, e non simano traballado; ainda que son
aentes a respeito do Poder) senón medianplesmente nacional .do sindicalismo que
b) A unidade nas vindefras eleicións sin- •
conscientes que todo depende
te observacións obxectivas.
dicais (os atrancos legais non deben ser incompre á clase obreira galega non ven
do talante que leve a empresa.
Pénsese que o instrumento mais enérxico
o·
superáveis).
·d~do só polo ámbito territorial nen moito
dq sindicalismo clásico, a taiga é inútil frenmenos polo idioma" empregado, senón polo
te a unha burguesia demisionár:ia, ou en xe-·
e) A unidade de acción sócio-política,
• Ecoloxistas e políticos
recoñecimento operativo de qu~ a Gc;tliza
ral nunha situación na que o ,pr-oblema princomo é a urxente tarefa de artellar a resgalegos pider¡ que o buque nucomo conxunto social sofre unha opresión
cipal n9n é o salárib senón. o paro.
posta solidária de todos os sectores afectaclear navegue lonxe da costa,
e· explotación nacional na que non son illádos negativa·mente pola C.E.E. e pola po1íticonsiderando que tanto a Xunta
veis Qs momentos económico-social,.o tec. ca económica do P.S.O.E.
S,OLIDARIEDADE
·
como o governo central teñen
nolóxico, o cultural e o político. O carácter
que tomar medidas para seguir a
·d) E finalmente, a participación nun de· dependente da ecoñomia galega, agravado
.MATIZADA ENTRE AS
ruta do barco, que navega camubate sobre a repwcusión na estratéxia sinpola críse económica mundial e pala polítiCLASf;S POPULARES,_ · dical dos fenómenos que configuran o ceflado e sen contactar coas autoca non xa españolista e capitalista senón
INCLUIDOS SECTORES
ridades costeiras, para facelo
nário mundial do futuro imediato (crise ecode total sumisión ao capital extranxeiro do
alonxar da costa e dos caladeiGoverno do P.&O.E., en particular a entraEMPRESARIAIS E DE CLÁSE nómica persistente, internacionalización do
capital, as "novas tecnoloxias" -inúteis
, ros de pesca.
da na e.E.E. e .os seus eféitos imediatos, é
MÉDIA NON. ,_ _ frente
Segundo ADEGA un incéndio
á crise pero igualmente en expano condicionante principq.I da maioria das
TRANSMISORES, E
sión- a nova relación Leste-Oeste e os
a bordo do Mediterraneam proloitas dos trabailadores galegas nos últimos
vocaría reacións enormemente
tempos, e vaina ser inda máis na xeira imeDECISIVA' . - - cámbios no primeiro, a conhnuidade e
agravamento · inevitábef da contradición
perigosas, tanto p~ra a fauna
diata.
Que hoxe se afirme que se. vai facer algo
Norte- Sul, etc.), o que será esencial para
mariña comQ para a povoación,
polo desenvolvimento ·ga,ego promovendo
A contradición burguf!sia-proletariado
'clarificar cales son os sectores "aliados" ou
ao tempo que insta·aos governos
investimentos extranxeiros (que captan o
dentro da Galiza subordínase á contradi"converxentes" coa· clase obreira na decana esixir ao . buque información
capital do país, por outra banda) que adeción principal: centro (non español, senón
tación do bloco social que sexa quen de
exacta sobre a carga que transmais de negativos efeitos medio-ambiendo capitalismo mundial) Periféria. Esta é en
porta. ·
e.nfrentarse á situación actual.
tais, directos e indirectos, se caracterizan
eséncia a forma actual de aquéla, ou se se
.Consider;;i taméñ que o paso
Este artigo non pretende ser mais que
pola altísima taxa capital/emprego, pon 9e
quere unha expresión mais xenérica: da
do Mediterraneam perto da cosunha mínima e apresurada contribución ao ·
.manifestos a total orfandade técnica e polícontrf!dicíón explotaaores · ("decididores")
ta galega é máis grave se se ten
tica (o "valeiro ae ideas" que dicia hai pou- . plantexámento da necesidade dese debate. ·
- explotados. As máis importanteSi loitas
en canta que o Parlamento Autoco alguén) dos "dirixentes" galegos;· e a neDebate~ que en t9dO caso forma par:te do
de ago~a mesmo enfrentan aos traballado. nómico aprobou unha resolución
tr-aballo teórico que os firmantes e mais oures galegas non coa burgüesia galega, se- · ·cesidade dun salto cualitativo, decididaque declara a comunidade autótros profisionais nos ternos proposto, a pral
nón co Estado español, _en canto tal e mais . mente ampliador, na conceición do campo
noma como zona desnuclearizade actuación dos sindicatos., para o que
da construción da solidariedade e autoafir·como empresário, coas multir.acionais e, en
da~ Ao m'esmo tempo recórdase
comprirá o desenvolvimento dun diálogo
todo caso, cunha burguesia "demisionária"
mación do povo. galego, co que estamos
o que pasou co Casan como
(vítima da · própria · iricapacidade, ,mais tacos sectores profisionais e técnicos axeitaidentificados como intelectuais e como tialgo que pode volver acorrer se
dQs.
·
méri da crise, e do desprécio político xeral
llos desta terra.
O
non se toman. as m_edidas opor- ·
1
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Sán~hez ·Presedo

seguirá a controlar a RTVG

O intento de apartar a Abilio
Bemaldo de Quirós da
Dirección Xeral da RTVG
está sendo contado
segundo 'as .comenencias
de cada quen, ainda que hai
dados que parecen claros:
a supeditación da rádio e tv
públicas aos intereses dos
partidos governantes, a
forma de resolver os
problemas que ten o governo tripartito,
aplazándoos, e a existéncia
dun claro gañador, Antolin
S. Presedo.
"Aqui non pasou nada", afirmou
González Laxe unha vez reunido
cos xornalistas· en rolda de prensa para comunicarnos que Abilio
Bernaldo de Quirós seguía como
Director Xeral da RTVG. Se non
tos~ pola falta de transparéncia
que caracteriza o labor de González Laxe non se entendería
como diante da "auséncia de noticias" se convoca a unha rolda
de prensa a todo correr.
A verdade é que non pasou
"nada anormal". O aprazamento
da decisión de relevar a Bernaldo
de Quirós é algo que se ven sucedendo desde que se produciu
a moción de censura. Pospoñer,
ademais, decisións importantes
para as que non existe acordo

Demostrouse tamén a total su- mais, o PSOE xa se encargou depeditación da RTVG á política pór clarament~ de manifesto,
dos partidos governantes inten- - tanto en Madrid como na GaHza.
tando repartos de poder ou in- _ Só desde esta óptica de visión
fluéncia qüe, o1aro está, deberian partidista da RTVG se .entende o
de refrexarse n"as emisións; en yeto de Coalición Gal~ga a Mavez de centrar a discusión en tér- nuel Lombao, un . profisional que
minos de capacidade profisional. demostrou non só a sua valia sePero. ésto é algo que, polo de- nón tamén, o que é igualmente

pleno entre os " socios dos Tilos", é o eixo básico da actuación do governo tripartito; o xeito
de pervivir. Asi aprazase o nomeamento de Valedor do Povo,
Tribunal de Cantas ou a apresentación de leis básicas para a autonomia como a de Ordenación
Territorial.

im.p ortante, a sua vocación de
traballar na Galiza. ·
É lóxicó tamén que esta vez o
PSOE non pudese satisfacer a
CG- pois claro está que calquera
director que , se précie, e que
·queira traballar con un mínimo
de rigor, deberá no mear aos
seus máis directos colaborado. res: algo que esixia Manuel Lombao para aceitar o ca~go. Todo
esto sen entrar a valorar a- validez das .persoas· que puderan
propor CG ou PNG.
' Pero esta "partida" non quedou en táboas. Houbo un claro
gañado;: Antólin Sanchez Prese- ·
dó - que continua dirixindo a
"Compañia" por médio duns homes que, ainda que ·non _
afins
ideol0xicamente, son verdadeiramente sumisos con tal de seguir
, no cargo. E tamén uns claros
perdedores. En primeiro lugar
González Laxe; por máis que o
queiran presenfél:r como "home
que xa manda" e ·resolutor · da
"crises", pois viü, outra ve-z:,
como fallaba o seu intento de relevar a cúpula· da- RTVG; pero,
. sobre todo, un povo que perde
credibilidade nos médios públicos e que sofre .as consecuén'cias dun deterioro cada dia máis
patente dun instrumento que tiña
que ser fundamental para o que
alguns chaman a "reconstrución
· nacional de.Galiza". O ·
A.E.

CANGAS DO MORRAZO

Despois
do éxito da folga xeral
,

A espera de que o alcalde.negócie 9_, pago da contribución ,
Coa paralización total do
município, o venres 28 de
Outubro, os viciños de
Cangas mostraron
claramente a sua oposición
ao pago da contribución,
por se non quedase claro
cara o exterior, pois de
10.300 contribuintes só
pagaron uns 30. Agora
están á espera da
mediación do Delegado de
Facenda para lograr unha
entrevista co alcalde Lois
Pena.

,

Un dos principais persoaxes do
antroido de Verín é o recadador
de impostas do Conde. El s'otre,
ese dia, as iras populares por todas as falcatruadas que realizou.
En Cangas o dia 28 de Outubro non era festa, nen era antroido. Pero sairon as comparsas,

!Z
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Lois Pena nos seus tempos de sindicallsta

cantaron o himno, contaron chistes e até, s~ non fose pola choiva, habia verbena: todo o povo
estaba na rua.
,
A personaxe central desta "celebración", que seguramente
pervivirá . no tempo, era o "Bochechón", nome ca que- o povo
batizou ao alcalde Lois Pena,
quen se atreveu a subirlles os

impostas nunha média . dun 800 por ·cento.
· O 28 de Outubro era o último
dia da cobranza "voluntária". Só
duas persoas pasaran polo "chiringuito", así nomearon os cangueses a roulotte habilitada para
o cobro do trabuco, e outras 28
pagaron polo banco donde tiñan
domiciliado os recibos. Outros
moitos, na~ mesmas condicións,
déranlle xa orde aos bancos de
que non fixeran efectivo os mandamentos de ~obro, polo que
non poderá alegar alguén que
"se non se pagou foi pola coacción popular" : dos 1.300 contribuintes só retiraron o recibo 30
propietários.

"Esperar, -.
_o problema é deles"
Agora, despois desta "demostr.ación de forza e unidade popular",

ÍNDIA

l

MARROCOS

Rota de 20 días visitando a zona do Rif; as
2 rotas de 1 cada unna. Ínclia Central e Necidades imperiais de Fez, Meknés, Marrakech
pal, visitando Delhi, Rajasthan, Agra, Benae Rabat¡ o Parque Nacional do Toubakl; as
rés, Bombay,. Kathmandú e Pokhara. Précio:
Kasbash, á beira do Desej1:o do Sahara. Pré196.000 Pta. Saidas: (Índia Central e Nepal) . do:
68.000 Pta. Saidas: 1 ao 20 de Outubro;
4 ao 31 ,Outubro; 1 ao 28 de Novembro e
1 ao 20 de Novembro.
Sai~as: (Jndia ~o S':ll) 4 ao 3~ Outubro.

EXIPTO-XORDÁNIA
1 mes en autocaravana acondicionadá, visitando Cairo, Aswan, Luxor, 2 días ·en falúa
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Petra e Aroman.
Précio: 1is.ooo -Pta. Saidas: 2 ao 20 de Outubro; ~~ªº 29 de Novembro.

KÉNIA

Solicita o noso Folleto de Viaxes

com-o afirman os cónvocantes, o
to, pero tamén erras de meoición
etc., sen ter en contra outros de
que van facer é "esperar, o protipo. legal que se fundamentan,
blema é deles", en palabras de
sobre todo, na desorbitada suba.
Manoel Caamaño, concelleiro da
Izquierda Unida pedirá a conFPG.
.
vocatória dun pleno ·extraordil")..áDe momento agaraarán a que
rio o "antes posíbel" no que se
o Delegado de Facenda de Pbntevedra médie co alcalde para · estude o tipo de gravámenes
que rexi_ráno próximo ano.
que acced~ a unha entrevista
Propón tamén a construción
cos demais grupos municipais
dunha oficina técnica, dirix1da _
na que se busquen solucións ao
por técnicos municipais, que traproblema. Este foi o acorde ao
chegaron o mesmp dia da folga -_ mite topas as alegación·s apresentadas polos viciños en relaxeral nunha entrevista que tivo
ción ao catastro, sobretodo no
lugar en Pontevedra.
que se retire a valores e mediPero a oposición dubida que
·das.
Lois Pena; polo seu talarite, queiO "adios có corazón". cantado
ra tratar o problema que, para a_
a "leiteiras" e "chiringuito" cando
oposición nc;m ten outra solución
se marchaban, era un cántico de
que "refacer o que se fixo e facer
leaícia pero tamén de esperanza
. unhas novas valoracións", ao
en que o problema se resolva, e
considerar que hai grande cantide unidade dun povo que lle Jai
dade de erras· nos valores catasfrente ao que consideran un atrotrais, en parte, debido ~O · tempo
o· .
. transcorrido sen revisar o catras- · pello.

24 días recorrer os grandes parques naturais,
alde~s como Nairobj e Mombasa e as mara- .
. - vilJosas praias do Indico. Précio: 208.000·
~- Saidas: 6 ao 29 de Outubro; 2 ao 26 de
Novembro.

ALXÉRIA:
.
O GRANDE-ERG OCCIDENTAL

xerino, .as· grandes dunas e as cidades oasis
como El Golea, Ghardaia, .etc. Précio:
79.000 Pta. -Saidas: 30 de -Setembro ao 16
de OLitubro; 4 ao 20 de Nov~mbro.

E ademáis, Trekkings polos Annapumas
en . Outubro;· pola Patagónia en Novembro;
e polo Aconcágua en Decembro. -

Viaxando durante 17 días para coñecer as · Tamén tarifas aéreas económicas a calquer
máis impres~onantes paisaxes do Sahara Al- lugar do mundo.
·
-

aThsüz
CLUB DE VIAJEROS

Rondo de SontPere, 11. 6* 3o. •08010-Borcelono •Tlf.: 302 50 81
.Led,smo, 7 l9 izqdo •.48001-Bllboo •Tlfs..: .42.4 42 65-424 22 15
Rodriguez San Pedro,·2. Of. 1202 •28015-Modrid •Tlf_s.: .Ü5 11 .45
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LfNGUA _

·,VERIN

Recorren un acordo.·

.Até cin~o alternativas en debate'

de Pontevedra

nas Estivadas motivo de .polem1ca

~ ~~~:~~ador O desvi_o da N-52~ e a Córre?iº!" da pendente
-

'

O proxecto de desvio da .
estrada N-525 ao centro de
Verin xunto co novo trazado ·
para a. perigossa pendente
de As Estivadas, están
provocando o
· posicionamento de vários
colectivos verinenses· para
O Governador Civil de Pontevesuxerir as suas propostas,
dra, Xurxo Parada, re.correu dianen
función dos intereses
te da Audiencia Territorial un
dos
veciños e mesmo
acordo da Deputación Provincial
personais. Até ·o momento
d~ Pqntevedra polo que se boniun grupo conseguiu recoller
fica cun 50 por cento os anúnmáis de seiscentas firmas
cios feitos en galega no Boletin
Oficial da Provincia, coincidindo
en apoio da sua opción e
cun escrito present~do por AGLI.
outro colectivo fixou a sua ·
A Deputación Provincial de "proposta e logrou cor:npletar
'Pontevedra acor~:lou desestimar,
urt milleiro de sinaturas. ·
na sesión plenaria celebrada ó
Noentanto
o único partido
25 de Outubro, o escrito inter-político
que
de momento
posto pola "Asoéiación Gallega
, para la Libertad · del Idioma" - emitiu· a .sua opinió11 foi o .
BNG . .
(AGLI), polo que se solicitaba a

eAGLI
xuntos contra
o _galego

.anulación do acordo plenário do
26 de Xullo deste mesmo .ano
polo que se bonificará con un 50
por centó os anúncios publicados en língua galega no Boletín
Oficial da Provincia e servíGios
da Imprenta Provincial. ·
A decisión foi tomada por unanimidade, acordando a modificación das tarifas· da Ordenanza
Fiscal para a exacción destas tasas.
Este acordo tamén foi recurrí- do polo Letrado do Estado a instáncias do Governador Civil de
Pontevedra, Xurxo Parada, ao
considerar que a Deputació'n
obra con inconstitucionalidade
ao " non protexer as outras línguas oficiais do Estado en Galiza".
O Tribunal Supremo sentou xa
xúrisprudéncia, neste senso
cando
26 de Febreiro pasad~
. sentenciou, contra un recurso iriterposto por subvencionar as películas en catalán, que " non hai
. disciminación cando . se busca
sulocionar un desequilíbrio -mediante o fomento da língua máis
feble"
·
O ·Governador Parada, cando
era concellal en Vigo, .votou afirmativamente a mesma proposta
no ·concello. O seu cámbio de
póstu~a ·non se pode considerar
como algo personal, ·senón inserto na actua·1poi ítica do seu parti- .
do, o. PSOE; 'non podendo estrañar tampouco a coincidéncia cori
/\GLI, asociació11 inspirada na
doctrina do PSOE e .apoiada polos ideólogos-- deste partido na
Galiza. A ~·coincidencia", é política, e non circunstancial.
D

o

somos coñecidos
na Galiza inteira
.
,
pala nasa
es pecialízaci ó n
en libros ·
galégo's
e portugueses
·
Praza do Libro
Tel. 26 63' 77
A CORUÑA

República
El Salvador, 9
·Tel. 56 58 12'
SA.NTIAGÓ

Estivadas, a zona de· curvas· sé"
quedaría levemente modificada e
o desnível médio seria do -6%, o
1mporte de 1.700 millóns de pesetas, · 60 deles para expropria'cións. A terceira alternativa do
MóPU teria un percor.rido de 13
quilómetros e contaría con '2 viaO anteproxecto elaborado polo ductos de 240 e 180 metros de
TylOPU foi -exposto aos veciños . lonxitude. Persistirían ainda moide Verin durante o pasado Se- tas curvas, a pendente ·média setembm, precisamente ·para a ria _do 4,7%, o custe total de
aportació!1 de alegacións .e suxe-· 4.000 millóns de pesetas, 120
réncias. Os concellos de \Lerin e deles ara expropriacións.
Monterrei, os máis diÍectamente Alternati~as
afectados, e a Deputación pmvincial de- Ourense xa emitiron ao paso por Verin
Neste caso as prciposta"s tamén
tamén as suas opinións.
son tres. Unha variante Sul que
seria unha estrada de circunvalaO MOPU apresenta
ción de 1,6 quilómetros ·de rádio
.. tres propostas
desde o centro .d e Verin, comeAs variacións para superar as di~ - zando .na N-525 á sua saida para
fi.culdades das·Estivadas son vá- Madrid, pasando palas localidarias. A primeira é unha variación· des de Abedes, a uns 600 meleve de 2,3 quilómetros no fondo tros do Balneári·o de Cabreiroá,
da baixada, e non resolve. o pro- enlazando coa estrada de Portublema d_a pendente que perma- gal, para chegar logo á N-525,
nece nun nível m$dio do 5,7%. ·perto do cruce co castelo de
O _c:;uste é de 469 millóns de pe- Monterrei. · Teria unha lonxitude
setas. A segunda alternativa teria de 6.500 metros e un custe- de
unha lonxitude dÚns· 7 quilóme- _943 - millóns de pesetas. O imtros e abranxeria case todas as · pacto_ambient~I seria grande so-

· . .. ·

a solución, se alonxa o máis posíbel da vila para impedir o futuro
estrangulamento
urbanístico.
Unha segunda proposta -arroupada por 1.000 firmas- inclinase pola variante Sul, pois que
con$idera que non sá danaria os
seus intereses patrimoriiais senón tamén o conxunto históricoartístico de Monterrei. Pota sua
parte o BNG, único partido que
deu a sua opinión, coida que
nengunha· das propóstas do
MOPU é válida pois que non resolve a actual situación e pravo. caria un impacto ambiental importante, mentres que a forte
bre o Río ·Támega e os cultivos . pendente de As Estivadas quedaria sen solucionar. O Bl'llG esida -zona, amén de constituir un
xe un debate público do tema.
muro que rodearia completamente poto Sul a Verin coartanOs vicir)os desinformados
do o seu futuro ·desenv~lvimento
Os
viciños estan faltos de inforu~anísti~o. A seguRda proposimación toda vez que nunha inc1on sena a Variante Norde de
quérito telefónica realizada por
4. 700 metros de ·1onxitude e parANT máis da metade dos pertin?o do mesmo lugar que a anguntados amasaron descoñecitenor pero pasando agora poto
mento das alternativas apresenNorde, palas localidades de A
tadas polo MOPU. Este inquériRasela e Vilela. Contaría con pato, sen rigor científico pero sobre
sos elavdos sobre as duas estraunha mostra de 100 persoas, re-,
, das e o Tamega ademais dunha
fre_x8:
que un 12% sabia que
ponte e un tunel entre o castelo
e o parador de Monterrei, para - ex1stian 3 proxcectos alternativos para o desvio. Deles un 73%
chegar logo á -N- 525. Pénsase
inclinouse pala opción Sul e un
que poderia _afectar a manantios
37% a Norde. Un 68% do total
de águ~ e aos próprios cim~nto.,s
dos perguntados descoñecian os
do castelo -de Monterrei. O improxectos e deles un 87,8% despacto . ambiental seria grande e
coñe_cia o tema e non se pronuncustana uns 2.200 millóns.
ciou sobre as posíbeis conseA tercelra variante tamén é
cuéncias, e un 6, 7% desexa o
Norde, con 4. 700 metros de londesvio para evitar máis acidentes
xitude, cun trazado semellante
no casco urbano de Verin e en
ás anteriores, agás o tunel, e 1ePa'Zos e tamén nas Estivadas. Un
ria un desnível meio do 5% e o
5,8%, i:nália descoñecer os proeuste seria de 2.300 millóns ..
xectos, prevé que poden surxir
problemas á hora das expropriaAlternativas
cións. Finalmente un 20% non
Até a data entre as alternativas
contestou en nengun sentido. D
aterecidas polos colectivos unha
delas propón que, sexa cal sexa

LOIS CASTRO/OUAENSE

1
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'O futuro do .sector leiteiró
debe tend~r ·á formación . ·.
de grupos
cooperativos
desenrolados'
..
.
,,,

.

Xosé Maria Calo
Faraldo,
presidente de Leyma
Todos os galeguistas
históricos defenderon o
cooperativismo como forma
de superar o atranco secular
da agricultura e gandeiria
galega, sen embargo
caseque século e médio
despois da sua aparición en
Europa, o cooperativismo
acada só no sector leiteiro,
eixo fundamental do naso
agro, o 12 por cento. Xosé
Maria Calo é presidente da
•

SABELA FOXO

Cooperativa Agrária
Provincial 9e A Coruña" que
comercializa e industrializa
a produciól') leiteka de 92
cooperativas de base
através do neme éomercial
Leyrria (Leche y mantequilla)
é un dos poucos exemplos
de un cooperátivismo
desenrolado que ven de
celebrar o seu 25
aniversário.
nización porque teña maior -núEste feito fixo · surxir un movimero
de
cooperativas,
senón
mento de protesta masivo dos
'PARA SURPRESA
·porque teña productores integra- .agricultores e gandeiros galeDE TODOS,__;;O:.....;::S;____ dos na vida cooperativa e unha . gos calificado de "histórico".
estrutura funcional como corresComo está inci~:iindo a dous
EXCEDENTES DA
ponde aos tempos modernos, · anos vista o ingreso do Estado
COMUNIDADE
coa informática incorporada na español oa Comunidade?
DESAPARECE RON'
xestión das exp otacións, serviEste é un tema moi debatido e·n nivel
para
a
análise
cios
de
alto
a Opinión Pública e sobreto·tre
A Cooperativa Agrária Provincial de A Coruña (LEYMA) está de alimentos e de toda activida- do entre os profisionais e organiintegrada por 93 cooperativas de de formación cooperativa. As zacións do. sector.· No caso 'do
de base. Son cooperativas axei- cooperativas naceron como. res- sector leiteiro galega a resposta
postaáa . agresividade das ·outras foi un movimento importante de
tadas ás necesidades actuais?.
empresas e o gandeiro ten que protesta a integración, sobretodo
As nasas cooperativas son de
entender ·que é algo distinto a porque '10n podemos esquencer
moi diversa estructura. Algunhas
estar nunha empresa de fóra, que cando ·nos integramos era
cantan cunha organización de
_que non se trata de· regatear un momento de saturación clara
base importante que ten organiunha peseta enriba o.u abaixo no e alarmante a ni_vel de toda a
zada a recollida de leite para
précio do producto, senón que · CEE 9- consecuéncia dos grandespois entregala a Leyma e ouhai que ir a unha garantía de. co- des excedentes. Até ese motras actividades organizadas
mercialización a longo prazo e mento noubo en todos os países
como a elaboración de pensos
que a rendabilida.de. que el vai europeus unhas medidas protecconcentrados.
economatos,
obter pola venda dos seu-s pro- toras increíbeis que incidiron no
compras conxuntas para os seus
ductos na competitividade de desenrolo e modernización do .
sócios, etc. Non obstante a
mercado pasa pala vía dós s-ervC- sector nestes países, pero que
maioria das cooperativas asociacios que lle presta a cooperativa levou a -un desequilíbrio·brutal 'da
das a Leyma son de pequena di-.
e que a indústria nunca iie vai producióo e consumo interno da
mensión. ~ós creemos que o
prestar e tamén pala vía dos be- -Com'unidade. Nos · momentos
sistema cooperativista hoxe ·non
neficios que nunha cooperativa máis críticos de desequilibrio no
pasa tanto polo número de cooretorna a el como dono da activi- mercado europeo entra España
perativas asociadas senón que,
dade.
na CEE, onde dous anos antes
tanto as asociadas a Leyma
acababan de poñer unhas cuocoma outras que están fo_ra, de- .

Cal e a situación do cooperativismo?
O cooperativismo non ten potencial económico e a base social
que ten na Europa que é o contexto no que nos movemos. En
moitos países europeos no caso
de leite, que é a nosa actividade
fundamental, o 90 por cento da
produción está comercializado
por cooperativas e noutros países, nos que ten un desenrolo
menor, coma no caso· de Fráncia, o 50 por cento da comercialización está en mans de cooperativas. Na Galiza non se dá éste
fenómeno xa que a comercialización de leite através das cooperativas anda só polo 12 por cento e a maioria están localizadas
na provincia de A Coruña, onde
están Leyma e Feiraco . Logo
existe en Ourense a cooperativa
Coren que é un grupo cooperativo moi desenrolado noutros sectores pero non o leiteiro. Despois
existen outras de menor envergadura na Coruña e nengunha en
Lugo. Desta forma vese que nen
sequera ese 12 por cento se
A entrada na CEE
concentra na Coruña. No resto é
ben ir a grupos Qe base cunha
praticamente inexiste a presénUNHA
estructu ra moito máis sólida,
En Xaneiro de 1985 prodúcese
cia de cooperativas que indusonde os servicios técnicos que
un feito trascendental para a RES POSTA
trialicen leite -só os casos de
hoxe ten Leyma estén descen____
agricultura e ganderia galega: o ffiSTÓ-=R__,IC=--A-0_0
Leyma e Feiraco- ainda que
tralizados. Neste momento non
ingreso do E. Español na Comuhaxa algunhas que a comerciali se mide o potencial dunha organidade Económica Europea. SECTOR ÁS CUOTAS
zan de forma conxunta.
Leyma é un exemplo da viabilidade do sistema cooperativo no
sector gandeiro.
A filosofía do cooperativismo
está claro que é controlar por
na que ainda que Leyma . é a
A Cooperativa Agrária ProvililA Copperativa Agrária Proparte dos próprios gandeiros o
accionista . maioritária tamén
cial de A Coruña é actualmente
vincial de A Coruña ten a sua
proceso de produción, comerten participación a Sociedade
a primeira empresa coop_
eratiorixe máis remota no Sindicato
cialización e industrialización do
para· o Desenrolo Industrial de ·
Católico Agrário de- inspirava no sector leiteiro galeg_o e a
Galiza (SODIGA).
.
produto. Este é un obxectivo que
cións cooperativista. Leyma
segunda indústria máis irr.p,or. todos os países desenrolados se
tante do mesmo , cunha factu constituesi? como tal no ano
marcaron como o fundamental e
A producción da Cooperatiración anual que ronda case.62 ao obter a, concesión de .
o levaron adiante'. Na Galiza parva Agrária Pr_ovinci~I de A Coconstrucción dunha central leique os sete mil millóns de petindo da realidade do que repreruña non se· dirixe só ao, merteira na· Coruña cuxa finalidade setas ao ano. A Cooperativa
senta Leyma consideramos que
cado galega, senón' que está
era producir leite pasteurizada
está integrada por 93 cooperase vaf1 dar as condicións para
e manteiga~ Este xerme do.que
tivas de base -que aglutinan a · intentando tamén abrirse cam1 ·
formar grupds c·ooperativos forño no mercado do resto do Eshoxe é Leyma sofreu várias
máis de seis mil gandeiros da
tes que chegüen a ser maioria no
tado e no mercado mundial.
provincia. A principal planta de
transformacións até o ano 80
control do proceso de comerciaen . que se ·constitue como
produción 'd e Leyma atópase
lización de leite. Este é un obno polígono industrial de SaA Cooperativa firmou no Ou- . Cooperat-iva Agrária Provincial.
xectivo que todo o sector ten
Arriais de comercializar pro1bón, no municipio de Arteixo a
tono do pasado qnó un convé_
que tomar en canta e ,de aí desductos · lácteos cun especial
uns doc_e quilómetros da cidap i9 coa empresa neozelandesa
préndese que a nasa política en , . de de A Coruña, na que se
énfase no .control de calidade
Dorman-Roth Foods lnc, co fin
canto ao sector productor. é tencomo condición imprescindiproducen unha ampla gama de
de introdudr no mercado norder 1a unha integración da nosa
be! par.a afrontar a competitiviproductos lácteos que van . teamerican.o o queixo galego.
cooperativa con todas as outras
dade do mercado, oferece aos
desde vários tipos de leite, _ate
Tamén recentementP. Leyma
que hai, e que vai . habendo - no
produdores que integran as
iogures ~ nata, manteiga ou baacaba de asociarse con outras
sec.tor. f:: dicer, grupos coopera- :
cooperativas· asociadas unha
tidos. A Cooperativa canta con
imPórtantes inc;Jústrias españo~
tivos tertamente· desenrolados,
outra planta industrial inaugu-·
las formando a socíedade So- · série de se.rv.ícios que van descon gran potencial económico e
de axuda técnica. até servicios
rada o pasado ano no polígo..:
delat un convénio coa multi.alta tecnoloxia para industrializar
de suministro de abonos·· ou
no industrial Ensenada de A
nacional holandesa Melkunie
e rendabilizar o leite do ·xeito in ~
outras matérias a précios ínfe- ·
'Gándara en Ferro!: Quegalsa,
pera a fabricación de iogur de
teresante para os productores .e
riores .
11
arta calidade. ·
adicada produción_de queixo
para a p~odución.

'Hauso

Vintecinco anos de história-·

1

e

\

'

a

tas. para rebaixar a produción e
frealá. de raíz para equilibrar o
mercado. Os países · causantes
desta situación viran as vantaxes
da época de protección á pro- '
ducción e de desenrolo do n ível
de vida do agro .. Gafiza, sen em- ,
bargo está como eses paises hai
30 ou 40 anos. Se había un de_sequil íbrio no mercado .desde
· 1ago non éramos nós os culpábeis, senón que eran eles mesmos. Os técnicos. non vian na
.. Galiza a posibilidade de modernizar o sector agrário e o sector
industrial que no caso do leite é
fundamental -para a economía
galega e por isa non ~e aceitaba
· que se nos impusexen cuotas,
senó.n que habia que avogar porque desenrolara o seu -potencial
productivó e ""os seus marxes de ·
rendabilidade e nivel de vida das
explotacións e' chegouse a un ,,..
diálogo de xordos -non houbo
diálogo entre a Administración
co_muhitária · e . ª? orgnizacións
agrárias e orixinouse unha guerra
".fr.ontal de oposición.
Que pasou . nestes xa case tres ·
anos ao ·traveso dos cales callou este movemento de oposición?
'
· Hai que facer ünha valoración do
tema sen paixón, serea. As cuo- ·
tas en Europa · surtiron efecto
para frear a produción. En España ~ na Galiza ainda están sen
aplicar de xeito real, pero de calquer maneira foron un corsé para
os productores e xogaron un papet negativo de de.smotivación
para seguir investindo. Pero ta. mén hai que recoñecer, para sur-·
p~esa de próprios e estraños,
que aqueles terribeis excedentes
da Comunidade, por moitos fac.tmes, desapareceron e .que se
está consegui.ndo equilibrio no
_m.ercado de leite europeo.
N.o caso da Galiza nos dos últimos arios, agás o frenazo do
primeiro momento, onde a psico- se xogou uri papel importante, o
sector vive unha demanda interesante de leite, feito contraditório coa própria cuota. 'Paree~ que
as indústrias en Europa non dispoñeR de produción suficiente
para abasteGer . as suas · necesi- ·
dades para o comércio sexa . c-ómunitário ou de fóra. ·O caso é
que na Galiza , todo o contrário
ao que se previa, hai unha guerra
na producción de leite.
Por qué non se chegaron a ap.l i~ar as cuotas de produción?
Todo son pareceres porque hai
que estar moi informado e estar
nos centros de ltoma de decisións para dar unha resposta
cualificada. A riós parécenos que
xogaron vários factores. Non
houbo diálogo sobre o tema, uns
defenderon. ;:¡.~ cuotas por enriba
de todo como única solución,
outros . .sobretodo os productores, non as aceitaron porque era
firmar o drama do seu futuro. Pasaron dous anbs e a realidade,
que é o que canta, por moitos
factores, é que a psicose que habia en Europa por desfacerse
dos excedentes e as cuotas nos
paises europeus, nori· hai que ~s-· .
quericelo, surtiron efecto. Houbo
un reequilíbrio interno e tamén o"
mercado
mundial
recuperou
unha tendencia á mellora. Neste
contesto, como nós non .somos
alleos a nada do que pasa, e as
dificultades, de aplicar as cuotas
na Galiza, pala complexidade
que ten o. sector do leite, podemos dicer que neste mo111ento o
tema está en forma de crisálida '
porque a lexislación sobre cuotas na comunidade segue vixen te e o estado español segue ten. do unha cuota. Digamos que hai
un ·relax pero ainda non se pode •
cantaí victória. As presións que
houbo no sector foton Jundamentais para criar unha conciéncia na Galiza, no Estado e na
CEE de que aqui hai un problema de envergadura.
O
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Celebrado o Consello de Comunidades· g~leg~s no exterior _·

A emigración camiño' de -s er
i_n terpretada cómo lJn ·problema máis
da sdciedade galega
.

•

De embaixadas da
Galiza por todo o
mundo calificou
González Laxe aos
colectivos ·galegas _
de
emigrados presentes no
Consello de
·
Comunidades Galegas·
celebrado na vila de
Baiona o .pasa~o fin de
semana. E embaixadas
son e$es centros
formados ao longo ·
deste século por ese
millón de galegos que
abandoaron a sua terra,
marcados polo exílio
económico e que
viñeron demostrar duas
causas das que s~mpre
se nos acusou de
carecer:. espiritu
asociativo e conciéncia
de galegüidade. A! · '
están senón as
agrupacións presentes ·
sempre alá onde se
encontraran un grupo
-de galegas e a sua
conciéncia diferenciada
de membros dunha
comunidade, ate chegar
a conformar en vários
paises de Latinoamerica
a denominación de
"gallegos" para todos
os. residentes orixinários
· do Estado e$pañol. En
Baiona estiveron
presentes
representante~ de 105
centros dos 150 que
forman ·parte do ~
Consello de
Comunidades· Galegas
(45 de América, 42 do
Estado español, 16 de
Europa e un de . - ·
Austrália). Dentro dunha
enor:me variettade
facilmente observabel,
épocas e paises
diferentes misturabanse
entre os presentes, era
notória a significación
de compatriotas que
unia a todos.-Duas ideas
debeseri coroar, sen
embargo, estes
encontros: a necesidade
de eliminar dunha vez a
sangria migratória e a
necesidade de integrar .
a emigración dentro dos
problemas xerais que
ten- hoxe Ga~iza.

•

r

'Hai que ver a
emigradón dentro do
problemas da Galiza'

Ramón
Carreira,
membro da Comisión
Delegada do Consell
de Comunidades
Galegas, en
representación de
"Sementeira" (Suiza)
Que valoración fai desta r
nión?
A Leí de Galeguidade veu d
polo Parlamento, pero non na
dos emigrantes. Isa xa é unha
bilidade, pero a nosa valoraci '
qlle ternos que participar a
que non podemos quedar
dos, pero que se debe empe
traballar para ver a emigra
.dentro do contexto dos pro
mas da Galiza. Hai que criar
ciéncia para empezar. a facer
traballo moito máis sério e
fundo . É importante chegar a
tudar as causas da emigraci ·
situación da emigración e de
ver que política facemós para
solver eses problemas.
A lei ten xa tres anos de vix
cia. Como valora a sua efi ·
neste tempo?
O governo de Albor non só
foi ao fondo do problema, s
que non facia nada, axudand
a centros que eran afins a
" Agora quérense facer algu
A Comisión Delegada do Consello eleición da nova Comisión Delega- coas Comunidades Galegas, a Cocausas, pero o problema n
de Comunidades Galégas reunido da que está composta por doce misión Delegada deberá ser inforfacer algo, senón. ir ao fon .
en Baiona e cuxa clausura foi pre- membros, a razón de catro por mada sobre o presuposto e deberá
emigración hai que vencellal
sidida por Fernando González cada unha das tr:es áreas princi- ser escoitada antes da distribución
loita do povo galega pola
país: América, Europa e Estado Es- das subvencións, os Centros terán
·Laxe; aprobou a memória de xesción dos seus problemas. Eu
pañol.
· como fin primordial a defensa da
tión do ano 88, na que se deixan
éstaria nun movimento asocia
cultura galega, a Xunta deberá
traslucir tanto as presas para presenón fose con esa per.spec
Cinco ponéncias aprobadas axudar aos centros de acordo coas
sentar algun traballo desenrolado,
a min o de que todos somos
como as inércias dunha lei e duns No tra~scurso dos plenários foron actividades que realicen, tendo esgas paréceme moi ben,
organismo nacid9s en tempos de . aprobadas, por cáse total unanimi- tes como un dos seus obxectivos
aqui, como se pode ver, hai x
AP ~ aos que os novos mandatá- dade, cinco ponéncias, cuxas prin- o atraer á xuventude.
de extrema direita, acomodad
rios queren imprimir un novo ritmo, . cipais conclusións resumimos a -Federacións, unións e irmanNun tinglado asi é dificil f
sen entrar a atallar por iso as raices continuación.
algo sério. Pero en Europa
dades: recoñécese a importáncia
dunha sangría que durante déca- -Educación e Cultura: Que a uni- destes organismos, cuxa existéno 90 por cento somos asalari
das asolou a nosa terra. A inopera- versidade galega reserve un 5 por cia deberá limitarse a un por país,
penso que se poden vinculatividade da lei de Galeguidade acproblemas da emigración
cento · das suas prazas para des- no Estado español un por comuflitual conduciu mesmo ao BNG a cendente.s de galegos residentes .dade autónoma, agardando un dicproblemas da Galiza aqui.
solicitar a st:.m .derogación polo Par- .nó exter~or, potenciamento da lín- · tame da Xunta dado que a actual
Cal vai ser o seu papel
lamento e
elaboración dunha ,gua galega na universidade, dar ás Lei de Galeguidade·probabelmente
membro recén eleito da e
nova lei que tivese en canta a réali- ehsinanzas de língua galega un ca- non esteña axustada a9 reco~eci
sión delegada?
dade e o sentir dos emigrantes.
Primeiro vou tratar de que
rácter de continuidade e .facer ex- mento destas federacións.
cumpfa o pouco que se apr
. A memória recolie as axudas·.con tensión distas cursos a outras dis-· -Comuriicacións coas instituaquí. Porque até agora nen
carácter social concedídas aos an- ciplinas básicas para o' coñecimen- cións autonómicas e entre os
quer se levou a cabo todo o
cianos emigrantes de América do to da cultura galega (história, litera- centros: información puntual e inse aprobo~. Eu vpu a loitar
mantera
tegramente
en
galega,
re'collida
de
tura,
.
arte,
xeografia
etc.),
Sul, en situación precária; a colaexemplo porque os mestre¡
cultural
pero
oferecendo
opinións
polos
organismos
antes
tradición
boración da Xunta no remate das
língua galega esteñan perm
obras de ampliación do "Hogar tamén as novas mostras da arte, da toma de decisións que afecten
tes n~queles centros que o pi
tecnoloxia,li~eratura, poaos
centros,
instar
aos
centros
música,
Gallego de Ancianos" e a conce- Aquí aprobouse tamén o es
sión de subvencións destinadas á tencjación . do turismo, potencia- dunha mesma comunidade a que
mento da cúltura galega,
crón
da
cultura
galega
a
través
dos
establezan
lazos
entre
si.
reabilitación e dotaé.ión de centros
. non só do folclore, senón en
meios de comunicación, concesión -Xuventude ·. e terceira idade:
galegos·; infórmase tamén da renode todo, está tamén a xuven
vación do Convénio de Retorna- · de áxudas para a ~ultura na· emi- promoción do asociacionismo xuetc. Asi agardo que o · pró
ve·nil, promoción do deporte, ·condos, asignado co Instituto Español . gración:
Consello se celebre xa not
de Emigración, ac9rdo. que permi- ' -Actividades do centros gale- vénios coas compañias de transcondicións, ou senón reven
gos:
Ün
mínimo
do
un
por
cento
porte
para
que
resulta
máis
econótiu xa o traslado de 23 ancianos a
mas isto. $e hai cinco poné,
residéncias dentro da nosa comu- do orzamento da Xunta deberá ser mico o tra~lado a Galiza,. canaliza:aprobadas
a Xunta ten que p
destinado
ás
Comunidades
Gale-:
ción
do
retorno
as
persoas
seri
ménidade. ·
·
· 'médios para que se· leve a e'
gas no e~terior, o enlace con todas dios económicos, desenvolvimento
Cal é, breveniente, a situa
Durante o Consello de Comuni- as Consellerías realizarasé a través · de intercámbios temporais. .
u
dades Galegas tivo lugár tamén a · da Dirección Xeral de · Relacións ·
M.V.
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Entre catre p.·opostas
fotográficas que a
grandes rasgos se '
apresentan, a 111
Fotobienal de Vigo
consolida un xeito de
mostrar fotografia _que
consegue facer de Vigo,
durante 33 di as,_ un ha
capital da imaxe. Duas
ex pos i.c ións retrospectivas
conseguen facernos viaxar
polo tempo e a
actualidade de todo un
século nunha cidade
(Llanos) e a particular
universalidade artística
dun galego (José Suárez).
As mostr.ci..s destes dous
a·utores ·son as máis
amplas e exaustivas, tanto
polo número de obras
·
apresentadas cómo polo

espácio que· se l'les adica.

· Bueú -truncad'a s cando a
fotógrafos británicos ·
guerra e que son parte das baixo un xer-al "New
Unha montaxe clásica; sen suas obras máis
Generation"; "Fc~rnna"
novidades especigis de
conectdas-, retratos ... os' 'unha coleición de
deseño, para percorrer
outros eixos des ta tercel ro fotografías do profeso r ·
ordenadamente ·o seu
edición da Fotobienal son . alemán Hans vo"n Fubert,
traballo. Llanos, unha
moi variados. A fotógrafia tir.ada nos anos 40 e ·
saga familiar de ·
de_vangarda en "Nos 80", recuperada polos cataláns
fotógrafos que xa son
Joan Fontcuberta .e Pe re
que p~rmite coñecer. unha
parte da cidade mesma,
parte do que está a focer . formiguero. Completando
arrinca a sua mostra
. ~ctual~emte por Europa e · a mostra de case 1.00.0
desde unha vello cámara
·
os Estados Unidos -desdé fotbgra·fias, duas
de estudo, toda en
a ajlucinada visión .artística e-xposicións. Unha
madeira eco sabor dos
de .P Witkin ás propostas colectiva co xenérico
agru.paniento de "A
pibneiros. José Suárez, ·
de Valhonrqt que mistura
qulzais·o forqgrafo galego a fotografia e. unha . ·
Marte" que é onde a
de máis renbme fóra do _ peculiador~a de monta.xe pres_ér:icia galeg·a é mai·or.
e "Vigo Visións'''. Esta
noso país, tan por vez ·
fotográfica- e na que
primeira uoha exposicjón
experiértcia trouxo á
_están presente~ tamén
completa da sua obra: as
cidade e ao seu entorno a
fotógrafos galegos como
se·is fotógrafos ' para que via.xes polo Mancha, A
Xan Piñón ou Galovart. A
Pampa, Xap.ón, a
mostra du·n histórico
desen a sua fotografia documental, as
p-0rticularizadci visión da
ital.iano -Mario
.
cenas de rriariñeiros en
cidade.· Proposta
Giacomelli~; de cinc~

suxerente que atenderon Seba.st!a.o Salgado, 01.ivo
Barb1e1n~ P_ayl Graham,
Manfred Willmann,
Cris_
t ina Gapcia Rodero e
o galego Xi.Jrxo S. Lobato.
A 111 Fotobienal aporta
tamén; nun dos c·entros de ·
afención princ_i pais .' -O
antiga sé do Banco de españa- i.mha montaxe de ,
vangarda, quizais
polémica, na que se .
combinan uns recorridos
flanqueados por planchas
de aceiro soldadas, con
recorridos por corredores
estreitos· que antecede_n os
pequenos espácios que
acol!.en as fotos, -e un ha ··
mús,ica compos.ta· ad-hoc
polo vigués Enrique X.
Macias.-
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,dos-emigrantes galegas na $uiPara" Olegário Sotelo Blanco,
za? . .
\
non existe, nen existia nesta xunActualmente ternos dous proble:tar:iza "conciéncia séria do promas fundamentais. Primeiro que
blema da -emigración. Resultou
emigración procedente do Estaigual que no debate parlamentádo español ternos os mínimos dirio no que Beiras pediu a derogareitos ali, en comparación coa
ción da lei ·p or ser inútil e insufifrancesa, a italiana .., se pensaciente, unha Lei .de Galeguidade
mos noutras que teñen un· convéque fixo AP de costas aos eminio bilateral moito máis avanzado
grantes. No debate parlamentário
que o noso, onde hai rháis posibininguen tomou .en sério o problelidades de integrarse. O governo
ma. Beiras foi o ún_ico que entencentral ten que acabar, cando se
del:J a situación dos emigrantes, o
reune a comisión hispano-suiza,
seu dramatismo, un problema tan
con xuntarse para cear e para firgrave, · no que .non se pode andar
mar onde os suizos lle mandan,
con médias tintas".
senón que teñen que reunirse
Son máis os erras que srnala
coas sociedades españolas e
Sotelo Blanco: "Meten, por exemcoas galegas que somos máis do
plo, a toda a emigración no mescincoenta por cento, teñen que
mo saco, cando son situadóns ,
talar con nós e discutir cos suizos
moi diferentes, as de América,
para sacar milloras. Por outra - _ Europa ou o Estado español. Eles
banda está o problema dos temmesmos recoñecen ademais que
poreiros que viven en barracóns
non teñen nengun estudo sobre a
que están afastados das suas
emigración. E por riba a xente
mulleres, nunha situación que
non pode expresar as suas opiviola todos os acordos internacionións; o director xeral estivo duas"
nais e humanitários. Outro prohoras e média lendo un discurso
blema que ternos é a xenofóbia
e dille aos emigrantes todo o que
dun partido que se chama Acción
teñen que facer. O problema non
Nacional que é fascista . e que
se solucionará até que os emiagora vai lanzar unha nova iniciagrantes tomen conciéncia de que
tiva para, en tres anos, eliminar a
deben ser eles os protagonistas".
trescentos mil estranxeiros.
O
O autor da ponéncia non aceitada fai mención por último aopresuposto de 600 millóns da Dirección Xeral do que "só 15 ou
vinte . millóns foron a parar aos
emigrantes e o resto foi en gastos
de infraestrutura, persoal, viaxes
e gastos_ próprios da organización".

a

ver aquí se .podo: Que valoración tan vostedes da
Lei de Galeguidade?
Nós quixeramos que fose máis
ampla, que houbera un Consello
e que de cheo fosen os emigrantes os. que paiticiparart nel. . Xa
plantexábamo~ nas nasas ponéncias que tiña que ser rexido polos
emi.grantes cunha representación
de aquí. Tamén é certo que non
se pode cambjar en vinte dias o
que leva cincoenta anos. Eu alá
vexo que estou en Europa e Galiza, qu~ me perdoen, non está en
Europa, ten anos de atraso, pero
temas que reaccionar, botar unha
man e esperar a facelo. ainda que
sexa dicer dentro de tres anos
cambiaremos a metad.e da lei, por
iso considero a reunión esta
como positiva total.
Como resumiría a situación hoxe
dos emigrantes en Catal':Jña?
A Cataluña xa non chegan emigrantes galegas. Pero a emigración galega en Cataluña ,non é
calquera causa, iso da morriña ...
non, ·os galegas somos respeitados en Cataluña. Ternos uns trescentos restaurantes da · máxima
calidade. Onte celebrouse á xornada de gastronomia galega en
Barcelona,
onde participaron
duas mil persoas, a un précio de
nove mil pesetas por cuberto e
non habia prazas.
O

derian ir esas modificacións?
Creo -que máis que modificacións
o que ternos é que esgotar <;> sentido _social, non podemos deixar
que a Lei da Galeguidade se quede en aspectos culturais, ·con ser
moi importantes. Ternos que
atender eses problemas graves
qúe teñen en América do Sul os
galegas, esa~ pirámides dé idade
imiertídas que se están' produ9lndo ... Repito que a Lei vale, o qt,1e
ten que haber é vontade. Cando
se tala de integrar na vida social
e cultura~ de· Galiza aos galegas
de ·fóra, debemos pensar que se
os galegas de dentro ternos unha
sér~e de asisténcias, como son as
·,, residéncias de terceira idade, a
própria seguridade social etc, deimportante da Le_
i
bemos intentar que os de fóra tade Galeguidade a
mén teñan esas posibilidades.
Esa interpretaci_ón non se fixo até
vontade' . agora.
·
Que conciéncia ·hai de Galiza e
· cat é a situación actual dos emi-grantes? _
Os problemas de Europa, de
América ou de España son tan
Director Xeral de
-distintos que a próp.ria conceición
. Relacióris coas
das cousas .que .hai que facer é
Comunidades Galegas tamén distinta. O difíctl e o mérito
deste Consello é precisament~
.A Lei da galeguidade foi criticater achegado a factores comuns
da pola sua .inoperatividade. Cal
formas de ver as cousas tan disé a sua opinión?
. tintas.
Se talamos desde a orixe, diria
que a valoración é de regular, fíxose. a -1ei pero· o desenrolo foi
moi lento. Non é unha lei perfecta, pero foi modelo para outras
. comunidades autónomas. As pró. prias ambigüidades que ten ·permiten un desénrolo interesante, o
-que pasa é que hai que ter a vontade de chegar afinal dese desenrolo. lso é o que non se -fixo e-o
·que intentamos facer · _
durante
este ano dé governó e penso que
avanzamos moito. Veremos que
posibilidades ten e se hai ou non
que modificala, en función claro
dos destinatários.
De habelas; ea ·_qué sentido po-

_'O

é

Andrés de

SouZa,

'Non se toma en sério
o problema da
emigración'

_

r
1

'No País vasco
estamos olenamente
integrados'

.

Sotelo Blanco
Olegário Sotelo Blanco, emigran'As Caixas e os
te en Cataluña, retirouse da reuBancos
non deben
nión do Consello de Comunidades Galegas ao pouco de comelevar para fóra os
zar os debates, senda el ademais
cartas dos emigrantes'
portador dunha extensa ponéncia
que representaba o sentir da~
agrupacións catalanas e que segundo mel"T)bros da organización
presidente da
non foi aceitada "por ser presenlrmandade A Nosa
tada fóra de prazo".
Cal foi o motivo da sua retirada?
Galiza de Mollet
A min pedíronme 12 asociacións
Que participación tivo a emigrade Barcelona que preparase unha
ción catalana nestas xornadas?
ponéncia para este encentro. Eu
A nós, os de Cataluña, non.se nos
fíxena en base ao que coñe,ceadmiteu unha ponéncia, polo que
mos, aos meus estudos e ao que
estivemos case a piques de marcreo que é a situación real dos
char. Ma¡s, pensamos que era
emigrantes e tamén para que non
mellar non facelo, porque hai que
nós sigan a tqmar o pelo como
intentar cambiar as causas. Houaté agora. Ao non ir esta ponénbo un tema que non se tocou: en
cia a favor do que ali se decia deCataluña mirase moito por Catacidiron· non aceitala. Eu non ia ali
luña e na Galiza non se mira nada
a comer, se non ia haber debate,
por Galiza. Seria importantísimo
se non se ian tratar os temas de
que se coñecese_o qu~ se fixo es- ·
interés para a emigración, preferia
tes dias, que Galiza soubera que
non participar. Ademais era granos de fóra miran por Galiza; que
de o control que se estaba a
aqui se está pedindo que os liexercer sobre min, por r-epresentarlles un elemento incómodo. .bros de texto poidan- ser gratis
para os rapaces, animando -a loita
Tampouco é que pretendese ter
contra a droga entre a ·xuventude,
toda a razón con esa ponéncia,
pedindo que as Caixas e os banpero o que si d~beria .era debatircos non leven os cartas de Galiza
se.
para investir noutro sitio, porque
"Estiven tamén algun tempo
moita parte son cartas dos emimentres .se discutia a ponéncia
grantes ... Son pontos que as vede cultura, engade Sotelo, e vin
ces non se ven, pero que é asi.
que en canto se tocaba algo que
Galiza é rica, non é probe, ten dé
se apartaba ·do c~miño que pretendian marcar as autoridades todo. Eu enorgullézome e quera
que presidian a mesa imediata- · vir·a viver a Galiza despois de vinmente-se cortaba. Non deixaban tecinco anos e este ano xa estou
·empadroado en Padrón, para vi- ·
tocar nada".
,

Victor Teixido,
secietário do Centro
Galego de S~tao .
Que - valoración fai da reunión
destes dias?
Moi positiva. Desde hai tres anos
que se fundou-o Consello de Co~ munidades Galegas tomos · avanzando un pouquiño e irmanándo. nos máis os galegas que estamos
f óra.
Que situación teñen hoxe o~ ga- ·
legos no País Vasco?
Penso qué ~stamos plenamente
integrados, ainda sen deixar de
pensar na Galiza. Ternos unha situación de convivéncia boa. Creo
que. non hai nengun galego que
non tale ben do País Vasco hoxe
. en dia~
o
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FRACASOS DO MINISTÉRIO DO INTERIOR

Escureceu a fuxida de Ruiz Mateas

A liberación de Revilla triunfo de ETA na pugna pola ne_gociación
subcomisário ao frente da·comisaria da Audiéncia,; un cese
cuestionado polos seus compañeiros e con tintes de represália
_imediata e persoal.

· Semana axitada a de fins de Qutubro, e especialmente para
·o Ministério do Interior. Mentres Ruiz Matees desaparecía
limpamente da Audiéncia Nacional, Emiliano Revilla era ·
devolto, na noite do 29 ao 30, ·case á porta dá sua casa, en
excelente estado de saúde, e ETA dous dias despois
·reiteraba a sua oferta de trégua subseguirite ao início de
negociacións co -governo. Maos momentos para o ministro
José_Luis 9orcuera, que aproveitou os dias de festa para se
reunir en Avila cos governadores civ.ís, reforzando así esa
·
tan cuestiqna~a figura centralista.
Cronoloxicamente,

o

primeiro
Ruiz Mateos. Seguindo o que nel parece
ser xa uha tradición, escorreuse
das mans da Xustíc.ia, desta vol:-..
cachet~ propinouno

ta . diante dos seus narices. A
fuga da ' Audiéncia Nacional · foi
de película dos irmáns Marx.
Bolsas preparadas, gabardinas,
peluquín e un ras.tro de bigodes

falsos que, para maior e~cárnio
e bochorno policial, descobriron
os xornálistas e no.n os inspecto-

1888-1988

.

res que, se sup!,.lña, tiñan revisado concienzudamente o cenário
da .evasión. Cese fulminante do

ú

SIMPO~IO INfERNACIONAL DE ANfROPOLOXIA

JDENTIDADE ·E TERRITORIO-·
SALON DE ACTOS DO HOTEL ARAGUANEY
10, 11. E 12 DE NO~BRO SANTIAGO _DE COMPOSTELA
10 DE NOVEMBRO

11 DE NOVEMBRO

12 DE NOVEMBRO

9.30 ACTO INAUGURAL

9 ~30 PONENCIA

9.00 VIAXE

Recep.ción dos participantes

Architecture régionale et compositión social de L'espace.
Jean Cuisener
Musée National des Arts e Traditions populaires. París.
·

Saída para Trasalba (01:1fense).

10.00 PONE~CIA
La dialéctica Nación/Estado: antropolo·
gia del extraño.
Carrnelo Lison Tolosana •
Universidade Complutense.

11.00 COMUNICACIÓNS

La frontera sagrada
Joan Mira (Universidade· de Valencia).
l;>iscurso nativo sobre el espacio e identidad· cultural.
José Luis. Garcia (Universidad Complutense).

Institución e identidade cultural na Etnografía deci~onónica de Galicia.
Xoaquin Rodríguez Campos (Univ. de Santjago).
A identidade galega según Vicetto e Murguía.
Manuel Mandianes Castro (CSIC. Barcelona) .

12.45-DEBATE

12.QO DEBATE

16.30 COMUNICACIÓNS

12.30 MESA REDONDA .

Identidad y territorio: teoria prática
Joan_Prat (Univ. de Barc:::elona. Campus de
Tarragona).
·
Current problems on identity
Alexander Lopasic (Univ. de Read!~g
R.U.).

Elementos de identidade nos historiado_res ·.e etnógrafos galegos na primeira me- .
tade do s. XX.
PartiCipan:
.,
Xpsé Manuel González Reboredo
Consello da Cultura Galega
Xusto González Beramendi
Univ. de Saritiado.
Xosé R. Barreiro Femandez
Univ. ·d e Santiágo.
Francisco Puy · ·
Univ. de Santiago.

11.45 COMUNICACIÓNS

17.30 DEBATE
18.00 COMUNICACIÓNS
Identity and territory in Libya~ settlements
,
J . Davis (Univ. de Kent R.U.).
· L'identite culturelle vue du dehors
Alain le Pichon (Univ. de Lovaina}.

19:00 DEBA TE

11.00 PONENCIA
Bruselas y sus comunidades mediterráneas: reflexiones acerca del Territorio,
variedad lingüística y cultural e Identi.dad.
J. Leman

12.30 MESA REDONDA
-D. ramón Otero Pedrayo e a personalide
de Galicia:
Participan:
Xosé Filgueira V~lverde.
Museo de Pontevedra.
Antonio Fraguas Fraguas
Museo do Pobo ·Galego.
Xoaquin Lorenzo Femández....
Etnógrafo. ·
Francisco Calo Lourido. Moderador
Instituto de Estudios Galegas (Padre Sarmiento) .

· 13.30 ACTÓ DE CLAUSURA
14.30 XANTAR
En Ourense

18.00 VIAXE
Saída para Santiago.

J6.30 COMU'NICACIÓNS
Oficios ambulantes: identidade sen terri'
torio.
Mar Llinarés IX. M.' Vázque~ Varela (Univ.
de Santiago)
.
Oficios ambulantes: identidade sen territorio.
.
Xosé .A Fidalgo Santamariña (Univ . .de
Santiago. C.U. Gurens.e).
· Betanzos, ciudad: materialidaad, fantasía
y lógica del territorio.
Xosé A. Fdez. de Rota y montero. (Univ .- _.. .
de Santiago. C.U. de A Coruña)
.

· 18.00 DEBATE
19.00 VISITA
Museo do Pobo ~alego .

CONSELLO
DA CULTURA GALEGA

Até aí a anécdota dunha per- sonaxe tan pintoresco com.o
Ruiz Mateas. Máis alá, profundando, as águas perden a limpidez da pomédia e móvense na
lama do favoritismo. Certamente,
a ·policía era responsánbel da
custódia de Ruiz Matees na Au.diéncia Nacional. Per.o o pasado
27 de Outubro, o multimillonário
tiña recibido o mesmo trato de
favor a que está acostumado ,
desque coinezaron as suas idas
e vindas ao Tribunal. Cando concluiu a sua declaración non foi
baixado aos calabozos, como
pasa ·con todos os presos qu detidos que son levados á Audiéncia (na sua maioria militantes de
organizacións armadas e detidos
por delitos de "terrorismo"). Deixouselle só nunha pequena sá.
Como coñece ben a Audiéncia
pudo disfa~arse e sair.
Quen é en últ ima instáncia responsábel dese trato tan especial
co financeiro? Case máis os maxistrados , e en particular a presidéncia da Audiéncia Nacional,
que permitiron que se lle trate de
maneira tan considerada. Segue
habendo clases de presos e detidos e Ruiz Mateos ocupa un es:calón para el soiño. Certo que reclama Llnha data para o seu xuíció, que debería fixarse, indubidabelmente, pero non vai máis
vagaroso o seu asunto que outros que despacha a Audiéncia
Nacional. Estos retrasos son un
mal endémico da Xustíciá española ·e Ruiz Mateos non está pior
que milleiros de presos preventivos. De feíto está bastante mellor, como as suas antenores fugas, que non lle trouxeron consecuéncias pen i1enciárias.

Aparece Revilla
O seu intento de voltar ocupar
primeiras planas durou só un par
de días xa que a aparición de
Revilla eclipsou a sua peripécia.
Madrid levaba unha semana con
vixiáncia policial acentuada e al. guns contróis nas estradas. Apesar diso Emialiano Revilla foi deixado a poucos metros da sua
casa e a única pista fiábel coa
que a policia contou foi unha tarta de chiculate e mazán que o
comando agasallou ao secuestrado liberado e que funcionários
da Brigada Central de Información diseccionaron e analisaron
cuidadosamente. Revilla, de
quen se afirmou que .Padecía- o
"síndrome de Estocolmo", fixo
na rolda de prensa unha distin. ción clara entre' o que pensaba
de ETA e á sua atitude cara os
~ secuestradores no plano individual, ·recalcando que o trataran
moi ben. Manifestou asimesmo
. que tanto 1 como a sua família .
coumprirán ps compromisos que
. se-teñan contraído.
O regreso de Revilla puña ponto final a un secuestro sobre .o
que non ceso\..I a .. especulación
ao longo de oito meses, ao que
se concedeu un car:iz político
atén . do puramente económico,
que trouxo de cabeza e deixou
en ridículo ás forzas de seguridade e que chegou a verse como
clave no interrompido programa
de "contactos" entre o Go!v'erno
e ETA. O comunicado desta organización reiterando as suas
posicións tras ter gañado o "pulso Revilla" voltaba a pór a pelota no .tella90 guv,ernamental.
·. O
TERESA TODA/MADRID
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·ANIVERSÁRIO DA CAÍDA DA BOLSA

•

A economia occidental debátese na :crise

Recµperación: total ou .éstanCa.mento?
• 1

Están ou non as ·economias
dos países capitalistas
nunha fase ·de franca
recuperación? Podemos
fiarnos da onda de
optimismo que os
governantes propagan,
pésie a síntomas tan
alarmantes como a-caída
da bolsa da que agora se
cumpre un ano? E,
sobretodo, cales son as
razóns e as características
fundamentais do momento
económico? Poucás veces
encontramos respostas ·
convincentes a estas
perguntas, mergullados
como estamos nun
ambiente informativo
"tranquilizador", no que se
resaltan os oropeis e a
superfície do mundo dos
negócios, pero pouco ou
nada se di, nen se analisa,
a respeito do fondo e da
situación global.
Os economistas norteamerica-

nos Paul Sweezy e Harry Magdoff daban a coñece( a finais de
1·986 unha análise sobre a economía do seu país, sob o título
de "O estancamento e a explosión financieira", publicado pola
Monthly Review. O tempo transcorrido desde aquela, e máis en
concreto, a debacle bolsística
ocurrida no derradeiro trimestre
do 1987, non veu senón a corroborar o acertado -do estudo. Polo
seu interese recollemos alguns
dos argumentos centrais, postas
de manifesto na introdución da
obra.
Na sua eséncia mesma, lembran Sweezy e Magdoff, o capitalismo sempre foi un proceso de
acumulación de capital, endexamais lineal ou ininterrompido.
lsto púxose de manifesto, por

París._Pazo da Bolsa.

exemplo, nas ondas máis longas
de crecimento acelerado ou retardado. ·

Cálma entre tormentas
No 1933 sinalou S. e M., iniciárase unha recuperación da Gran
Depresión que seguiu ao colapso
financeiro de 1929, paseniño
pero sen interrupcións graves,
durant~ os catro anos seguintes.
O desemprego reduciuse do 25
· ao 15 por cénto da povoación
activa, e as causas pareceron
voltar á normalidade. Foi daquela, no verao do 1937, cando unhá
aguda recesión elevou o desemprego de novo, en poucqs meses, até o 19 por cento, sen que
se albiscasen sinais de que o
progreso fose recomenzar. De
súpeto, non só os economistas,
senón o país no seu conxunto,
víronse frente a un dilema que xa
non podía ser ignorado: recuperación total ou estancamento?
Segundo S. e M., a recupera~ión da economía norte-:.americana que comezou a finais do 1982
tocou ao seu fin no verán do
1986. Do mesmo xeito que no
verán de 1937, cando a recuperación iniciada no 33 derrubouse

dio á · explosión da débeda nos a recuperación do 1976-1979,
80: Cara o 198_
5 a débeda pen- este custo a!canzou tJn promédio
·dente total ·era o dobre. do Pro- de só o 27 por cento.
·
dueto Nacional Bruto norteamericano dese ano. En resumo, a Especulación e
depeñdénda da débeda estivo : .caréncia de mercados
. medrando de cote nos últimos
quince- anos para contrabatan- . Un sistema financeiro cada vez
cear ·O debilitamento da ec:;ono- máis apartado do seu papel ~e
mia privada. O resultado- foi a facilitador da produción e distri"'
emerxéncia dunha superestru- bución dé -~ens e servícios, · to- ' '
tura financeira ·incribelmente . mou cada vez unha maior vida
· enorme e fráxil, exposta a. ten- . própria, multiplicando asi a sua
sións e tiranteces que cada vez· actividade · especulativa; . ele!z ameazan máis a .estabilidade da mento estreifamente relacionado
< economía na sua totalidade.
coa explÓsión da débeda nos úl~
timos dez anos.
0
No que respeitá ao creciménto
A situación converteuse nun
~ da .débeda dos consumidores, círculo vicioso, no cal as restrieste .veu dado segundo _S. e M.,
ciéns guvernamentais á .expan- .. sión financeira f oran· afrouxadas .
de súpéto, non . hai perspediva por dous fc;tctores: un forte dese?<Ode
ser
prop·rietarios
de
casas
.
co fin de evitar un maior colapso.
dunha reanudación da acumula, oión de capitál. o remédio esti- e automób~is, por unha parte, e : O leva.ntam~nto de controles, á
sua vez, abre a porta ain·da a
mulante que,. a teoria keyne~iana un ha moi éficai promoción .do
empréstimo por parte dos banmáis cámbios-que agravan e traprescrebe para as depresións xilidade. .
doses masivas de gasto deficitá- eos e as compañías financeiras,
· O crecimerito da especulación,
rio- xa se esgotou. Agora temos- por outra. No 1970 a débeda
frente a nós a realidade do es- pendente . dos consumidores·· . sen paralelo na produción, a partancamento nunha dimensión - chegou a perto do 68 por cento . tir da crisé dos 70, deu lugar, por
exemplo, a que desde 197T, a
non coñecida desde hai médio a do ingreso neto dos mesmos; ·nQ
1985, estaba case no 85 por
produción industrial . medrase
século.
cento. .
nun 25 por' cento e o vol ume do
comércio de futuros nun 370 por
O crecjniento da débeda
cento! Non é e.straño que o BusAs corporacións industriais,
Ainda sen chegar ás - graves · póla sua parte, incapaces .de
sines Week talase, en Setembro ·
condicións da década dos 30, a
de .1985, de ".creciniento lento e
achar oportunidades de investicrise que comezou nos 70 aldesenfreada .xolda especulativa,
mento produtivo 'rendábel ante a
unidos nun. abrazo simbiótico".
canza níveis ilustrativos. A déexcesiva- ·c~pacidade producbecfa nacional (guvernaniental,
tiva e a feble demanda, con- . .
empresarial e individual), ingreOs capitalistas prefiren asi
vertéronse en ávidas participandente natural e necesário dunha ' tes .d o frenesi de fusións de em.buscar activos financeiros antes
que financiar ~ actividade econó- ·
economía de negó9ios, medra .presas, adquísicións dunha commica real. Para que investir en ' ~
paralelamente á actividade despañias por outras e compras de
tes, minguando durante as époaccións _de outras. con capital · aumentar a capacidade produticas .de recesión e expandíndose · prestadó. O ·nível de endebe.,.
va se as suas fábricas e minas
para abastecer de combustíbel
producen máfs _do q~e pode abmento; .necesár1o para manter a
ás recuperacións. Este· foi o ritsorber. o mercado? Medrou asi a actividade, obrigou en moitos
mo seguido na: posguerrra. Na casos a pedir ·emprestímos cos
importáncia de facer diñeiro antes -que de ·criar riqueza.
·
década dos 70, prod(Jcese, sen
que facer fronte a.o pago da -aé· embargo, unha mutación espec- beda. xa contraída ..Desde o 1982 ·
A inevitábel crise pon én cues1acular: canto máis se estende o
cabo, un- sistema que
b custo de servício desta débeda .tiórr,
estancamento, máis medra a estivo absorbendo o 50 por cenprima ó lucro e a acymulación de
capital como finalidade e ·forza
confianza na débeda como pun- to da liquidez total da~ - corpora
J~I da economía; lso foi o prel(Jmotriz da actividade económica:
ción~. Por co.mparación, durante
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CENTROAMÉRICA

A longa agonia de El Salvador
cada constantemente, senón ben é certo que o exército salvamerribro da Xunta Mili~ar que go- .
que o réxime de Duarte fose - doreño, moi ben dotado de ma- vernara en El Salvador hai dez
obediente e submiso a Washing- terial polo~ Estados Unidos, to- . anos e exiliado agora ne México
ton.
mou a iniciativa no campo dé ba- desde 1980, sublifíou a grave.siEsa é a razón fundamental
talla depois de vários anos de tuación que atravesa o seu pais.
pola que a Administración Reaguerra, por outra parte tamén é No cursó dunhas declaracións ·a
gan ten derramado en El Salvacerto que fracasou eri lograr o un periódico mexicano insistiu
dor durante os derradeiros oito
apoio popular. Un estudo.ben re- que a cr~se de El Salvador é moi ·
anos mais de tres mil millóns de cente de catro tenentes coroneis profunda, "própria dun golpe de
dólares en "axuda" económica e norte-americanos que ~sistiron á Estado". Segundo f0ajano, ainda
militar. Porén, a guerra civil que · Escóla de Governo da Universi- que en El Salvador existe un goasola a ese pequeno país cendade de Harvard, remarcava que verno formalmente constitu ído,
troamericano desde·hai unha déos ,gerrill.eiros salvadoreños po- hai un estado de semi-anarq1,.1ia.
cada ten causado máis de sedían manrer sua .estratéxia ac- · Os partidos políticos atópanse
senta mil martes e apesar dos tual indefinidamente e que as divididos, ainda dentro deles
copiosos suministros de armaforzas governamentais "tiñan mesmos e o tempo transcorre
m~nto norte-americano o conflito
que deseñar unha fórmula per- entre loitas 'internas sen que ninsegue empantanado. Esa amar"guén a·porte solucións a escala
suasiva para gañar a guerra".
ga realidade obrigou ao· exército
nacional. O militar, que antano
· ·Os resultados obtidos polas
Ao apadriñar o governo de cen- salvadoreño a ensaiar novas mé.
tora
mentado conio a soluCión
forzás revolucionárias salvadoretro-direita presidido polo demó- todos de loita seguindo as instrunas, cunha estratéxia dirix1da _po 1ítica para .a crise, salvadore~a
crata cristiano José Napoleón cións dos seus asesores militainsiste agora en que a guerra
cara o mesmo obxectivo, · son
Duarte, non~ significa que a Admi- res e políticos norte-americanos . . mor distintos. As cirico organi.zacontinua ·e rion se ten feito _nada
nistración Reagan buscase para Agora o aparato militar de ·EI Salsério para·buscar unha sOlución.
cións integradas na F~ente Fara~
El Salvador un réxirne parlamen- vador vai pondo en prática o que
bundo Martí de Liberación Na- As consecuéncias desa situaGión
tário que respeitase escrupulo- alguns analistas de(lominan uríha
son: un millón de· salvadoreños
cional (F.F.M.L.N.) teñen ~cre
samente as regras do xogo de- "campaña de acción cívica" nos
centado tanibén os- seus· estor"' exilados a m~is de 61.000 mor:·
. mocrático. Ao apoiar o corrompi-- territórios controlados potas forzos para aumentar a base popu- to&
do réxime salvadoreño pódese zas revolucionárias co obxectivo· lar de apoio. Mas en contraste
Despois das eleizóns lexislatiasegurar que a Administración : de "gañar os corazóns" da pocos miúdos resultados da cam- . vas do 20 de Marzo de 19$8 en
Reagan ·non o facia por amor á · voación civil. Trátase, neutras
El Sarvador o partido gubernapaña oficialista,· a polfüca das ordemoorácia nun país onde se palabras, dunha estratéxia de
ganizacións revolucionárias tivo • mental' entrou nun ·estado de
violan flagrantemente os direitos "guerra psicolóxica" deseflada
un éxito considerábel, ·especial- anarquia, segundo Majano. Os
civis senón para evitar que ·outra polos peritos dos servicio$ clan- . mente na província de Chalate- ' 'militantes- non obedecen aoa
república. centroamericana se- destinos da poténcia imperial:
nango onde atopou ampia acolli- seus dirixentes' e a crise do Partí:...
guise a traxectória revolucionária Porén, q.sua posta en prática podo Demócrata Cristiano, agudida na povoación cámponesa:
e independente que tiña sido los militares, non ·parece atapar
zada pota enfermidade 'do presi.
dente Düarte, refléxase en ·todos
. emprendida . p9r . Nicarágya. O .o éxito desexado.
.Declaración é:te Majano
Os expertos norte-americanos
que importava er, El Salvador
os ámbitos da vida salvadoreña.
ó coronel Adolfo Majano, e~- Esa situación viuse agravada
»non era a democrácia: tan iñvo- chegaron á co~clusión de que .se

Dentro da complexa e
problemática realidade da
América Central, o caso de
El Salvador oferece un
contraste moi marcado coa
situación de Nicarágua. Na
máis pequena das
repúblicas
centroamericanas, a
Administración Reagan
tense obstinado en apoiar
un modelo distinto, asi no
político como no sócioeconómico, aoque
propuñan os sandinistas
para Nicarágua.

a

polo enorme peso que teñen as
forzas ·armadas na ·vida nacional
· de El Salvador.moi incrementado
·ese papel nos últimos anos. Para
subliñar o estado da cuestión
prec~sa o coronel Majano qÚe
antes do ·1979 o número de. ho.:.
mes no aparato militar salvadoreño era de quince mil e despois
de nove. anos ·de guerra .interna
o continxente militar ·medrou nun
catrocentos por -cento e agora
chega aos 54.000 efectivos.
, Apesar de todo iso, Majano móstrasé optimista e ere que a solución par~ o seu país ñon debe
tardar. Unha solución que lle
traía paz a Ef Salvador e con el o
avance democrático e económico. · Mas debe ser canto antes
para .evitar uriha saída de forza - ~
castrense.
·
· ( Porén,· o que non aclara Majano, nen parece que o teña .en conta na· sua análise~ é o papel.
que lle atribue aos Estados Unidos na solución dq crise salva.doreña. Porque a . actual situación del El Salvador, o desmesurado crecimento do aparato militar desa pequena república e os
· lamentávei::; · resultados dunha
década de. guerra non sé ppden
desligar do intervencionis,mo_ ..
norte-americano e .o fomento do
· armamentismo na rexión da
América Central.
O
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MEDICINA

Ante as declaraciós feitas polo
Dr. Montero Gómez, ó dia 17 no
programa da ·TVG "Arestora",
non podo rnais que rirme.
Rir·me ·da sua "denúncia social" ao
médico de Santabaia de Anfeoz,
Antón Pérez.
Que eu saiba, a denúncia social faise para pór en evidéncia
ou para · loitar contra algo, que
dun x'eito ou doutro, está perxudi.cando á sociedade.
'
Sr. Montero, en que está per.xudicando a medicina de Antón
á sociedade? Ou é que sanar e
dar esperanzas é contraprodu..:
cente? Mire, os resultados están
ás vistas, e os enfermos de An'tón estamos .contentos, e para
min é moi triste que a xente perdese a fé na medicina porque
esta se tornou ineficaz e insensíbel.
·
Vostede nen sequer S.E;? mol~s
tou en saber se a famosa clínica
Ruber podia corroborar que di
Antón. Tampouco se molestou
en ir -á s..ua casa a ve se aos pacientes lles fai rezar o rosário ou
se os cura con medicamentos.
Non, o Sr. Montero, como bon
ignorante, botou o carro diante
dos bois .para afirmar que esas
curaciós non eran máis que ocultismos. Desde cuando o cá11cer,
a esclerose múltiple, etc. se curan coas ciéncias ocultas?
·Paréceme que a medicjna
convencional está "nervosa";
porque lle está f~cendo "pupa" a
realidade des.tes descobrimentos. Por que senón este repentino interese por Aritón, cando hai
tanto.s curandeiros na nosa terra?
Penso que a clase médica española sentovse no sillón da prepoténcia e desde ali pratica un
absolutismo total. Que "pequeniños" son! Se ·isto se fixese nos
,EEUU daríaselle bombo e platillo.
Todos somos co~scientes do
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· universidade madrileña, por unha
série de artigos publicados en El
Faro Astorgano, e lernbro o que
na- redacción deste xornal local
me dix·er~
seu director' perio-:dístico, un mozo de Palas de Rei,
creo que ali tiñan proibido tratar
o tema. Un dos meios que publi.cou un ha ampla reportaxe sobre
o tema fo1 este semanário, aló
polo Outono do 1982.
Habia, tamén, unha coordenadora de afect~dos e que fixeron
algo máis que pintadas. Eles loitaron coas suas armas: asem...bleas, manifestacións, boicoteos
e reivindicación da cultura maragata, contra un inimigo poderoso: exérc1to, clero e políticos,
" que atrincheirados na ámurallada
Astorga, querían asimilalos e aniquilalos como !'outros". Non teño
espácio aqur para relatar os co- ·
mentário'S que en plan novas
conquiMadores facian os militares da xente que participaba
nesa coordenadora. Algun deles
de gran traxectória democrática,
como puden ver na prensa cando ·algun destes señores ocuparon cargos, despois no naso país
co PSOE.
2.- Dicer que a Maragatería é
unha comarca pobre é cair no
mtto do r;Jesarrollismo e, neste
caso concreto, arroupar as teorías esgrimidas polo exérc:;ito español para levar a cabo a anquilación do povo maragato. As terras da Maragatería non son tan
férteis como as da sua viciña La
Bañeza, pero nelas daba-se
· ·unha agricultura e unha gadaria
capaces de manter a unha eritidade de povoación duns 15 mil
habitantes, ademais a importáncia ecolóxioa desta zona era moi
importante.
O
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enorme .desencanto que ten a
xente' da medicina. É hora xa
dunha ·reflexión, dunha auto.crítica! Non lles parece? Estamos asistindo a un feito
' histórico dunha gran 'transcendéncia par9 humanidade._ Non
lles parece que estes atrancos
son ridículos?
Unha tarde eje verán, de casualidade caiu nas miñas mans
unha revista que talaba das curadóns de Antón. Suscitou a .miña
curiosidade e fun ver o que· P?S?ba.· Hoxe alégrame moho desa
casualidade. As tniñas doenzas
de espalda están curadas!
Sinalar a . grandeza de Antón
como persoa, a sua sinxeleza e
profunda humanidade o seu inte-:rese e preocupación polos · pacientes a sua psicolO:xia e intuición para tratalos e o seu .amor
por eles (e eles por el).
Desde aqui .o meu apoio persoal a el e ao .grupo de científic0s cos _que traballa polos descobrimentos feítos e pola inteireza moral que están demostrando

o non se deixar asoballar. Ánimo.!
TAREIXA BARREIRA .GALLEGO
Berrande-Vilardevós (Ourense)

BARREJRO E A MARAGATERIA

E;u taméri tiven a oportunidade
de facer unha viaxe _pola Maragatería, mais a miña peregrinaxe
nón foi voluntário, senón que frxen "turismo" co exército español.
Como "vivin" un ano en Astorga: a mal chamada capital da
Maragateria, cando o exército levaba a cabo o proceso oe expropriación ·dos terreas para~ campo .de tiro de El Teleno; sinto a
necesidade de contestar ao artigo do Sr. Barreiro (ANT 356) .en
dous pontos:
1.- Non · é certo que ali ninguén protestase e que só houbo
algunha carta na prensa. Se na
prensa non Sqiu máis inform~
ción foi porque non .agradaba ao
poder, e lembro agora o expediente aberto a un astorgano,
profesor ~e Antropoloxia nunha

VOsTEDE TAMÉN PODE SER ACCIONISTA
Aampliación de.capital de
Promocións Culturais Galegas S.A.,
pala cántidade ·de 1O. 635. (XX) pesetas,
segue ·a sua .marcha.
Vostede tamén pode ser accionista -póridose en contacto con

Xosé F. Puga
Telf.: (986) 43 38 ~o
· A •0&1. _DUA
''

MANUEL VILAR
Londres

AFIAR A PONTARIA

_.._::_
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referéncia aos galegas de sangue. O conceito tradicional de
nacionalidade nos pavos euro·peus é o de sangue, o· ius sangüinis do direito romanó que os
estados arbitran cooforme aos
seus intereses conxunturais. Non
existindo na Galiza unha proporción significativa de inmigrantes,
non vexo a razón prática da revisión. Seguindo na liifa pragmática, recordem0s. o aporte dos irlandeses da diáspora e os sus
descendentes, á liberdade da
súa pátria de oríxe. En Buenos ·
Aires, existiu unha Asociación
Arxentina de Filias de Galegas
que tiña o cobizoso interes "vital
e material" de botarlle unha man
ao proceso que os resgate con
retroacti.vidade da inxuriosa condición de tillos, para máis inri
bastardos, dun país ao que o so-·
metimento priva de dignidade
histórica.
A imaxe que Celso Emílio Fe- /
rreiro recolleu dos nasos emigrantes en Caracas non é sustancialmente distinta da que lle
deron os galegas de chan a este
galega de sangue. Probabelmentge se o escritor coñecera
polos anuários da Voz de Galicia
a estatura média dos galegas,
t~ria aforrado a viaxe. Mais, iranias á · marxe, enanos criaron e
crian dentro e fóra da Galiza,
esas xémeas irmás que s0n a miséria física e a espiritual. Claro
que -isto non se resolve cun gol- ·
pe de sorte individual, nen tampouco mmha ou duas xeracións,
porque meus compatriotas, enanos todos, medrar é unha lon~a
tarefa ·colectiva, na que ninguén
está de máis.
A sana intención do articulista
ao disparar as suas criticas contra a poi ítica fátua e propagandística da Xunta nestes temas,
non lle exime de afiar a pontaria.

HENRIQUE ALBOR
No artigo de M.R. Loureiro (ANT
(Madrid)
nº 357) "Emigrantes na ida emigrantes na volta", descrebe-se ECOLOXIA EN VIGO
c9n todo o seu patetismo o dra- Conseguímolo.
ma do emigrante e os seus conProbado queda e os feitos deflitos de identidade dentro e fóra, mónstrano, que os tiairros que
de Galiza. Cando tacemos estas loitan mellaran, e probado queda
<;lenúncias do problema emigra- que paga a pena loitar.
tório, teríamos, tamén que nos
E que apesar de haber Conceesforzar para. non cair na, non llos como o noso, ainda se popor burda meoos frecuente, con- den modificar as causas.
dena do próprio emigrante e a
Felicitamos a todos os viciños
s_ua peripécia vital, por máis que do bairro, sócios, colaboradores,
isto tranqurlice as conciéncias AAW, á prensa e aos comerdos que fican ou aplaque nal- ciantes polo seu incondicional
guns casos a envexa xerada pola· apoio.
insatisfeita cobiza de mundo.
Queriamos un Lagares limpo e
Se1ben é evidente o perxuizo irnos por bon camiño, pero quequ~ tanto no individuo que emide claro que tampouco irnos
gra como en toda a sociedade · conf armarnos con boas palabras
provoca esta sangría, este estra- nen con amagos de feitos.
go de enerxias, tamén o é que'
Por todo iso e ante a exi~tén
algunhas destas enerxias retorcia de múltiples problemas econaron acrescentadas e axudarqn
lóxicos na área de vigo, damos ·
á realizac[ón de cámbios signifi- . por finalizada a Campaña procativos. E difícil imaxinar este salvamento do Rio Lagares. lso
país 5-en Curros e o seu criollo e non signoifica, por suposto, que
habaneiro xacobinismo; inefábel esquezamos o tema. Simplesa soedade na que nos tería dei- mente que,- ante a inminente
xado Castelao se, en vez de filio
posta en marcha das obras do
de emigrantes, fose un dos tanPESIV, queremos dar unha oportos pescantins , serni-analfabeti- tunidade e un voto de confianza
zados da nasa primeira metade aos nosos representantes. Pero,
de século. Non está de máis lem- ' olio!!. estamos á expectativa:
brar, hoxe que a liberdade volve
non irnos creelo porque sabea cotizar nos mercados da meta.- . mos cal é a especialidade do
física, que foron en grande menoso Axuntamento, e sabemos
dida os emigrantes temporeiros tamén que se poden cansar de
os que compraron ·co ~eu traba-· traballar dun momento para oullo, a máxima experiéncia de li- . tro.
bertade coñecida polo noso
Irnos pedir sobretodo claridapovo: A Redención F:oral que nos de e información nos feitos.
O,
librou do servilismo e a fame.
CESÁRIEO GÓMEZ FERNÁNDEZ
· O tema no que me sinto direiOs Verdes Eeoloxlstas Zona Noroeste
·
(Vigo)
tam~nte involucrado é o .que fai
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A fotografia en -primeiro plano

se fai con pouéo rigof. Non se
deben facer exposicións sen"
que ' estén acompañadas dunha
investigación- e contextualiza- ·
ción", e a respeito da Fotobienal
"penso que se deberan ter en
conta outros critérios de selección. e hai dernásiada manga
ancha nalguns 9asos faltando,
ao meu ver, fotógrafos galegas
que teñen-releváncia no circuito
galerístico do estado. Entendo
que hai demasiada fotografia
_mimética".
X.L: Cabo referiuse tamén a
que "Ós político& pecten ' m8itas
vec~8 foguetes artificiais e a
consecuéncia: é que :riesa nece- ·
sidade de irnp:cesionar P.Ode sair
afectáda a calidade" . ·
Xosé Luis Suárez ·canal, un ·
dos directores da ill FotÓbienal
desde a sua tundáción, manifesta que se manteñen tres ideas
fundamentais na se·l eccíón "a
recuperación histórica; apresen- _
tar unha retrospectiva dun gran~ de rnestre. que desta volta é
<(
Oiacomelli ; na fotografía conro
e:: temporánea éscolleuse o terreo
<(
o
da fotografía cenificadá, e t;istá
z
~ o grande mestre da mesma, Les
Krims, e escolleuse .entre os galegas a Galovart e Piñóri. Nél colectiva · sobre a morte -na que
a participación ~ra rnoi aberta ,
habendo quen preferiu non traballa,r -sobre o terna- é onde é
n;iaioria os autores galegas, pero
grande público, que vai acostuen todos os apartados, practicarnando o. seu . gost<l, corno aos
mente, hai preséncia galega" .
fotógrafos". ·
O incuestionábel é que mostras
como as que nos ocupan teFontcÚberta céntrase·eo valoñen un absolut o éxito de públi- ·
rar a Bienal viguesa e relativiza
co. Durante un me·s decenas de
unha crítica sobre os critérios
miles de persoas paséanse para
de seleeión "pois é. imposíbel
ver fot9grafía. Satúranse sernpre
realizar rriostras asi -contentando
os cursiños e, paradoxicamente
a todo o mundo. En calquer
coa época, éochense as confecaso penso que debe haber
réncias
. Sen que falte a polémisempre un debate público sobre .
ca, a.o Xúício de quen escrebe
o que se .faga". A e~e debate tamoi ligada a un momento de samén se retire Miguel Bouzada,
turac:;ión que ven reclaÍnando da
do Obradoiro de Criación de
própria sociedade fotográfica a
Audiovisual en Vigo, que considecantaci-ón do bon e o mao,
dera que a Fotobienal ''está -aloambas mostras son como un
nxada de Vigo, porque fallan na
flash dun mes que desplega
sua organización . elementos de
grande parte do seu destello dubase da fotografía da cidade .
rante todo o ano En· Lugo Penso que hai -erros nos elemencunha tradición pioneira no
tos de selección, · e nótase a aumundo fotográfico galega- xa
séncia de fotógrafos galegas.
se fala dunha grande mostra, A
nomeadáménte
profisionais".
Coruña é centro da única revis- /
Xosé Luis Cabo, que fora resta
galega de fotografía (40x50) e
ponsábel ·da Fototeca que. se
en t_odas as capitais
mesmo
quixo criar cando a etapa de
vilas galegas é raro o mes que
Luis Álvarez Pousa na Dirección
non hai presente unha exposiXeral de Cultura, tamén expón
ción.
-D
a sua crítica sobre a recupera XAN CARBALLA
ción histórica "que moitas v~ces

Case 2.000 fotografias na Fotobienal e o 'Outono -Fotográfico'·
Mil fotografias e 8
exposicións na ill
Fotobienal que se
celebra en Vigo e 21
exposicións no Outuno
Fotográfico de Ourense,
conseguen activar
durante este mes de
Novernbro a realidade
fotográfica de Galiza..
En plena efervescéncia
.
d
d a gaYaxia a imaxe en
todos OS campos, O
éxito destas mostras
ronda os perigos de
. .,
nh
Saturar a VlSlOn, nu a
época de decantación
da calidade.
P ra un espectador externo, non
involucrado excesivamente no
mundo a fotografla, estas duas
moslras-mónstruo parecen complementánas e con dous aspeetos en comun. En Vigo - ver
páxinas centraís deste número
de ANT- pnma nunha pareen-

taxe elevada a mostra de obras
de vangarda. o traer exposicións
que teñan a utilidade didáctica _
de ver o que-se-está-a-facer fóra
de Galiza. A Fotobienal seria asi
unha maneira de ver obra orixinal de autores que noutro caso
seria moi improbábel que chegasen por un circuito de exposicións moi alonx:ado da periféria.
Pero se esa é a diferéncia -que
se ve -eontrastada nuns orzamentas 12 millóns en Vigo e 1,5
mlllóns en Ourense-- si que hai
semellanza á hora de escolleras
outras mostras. Asi en ambos
casos se atende á fotografia histórica, a recuperación do pasado En Vigo , José Suárez e Llanos ·, en Ourense, Bruch, Gago e
"Imaxes dunha vida" de BenCho-Shey.
A festa fotográfica ten en ambas capitais galegas un ámmo
- un imperativo case-- de descentralización , Se en Vigo os organizadores, xunto co patr9cínio do Concello e a Consellaria,
espállanse polos locais da Casa
de Cultura, as Sás de Exposi-

cións da Caixavigo ou o ~tigo
Banco de España; en Ourense.
tendo como ponto de referéncia
fundamental á Casa da Xuventude --que co~re. parellamente
á Agrupación Fotográfica . Ourensán e a colaboración de diferentes colectivos, coa organiza_ción- aprovéitanse case todos
os espácios de exposición qúe
ten a cidade: .sás estábeis, rnuseu , escola de maxistério, pubs,
agrupacións culturais ....

A

,

lgunhas impresíons

Joan Fontcuberta,- convidado
nesta Fotobienal e xa noutras
anteriores manffesta que estes
festiva~ "nacen · porque a foto- ·
grafi·a non ten recoñecirnento a
nível de institucións e o que
non se pode facer continuadamente hai que cencentralo.
Apontaria como positivo delas
que son pedagóxicas pará a comunidade fotográfica, que_ fai
ver aos políticos que a fotografía
ten entidade e se poden facer
cousas con empaque e no as::
pecto didáctico educa tanto ao

e

A forza dos leitores, novo lema para untia nova etapa
Xerais amplia o seu horizonte
"A história da literatura
é tanto a histó~ia dos
au tares como dos
leitores. Son estes os
que construen a
literatura", con estas
palabras Xosé Luis

Méndez Ferrin, asesor
de Edicións Xerais de
, Galicia definiu o lema
coque a editorial
afronta unha nova etapa
encamiñada a impeair
que ,a cultura galega se
\

ancore. Na ·
apresentación do novo
logotipo da editmial, o
director da empresa, .
Victor F. Freixanes,
amostrou o entusiasmo
c~m que os hom'e s de

cións · da área infantil e xuvenil
A oferta da editorial reúnese
novas colelcións.
con . títulos como "A princesa
A partir de xa, o leit9r pode
agora nunhas coleicións identiLua" . ou ·,,o zoo de Pitus" até
ficadas cunha cór ou compositopar nas librarías os productos·
completar unha dúcia de títulos
con esta nova' marca que ven de
ción da portada que facilitan ao
que sairán en breve.
·
dar os seus primeiros pasos con
leitor ·o labor de escollQ. das suas
Os leitores tarnén teremos- a
preferénCias .
"Da noite estrelecida" de Ramón
Cabanillas ou "Cantos" de Mén- _ _o portuniqade d~ ler en galega ·a
Un signo formado por catro
autorés _ universais como Caelementos ovais que teñen insdez Ferrin, correspondentes á
mus , Joyce, Sartre ou Margerite
crito, en negativo, en cada un
coleición literária . _
Duras na coleción "Grandes do
. deles as diferentes partes do "X" Outros títulos da coleición de
Ñoso tempo" . A 'o ferta de XErais
inicial pon a marca aos producnarrativa que irán aparecendo
complétase coas coleicións "Xetos de Xerais-. Para os criadores
paulatinamente son, "A froritei- ~
rais Universitária" e "Area de
do novo 10gotipo, Pepe Barro e .
ra infinda" de Celso Emilio FeÓcio e Lécer'; ademais da .cte
Xosé Diaz· d9 grupo ReVisión, .:. rreiro, "As florestas de mañue ~
Xornalismo, primeira deste tipo
'esta editorial é unha empres.a líma" de Martínez Oca e a obra
na Galiza e unha sopresa da
de Miguel Suárez Abel, "'Turb.o",
der no sector e-daí a n.ecesidade
editorial que se fará realidade
de dotala dunha imaxe como tal
recente Prérnio Blanco Amor.
que recolleriq. este símbolo e as
Outras coleici_óns son as aolei- - na primavera do 1989. O último

xerais afrontan este
perídoo que "significa
unha aposta de futuró
no proceso de
normalización da nasa
cultura e do naso
idioma" .
títufo publicado co· anterior logotipo de Xerais é unha homenaxe
a unha das obras artísticas máis
's ignificativas da oosa cultura: o
Pórtico da Glória; asi se titula
esté libro de.Serafín Moraleja di- ~
rixido
público xuvenil.
OutÍo reto de Xerais é a normalización lingüística no ensino
de mane·ira quÉf alunas podan
estudar, interiamente, no· idio~
·rna da te~ra.
Como di Víctor F. Fteixanes
·"talamos con entusiasmo desta
· nova xeira .Potque soñamos cun
. país que lea no se~ próprio idioma". - ·
D

ªº

CARMEN G. ARES

• Alfonso Álvarez Cáccamo foi ·o gañador da segunda edición do premio
"De Catro a Catro'; de nove~
la curta coa · obra "O· teito de
. vimbio".
O fall o tivo· lugar na noit~· do
1 de Novembro· no café patroci-

nador , estando presentes ·numerosas persoas relacionadas coa
- cultura. .
A esta segunda edición. dotada con duascentas mil pe.s etas ,
apresentáronse once obras. ·tres
máis que a edición anterior, aumentando tamén a .calidade xeral destas obras .
. A obra gañadara. da que o
xurado estimou como moi positiva "a limpeza e domíniÓ da língua" , será 'publicada por "Edicións Xerais de Galicia". acordando tamén aconsell?r a publicación doutras das obras presentadas, -da que é autor Suso
de· Toro.
O

l·
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LEMBRANZA DE LEANDRO GARRÉ NO SEU .CENTENÁRIO

-

- ·xesus TORRES

ªº

Neste ·ano de 1988 cúmprese o
. treitarilente vencellado· acon. tecer cultui::U .do país .nos últi· centenário do · nascimento de
Leandro Garré Alvarellos, que mos cen anos.
A aportación litérária de Leari:
ao igual que ocorrera co de
dio nos eidos do teatro e da naJohán Vicente Viqueira; ecliprrativa galega cómpre vé-las ·
sado polo de Castelao-- está,
cun c:r:itério histórico e ·militantristemente a pasar cas desate. Neste senso, dentro do labor
percibido ao coincidir co de Racultural das Irrnandades da Fala.
món Otero Pedrayo, figura
no que se integra de cheo.Leanmaior das nasas letras e da nosa ·
dro · Garré, o teatro curnpria
cultura. E o feito de lembrar.aos
unha función propagandística e
grandes persoeiros non deberia
dignificadora da língua. As
conlevar o esquecimento dou- ·
obras de ·Garré (Pra vivir ben de
tros menos Jelevantes quizá
casados, Toleria$, Enredos, Noi. pero tamén dignos· e importante de ruada. O pec_ado alleo, Retes pola sua aportación variada
xurdimento, Almas en pena, O
e. interesante ao grande edificio
corazón, dun .pedáneo) xunto co
da nosa cultura. seu labor corno director e
No que vai de ano apenas vimador tea,tral son unha aportamos un par de artigas na prensa
ción fundamental na contribugalega facendo referéncia a esta
ción á criación dun teatro gaieeteméride e lembrand() a pers.ogo que até entón era: un ermo ·
nalidade de Garré. As agrupatotal.
cións culturais dé! Coruña -No eido da narrativa breve
Alexandre Bóveda e O Facha--.
xa que . das institucións pouco
· acorre. algo sernellante. Garré é
se pode agardar e moito.menos
consciente da necesidade de
do govemo municipal, máis
.acadar u.n ha narrativ:a própria e
que,. ao tempo , se espallase fóra
atento ·e propíGio a lembrar centenários de persoeiros 9oruñedos círculos intelectua.ls . A tal
ses pouco ou nada identificados
fi...n, ademais de contribuir con
.co pais, deberian tentar remecatro . narracións da sua pluma
diar esta falta antes de rematar ·
(Naiciña, O xornal de Mavi, A
o presente ano. Os galegas ecopropia· vida e O home que deu
P1fleses. estamos en déveda ·con
vida a un marta), vai promover
homes como Leandro Garré.
a criación da Editorial Lar que
-Leandro Garré, nado na Coru- ·
entre 1924 e 1926 publicou un~
ña o 31 de Agosto de 1888, foi
.'has· cuarenta noveliñas curras e
· narracións de autores diversos, ·
mernbro dunha fainilia desde
vello" preocupada e comprometiestimulados con esta colección,
da coa Galiza e a sua cultura.
estarzo sen parangón até ese
Desde as interesantes aportamomento. Nesa tinalidade de
sistente cultural, un home que
cións do pai, Uxio Garré Aldao
dignificación social da língua,
gastov a _vida. nun labor de· fm-xornalista. editor, anfitrión e
l.eandro Garré incluiu e cornerniga teimudo e constante. en
· animador da Cova Céltica, poezou a colección cunha noveliña
recopilar e estudar todo aquilo
ta, recopilador e divulgador da
do coruñés Wenceslao Femánde noso que estaba a piques de
nosa cultura. ensaísta, historiadez Flórez. autor prestisioxo padesaparecer polo empuxe asodor, bibliófilo ...- até a dos fill9s
las suas obras . en español, que
ballante dunha língua e cultura
deste: Uxio -poeta e autor draprovavelrnente o próprio cá.rré
alleas e impostas. Este proceso;
mático--, Xosé -morto pFemase encarregou de traducir 1ao ga-que erá visíbel e preocupante
turo, tradutor do inglés dun eslega, pois non está probado que
anos atrás .. acelerouse progresitudo sobre Macias o Namora- ·
o citado autor escrebese nunca
vamente nos anos do frartquisen galega. ·
do--, Lois - etnógr;:ifo e foldomo. Por iso labor de Garré adeü ,:ta, narrador, recopilador de
. Mais coido
a figura de
. quire unha rnaior dirnensións e
contüs e ·romances galegos. auLeandro Garré compre enf0cala
estimación ao ver a continuator dunha. irrirortante biografia
corno a dün traballador contración do ·seu traballo cultural nos
de Curros En. 'quez ... -. e a do
corrente en prol dunha língua e
cuarenta_anos de postguerra próprio Le2ndro -a maís comunha cultura amezadas ·e socialcase até a sua marte, xa nonapleta de todos eles-- . os Carré
mente denigradas. Máis que un
xenário- no meio da indiferénconf0!man un clan fam~8r es- .· grande literato. Cárré foi un re-cia e ignoráncia dos rnáis e a_

am-

•I

.., ~ APORTACION .
. LITERÁRIA DE LEANDRO CARRÉNOS EIDOS DO
TEATRO E DA
NARRATIVA
COMPRE VELAS
CUN CRITÉRIO
HISTÓRICO E
MILITANTE

que

1

agresiva desconfianza e belixerá11cia oficial..
Percorrendo as aldeas do
país, onde ainda ficaba algo de

· O LIBRO ó·. NADAL

XOSÉ CID CABIDO

·O CAMIÑO DE
MIDDELHARNIS

VIII centenari'?_

Destelos, secuencias, pezas de
.puzzle sen imaxe. Momentos _
nos que se textualiza un percorrido múltiple, anónimo e glacial.

~ERAFIN MORALEJÓ

O PÓRTICO
DA GLORIA
CO~HADO

A MOZOS.
ENENOS

A explicadón, a na(ración das
_partes; · das súas figuras, os debuxos dos símbolos PARA AGASALLA-LO NADAL 88 CON 01TOCENTOS ANOS DE HISTORIA

JOSE VIALE MOUTINHO

EN EL PAÍS DE LAS
LÁGRIMAS
Quince historias no fío áo habitante desgaxado. Do portugués.ó castelán como .observador irónico e·sutil da sociedade entramada.

· Q9 edidóns xerais de galicia

'·

autenticidade, Garré foi reco- ,
llendo as verbas. os dicires, os
costurnes, as tradicións .... , que
deron carpo 9,0S seus traballos
linguísticos, etnográficos e folclóricos : a Gramática Galega, o
Dicionária· Galego-Castelan de
case trinta mil vocábulos. as
Lendas galegas tradizonais ...
Leandro Carré-, que de mozo
vivira uns anos en Portugal, foi
un dos encarregados de reanudar na postguerra as relacións e
contactos culturais entre a Galiza e Portugal , que tan intensos
e fecundos foran na etapa das
Irmandades · e na República.
Neste senso foi rnoi apreciado e
coñecido nos m6li-os culturais
portugueses como embaixador
da Galiza, asistindo decote a
encontros culturais de etnografía ou folclore e apreséntando os
sues traballos e ponéncias. colaborando en várias publicacións
do pais viciño, participando na
redación -pola parte ga]ega~
da revista Qr.¡atra Ventas que se
publicou en Braga e na que colaboraron portugueses, galegas
e brasileirds. Nela publicou vários traballos e obri.ñas e ao seu
través Garré puxo- en relación
coa cultura de expresión portuguesa a mozos que comezaban
daquela a sua obra literária.
Asimesrno foi mernbro de
várias sociedades e corporacións culturais lusas. nomeadarnente rniñotas. Ainda a sua derradeira novela. Nos pico.utas de
Antoin . publicouse aló en Portugal, ao igual· que o seu estü.do e
recolleita das Lendas galegas
tradizonais.

Esta importante aportación
de Garré ao noso folclore e á literatura de tradición oral foi publicada na Revista de Etnografia
do Porto cun prólogo do director
do rnuseu de Etnografia e Historia daquela cidade, Femando de
Ca.Stro e Pires de Lima. Garré
non se limitou a publicar as lendas recollidas ao longo de moitos anos pola Galiza adíante. incluindo un estudo das características deste tipo de literatura
oral e das diferéncias entre as
lendas galegas e as castellanas
As cento once lendas fantásticas, históricas e novelescas , son
unha boa mostra· da riqueza do
naso folclore e da irnportáncia
que tiña a literatura oral na nosa
cultura tradicional.
No 1977 Espasa-Calpe publicounas en español na sua colección Austral, acadando unha segunda edición ao ano seguinte
e non sabernos se sairon rnáis
edicións, ainda que é provável.
Non cabe dúvida que unha boa
parte desas tiradas debeuse
vender na Galiza, tendo en canta que a versión prixinal aparecera nunha publicación especializada e fóra do país e· que o
tema é dabondo popular e de interese xeral pan~. calquer galega.
A tradución é boa e respeituosa,
non adultera os -topónimos e
mantén a língua orixinal en decerrninados pasaxes claves, rnmintindo a pé de páxina a v.ersión española. Mais, por moi
boa que sexa a tradución, as
lendas perden algo do seu encanto noutra língua distinta á
qu·e foron criadas.
É unha mágoa que os galegas
teñamos ainda que recorrer a
esta tradución española para coñecer as nasas lend.as. Coidamos que algunha das ·editoras
galegas deberian ir pensando en
reeditalas na nosa. língua, na
s~a versión Orixinal. E ·que me··
-11.or que este ano do centenário
do nascimento -de Leandro. Can:é Aivarellos !
·
O
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Partiéipación dos.
galegas no·
descobrirnento e _
conquista de .
Aniérica .
A política económica e ideol?xica · do Govemo estatal esta a
mobiliz?r gran cantidade de recursos co pretexto da celebración do V Centenário do Descobrimento e Conquista da Améric·a 1492-1992. Dóceis aos pioxe~tos estatais, anti-científicos
e neocolonialistas, a Xunta da
Galiza e o Banco · Pastor fináncian proxectos ep ton menor.
Un deles é a edición de obras
sobre a participación dos galegas naqueles acontecementos.
Los Gallegos y el Nuevo
Mundo en la época virreinal,
do grupo Nono Art foi editado a
contado Banco Pastor, en 1987.
Unha obra pretenciosa de 168
pp. dividida en 11 capítulos. Vítor Freixanes prologa este volume con ditirambos ás fazañas
mariñeiras dos galegos e ás xestas descobridoras dun fato de
conquistadores. É un prologo
que pretende ser aséptico._I?ero
que non escapa da part1c1pación-na oferenda lírica aos autores e colaboradores de etnocídios.
No capítulo II subliñan-se 3~5
galegas identificados naCJl:l~l a
xeira. No empeño de subliñar
unha importante participación
galega, os autores oferecen dados comparativos do s XVI -do
personal que pasou a lntramar
con diferente comportamento
colonial. Podemos ler ali o resultado da investigación de BoydBowman. Ernbar9aran para
américa-.
andaluces ............ .... 20.000
extremeños ............... 9 .035
de Castela a Nova ...... 8 .541
de Castela a Vella ...... 7 .668
leoneses ........ '-' .......... . 3 .222
bascas ................. .. ..... 2.080
galegas .......................... 667
cataláns ........ , ................ 401
aragoneses .. .. .. .... .... .. .. .. 355
murcianos .................... . 344
navarros ........................ 326
asturianos .. .. .. ... ... .. ... .. .. 323
canarios ..................... ... 162__.
Se observamos que a Galiza
estaba relativamente moi povoada e corresponruan-lle máis
do 10% dos habitantes dos reinos peninsulares sen Portugal , a
participación numérica é insi~t
nificante. Igual nos restantes seculos coloniais até que se iniciou de forma masiva a emigra"
ción no s. XIX.
Nun ha análise das profisións
resalta a cuase nula participación do clero galega. Unicamente os relixiosos acadan unha
porcentaxe apreciábel (ver cap.
6). A mesma proporcionalidade
para dirixentes civi's, militares
etc.
Só marxinalmente tratan os
autores da "Casa da especiaria".
da Coruña do XVI e da apertura
comercial desta cidade e outros
portos no XVIII, tratame~to que
evidéncia as dificultades ao comércio exterior que padeceron
os portos galegos durante o domínio da Monarquía Católica.
A Consellaria de Cultura da
Xunta da Galiza edit0u a obra
do p .Gómez Canedó ''·L os Gallegos en América". 1983.
O P. Canedo posue ,unha ampla bibliografía sobre a participación ·do persoal galego t8:nto
no descobrimento e conquista
como na emancipación das nacións americanas.
Esta obra, que Canedo apre-

senta como "apuntes", ten ·a
gastronomía e das enéhentas de
frescura e a sinceridade c;los his- · polbo, lacón e ribeiro. No. mitro
toriadores da xer?ció.ri das Ireido teñen dabondo _con apoiar
mandades da Fala cos que Caa política in.stitUcional que é d~nedo aprendeu Q amor á Galiza,
onde lles cC!;_en as miserentas
especialmente co P.A. Lóp_:i~. · ·. frangullas que precisan para. ta- ·
franciscano ·como el e entrana- · les enchentas "culturais".
bel galego de .adopción;.
Volventlo ao tema do libro: é
Cinco capítulos e unha Jntronecesário que os nenos e men,osdución demográfica serven a
nénos coñezan unha ·das -voces
máis fondas que deu a literatur_a
Cariedo para enfiar feixes de dagalega contemporánea .. a delidos e todo un dicionário de personaxes. É unha história inocadeza do poeta vilarego coas
cente . que tanto ·exalta a · c'oncausas que nos rodean:
c:Íuista como a emnancipación,
"éon este· alento, eu ·lle darei as cousé!S
que ' xustapón conquistadores ~
0 dráma cheo que lles nega a vida: ~
libertadores, misio_nários hero1darreilles rostros, pra que se conozcan,
cos e comerciantes voraces.
palabras lles daréi pra que se entendan... " Pra saber co:r:no somos en co· Ambas .as duas obras man,
tén-se fora da ..polémic~ subslectividade~
·táncia que entraña a História da.
.
"Un paso adiante i outro atrás, Galiza,
América
Moderna. Ambas
obras soslaian 0 irnenso xenocíi a tea dos teus sonós-non se move.
dio, a incríbel destrución de naA espranza nos teus olios se esper~iza.
cións como dixera Las Casas. E
Aran os bois e chove".
neste sentido son obras m~nda
ces, colonialistas por moita exaltación que se faga da participación galega na emancipación _no
XIX e da "fratetnidade mestiza
e cultural hispánica".
O máis grave, nunha contribución ao coñecirnento da realldade daqueles feitos, é ~ non
distinción entre os conquistadores e dominadores que se apoderaron de bens e facendas e,
por máis que fose minoria '. do,s
misionários defensores dos mdixenas, alguns tan ·importantes .
como o bispo Francisco de
Aguiar e Seixas (México, 16?'}1698) que evanxelizaba na liña
de Las Casas, Mogrovejo etc.
Os hist oriadores americanos
como Dussel t eñen elaborada
toda unha série de contestadores á Conquista desde o discurso de Montesinos até a Teoloxia
X.M. Diaz Castro
da Liberación dos nosos dias.
Nestas obras era p osíbel incidir_
Para ver se algun dia este prinésa liña de análisis para difemeiro verso deixa de ser certo e
renciar a conquista territ orial e
todos os paso van para adiante.
relixiosa, da evanxelización diacomo dí a sua compañeira nada
logante e de inculturación que
.
nas
terias rexas e fórtes desta
só' moi poucos "rebeldes" int~n
Euskadi que tantos galegas acotaron.
llemos como segunda pátria por
Faise-me duro equiparar a
mor do éxodo da emigración.
obra do P.O. Canedo coa do
Para que todos poidarnqs ter.
grupp Nono Art. Aquel moito
como Carvalho Calero, "Nimmáis próximo á defensa dos nabos" na nósa mesiña de no~te .e
tivos , estes moito máis apaixoler un poema antes de domíir.
nados do colonialismo. Pero a
compre facer unha edición desedición interesada dUilha e oupois de viritesete anos que se
tra obra sitúaas na mesma finaeditara na Galiza e seis en Malidade encobridora da verd.a de .
drid, atopándose ambas e duas
FRANCISCO CARBALLO
ediciós totalmente esgotadas . ,
Grupo Nono Art Los Gallegos y el
Este ano, nas vacacións, obNuevo Mundo en la época virreinal
servei
que tamén na Galiza se
V Centeoárlo del Descubrimiento.
botaba en falta, Atopeime co .
Ed. Banco Pastor, 1987.
Gomez Canedo, Lino. Los Gallegos
poeta na nasa aldea natal, can:
· en América, Santiago de Compostela,
do
a presentación do video
1983, ed . Consellaria de Cultura.
"Nimbos de -poesía" de Xulio
Xiz, e pergunteille se tiña algun
incomenente en que se publicara de novo. A sua resposta foi _
que· xa o falaia "Galaxia" de palabra e dixera que sí, que estaba
Xa hai aproximadamente un
disposto e que incluso se debeano que a incansábel Asociaria meter ' algun poema máis
ción Cultural "Xermolos " de
como a "'Oración polos tolos" e
Guitiriz sacou á luz un libro-hooutros . A.rite isto... non sei a que
menaxe á Xosé María Díaz Casespera "Galaxia';.
D
tro. O libro é moi bon e extraordinariamente didáctico, un tra. RAUL.RIO DIAZ
ballo excelente dos colaboradores e do seu coordenador o b~r
gantiñán, afincado na chaira,
Alfonso Blanco Torrado .. Mais
para acadar a perfeición compria incluir nel "Nimbos" e isto
non foi posíbel ao ter a Editorial
"Galaxia" os direitos de publicaDe cando en vez o sistema m_~s
ción.
ou menos dominante determina
A Asociación Cultural "Bosaa -nobreza incu.estionábel de cérlia Castro" de Barqkaldo, que
tas causas {demasiado tardE?,
conta coa maior exposición do
normalmente), · e ·para lavar un
libro gaÍego · . en EtJ.skadi, yé
pouco a má conciéncia. c?lecti- .
, como non pode satisfacer <?- de~
va adícalle diversas marnfesta- ·
manda <leste. lÍbriño. Incluso
· cións en solidariedade. Aconte- ~
xente organizada nos Centros
ce asi coa oposición á ditadura
Galegas se interesa, por el dado
chilena ou, como é o caso, ao
que estos, salvo ·.algunha honroapartheid
sa · exceición, non.se preocupan
.
.
Un mundo aparte _está con"o máis mínirr:1Q_pºla. nasa ?~tura .
nen polo que no noso _idioma
cébida como Uilha apoloxia do
está escrito. Gastan máis dá
movi~ento l~eraoor ·negro, ins-

Prego por outra
edición de Nimbos

pirada polo mesmo espírito ·fa- ·
cilmente xeneroso que__ move
áos Stings de turno a se .Prodigar pola xeografia .terráquea ~?s
seus concertos. A , operacion
efectuada nesta tita, por laudábel que pareza sobre ·o papel, re- _
sulta insuficinte, lineal e branda
como rriensaxe política e n~da
válida como discurso fíl__mico.
· Primeiramente ··pola obvieda-de da. proposta,- consistente -na
identificación do espectadorcos
inmaculados riegros e os seus
guias espíritu~ brancas opo~ 
tos aos fáscios brancos dominantes, Esta maniquea división
entre bons e maos, por __ rnáis
que as cousas est~xap. claras.sobre o que ·é o apartheid, non resultan admisíbel nun _filme se ·
non. se construen as personaxes
con certa . complexidade, e as
conclusións dos espectadores
se tiran da dialéctica int~rna da
fita e non de valores impostes a
priori e externos á mesma. ' .
Que os policías falen mm mcómprénsíbel afrikaans mentre~
as personáxes positivas fanno
·en "cristiano" recórdanos as fitas de xaponeses e nazis nas
que o úi::iico intelixíb_el pro~erido
por estes era os seus respeit1vos
-"banzai"°· -ou "achtung" . Unha
dobraxe notabelrnente _horrorosa
· incrementa pala $Ua conta a difereii.ciación entre maos e bons
con voce9 rep'e lentes -adxudicci.dos aos primeiros.
·
. ·Pero o máis criticábel semella
o enfoque escollido para darnos
esta visión didáctica e pre-cociñada do problema sulafricano . A
tita conta as penúrias dunha
acomodada familia branca que
no Johrtanesburgo dos primeiros 60 apoia comprometida.mente a causa- dos pretos, até o pai
sofrer o exilio, a nai repetidas
incomunicacións e · as filias a
tort{ira psicolóxica e o aborrecimento da sociedade branca.
Se a fita ·quixera contar ese
caso particular nada- diríamos
· en canto ao ponto de-vista, pero
dado o ampuloso ton escollido
que se quer portador dun discurso global. e aglutinante en
contra do apartheid, elexer os
discretos sofrimentos dUnha familia branca parece un mal
.
chiste.
Cando o filme quer mostrarnos as penalidades qa filia da
mai activista, hai algun pequeno atisbo de interese. Pero ben
logo a fita rein.cide no' enfático
(potenciado p~la ~anda. sonora),
en tirar brillo á gran-eausa-dosdireitos-humanos, para deixala
o· máis bonita e pulcra posíbel.
E que asi o espectador pequeno- burgués· (pero de poucas luces) se sinta- compracido na s~a
butaca comungando con _tan noble empeño. Má.1:p compr.aci?o
-se 'sentirla un se de patemalismo brancos vai a cousa, vendo
en troques .unha de Tarzán e optando claramente polos "gaboni;, frente a estes almibarados
pretiños que na fíta nos pintaron.
·
·
D
GQNZALO VILAS .
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Un mundo aparte

Etrria, unh?

iniciativa cultural
··na outra .b eira
do M:iño ·
o

pasado 29 de OutUbro inaugurouse en Caminh? o "Centro
de actividades" Etnia, .que tenta facer realidade a sempre desexada procura .de achegan:ento entre. as diversas comumdades ·que compoñen ·o ám~ito
, "cultural e lingüísti~o Gal8!coPortugués .
·
éon tal motivo. non quixemos

17

perder ·a oportunidade de tomar
· contactó directo cos compoñen- ·
tes desta coÓperativa que inicialIÍlente xurdiu· de doce per- · :.soas de diversas · profesións'
afins ao xomalisíno, ao teatroJ·. á
do.c éncia e as ciencias, entre
outras, procedentes de _distintos
pontos da .xeografía portuguesa.
Entre · os mernbros fundadores
. atópase o antropólogo Rui- Mota,
residente en Holanda, que promoveu inici¡;i.tivás similares_naque! país, traballando fu'nda-. mentalrnente cos ernigrant~s.
_Cantan_ ademais coa colaboración doutros quince mémbros, e
abeita á participación de c~- ·
quer persoa interesada, tnato na
Galiza como en Portugal.
O Centro ten, ademais dunha
oficina administrativa, un espácio sala para exposiciós mensuais, colóquios, proxeccións en
16 ·mm., e etirsos de iniciación
~ística -e cultural, tamén con·tan cunha biblioteca e fonoteca.
Mensuálmente
editarase
Ü.nha folla informativa de a..ctívidades, ademais ·contarán cun
.servício permanente de venda
directa ou por correspondéncia
de discos de música portuguesa
e brasileira. livros, instrumentos
musicais e ·a itesariia popular.
. . Traballara&e a partir de programas semestrais de actividades, cun período quincen~ intermédio para · á avaliación da
experiénci-a e a programación
- seguinte . .
Financiación.Etnia apresentou ante a Secretaría de Es-.
· ta do
Cultura un proxecto de .·
actividades para o 88, sobre a
infraestrutura. principal da cooperativa, que xa foi ·aprobado.
CGntarian ademais coa financiación pro.c edente das activid~des
realizar.e os seus próprios médio"s.
Entre as suas actividades a
exp'osición ·"O barro . de Redondo" permanecerá aberta até o 28
de Novembro.
"O-barro de Redondo" é unha
mostra de cerámica popular
alentejana, tradidonalmente co. ñecida pola louza utilitária, in·troducindo progresiv:amente a
decorativa. A elaboración lévase
a cabo sen a intervención de
Ínaquinária algunha; ex:iStindo
unha ·forte resisténcia ao emprego det:ecnoloxia moderna . Mantéñense as cores tradicionais ·
.(amarelo, · vei;de, vermello) ademais doutros tintes comerciais.
Ds motivos de· decoración son
ramos, flores, ániarnis -e figuras
- humanas rexionais ..

da

a

Barro incerto do presente
Vai moldar-te a mao do povo
vai der-te forma diferente·.
para que sejas barr~ novo
·· Entre as actividades máis
imediatas teñen en proxecto o
estabelecimento de contactos
cara á Galiza e a realización de ,
cursos de fotografía, técnicas de
-. comunicación e música (o cavaquinho).
Teñen tamén en proxecto a
adqu_fuición do ·cine-téatro "Valadares" de ·Caminha, do que se_
p~étendia facer- un cent.ro c?mercial. Etnia mostrou mteres
·pola slia adquisiCión e con_seguiu a opci~'m de compra e cantan co apoio ec0nómico da Fundación Gulbenkian e a Cámara
Local e están á espera doutr~s ,_
iniciativas de axuda. · O ·teatro
utilitariase por outros colectivos
da Cámara teatro amateur, bailado clásico, danzas populars,
actividades qile .Etnia se encar- ·
g9-fia de coordenar. Un . 9os
rriembros fundadores , director
de ·teatro, asumirá as principais
. · función.
· Anirnámos a visitar Etnia na
seguridade de que vos veredes
envoltos polo calo( da sua xente.
.A.Al.ONSOJO.AAB0NESIG.MAGDALÉNA

c.~

18

A 11'08A Tl!llllA

Nº 361-: 3 DE NOVEMBRO DO 1988

BllC!l

CALROS SILVAR

Axen.dA .

AROSA.DllllA
Nº 361 -3 DE NOVEMBRO DO 1988

AcuLTURALA

Mestra dá clases particulares de EXB . Interesados dirixirse , en Vigo, a Canadelo
Baixo'4-5° p. 13 ou ao teléfono
43 99 56.
.
O grupo .de Baile e Gaita

"San Miguel de Marcón (Pontevedra) oferécese para actuacións e festas . Os interesados
poden dirixirse aos . teléfonos
(986) 84 69 2~ e 84 77 15_.
Ampliación da matricula para
clases de ruso. e dotación de
novas profesores na Delegación de V1go da Asociación de
Am1zade España-URSS . Tfno .
(986) 22 44 57.
Vendo can de raza cazador,
a toda proba . chamar durante
a semana ao (981) 23 98 51 e
durante a fin de semana ao
(981) 61 82 73

Auxiliar administrativa con
destino definitivo na Dirécción
Provincial d¡:¡ Educación de
Madrid, nível 9, desexa permutar con 9ra~a do mesmo
nível na Gal.iza." Chamar ao
(91) 435 74 33 -ou (986) 30 30
97 .

Vendo extractor eléctrico
de mel, novo, para . 4 cadros.
perfección ou 12 de médias altas . Precio 50.000 Pta. Teléfo.
54_.00.68. Preguntar
en horas-de ofici-

en bon
(986)

Aux}üár

chalé amobÍa-

destino de

1go). Vistas pataclóns, ~alón,

Provincial
Madrid, nf\
mutar con
nivel na Ge'
(91) 435 7~ :,,

. Tempada de
· chamar ao te8.
. o ....or eléctricó
.,1, novo, para 4 cadros

97.

p~tfección

Na

ou 12 de médias al- ·

•- ·Laxeiro

CONVOCATORIAS

CXTG de Lugo

•

O Colectivo da Mocidade da
CXTG de Lugo, conxuntamente con "Folerpa", Asociación
Xuveml Cultural, organi2an
durante o mes de Novembro
un ciclo de conferénc1as de
ámbito cultural Os actos terán lugar todos os venres de
d1to mes no Insnruto Femenino da c1dade ás 8 da noite.
baLXo o programa segumte:
Dia 4 Darlo Xohán Cabana.
Recital de PoeSla Antón
Santamarina,
conferénc1a
sobre a normat1vá do galega.
Dia 11 . Recital de Antón Reixa e charla de Méndez Ferrin sobre poes1a na postguerra
Día 18 Charla de Camilo Nogueira sobre poütJca econórruca e de Alberto Xullo Rodríguez sobre laborahsmo galega
Dia 25. Xosé Manuel Reiras,
"Nacionalismo galega" e Alfonso Eyré, "Prensa Nacionalista''

cursos de iniciación ·e n colaboración coas Asociacións •
de Pais; de. Viciños, centros ·
de ensino e a própria Casa da
Xuveritude, para un · total de
20 alumnos.
Celebráranse 4 cursos-encontros. Sqn os seguintes: "Esti·10 e ambiente" de :Manuel
Madarnás (8,9 e 10 de NoverrÍbrp).; "Teoria de ZO_.
nas", Xosé V. Carµncho (19 .
de Novernbro) e- "Reéuperación da fotografia", X. E.
Acuña (23 e 24 de Novembro)°. O día 26 de Novembro
celebrarase o I Encontro de
· Fotógrafos Galegas, con
xentes vindas tainén de Braga
(comprendidos entre 20 e 30
anos) . O debate finalizará cun
stage dirixido pola · cidade de
Ourense. cos alumnos dos
Cursos de Iniciación.

, léfonó (986) _26 ~9 48. _

ACTOS
•

•

EXPOSICIONS

ANUNCIOS DE BALDE

O ABC de ...

Seminários · organizados pala
"Agrupación· Cultural Alexandre Bóveda" de A Coruña.
Desde o dia 2 desenrólarise os
de Ecoloxia e Sociolingüistica.
Na Escala de Maxistério. Inscripcións nas librarías Couceiro e Lume.

•

Xornadas sobre
Língua e Xustícia

Organizadas pela AFNLG
(As0c1ación de Funcionários
para a Normalización Lingüística da Galiza terán lugar estes encontros os días 7 e 8 de
Novembro no Hotel Ara·guaney. Apresentarán ponéncias,
lago de Balanzas. Adrián Celaya, Jesus Diez del Corral, CarlosJ.
Femández-Carnícero
González. Cándido Paz Ares,
Jesus Prieto de Pedro. Cesáreo
Rodríguez _t.guilera. Josep
Puig i Salellas. Pablo Sande.

•

Exposición: da etapa arXentina
(1952-1970). No Ouiosque' Alfonso de A C.oruña.

E$cola Municipal
de Expre~ión

O Colectivo integrado pola Es-.
cola de Expresión Dramática,
o Obradoiro de títeres e marionetas "Tanxarina" e o de monifates. música e arúrnación
"Faba na Ola'-' con vistas- a impulsar a anovación pedagóxica proxectan levar adiante en
Vigo. uhha Escala Municipal
de Expresión que estaría
acollida ao Instituto Municipal
de Educación (IME).
Esta Escala Municipal de
Expresión. durante o presente
curso, c::entraria a sua actividade nas áreas de expresión
Dramática. Plástica e Musical.
O próxÍmo 3 de· Novernbr:o.
Xoves, tarase público o proxecto, acto ao que convidan
ao público intereado en ter un
maior coñecirnento e información. O acto celebrarase nos
locais da Casa do Mestre. García Barbón; 4-2° esq., ás 19 h,

•
•
1

Outono
Fotográfico

Durante todo o mes de Novembro celebrarase en Ouren se o "Outono Fotográfico". organizado pala Casa da Xuventude e que extende as suas
exposicións segundo o programa que segue.
Ateneo. Na primeira quincena, .Pablo González, 'Tomás
Vega e Antonio Martinez.
Na· segunda Xosé V. Caruncho.
·
Na A C ~ Auriense , Xosé Luis
Suárez Canal e Manuel
Sendón. ·
.Na Casa da Xuventude, tres
diferentes exposicións :. a mostra dos prérnios do IV Certame Galego de ·Foiografia
Xuvenil e da Mostra Itinerap.te do Ministério de Cultura de Fotografía Xoven.
Exposicións de Aida Fernán.dez é Salvador Guinart.

Santiago Nolo e

Na Escala de Maxistério, mosCarme Souso
tra dos alumnos da Escola
~ Na Casa de Cultuia de VilaBemposta de Imaxe . .
garcfa até o dia 13.
Na Galería Sargadelos.- na primeira quincena Eduardo
• ' Enma Chacón
Oéhoa e na segunda Remeseiro.
Obras de pintura, escultura e
No café Latino, "A liña da
cerárníca. na sá de arte da Desombra" de António Alonso.
legación de -Cultura de PonteNo Liceo catro .expÓsicións.
vedra.
Fotoxomalismo: Nieves. Loperena, Pili Prol, Carlos
• Libros do Ferrol
Hervella e ·Tono Arias.
Na
Sá de Exposicic5ns do AteNo
Museu
Arqueolóxico
neu ferrolano ábrese desde o
"Imaxes dunba vid@. de
dia 4 unha mostra de libros·
Ben-Cho-Shey, coordenada
editados na cidade eñ colabopor Fernando. del Río.
ración coas Bibliotecas MuniNo Mµseu Municipal e en cocipais e Biblioteca General de
laboración co Museu de ·PonLa Zona Marítima del Cantá·tevedra, exposición sobre probrico.
cedimentos nobres de Bruch
e retrospectiva do marinense
• Exfigalicia
· Gago.
Até o dia 1~ está aberta unha
Na sá Studio 34 mostra de catre fotógrafos da Agrupación • exposición filatélica de ámbito
galega no Museu Mlinicipal
de Fotógrafos de Braga. ·
Paralelamente celébranse 9 1 de Qurense . · _ ·
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IDEAS

TRES EN RAIA '

DEZ ANOS·,
XESUSVEGA

altan poucas semanas para o ,
evento. Están a piques de comezar
os ritos comemorativos. Actos. Homaxes. Artigas. Seminários. . Atención: a
Constitución española cumpre dez anos.
·Menos tempo que os inesquencíbeis
"Principios Fundamentales del Movimiento" pero máis que a Constitución republi- ·
cana de 1931.
As loubanzas desta "década constitucional" están aseguradas. Dispoñamo-nos
a esco"itar e ver a formulación dun argumento recorrente: a comparación do actual marco constitudonal coa .legalidad~ /
franquista. "Hai que ter -. presente que 9.
contexto político de hoxe é radicalmente
-diferente ao de hai vinte anos" declaraba
o conselleiro Sineiro nun ·recente debate
televisivo sobre as celulosas para xustifi.:
car o actual apoio_a este tipo de industria·
lización.
Este interesado binómio comparativo
·"" pode suscitar alguns interrogantes non
previstqs polos seus promotore's. Comoseria calificada no ano 1975 -=--por' exemplo- a presenza do Subscretário dun Ministerio nunha oposición pará cobrir unha
cátedra universitária? Falaria-se de "cacicada", de "nepotismo'; ou tal vez de "síntoma preocupante da corrupción existente
na Administración"? E que se diria -obviamente, .nos meios progresistas do mo-mento- do Reitor da Universidade compostelana no caso de que non respeitase
a decisión maioritária dos órgaos colectivos estabelecidds no própria normativa le9
xuízo apoloxético da Consti-

.r
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SE.MPRUN, ,
UNHA VEZ MAIS

.
V

MARGARITA LEDO ANDIÓN

ganismo na chamada "preautonomia". Ou
non vér o cámbio operado· en certos núcleos á hora de valorar a eficácia do Pé;lrlamento autónomo como cenário da loita
política.
Entando, sen embargo, que esas vangardas críticas están sometidas; hoxendia, a un perigo maior: ser.arrastad.as pala
forte corrente de adaptación ao sistema.
Buscar a liña de menor resisténcia que
permita .unha instalación máis cómoda neSe todo Estado expresa unha determiseo dunha sociedade maioritariamente
nada combinación de consenso e coac- _ hostil ou indiferente ás propostas de-mutución a base da exclusiva comparación ción, resulta pertinente recoñecer, neste
co franquisrrio supón asumir un ri ível de
danza substancial daorde existente. A ex'
·
,
caso, un reforzamento dos elementos de
periéncia histórica demostra que estes
..- reducionismo que fai inviabel Uf) mmimo- consenso durante a última década, coa
procesos non se verifican ~un día para
rigor analítico. E conste que non se tr_ata - única excepción da sociedade basca,
· de subsistir un (educionismo por outro.
outm senón que son o resultado dunha
Certamente, non estamos nunha situación . "onde O"facto coactiv'o ultrapasa o nível
actuación prática que se alonga no tempo
semellánte á de 1975 ou á de 1978. A promédio rexistado neutras colectividades
e que non vai acompaña~fa da suficiente
visoriedade e a inestabilidade característi- como consecuéncia do nível diferenciado
reflexión sobre a perspectiva na que se
cas daqueles momentos ou a grave crise de conflitividade que se ven rexi~tando
inscrebe.
que representou 0 23-F de 1981 . non tedesde hai vinte anos. Esta tendéncia ao
As vangardas teñen a abriga permanenñen eqúivalentes _· na situación actual. Fo-.. consenso coñeceu algunhas rupturas cote de plantexar perguntas ainda que non
ron fenómenos que tiveron . un peso rele- . nxunturais, de maior ou menor entidade e - sexan quen de dar todas as respostas.
vante nos primeiros catre anos·. de vida de dístinto carácter: a que tivo lugar a resResulta equilibrada a combinación entre o
cónstitucional e que perderon incidéncia peito do. referendo da OTAN, as protagotraballo que se realiza no seo das institua partir da vitória eleitoral do PSOE en Ou- - nizadas poi.os colectivos sociais mais dicións e o que se fai nos movimentos sotubro de 1982.
·
rectamente afectados pola política econóciais? Que grao de coeréncia ou- de canApesar da íimitada perspectiva histórica mica guvernamentat, a que está ori_xinantradición existe entre o horizonte estratécoa ··que actuamos, p·ode-se constatar a do agora mE?smo o chamado "caso Ame'xico que se proclama e as propostas táctido".
·
importánciá que tivo o mapa político xurcas que se realizan? Como se enfrentan
dido nas eleieións de 1982 no proceso de
- Os sectores e grupos que posuen unha · os efeitos da ideoloxia dominante -a moral do éxito, o "darwin.ismo" social. .. - no
asentamento do réxíme poi ítico estabele- conciéncia crítka máis consolidada están
cido no pacto constitucional. A niaioria ' enfrentados ao reto de seren capaces. de
interior das próprias vangardas? que esforzos se fan para revisar críticamente
absoluta, do PSOE facilitou o medre do analisar a evolución desta década e tirar
consens·o social arredor do proxecto re- as consecuéncias para.- O presente e O.
certas ideas e conceitos herdados da tra(ormador comezado por UCD e Adolfo ·imediato futuro. Existe, certamente, o ris:dición marxista e/ou nacionalista?
Suárez. A funcionalidade do· felipismo a co de confundir os desexos coa reaJidade
Dez anos de história merecen, sen dúbida, unhas horas de reflexión para quen
partir do .1982 ficou demostrada en di ve~- e pensar, por exemplo, que a Xunta preside.sexe neutralizar as tendéncias consersos eidos: utilización da credibilidade aso- dida por Laxe provoca o mesmo nível de
¡r
ciada ao pasado histórico ·das siglas para indiféréncia social que se percibi¿;¡ cando
vadoras que se difunden diariamente desdirixir un proceso de axuste económico Pepito Quiroga encabezaba o mesmo orde ·q poder:..
O
que esixia elevadas taxas de desemprego;
· defensa intransixente da unidade estatal
española e da integración. na OTAN como
elementos decisivos no estabelecimento
dun novo clima de confianza co Exército;
negociación da entrada na CEE para asegurar 0 papel do Estado español na división internacional do traballo; contribución
ao illamento eleitoral do comunism·o oficial...
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BANDA DESEÑADA
PAYO . fOR-

~vE:.

O

GONZALO

ese que o actual Ministro de
Cul!ura gasta de xogar á confidéncia, ese xénero tan pequeno-burgués cómo a mentira -que
substitue á histpria. Aló el se pretende
medirse con Alvaro Cunhal, porque
desa vez o combate non está amañado
e o señor Ministro hai moito tempo que
non practica o box.
Pero a sua temeridade non remata aí.
Nestes días celébrase en Paris a
FIAC -unha feira de arte contemporánea- e o Ministério de Cultura español
subvenciona a preséncia de galeristas
dun xeito tan ecuánime que todas proceden de Madrid agás unha que ven
senda catalana. Por se non abondara,
dón Jorgito Semprun declara no diário
"Le Monde" que a cultura é Madrid.
E, collendo como referéncia Barcelona, Semprun engadirá: "En Cataluña
hay un particularismo cultural muy rico
y antigüo que nunca ha dejado de desarrollarse, a pesar de las persecuciones, pero ha llegado un momento en
que la afirmación de esta identidad provoca cierta crispación y un relativo encierro".
Para o señor ministro español, Barcelona decae na medida que medra a
identidade nacionaJ catalana. Ou é que
o señor ministro quererá facer velo asi.
Eu lirrhai anos un manualciño da CIA
para a sección de guerra psicolóxica do
exérc'ito portugués pre-25 de Abril, no
que se mimaba a cuestión do esterotipo como base para convencer ao que
ten pouca información. E co esterotipo,
co cliché, ac_tívanse nocións vagas
como estas de reivindicación nacional=pecharse en si=decadéncia=provincianismo=in-diálogo=crispación. E o
- esterotipo conforma, diste xeito, un nemigo facilmente identificábel: o nacionalismo catalán contra .a Barcelona cultural.
Entrementres, o Ministério xustifícase
de só ter subvencionado aos de Ma- drid.
Como broche final, deixándose levar
pola leí do baixo ventre, don Jorge
Semprun enfatizará: "Barcelona es una
ciudad donde tdo el mundo habla español, como en Madrid". Imprímase.
Para que sexa así.
·
Asi a todo, observen como algo falla
sempre nestas montaxes institucionais.
Porque cando compre apearse dos
ideoloxemas para a obra pictórica, os.
propagandistas vense obrigados a estalicar as vogais e sae o a aberto de
Antoni Tapies ou o o tónico de Miquel
Barceló. Saen cataláns de nación, seO
ñor ministro.

VbLVER AO RÉGO
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urante a dictadura anterior os
.disidentes eran reprimidos
_
. con dureza. Co Programa
2:000 -esa espécie de democrácia
de- aluguer ou soborno fino- ·en
cámbib, pretenden anular as discrepántias a meio dun contínuo abrazo:
isto é unha ·merda, pero non hai álternativa, a¡ o socialista, sen nenguha
elegánci~. mentres te . convida a un
güisqui. E tremendamente escéptico,
pero "fago o que podo'~. afirro.~. can..:
do sabemos que o único qué fixo foi
mercar un chalét e un Golf GTI. Ou
nó~ ou Fraga. De contado se lle escqitará a xustificación dos tortur
U
res: totéll se non lle quito eu o
'lp~
arrincarallos outro.
~
~
~
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