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O s~ixo dunha
canteira de
Begc;>nte
. utilizado en
aeronáutica
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., ALTERNATIVAS E ·RESPQSTA POPULAR
CONCÉRTANSE ANTE A DISCR~MINACIÓN
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COMUNICACIÓN$ INDEPE.NDENTES
· Mentres o
centralismo
adica
atención
exclusiva ao
triángulo
mediterráne
o, no que
acumula
autoestradas, o
gaseoducto
e Tren de ·
Alta
Velocidad e,
coa total
-complicidad
e dos
deputadosgálegos en _
Madrid e
Bruxelas,
outras
·voces
apostan por
. unhas
comunicaci
óns
alternativas,
coma a da
liña regular
que poderia
unir os

"Villalba I" é o nome da
,. canteira que a empresa Erisma
quer explotar en Begonte. Dela
tirarán seixo que logo
mandarán en lousas
refractárias para naves
espaciais. O intento de
expropriación enfrenta aos
(Páx. 9)
viciños

Coalición
Galega:
entre o
caciquismo e o
autonomismq
A história de Coalición Galega
resúmese a unha loita entre o .
vello caciquismo que pretende
quedar ancorado no pasado
locallsmo e a aposta por unha
nova forma política, o
autonomismo, pero
constituíndoo usando certos
resortes caciquís; e unhas
ilusións frustradas conflito tras
conflito.
(Páx. 5)

Acuña: 'Non se .explíca a
negativa de
CCOO-a chegar
a acordes'
Eleito Secretário Xeral no
segundo congreso da CXTG,
· xoven ainda ten dedicado ao
sindicalismo nacionalista a
última década. Ex-membro da
UPG, expulsado na crise do
81 , declárase militante
nacionalista, "con algunha
dose de excepticismo".
(Páx. 10 e 11)

Duas .
visións de
Cuba no 30
aniversário
da Revolución

porto~

galegas cos
mercados ._
do Mar do'
Norte.

A situación política cubana
está sendo o centro de
atención do conxunto do
sistema capitalista.
internaciorwl, perfeitamente
tele-dirixida e encamiñada a
un obxectivo: demostrar que a
única alternativa que ten Cuba
para subsistir, é apearse da
burra na que montou tJai 30
anos.
(Páx. 12 e 13) .
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Alternativas e resposta ·popL:Jlar concértanse arlte a discriminación

ComunicaciónS in.dependentes
no

Mentres o centralismo adica atención exclusiva ao -triángulo mediterráneo.,
·que acumula auto-estradas,
.o gaseoducto e-Tren de Alta Velocidade, coa total coniplicidade dos deputados' galegas en Madrid e
.
Bruxelas, outras voces apostan por unhas comuni.cacións ait~rnativas, coma a da liña r_
egular
· que po9éri~ unir os portas galegas_cos mercados do M.ar do ·No~e.
A. EIRÉ-G. LUCA .

A práctica exclusión da
Galiza dos fZ)lans do
ministério de Obras
Públicas e Urbanismo .e a
escandalosa marxinación
dentro do Tren .de Alta ·de
Velocidade pon de·
actualidade a urxencia de
mellorar as vías de
comunicación con Portugal,
e o re-establecemento de
liñas regl!lares desde Lisboa
a Vigo e Coruña e o Mar do
Norte. Mentres o tránsito
interior agarda a sempre
aprazada Órdenación
'territorial, considérase o
· recurso ao transporte ·
interior de mercancías por
· -cabotaxe e vías fluviais asi
como os vós de terceiro
nível con inclusión- de
cidades portuguesas.
En primeiro termo está a relación
con Portugal. O vicepresidente
da Confederación de Empresários celebra unha entrevista co
ministro de lndGstria de Portugal,
Luis Mira Amaral, para poñer en
funcionamento unha liña de vós
A nova via rápida que Unirá Madrid e Sevilla Cltópase xa ·en tase de éonstrucción avanzada. Túneis e p~ntes salvan unha orografia
de terceiro nivel entre Porto_e a
accidentada que .o ministério de Transportes non utiliza ~omo excusa, tal como se fixo no caso da Gallza, para non proxectar a obra.
Coruña e dun transbordador regular que comunique Lisboa con .
ciación ·Galega de Xóvenes Emdous espácios económicos (Galientrada regülar de buques fr:oiQao Industrial Portuense e a
Leix6es, "os principais portas gapresários, Alberto Rocha, propón
za
norte
de
Portugal)
de
proteiros nos partos galegas en sinConfederación de Empresários
legos e Rotterdam · e Amberes.
criar unha frente de intereses
fundas
afinidadés
culturais
e
hisou
da
Galiza
asinaron
en.
Compasgladura
desde
o
Mediterráneo
Para os empresários galeg.os, a
empresariais frente da Administóricas.
as Canarias · deica o Cánal, asi · tela o pasado Outubro un protoposibilidade de -extender os netración Central para reclamar
como
'
o
envio"
a
partos
bretóns
gócios ao norde do Douro é moi
lsto non significa que os intede automóbiles fabricados en · colo par~ 0 · estabelecimento
unha normalización das comuniatractiva de cara á desaparición
cacións con Madrid, a chegada
Vigo. A extraordinária rede de . desta liña marítima, dentro das 1 reses económicos galegas se
dos aranceis. A relativa baratura
conformen con quedar tora do
da autopista de Fráncia e a recuportas ·naturais, que teñen un
Xornadas Técnicas sobre a Galidos salários e. as franquí~ias fisCorredor Trans-Cantábrico , que
peración dos enlaces por mar
, alto nível de rendabilidade, son
za e a Rexión do Norte de Portucais para as novas indústrias
xa nos derradeiros· anos 60 se
con Portugal e a zona do Canal,
unha porta aberta cara o mundo
gal,· promovidas ·pola Xunta. No
tentan espeéialmente · aos conanunciaba como parte da Autoademais dos vós de terceiro nfse unha xestión · axeitada lles
comunicado final fálase da consserveiros, que ven a posibilidade
pista da África que teria de unir vel no sentido Norte-Su l. Outra
titución dunha · Frente Atlántica
atrae actividade ao tempo que se
de se beneficíar ademais das
o norte de Europa co Estreito de
reivindicación que considera de
solucionan todos os seus probleque poida respostar aos desaconéJicións de exportación. estaXibraltar. O presidente da Asourxencia é a Auto-Via entre Vigo
mas de conxestión. A Asspcia- · .fías da Acta Unica e "relacionar
beleci9as no tratado de ingreso
de Portugal, superiores ás españolas. A oportunidade de reducir
. custes de fabricación no outro
lado do_Miño, ao tempo que se
manteñen os mercados do Estado e as· posibilidades de vender
nos comunitarios é tan atractiva
para _estes empresários como
para un capitalista alemán o Jncomo productores de matéria prima está
vestimento en Madrid polo Norte
en xogo ne.~te preciso intre, senón a próde Portugal. As i.nvitacións a Porpria pervivéncia de Galiza como comunitugal para que invista na Galiza
dade diferenciada. Mentres tanto os pardentro deste novo horizonte cotidos que se declaran nacionalistas,
munitário, tamén son ben recebicomo CG e PNG, supeditan a defensa
das ..
destes intereses primários e básicos á
·A -rota do Norte
sua pervivéncia como partidos ou ainda,
o que é piar, ao interés persoal en seguir
Pero nada disto é posíbel sen
nos cargos, abeilzoando a política dun
comunicacións. Lémbrase que
PSOE galego no que nengun sector padesde firrais do século pasado
rece ter a mínima capacidade, nen intefoi constante e regular a comunirés, para disentir do servilismo centraliscación por mar desde o Báltico
ta.
·
e a zon~ do Canal deica .os portas galegas e Lisboa, .como recaPartidos prog'resistas e nacionalistas
ladas prévias da travesía do
de esquerda tamén están a espera, de
Atlántico. De feito, até. a derranon se sabe o que -por máis·que algun
deira década do XVI a Galiza ter:i
comó o BNG teñen dehunciado a gravio · primeiro meréado para b seu
. dade da situación e chamado á un.idaviña no porto de Londres. E se
de- para convocar unhá gran mobilizaunha razón é a calidade e prestíción nacional que ·impida tan negros de?<io do Rib~iro, outra principal é
sígnios, riun momento no q'ue , aqueles
a proximidade por mar daquil
famososaldraxes do 4 de Decembro .aumercado que permite competir
tonómico quedan moi superados por uns
vantaxos.amente cos imposíbeis.
plans que a autonomía, por ·si, nón é cacamif'íos que unen a Península
paz de coutar.
· O
con centro-Europa. Daquela relación comercial queda apenas a

e

A·NECESIDADE DUNHA RESPOSTA POPULAR

Un tren .con vinte
anos·de·retraso
MAD.Rrr.t··

MtJa~;,.

j;

'

interpr~t~ba

: · ;_

A revista da·Renfe, "Via Libre"
.
· asi a proxección do tren de ancho francés
.. ~-~·
sobre o mapa peninsular. A direita, o mapa do Plan de gasoductos que nestes
ALGECIRAS dias reproducia amplamente a prensa diária. Ademais do transporte de gas natural
desde a Franza, a rede enlaza co~ xacimentos de _gas de
·
·
Biz~aia e Tarragona, en fuñci_
o namento
• COIU>OBA

•~

e Porto.

Demandas do transporte
O desigual favorecemento do
Triángulo Mediterráneo por parte
do Governo Central, pon de actualidade a necesidade dunha
Leí de Ordenación Territorial.
Toda a esquerda coincide en que .
sen a definición básica do que se
quere facer ca território, non é
posíbel facer unha leí de estradas nen atender as demandas de
mellara do transporte interior. A
trama de comunicacións e interrelacións xeradas polo empra-

zamento das trihta e duas mil
unidades de . povoación que ten
o país revelaba na primeira Enquisa do Transporte (1969) que o
. 90 por cen da mercancías trans- ·
portadas por carretera ·ficaba
dentro de cada división provincial.
O alcance da marxinación no
relativo ás obras públicas e as
vías de comunicación, trae novamente ao recordo a navegación
de cabotaxe, lentamente decaída
despois da Guerra pero de grande aforro. Tamén se trae a comparanza a mesta rede de vías flu-

viais do resto de Europa coa reálidade de que a Galiza, país de
ríos por exceléncia, non teña
nengun navegábel. No resto de
Europa, só a Unión Soviética ten
máis de 150.000 kilómetros navegábeis entre canais interiores e.
ríos dragados. Alemaña Federal ·
transporta anualmente 260 ' mi:llóns de toneladas por vía fluvial,
principalmente minerais, rhadeira
e productos agrícolas. Entre toaos os sistemas de transporte, o
fluvial é o que con máis diferencia mantén o seu custe por tone- _
lada.
O

Mentres os partidos no Govemo calan

Coincidéncia na marxinación
"Non , aquí non ternos nengun
mapa con toda as estradas da
Galiza. Mire no Instituto Oceanográfico, alí deben ter un ... O
MOPU tamén debe saber cales
son as nosas estradas, nós non
sabemos; fixemos un plan para
o anterior Governo pero f oi rechazado polo Parlamento" . Así
nos contestaban na Consellaria
de Ordenación do Território, en
ausencia do Director Xeral , cando demandábamos un mapa
das estradas de Galiza. Porque
o Governo galega nen ten un
plan viário e menos unha ordenación territorial e, nen tan sequer, se manifesta sobre os proxectos viários que nos impón o
Estado Español.
O PSOE asume as directrices
políticas, e a sua plasmación
práctica, do Governo esp~ñol ,
en consonáncia coas directrices
do capital trasnacional e a sua
expresión organizada, a CEE.
Pero duas formacións que se
declaran nacionalistas como CG
e PNG tampouco alzan a sua
voz para oporse a uns plans que
marxinan á Galiza nas suas comunicacións co exterior,' o que
leva consigo unha marxinación
económica integral. Emilio López Perez, Secretário Xeral das

Comisións Labregas, afirmaba
recentemente que a non imposición · da Cuota Láctea debeuse
ás mobilizacións _ campesiñas,
pero tamén aq_ cámbio de tácti- .
ca por parte do PSOE, que vai
impar esa restrición na produción láctea impedindo a competitividade no mercado. Algo que
conseguirá se Galiza queda sen
unhas vías de comunicación
que nos unan cos pontos princi- ·
país de venda dos _nasos productos, aos que van chegar, a
partir de agora, con horas e horas de vantaxe (por exemplo a
Barcelona, Valéhcia e até Madrid) os lácteos franceses.
O papel económico asignado
á cornisa atlántica palas multinacionais queda así plasmado
con evidéncia na configuración
das redes viarias, sobre todo
cando estas se realizan con capital procedente do FEDER, alumeado convenientemente coas
axudas a introdución doutrc;>s.
productos, como é o caso dos
eucaliptos. .

Unha marxinación cada
vez máis evidente
Cada vez que-o Governo central
anúncia un novo plan viário, xa

sexa de ferrocarril ou estradas,
unhas novas inversións, pode
aliarse claramente como o eixo
atlántico-cantábrico queda to··talmente alleo ás mellaras.
Dá o mesmo que se trate dos
trens de alta velocidade, da via
de anchra europea, das autoestradas, autopistas ou plans rédia
e, mesmo, dos gaseoductos; repétese unha constante histórica:
o retraso das vias de comunicación que padece a zona nor-oci-.
dental da península.
Esta plasmación yomenzou a
facerse .ainda máis clara coa entrada no Mercado Comun. As
suas directrices beneficiaban
máis claramente ás zonas máis. ·
desenroladas
da península,
dándolle a razón, más unha vez
, aos nacionalistas galegos que,
desde había tempo, · viñan denunciando á CEE como o "mercado dos ricos".
·
As reunións para reclamar a
autopista "transcan~ábrica" ,' na
que participaron representantes
das diversas comunidades, con
afirmacións dos membros do
PSOE ao comenzo triunfalistas
e, logo, cada vez menos posibilistas neste senso, sucedéronse
en várias ocasións, a última. a
pasada semán, sen que exista
nengunha promesa mínima.
Ao te·mpo, desde O_utubro,
cando a cuestión cobrou un especial protagonismo por mor do .
· "tren de alta velocidade", diversos partidos pol_íticos manifestabanse sobre este sis_pecto.
AP declarábase a favor da Autoptsta do Cantát?rico, asi como
da potenciación dos "accesos a
Galiza".
O PSG-EG, apresentaba un
plan donde se defendían as comunicacións coa península a
Europa a meio de tres vías prin- ·
cipais: N-VI, pcceso central e N- .
550.
.
O BNG pola sua banda apoia
o eixo atlántico, cunha saida a
Portugal, por Tui, out~a por Chaves e os catro acesos históricos
. a España, á vez que está. a elabmar un proxecto que incardine
estas -comunicacións, tanto por

Excluir á Galiza do tren ·
de alta velocidade pode
ter niáis importancia
negativa ca os vinte anos
de retraso cosque
'
chegou o ferrocarril, no .
ano 1883. O cambio de
a,ndio consagra un eixo .
peninsular mediterráneo
de a~ta renda e nivel máis
adiantado de servicios
tempo que empeora as
posibilidades de
comercialización de toda
a producción agrícola do
.eixo atlántico'.

ªº

de Madrid por Sevilla (opción
española) ou por Badaxoz,
pero xa ·se considera vencedora a opción defendida polo
Governo Central. Outro eixo
alcanzaría frun, Donosti, lruña
e Silbo e un terceiro, Murcia e
Almeria. Os dous primeiros eixos comunican o Val do Ródarío cos mercados de Barcelona e Madrid, ain.da que desde o Ministério de Transportes .
se apresente como unha obra
"que comunicará o Val do
Ebro con Madrid e Andalucía"

LISBOA E MADRID
DESPRÉCIAN A
OPCIÓN DE
EXTENDER O TREN
RÁPIDO DEICA
PORTO

·O director da RENFE. calificarao de cámbio cualitativo para
o ferrocarril do Estado. O que
nen García Vargas, responsábel da compañía estatal do ferrocarril, nen o ministro Barrionuevo explican · é que a
En médios ·de RENFE mosprópria RENFE, tal como hoxe
·tran abertamente pesimismo
é coñecida, está chamada a - co que poda pasar co resto
desáparecer.
Considérase
da rede. Admitindo qoe se vai
probábel a criación d.unha
coñfigu'rar un ferrocarril de priempresa mancomunada da
meira clase e outro de segun-· '
que .formarían parte todos os · da, e que non será probábel a
paises ·de Europa servidos
transformación de toda a
polo tren de alta velocidade.
rede; talan dun ferrocarril ·d e
Pero ainda que as reslsténcias
ancho nacional, no que as
de cada estado a inmolar a
rendabilidades de tipo social
sua empresa estatal de ferro- . deixen paso a explotación
carril puidesen pór atrancos a
económica, especializado . en .
esta tendéncia, no interior de
mercaderías, coma os ferroRENFE xa se considera o escarrís· norte-americanos, con
tabelecimento de xestións sepoucos trenes que só chegan
paradas para a rede rápida · ~
ali onde poden obter un benepara a lenta.
ficio polo servizo realizado.
De feito, ,o plan de subir a 200
kilómetros por hora a veloci- ·
TREN DE ALTA
dade da rede de ancho antigo
VELOCIDADE
SUPORÁ_A__.-. - - quedou paralisado. -lsto é tanto como dicer que a introdt.¡cción do tren· rápido. de ancho
SUSTITUCIÓN DE
francés marca o comezo dunRENFE POR UNHA
ha política de amortización
EMPRESA DE
das vías e percorridos instalaXESTIÓ_N_ _ __ das cunha intención de aforro
social. O Governo Central e
COMUNITÁRIA
RENFE prepar~m xa un plan
para transferir os servizos non
Un .ano antes de se .facer
rendábeis pero socialmente
público xa estaba definida a
necesários aos governos auopción do Governo .Central
tonómicos. No caso da Galipolo eixo coñecido coma inza, a penalización que signifiternacional, de Port-Bou, Barcará
a inferioridade de médios
celona, Zara~oza, Madrid, See: velocidades para colocar
villa no que xa comezaron as
excedentes en outros mercaobras. Na última reunión entre
dos, verase incrementada
- Felipe González e Cavaco Silpola parte de 1 orzamento autova qlJedaron estabelecidas as
nómico-que
sexa preciso descor-itrapartidas da via rápida
tinar ao mantimento dun ferroque unirá Madrid con Lisboa,
carril que chegou con . vinte
entanto en Portugal iniciase _o
decisivos arios de retraso
debate sobre a necesidade de
extender o tren dos 90 deica . para o desenvolvimento do
pa~.
O
Porto, que en médios relacionados co ferrocarril se adxectiva de posibilidade a moi lonESTADO QUER
go plazo. Asi pois, a oportuniCARGARÁS
dade de que Galiza tivese a
· pouco máis de cen kilómetros
AUTONOMIAS CO
o tren · rápido, pérdese unha
MANTIMENTO DO
vegada máis na_vía marta dos
centralismos de Lisboa e MaFERROCARRIL DE
drid. González e Cavaco disSEGUNDA
~utiron -o -trazado do tren des-

0

d·

estrada como por tren, -coas in- aeropqrtos operativos por este
ternas da' nasa náción, baseado motivo), potenciando non só os
no que poderia definirse como vós de terceiro nivel, senón- as
un '1plan rédia galego a tres ní- . cornunicacións· coa Europa ·e
veis;', con .pontos .de partida nas América, lugares eón intereses
tanto
econpmicos
diversas ·cabeéeiras comarcais, ·directos,
corno povoacionais, sen que
vilas e capitais de concello.
Estará tamén interralecio·nado neste senso se marxine tamén á
cunhas _comunicacións maríti- Gal iza.
Pero tamén aqui; · Galiza, o
mas que se apresent~m cada dia
máis importantes e cuns plans mesmo que o norte portugués,
de transporte aeronáutico que ve coartadas as posíbeis altervaian máis alá da posta a ponto nativas pola imposición das diduns aeroportos con intereses rectrices, xa non so dos respeitidas forzas da OTAN (Galiza evi- vos estados, · senón da própria
.
O
dentemente é ·exqedentári~ en CEE.

f .
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Mª ROSÁRIO REGUEIRA CEREIXO

Santiago con Ourense, Tfazado coinciLevamos un tempo observando na prensa
dente coa N. 525
multituae de propostas e proposicións
Santiago con Lugo, Trazado coincidenacerca de proxectos sobre vias de com.ute coa C. 547 até Guntín e lago coa N. 540
·nicación por parte das distintas forzas poS~mtiago con Corcubión, Trazado coinlíticas e colechvos rnáis ou menos intere- ·
cidente coa C. 454 até Baio e logo co~ C.
sacios no tema. Opinamos qu~ todas elas
552
adoecen dunha falta tje visión conxunta
Santiago con Viveiro, Trazado coincido país, tanto desde a perspectiva econódente coa C. 544 até Guitiriz e logo trazamica como política, asi como dunha·talt.a.
do da C. 640.
· , de previsión a1 longo prazo. Obsérve-:;~e en
Santiago. con ·Ribadeo, Trazado coincitodos os casos a deficiéncia que supón o,
dente coa radial até . Lugo e desde Lugo
facer proxectos illados, sen un plan global '
coincidente coa N. 640.
e caindo, portante, no "parcheo" en zonas
-Santiago con Monforte e o Barco, Traxeográficas illadas e en base a interese&
_zado coincidente até· Lalin coa N. 525
eleitoralistas, facendo o xogo das rivalidadesde Lalin a Montarte coa C. 533 ·e de
des competenciais Xunta/Deputaciónsi
Monforte a b Barco coa N. 120
Concellos o que dá pé .aos localismos e·
Como xa dixemos, esta rede radial esamiguismos.
tará corn.pletamentada cunha rede PoligoCómpre ter presente o desequilíbrio e a
nal que una e_
stas cidades entre si e que'
desigualdade económica da Galiza para
tamén aproveitaria, como no caso ante.facer un proxecto de Rede Viária que, lorior, a infraestrutura xa existente. Asi.
nxe de agudizar estes desequilíbrios, os
RibadeoNiveiro por Foz e S. Ciprián,
· supere. Asi logo, haberá que facer fincapé
Alternativa a unha rede viária de comunicacións
Trazado da C. 642 e N. 634
no bon desenrolo das comunicacións inte- '
· Viveiro/Ferrol por Ortigueira, S. Sadurni-'
riores do país., ·primando estés sobre os
ño e Neda, Trazado C. 642
acesos para que, un ha · vez correxidos
PLAN. DE VIAS
Coruña/Corcubión por Arteixo, Carbaeses desqui.líbrios ecqnómicos, nos poda- . -=-..:.....::..-0--="-=--=--=-=--=-~=-----
llo, Coristanco ~ Baio aproveitando o tramos volcar sobre os acesos tendo en conDEBERIA CONTEMPLAR A
zado da C. 552
ta- a industrialización do país que nese
DENSIDADE DE TRA'NSITO
Dunibria/Padrón por Mazaricos, Pino de
momento xa sexa efectiva.
·
Val, Outes e Noia
E A NECESIDADE DE
· facendo un repaso .da situación actual
Vigo/Ourénse por Porriñ9, Pontearéas,
e ollando un mapa de estradas da Galiza,
INCORPORAR -AO · ·
_
A
Cañíza e Ribadávia, Trazado da N. 120
taremos unha liña imaxinária do. Ferrol a
DESENROLO AS ZONAS
Pontevedra/Ourense pola Hermida,
Tui -curiosamente coincide coa Auto-es- - =-:=-=~:-':-:'~~=-=~:-=.=--=-.=...::....:.:._:_::~--'Carballiño,_Trazado N. 541
tracia- para encontrar-nos con que a ·meDEPRIMIDAS'
Lugo/Ourense por Guntin, Taboada,
tade costeira está en bastante mellar si----------------Chantada, Trazado N. 540
tuación que a metade do interior compaconsumado, o único ~ue nos- queda· é
rativamente, o cal coincide ca desequilíaproveitar a infraestrutura criada para faCoruña/Lugo, Seguindo o trazado da N.
brio ecqnómico do país.
cer unha estruturación radial das vias de
VI -que á sua vez constitue uri dos accesos
·
a Galizá. (Mapa Adxunto)
Se o qu~ miramos agora é UA mapa .de
comunicaCión que deberá partir dunha caestradas de Euskadi, vem.os pala contra
En· canto ao debate de se autovia ou
pital que faga de nudo viário pola"sua imque se forma un perfeito triángulo in'terior
aufoestrada; manteríase a A.9 de Fer.rol a
portáncia económica e social e pola sua
de autoestrada con ramificacións a todas
situaCión xeográfica ·e de onde se irradiaVigo porque xa .está feíta. O debate en si
as cidades e vilas importantes. Se o que
ran estradas [\s demais cidades ou zonas
mesmo parécenos. b~stante inútil xa que
ternos diante é un mapa de estradas do
de importáncia no país, xa · se. hoxe ou
o urxente é conquerir unhas mínimas vias
Estado español -cousa que ternos que
prevista. Ao noso modo· de eritender, esta
de .comunicación axeitadas e a partir daí,
mirar na medida en que o Plan Xeral de
cidade deberá ser Santiago por cumprir
xa se poderia pensar níso; apesar de todo,
. Carreteras e o Plan de.Transportes Ferroestas condicións e mesmo por permitir un
deixaremos claro que non somos partidáviários e as próprias estradas da rede prifácil aproveitamento da actual infraestru- . rios da autoestrada, xa que as autovias
mária son competéncia do MOPU-· vetura. Estas povoacións que están unidas
oferecen praticamente os mesmos servímos que, desde Andalucia até Extremadua Santiago pola rede radial, estarán á sua
cios cun custe de construción sensibelra, teñen unhas vias de comunicación 'fei- ,.. vez unidas entré si por unha rede poligomente inferior e por tanto avaladas mestas con bastante máis·sentido comun que
nal formado o que seria a Rede Viária
mo póla prática dos países europeus que
Primária.
·
na Galiza.
están deixando de c.onstruir autoestradas
Como exemplo de Rede Viária Primária,
en benefício dgs autovias. Pensamos que
Hai que partir de que co ~'boom" econórecollendo todos os requisitos dos que fias entradas e saídas da cidades de
mico dos anos 50 e os Plans e Polos de
xemos mención, aportamos o seguinte,
100.000 habitantes ou que teñan previsión
Desenrolo fixeron-se as vias de comunicaqµe non é en negun caso único, cabendo
de chegar a elas nun prazo médio de temción pc;irtindo. dunha conceición do Estado
a -posibiHdade de facer outros mellores ou · po deberán s_er autovias, sempre facendo
como un ha "unidade de" destino en lo unicircunvalacións con bons acesos ao cenversas!'-', e-isto reflexouse na actual estru- · máis Ji>erfeizoados, pero seguihdo sempre
tro das cidades. Sería 'desexábel o maior
uns c;:ritérios racionais e globais. Asi:
tura radial desde Madrid e a po~terior rede
A Rede Radial consistiría en estradas
número de quilómetros posíbel da rede
·. viária' galega como parch~s e complemenradial e incluso da poligonal de autovías,
que unirían.
.
tos ao non considerará Galiza como unha
tendo en . conta o volume de trafego e
Santiago con Coruña, Trazado coinciunidade e_n si mesma. Asi, considerou-se ·
mesmo as necesidades económics e indente coa N. 550
eixo fundamentql para todas as demais
dustriais de determinadas zonas.
Santiago con Ferrol, Trazado .coincidenvias de comunicación na Gal iza a AutopisComo se ve, este plan de vias .de comute coa N. 550 e C. 542.
.ta do Atlántico, que era parte do Plan de
Santiago con Pontevedra que seguiría _ nicación contempla, por un lado a densiAoesos .á Gal iza de Fernández de la Mora,
dade de tránsito, pero non só isto, ou non
logo a Vigo e Tui, Trazado coincidente coa
quedando todas as detnais -estradas
N. 550
exclusivamente, senón tamén a necesidac·a mo afluentes desta. Estando xa isto

'UN

Noraboa porqoe por primeira ·v ez en Galicia se produce unha
~xend_a.Qalega coas informa~ións necesarias par.a movermonos _por
este P~1s. C9 e~quema oprop_ia~o para anotar, r~cordar, plonifí~ar.
C~s recordatorios das onomost1cos e das .fases·foares. Con grande

de de incorporar ao desenrolo industrial
'do país zonas tradicionalmente deprimí. das que consideramos que é unha das
funcións fundamentais das vias de comunicación.
Esta rede primária, de urxente realización sobretodo despois da firma da Acta
Única Europea', deberá de ser completada, inexcusablemente, coa que constituiria a rede secundária e que consiste, a
grarides rasgos, na reprodución do mesmo sistema radial e poligonal a pequena
escala. lsto: collendo cada cabeceira de
comarca e radiando estradas, que poderian ser de segunda orde ás demais localidades que, a sua vez, estanan unidas entre si pola sua própria rede poligonal.
En canto ás características das estradas de primeira orde, as autovías e autoestradas, son xa coñecidas de todos,
pero cómpre ter en c0nta á hora de aplicar
a realidade nesta matéria as circunstáncias sociais, xeográficas e económicas do
país (povoación rural dispersa, economia
agrária etc.); en todos os casos deberán
de ter como mínimos indispensábeis os
seguintes requisitos: sete metros de calzada máis arcén de 1,50 por cada lado,
vias lentas cando a densidade de tránsito
sexa grande ou no caso de pendentes
considerábeis, rampas de freado con pistas de terra cando as pendentes negativas
sexan longas e pronunciadas. As curvas
deberán de ter un rádio suficiente que
permitan unha velocidade de 90 km/h. a
respeito das estradas de segunda orde
poderíase baixar a velocidade mínima a
70 km./h. sen necesidade de vias lentas
nen pistas de freado.
Quedaria completada a rede vial coas
estradas de terceiro orde, que serian equivalentes ás actuais pistas rurais e demais
vias de comunicación que unen aldeas e
povoacións pequenas .
Todo isto deberia levar emparellado
unha-rede ferroviária completa, senón tan
esixente á que poderia existir en Euskadi
ou Catalunya, onde ademáis da A.ente
existen .os ferrocarís de via estreita ou os
bascos e cataláns, en cada caso, que permitise unir as principais cídades e vilas
grandes cunhás mínimas garantias de seguridade e rapidez. Cómpre ter presente
que nesta pátria a Xunta só ten competéncias sobre pasos a nível, pero ainda asi
nn ten reclamado nen o tren de "anchura
europea", nen o de alta velocidade, que
non teñen previsto chegar ao noso país,
ademais de non ter revisado as actuais
vias de comunicacións dos pedidos proxectivos, pois nun período entre 1O e 15
anos desde a sua construción as vías deben de ser renovadas.
Finalmente hai que facer mención dos
"Acesos á Galiza", onde, ao noso entenqer, deberían quedar os actuais tres acesos: o da N-VI por Becerreá, o da N- 120
polo Barco e o N-525 pola Gudiña, garan- .
tindo, iso si, as condicións esixidas para a
rede de estradas primárias.
O

e

· contia.a~e de datos·culturais..Cunha especial atención ó deseño ós
matena·1s. Cunha el.e gante e segura encadernac;ión en símil-pel. Cun
tama.ño d~ .24 X l~,5 cm. e má1s de 150. páxi~as, a un prezo que a.conv1rte en baroto. E por suposto en galego. ,

1

ALIZA E MUND
• Beiras no .C lube A/én Nós (Páx·. 6) • O Mjnistério de Transportes pagou duas facturas
polo mesmo traballo (Páx. 6). • Garcia Alén: "Levamos o nacionalismo á burguesia (Páx. 7) • Alternativas
para Ferrol ·(Páx. 8) • A detenci6n de Josu ternera _cámbia os p·lans de Madrid (Páx. t3) .
T.--RA_S_DA_D_IM-IS-IÓ_N_DE--S-UA-~R-U-V-EN_C_E__~___:____J.--------~---------------v.-,c-o-NG-R-ES_O______

A UPG analisará
~ liña política a
seguir nos do_us
próximos· ano_
s
A Unión do Povo Galego celebra
os dias 21 e 22 próximos o seu
VI Congreso baixo o lema de "25
anos ao servício da Galiza", por
cumplir neste ano o seu cuarto
de século como partido.
o - O congreso parece -apr.esen-

~ tarse como de afianzamento .da
~ liña marcada no seu V congreso,
~- no que se produciu un xiro na
~ táctica política, despois do
abandono dos rnilitantes que
en constituiron o . PCLN, que · ainda
~ asi n~m _
quedara abondo explici=> tada nas ponéncias congresuais.

g

X

Quiroga, Fuentes, Mariñas, acompañado de Roca, como representantes coagas. Hoxe todos están ºfóra do partido pero_representan diferentes liñas.

Camiñar·en solitário ou arrimarse a un Fraga "de saldo", centro do debate

Coalición Galega: a loita entre
o vello caciquismo· e o autonomismo
A história de Coalición
de Coalición Galega estaba presente un forte debate político de
Galega resúmese a unha
fondo: optar por unha política
loita entre o vello
autonomisfa, conforme a conficaciquismo que pretende
do novo Estado espaquedar ancorado no pasado guración
ñol, ou renunciar a esta evolulocalismo e a aposta por
ción e quedar achantados no pounha nova forma política, o der local, sobretodo nas Deputaautonomismo, pero
cións.
constituíndoo usando
Na sua primeira "gran crise",
co intento de traer a Víctor Moro
certos resortes caciquís; e
como candidato a Xunta e a marunhas ilusións frustradas
cha de Victorino Nuñez e os seus
conflito tras conflito. A
alcaldes, quedaba d~rotada a
situación actual, coa
liña que intentaba perpetuar en
renuncia de Suarez Vence a CG o caciquismo de vello cuño,
ser o lider part1dário e as
baseado no poder local, con
acusacións de Pablo Padin
"condes" e "baróns" provinciais
de que o sector "Barreirista" que dirixirian o partido. Quedaban ainda en C.G moitos partidáintrigaba no partido para
rios desta vía que, por razóns de
permitir a volta do político
enfrentamentos
personais ou
de Forcarei, non son máis
que un novo episódio nunha ambicións, non tiñan cabida en
AP.
loita pela definición
A seguinte gran discusión propartidária.
duciuse despois das eleicións
autonómicas coa discusión dos
Comentábanos un destacado pactos a estnbelecer. González
militante de CG que no partido Mariñas, R. Peña e Olives Quinhai que facer un fumazo para fa- tas, C.Mella e L. Cordeiro, entre
cer liscar ese "algo" que, periodi- outros, decidiron abandonar un
camente revolve o galiñeiro e partido que seguía coas querénmata politicamente a algun des- cias postas no que calificaban os
tacado "galo" como se dunha fundadores do PNG como "direi-verdadeira donicela se tratase. ta ultramontaoa e caciquil". BaCaída que así poderian acabarse rreiro Rivas, coa sua carta a Diaz
os problemas existentes xa des- Fuentes, axudaria a dinamitar
de a propria constitución partidá- aos "coagas".
ria.
Pr.ecisamente o daquela vicelntentouse apresentar · sempre
as loitas habidas no partido da presidente de Alianza Popula~.
piña (que parece que ciclicamen- intentaba, dentro do seu partido,
te se abre para soltar os seus pi- realizar unha travesia parecida á
ñóns) como enfrentamentos per- de eµ. Apc)staba pola liquidasoais polo liderazgo partidário, ción do caciquismo localista, anfaltos dun Franqueira que ~mpu cestral, anquilosado na sociedaxese orde ao estilo dun pai auto- de galega, e intentaba convertir
ritário. Pero as disidéncias en CG , ao partido fundado por Manuel
son. moito máis fondas que as ló- Fragá nunha formación na que
os
"ban~ns",
xicas e pate_ntes ambicións per- . desapareceran
apostando por unha modemiza_sonais.
ción acorde coa. nova configuración estatutária, como forma,
As crises continuas
En todas e cada unha das crises ademais, de conseguir un partí-

tados nen convencidos del, vendo operativo, convencendo ao
do como se alexan as p0sibilidapróprio Fraga lribame.
des (je mante.rse no "seu" poder,
Mentres se desenrolaba esta
comezaron un novo deb~te para ·
oatalla no seo de AP, CG seguia
intentar conducir a CG cara un
sen direción política con un Garpartido de nome autonomista,
cía Agudín que máis parecía a
pero asentado rios vellos princírosa dos ventos que un responpios e nas caducas fornias. Seria
sábel partidário. Ao fin él e biaz
unha espécie de Uniófl del PueFuentes, apostarían, máis unha
blo Navarro ou do Partido Aragovez, pola configuración de CG
nés Regionalista (cos que CG ten
baseada nos poderes locais; ainmantido contactos en várias fada que tiveran que marchar deses da sua ándadura e que agora
rrotad.os do partido.
cultiva Victórino Núñz). A sua esPero en Alianza Popular ococasa fe _nas próprias posibilidarria todo o. contrário, quen serian
des l.evaríaos a aliarse, cal rémoderrotados eran Barreiro e as
ra: con _un Fraga, que, de saldo,
suas tesis de modernización. Caintenta dar saida á sua ambición
charro, Mariano Rajoy e Romay
de ser presidente, agora, ainda
Becaria, coa apoio extern9 de
que sexa,, autonómico.
Victorino Núñez, é dicer, de~de
Victorino Nuñez, Marfany, Vias Deputacións, paralisaban a
cente Quiroga, e certos alcaldes
evolución de AP.
·
Barreiro Rivas . abandonaba · coagas e alguns membros da dirección, ven . esta posibilidade
Alianza Popular xuntamente cos
como única saida para CG; para
ex-, conselleiros Suarez Vence e
o seu estátus persoal.
Garrido Valenzuela.
Despois
Os con~actos comezaron padunha curta travesía, recalaba en
las bases coaqas en Ourense, inCG e intentaba conducir a nave
citándoas a unha pre$ión particoaga cos mesmos principios:
dária para lograr un pacto con
constituir unha direita na Galiza
Victorino Nuñez e con AP.
ad~a a nova estructura autoA discusión comezaba outranómica rompendo co vello-cacivolta en Coalición Galega, sen
quismo aferrollado no _poder lo-'
unha dirección que fose asumida
cal pero, · consciente que esto
polo corixunto do partido. Daí a
non se podia lograr sen contar
con certos resortes caciquís, é· postura de Suárez Vence de non
apresentarse á reeleición como
dicer, sen ter unha parte do poSecretário Xeral nen como candider.
dato á presidéncia da Xunta, e
O procesamento de Barreiro
Rivas obrigouno a sair non só da .tamén a dun sector de militantes
que pensan que só a volta de
vicepresidéncia, senón tamén da
X.L. Barreiro pode significar a
Secretária de Coalición Galega,
pervivéncia do proxecto político
que quedaba non só, outravolta,
deseñado orixinariamente para
sen dirección, senón sen azós
para seguir unha política de ex- - CG, convencidos que o localismo e estéril, · 1eva á miséria, porpansión.
que non_é capaz de presentar un
X.L. "Barreiro impulsa o
proxecto conxunto e, menos ainda, de negociar co poder central.
proxecto co ·que fracasou
As liortas polas facultades unien AP
versitárias só son unha mostra
Os elementos caciquís, ollaé::tos
máis da esterilidade deste locacomo necesários para levar
lismo.
o
adiante o proxecto, nunca inserA.E.

Nas pónénciás a debate trátase de fixar as liñas de actuación
concretas para os próximos
dous anos cunha liña argumental
nas ponéncias oficiais: "O BNG
é a concreción actual do bloque
social de progreso para a construción dunha Galiza Soberana,
Democrática e Popular, máis alá
dunha conxuntüral alianza eleito·ral" na que a UPG intentará ser a
vangarda sen dirixismos nen
maiorias mecánicas.
Na ponéncia sindical faise
· unha das maiores autocríticas
que realizou a UPG en toda a sua
história ao nalisar a ruptura da
INTG en 1985 ("non estivemos a
altura das circunstáncias, xa que
non fixemos todo o posíbel para ·
evitar a ruptura da INTG, deixándonos levar polo fragor das diferéncias políticas, mantendo únha
práctica de control mecanicista
da central, negándonos a re¡;::oñ·ocer teimudamente e realidade
plural ideolóxica e política"), recoñecendo asi "a parte de culpa
que nos corresponde".
En canto ao sindicalismo no
agro · a ponéncia oficial pronúnciase polo lanzamento dun proxecto sindical renovador no que ·
. "todo, incluso o nome pode quedar á decisión do futuro congreso".
Analísase tamén a situación
mundial e estatal, reafirmandose
no principio de solidariedade, re-·
procidad.e e independéncia entre
os povos, afirmm'ldo que a ruptura con HB non implica a insolidaridade co movimento de liberacipn basco.
Fíxanse tamén os critérios
para a mobilización social, criticando o individualismo e a procura de solucións particulares, a
ideoloxia do medre persoal e a
ideolóxia do voto.
Entre as organizadóns convidadas ao congreso figuran os
distintos partidos comunistas
dos países de socialismo real,
PCP portugués, e movimentos
de liberación do terceiro mundo·
corno a OLP, ou de Europa, 0$
· p~rticipantes na CONSEO, entre
eles a Crida catalana. Pola Galiza
están invitados, entre outros a
CXTG,
INTG, .. BNG,
Galiza
Nova...
O

o
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Segundo Xosé M~nuél · Beiras .

• Xu.í cio por realizar un
mural en favor do idioma
· galego. O próxim·o dia 25 de

.'O-problema nacional
·é centro de todo posíbel cámbio'

O Alcalde cifra os danos causados en 20 mil pesetas por realizar un mural artístico na parte
posterior dá biblioteca pública
de Padrón.

Pudo ser unha postura demera cortesia entre
compañeiros de cámara.
Ninguén vai pensar que ian
aló para se convencer dos
ideais nacionalistas da
"figura do parlamento". Pero
o certo é que ·o Viéepresidente do governo, un
conselleiro e sete
deputados autónomos
asistirdn á cea-charla do
Clube nacionalista Alén Nós,
no que interviu o
. p~rlamentário do BNG Xosé
Manuel Beiras.

Desp9is das
inundacións do 1987
na via Ourense-_
Compostela

Cubiertas
eMZOV
·cobrou duas
veces ·as
mesmas
obras

Cando estaban na realización ·
material do trab~llo, pensando
que a parede gañaria en estética", afirman menibros da directiva de Kriva, apareceu a Policía
~ Municipal para abortar a iniciati5 va, e, máis tarde a Guardia Civil,
~ condu::;indo aos artistas ao cuaro ·teliño por "danar unha parede".

ti:

~
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nacionalista de centro e ás tentamén entre o PSOE e CG. Todo
Suárez Vence, Barreiro Rivas,
sións internas do PSOE entre os
iso mália que tanto o nacionalisGarrido Valenzuela, (por. CG),
sectores filo-nacionalistas e esmo de CG como o do PNG é
Rodríguez Peña (PNG), Camilo
pañolistas.
mais
unha
invocación
referencial
Nogueira (PSG-EG) e Ceferino
do que unha prática política cunDíaz (PS de G-PSOE) non se surO proxecto comun
ha
traxectória tras de si.
prenderon sen embargo da diPara Xosé Manuel Beiras o
sertación de Beiras Torrado, que
A segunda parte da exposición
cerne do problema de governo
non aportou grandes navidades
de Beiras Torrado estivo basea·
en
que
actual
executivo
reside
a un discurso que o ano anterior
da na -apresentación do "proxecgovernar
para
satisfacer
as
nee no mesmo cenáriq levantara
to
comun ": Un proxecto nacional
cesidades políticas da Galiza
diatribas e un gran eco púgalega obxectivamente pr<;>greo Ministério de Transportes Tu- fortes
blico.
esixe enfrentarse ao papel destisista. O deputado do BNG expunado á Galiza nas estratéxias porismo.. e Com~nicacións, a ·meio
Foi quizá unha cea-charla pro-:
xo os éoñecidos argumentos soiíticas do Estado e da. CEE. Ao
da 11 Xefatura Zonal de 'construveitosa para outros comensais
bre os obxectivos deste proxección de Transportes Terrestres,
que se achegaron deste xeito ao · governar no noso país o PSOE
to
e as étuas medidas básicas e
faise acción de governo españopagoulle á empresa constructora
"proxecto comun" do BNG, éspráticas para acadalos: "Unidade
la
na
Galiza,
renunciando
a
unha
Cubiertas Y MZOV 164.367.413
pallado neste caso entre abrigos
pler:m do nacionalismo galego
ac-ción de governo galego, ou
pesetas para realizar unhas
de pel, galeguismo tradicional e
para a defensa dos intereses gasexa, orientadas ás-prioridades e
respeituoso cepticfsmo.
obras de arranxo polos "efectos
legas na Europa. Apresentación
esixéncias
políticas.
próprias
da
producidos na infraestrutura e .
0 "proxecto comun", coñecido
dunha
candidatura única ó ParlaGal iza.
superestrutura da liña Zamora-A
xa de antemán , .'npn provocou
mento Europeu cun programa de
En opinión do depütado nacioCoruña, no tramo Lalin-Santiago,
desputas entre os ·convidados.
mínimos. Debate aberto inter-nanalista, o PSOE carrégalle mencomo consecuéncia dos tempoNen sequer surprenderon ou escionalista, con ampla participatres pode os custes principais e
candalizaron as habituais afirmarais do mes de Outubro do
para conseguir chegar a
f987" .
0 desgaste primordial desa práti- ción
cións · de Beiras dedicadas ao
acordos sobre:. un programa de
ca. de governo aos seus coaligaTal partida orzamentária non , PSOE ou ao Parlamer-tto, aoque
prioridades, a concorréricia ás
dos.. Ese desgaste é máis grave
teria moito de particular se non
calificou de "cámara de gas".
eleicións
autonómicas (por,sepafose que a mesma empresa era
para CG ou o PNG porque atinxe
rado pero cun programa de mínixa a adxudicatária das obras de
á
credibilidade
da
sua
autodefiniA situación actual
mos a defender por todos) e a
milloramento da via, precisamención mesmo como forzas .autócconstitución dunha coalición de
te neste tramo.
Beiras centrou a sua intervención
tonas bu nacionalistas. E para
governo con forzas galegas.
Segundo o informe apresentaen dous eixos: a situación polítimanter maniatados aos seus sóNeste senso Xosé Manuel Beido polo enxeñeiro Manuel Zaraca actual e o Proxecto Comun.
cios, o PSOE colaborou e colaras matizou as distintas posturas
goza Ruiz de Azagra, que parece
No tocante á primeira, o deputabora con AP, defenestra primeiro
que defenden outros partidos ou
ser neri sequer inspeccionou as
do nacionalista - considéraa en
e logo condena ao .ostracismo a
organizacións nacionalistas, afirobras, o 14 de Outubro de 1987,
tres níveis: no sócio-político, no
Xosé Luís Barreiro.
mando que el prefire alianzas
por mor das grandes chuvias orisupra-estrutural (institucional e
En canto á situación no Parlacon forzas autóctonas, ainda que
xináronse regatos e torreiros en
de partidos) e no espá~io naciomento, Xosé Manuel Beiras conconservadoras, antes que monumerosos pontos da liñea que
nalista.
sidéraa sintomática. Son hexeverse.
polos critérios de esquerprovocaron inundacións da . plaSegundo Xosé Manuel Beiras,
mónicos os dous grupos parlada-direita esquecendo o probletaforma e desprendimentos qalno plano sócio-político a sit1,Ja- . mentários españolistas (50 sobre
ma nacional. Para Beiras o autogunhas trinc~eiras, unha das c~
ción caracterízase pola domina71 deputados). Os dous (PSOE e
nomismo e o nacionalismo son
les invadiu toda a via provocanAP) perderon deputados ao lonción da contradición entre a Galiposturas antitéticas no aspecto
do o descarrilamento do Tren
za, o Estado e a CEE, que veicugo desta lexisla~ura. Pero a coaliideolóxico.
Talgo procedente de Madrid . .
liza a contradición periféria-cención governante está teoricaNas operacións nmediatas
mente en mir.oria (35 sobre 71 )' e
tro en dous níveis: intra-estado
O BNG, susceptíbel
para restabelecer o servício gasespañol e ·intra-CEE. Ese eixo de
só ten un membro dos cinco da
táronse 4.824.925 pesetas. Un
de cámbios
tensión dialéctica vertebra hoxe
mesa da cámara. CG ten os
millón 54' mil pesetas na retirada,
a dinámica sócio-política interna
mesmos que antes: -11. O grupo
No turno de contestación ás intede terras no ponto quilométrico
e fai sobranceira a problemática ·mixto, que empezou con 4 (3 do
rrogantes do público Beiras xus371/000; nivelación e alineación
da cuestión nacional galega soPSG-EG e 1 do BNG), ten agora
tificou o cámbio na estfatéxia do
da via no P.K. 374/470, 529.900
bre os conflitos de clase endóxe10.
BNG asegurando que o Bloque
pesetas;-descarrilamento río P.K.
nos da Galiza. Ademais este eixo
Este esperpéntico panorama
nascera coma un proxecto, non
375/100, 2.138.625 pesetas; alipon en evidéncia a condición pe- . non significa q~e a cámara non
como algo definitivo; un proxecneación e nivelaéión da via no
riférica de estrutura subdesensexa representativa como preto que se vai desenvolvendo e
P.K.- 381/800, 724.875; limpeza
volvida e a dependéncia colonial , tendia . AP_ Non é nen máis nen
ampliando. Xa que logo é susdo balastro para restabelecer os
da Galiza.
menos . representativa que nas
ceptíbel de traeos qe acordo taasentos da vía 377.400 pes.etas.
· Xosé Manuel Beiras afirmaría
-eleicións de 1985. Pero no parlamén cos cámbios na situación
Estas obras para deixar transique a dinámica sócio-política de
mento están repercutindo os
do estado e dos der.ivados da intabel a via no prazo máis cprto
fondo na Galiza é dun forte proprocesos dinámicos sócio-políti- . tegración na CEE.
de tempo posíbel, si poden conceso acumulativo de avance, vai
cos pasando polos filtros das orOs pesos pesados dd colóquio
siderarse urxentes, non así as
por diante do proxecto político
ganizacións políticas e dos seus
non interviron, agás Rodríguez
outras ·obras, consistentes prinsupra-estrutural e a conflitividagrupos parlamentários. !; así · o . Peña, que fixo unha rememoracipalmente en desmontes de tede sócio-política vai nun consespañolismo perde posicións no
ción de Unidade Galega, ao que
rra e e~cavacións da xanza; algo
tante medre.
parlamento (de 56 a 50). Os que
Beiras apuntou ·que · tora unha
que xa tiña que realizar a empreNo plano supra-estr\Jtural au-· se foron de CP e CG fóronse . formación sen programa e asi -lle
sa Cubiertas e MZOV. Pero o
tonómico Beiras asegurou que a
para un proxecto nacionalista.
foi. En opinión do deputado do
certo é qu_
e-non ·se fixeron outras . coabitación no go_verno de coaliOs que se foron de CG ao PNG ·sNG hai duas alternativas para o
obras que non fose axud~r a sación encerra duas ordes de ten- _querían máis nacionalismo'.
nacionalismo: ou o .imobilismo,
car o Talgo: as oútras coincidian
sión contraditórias- internas. Por
Sen embargo a direita e a esquedándose
onde e como está,
no mesmo proxectó e había que
querda non experimentaron muunha parte sucursalismo-nacioou o ·debate sobre os temas imfacelo o mesmo.
tacións na sua correlación numénalismo_ Por outra- progresismoport~mtes para o ·país. Segundo
. Mentres tanto moitos dos
rica no parlamento. · ·
conservadurismo. Son tensión
Beiras "hai unha década (como
damnificados por aquel ten:tporal . en poténcia, sobretodo a última:
Está .claro que. as modifica- . moito) para sair adiante ou para
ainda están esperando a cobrar
cións no aspecto parlamentário
Pero no caso do españolismodesaparecer".
O
as correspondentes asignacións
nacionalismo vai medrando, non
debéronse a peripécias da dináque lle pertencen,
O
mica e xurdimento dun proxecto
só entre o PSOE e o PNG, senón
XAN DOCAMPO/SANTIAGO
p

Xaneiro xulgarán en Padrón a
membros da Asociación 'Cultural
·Kriva por realizar un .mural a favor do idiorna galego.

Entrevistados logo co Alcalde,
~ e realizada unha campaña con
o recollida de firmas e apoios de
§ partidos politicos e asociacións
>< culturais de toda Galiza, acordouse que o Concello retiraria a
petk,ión de danos, algo que non
O
cumpriu .

• "Na Onda" é o lema escollido polo BNG para celebrar a sua IV Asamblea Nacional,
segundo resolución tomada polo
Consello Nacional na sua última
reun ión.
O máximo órgano entre asambleas do BNG discutiu tamén
nesta reunión as ponéncias pol ítico e organizativo, tendo esta
como novidade o artellamento
da organización en 22 zonas ,
frente ás 18 existentes anteriormente, debido ao medre e o intento de mellorar a funcionalidade. Estas zonas serán as encarregadas de discutir agora as ponéncias, apresentando as enmendas a que haxa lugar.
- O Consello Nacional do BNG
pronunciuse tamén por unha única Universidade en Galiza, pero
con tres campus, dando a coñecer proximamente un detallado
estudo que se baseará nos 11
pontos que xa expuxera X.M.
Beiras no debate sobre o Consello Social da Universidade.
O

• Francisco
Rodrigue~
remitiulle un escrito ao
Rector da Unive..Sidade,
Carlos Pajares, no que denúncia
irregularidades nas actuacións
da Comisión de Apelación do
Reitorado, encarregadas de vixiar a correcta aplicación da normativa vixente na seleción dos
aspirantes a prazas de profesorado, neste caso pola adxudicación dunha praza do Departamento de Filoloxia Galega a prfesora Ríos Panisse, a que concorria tamén Francisco Rodriguez.
Para o recorrente, nen a resolución' da Comisión Selecionadora, nen na posterior resposta, figuran os ra~oamentos que xustifiquen as pontuacións 0torgadas, tal e como se regulamenta
nas normativas que rixen este
tipo de proces.os.
No Documento da Comisión
de Apelación non figura tampouco explicación nengunha sobr;e
se o acordo de ratificar a valoración foi tomado "a partir dos
seus próximos xuícios·ou ben en
consideración a algun informe
externo". En calquer dos dous
casos tiña,n que dar a coñecer os
critérios que sustentaron a reso.__
·
lución.
Francisco Rodriguez apresentará un novo recurso coritencioso~administrativo contra esta de1
cisión.
O

·.
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... "Son dunha xeración
castrada e traumatizada
pola guerra, ainda sen estar
na fren~e ... ". ~'Penso qúe no
cultt,1ral hai que rachar o
marco tradicional da cultura
galeg~ ..• " . ."Eu abogo por
un nacionalismo útil e
pragmático; péro non na
defensa dunha liña
ideolóxica, senón na
defensa e criación dunha
conciéncia de povo, de
r~sponsabiíidade e de
,solidariedade, mellorando a
estruturación da sociedade galega" ... "O nacionalismo
ten que ser o veicúlizador
de calquer ideoloxia política
na Galiza". "Hai quen di que
eu son un radical por dicer
que na Galiza segue sendo
a terra de señores e
campesinos". Con estas
afirmacións defínese,
dalgun xeito o home que
hoxe dirixe o Clube
Nacionalista Alén Nós.
Modesto, amábel e cáseque
paternal, Luciano García
Alén considérase "o torto
no país dos cegos". Mália
todo quer ser "agresivo" nas
suas opinións sobre a Galiza
porque, di, fai falta talar con
claridade da necesidade
dunha co0ciencia de povo.
•

XAN DOCAMPO

Na sua casa de Compostela García Alén recibia a A Nasa Terra e
talaba abertamente das suas
conceicións sobre a política, sobre o seu país e sobre o seu Clube.
Teimoso coa cuestión nacionalista o presidente do Alén Nós
xustificaba deste xeito o retraso
no comezo do actual curso de
conferéncias, debates e ceascolóquio:
Tiñamos a promesa da asisténcia de Jordi Pujol para inaugurar a temporada. Ante a evidéncia de que así ia ser, agarda- ..
mos até moi avanzado o curso
en que nos confirmaron que polo
de agora o presidente catalán
non podía vir. Logo foi substituídc por Basilio Losada, un galega
afincado en Barcelona, que nos
f alou sobre a Gal iza vista desde
Cataluña. Lago tivemos a Emílio
González López, unha mesa redonda sobre a imaxe da Galiza
na Prensa, e hai uns días a Xosé
Manuel Beiras. É por iso que comezamos algo retrasados.
Este curso 88-89 ten unha perspectiva distinta aos anteriores?
As bases fundamentais do Clube
son os problemas da Galiza, as ·
situacións conflitivas do desenvolvimento da nosa sociedade e
a temática política e social. Algo
que nós desenrolamos aproveitando a. proximidade de eleicións
ou calquer confrontación política. O programa .deste ano está
moi orientado cara os temas poHtticos. Hai unhas ceas-colóquios
cos representantes dos p~rtidos
políticos galegos. Cara o final,
mais ,Perta das eleicións, trataremos de facer unha mesa redonda con ·xente do nacionalismo. O
oufro dia foi Beiras do BNG, e a
primeiros de Febreiro esperamos
que veña alguén ·do PNG que·
coidamos ' será González Mariñas. Queremos que pasen todos
os partidos políticos, con·.ou sen
representación parlamentária. .
Como valora o tempo de actividade · do Clube nestes dous
anós de vida?
·
Penso que foi proveitosa en tan.to que se dep.en ter feíto arredor
·de 30 actividades, entre mesas
redondas e ceas-colóc¡uios. Se
ben o Clube non pode abarcar
todos os problemas e situacións

que chamamos social-democrácontrário. As nasas miras están
cia.
no desenvolvimento da capa social máis baixa da sociedade ga"O nacionalismo debe ser
lega, en facer canto máis se
.
veiculizador de cal·q uer
· poda para menorar a economía e
ideoloxia."
·a posibilidade de facer voltar aos
emigrantes. Creo que isto non
pode ser consi'derado un naeio- · Tendo como base os debates e
charlas que se viñeron realizannalismo de direitas. Pódesenos
do en Alén Nós, que visión ten
calificar; pala l'.lOsa posición perda pol'ítica galega actual?
soal, como xente de direitas,
que; cada día que pasa, esCreo
pero a nasa política vai moito
tase clarificando máis. Nos últimáis aló dun conservadurismo. A
mos tempos sobretodo acorren
nesa intención é manexarnos
causas interesantes. Por exemnun nacionalismo prático.
plo a crise anal í.tica do partido
Poderia afondar máis nesa
.socialista,
cun certo grau de peridea?
da de credibi_lidade. Ou a fonda
Eu persoalmenté penso que a
reestruturación que está facendo
política debe ter unha incidéncia
a direita española. Hai unha
de actuacións ampla que permita
maior definición dos campos poque para certos aspectos sociais
líticos. Para a Galiza está chenon quede máis remedio que fagando o momento no que nece·cer unha actuación progresista a
ultranza, · un· cámb.io total da si- . sariamente se vai dar a valer que
o matiz nacionalista ten que ser
tuación social e económfca,
o veiculizador de calquer ideolomentres_ que- para outras situaxia política ainda que nós ternos
cións as cousas deben ir mainas,
que coidar ?º máximó que se
máis conservadoras.
respei
o sentid.o nacionalista.
No~ empregalo como imaxe que
BASES DO
se venda nunha confrontación
eleitoral, senón que hai que afon-CLUBE SON OS
dar na honestidade, pódese imPROBLEMAS DA
pregnar .e mediatizar a un partido
político per-o dándolle un marco
GALIZA'
de respeito a ese naciona.lismo.
Así· pois vostede defende a-posNacionalismo e autonomia, natura que parecen adoptar moicionalismo e federalismo ou natos membros de Alén Nós de
cionalismo e independéncia? '
non . se comprometer politicaEu penso que a Galiza poderia
mente. Non ere que é momento
desenvolverse
perfeitamente
de se definir?
.
dentro dun féderalistno español,
... Certo. Hai · unha nostálxia en
sen cair en situacións de illamentodos · nós por non se poder
to ·absoluto. En certos aspectos
comprometer políticamente, aindo desenr9lo, o Estado pode fa- ·
da qúe Qada un ten u(l credo pocer efectivo ese estado foderal.
lítico. Pero Alén Nós é un Clube
aberto. Defínese apartidário,
O Siglo XXI e Galáxia
pero entre--os seus membros hai
xentes que ocupan un -abano moi Voltando a falar de Alén Nós,
amplo da política nacionalista _ hai opjnións no sentido de_que
se trata de imitar na Galiza a o
galega. Ademais o Clube ten
unha enorme toleráncia para que Siglo XXI de Madrid pero que
non se pode.
cada quen vaia cara o partido
Hai algunhas diferéncias básicas
político que lle apeteza. Algunha
entre .os dous. O Siglo XXI está
~ . vei se nos falou de se o Clube
formado por señores cun gran
~ era unha plataforma determinada
poder social e económico. E un
~ para un partido. Pero coidamos
clube onde se busca quizá máis
0
que se buscamds eficácía non
~ debíamos ter . unha vinculación a información dos sócios ou a ·
sua relación con personaxes acconcreta para sé_rmos indepen..:
tuais
da vida do .País,. e tamén é
dentes e alleos, ainda que. no
de sensibiidade ou apatía cara
moito máis amplo na temática,
Clube
se
fala
constante
e
insisteeses sectores. Cando non esa
NOSO E UN
xa que callen aquilo que estexa
mente dos problemas do nacioburguesía tivo actuacións nocide
actualidade. O Alén Nós é
NACIONALISMO
vas para a posibilidade de elevar ·nalismo galega · e deste país.
máis austero, ten nienós posibiliCreo
que
o
compromiso
político
PROGRESISTA,
o nível da outra áfea social.
dades, e todo o que se fai é movai dentro de nós e si non damos
O Clube precisamente, moCUNHAAMPLA
tivado pola nosa ,preocupación
o
paso
de
tomar
partido,
sentivéndose dentro dun ámbito burpola Galiza. Carecemos de inVISIÓN. NON
·por
famos
unha
gran
nostálxia
gués, creo que está levando ao .
fraestrutura e só nos preocupacelo. Todos estamos libres para
ánimo desa clase social máis pri-:.
CONSERVADOR'
mos de incidir no mundo social
facer
o
que
queir;::¡mos,
e
eu
.pervilexiada pala cultura e a econogalego.
galegas, si chegamos a unha
soalmente considérome un poumia, esa preocupación e ese
En realidade o_s -clubes de opigrande parte deles. Ademais o
.co
pasado
para
un
vence!lamensenso nacionalista. Creo que fanión como Alén Nós veñen senClube ten unha significación
to político. As miñas circunstánlar na-Galiza entre a xente máis
do o substituto das vellas mecomo tal que transcende ao amcias profisionais perm ítenme mecapacita<;ia é . un desafio impor-,
biente social. Alén Nós está for-· tante e ao mesmo tempo un xeillar traballar dentro do ' ámbito sas camilla? .
Algunhas mesas camillas tiveron
mado por intelectuais e profisiod.un Clube que vencellado a un
to de facer nacionalismo.
un labor importante. Moitos dos
nais galegas. Podemos dicer que
partido
político.
Ademais
eu
canPero ere vostede que á activique hoxe estamos no Clube teunha elite de personaxes cunha _ dade .do Clube ten unha incido ,me decido a dar un paso· fárnos amizade con Don Ramón
vida persoal organizada pero que
goo con absoluta exclusividade e
déncia real na vida galega?
Piñeiro. Pero iso foi outro tempo,
con
todos
os
riscos.
Todo
iso
·
amasan unha grande preocupaHome, eu creo que non· sori
outro ámbito totalmente distinto.
ción sobre os·problemas da Galinon me é fácil por iso aporto o
quen debe contestalo, pero· paNós quizá buscamos unha inciza. Hai .un grande. interese en inque
creo
que
neste
momento
récenos que desde que o Clube
déncia moito máis ampla, m~is
cidir sobre o ·ambierite social trapode
ser
máis
efiGaz
para
o
meu
iniciou a sua actividade hai tres
agresiva se pudera ser, e predi. tanda de animar á sociedade ga~
país
.
.
anos, deu moito que falar e rnoticamos o nacionalismo todo o
. lega a preocuparse do:3 . seus vou o espertar de actividdes se- . Son o~upacións persoais ou é
máis amplamente que podemos.
prob'emas, e sobretodo despermellantes ou parellas. Penso que
que quiza non encontra un emComo ·valora o papel político do
tando un sentido de credibilida-. estos señores con caras sérias,
prazamento no abano político
grupo Galaxia?
de e de dignidadae do povo ga- que falen de nacionalismo cun
actual?
-Penso que Galaxia é moi imporlega. Quizá por alguén se pode- sentido eficaz, dalle a ese nacio... Non- encentro, pero o partido
tante no aspecto cultural, porque _
ria considerar ao' Clube un tanto
nalismo unha maior aceitación e . político ternos que facelo entre- lle entregou ás novas xeracións
elitista, pero esa non é a nosa in- · motiva un ha reflexión social so-· todos. No aspecto do nacionalisunha . enorme riqueza cultural
tención. Todos nós partimos de
br~ a sua posíbel. eficácia para o
mo xa dixen antes da miña idea:
através das suas publicacións.
famílias de :orixe _modesta que desenvolvimento da Galiza.
- amplo, prático, útil, cheo de conHai determinadas personalidaacadaron un posta profisional ou
tidos ideo·lóxicos pe'ro no modes ·ligadas a Galaxia que se fino profesorado. Pero todos so- · Un nacionalismo prático
mento das accións que sexa
gurasen d~spois cun compromimos moi sensíbeis a esa capa
moito máis amplo. Con enfoques
so p"olítico dentro do nacionalissoeial galega máis esquecida. Cando tala de nacionalismo
de esquerdas pero tamén tun
mo, cunha eficácia moito maior,
está falando dun nacionalismo
Somo sensíl:>eis ao mundo rural,
certo grau dese coofuso- termo
se houber pala sua parte unha
ao mundo da emigración. Trata- de direitas?
actuac_ión política rráis incisiva,
mos de incidir máis para mellorar ... Penso que non. Nada máis lo~
'SE GALAXIA NON SE se aparecesen á cabeza dalgun
a situación desas c.apas da so- nxe da nosa intención. Na nosa
nacion.alista na Galiciedade galega máis abandona- ' carta fundacional talamos dun
LIMITASE Á CULTURA, movimento
za, se a eficá"cia do proxecto Gadas pola cultura e a ec:;onomia. _ nacionalismo progresista, demolaxia non se limitase só ao cultuPensamos que a burguesía · crático, aberto, cunha ampla vi- A CONFIGURACIÓ~
ral, Galiza hoxendia tería unha
exerceu· tradicionalmente uri cer- sión: Para nós nada máis. lonxe
DA GALIZA SERIA
configuración e situación política
to grau qe esquecimento dos que incidir sobre un nacionalisHOXE DISTINTA'
distinta.
O
problemas galegas e unha falta mo conservador, senón todo o

'Estamos levando ao ámbito burgués ·
a preocupación polo .nacionalismo'

'

Luciano Garcia Alén

Animador do Clube Nacionalista Alén Nós
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BºAS PERSPECTIVAS PARA A ~OMARCA
Bazari, Astano e Sqciedé;!de do Vidro

l:Jistintos enfoques parasair da cri~e
na·comarca . de Ferrol

ANOSA HISTÓRIA 5-:

GALIZA
1953-1975 ..

Xa no pasado ano do 1988,
os meios informativos~
especializados da Europa, comezarqn a talar da
reéuperación da construción
naval, apontando que se
empezaba a albiscar o final
da crise encomezada no
1973. Algun economista
indicaba entón que a
comarca de Ferrol, ·con
monocultivo industrial antes
e despois da reconversión,
tiña que se ver-beneficiada
desa recui;>eración nun
prazo curto de tempo. E .
efectivamente alguns .·
iñdicadores p'oden inducir
agora a anunciar o final do
·
tune l.

A. partires de 1955 -Galiza
. enria nunha fase de
Diferentes dados poden apoiar
modificación profunda
as teses optimistas para o futuro
das suas estruturas
a curto prazo da comarca de Ferrol, se ben destacan entre eles
económicas e culturais ..
a crecente carteira de pedidos
Definitivamente o
de dous grandes estaleiros (As=capitalismo apodérase da - táno e Bazan), e. a confirmación
formáci.ón social do naso do investimento da Sociedade
Italiana do Vidro, apesar do capaís onde un ampJo
rácter transnacional da mesma.
sector económico ·
Pero como é natural distintas
estivera a resistir os
son as maneiras de enfocar .esta
incipiente recuperación e difeavances de.se modo de
rentes tamén do reparto da "tarproducción xa dominante ta".
'
había anos.
A negociación coleGtiva en Ba_.
zan, o futuro do.s traballadores
A .economia agrária
excedentes
de Astano non recodeixa de ser de
locados ou as condicióhs de traautoconsumo e orientaballo e aprendizaxe para a plantilla da SIV serán alguns dós espese cara o mercado
llos nos que se poderá adiviñar
marior\tariamente. Na
en cara a que lad9 se inclina a
sociedade labrega
balanza.
desaparecen os
O o'ptimismo da Bazan
xornaleiros, moitas das
·A-dirección da Emp~esa Nacional
formas comunitárias de
Bazan, nun encontro mantido
produción e · aparece a ·
días atrás cos mei9s iAformatiagro-indústria con
vos, oferecia unha versión ·case
trunfalista en torno ao futuro da
asalariados; ·un sector de
empresa. Aludindo á . sua carga
labregos converten-se en .· . de
traballo asegurada para os
agricultores
próximos · dqus - anos ou á · sua
participación no proxecto de .
mecanizados; outro
Avión Europeu de Combate. Non
emigra, converténdo-se
foron tan preéisos ao indicar a ·
os anos 50 e 60 anos de
participación da factoría ferrolamaior emigración galega
SEU PASAMENTO
só equiparál?eis aos' catro
primeir.os lustros deste
século ...
GALIZA: 1953-1975

Nº

futuro e de feito- non parece destacar nos seus cálculos a recuperación no próximo mes de Xullo daqueles 300 excedentes que
nesa data non "tiñan un emprego
fixo. Esa é reivindicación sindical
que adequire protagonismo na
negociación .do convénio de (\stano que, .coa oposición dos sindicatos nacionalistas, terá que
acollerse ao negociado en Madrid no acordo marco AESA-ASTANO.

A esperanza da SIV

na neste último proxecto QU ao
deseñar o futuro da sua fábrica
de turbinas cando o INI estáprocedendo a privatizar oü desfacerse dos seus homólogos no
· sector de· bens de equipo. Non
matizaron · tampouco que a carteira de pedidos para- o presente
ano 89 recolle un "superávit" en
horas de traballo no sector de
aceiros, . pero cun "déficit" nos
restantes departamentos .da factoría. Alguns sindicalistas temen
que ·estes desfase se intenten
'solucionar facendo aos traballadores polivalentes coa conseguinte perda de seguridad~ no
·emprego.
En todo caso a plantilla da factoria da Bazar. agarda que o optimismo empresarjal teña tradu-

A Sociedade Italiana do Vidro xa
empezou a viver conflitos laborais antes sequer de comezar a
construirse a factoria que se ubicará en Astano. Os traballadores
exced.entes de Astano seleccionados para a fábrica de vidro,
realizaron un primeiro plante demandando unha suba das dietas
e complementos salariais que se
lles abonan aos traballadores
desprazados a ltália para a sua
formación. Os Fondos de Promoción de Emprego oferecéronlle a estes traballadores 1.250 e
1.000 pesetas diárias para os excedentes que vaian ás cidades
de Venézia e San Salvo respeiti- ·
vamente, o que foi considerado
insuficinte polo colectivo laboral
quen argumentou que non só se
trata dunha dieta para gastos senón unha compensación polo
traballo que realizaran na ltália
onbde debrán cobrir turnos de
ción á hora de negociar o convé- · tarde e noite. Qs traballadores de
nio colectivo, dado que a empreAstano reclamaban unha equipasa ferrolana é, máis unha vez, a
ración cos seus homólogos de
de níveis salariais máis baixos do
Sagunt que cando acudiron ao
sector de Defensa do INI.
país alpino para realizar cursos
de formación na SIV receberan
11.000 pesetas diárias, se ben é
A incógnita de Astano
certo que non lles eran abonados
O · estaleiro de Perlio, tantas venen aloxamento nen manutences protagonista dos meios inción.
formativos poía sua conflitividaA revindicación dos traballadode labboral, ven saltando ás páres ferroláns si que serviu, en
xinas dos xornais nos últimos
todo caso, para que alguns
meses pala posibilidade de conmeios informativos, xunto cos
seguir, o contrato de construción
Fondos de Promoción de Empredun buque noruego denominado
go, apresentasen unha imaxe
PTS, que teria u11 custe aproxidistorsionada das peticións labomado de 25.000 millóns de peserais, pretendendo facer pasar as
tas. A cercanía da consecución
demandas sindicais como desdeste contrato fai á dirección de
O
mesuradas.
Astano enfocar con optimismo o
E.SANFIZ/FERROL

.

.

Xoan Noiá; memória dos gardeses demócratas e solidários

Xoan Noya, Guillerl]Jo Vicente
disfarzado de esmolante o depuSantiago,, Antón Alonso Ríos,
tado agrarista Antón Alonso
Brasilino Alvarez Sobrino. Eis ca- · R"íos . .Noya deixou daqu~la odisea o relato auto-biográfico Fuxi.:.
tro cabezas de demócratas e nacionalistas de terras do Miño ás
dos, memorias dun republicano
que os sublevados puxeron pré- -galega perseguido polo Francio en Abril de 1936. Noya , que
quismo, editada no ano 1976 en
foi primeiro teniente · de alcalcie
Caracas. Neste librQ, Noia canta
do concello ·frente-populista de A
como senda a cabeza máis pre>

Dla~llM

·1~t1Jilu
~1ut1Ái11n1
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Garda, morreu hai .uns dias. De""

c'iada dos fascistas gardeses, re-

saparece con el un representante
principal desa xeneración nacida
antre dous séculas-;- que vive os
sucésos da guerra na plenitude
·civil e que sofre o peso máis vivo
da represión anti--democrática.
A vinganza dos leva11tad9s,
asañouse contra Noya e Alvarez
polo delito de· serén fundadores
do Partido Galeguista en A Garda e por representar desde o
Concello á Frente Popular. Brasilino Álvarez seríá logo' fusilado
mentres Noya salvaba a sua vida
agachado no Val do. RosaL Guillermo Vicente fixo outro tanto e
morreu no seu agacho. Er'l lugares p'róximos e en circunstár:icias
semellantes ás do Tenente de Alcalde gardés, ·librábase da morte ,

cebeu a notiCia do nacemento
isitalo
dun seu tillo e chegou a v_
ás agachadas despois de burlar
un contí.nuo 'cerco sobre a sua
casa.
..
Auto-didacta, propag·andista
das ideas nacionalistas e dos
priñcípios de progre~o e liberd~
de d~sde o seu periódico tri- semanal Herafdo Guardés, a Noya
non lle perdóaron sobre todo .
este seu contaxioso carisma de
.desempeñaron os periódicos visementador da emancipación:
legos na construcción da solidaNos prolegómenos da República
riedade agrária contra dos podefoi un activo agrárista e .xogou un
res caciquís locais.
·
gran papel pala consolidaqión do
Home vitalista, de porte digno
movemento de Basilio Alvarez
e .pulcro, con grande magnetis(do que foi gran amigo) en terras
mo personal, _posula unha megardesas. O Herak;lo é µnha exmória lúcida da traxedia da Gue·celente memória do papel que
rra. A pesar ddos anos de silén-

cio e de represión, cando Noya
regresa á Garda convírtese,
coma outros ex.iliados, nunha
conciencia molesta para os acubillados na Dictadura. A publicación da derradeira carta de Brasilino Álvarez antes de ser fusilado, na que 'inclue os nomes dos
acusadores e dos executores
daquela inxustícia, induida no libro Fuxidos , produce grande
disgusto entre os aliados locales
do Franquismo. Coa sua só presencia lanzal, sen máis armas
que a memória e a dignidade,
Noya miraba de fite a un dos ver,dugbs da sua vila no 36, que regresaba despois de anos de auséncia avergoñada, e lograba
poñelo en fuga.
Cunha longa, fecunda e azarosa vida, Noya logrou deixarnos
testemufra viva e escrita da interioridade política de A Garda no
golpe de estado do 36 xunto
.cunha inapreciábel colección do
seu periódico agrarista e republi·
cano ·e o· exemplo da sua ·vida
entregada e solidária.
O
G.L.T.
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EN BEGONTE, LUGO
.• Máis de 14.500 firmas
van xa recollidas nestes
_d ous · meses· para permitir a
tramitación da lniciatiya Popular
para ·a Defensa do Patromónio
Forestal.
A Coruña, Lugo e Compostela,
con 3.000 firmas cada unha sonos pontos donde se recolleron
maior número de signaturas. vigo
con 2.000, Pontevedra con 1.500
e -Ourense ·e Fer:rol con 1.000
cada unha seguen no númer'o de
firmas autentificadas estampa. das nos folios debidamente legalizados pc¿ra tal fin.
Pero esta, boa marcha da iniciativa, que supera mesmo os
cálculos dos promotores, non
impede que o Instituto Nacional
de -Estadística se negue a facilitar unha cópia compulsada do
censo eleitoral, mália
que
c,onsta a· sua obrigación de facelo, segundo recoñece a própia
Leí de Iniciativa Popular.

a

Segundq deriúncia a Comisión
Promotora o INE acollese a unha
posible ·con.tradición existente
entre a Lei Orgánica de Réxime
Eleitoral Xeral e a citada Leí de
Iniciativa Popular, e néganse,
mentres non se resolve o problema, a suministrar copia algunha.
En vista dest_a situación, pos-

Unha vista da canteira de Seixo e recadrada un aspecto da Asamblea de Viciños

A canteira enfrenta aos viciños

tas en contacto coa Xunta Gen- .
tral Eleitoral, estase .á espera de
solucionar o tema neste mes,
·pero mentras tanto os 20'fedaté. rios non poden comprobar as si. naturas.
D

Extraen s.e ixo
par-a o uso en aeronáutica espacial
"Villalba I" é o nome da
canteira que a empresa
Erisma quer explotar en
Begonte. Dela tirarán seixo
que logo mandarán en
lousas refractárias para
naves espaciais. O intento
de expropriación enfrenta
aos viciños aos que intenta
dividir a empresa con ·
argumentos como que "é
millor que non reclamades
moito. Agora este material
vale, pero, dentro de dous
anos, secadra aparece outro
millor nalgunha parte do
mundo e xa non vale nada".
No fondo do conflito, como
moitas veces nestes casqs,
a falta de traballo, os
montes viciñais e o
<;;onsabido "interés público".

terras ourensáns do Bolo, aos
resfus, aos despoxos que deixa
o lobo dispois de comer á ovella.
Algo deso logra ERIMSA. Que os veciños do Begonte rifen polos despoxos. Razón tiña o ehxeñeiro da mina cando nos dixo
que, antes de remate do mes,
contaba chegar a un arrendamento. Que prefería falar de
arrendar e non de expropriar. Tivera xa unha reunión cos veciños
na que viu e escoitou de todo.
Non necesitou ir á segunda (sábado, 14) pois, como dixo o próprio presidente da Xunta de Comuneiros, "ao final non avanzámos nada con eles pois a parróquia ainda se puxo mais encrespada". O mesmo señor, nunha
expresión quye eu xulgo sen ma- .
licia (-nun lapsus-) díxonos:
"preferimos negociar a párroquia. Os veciños uns ... en contra
dos outros".

Carballo (A Coruña) ofereceu
moito máis. Vários dos integrantes desta Asociación ven demorada a sua petición 'de íngreso
como comuneiros. Por iso, o
luns dia 16 apresentaron na Audiéncia Provincial, impugnación,
non só da votación do día. 14,
senón de toda a actuación da
Xunta Rectora do Monte desde o
ano 79 até o presente. Xa contestaran unha oferta da Deputación, consistente en 50 ptas/m 2 .,
e plantexaron recurso diante do
Xurado de Expropriación Provincial. Recurso que está, agora, en
600 ptas/m2 • O Alcalde, de primeiras, era tamén receoso en falar. Lago diria: "no seu momento
veremos a ver que é o que.pasa!
Esto non s1.,Jpón, en absoluto, negativa rn;mgunha senón que farem0s o. que mais conveniente estimemos para os intereses do
Concello". A respeito da reversión de beneficios ao Concello,
pontualizou "Sempre é-moi interesante esa reversión. lndubidabelmente. Eso xera riqueza que
non ten por ql!e ser incompatíbel
coa cuestión ecolóxica. Esta non
·ten por que . ser imcompatíbel
cunha riqueza que hai no sochán
que, por outra _parte, parécenos
que é a máis importante que hai
nesa zona. Eso teño que decil9.
. Con nós, en liña de comprensión, non vai haber problemas".
Tam'én hai sectores, da mocidad~ · sabor de todo, non dadas ·a
c. riticar a ERIMSA. Inda que. ven

Sempre que a Administración
Tal foron as causas que, remaprecisa de terreas para calquera
tada
a asamblea á que asistiron
clase de proxecto acomete a exuns 70 viciños, houbo 6 votos fapropriación e fálase de interés
vorábeis ao proceso de expropublico. Nesta ocasión, ERIMSA,
priación, 6 nulos e 41 favorábeis
paréceme que moi habilmente,
á negociación coa empresa.
logrou que, en diversos boletíns,
apareza a relación de 90 titulaTodo esto con momentos de
res, doutros tantos bens, "necetensión nunha xüntanza', ao pé
sários para a explotación mineira
da igrexa de Pácios, levada polo
VILLALBA I". Co amparo dti artiPresidente da Xunta Rectora do
gas da Lei de Regulamento de· Monte Comunal ("O P.edroso")
Minas e máis .de Expropriación
auxiliado polo Xuiz de Paz nas
Forzosa, "dáse un prazo aos intelabores de secretário.' Un xuiz·
resados para as aleg?cións,
belixerante, por certo, pois, an:etc... Curiosamente, non' . daba,
tes dé escomenzar a asamblea,
como en ocasións semellantes,
perguntou a este corresponsal -·.que os terreas van regalados non
fan moita contra. Cantan que, ao
unha data de ocupación de finmillar, poidan collelos na empmse viña "incitado" polos veciños,
cas. Non teñen presa. Como dicontrários
negociación, e .
xeron, as condicións de terreos,
ameazando con "querela xudi- sa. Polo pronto, a tres mozos
,
que se .puxeron do lado dos pronon permitirán traballar neles até
cial" se grababa as discusi.ons prietários deterreos, botáronos ·
Maio ou Xuño deste ano. Si lo- .da asambleas.
fara.
grou ERIMSA uns obxectivos privados. Os temores ao proceso As cousas berf feítas
Tamén se marxina aos emprede expropriación co.n testada le- vou á aceitación da prop.o sta Os únicos dispostos a1Jfalar do · sários do PG!ís: Caso · de "López
Paradela" que, desde hai anos,
tema son os da Asociación de
empresarial.
·
viña traballando nas canteiras do
ó Gas.tadeiro ·
Veciño~ (legalizada o 13, venres)
Castro e do Pedroso, extraendo
que xulgan un roubq a oferta de
áridos. Dispois que ERIMSA s·otiAsi ·se chama, polo menos nas ERIMSA. A mesma empresa, en

a

citou, nas mesmas zonas, a concesión mineira permíteselle, eso
• Censura · da Thatcher
sí, que siga facéndoo,· pero sen
sobre o IRA. O govewrno de
mais causas!. .. Mentres, a Xunta
Marga.ret Thatcher está comprosubvenciona a ERIMSA, - ha qu~
metido nunha campaña para que
hai capital foráneo, con máis de
os · meios do Reino Unido non
cen millóns de pesetas. Non é de
mencionen o IRA. Unha premiaextranar, logo que non haxa ern- · da película que trata da censura
presariado autóctono. Con des- - , titulada Níveis aceptábeis foi
plantes .asi. .. moitos desisten e
retirada da programación da
siguen unha dinámica subsidiáBBC 4 porque se entendía que o
ria. _
público podia relacionala cos co- ·
municados que o Governo dicta
As contas claras
ás emisoras públicas eneal do
A oferta de ERIMSA é: 750 mil ' IRA. Mesas redondas, progra:mas temáticos e documentais
pesetas por Hectárea; tres tracnos que aparezan, sequera como
tores de áridos por veciño e ano
maos, os independentistas irlane un 50% dos postas de traballo
deses estan a ser continuamente
para os veciños da zona. A nós,
apartado_s~ O ministro do Interior,
o enxeñeiro; dixéranos que mdito
Douglkas
. Hurd, - ,anunciou hai
dependí.a .do diálogo. "Se os vepouco que empapelari "a quen
ciños querian respeitábanse as
·entrevistase a quenqueia que
lagoas; tamén, se asi o. querían,
apareza como representante ou
se tapaban .as ·turadas das exatale en favor de organizacións
cavacións coas. ter-ras de · arxila
prohibidas, coa cita expresa do
para cobrilé;ts, lago, con terra veSin-n, Fein e outros. Nengunha
xet~I e plantp.ción de árbores". O
emisora radia a canción dos Pamovimento de terras deixóuse
gues titulada As rúa$ do pranto
notar xa este verán no Clube Fluvial de Begonte. Perguntánse os . que fai mención. ao xuício dos
yiciños qué pasará cando empe- · seis de Birmi'ngham. O vello debate sobre obxectividade vese
ce chover de ganas. Que como
arrequecido coa postura do Go..:"
ainda nengunhq .asociación ecoverno de·que non se debe dar
loxista se perguntou pola desaunha información"se serve a un
parición de diversas aves migrainterés contrario ao Estado". O
tórias r.a zona, asi como da caza
menor. A Sociedade de Cazadores xa observou a aparición de
lebres cegas pola poeira do silí• O .c recimento da ecoc¡o.

a

\

Moitas causas, coma sempre,
'por pouco precio a cámbio. Non
parean aí as paleadora~ ·d é
ERIMSA. Dispois das 50 hectáreas de B~gonte, e seguindo o
curso cara arriba do Río Ladra,
irán collendo terras, nos Concellos de Guitiriz e Vilalba, até chegar á capitalidade da Terra Cha.
Seica deron co filón! E, mentres,
· Gonzále ·Laxe, cortando cintas e
·D
inaugurando maquetas.
FRANCISCO ARRIZADO/LUGO

nomia francesa será · menor do previsto para 1989, se-

gundo. anunciou o Instituto Nacional de Estadística da Francia.
O menor crecimento esperado
para os seis primeiros meses do
ano 1989 .débese ao descenso
no índice de inversións por parte
de algunhas Bmpresas claves da
indústria· francesa. O INE previo
un ·aumento da inversión produc- ·
tiva de un .2,4 por cento, cifra
que está por debaixo do rexistado na segunda mitade do 1988,
que foi do 3,4 por cento.
D
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' NEGQCl~CIÓN COLECTIVA

'Os ·~raballadores teñen que ver
que a folga serviu
.para. conseguir melloras palpábeis'

Fernando Acuña
Secretário Xeral ·da CXTG
Eleito Secretário Xeral no
segur:iqo congreso da CXTG,
xoven ainda, ten dedicado
ao sindicalismo nacionalista
a última década. Ex-membro
da UPG, expulsado na crise
do 81, declárase militante
· nacionalista, "con algunha
dose de excePficismo". Para
Fernando Acuña as
necesidades que ten Galiza
de vertebración social e
política son tais que ·unha
forza sindical pode
satisfacer, neste momento,
as arelas dun proxecto
poi ítico. No plano inmediato
ere fundamental traducir,
mediante a unidade de todos
os sindicatos, o éxito do 14D en. rnelloras concretas, asi
como conseguir que a Xunta
se poña ·en cabeza das
reivindicacións máis
perentórias de Galiza

As catro centrais represeí!tativas reuniranse o próximo dia 25

INTG ·e ··c XTG recl·aman .a uniaaae

sin.diCal ·nos /convénids

• M.V.

O pasado 16 de-Xaneiro tivo ·
lugar a primeira reunión das
catro principais centr"ais
operantes na Galiza con
vistas ·a unificar critérios ante
a negociación colectiva, se
ben non se chegou a
concretar nengun ponto de
acordo, quedandp pendente
para unha nova reunión a
celebrar o dia 25.

CXTG e INTG pola outra fixeron xa viñan recollidos nas Ordeanzas La'·público o seu acordo para negociar borais. Por outra b¡mda; a respeito
xuntos os convénios~ As duas cen- da estrutl)ración da negociación,
trais galegas fixeron público, en os sindicatos galegas propoñen a
roda d~ p~ensa, o seu interés para · agrupación d~ · convénios provinque o acordo fose máis amplo e ciais de subsectores, espeeialmenabrañguese ás catro centrais.
te dispersos na actualidade nos
A UGT, que mantén as suas ex- .casos da madeira e do comércio.
ce1entes relacións . con CCOO,
anunciou ,que solicitará un. incre- ' Ch'a mamento á ·
mento salarial do 7%, como míniXunta de Galiza
mo que pqderia ser superior, na1:..
Fontes sindicais ven difícil a 'Con- . guns sectores, dependendo da CXTG e INTG anunciaron, por ousecuci6n dun acordo entre as-cen- · própria situación dos mesmos. tra parte, a inmediata apresentatrais estatais e nacionalistas, no Esta central anunciou tamén que ción dunha solicitude de elltrevista
que parecen máis interesadas as plantexará a . recuperación do 2% co Presidente da Xunta para tratar
segundas. Para os sindicatos na- perdido este ano especialmente en diferentes. temas de emprego e decionalistas no acordo deberia reco- · sectores que non tiveron revisión senrolo dos Orzamentos Xerais da
Comunidade Autónoma.
llerse o · ánimo de realizar o maior salarial.
Q_s dous sindicatos insistiron na
número de convénios efe ámbito
INTG e CXTG fixeron público o
galega, como xa se fixo 0 ano pa- . seu acorde, polo que se solicitará necesidade dé acadar a unidade
sado nos sectores de limpeza, un 8% de aumento ·salariál, reivin- das catro centrais representativas
construcción e conserva, como dicado en funéión do superior me- na :reivindicación de medidas de
forma de achegarse mellar aos dre do IPC galega en 1988, que ate .e mpregb á Xunta.
As centrais nacionalistas valoran
o mes de. No'{embro acumulou 1,2
problemas dos traballadores.
pontos . porcentuais ·por enriba da como tnáis necesária a unidade
Estatais e naciona1istas xa .média estatal. Ambas centrais reí- tras o 14 de. Decembro, dado que
. vindicarán tamén a redúción da ." todo indica que pouco se vai conchegaron a acordos por
xornada laboral semanal nunha . querir nas negociacións que acseparado
hora, .asi como a negociación dos tualmente se desenvolven en MaUGT e CCOO por unha- banda e asp~ctos normativos que ata agora drid".
O
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Fernando Acuña é un claro exponente desa xeración de mozos
que se formaron políticamente
nos fins do franquismo. "Empecei
-a traballar aos quince anos, estiven en várias empresas, pero
cando me decantei sindicalmente
. foi en Cablerias - Conductoras,
unha empresa auxiliar de Citroen,
/ a,li estabamos vários que logo nos
significaríamos no sindicalismo
nacional.ista, como Montes e Xavier Alonso. Eran os anos 75 e 76
e organizamos várias fo.lgas por
direitos moi elementais. A consecuéñcia dunha delas fun despedido, xunto con· outros compañeiros. Daquela xa estaba no Sindicato Obreiro Galega. Coincidiu
coa apertura sindical á afiliación,
porque entón os sindicatos eramos grupos de xente que se movía na semi-clandestinidade, especialmente os nacionalistas,
porque o outro que habia, que era
CCOO, traballaba dentro do sindicato vertical. Un dos primeiros
colectivos de tn~balladores que
se afiliaran ao SOG en Vigo foron
precisamente os de Cablerias

\R os o~oos
oNES'TE cASO coBR
.

Conductoras".
Que cambiou desde aquelas a
hoxe na maneira de facer sindicalismo?
_
Creo que o cámbio fundamental
está en que daquela partiase de .
cero, estaba todo por facer, desde legalizar estatutos 1 a montar '
locais, talar con xente. Hoxe afortunadamente hai unhas estruturas
sindicais minimamente asentadas. E o traballo creo que ten un
sentido máis amplo socialmente
do que tiña antes. Hai xente que
di que estamos nunha política de
resisténcia, eu participo desa
idea, non estamos dirixindo un
avance, de todas maneiras hoxe
tes máis posibilidades de dirixirte
ao conxunto da sociedade e dos
traballadores das que antes había.

'NoN HAI
NENGUNHA
ORGANIZACIÓN
POLÍTICA QUE ME
SATISFAGA'
A política
Vostede formou parte de opc1ons políticas nacionalistas,
hoxe manten·se á manee da militáncia a este n ível. Non hai nengunha forza que o satisfaga?
· Eu paralelamente á miña ínvolucración no sindicalismo pasei a
formar parte do Bloqu_e, a ANPG
daquela, e da UPG. E coñecido
un dos múltiples traumas que sofreu o nacionalismo no noso país,
e creo que non é momento de reproducir análises daquela situación, en concreto, no ano 81, fun
expulsado da UPG e da ANPG en
compañia doutra moita xente,
precisamente, desde o meu pon to de vista, o debilitamento que
sofreu o movimento nacionalista
daquela foi bastante irrecuperábel como se está a demostrar
agora. Pero iso, en fin, é tema pasado. Actualm'3nte nengunha das
alternativas políticas que hai me
satisfai plenamente ou me entusiasma ao nivel suficiente como
para que me involucre persoal- '
mente. O que si está claro, e moi- '
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'A negativa de CCOO
á unidade sindical _
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tos outros están na mesma situación ca min neste sindicato, é que
todos somos militantes nacionalistas, sé se quer escépticos, pero
que estamos loitando no nacionalismo, tendo unha responsabilidade, unha participación na evolución do nacionalismo, non no plano político probabelmente, pero
está claro que no campo sindical.
Eu hoxe por hoxe, na medida en
que non hai nengunha opción que
me entusiasme, estou cómodo no
sindicalismo, sabendo que estou
traballando na vertebración de
Galiza e polo momento non me
plantexei retomar ese aspecto.
Debe un sindicato incardinarse
ou ir á par dun proxecto político?
Toda actividade social que se
faga ou é moi desnortada ou ten
que ser conscente de que se está

participando dun proxecto político. Oise moitas veces que Galiza
é un país atrasado e probabelmente un deses aspectos sexa o
da participación política. Hai tanto por facer no aspeito político,
na vertebración da sociedade,
etc ... que, por exemplo, para cantidade de persoas que estamos
traballando simplemente no sindicalismo nacionalista, o naso proxecto político consiste niso precisamente. Contribuir a que o país
se estruture, que teña organizacións próprias, e, dentro destas,
organizacións da clase traballadora fortes, creo que, nesta etapa, é xa un proxecto político. A
desgri\cia e que neste país faltan
mesmo partidos da clase traballadora, as mensaxes dos partidos
.que hai son máis ou menos inter-,
clasistas, na sua composición re-

'CONSTRUIR
SINDICATOS FORTES
E XA, NESTA ETAPA,
UN PROXECTO
POLÍTICO'
presentativa, programas eleitorais
etc. O feito de .que existan sindicatos nacionalistas fortes po.de
axudar a contrapesar esa situación que eu entendo razoábel,
porque, olla! que non se me mal
entenda, é razoáoel que nesta
etapa hi~tórica a polítiGa que teñen que oferecer os partidos sexa
asi, pero neste país hai uhha clase traballadora que está chamada
historicamente a dirixir o proceso
de cámbio social, independentemente de que a situación concreta de hoxe en dia sexa a que hai.

Cal · é a situación do mundo la-: pasou o 14-o, ten unha política
inexplicábel en termos laborais
boral hoxe? l
Unha reflexión inmediata que hai -probabelmente teña explicaque facer é a da folga xeral do cion en termos políticos-'-, care14-0. O gran compromiso que ce de-toda explicación a sua neternos os sindicatos neste mo- gativa .á unidade porque si. A
mento é conseg1:Jir que os traba~ única razón eu linlla a Amor Oeus
lladores, de Galiza e do conxunto en A NOSA TERRA: a sua preodo estado, entendan que o mé- cupación por unha ánsisi de protodo que se utilizou ,' o da folga tagonismo da CXTG. N_ós erexeral, serve para conseguir cau- mos que o protagonismo dao en
sas palpábeis. O contrário, se todo caso un mesmo, na medida
non conseguimos trasmitir esa . en que tl'aballa por significarse e
mensaxe aos traballadore.s, sig- dao a sociedade. Pero plantexar:nificaría darlle a razóri á ·patronal se que o protagonismo é algo
e ao PSOE que antes da folga que fai inviábel a unidade é. un
incomprensíbel
·estiveron repetindo "precisamen- r.az_onamerito ·
te que a folga xeral non ia seryir para calquer traballador. Estápara nada. Nós entendeliTlos que monos xogando causas. imparunha folga xeral ·para o .que non - tantes para. o movimento sindical
pode serviré. para que duas per- e isa debera ser o que primase.
soas, os secretários xerai~ de. A unidade qüe se está a dar enduas organizacións con sede en tre CCOO e UGT pode limitar as
.Madrid, saian máis na televisión. posibilidades do srndicalismo
nacionalista?
A preocupación fundamental
O
que non vale é ·dicer que esa
debe ser como conseguimos traducir a capacidade mobilizactora unidade importada constitue
en capacidade reivindicativa e en aqui. na Gal iza a unidade sindical,
conseguir cousas. Hai dous as- esquecéridóse de que ·existen
pectos fundamentais q1,Je os sin- ·outros sindicatos .actuando .. cundicatos, polo menos os naciona- ha representatividade determinalistas, ternos plantexado hoxe, -da e mesmo o 14-0, con todos
que é chegar á negociación co- os elementos en contra, cunha
lectiva coa unidade sindicar sufi- . tremenda campaña dos · meios ,
ciente como para conseguir que .- de comunicación que taparon ?
esas mellaras se sustáncien en existériciá .dunha convocatória
convénios colectivos. E por outra diferenciada, o certo é que Galiparte, ternos unha posibilidade za significouse 'por ser un ha das
aberta de activLdade institucio- nacionalidades .do estade onde a
nal, para a cal tarñén é necesária folga tivo maior incidéncia e, por
outra parte, as mobilizacións que
'ª unidade ·dos sindicatos, atra- se
fixeron por parte dos sindica'vés das autoridades autonómicas, da .acción de governo da tos galegas e dos estatais non
eran -proprocionais a esa repreXunta e da execución dos orzasentatividade
que se presupuña
mentos deste ano, sobre os que
aprioristicamente. Houbo mesmo
pensamos que hai partidas .. que
várias cidades importantes onde
. permiten . facer causas .. Ternos,
as manifestacións nasas foron
os sindicatos, que esixir da Xunsuperiores en núme·ro e, en ca<ia que eleve. a sua política, no
sos corno Vigo, houbo-Úríha mosentido de poñerse á frente das
reivindicacións que poden facer- bilización moi lmportante, de. se desde aqui con toda xustícia, mostrande> que estamos aí e que
hai que contar con nós.
esixindo do governo central, péNon creo que .a prioridade de
sie a que esteña o mesmo partiUGT
e CCOO sexa hoxe en dia
do nos dous, o respeito á Galiza,
a de funclir ao sindicalismo náno reparto de fondos do FEDER,
cionalista é desde logo non van
no FEOGA, no Fondo de Compensación lnterterritorial etc. conseguir afogarnos, porque estamos aqui e hai unha gran parte
Para conseguir isa, que está tan da cla.se -traballadora galega que ·
ao alcance da man, e que se non comprende a nosa sensíbilidade .
o conseguimos agora coa sensi- e apoia. a existencia de sindica- .
bilidade que hai entre os traballa- tos galegas. Non teño logo nendores, non ' o conseguiremos gun medo a calquer táctica de
nuhca, o que fai falta é que nos CCOO e UGT de prescindir dos
poñamos de acordo os catros sindicatos nacionalistas, o que si
sindicatos. Lamentabelmente, eu creo é que seria absolutamente
estou persoalmente conveñcido errado para os intereses dos tradisto, cr~o que CCOO, igoal que balladores.
'
O

Algunhas tarifas aéreas a vários pontos do mundo que pode visitar. Non Lagos ................... ........... 7}.250 pts. Hong Kong ............... ;..
Luanda .. ............ ..... .... ... 112.050 pts. Jakarta ..... ....................
están todos os que son e, ademais, existen sempre várias posibilidades Marrakech
...................... 39.100 pts. . Karachi ......... ..·..............
· de billetes ~ cada pontp. Aqui vai unha cativa mostra a xeito de orienta- Nairobi ... ................... ..... 85.000 pts. Kathmandú ..,... .... ... .. ...
ción.

Tod~ · os

précios de ida e

v~lta.

EUROPA
Amsterdam* .................. 29.000. pts.
Atenas· .... ......... .. ... .. .. ... . 44.500 pts.
·- ~- -

·-

Bruxelas ...... ..... ...... .. .. .... 42 .850 Pts.
Copenhagu~

... ...... .... ..... 58.350
.Estambul ...... .... .......... ~ --- 39.000
Estocolmo ..... ....... ....... .. . 72 .300
· Frankfurt* ...............-....... 37.500
Xenebra ........ .............. ... 44.200
Londres ... ... ·............ ..... ... 28..400
Milán ........ .. .. .. ....... .. ....... 52.250
Oslo ................ .. ... .......... 70.850
París* .. ... .. .... ... .. ... ... .. .. .. 28 .000
Roma* ........................... 30.000

pts. ·
pts.

pts.
pts.
pts.
pis.
pts.
pts.
pts.
pts.
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Consúltanos sobre calquer proxecto de viaxe,
podemos axudarte organizalo.
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AMÉRICA
'""'New York*" ............... :.... 53.500 pts.
Chicago ..... ............. .. ...... 83.500 pt.s.
L. Angeles/S. Francisco. 94.500 _pts.
Miami ......... :... ·
.. 88.400 pts.
Montreal .................... ..... 82.000 pts.
México ............ ... ·.......... 104.900 pts.

Tánxer ............................ 19.950 pts.
Túnez .......... ,... .... .......... .. 32.900 pts.
ORIENTE*

135.500
133.500
101.000
122.000
Manila .. : ........... ............ 152.000
Pekín ...... ........ :.......... .. . 144.000
Tokio .. ........... ............ .. . 168.000
Singapur .. .. ... ......... .... .. 107 .500

pfs.

pts.
pts..
pts.
pts.
pts.

Guatemala* .. .. ..... : .... .. .- 126.500 pts.
¡:itso
Kingstón ..... .................. 1.09.900 pts.
pts.
La Habana .......... ......... 102.900 pts.
Amman/ Damasco ... ........ 96.000 pts.
Managua .... .:-: . ........, ..... .122.500 pts.
Bangkok .. ..................... 112.000 pts. AUSTRÁLIA/OCEÁNIA* Panamá ... .. .. ... .. ....... ... .. . 121. 900 pts.
Colombo ............... .... ... .100.500 pts. Auckland ........ .............. 249.000 pts.
San Juan/S. Domingo .... 95.400 pts.
B_ombay/ Delhi ................ 92.000 pts.
Melb_oume~Sydney .. :.... 163.000 pts.
Asunción/ B. Aires/Montevideo*
. ... .. .. ...... ..... .............. . ... 109.000 ,pts. . CARN1WAIS EN NEW ORLEÁNS ..
Bogotá ............ .... ....... .. 125.500 pts. UA ha viaxe para participar no Mardi Grass, os camavais de · New Orleans, a
· Caracas* .. .. ........... .. ... .. 111.000 pts. cidade berce do "blues~, que neses días ten unha marcha "delirante e desmadra·
Urna* .......................... 124.000 pts. da": Data: 30 de Xaneiro ao 14 de Febreiro. Précio: 116.000 ¡:>ta.
Río de Janeiro* ... .......... 99.000 pts.
Santiago de Chile* . .. ... 123.000 pts. · Nota: As tarifas con asterisco (*) son -desde Madrid, o resto con
Sao Paulo .................... 102.000 pts. saídas desde A Coruña, Santiago 01:.1 Vigo
·
ÁFRICA*
Abidjan ... ...... .......... :....... 86.400 pts.
Alxer ...... :.. :....... ... .......... 23.500 pts.
Bamako .. .. ... .. ........ .... .-.. 75.400 ptas.
Casablanca
.... 27.400 pts.
Dakar ..... ................. ...._.. .. 69.400 pts.
·o Cairo .......................... 68.000 pt.s.
Harare ................ ......... :.. 90.000 pts.
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· Rpndo de Soat· Pere, 11. 6º 3o.~ 08010 ·Barcelona· Tlf.: 302 50 81
Ledesma, 7. 1º izqda·.48001-Bilbao·Tlfs.: 424 42 65-424 22.15
Rodriguez San Pedro, 2.0f. 1202·28015-Modrid·Tlfs.: 44511 45
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30 ANIVERSÁRIO DA REVOLUCIÓN
As críticas non escurecen. a .certeza·dos princípios .revolucionários

Cuba: ·no ponto de mira
A sitüación política cubana . llanza a nengun nível, co raseir,o ·
está sendo o centro de
co que medimos o rioso próprio
atendón dq conxunto do
país, sen ·ter en canta milleiros
sistema capitalista .
de condicionámentos que fan
,
rf ·
que as realfdades duns e · dou. internacional•· pe eit~mente· tros, sexan absoíutamente · dife~ tele-dirixida e encamiñada
·rentes? Téñense lido valoracións
a un obxectivo: demostrar
sobre Cuba nos últimos días,
que a única alternativa q~e
que denotan un descoñecimento
ten Cuba para subsistir, é
total· daquela realidade, ademai~
apearse da burra na _que
de denotar unhél falla c;ie respeto
montou hai 30 anos. O
absoluta á casa do viciño.
debate céntrase en
.Un ha cousa é opinar que Cuba
· desmantelar a xustificación
debería abrirse cara fóra na me- ·

dueto da política de relacións internacionais e das ·andainas doutros países dos que depende en
boa medida. Esta crise económica, vencellada á situación. política -internacional propioiada pola
perestroik~ soviética, fai que dalgun xeito, se tambaleen as estructuras ou os valores proprios
do país. A sociedade cubana
vive fondamente hoxe este debate, e internamente, estanse cuestionando cousas ·que . posibel-·
mente h~i dez anos, nen se
dida en que as súas própria con- cuestionaban nen habia condique no··séu dia,_ serviu de
dicións obxectivas o requiran, e cións obxectivas par~ cuestionamóbil para levar a cabo esa outra é . afirmar rotundamente las.
mesma revolución.
que "Fidel Castro é un dictador
certo.
rexeitamento. que as
0
Estamos asistindo a unha "movi- . semellante q. Pinochet" · Calquera · novas xeneracións cubanas (dos
da" nos meios de comunicación, parecido coa realidade, é puro 45 anos para abaixo) teñen dos
descoñecemento das mésmas fi.:.
na que non poücas plumas .se losof_ias que moven a un e outro métodos que se empregan desde o poder, non teñen en absolusuman non se sabe con qué in~
tencionalidade, oü non' se sabe dirixente político. A iñoráncia que · to tintes · de contra-revolución.
Tampouco se cuestiona que o
moi qué se lles coce a eles, ou promov.e esta~ afirmacións,· é
qué cocido perden , ou até qüé' , m~sma que promove ª.de quen . sistema político que· impera en
ponto lles molesta que up país afirn:a!l gue todasª~ dictaduras · Cuba, sexa un erro ou un fracafaga .da sua- capa un sáio. Unha . son ·iguai_s, s~xa ~?scista ou sexa . so. Todo está perfeitamente xuscampaña orquestrada na que só ª do proletanado ·
tificado, ·e grácias precisamente
se tén er:i canta para despr'esti:- Crise económica e a esa revolución e ao seu desenxiar, argumentos que de par· si . necesidade de abrirse
volvimento, en Cuba ninguén
quedan invalidos, toda vez que_
'
·
pode negar xa (nen fóra de
pretende ' medir cun raseiro Cuba viv.e evidentemente, unha Cuba), que foi a sua salvación.
que non serve,_unha realidade. crise económica forte, que non Esto xa non é tema de debate,
De qué vale que. ten~emos xulgar deixa c;le ser producto non só .da ' porque é un feito recoñecido
a un_país co que non hai ~eme- . sua · pobreza senón tatnén pro- . mundialmente (a non ser que-al-

ª

se

guén se empecine en negar a
.realidade).
Na sociedade · cubana ten de
s'e dar o debate sobre o avance
da sua revolución. Pero este debate non conleva cámbio de modelo social. A xente fala -é. certo- de abrirse, de apertura nas
saídas de Cuba; e milleiros de
de.talles máis que nó conxunto
da poi ítica de Cuba, non deixan
de ocupar o lugar do a_necdotário
pero en nengun . momento se
cuestiona, globalmente, o feito
·da revolución. A aplicación dunha per~troika eri Cuba, en nengun momento deberia ser como
a soviética. Certos cámbios, certos acomodamentos ao desenvolvimento social -deseñada
desde a própria sociedade cubana-, si p0den ser moi necesários. Querer abrir fronteiras en
Cuba para deixar sair á xente,
non significa que esa xente teña
intención de "fuxir" do país. Ademais, o máis probábel é que a
xente que saia e vexa o que hai
fóra (paro, fame, delincuéncia...),
volte para dentro antes da cantada do galo.
Posibelmente, sexa necesário
-e seria un ponto para afianzar
moitos valores- que esa xente
comprobe fóra o producto que

arroxa o sistema caJ:>italista. Así,
valoraria í!láis o que ten. Moitas
veces só nos decatamos da importáncia do que ternos na casa
cando saimos fóra dela e ternos
que- prescindir de tela.
Xogando ' co amplo abano de
posibilidades, cabe tamén subliñar que Cuba, que depend~ económicamente ·do dólar e da
URSS, verase abrigada a variar
a sua táctica ou a sua estratéxia
en función dos seus próprios intereses. Pero ninguén se cuestiona se ten que variar os seus
·
obxectivos.

O ascenso da xeneración
que non viviu o tempo
anterior á revolución
Do que non cabe dúbida xa, é de
que o grande mónstruo da social-democrácia burguesa, a do
"bienestar social" aparente que
esconde ou neutraliza as misérias internas, o modelo social europeu que se nos fixo tragar
aquí, téntase aplicar aos países
latinoamericanos ainda que sexa
con calzador. O trunfo da socialdemocrácia europea é compartido tamén cos Estados Unidos,
da mesma maneira que é compartido o intento de desmantelar
o sistema político en Cuba, por-

.UNHA REVOLUCIÓN MÁIS GRANDE QUE CUBA
HERMINIO BARREIRO

e

'!La revolución. vivirá · 50, 60, 100
años" ... Máis unha vez f3 certo: "ás revo- ·
lucións son ·a~ locomotoras da história",
com9 dicia Lenin. Sori saltos xigantescos. na história. Nada do que ven des- _
poís pode ser igual que antes. As revolucións son a única saida posíbel da ·involución histórica, do estancamento. Mentres o comportall)ento histórico sexa o
que coñecemos, sabemos que ·as per. soas loitarán serripre contra a inxustícia,· ·
contra a explotación e contra a opresión.

non só tratan de desmontar o significado
histórico da sua própria Revolución. Un
xornal de Madrjd, nun editorial do 16 de
Xaneiro ("Asi se escribe la historia"), insinuaqa tamén que os herdeiros da Revolución de Outubro trataban de desmontar a sua própria Revolución e que o turno da crítica xa lle estaba chegando a
Lenin. Non cabe dúbida de que hai ~n
viven tomándo os seus soños por r alid.ades. E a Revolución é, efectivam nte,
un mal soño da burguesía. Non é verdade señores de "El País"? .
Pero aí está a Revolución Cubana no
~~~iÓ~~:~~~ios e de s0!idariedade inter- . · ._~OS LIDERES SON, DE
seu XXX Aniversário. Aí está unha pequena ill~ do Caribe actuando no mundo
Non hai liberación naGional _posíbel se- ·
MOMENTO E
cun
que os seus habitantes
nón vai acompañada pola liberación soPARTICULARMENTE NOS · nuncaprestíxio
poder.en sospeitar. Aí están os
cial. Non hai saida para o mundo súqde- .
seus milleiros de mestres, médicos e
senvolvido fóra do socialismo. O neocoPAISES DO TERCEIRO
técnicos axudando a múltiples países do
lonialismo. non lle deixa outra sai·da ·aos .
MUNDO. ELEMENTO
mun.do oprimido a sair do s·eu desenvolpovos oprimidos da Ásia, África e AfnériFUNDAMENTAL NOS ·
Aí están os seus victoriosos
vimento.
ca Latina. A situación chegou hoxe a HPROCESO
' S
so!dados que veñen de regres'ar á pátria
mites case insoportábeis. Pretísase,
despois de cumplir modelicamente a sua
como di Fidel, unha nova orde económiREVOLUCIONÁRIOS'
axuda internacionalista. Aí están as suas
ca 'internacional. A asfíxia xa está a cheO xénero l")umano. é un ser raéficalmente . fronteiras abertas para todos, a discugar á periféria dos países capitalistas· desenvolvidos. Nó.s · estámola a padecer.
revoh:1ciónárío e transformador, como x_a sión libre de cidadáns de todo o mundo
Unha ou duas revolucións xa non serian
dixera Rousseau e sentenciou Marx. · nas suas cidades, na vilas, no campo,
abando para .solucionar a dimensión pla.:.
Pero a burguesia da época imperialista · nas praias. Vaian e vexan, señores burnetaria do_probl~ma.
renega incluso das .suas · orixes históri- gueses, e logo · dígannos que seguen a
cas. Aí está a campaña difamatória per- ser probes. Claro! Son pouca xente para
"En estos tiempos de confusión, ¡socialismo o muerte!, ¡ma~xismo-leninismc:i . manente aos mellqres princípios e as · loitar.corttra os poderes do império. Pero
o muerte!", berrou,Fidel en Santiago o 1 · . eséncias ..da Revolución ·Francesa do intenten doblegalbs a ver se o conse1789. Rara evitar novo~· cámbios revolú- güen ... .
de Xaneiro. Berros que 'Son consignas
cionários, reneg~m inclµsa da sua própria
revoh.:icionárias na hora do renacimento
REVOLUCIONS SON
Revolución; non a recoñecen, . non se
do capitalismo selvaxe finisecular. Non
se pode .ceder diante da chantaxe apo-. sinten dentro dela. Teñen medo.
SALTOS XIGANTESCOS
Estamos a vivir, aqui e agora, certas
calíptica. Se o capitalismo non renúncia
NA
HISTÓRIA. NADA DO
· á sua capacidade de destrución do pla- · manifestacións · deses medos. Medos
norí
preeisaménte
dunha
_
revolucioil,
seQUE VEN DESPO-IS PODE
neta c5 socialismo tampouco podera fanón simples·mentes de c~rtos movimenéelo. Porque, xa se dixo, "é mellor moSER ·IGUAL QUE ANTES'
tos sociais. O 14-D a data- da referénrrer de pé que viver axoenllado' 1• E non
cia. A pártires dese momento, os meios
E frente a istes feítos .clamorosos: ain- .
son OS pavos asoballados. do mundo· óS
da ternos que aturar as impertinéncias
que e~tán a provdcar esta situación . . de comuni9ación da búrguesia _:.que
son practicamente todos- está a levar
dun fato de renegados da intellígentsía
Quen vulnera os princípios universa:is e
a cabo unha intoxicación feroz da opieuropea, que se permiten demandaraos
os . valores comuns· da . humanidade?
nión pública.· O descreto de .todo movixestores da · Revolúción un · referendo!
Quen se amosa intolerante nas suas pomento revolucionáro ten unha mensaxe
Pero, . que referendo, señor Claudin, ·sesicións de clase e na defensa exclusíva
ñor Goytisolo, señor Arrabal? (que pinta
dos seus intereses? As clases dómihan- . r:noi élara: non se movan que non paga a
pena; as revolucións son inúteis; todó
vostede en semellante compañia, señor
tés do mundo capitalista están dispostas
funciona igual con . ou sen revolucións,
Fellini?) Que autoridade moral é a sua
a todo con tal de vencer. Pero así "non
despois de quedar - en evidéncia, máis
. se negócia". Asi ñon se reequi'libra ·a si~ · nada muda; as revblucións non son unha
solución para os problemas sociais... É un ha ,vez, diante ·. dos seus pavos con
tuación internacional. Asi non se traballa
pala paz.
·
djfícil imaxinar maior cinismo. PorqlJe
ocasión do referendo da OTAN, coa folTiña . razón Fidel cando dicia" "Hemo"s
hecho una revolución más grande que
nosotros mismos". O significado histórico da Revolución Cubana está moi por
riba das dimensións físicas e humanas
de · Cuba. Proxéctase .ao longo de~tes
anos como un faro xigantesco sobre o
mundo e o seu resplandor está a guiar .
· · dia a dia o mellar d9 que. acontece na
América Latina, na Africa, nos grandes·
espácios do Terceiro Mundo. A Revolución Cuoana é o referente máis querido
cja xente asoballadn. J_.ección permanen-
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- ga xeral do 14-D? Como se pode ser tan
cínico, sen inmutarse? Por que tanto resentimento e tanto rencor? Que intereses inconfensábeis ocultan? É difícil entender tanta maldade, tanto ódio gratuito . .S~n ciumes? Teñen algunha conta
persoal pendente coa Revolución Cubana?
Non están de moda os líderes. A modernidade di que non están de moda os
líderes. Pero os líderes están aí. Fidel
está aí. É certo que, cada vez máis, as
masas son e deberán ser as verdadeirfls
protagonistas da história, pero, de momento, e particularmente nos países
. atrasados, os líderes son un elemento
fundamental nos procesos revolucionários. Sen teoría revolucionária non hai
movimento revolucionário. E sen dirección revolucionária non trunfa a Revolución. Fidel é hoxe elemento capital no
desenvolvimento da Revolución Cubana
• e nos movjmentos revolucionários de
todo o planeta. Como el mesmo di xa
non é necesariamente insustituíbel.· A
Revolución continuaria sen el. Pero, por
que ian os cubanos prescindir del agora? Por que permitirse semellante descapitalización política? O carisma de Fidel,
a sua t~lla como dirixente revolucionário
hai tempo que non é só cubana. Fidel é
un líder continental e mundial. A sua preséncia na vida política xa non depende
só dos cubanos. Fidel pertence plenamente ao movimento revolucionário en
todo o mundo. Antes de .que el se fose
haberia que escoitar a toda esa xente.
Por isa el sabe moi ben que non podei
irse. Porque é necesário para todos. Na
América, xunto a Simón Bolivar, Fidel.
Despois de Lenin e Ho-Chi-Minh, Fidel.
, Saude, compañeiros no XXX AniversáO
.río da Revolución Cubana!
Herminio Barreiro é profesor na Faculdade de Filoso- fia e Ciéncias da ºEducación da Universidade Galega.
No 1971 gañou o certame convocado a nivel. mundial por Rádio Habana "Conmemorativo da derrota
imperialista dé Praia Girón".
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EXPECTACIÓN ANTE o FIN DA TR~GUA

O governo enviará meiadores ··a ·Alxer

·A detención .de JoSu Tel-nera
_desviou a átención
do "pacto ·anti-violéncia"
Esta -vez volcáronse todos cos
ordenadores.' "Josu Ternera tiña
· un~ pbtente ordenador de peto",
ad1antou a fonte informativa non
identificada de r,igor, e todos os
intoxicadores do mundo lanzáronse tras da pista. Claro que
. desta volta atopáronse coé;l infor-·mática, e ·a ·partlres de aí resulta
· máis.difídl sacar "softwares" que
papeis de Sokoa.
Algo entenderon os corifeos.
do sistema: falar de desarticula~
ción da" "dirixente de ETA" ademais de ser falso, deixa aos narradores bastar:ite en entredito.
Quizais por isa, nesta op.ortunidade, optaron pola cautela e, ordenador .. á marxe, apenas se
atreveron a esbozar timidamente
. algunha distorsión. Millor era esperar outras ocasións máis doadas.
'
A . detención · de José António
Urrutikoetxea prodúcese aos
poucos dias· de ·que ETA fixese
.un ha .oferta de trégua, que colleu
ás forzas reformistas de Euzkadi
tentando porse de acbrdo en or·ganizar uns fastos aos ·que, afinal, non conc,urreu algunha "p6que ademais de ser un símbolo
volveu a sua personalidade e. ao que nengunha persoa . debe. ma donna". A falla de repercumos renunciar. Pero tamén está
imperdonábel do trunfo dunha educación, con todo isa feíto.
sión entre o povo, os asinantes
claro que todo iso que criticámos
revolución, Cuba segue ocupan- Agora a xente pede máis, e posido "pacto anti-violéncia" quixeen Cuba ou .calquer outro sistedo un lugar xeográfico moi estra- belmente non entenda que ainda
ron conmemorar' o :aniversário de
ma político semellante, ainda
téxico na política internacional.
teñan que facer garda cun arma
tan brilante evento para conconon o ternos aquí, nen irnos cana mazán do COR corresponlarse entre eles e . constatar os
E hai causas que entre podemiño de telo. Ou acaso no Estadente.
Posibelmente
haxa
certo
nulos efeitos do acordo. Garai..:
res non se perdoan: unha delas,
do español existen esas ·liberdakoetxea, en plena ·campaña preé que trunfe un sistema político parasitismo en canto á mantenza
des iridividuais modelo socialde..:
eleitqral europea; pensou máis
aposto· non se lle pode perdoar do dogma marxista-leninista, e
mócrata-liberal? · Ou é. que aqui
se
confunda
ser
marxista
con
ser
nunha
v~?- na imáxe e ·puxo a
a Cuba que sob~eviva (e de qué
- se respeitan os direitos da pernota diferenci~dora coa ·sua aumaneira!) co boicot económico estático; claro está que o avance
soa a desenvolverse cunha vida ·
.sénc!a.
dos EEUU; non se lle pode per- dunha sociedade marxista, signidigna?: que lle pergunten aos
fica
un
logro
e
unha
evolución
A oferta, e sobretodo a consdoar que con todos os atrancos
parados, aos marxinados sotatación de que o Governo cenque se lle puxo, Cuba acadase que nunca poderán dar os paíciais, aos artistas honestos, aos
un nivel cultural eloxiábel; non se ses capitalistas, pois que caretraballadores, e ·a r:noitos sectocen
de
valores
humáns,
entre
lle pode perdoar que teñan unha
res sociais. Non é que xustifique
outras
causas.
Todo
isto
pode
Seguridade Social que para si
eu o que non ten Cuba en base
.
ser
necesário
en
Cuba,
e
incluso
quixeran os países capitalistas, e
.ao que tampouco ternos aquí;
un nivel na educación envexábel. pode estar senda reclamado
pero non se pode tampouco .ser
-pala
soci~dade máis vangardista
Hai moitas causas que non se lle
tan cegos como para tentar arrade
Cuba.
Pero
o
que
non
se
poden perdoar a Cuba, e máxinxar a casa do viciño, sen ter a
mo cando o seu líder é un arro- pode é confundir esto e darlle a .nosa (etellada. A prepoténcia
volta
a
tortilla
por
intereses
alleos
gante e orgulloso xefe de Estado
nunca foi boa; e só o tempo e a
_que luce os seus logros (ainda . a aquela realidade ~ De entrada,
história teñen a resposta. E por
compre ser respeitosos ·e humilque ás veces peque de ostentasuposto, o próprio povo cubano
des, porque o povo · cubano é
ción) . .
ten a resposta,' e só ·a eles lles
maior de idade e ten a suficiente
Non cabe dúbida que ese líder autoridade para saber .qué facer . compete ~plicar a solución qúe
coidan máis comenente. Ninco seu futt,1ro. E en segundo lucarismático xa non ten no seu
guén debe impar nada a ninpaís as -mesmas condiciÓns que· gar, porque parece irrisório que
desde a Europa; e mesmo desde · ·guén, porque· entre- outras cau. tiña hai anos; posibelmente, o
sas, o povo ·cubano (igual que
o Estado español, se tente xulgar
seu discurso político merece aloutros
moitos), xa entenden de
unha
situación
e
se
tente
candi,.
guns cámbios e adaptacións
atitudes e feítos colonizadores e
cionar o futuro du11 país, simmáis que nada pºorque non se
demostraron non comungar con
plesmente por. intereses particu.:.
pode estar durante trinta anos~
eso. ·Nós bastante ternos aqui
la.res. Antes de poñer as tachas
dando os mesmos argumentos
con tentar arranxar ·os nosos
á casa do viciño, compre mirar
porque o público mudou e a soproblemas. Cun pouco de humilas
própias.
Está
claro
que
as
aticiedade cambiou. A xente que
dade, e algo menos de altruismo
estivo o dia 4 escohando ·o .seu· tudes represivas nunca gastan a
malintencionado, seguro que nos
ningu.éií. Está claro que as chaprolongado discurso, non colleu
iria mellor.
D
o fusil hai 30 anos, senón que a madas líberdades individuais, a
CARME CARBALLO
todos
nos
gastan
e·
é
un
direito
meirande parte naceu ou desen-

f

tral ia enviar -emisários a Alxer
deixou aos reformistas outravolt~
descolocados. Os máis prudentes ou, alomenos os que mellar
coñecen as raiceiras do chama. do "probleí!la basco", presionaron esixindo que estas conversas
se ·a1ongar-an ainda, isa si, sen
entrar ..en temas políticos". O
PSE-PSOE e máis EE, que dá o
:mesmo, seguiron coa desgastada cantilena de "medidas xenerosas ·de reinserción" e de "entrega de armamento". HB, pala. ·
sua banda, reflexionou máis
unha, vez, sobre a importáncia da
~egociación, e adiantou. que sena lamentábel ·que se despreciase un ha nova ·oportunidade oferecida póla· organización armada
que, pola primeira vez, facia · un
alto o fogo unilateral.
·
A cuéstión, agora mesmo, é o
que vai suceder despois do dia
22, data na que remata ·a trégua ..
A falla ·de maiores elementos de
xuício, dous· elementos diferentes poden server ·de elementos
indicativos. O Governo ven de
anunciar que enviará -senón
· están xa ali- meiadores a Alxer.
Pero, paralelament~, entre o fiscal de estado "ABC" e os serví~ .
cios especiais correspondentes
m9ntáronse unha ampla operación intoxicadora arredor -de Txema Montero, eurodeputado de
HB, tratando de zapuxar de
paso, ao conxunto da esquerda
abertzale. Por iso será importante seguir o evoluir dos acontecimentos nas próxim~s semanas.o
PEPE REl/OONOSTI

*
*
*
*
*
*~
*
*
*
*

A

r

.. .....
-

VEN E DESCUBRE

um NOVA

AVENTURA EN

Joj
IALURIZ

*
*
*
*
*
*
*
*
*º
*
*

A

r

·AlfOSAtDIA-

Empresa Xoma11stica Editora: Promocións Culturais Galegas.
C:..seilo de Administración. Presidente: Franci~· Ca.rPallo.
_
Conselleiró Delegado: Ramón Fernández. ~retárto: Fernando c.unarro.
Vogaia: Cesáreo Sánchez. Aµrora Pereira, Eloi Villada, Manuel Femandez,
Manuel Veiga, Xosé M~ Dobarro e Antón Fernández.
.

P.É RlóDICO GALEGO SEMANAL

Director: Alfonso Eiré López.
Redacción: Manuel Veiga,
Luca de Tena, Xan Carballa.
Correspoñdentes: Sabela Foxo (A Corui'ia), Hernán Naval, lnma Eiroa (A
Mariña), Lois Castro (Curen~). Laxe Grande (A Ga~da) , X~n Decampo,
Carmen G. Ares (Compostela). Enrique S~nfiz. Mana Xesus Arias (Ferrol) , .
Francisco Arrizado, Lino Braxe (Lugo), X.A. Suárez (0 Candad~). Carlos
Méndez (Vilagarcia), Pepe-Rei (Donostia), Teresa Toda (Madrid), Joan Retana
(Barcelona). Gon(:Blo Nuno (Porto). Manuel Vilar (Londres).

Gustav~

.
• Colaboradores: Manuel Hartas Vil~nova, Antón Baamonde, F.rancis.co·
A
M Ch

•

Cid,~-

X.

Cesar.Va~ela,

M. Aldea.
Larrosa Vila,
Xosé M. Salgaqo J.A.M.,
Xesús López Témez, Xoan M. Carreira, Xose Lodeiro; Fe".'ando M. Vilanov,a,
Xesus Torres, Suso Piñeiro, Domingos Prieto, Carlos Duram, Xesus ca.mbre .
Mariño, x.M. Eiré, Eric Ducheteau. Begoña Moa, 'Alfonso Riva.s, Xaqu1n
.
Agulla, Fernando Carballa, M. Fernández !;llaneo, .v itar Vaqueiro, Antóri
Mascato ,. Xurxo Estévez; Xico Peña. Xoan M. Estevez, Manuel Lue1m Rey,
Anselmo LópeZ'Carríiita, Hernán Naval, A. Cordero; Lu.pe C~s '. Fra~c1sco A.
Vidal, Xavief Seoane, Ricardo Rivera, X.X. Piñeiro Cochon, Placido Lizancos,

Fotograffa:Anxel Iglesias, Chu~ Garcia, M~ncho Rama, X. Marrl[I, _Che, X.
·M. Fontán. X.L. Diaz, Nelson Gómez, Moncho Iglesias, Al~xandra 01~, Xosé
Luis Suárez Canal, Manuel Sendón, l)no Viz, Xc¡sé M. Alban, E. Retmondez,
Gelmi Álvarez, Tachi Castro.

Xesus Campos, Manuel Estrada, Gonzalo V1las, Alexandre Ban~oi¡.
Bernardino Graña, Carlos Oliviiira, L. Casado Cadarso, Miro V11lar, Manuel
Santiago, Margarita Ledó Andión, X.L. Iglesias.
·

Deaei\o Gráfico' e Montaxe: Xoselo Taboáda, Guillermo Gómez, Carlos
Soaxe.

Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreir~. Calt Calros Silvar, Ferreiro, Fefo,
Xulio Gaioso, Anxo Baranga, Tokio, Hel'fT\ida.
Alléneiaa: Nov9sli, ADN, Prensa Latina.

Comtcclón Llngü!atica: Fernand9 Carballa.
Publlcldade: Xosé Femáhdez Puga (Director), Juan Louz:an (Madrid - Telf.:
91-467 31 33).
Suscripci6ns: Blanca Costas.
Dintec:Í6n e Admlnlstr;aclón:' Rúa Pontevedra, 4-5° (36201 Vigo) ~
Apartado de Correos 1371' (36280 Vigo) - Teléfonos: Administración,
Suscripcións e Rublicidad!l (986) 43 38 30 Red!lcción (986) 43 38 86. Telefax
., ¡gs6) 43 36 24.
•
Imprenta: E.e. C-3 1g55,.
. Depósito Legal: C-963-1977.

ISSN:. 02-13-3105.

~

A NOSA TERRA non se identifica necesariamente cos artigo• de
opinión publicados nas auaa páxlnaa reepeltando a independéncla
dos set.ia autores; non se mantén ccirreapondéncia sobre orixlnala
non solicitados. Está permitida a repi'oduclón sempre q"8 se cite a
prÓCedéncla •

C-aro~all_o._xe_su_p_Goo~zá-lez_G_óm_e_z._M_an~ue-IR-iv-as_.x_e_su_sv_eg_ª~·~·~ºu_zª_··-·~~~~~~~~~~~----:-111111111111111~--.'.:~~~:._.:_-+.~~__:_.:;__~~~~-:;:--~~~~~~~~-:-~~~-

c ·ARTAS :·
co nó campo: acadaria parecida r¡inguén coñecerá a bisbarra de
A MARIANO ABALÓ
ou
mesmo superior produción Ferrolterra. Que ninguén esqueza
' XOSÉ LOIS ··
A par da tua carta atrevo-·me a
agrícola coa metade da povoa- que viven vários milleiros de perexpresar unha. série 9e conside.:.
ción campesiña . . E para que te . soas do marisco e peixe da ria.
racións e reflexións, que en nendes conta da nosa situación dun . E que poderian vivir perta das
gun ' caso pretenden erixir-se
xeito total, ten por canta que en cinco mil (contando os traballos
como verdade absoluta, se ben
·1939, Exipto tiña unha povoaCión. indirectos que conleva dita laconfio en que non crie ol.Jtro recilabrega do 46 % . · Asi daraste ooura). Que un cultivador domatal de réplicas e contra-replicas
carita
do tempo .do noso atraso risco pasa facilmente dos dous
como as que estamos a sofrer.
e colonización brutal (ben enten- millóns de pesetas libres o ano.
1.- Non vou entrar en qu_en é
dido que a grande masa de cam- Que haberia persoas, libres,
máis nacionalista que quen,
pesiños
que malviven das suas auto-emP,regadas, don os' d? seu
quen m.áis de esquerda-ou máis
terras é produto do -desenrolo e traballo. E que desexa alguen ser
revolucionário. Parece-me abnon ao r:evés, como supoño que un número nunha nómina e que
surdo .e esteril, entre outras cou-:.
xa imaxinarás, quer dicer, o sub- o boten cando lles pete fóra?
sas porque, se cadra, non nos
desenrolo ·é un produto da colo- Desexa alguén estar cobrando
paríamos dacordo xa desde os·
nización e nunca a colonización esa "miséria mínima!' que está a
critérios a utilizar.
produto do desenrolo).
sinar o governo do estado men2.- Esquece a división ehtre/
Por
fin,
e
para
non
cansarte
tres
lle dé boas ganáncias aos
.
unha dirección "ehtregüista" e
con dados e cifras que tanto nos empresários italianos, e xerma- ."reformista" do BNG e unhas bamagoan, sábete que como está nos, e cando non gañen tanto
ses próximas aos vosos. postula-.
universalmente demostrado a (un, dous ou cinco anos) botalos
dos. Non é certa, e, ademais, tocontribución de capital dos paí- ás ruas sen lles quedaren nen
mos pr:ecisamente as bases os
ses colonizados ten como mani-· ameixas ~ nen ostras, nen troitas,
que' descalificámos Q voso protestación a da forza de traballo.
nen... esperanzas, sequer? Coixecto e atitudes na Asamblea do
A emigración cara a Europa do que non. Por iso, perguntome
Carballiño.
·
Occidental (a Europa dos mono- eu , onde están os partidos nazo3.-,- Deixade de considerarpólios representada en Strass- natistas da bisbarra do Ferro!?
vos mártires do BNG. Unha coubourg), é de 199.305 traballado- Como é que desde os Concellos
sa é manter unha disciplina flexíres, ti:(n só na década que vai de de Fene, Narón, Mugardos (de
bel e. respeituosa e outra moi dique non somos autonomistas. . Jeite- polo que escrebeche as li1964 a 1973!!!
Ferro!, non me lembro porque é
ferente carecer dela. Estraña-me Que o español · taiTipoúco vale ñas de pomposo título de Solidaque un "niarxista-leninista" coma porque non somos españois e riedade entre a Galiza e Euskadi. · 'A colonización da Galiza foi bastante atípico) non hai declati esque~a alto tan elemental. O non ternos por _que aturar unha . Confio que sexa ignoráncia, e a posíbel e é posíbel pala ligazón razóns contundentes e apoios
política ·e económica da burgue- para rexeitar e ver con lupa as
·certo é ·que vos estabades incó:institueión 'foránea. Qüe· pórén o fin de disipar as néboas do des-, .
./ modos dentro· dunha frente que Parlamento ·Europeu si vale, por- coñecimento aí che van estes sia autóctona coa metropolitana. instalazóns mortíferas que están
Cando a burguesia monopolista a facer as transnacionais? Ou ...
non podiades controlar e buscá- que desde el se poden dar- a co- apuntes.
intenta desembarazarse dos só- é que teñen medo a "mallarse"?
chedes o xeito máis teatreiro,
ñecer os-.próprios desexos de·
Galiza, a nosa Pátria, _é unha cios indíxenas, como resultado É posíbel que toda unha comarchor:ón e anti-democrático de autodeterminación, aínda ·que,
nación colonizada.
das sucesivas concentracións . ca sexa tan parva que se emposair.
. craro", non sexamos europei~tas.
O colonialismo é u1Jha conseOs factores que derivaron Curiosa argumentación, se é que cuéncia do descenso da taxa ga- capitalistas, a ruptura poi ítica é leire derriba duns postes de trano caracter "herético" do BNG entendin ben os vosos posicio- nancial no centro capitalista e a. xa un feíto (non esquezas que·os ballo para uns meses e a podan
partidos son expresións de cla- engaiolar disa maneira?
O
son, se enteridin ben os vosos namentos públicos e privados.
redución de reinvestimento de ses ou sectores de clases).
XERMÁN PITA (Serantes)
razonamentos, fundamentalmen- Desde o meu punto de.. vista (re- capital.
Por fin, compañeiro Egido, elite dous:,
calco que podo estar equivoca- ·
Os investimento.s nos países . minar 0 noso subdesenrolo im- AUTONOMIA PARA
a) A participación no Parla- . do) esquecedes que desde cal- ·coloniais xeran unha sobregaO PAÍS LEONÉS
mento autónomo, acatando unha quer institución se · pode facer .n.áricia superior á ganárrcia mé- . plica eliminar o obstáculo que Unha grande maioria dos galeimpede
a
industrialización
da
constitución que nega os nosos · algo polo Pavo. Criar conciéncia,
gas poden encontrar extranho
dia na m,etrópole:
Galiza. Botar abaixo o obstáculo
direitos como Povo. ·
si, pero tamén peqüenas, plasA sobreganáncia está en base da burguesía autóctona (nós non este artigo pois neste país como
,b) A crítica dura. e·explícita ao mábeis. obras que nos axuden
a unha cqmposición orgánica do somos uns dogmáticos e pensa- tamén noutros: Euskadi, Andalu EGPGC.
.
capital investido baixa e unha mos que tamén pode acorrer cia, Canárias, etc., desfruta-se
nun · labor cando menos a P.riori
.-Pois ben, seria bon lembrar comun.
_
taxa de plusvalía. maior que no dunha forma paralela, todo de- en maior ou menor grau dun esque· na primeira lexislatura o
tatuto de autonomía que cando
Poderia citar .vários exemplos. centre capitalista. "
pendera de múltiples factores
BNG partic¡pou activamente no
menos reconhece a existéncia
. A composieión orgánica de como ti seguramente sabes).
pero cinxireime só a un e moi pe-.
seo da devandita .institución, sen
da nacionalidade ou rexión e alqueno." O "Parlamentiño" - apro- _ capital baixa é o reflexo do ridíEntendes agora, compañeiro guns direitos. No nos? país, _o
que -se erg ueran r;iltis~nantes vo- ·bou (a instánci~s do Bloque) culo desenrolo da indústria maEgida, o por qué do noso chaces en contra. Foi o acata.mento
unha resolución mediante a cal
nufactureira e da extracción mi- mamento ás forzas formalmente antigo reino hoxe pa1s leones
. da ,;lei magna" o que criou as
se protexe o entorno do cruceiro
neira sen n.engun tipo de trans- galegas para elaborar unha can- non ternos nen isso por raro que
_primeiras acusacións de "t.rai- .· de Hio, un en.torno que estaba formación posterior: indústrias
pareza, frente a unhas xeralizadidatura ao Parlamento Europeu das concesións autonómicas o
ción" e "reformi~mo", e arredou
ámenazádo e que vós, concellais
moi pouco capitalizadas.
cos sectores máis enfrentados
paulatinamente os nasos propaís Leonés foi abrigado "manu
na vila, tiñades a obriga de d~Santiago Álvarez, un políti.co
xectos e actitudes políticas. ·O tender con unllas e dentes, e que ta.n pouco dado .a veleidades na- ao imperialismo español e mun-. militari" a formar parte dunha en ~
dial que defendese os nasos in- tsléquia híbrida á que chaman
tempo dar:á a .razón a algunlia
non o fixéchedes. Craro que se cionalistas sentaba no seu libro,
das dµas posturas. Mentres, Ma- ~ éadraé máis ''revolucionário" an- Galicia Nacionalidad Histórica: tereses máis perentórios? Enten- Castela-León, que frecuentedes agora que se trata doutra
. ria:no, tamén ti tiveches que padar pintando fae<hadas da cate- · "En 1967, mientras las empresas causa que un descafeinado cha- mente e só Castela senda León
sar pola aro e ~cata-la sen- que,
dral c0mpóstelana.
de 5 obreros constituían en Es- mamen_to ao PNV e a !;A para a a comparsa do cómico dueto.
polo que se ve, mudara o teu ca-:
Non nos parece estranho que
7. Criar un marco idóneo é un pana el 84%, porcentaje sin defensa do direito ,de autodeterrácter revolucionário.
·
rexións do noso país queiran ir·acto revolucionário como ·o que duda alto, las de Galicia alcanza- minación?
En canto ao segundo, que che
se á Galiza como Sanabria ou o
máis. Remito-te-aos movimentos ·ban el 92% .. Y mientras las de
Moitas grácias polo esclarece:
dicer. Ti e moitos dos teus comde liberación da África Negra menos de ·1O obreros llegaban en dor do teu artigo para todos c:>s Berc;o, nen qae Bábia e Lq_ciana
pañeiros da FPG criticachedes
como unha ensinanza histórica.
España al 92%, la~ de Galicia nacionalistas galegas que desta- passen a Asturias, nen que os
desde a dirección do Bloque á
bexaranos senb,m -se extreme.8.- E xa . remato, pero non ascendían al 96,9%".
pou tantos veos.
O ños e non "castelanoleoneses:·
Liga .Armada Galega, cos mes- . perder esta op~rtunidade sen faA taxa de plusvalía reflexa un
. XOSE ANDRÉS LÓPEZ GONZÁLEZ
mos argumentos que o BNG fai
ao moc;lo "Nagornokarabagés". E
Responsábel político do BNG en
cer- - che . unha petición: ~é denivel de salários máis baixo que
o próprio co EGPGC. Non estou
absolutamente normal o proceso
Euskadi
cente; e non poñas na boca dos na metrópole·. O profesor Joanegando·. con isto o. direito que
centrífugo nunha comunidade
FERROL
dirixentes da UPG causas que quim Fernández Leiceaga indica:
todos ternos a retificar "erros",
autónoma a "castelanoleonesa"
~les
nunca
dixeron
e
que
só
con
"na
distribugom
funcional
da
~enDfcíame
un
antigo
compane1ro
p(3ro si afirmo que non podedes ·
con
mais Km 2 que o mesmo Pormalícia e facendo act.os· malaba- da (ano 1975), ós salários só re- da Universidade, hai alguns dias,
achacar.:.lle ao BNG incoeréncias
tugal.
· r:es de · descontextualización .se presentabam o 57% . frente ao que ... para que escrebi.a artigos
nestes aspectos.
Non queremos deixar passar a
. 5.- Como ides lograr a inde- poden · "inter¡jretar" dg.s - pón~~- 62% no conjunto espanhol" (A de protesta, xa que os ''.darriba" ocasión de agradecer a co111cias do VI congreso. E (fuest1on
Evolu9om dumha economía peri- non fan caso, e ... os "dabaixo"
pendéncia ou a autt>determin{l.prensión e axuda dos moitos gade honestidade política.
O
férica. Decenário. A Nosa Jerra).
non len a prensa.
ción? {por certo, extraña-rri~ que
legas que pala sua cercania e la..x.AQUIN SOLIÑO(Cangas)
A causa económica deste nível
Como queira que eu so·n unha
usaras esta última expresión,
gos histórico's aderen-se a nosa
- saiarial ven dado pola enorme ,persoa chea de vitalidade e de causa e sobretodo do rexionalisque a dicer de ti non significa . A JOSE ANTÓNIO EGIDO
Be·nquerido compañeiro: escré- presión do exército indust~ial de optimismo, e creo no home, que- mo e nacionalismo desde a C.G.,
. nada pqr · amíigua).- Con slogans
a insistir no que, coido, P.N.G., P.S.G.-E.G. , · até o
.
pro d uto do grande peso ' ro volver
.,
éstéreis? · Con declaracións de · boche desde Euskadi onde tan- Jeserva;
purismo revolucio_
nário? Con ar- tos galegas e tillos de· galegps demográfic?
nasa awicultLira ~ é ~~~a~~eacI'a~~~~ ~ee~~~~ fren- B.N.G. qúen senón directamenmas de importación?
..
compartimos o Lnferno da explo- na econom1a. ,en 1977 amda tra- te a Astano. Ándase á talar do la- . te, s.i tacitamente consideran que
6.__: Un dia quixera entender tación capitalista a carón, dos .~ .balhava no agro o 47% dapopu: vadeiro dos croios. Ándase a fa- · o país Leonés (León, .Zamora e
por que tan nídia e á vez tán i~ traballadores bascos, . pregando- lagom o.cy_pada,. e esta percenta
lar das-celulosas. A, ndase a falar Salamanca) é un ha ·rexión históri·
· ·- f
T ··d - gem vai-se manter em torno ao
coerente · división insti~ucional.
~he d1~c~lpes a mina ami ian. a 45% viaté a ·actualidade" (Edelmi- da vidreira. Pero .non se fala do ca co direito como todos a ser
Teño entendido qu~ os Concécomunidade autónoma própri~. o
llos valen porque se está perto_ es~º c~~~ é; compañeiro, por- ro Lóp-ez Iglesias: A Evolu9om_ C!? . ,chumbo dos ácedós que v~n bo~ 1 •
FCÓ. JAVIER VIDAL HERNÁNDEZ ·
que tes únha imaxé distorsiona- demogr:afifJ e o emprego agrano. ~ar •. nen do chu~bo que Vpl parar
do Pavo e se pode mellorar en
Presidente da Asociación
a na . . Non se d1. ,que con estes
da da realidade da nosa Pátria- Decenario. A Nosa Terra). _, . .
algo a sua situación. Que o ParCultÚral :Alfonso IX
(Salamanca)
porque confio que nor sexa maó
. GaUza, cun subempre~o crorn- proxectos dentro de dez anos
lamento Autonomo non vale por-

.
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A, lei da•Instituto de Artes Escénicas e Musicais.
acusada de fomentar o cfuixismo e a burocratización
Entrará proximarllente a debate no Parlamento ·
O imediato debate no
Parlamento da Lei que
regula a criación do
Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais, ven
de motivar o
pronunciamento contrário
dun amplo sector das
prnfisións nas que incidiria.
Segundo esta ·longa estea
de grupos a lei "naceu sen
diálogo e só serve para
burocratizar máis e
fomentar o dirixismo
político". Bonifácio
Borreiros, Director Xeral de
Cultura, afirma que "o
pronunciamento
corresponde a unha táctica
sindical e o proxecto
pódese emendar no
Parlamento. Nós ternos
vontade de concertación".
O primeiro proxeGto para a criación do IGAEM pertence ao go- .
verno anterior, con Raquel Casal .
na Dirección de Cultura , baixo
o nome de Instituto Galego das
Artes do Espectáculo, centrado
sobranceiramente no teatro. Retirado no seu momento por AP.
e despois do "impasse" inicial
da Consellaria que preside Alfredo Conde -mantivo durante
meses a Raquel Casal- en Xullo apresentouse o definitivo anteproxecto ao que nos próximos
dias a Mesa do Parlamento asignará data de discusión en Pleno.
Ante esta eventualidade imediata un amplo colectivo de grupos tense pronunciado en contra desglosando a sua crítica en
vários aspectos dos que se destaca. en primeiro lugar, a falla
de diálogo. Segundo un portavoz da Comisión constitmda
asambleariamente ao efeito o
pasado dia 15 de Xaneiro "nunca houbo vontade de ·diálogo.
Nós pedírarrios unha entrevista
ao Conselleiro e recebeuBos
dous dias antes de apresentar o
anteproxecto E á Asociación de
Actores déuselle audiéncia para
despois desa aprobación. Por
outro lado en debates públicos
na rádio afirmaron que eles son
os que dedden cal é o mellor
proxecto e o que ten que sair
adiante" . '$ . Borreiros insiste.
pola sua banda. en que "a Consellaria ten amosado vontade
dabondo de concer~ación . Por ·
exemplo no I Encontro de Tea-

tro que se celebrou na primavera pasada no Ferrol ca naso patrocínio, e onde se discutiu o futuro do teatro. Estivemos presentes en tres xomadas de deba te. E despois houbo conversas con outros colectivos, que
non é só o teatro. Penso que a
campaña actual resposta a unha
táctica sindical, pois o presidente dos actores é de CCOO e o
SGM é tamén unha sección
dese sindicato. Hai que anotar
o · dado de que desque son Di. rector de Cultura non tiven
unha só petición de diálogo. Por
outro lado a cultura é plural e ternos ¡imosadp abondosamente ·
vontade de diálogo en moitos
temas . Non está o carniño pechado" .

damentais dos profisionais,
"non. pode existir autonomía
cando· o IGAEM vai ser un ·organismo máis da Consellaria, onde
os sectores implicados non participan nen nos órganos . rectores nen asesores --::<IUe non se
contemplan-; a total concentración _d_e poder no Presidente
do Instituto --que é o Conselleiro--,:: contradi a autonomía da
que se tala no proxecto" .
· O Instituto plantéxase para
"realizar actividades comérciais
e industriais (. .. } mesmo a meio
da promoción ou participación
noutros negócios , sociedades
ou empresp.s", e o seu orzamento será s:isignado ·nos xerais da
.Comunidade Autónoma. Para o
desenrqlo destes iins dótase de
tres órganos que en orde de preUn pro~ecto discutido
lación son o Presidente (que por
lei
é o Coriselleiro de Cultura), o
O centro do debate, amén da
Consello.Rector e o Director Xemaneira da elaboración. está no
rente .
próprio proxecto. Concebido
A respeito deste último cargo.
como "organismo autónomo de
carácter comercial" 9 vontade - os profisionais falan da. necesidade de reformular o posta e
institucional é "non ·far.:>er unha
.
convertelo nuriha dirección xeempresa pública porque entón
ral e a ·lei contempla o seu nonon poder~a conceder subvenmearriento
polo presidente a
cións nen, seria UJ1 absurdo,
propesta do Consello Rectot ,
.unha empresa privada. Por ousen . especificar . a limitación
tro lado a futura regularne'ntatemporal do cargo e outros asción --onde está o meollo do
funcionamento- debe permitir- - pectos que. pára Bonifácio Borreiros , serian desenrolados no
nos poñemos ao pairo dos vairegulamento do INAEM.
véns parlamentários e evitar o
O Consello Rector. ademáis
dirixismo polítí co de que se nos,
do Presidente, terá como . viceacusa." ·
·
·
presidente ao Director Xeral de
Dirixismo políÚco e burocratiCultura e ·como vogais natos ao
zación son as duas crític~s funSecretafio ·Xeral Técnico e máis
o Director Xerente e catro máis : .
un de libre designación pofo
Con$elleiro e tres , elexidos tamén polo Conselleiro , · "'entre
de Danza Académica de Ga!i~
persoas de ·recoñecido pr.estíxio
cia, as compañías de teatro e - .n o ámbito da música; as artes
animarnop , Vagalun;ie. Luis
cénicas e a eultura ...
Seoane, · Avento, Kalandraka,
Os profisionais entenden que
Ningures, Sarabela, Faba na
non estarían representados 'con
Dla. Moucho Clerc, Trécola,
ese organismo "que é un solapaUvega Teatro, Malbarate, Camento e doble función da meschirulo, Produccións Noroeste,
ma Consellaria" e esta afirma
Medusa, Mascara 17, Antrdido,
_que a profisión vai- ter preséncia
Danthea . Falcatrua, Tanxarina,
"e ademais tendo en conta que
Viravolta, Kaos, Teatro do .
se administran cartos públicos é
Atlántico , Escola de Teatro d~
o poder .político quen ten · que
Conxo, Escala de Expresión Rítexercer o control e non o corpomica e Dramática de A Coruna,
rativismo" .
os grupos musicais A Roda: Na
A Comisión está recabando
Lua e Muxicas e entre outros
adesións de novas grupos e coAntón Reixa e Ernesto Chao.
lectivos e anúncia que o dia que
A lista permanece aberta á
entre a lei no Parlam~nto mobiliespera 'd0 pronunciarnento dou.zarase na sua contra diante dé
tros grupos e colectivos .
D
Fonseca .
D

'

Un amplo .sector da profisión
Os asinantes do manifesto afirma que "o proxecto do INAEM
· seria o roáis retrógrado dos que
rexen nas Comunidades do Estado e está desfasado do contexto euro pe u" . e esixen a sua
retirada e a apertura dun proceso de diálogo que serva para
axilizar e racionalizar as relacións entre -a administración e
ditos sectores e elaborar un
novo proxecto de Lei.
Os asinantes, cando cerramos
esta edición de ANT. son: Coordenadora de Seguirnento do I
Encontro de · Teatro Profisional.
SGM, Asociación de Titiriteiros
Galegas, Asociación de Actores, Federación de bandas de
Música _Populares, Asociación

X.e.·

Prirneiros Encontros Cornarcais de Asociacións Culturais
A Federación de Asociacións Cl,llturais precipitou a inauguración do "Teatro Pastor Diaz

>

Con distinto xeito e en distinto
grau de participación por parte
da rriaioria das case 25 asociacións culturais en activo na Mariña. celebrouse na ·vila de Viveiro , entre os ·dias 13 e 15, o
primeiro dos Encontros Comarcais organizados pola Federación Galega de Asociacións Gulturais . Representantes da A.C .
Sementeira, coordenadora <leste
evento , valoraron moi positivamente os resultados acadados e
calificaron de "éxito estimábel"
a asisténcia de público aos espectáculos programados: a re- .
presentación de "O coronel ten
a quen lle ~screber", pe Riveiro
Loureiro. pola Compañia de Er- .
nesto Chao , e o concerto de

clausura pola Banda Municipal
de Viveiro, ambos actos no marco do Teatro Pastor Diaz da lo ~
calidade, recentemente adquirido pala Xunta e o .(joncello viveires . Antes de ·comezar a función téatral o escritor Francisco
Salinas, presidente da Federación, dirixiuse ao numeroso· público para inaugurar o Encentro
e tamén o Pastor Diaz como
centro cultural municipal, cando
está previsto para o 3 de Febrei, ro a inauguración protocolária
.pm parte do Axuntamento ·e coa
p.sisténcia, xa confirmada, do
Conselleiro de Cultura.
Hernán Naval. presidente de
. "S~menteira" e vice-presidente
da Federación, clau~urou o En-

contra ao meiodia do 15 de Xaneiro, apre sentando o con.c erto
da Municipal viveiresa como
unha homenaxe ªº compositor
basca Pablo Soroiábal, recen fi- .
nado en Mádrid, de quen foi interpretadá a primeira pantasia
da zarzuela "Katiuska" . (Sucédense na Galiza e no Estado as ·
homenaxes a Sorozábal, perante
o . agarimo e admiración que a
sua ·obra e a sua p·o lémica per-·soalidade despertaron · sempre
no mundo da cultura progresisfa. O mesmo dia· 15, tamén a
Banda Municipal de Compostela ' OÍereceu o seu habitual concerto na Alamedá á memória do
autor de "Maite").
.
Cabe sinalar, dentro.. dos froi0

tos tirados do Encontro, a partFcipación rexistada no Seminário
sotire Didáctica da Música entre
os nenas, cartelismo (a cargo do
deseñador coruñés Perfecto Estévez) e coristrucióri de títeres e
figuras para-teatrais (da man de
Xosé Manuel Seoane , director
do grúpo '-'Sapoconcho") , · asi
como a constitucÍón dunha
coordenadora comarcal de Aso- ·
ciacións, moitas das cales anunciaron a intención de se) ntegrar
na Federacion.
Os Encontros Comarc.a is de
Asociacións .. continuarán desde
o próximo 27 c;ie Xaneiro coa celebración do da - comarca de
Monforte.
D

•
Pechan dous cines de
grande
história
en
Vigo.Os cines Odeón e Tamberlick, da . empresa de Isaac
Fraga, pech9.rán as suas portas
o vindeiro 15 d~ Febreiro, despois de . que se efectivizara a
compra· dos locais· que agora
ocup?.Il, na Rua Eduardo Iglésias. Ao parecer estes locais,
xunto con-teneos imediatos, se-·
rán empregados para a construcción dos locais que albergarían o Casino actualmente na
Toxa. O proceso enmárcase na
acelerada remodelación da zona
centro .de Vigo.
A empresa cinematográfica, a
de maior peso nas sás de G9liza
que tivo hogano eq case monopólio, faf disminuir en máis de .
1.000 butacas a capacidade da
cidade de Vigo, e parece facer
bon a orientación de· que o futuro está en mans dos cine~- de tamaño médio. Anteriormente o
cine matriz da compañia --o
.histórico Fraga da Rua Colónincendiárase e ·recentemente
ven de abrir as suas portas após
unha importante rerríodelación
D
do seu pátio de butacas .
•
A Asociación de Funcionários pola Normaliza·ción Lingüística remitiulles aos presidentes das
Deputácións de Ourense e ·
Pontevedra s·e ndas cartas nas se
que se reclama que os boletíns
oficiais de ditas províncias sexan editados en galega .
Asimesmo a AFNL dirixiuse
ao conselleiro da Presidéncia.
González Marinas, para recordarlle a conveniéncia de que a
asesoría xurídica da Xunta non
só utilice o galega nas suas actuacións. senón que demande
as senténcias· das que sexa parte , neste idioma, seguindo o
exemplo .dun bo número de
axuntamentos.
Na carta remitida a Victorino
. Núñez faiSelle notar que non
sóutiliza o . español no Boletín
Provincial de · Ourense, senón
que-a toponimia empregada por
alguns rexidores muncipais é
incorrecta e - sen ser correxido
de oficio' polo departamento encarregado da publicación .
•
Asesores do CDG. Da-mián Villala.ín ven de nomear
aos catro membros do Consello
Asesor do Centro.Dramático Galega: Luis Álvarez Pausa, Eduardo Alonso, Dorotea Bárcena e
Ernesto Chao son os escollidos.
que dan asi un carácter de continuidade a'o laboir do CDG
poisque tres dos elexidos foron
anteriormente ocupantes da dírecc'ión do CDG.
,
A pTimeira reunión do CDG
abordará, no seu carácter consultivo, a programación prevista
para esta temporada pola nova
equipa directiva. Na. mesma estaráñ. presentes Carlos Martínez
e Miguel Pernas
D

•
Asamblea Xeral da
Mesa pola Defensa do Galego eñ Astúries.O
de
Xanei.ro en San Tirso de Abres
(Astúries) a Asamblea Xeral da
MDGA vai celebrar a ausa primeira reunión despois da eleición da directiva no pasado Decembro. Entre os temas a abordar contémplanse catro ponéncias: etnográfica, organizativa,
·lingüística e ecolóxica. A
MDGA fai un chamamento pú. blico a todo tipo de personalidades gal€gas que SE;i fagan solidárias .c os seus obxectivos para
asistir a esta reunión aberta que
queren utilizar como plataforma
D
· de lanzarnento.
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- --UN ASPECTO MÉTRICO DA POÉTICA DE OTERO PEDRAYO
D, PRIETO ALONSO

...

Até certo ponto, un poeta corno
Otero Pedrayo era previsível por
razóns dialécticas na literatura
galega. Entre o modernismo de
Cabanilhas e o sernisirnbolisrno
semivanguardistas de Bauza
Brey era de prever un
simbolismo mais enxebre .' rnais
próximo ·ao. dos simbolistas
portugueses, mui lidos polos
homes da geración NOS, a
geración de Risco (R. Carva1ho
Calero, História da Literatura
galega)

Este ano pasado celebrouse o
centésimo aniversário do nacimento de Otero Pedrayo, umha
d·a s figuras rnaiores das Letras
galegas, foi umha boa ocasión
pará realizar estudos, ainda que
sejan insign'ificantes -corno é
aliás o caso do presente- , sobre os múltiplos aspectos da sua
polifacética obra. Nestas notas, ·
·que en realidad!3 fan parte dµn
estudo mais amplo, tratarei apenas , de un jeito mui resumido .
un aspecto mui limitado de un ·
dos campos menos trabalhados
polo patriarca das Letras galegas corno é a poesia (". .. para
Otero nunca foi 9. poesia unha
actividade primordial, senón
máis ben un xeito de rnatá-lo
tempo gratamente e sin máis
trascendencia" lembra-nos Basi-'
lío Losada en "Un poeta por descubrir" (A sombra imensa de .
Otero Pedrayo, Extra nº 8 de
ANT , Vigo 1987)
A década dos anos 80 do século pasado é rnui importante
para as Letras galegas porque
nela neceron os escritores do
grupo Nós ao que pertence Otero Pedrayo, nomeadamente V._
Risco (1884), Castelao (1886) .
Cuevilhas (1886) , assi corno outros escritores galegas importantes: v.· Taibó (1885), A. Vilar
Ponte (1881). Viqueira (1886) ,
Uxio Garré Alvarelhos (1885),
Leandro
Garré
Alvarelhos
(1888) . ~te .
Esta mesma década é tamén
mui importante para a cultura e
a arte universal porque nela ne-ceron grandes artistas dé ·c;ii-

rnensión internacional : Stravinsky , Picasso, Joyce. Braque.
Khlebnikov, Le .Corbusier.
O norne· de Otero Pedrayo deveria, aliás, ser incluido, con o
de ·Fernando Pessoa, coetáneó
seu , na lista destes grandes artistas mundiais nacidos na década dos 80 do século passado
pois ambas· apresentarí os tra9os que, segundo Jakobson, ca- .
racterizan a este grupo: "A capacidade estraordinária destes
descobridores paz_a ultrapass~
incessant~mente os seus proprios costumes apenas adquJridos, unida a un don sen precedentes pq.ra captar e da_r forma
nova a qualquer tradición antiga, a qualquer modelo estrangeiro , sen sacrificar a marca da
sua · individualidade persoal na

Groria do .parco, fro l da invemía,
sana da casa, lapa .de carne,
xamón.
Densidá ilustre da cea sabia,
gracia e potencia, rosa do pote,
·xamón.
Coallo dos froit-0s todos da' terra,labio fresqueiro, manteriza antiga,
xamón.
.
_,,
Febra xugosa, rica canteira
onde. se curtan limpos poliedros,
xamón.
.
Benedictina fruta ilustre
de Oseira e Samos, coartel famos'ü,
xamón ..
Rei da lareira, carne petrucia,
da Raza esgrevia gardas o zume ,.
xamón. ·
De rica ~lquimia Summa suprema,
(¡fariña , poma, landra, castaña!)
xamón :
Sal do fumeiro, na noite negra
do viño en xerra irmán poado,
xamón.
Pai é:ie artritis, das esclerosis,
fidalgas doenzas do pazo antergo,
xamón .

VUI Centenario
-SERAFIN MORALEJO

O PÓRTICO
D~ GlORIA
CONTADO A MOZOS
E.NENOS

polifonia assombrósa de criacións sempre nova, está intimamente unido ao seu sentimentci ·
único para a tensión dialéctica
. entre as partes e· o todo unificador, assim como entre as partes
conjugadas, en particular entre
os dous aspectos de todo signo
artístico, o seu significante e o
seu significadp" (R. Jakobson ,
Selected Writings , t . I (A Haia
1962, p . 160)).

. Un dos múltiples exemplos
que ilÚstran o grande talento de
Otero Pedrayo é o já famoso
poema "O Jamón " que transcrevemos póla edición de Os cen
mellares poemas da lingua ·gale- .
ga de X. Alonso Montero (Lugo,
Edicións Celta, 1970):·

Hai dous elementos que contribueri de . un jeito decisivo ao

OXAMON
Tentación dura pró anacoreta,
coor de meixela , carne de lume
xamón .
.
-Do chan galego tés a dozura
se a meias coces con f~chas secas,
- X:amón .
~
Sono adoecido do triste abstemio
farto de berzas, todo -augachirle,
xamón.
Para gabarte cantou Homero,
brilas no hexámetró, manxar heroico,
xamón.
Liturx'ias vel1as .impós ós fieís
aristocrática, feudal mantenza,
xamón .
Coma o pecado roxo e sabroso
amoleciches ó funcionario,
- xamón.
Do norte xiado veu pra buscarte
· o loiro suevo filio da guerra,
xamón .
Da xente aria vella mantenza,
na tua presencia trema o semita,
xamón .

encanto deste poema: a repetición quase obsesiva ·da palavra
jamón ao final ·de cada dístico,
e a repetición de tempos fortes
separados por pares de tempos
traeos no interior. de cada urnha
das dµas unidades principais do
verso.
Este ritmo, que constitui sen
·dúvida urnha parte importante
do éxito deste poema, é o ritmo
próprio da moinheira cujas origens se perden na noite dos
tempos, e cuja estrutura apare-·
ce já nos cantos e fórmulas poéticas mais antigas. Aparece por
exemplo
Idade Média nas
Cantigas de Amigo. Aparece tamén nos poetas do Ressurgimento galego, en Pintos, en A.
Camino. en F. de la Iglesia, en
Pondal e , sobretodo, en Rosalia
e en Curros. Aparece logo en

na

1

Triste xudeu farto de ovella
morre de envexa ·poi a tua groria
xamón.
Criado con calma, mimo, coidado ,
da esencia do agro sínte e rara
xamón.
Mentres o figado come. o e colante
ríllate ansioso o forte abade,
xamón.
Tés en Caldelas forte crianza
na neve xiada das cumes outas,
xamón ..
Dacón por tí goza de sona
de ser Porcópolis, Chicago noso
xamón.
Papa das carnes, cardealicio
Archimandrita da limpa mesa ,
xamón.
Homildemente a tí chegamos
os pelingrinos , fartos de légoas ,
xamón.
E no teu gasto fresco e potente
teñen consola as nosas fames,
xamón.
¡Rei da matanza, sol do fume i~o.
que sempre agardas nosa chegada,
, t
xamon
..

Lamas CarvajaJ, en Leiras Pulpeiro . A estrutura métrica da
moinheira ten tamén inspirado
outras literaturas de tradición
oral e escrita de fóra de Galiza,
nomeadamente de Astúrias, de
Portugal, de Catalunha, de Castela , etc. Na literatura espanhola
a estrutura métrica da moinheira aparece no Arcipreste de
Hita. no Marqués de Santilhana,
en Lope de Vega, en Bécquer.
Este poema consta de 27 estrofas e cada estrofa consta de
un dístico no .rimado, seguido
da palavra jamón a jeito de re.frán. Os versos dos dísticos
constan de dous hemistíquios
cada hemistíquio de dous pés
anapésticos que podernos representar como a seguir se indica (onde w representa os tempos traeos e S os templos fortes
e / a separación eñtre os hemistíquios) :
·

e

Glória do parco, flor da invernia
SW W S

I

S

W

W S

Cada hemistíquio consta geralmente de quatro sílabas métricas (as sílabas que seguen á
última acentuada son extrarnétricas).
Certo, este poema exibe un
grao elevado de tensión métrica
ou desfase entre as unidades do
esquema métrico e as do esquema lingüístico. Assi por exemplo ha tensión métrica no primeiro verso da segunda estrofe
no que vários acentos prosódícos non coinciden cos tempos
fortes métricos, . o mesmo que
no segundo verso da terceira estrofe, no primeiro da quinta, no
segundo da sexta, etc .. Hai tamén tensión métrica no prirneiro verso da segunda estrofe polo
hiato, ou no prirneiro verso da
duodécima estrofe pala smérese
(adoecido) .

Porén, esta tensión métrica ,
ainda que por vezes pode resultar un pouco desagradável ao
ouvido, non afecta substancialmente ao valor de conjunto de
poema que fai aliás parte, como
é sabido , do conjunto das rnelhores joias poéticas gal a1J
Polo demais , a tensión métrica
é. segundo Carvalho Calero,
umha característica da poética
de Otero Pedrayo : "A acentuación e o jogo de sinalefas e hiatos. cuja ajeitada harmonía exige un dominio inaLo da versHicacíón ou umha pontual laboriosidade de paciente ourive, non
podia conseguir-se con pleno
éxito en Otero, escritor rápido e
improvisador, pouco fino de ouvido . Assi, o .seu verso resulta
moitas vezes duro, con hiatos e
sinéreses violentos, e ictus que
non coinciden cos acentos gramaticais" (R. Carvalho Calero.
Historia

da

literatura

galega

(Vigo, Galaxia, p . 678) (1975)).
En todo caso, esta tensión
métrica non entra en contradición con a conclusión geral que
podemos formular sobre a poética de Otero Pedrayo. Dada a
sua capacidade "para associar
mentalmente formas e 'contidos"
, "hai muitos ámbitos de realiza. ción literária en verso exequíveis aos podentes meios artísticas do nosso autor , que , como
tantos outros grandes Iiteratds,
estaria en condicións de ·elaborar un produto artístico que a
tradición ten admitido ' sempre
como poético" (Carvalho Calero,
id., "p . 679) e do que o poema
"O jamón:· é unha }?oa ilustración .
O
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Estúdios sobre o
agrarismo galega
A 1\1. Rosende dá-nos en .Edicións do Castro unha monografia sobre "Agrarismo na comarca do Ortegal" que vai contribuir significativamente ao coñecemento dun dos fenómenos
histórioos máis relevantes da
Galiza.
A monografía abranxe ·de
1893 a 1936 e concretiza-se ªº
partido xudicial de Ortigúeira e
de forma específica á ''.Federación Agrária de Ortigueira" .
Anota suficientemente a preséncia dun primeiro agrarismo
"mutualista", sempre presente,
asi como os intentos de implantación do sindicalismo católico
agrano.
Só incidentalmente
anota a preséncia d~s naciona.listas nos anos 30 nas tenas de
Ortigueira .
Como era o agrarismo da Federación Agrária de Ortigueira'.?
Tiña como campos de acción
desde 1919 : a comercialización .
directa do gando aos mercado
de Madrid. Barcelona etc.; a
"adquisición de productos agropecuários. os concwsos de
gado. as paradas de sementais
selectos, a industrialización do
leite, o fomento do arborado"
.. (p 51) É o agrarismo característico das Asambleas de Montarte. o agrarismo· máis querido
polos proprietários que levan directamente o labor agrícola.
Para estes agrános era importante contar co Concello e con
defensas políticas locais e parlamentárias.
A Federación Agrária de
Ortigueira dominou no Concello
principalmente durante os anos
31-36 e mesmo conseguiu que
o seu máximo dirixente, Leandro Pita Romero, accedese a deputado do Parlamento de Madrid através da ORGA .
Como se pode advertir este
agransmo era paralelo a outros
vános existentes na Galiza de
1900 a 1936 Concretamente ao
Sindicalismo católico agrano
que conseguera grande extensión durante a Ditadura de Primo de Rivera. A diferéncia con
este agransmo era ideolóxica.
Rosende advirteo "eran dous
xe1tos de entender a sindicación
do campesiñado, dous xeitos
que. se ben no fondo -identificación obreiros/propietários , fa vorecimento ao pequeno e mediano propietário-- non tiñan
d1ferénc1as sustanciais. si as tiñan na forma. entre unha visión
máis conservadora da sociedade e outra máis progresista, de
raigarne modernista e rexeneracionista . Os dous bandos (sindi-

Anxo M. Rosende

catos católicos e Federación
Agrária) dician loi~ar contra dos
caciques, os dous apresenfábanse como redentores do agro,
pero ao final, o habitante de Ortegal parece decidirse pala anovación, ainda que sexa moi moderada" (p.50)
Os logros destes agraristas foron importantes nas mellaras
acadadas no agro. Mágoa que
no 1936 todo fose devastado
pola sublevación militarista e
oligárquica. ·
A acumulación de dados que
nos fomece esta monografía serve de contrapeso á imaxe -doutro agrarismo máis belicoso.
como o "antiforista" e-principalmente o "abolicionista" do foro
en grande auxe nos anos 19181922. O proceso de "redención
dos foros", legalizado no 1926,
non debilitou o agrarismo en
plena difusión nos ano~ da República e a intención política do
agrarismo, tanto no seu apoio
xeral ao nacionalismo como na
dignificación dos Concellos e
dos partidos progresistas, acadou éxitos específicos no caso
de Ortigueira coa eleción de
Pita Romero e de Pontevedra
coa de Antón Alonso Rios
(1936) .
Hai dados abando para afirmar que o agrarismo en xeral
era progresista. Incluso o "católico" non tiña o marcado amarelismo que caracteriza ao seu pa-
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ralelo obreiro. Basta comparar a
Galicia Social de Vigo do sindi-.
calismo catóiico obreiro coa Galicia social- agraria de carácter
tecnocrático.
V. Risco cr:iticou nos anos
20 a intromisión do sindicalismo
católico agrário no. agrarismo
galega porque só contribuiu a
dívisións. Os escritores ca~óli- .
cos a sua vez criticaron con viruléncia as conexións da CNT,
dos socialistas e dos comuníst.as
· coas sociedades e sindicatos
agráric:is. Mais compre observar
que un e outros intentos de apoderar-se deste movimento nunca acadou gran éxito; ? agrarismo vivia por si rnesmci, era rnoi
sensíbel ás mensaxes nacionalistas, era progresista e apoiou
maioritariatnente aos ·partidos
de tendéncia de esquerda.
.. Toda a hiStória· da Galiza dos
anos ·1900-1936 ten no agrarismo o termómetro máis sensibel
é na Zarpa dos anos 20 e 30 o
catavento rnáis prec'iso do acontecer galego. Pero coa Zarpa estaban_· máis órgaos de prensa
como a Voz de Ortigueira, O
Tea etc. etc ..
As monografías corno esta de
Rosende, a de Liñares· sobre o
val de Bar cala e as -coñecidas de
X. A. Durán están c~amadas a
esclarecer este proceso da Galiza maioritária até hoxe. A darnos a fotografía da cara da lua
que esquecen desde 1940-os informadores de laboratório.
D
FRANCISCO CARBALLO
Rosende , Anxel M., O agrarismo n'a éDmarca do Ortega! (1893-1936), Edícións do Castro , A Coruña, 1988, 31] pp.

Ferrin e Xulio Gil

á procura de Vigo :
En edición da viguesa .Jr Indo
saiu publicado o volurne inicial
do que será a primeira colección
de libro obxecto, de libro im,axe,
feitq por unha editorial galega.
Apresentada en caixa de cartón,
con formato trinta por trinta, forrado en tela e deseñ'ado por
Manolo Janeiro a luxosa edición
leva por título "Vigo, fronteira ·
do alén" compéndio dun. texto
literário moi ferrrioso autoría de
Ferrin titulado "Diálogo de Larnpetusa e Sponsor" e a obra fotográfica de Xulio Gil, perta de
trescentas fotos organizadas en
catro epígrafes, mar, o ensanche, o casco vello e a expansión.

9

No texto de Ferrin a "dona de
idade indefinida, en cuxos ·olios
brilla a luz da experiéncia" rnanterá un longo diálogo no vagar
da compaña dun "mozo activo, .
de resposta pronta" . Lampetusa
e Sponsor a recriar un Vigo que
está a ser demolido -pala ins.ensibilidade duns mandatáribs torpes. Un Vigó que é resumo da

Galiza, en palabras de Lampetusa "En Vigo está toda a pátria
ben representada. Ternos un
castro, petroglifos. mámoas que
.nos dan testemtJ.ña das raiga-.
ñas. Ternos feitucas igrexas románicas. Ternos · unha cidade
que tora murallada, cos seus
castelos e fortificacións -ainda
en pé. Ternos lanchas. ten;ios redes como na c_antigá. popular:
.partos pesqueiros é comerciais.
Ternos aldeas agrícolas e mon- ·
. tañas. nas que pacén ceibes as
vacás e os cabalas bravos. Mu-'
nicípio ningún da Galiza acumula tal variedade Sponsor". O
tranvía; os bairros de Teis, Calvárío ou Coia; os galeóns de
Rande ;_os rnariñeiros da Ribeira
e o seu quiosque das "almas
perdidas"; a vída intelectual en
t~rtúlia de Celso Emílío ou Paco
del Riego Lruseiro ou Lugrís; o
Vigo das ñias e das prazas, da
tradición e da modemídade.
Non era coñecido Xulio Gil
cores,
pola obra fotográfica
notábel autor de fotos a branco
e negro ' sorprendeu a rnoítos
escolla da editorial. Gil oferece
unha visión ampla do Vigo disperso, consoante ounha obra
concreta -descritiva- eínguese

a

a

ao realismo sen.mais fuxidas estéticas qué as excepcionais .. O
nada simples traballo de fotografar unha cidade tan complexa é resalto con dignidade por
- Xulio Gil do que hai que destacar a sua capacidade para ·organizar o discwso gráfico.
Textos de autores como Manoel António, , Martín · Códax,
Xohana Torres, Emest Hemingway, · V~entín Paz · Andrade ,
Castelao ou Otero Pedrayo rompen a liña argumental da obra
gráfica para dar información literária sobre a cidade, comple. tando unha brillante edición
. pensada na Galiza, feita por g~-
lego-s . a prirfleira deste xénero
que non se realiza "por editoriais alleas ao país que veñen a
fotografiamos de~de o ~vión ,
unha obra feíta por nós e pensada para nós",en .palabras do editor Bieito Ledo. O. proxecto terá
continuidade co libro adicado a
cada' unha das sete grandes cidades.. para o que ·están escollidos autores como Fieixan.es ,
Casares. Filgueira, Aionso Montero, Cela, e fotógráfos como
Manuel Sendón entr~ outros. O
A.M.

IMOS 'DAR. MOITO QUE-LER

ACABAMOS DE· EMPEZAR ·E.•..

DA TERRA

O PIRATA KERNOK

A·LÚA

EÜGÉNE SUE

JULES· VERNE

TraducCión, introducción e
not-as de Carme Ruibal e Xosé
M" Lema.
·
Cóntase aqui, con toda crudeza
de detalles, a historia da
"carreira" meteórica dun pirata
bretón, home sen escrúpulos,
supersticioso, traizoeiro e
mesmo sádico cos inimigos
vencido_s e que sen ·e mbargo
acaba os seus dias vivindo
como un filántropo burgués,
axudando ex.emplarmente os
sei.Js viciños, que o queren e
respetan.
A historia real dun pirata.
13.~x19 cm. - 112 páxinas.

Traducción, introducción e
notas de Valentin Arias.
O autor acóllese ó pricipio de
en'sinar deleitando. Capítulos
dosificados, máis ben curtGs,
, de dimensións bastante
parellas, cun final de certo
suspense que_ tira polo lector
arreo.
Contén unha información
cuantiosa, que non seria tempo
· perdido comparala coa que
exi~te hoxe nos campos ós que · ··
.
fai referencia.
Esta é a primeira traducción
deste librq ó galega.
13,5x19 cm. - 232 páxinas. '

PÍDAOS XA NAS LIBRARIAS
Distribucións ARNOIA: Ramalleira
(Cruce de Bértola) 36140 VfLABOA ,(Pontevedra) Telf. (986)
~
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A fonte dos
cachizos
O grande e apaixoado curioso
das fontes do noso pais é , sen
dúbida, Felipe- Senén. O seu
inesquenci!;?el \}iscurso de ingreso na Real Academia de Bellas _Artes Nuestra Senara del
Roséfn'o de A Coruña sobor do

e

- terpa; é exemprar. tanto polo
seu contido como .pala sua beleza formal . Non comprenóemos
como aínda non está editado
cunhas ben competentes foto~
grafías,- nas .que poidamos contemplar as · nosas fontes máis
importantes a rrieirande _parte
delas. xa abándonadas como can
sen dono. Dende que hai auga
de traída. motores pra bombea- '
las dos pozos e auga engarrafa·· da en plástico -ao mellar depurada ·e 'descontaminada- as ·
-fontes
vanse
esborrallando.
corno os rnuíños, os caneiros, as
errnidas, os pf:ltos de ánimas, as
vellar corredoiras ... _Só queda-·
rnos unhos cantos nostálxicos
apaixoados da auga de mémantial. Se fara viño mellar que rnellor. Entendernos-que, de seguir
así as cousas, as fontes van re. matar por desaparecer". ·
Na ·nasa tribu natal hai rnoi
· fe:'..mosas' e boísimas fon tes. Non
sei esait?-IDente que uso teñen
oxe, se é · .que teñen algún. Á
nasa lernbranza acode a figura
de Calisto Eloi, o inesquencíbel
protagonista de A queda dum
anjo, de Camilo Castelo-Brarico .
Calisto Eloi ao ser norneado diputado nada rr:iáis que personarse, dende' a sua ~onxana provincia, en Lisboa -era no -século
XIX- o ·prirneiro que fixo - foi v

pércurar ' as fon tes qúe ·describía
· un tratado do século XVI. Non
. atopou n:ln_g unha.
_
No anexo de Outeiro de Rei:
· a parroquia de Santa Mariña,
hai duas fontes competentísl.mas: a Fonte. da Pingyela , da
_que se benefídan tarnén O$ de
Rábade ,, de abundante e cristaíña vea ·q1:le agrama dunha pena
pizarrosa .._E a Fonte dos Cochi~ 
.i os, mesmo rente a eirexa parroquial. Santa Mariña -o seu
home siñificativo- é unha santa ligada á auga e mesmo aó rito
da auga curativa e milagreira .
Seguramente que esta eirexa a
que nos referimos se ergueu pra .
cristianizar un" lugar pagano.
Q naso amigo Neira de Fel·pás, horne-rnoi clirioso e amigo .
da nósa cultura tradioio¡;¡l, foi ,
sen dúbida, quen lle puxo un letreiro a Fonte da Pinguela, es-

crito nunha lousa con clara e
fermosa · 1etra. Tamén tivo ·que
ser o Neira quen, pra aviso de
curiosos viandantes, escrebeu
esta lénda ao pé da Fonte -dos
Cachizos, tarnén nunha laxe de
xisto ou pizarra con "escelent e
caligrafía.
"Hai moitos anos nesta fonti ña traían aos cativos que tiñan
algún mal na boca , tatexos e
frE;)gábanlles na b'oca cun lenzo
·rnollado nesta' auga rnilagrE;iira 9
veces , 9 padre nosos , 9 días ,
pregándolle ao$ santos que cu raran .o mal".
Fixemos a transcripción lite·
ralrnente. Os doeriteE; e o seus
familiares seguramente qUe ,
máis que aos santos , aguen ir).vocarían sería a Santa Mariña_
Percurarnos no diccionario de
Alonso Estravis o siñificado da
palabra · cophizo . Atoparnos as

seguintes definiciós : "Certa enferrnedade que padecen os n enas na boca. Todo xénero proído". A verdad e é cfue non coñocíamos o s iñificado da palabra.
Pro, desveado o s eu misterio, a
lénda da - fonte coidamos que
queda ben patente.
A Fonte dos Cachizos nace a
ras de chao . Ten abundantes
herp as . Antes era unha poza
cun caudal moi relativamente
abondoso , agora ten a mod emidade d un aro de argamasa prefabricado que , pró noso gasto,
quédalle como a canga á porca.
A fonte , na actualidade, utiliza. -se como beb ed eiro do gando
propiedade dos poucos vecíños
que hab itan no lugar.
Servidor, que xa ten ben anos
e que, cand o era infante e mociño , ten oído moitas veces a
miqa de cedo en Santa Mariña,

nunca tivo noticia, deica o de
oxe, de que a auga da Fon te dos
Cachizos tivera propiedades curativas . A sua sona só debía ser
parroquial. Aipda que é ben raro
que na parroquia matriz, que e
a deste barbas, non se falaia
das propiedades rnilagreiras e
medicinais dunhas augas que estaban ben perto. E ·eso que ún
- aínda que esteña feo dicilosempre piocurou ter as orellas
ben abertas pra enterarse das
singularidades do seu ent orno .
Tarnpouco atopou n ingunha noticia encol do particular na competente e bastant e completa
rnonografia As romaxes da Terra . Chá, da que é autor o coruñés Xosé-Ma"nuel Blanco Prado
e da que o que escrebe e propietario dun exemplar que conserva. convintemen te gobe m a- ·
do , na sua ·humilde biblio teca,
agasallo do s eu am igo Xulio Xiz
Rarnil.

Sab emos que é moito pedir
qu e os concellos se preocupen
da con servacióf1 d e fontes, cruceiros, petos ánimas, campos
de feira . restos arqueolóxicos,
muíños , hórreos ... Teñen outros
menesteres rnáis importantes
como derrubar vellos quioscos
da música e poñer a veira dos
ríos , deixar sepultadas debaixo
do cemento vellas calzadas romanas e outias fechorías polo
estilo. Nestas aiciós, ao ben visto, está o que chaman progresismo e modemidade e o pillar
o tren do desenrolo Item máis :
e desmantelar toda a industria
naval do país , sustituindoa por
celulosas e facendo da nasa terra un inmenso eucaliptaJ . E
abonda.
O
M. HORTAS VJLANOVA

itla.t&ll!/:t!f\!l:·l!l~I'.:t.TI!_·---'------'------__....;;__________
Cara á
década· dos 90
Calquer persoa que non estexa
atoutizada e que olle para o ano
que pasou terá que· adrnit~r que
as fórmulas matemático-políticas. por lles chamarmos :Ii:ilgunha maneira, xa non trab~an t8-n
ben corno antes, e que o mundo
mudou de t al xéito que é cuase
irnposíbel aplicarlle unha fórmula de análise das xas sabidas.
Tudo ficoti ás avesas e é ben di-·
fícil interpreta·r o que está a
acontecer. Vendo porén os ro.teiros que as_estrelas oferecen,
o debuxo do tecido apreséntase
claro dabondo.
Desde o ponto de .vista asti-olóxico estamos diante de fenómenos· verdadeirarnente carba·nudos . destinados nen máis nen
menos que a mudar radicalmente _o feitio do mundo no que vi- ·
vernos, non nun día nen nunhas
horas. claro, senón nun período
cornpric;lo que está cornenzarido
agora.
A cousa iniciouse -xa coa entrada en 1984 de Neptuno en
Capricómio. Se levamos en conta . que Capric;;ómio é o signo
. que, representa a au_toridac;le e
as autoridades. quer sexan polí-

ticas ou eclesiásticas, sociais ou
económicas , maternas ·ou páterrias 1 iso que charnamo_s "o poder" en fin ; -e se ternos tamén
presente 'qué · Neptuno é o planeta simbolizador das forzas da
Ílusións, do idealismo do éxtase ou arroubo , _é lóxico que o resultado .desta pa$axe do planeta
. ppr · CapricóÍnio trouxera unha
idealización · da Autoridade,
unha ilusión de que ~ os · País e .
r·Jais políticos ou de calquer outra· caste son os que -tudo o sa ~
ben e a quen lles corresponden
os direitos todos, acompañada
dunha bebedeira de ·mando ·e
.autoritarismo que nalguns sítios ·
· foi ·descaradísima e noutros
rnáis sonseiia e' socobada .
Iste ·a rroubo ou ista bebedirn
rernatou, aindq que -se cadra
n_on o parece. o ano pasado, sobretudo nGs meses derradeiros ,"
cando entraron eñ Capricótnio
os ·planetas Saturnc;i e Urano,
nengun dos áous / piopícios a
arroubamentos. ~~turnó é o pla~
neta da seriedade, do deber, 'e
Urano é o . planeta da icona'clástia e da evolución. Até agora
pódese. dicer que botaron como
ql.len di unha gadoupada e nada
. rnáis, valeron para desafervoar ,'
para -desa'foutar. O interesante
·val" vir cando os tres planetas,
Saturno, Urano -e Neptuno, tra-

e

ballen xuntos , e ist6 vai suceder
no 1989 e perto do 90 .. Mais ainda porque esta tripla conxunción de planetas de peso vai estar recebendo as vibracións
amigábeis de Plutón que , desde
o Escorpión, actua comG un volcano e traerá á luz intrigas, segredos e histórias do pasado
que moitos quererian esquecidas e enterradas para sempre .
As indicaciGns das estrelas
nestes momentos non son doa-das de interpretar nen de seguiri. A "partitura" é moi nova e
moi difício. ·Nunca se ouvfü
nada semellante, nunca se "to. cou" esta música cósmica, pórque o que levamos visto no que
vai. de história foi sernpre unha
guerra entre autoridades distintas, ainda ·q ue sempre autoridades, e a sustitución dun marido
por outro. O que non se .a tacou
nunca de v.erdade foron as raíces do problema, o que nunca
se estudou debidamente foi o
Mito da AÚtoridade, divina. e
·humana, familiar e colectiva . E
isto é o que coido eu qtJe vai
ser a "música" d? década que
vai cornezar, deste fin de século
que ten que dar a viraxe do mF
lénio e levamos dalgun. X?ito á
. D
liberación humana.
TERESA BARRO

CHAME-AO

te_n da. material fotográfico
estudo . reproducións
_diapositivas de textos
reve laxe . c iba eh ro me
r./ coruña -1 9baixo telf. 9861_233105 vigo

TLF. (986) 43 .36 24 .
E SOLICITE
· AS NOSAS TARIFAS
PUBLICITARIAS
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A Touza: a enerxia
da economia
aldeán
Xunto con topónimos da mesma
familia , como Touceda e Touzón circulan pala nosa · terra
abondosamente, cornprindo o
ciclo usual , primeiro corno nomes de lugar e daí pasando a
ser sobrenomes ou apelidos a
xente.
Na cultura popular, os lugares
de · nome Touza acostuman a
ser partes do monte ou do bosque que, na economía rural, están adicados a ser fornecedores
de leña; asi unha "touza"", pode
ser tanto unha chousa de toxo
como un souto de castiñeiros ou
de carballcis, o que importa é
que se_utilice para fome~er ma-

••••••••••••••••••••••••••••

C.VARELA

somos coñecidós
na Galiza ,inteira,
pala nasa
especialización

•
..
:.
en libro's ·
..••
•
e portugueses .
••
•

téria prima para alimentar o
lume das lareiras . Ainda os vici.ños asturianos chaman "touzo"
ao tronco de verduras.
No culturalismo erudito, aí
comenzan as discusións , ao procurar a ornee da palabra .
Uns abogan por unha procedéncia prelatina . precéltica e
ainda algun toponimista a relaciona coq "toutizo". como palabra de orixe pre-indoeuropeo
que delata o sentido de "prom1néncia" ou "terreo elevado"
Nós , preferimos non gavear a
ponlas tan extremosas da árvóre
lingüística, e procurar a sua orixe na rnae da nosa lingua e cultura que é, nen rnáis nen men os, que o idioma de Roma .
Coincidindo cunha persoa
chea de tan bon sentido etirnolóxico como é o P. Sarmiento,
p aréc enos qu e a orixe da palabra está no latín "Tondea''. ou
sexa, "rapada" ou "tonsu rada"
que evoluiriá para Tonza e dai
a nosa Touza actual sen maior
prÓblemática evolutiva, e casando perfeitarnente o significado
popular de lugar de "roza de
mato"' ou de poda de palas novas, garabullos e todo aquelo
que serve para manter aceso o ,
sagrado lume de fogar.
D

gal~gos

Praza do Liqro
Tel. 26 63 77
A CORUNÁ

· .República
de El Salvador, 9
Tel. 56 58 12
SANTIAGO

-- AxendA
ANUNCIOS DE BALDE

CONVOCATORIAS

Os .~iti.ritéiro~ de Kaos anírné;1nc
Lojs Galega Torrado, 32513
che as festas do teu cóléxio .
Godás da Cima - O Carvalinho
gardaria ou do teu bairro e d~
Ourense. ·
todos aqueis que queiran pasalo ben. Os interesados en
Exposición de Feiografia "Hiconectarnos poden . chamar . roshima e Nagasai<i." . A disposiaos teléfonos de Moaña (986)
ción de concellos, asociacións e
31 14 09 e 31 20 03 .
entidades. Educadores pola "Paz
(Nova Escala Galega) Apartado
577 Vigo.
Vendo mel da Galiia (Serra
do Faro d~ Aviom - Ourense),
Vendo ,vídeo reproauctor
producido
artesanalmente
VHS.Marca Baitron VCR-12 .
· sem tratamento químico. em
A estrenar. Garantía 24 mebotes de 1/2 Kgr. a 650 pta. E
ses. zo ·mil pesetas . Tfno. (981)
1 Kgr. a 1.200 pta . para pedi- ·
25 98' 03 .
dos mandar che'1Ue
polo im1
porte máis 150 pta .. para gastos de envio a nome de Joám
F.m A Córunha curso inten-

siv'o de galego reintegrado
(e breve aproxirriagom a cultura-portuguesa). 14 de Novembro a 16 de Dezembro (todos
. os días) Pelas 20.15 h. até as
21 .15. Instituto Salvador de
Madariaga. Inscripgom e matrícula: a) Livraria Terra, Praga
do Cons~rvatório, · 2 ·(onde a
Escola de Idiomas); b) Livraria
Lume, Rua Femando Macias,
3; c) Livraria Coucei~o. Praga
do Livro .
Danse clases de Matemáti- ·
cas de BUP, FP e COU. Perguntar por Marina, p"Olas tardes. na .Rua Touro 3-7º dereita .
(C_o mpostela).

EXPOSICIONS

.

• _ Sebastiao Sa¡gado
As fotografías que o documen talista brasileiro tomou no
Sahel e que veñen de ser editadas pola asociación "Médicos sen fronteiras" están a circular por toda a -Oaliza. Até o
6 de Febre1ro están penduradas nas sás do Museu do Pavo
Galega O libro que recolle
unha ampla mostra da exposi ción, "Sahel · o hn do camiño".
está tamén á venda

•

Tapices de
Ramón Álvarez

Na Sá Municipal de Expos1c1óns do Palác10 .Mumc1pal de
Mana Pita expón Ramón Álvarez unha mostra de tapices
Abena de 12 a 14 e de 18 a 21
horas .

•

•

Pintura clásica e
contemporánea

Castro de A Graña

Os últimos achádegos na segunda excavación do castro
de A Graña. en Toques. No
Museo Terra de Mehde.

•

História da
Língua Galega

•

Ángeles Paradelo
e Juan Polo

Exposición de escultura na
Casa de Cultura de Vigo.

•

Fotografia de Sebastiáo Salgado no Sahel

da Caixa Vigo "Mernória histórica do século das luces".
Desde o día 17.

Centro Cultural da Caixavigo,
organizado pola Asociación
Cultural , o último libro de
Francisco Rodríguez, "Análise
sociolóxica da obra de Rosalia
de-Castro. Ás 20 horas .

•

•

Análise
sociolóxica de
Rosalja de Castro

O · dia 26 apresentarase no

- Os traballos deben ser inéditos.
.
- Poderán ser en branca e
negro ou en color .
- O tamaño ·de cada foto non
será, inférior a 18x24 cm .
- Apresentaranse en cartulinas ríxidas cun- marxe de 5
cm. por cada lado.
·
- Adxuritaranse por cada ti:aballo unha cópia .de tamaño libre. pon inferior 8 cm. de lado
ou diapositiva.
- Os traballos serán anónimos. Para a súa posterior
· identificación ,- no :reverso ·d e
cada fotografía deberá figurar
o titulo .,da obra, lugar e data
aproximada de realización e .
· lettl.a, que será o mesmo para
todas as fotografías presentadas por un autor.

Yosso

•

•

•

Aproveitando o inicio do seu
quinto ano de actividade a galería coruñesa expón obras de
Xurxo Alonso, Alfonso Bonifácio, Rafael Canogar. Xosé
Freixanes. José Guerrero, Guinovart, David Lechuga, Lindstrom. Martínez de la Colina,
Leopoldo Novoa e Dario Villalba.

•

Manuel Vidal

Na Nova Sala de E~osicións
da Caixa Vigo do 10 ao 21 de
Xaneiro. -

Cinco anos de
Arracada

Rosa Ouicler

Debuxos e Pinturas na Sala de
Arte (Policarpo Sanz, 24) de
Vigo .

•

Coleccion
Manfred Schwarz

Expo~ición

en Andro Arte (Vía
Norte · 22. Galaria . VIGO).
Obras de 32 pintor:es gal egos:
Lodeiro, Laxeiro, Matamoro,
Qu·e sada, Sevillano, Moldes,
Monroy, Eirav~lla, Granell, ...

Século das luces

Exposición no Centro Qultural

·

:- O · autor enviará tamén un
sobre pechado no que exteriormente figurará o lema e no
interior todos os dados necesarios para a sua identificacion: nome, ape!Ídos, · dirección poStal, teléfono, título das
obras ... ·

Plazo de admisión:
As obras eriviaranse antes do
1 de febreiro de 1989 á Asociación do Cabalo,, el Daniel
de la Sota, 7,·. 36001 Pontevedra. O plazo será. irnprorrogábel.

-As fotografias premiadas .
pasarán a formar parte do Arquivo ·de Irnaxes da Asociación xunto coas cópias ou diapositivas das obras non premiadas .
·

Xurado:
Estará formado por persoas·re'lacionadas coa FotoQrafía.
Arté e Cultura e ·Deportes
Ecuestres .
. ...:.....: Poderá declarar deserto algún prérnio se as obras apresentadas non .asumen a - cali~
dade mínima esixida e, asi~
mesmo conceder os accesit
que considere oportunos.
- A data do fa]Jo do xurado
darase a coñecer oportunamente a través dos meios de
comunicación.

- AGACA non se faí respon:.
sábel dos desperlectos érue
poidan s9frer os orixinaís.
nembargantes, tratará cos. máximos coidados as obras apresei:itadas. ·
-·
- Nengunha fotografía poderá ser premiada dU9-S veces.
Polo feíto de participar,
danse por aceitadas as ·base¡;;
presentes.

Exposición: Poderán facerse
atá os seis meses de emiti_d o o fallo.

Premios:
- Accésit de 15 .000 pta. · e placa á mellor fotógrafia de "O
cabalo e o deporte" .
-Accésit de 15.000 pta. e
placa á mellar fotografia di=! "O
cabalo no traballo". .
_:_Accésit de 15.000 pta e
placa á -mellor série de 4 fotografías .
·
- Trofeo A. GA CA

·

Información: Redación da
OREA, r/M . Palacio, 3-7º D.
Po:ntevedra.
Patrocina: Excma. Deputación Provincial de Pontevedra,
Excmo. Axuntamento de Pontevedra, Federación Hípica
Galega, Productos Lacteos
Prieto, Piensos Gallina Blanca
-Puriña, C.A.P. e A.GA.CA.

_

-

José Afonso,
Textos.

Únha segunda edición correxida e aumentada do libro titUlado "Textos e carn;:oes" -- da .
editora . cooperativa lisboeta
Assírio e AJvim ven de publicarse. Notábelmente mellorado. eli.ininadas as grallas da
edíció-n aritiga, revisto polo
proprio José Afonso pode considerarse que a el débense· as
· modificacións <? mcrementos.
Poeta popular. o Zeca · alargou
sua obra a quince discos longos dos que d libro recolle ·os
poemas na totalidade. Importáncia singular desta edición
representa a publ)cación dun
amplo número de inéditos do
autor de "Grandola" 'así como
textos esquecidos que. foran
aparecendo en meios disper~
sos, recopilados no ámeto familiar sen o que non teria sido

José Afonso

posíbel a mellor"a desta segun- ·da edición. A Zélia, intensa
compañeira do inesquecíbel
cantor, deberá ainda ir -á p:r;o- .
cura dunha revisión cronolóxi. ca da vi.da do Zeca. atapar no~

vos vellos textos da irnensa
obra. Resta por clasificar moito traballo xenerosamente entregado. Para xa, ternos unha
recopilación dos textos edita-dos con rigor.

:rvi:anuel Senqón

Inaugura o dia 15 unha exposición na Sala da Galería Sargadelos· de Compostela.

Exposición deste p~tor de O
Bolo na Sá da Caixa de Ourense nesta cidade.

Na Sá Laxetro orgamzada pola
D1recC16n Xeral de Política
Ltnguíst1ca en colaboración
con dlferentes concellos

Convoca AGACA coa intención de contribuir ao coñece·mént0 nas diversas· situacións
que se dan na Oaliza: culturais. deportivas, traballo, etc. ·
Tema: O Cabalo (de cálqÚera raza) e o seu entorno, en
calquera marúfestación: curros, feiras, traballo, competicións ...
.
· .Part~cipación: e, para aficionados ou protesionais. ·
Bases: ,,

•

Figuracións e
Xeneracións

No Owosque Alfonso de A Coruña están expostos os fondos
da colección Caixa Vigo.
Aberta até fin dP. mP!>

·• · · III Certame
Fotográfico

LIBROS

Obras de Máno GraneU. Amomo Lago Rivera. Mana Jesus
Pérez Carballo e Cánd1do Pérez Pama na Galena de Ane
·pardo Bazán" baixo o rubro
xeral de "Catro figurac1óns en
duas xenerac1óns"

•
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aos Barranco. Leguina. Sem~
prun (caiulles a carauta coas
·suas · declaracións · e actua• A folga xerar
. _cións antes da folga) ... ·e. por
(veri da pá.J_ci.na 20)
suposto, ao Presidentísimo e
Vicepresidentísirno. _A éabouse ·
Pero, clarp;' non hai mal que
o que se daba, a loita acaba ·
cen anos dure . Chegou un
coas a..'Tlbiguidades pois cada
mo,mento no que foi tal a proqi.ien debe tomar o seu camvocación, tanta a arrogáncia e
po. E o campQ de Gol].zalez e
· a chuleria displicente, alcano seu clá foi o dos de enrriba,
zpu tal ponto o engreimento
o dos pod~rosos e explotadodos de enrriba., . orgullosos e
res. Ficou completamente
. bébedos dos seus vellos e ·nodeslexitimado, ere o seu dis~os estatus , riquezas .. ' privilécurso, pois a sua esmagadora
xios, regalías · e prebendas,
eleitoral fo is e ao lixo polos ·dez
que se plJ.xeron cegos e non se
.escoitaban máis que a eles . millóns de Í9lguistas que representaban aos "pobres" , aos
rpesmos e aos seus aduladode abaixo, coartada á .que
res. prosmeiros e, pelotas.
sempre recuúian e- qúe , des ~
Sen embargo, os de embaipois do '!.4 de Decembro. 9e
·xo o dia 14 de Decembro dixelles acabou.
ron basta e que xa estaban
O señor Gonzalez esqu.eceu
cansos de aturar.
A folga xeral puxo as causas . que 'para trocar socialmente compre arriscar persoalmente; .
e, o que é máis importante. a
enfrentarse aos privilexiadcs e
cada un no seu sitio: aos Cho'aos priyiléxios . Co señor Goncholos de B.enegas, Maravall,
zález o fetipisnio fíxolle crer a
Martín Tova! , Bono , Borboll0.
Marugán, Matildita e Rosita. _,, tnoitos que se podía propor. .
· Cercas, Caballero. . e tarr.én
ideoloxicamente o cámbio ao

mesmo tempo qu~ rpedraban
persoalmente. Asi, moitos, ao
ulir os torriscos acer'cáronse
ao PSOE e afiliáronse agar. dando participar, ·Gon boas ta·
liadas , no. reparto da tarta .do
. poder. O que conseguiron .' e
de ~eito moi goreñtoso, como
· os cidadáns poden sinxela:
mente verificar na sua vl.!a,
bairro, parróquia e cidade.
. Don Felipe Gonzáletz e o seu
clá, sob o síndrome da "borracheira dos cúmios e das altu·ras" esqueceu -se cadra endexamais se soupo, nen o quixo admitir- que · o sol que
· májs quenta · sempre · ven .cJe
· abaixo e que á lucidez é unha
ferida tán fonda coma o sol.

Agardemos que os si.Íldicatos no"o sufran tamén o "mal
das alturas" porque , tarnén. o
pagarian caro. Agardemos
que :. "o: esencial - a Jaita pala
em¡mcipación- non se vexa
sustituida
constantemente
polo insignificante -a Jaita
polos intereses de compensación, por unhas rniga]las:-". O
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A FOLGA XERAL, AS-NEGQCIAGIONS,
DON FELIPE E EUROPA
MIGUEL CÁNCIO

FUTUROLOXIA

23 de Maio de 1968 estaba paralizada toda Fráncia despois de té- .
rense sumado á foiga estudantil o ·
movimento obreiro. Estaban en folga xeral
entre .9 e 1'0 millóns de traballadores. Tres ..
MANUEL RIVAS
millóris de francese$ gañaban en Maio do
68 menos de 600 francos (ao redor de
esde que escoitei a Adela
10.000 pta.) mensuais e o salário mínimo
.
Cano, antes de que trasinterprofisional garantido . (SMIG) era de
cendese a enquisa do CIS,
424 francos ao mes (en España o Consello
voume preparando psicoloxicade. Ministros fixou por decreto o salário
mente para a eventualidade dun
mínimo, en Marzo ·dff 1972, en 156 pta.
triu~fo por . maioria absoluta de
diárias o que supuña ao mes 4.680 pta.). ·
Manuel Fraga. A musa da cartoAnte a mobilización xeral, ·De Gaulle,
mancia coruñesa pronosticou un
Presidente da República, decide que hai
fracaso de González Laxe, a prácql)e negociar cos sindicatos. O primeiro
tica desaparición dos seus aliados
ministro Pompidou convoca aos sindicatos e á patronal o 25 ·de Maio de 1968 no
do centrismo nacionalista e o irreMinístério de Asuntos Sociais, na rua Gre:- ~
sistible ascenso baixo palio de Alnelle, para iniciar as negociacións que fofredo Manuel Brañas Fraga. Resron preparadas por Jacques Chirac, á sa·pondo da profesionalidade dos eszón Secretár.io de Estado para o Emprego.
píritos que invoca Adela, polo que
o
X
Nas famosas negociacións de Gr·enelle ·
non é de recibo a súa coincidencia
~
parfoiparon os sindicatos (CGT, CFDT,
cos espíritos informatizados da
FO .... ), a Patronal (CNPF) e o Governo, toestadística.
-Financiación da formación profisional
D. Felipe González dedicouse a torear aos
dos represer;itados· ao máis alto nível. A
pala
sindicatos
mediante
unha
ceremónia
da
empresa
co
apoio
do
Estado
e
melladelegación ·do Governo presi.díaa PompiHai uns meses esta hipótese paras. sobre o emprego, o·que posteriormenconfusión inadmisíbel: di que retira o plan
dou, en calidade de primeiro ministro, que
recía descartada e as análises
de emp11ego xuvenil pero manteno nos orestivo acompañado unicamente polo Mi-· - te daria lugar á aprobación no 1970 da Lei
centrabanse no posible xogo de
soore a organización da. Formación Profi.:.
zamentos do Estado; di que vai curnplir o
nistro de Asuntos Sociais, J.M. Jeannealianzas para a reedición dun goponto relativo ás pensións, á sua equipasional Contínua no marco ·da Formación
ney, Jacques Chirac, e o seu asesor social
berno coaligado. ¿Que pasou nessalário
mínimo,
pero
aproba
no
ración
co
Permanente.
.
Balladour, e que levou en todo momento
te
periodo? DemasiG._das causas.
-Acádanse ·mellaras relativas á xubilaConsello de .Ministros o decreto anual rea voz cantante xunto á CGT que era -e
O PSOE divorciouse amda máis da
lativo
ás
pensións.
E
ción,
a
seguridade
social·
e
as
prestacións
todo
iso
despois
de
segue a ser- o sindicato máis forte. Os
súa bas·e social, Fragá fixo o imposociais especialmente para os que teñen · convocar ao parlamento, en lugar dos sinsindicatos propoñen discutir sobre temusible c:Je-refundarse a sí mesmo e
os salários máis baixos e os xubilados.
·dicatos convocantes da taiga, que ficara
neracións, xornada de traballo, xubilación,
xa non come sílabas, o centrismo
completamente desautorizado pola mobi-Recoñécense os direitos sindicais na
prestacións, emprego e dir.eitos sindicais.
nacionalista fagocitouse coma un
lización xeral á que por todos .os médios
De entrada e de forma inmediata, nada · empresa (recoñécense as seccións sindicais na empresa, a representación sindical
(Roca, etc ... ) intentou torpedear e boico.coello na chisteira dun mago, o inmáis comezar · as negocíacións, acádase
en órganos como o Coníisariado do ·Plan,
tear saindo completamente trasquilado ao
verno veu sen pinga de auga,
un pJrimeiro acordo: ·a umentar o salário
resultarlle as manobras ·absolutamente faos Consellos de Administración das emmonseñor Róuco derrotou a Cicmínimo (SMIG) nun 35, 14 por cento, e así
presas p'úblicas, etc.). Todo o cal sérá
llidas. A folga e as manifestacións foron
pasa de 424 francos a 580 francos ao
ciolina e, por si todo isto fora pouposteriormente sancionado por unha leí
un rotundo éxito mentres o Parlamento fames con efecto de 1 de Xuño de 1968!!
co, Laxe comparou Galicia con
de 27 de Decembro de 1968 que recoñecia o ridículo de querer representar unha
No tocante á subida salarial, CGT pide
Xápón. lsto último fíxoo o presice o exercício do direito sindical eri todas
normalidade inexistente.
un aumento do 15% e a patronal está disdente en moi boa intención, pero
as empresas e a posibilidade de que os
Neste país a clase traballadora e os
posta a conceder o 5%. A CFDT fai unha
o exemplo non puido vir peor
proposta iritermédia coQsistente rt~nha ·sindicatos representativos poidan organi-. seus representantes deron tantas mostras
dado. E non porque ·o Xapón teña
zars~ libremente .no seu seo.
de aguante (decatémonos de que España
suba escalonada en duas partes.: prooucio 1 % de inflación e só un 2 % de
é un dos paises máis inxustos de Europa
ri1ase un medre sall arial 1
b mediato «do 7o/o · . _,. Os sindicatos sinalaron que para que o
desemprego.
Nin tampouco pore que ten as prestacións sociais máis baie, a part1ir do 1 de· Outubro d::, 1968-, 011.d m
aoordo fose firme teria que ser é;!probado
que
aquel
sexa
o imperio do sol
·
xas.
A
média
estadística
da
renda
por
esdo 3%. O call é aoeitado., .
pollas bases · que estaban na asamblea
naciente e este o impaís do sor popañol
é
de
1
Ó8
mil
pesetas
ao
mes.
menEstá a piques de 'se-.pmdudi1r a r..uptura
permanente nas fábricas e empresas.
niente. Non. O problema é que un
tres que hai máis de 8 millóns de españois
cando a CGT estabe leoe .q,ue· ·se~ non se
Os trabailladores de base nun primeiro . no umbral da pobreza e con salários por
paisano cabal non soporta que o
pagan integramente os dias de fdlg¡a., "se
vistan con quimono, anque só
11oñ se concede a impllantación da escala momento rexeitan o acordo de Grenelle baixo do mínimo. Máis do 80% das pens:inalando que non fixeran folga xeral para
sións están sob as 36 mil pesetas ao mes
sexa metaforicamente, e menos
móbil de préciqs ·e salários e a abrogación
facer concesións é que un ha folga . xeral
e por dtar só un caso: os intereses para
que o senten no chan comendo
total das recetas da Seguridade Social,
como a que protagonizaba Fráncia neses
adquirir vivendas sociais son os máis altos
con palillos e bebendo manzanilla.
non lhai aco:rdo.
momentos requería unhas conquistas da
de Europa e os que teñen os salários máis
Apqs de 25 horas de i rntenisas. líl•e1gociia· Ata aí podiamos chegar.
máXi1i111ai importáncia, moi superiorés . ás
baixos vense desprazados ás piares zocións, en c0inni;s~ó111 e en p!lie1no., o 2''/ de
Agardemos, en fin, que o antroiq¡u·e' s·e· conseguiran con folgas parciais e
nas urbanas e ás pior.es v.ivendas que son
Mlaio chégase' a u111 priirnc~¡piio die aico1n::llo
.
·
do
traía menos sentidiño e máis
"á
a
lb1..1,
:
a
das
que
se
arrincaran
coa
folga
arrepiantes) e de sensatez que chegou un
q]l!.Je ofereoe OS
guintes IJ'19'Stdtados. 1q1LJ111e
sentido común para que Adela, o
m~a~ obreira do 1936 e que se firmaran ,..
elemental:
momento
no
que
pedir
o
máis
xa forman parte ·d a ll istóir~a das' conq istas
CIS e eu mesmo nos equivoqueos ·••acordos de Matignon" o 7 de Xuño
a satlsfación de imprescindibeis e moi eledo movimento obreim franoés.:
mos.
O
mentais condicións de vida e traballo (que
--0 xa sinalado aumento do 35, 14'% . dio do 1 936 aumento do 150/c~ para os salários máí,s baixos, aceitación dos convépara os vellos non supón nen sequer a insalário mínimo e o 10% do resto dos salánibs oolectivos e dos delegados sindicais,
clusión d~s prótesis dentais con cárrego
rios (q,ue posteriormente. se transformari·a
vacacións pagas, princípio de acordo soá Seguridade Social), convertiuse en subnun 14°/111)
bre a xomada de 40 horas semanais, méversivo até o ponto de que a patronal en
-lndemlflliización do 50% dos dias de ful. boca · de Cuevas, e envalentonada polo
1ga e const1ibJciión de 1oomisións pari.tárÍl as dioos e· i nspectores de traballo etc.
Sen . embargo, co paso do tempo · os
Governo González que tanto os está a
que· se· reunirán en 6 meses parn a111alisar
a evoll11c·iólfll précros-sal·ários co gallo de acordos de Grenelle, conseguidos grácias apoiar, despois ·da taiga fixó un discurso
á folga xeral, foron valorados como un imabsolutamente reaccionário e provocador
esta.bleoer clláusulas· de revisión se fose
portante salto cualitativo da clase ·obreira
como se esta tivese fracasado.
necesário.
·Os banqueiros, financeiros, especula-Reducción do Si% do ticket moderador nas suas conquistas.
Nestes momentos, o salário mínimo en
dores de toda caste, grandes empresáaplie.ábe~ aos gastos médioos e sometiíxense vostedes
ea
tra
Fráncia supera ós 4.500 francos (máis de
rios: .. aos que tan ben lles foi cos felipismento .ao p1airlame111to da abrogación das
cínematográfica das pasadas
90 mil pesetas ao mes) e en España está
.t~s. coincidían con estes en recomendar
1reoetas, da Se,gruridade· Social.
Navidades: unha de caris,
nas 44 mil pesetasªº mes:
u'nha e outra vez moderación. sa,arial, ab1:mha de gatos, i.Jn oso, o cerviño
-IR:edl1.11cic1ió1rri da xomada de 11raballlo (2 líloNá Fráncia ve~en de té lugar importan- negación- laboral, docilidade, entrega, doBambi e como· cbmpéndio de ' todo:
ra:s. peura as. Jitiíornada:s.. :superíores ás 418 llotes folgas levadas a cabo polas enfermei- · mesticación social. Invocaban insistenteel libro de la selva. A causa prolóngaras semanaÍlis e nmha hora para as xomamente
(mentres
se
puñan
as
botas
e
de
ras, os funcionários e os empregados do
se .con Roger Rabitt ,que trata dun
das, semanais situadas entre 48 e 45' lrloque maneira! !) a responsabilidade dos tratransporte que se saldaron con importancoetlo e outros bichos misturados
ras)11e estableoímento dun aoordo marco
balladores que para eles non era nen é
tes concesións do Governo de Rocard
con persoas, nun -supernos que inentre obrefros e emPfESáníos para poñer
outra
causa que ·sometimento, claudicaque recoñeceu que subestimara o estado
en marcha unha po.ffüca de re duc:oión profantil- guión.
ción, resignación cristiana ... dicer amén e
110 que se encontraban os devanditos coDebe ser que as cabezas pensangramada da xoJn.ad~ labora.11que- desem"si bwana" a todo o que viñese de enrriba,
foctirvos
.
Pala
sua
banda,
o
Partido
Socia·
. tes da indústria cL:Jlturál capitalista
boq¡1une· nas 40 'horas sen11 anai:s (111on hai
pois os ricos, os vellos e mesmo os no- ,
l ista Francés criticou a actitudé de Rocard
q¡ue 1es1q¡ue1ce1r, nesita, lílí1a,. a. iolga que hai
comezan a .erar que Rambo. e lndi~
é 1esixiu que ~e chegase a acordos positi- vos, tamén teñen o seu corasonsíto e pram;:i i0ucois an1
101s ie1ll'ar:o111 ocM'I' ti111me,za os: metana Jones eran demasiado inteleccidamente no Natal saben recompensar
vos cos col ectívos en loita.
~úrMí1c10~ a~llemáns po1~a xo-rnada de ,35 lhutuais para o modelo de .cidadán que
coo
"cestas"
aos
pobresitos
buen89itbs.
·
En España, despois da folga xeral do 14
ras e que·se sa.ldo111.1 c:on importante·s avanbuscan.
O
(pasa é páxlná 19)
de [)e.c embro, o presidente .do Governo,
ces).
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