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As accións
do EGPGC
causan a
p~imeira marte
Na mañanciña do dia 2 de
Febreiro produciase a primeira
morte realizada por un grupo
nacionalista na persoa dun Garda Civil. A resultas deste
atentado foron detidas dez
persoas duas das cales foron
xa postas en liberdade.
(Páx. 5)

En crise:
Mafriesa,
Asean,
Barreras ...
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TRES EMPRESAS NÓRDICAS EXTRÁERÁN HIDROCARBUROS
DAS NOSAS -coSTAS

O GAS ESTABA AQUI
A suba dos combustíbeis atrae novamente- empresas de prospección ás costas ,das
Rias Baixas á procura de gas natural e petróleo. As previsións estabelecidas-por catro
campañas sismoló>cicas e un sondeo ·indican· que a Galiza poderia fornecer a sua
própria demanda de _gas natural cun importante xacimento. A expiotación do sub-solo
da beiramar abreviaría o _camiño para a retrasada rede de gas natural galega que nas
circunstáncias actuais está aprazada a qüince anos vista e dependeria dunha extensión
·
do gasoducto francés..
·

Ao Norte e ao Sul do país
continua a crise que está a
afectar a unha parte importar:ite
das principais empresas
galegas. Os competidores de
Mafriesa presioñan para
conseguir o cerre do
matadeiro. En Vigo a factoría
de Ascon encóntrase en
situación crítica ante a
finalización dos Fondos o
próximo 28 de Febreiro.
Barreras encóntrase ameazada
pola política do INI.
(Páx. 8 e 9)

Entrevistas: Pilar
Vázquez Cuesta
e Agustina
Bessa Luis
Pilar Vázquez Cuesta regr.esou

á Galiza despois de gañar por
oposiCión o pasto titular de
Língua e Literatura Portuguesa
da Universidade Galega. Entre
as actividades que organizou o
seu departamento está un
·amplo ciclo con escritores
portugueses contemporáneos.
Con ela e cunha das máais
importantes figuras da
literatura portuguesa
contem¡;>oráriea, Agustina
Bessa Luis, publicámbs senllas
entrevistas. (Páx. 1 O, 11 e 15)
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Tres empresas nórdicas extraerán hidrocarburos das _nasas costas

O gas estaba aqui
-

A. EIRÉ-G. LUCA

A suba dos combustíbeis atrae
novamerite empresas 9e prospección .
·ás costas das Rias Báixas á procura
de g·as natural e petróleo. As
previsións estabelecidas por catro
campañas sismolóxicas e un sondeo
indican ql)e a _Galiza pbderia forr)ecer

.a sua própria dem~nda de gas natur?I cun
importante xacimento. A explotación do st¿b·so1o da beiramar abrevia~ia o camiño para a
.
retrasada rede de gas natural galega que nas
/ . , circun~tánCias actuais_está aprazada ~-quince
j¡(L,. ! anos vista e dependena dunha extens1on do
/ '.-,~;- ¡· gasoducto francés.
·
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A suba do précio dos
hidrocarburos no mercado
internacional xunto co
abaratamento dos précios
do transporte de
combustíbeis e as
exancións fiscais, atraen
novamente a empresas
especializadas en sondeos
ás costas galegas, onde xa
se. realizaran probas
positivas no ano 1984. A
pronunciada baixa dos
précios dos combustíbeis
disuadira daquela á
empresa ENIEPSA, filial do
INI, a ·pór en explotación o
xacemento Pontevedra-Miro
B 1 . Tres empresas suecas
buscarán gas no sub-solo
mariño galega ao pé da
divisóoria do Miño, mentres
un consórcio finés fará o
mesmo sobre a plataforma
continental portuguesa
frente a Viana. Tanto as
probas realizadas coma os
avanzados sistemas de
detección indican que as
perspectivas de explotación
son excelentes.

UNHA EXPLOTACIÓN POSTERGADA
-
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A suba dos précios dos hidrocarburos,
A moderna xeo-tectónica permite sio abaratamento dos précios do transpor:_ tuar· hoxe cunha alta porcentaxe de certe da enerxia, o aumento da demanda de teza a existéncia de enerxias de orixe fócombustíbeis, e en particular dos que se · sil. Os levantamentos sísmicos dos anos
utilizan na indústria, asi como as exan- 1978-1980 decidiron a explotación da
cións fiscais, atraen 'de novo aos busca- bolsa de gas d~ Bermeo, asi, como da
dores. de gas natur_al á plataforma conti- de Huelva e Tarragona. Naqueles anos,
nental das Rias. Baixas. A notícia de que . o Estado ·postergou a explotación da reun consórcio sueco quer explotar o que serva sLibmariña das Rias Baixas porque
segundo todos os indicios é unha reser- pretendJa dividir o investimento con Parva de gas de primeira magnitude, permí- - tugal, ·na previsión de que o xacemento
tenas comprobar novamente que non alcanzase á plataforma continental ·do
serán os interese_
s do pafs senón as leis sul do Miño. A neglixéncia negociadora
do mercado as que resolven unha inter- . de Madrid estragou aquela posibilidade
vención -desta importáncta. No sector por simples descoñecemento da realidades hidrocarburos producia sorpresa ·. de portuguesa e das novas alianzas coque o Governo Central anúnciase a quin- merciais de Lisboa con países produtoce anos a chegada do gas natural ás res de hidrocarburos despois da indeáreas industriais de Ferrol e A Coruña, ;:>endéncia de Angola, o seu único forne..:
(ver ANT, n ..331) cando catro campañas . ·cedor.
sísmicas e un sondeo confirmaran as
posibilidades de explotación dun xaceO resultado desta trapallada éentr~lis
mento costeiro.
ta (sumando non-meriqr da contabilidade

colonial do INI), é que non só retrasaba
a posta en marcha da rede de gas, senón que a remitía a unha posíbel prolongación do gasoducto de Euskadi pota
rasa cántabra. Namentres, ·avanzaban os
sistemas de distribución de esta impar- tante forma de 'enerxia, de grande atractivo para a indústria, en Andalucia occidental, Catalünya Euskadi, ainda que a
moita distáncia de Fráncia, Alemaña ou
Holanda, que comezan a instalar sistemas de distribución de gas natural a partir da 11 Guerra Mundial é xa se fornecen
até nun sesenta por cento de gas do Mar
do Norde e da Sibéria.

e

. ·Estes actos de desgoverno de Madrid,
que en tan grande medida afectan ao futuro da Galiza, non deron provocado intervención nengunha do executivo autonómico por moito que teña competéncia
lexislativa no réxime "mineiro e enerxéti- :
co.
D

Expirada a anterior concesión , a·
dirección xeral de Enerxía do Ministerio de Industria, concedeu
tres novas licéncias de sondeo
ás compañías suecas Largus Exploration, Salenia e Oilexplo que
solicitaron licencias para O$ polígonos Vigo-A e Vigo-B cunhas
superficies
respectivas
de
99.568 e 94.815 hectáreas. As
empresas· teñen un p razo de
dous anos para levar adiante as
prospeccións. No caso de dar
con reservas de hidrocarburos,
terán que ceder un trinta por cen
á sociedade Repsol Explotación,
empresa pública que forma parte
do Instituto Nacional de Hidrocarburos. O funcionamento fiscal
español é particularmente atractivo para estas empresas xa que
lles permite detraer o 25 por cen
do valor das rendas en concepto
de gastos de operacioh.
Por outra banda, a empresa
Nesté Oy e a texana Hunt Oil asinaron co Governo Portugués un
contrato para sondear a costa do
distrito de Viana. O contrato ten
unha duración de tres anos e
comprende prospeccións sísmicas e sondeos sobre unha extensión da beiramar desde o Miño a
Viana e máis de mil kilómetros
cadrados.
Dentro do plan de prospecG:ións da Empresa Nacional de
Investigación. y Explotación de
Petróleo, ENIEPSA, dependente
do INI; para o ano 84, iniciáranse
perfuracións de beiramar á busca de bolsas de gas en Bermeo ,
Amposta (Delta do Ebro), Castellón, Huelva e as Rias Baixas. As
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cinco perfuracións foran precedi:das en cada caso de vários levantamentos sismográficos. As
mellares perspectivas eran as
que daban ·os mapas xeo-tectónicos realizados polos barcos
norde-americanos GOSL 1 e ·
KA y 88, no ano 1975·, e o Karen
Bravo, no ano 1979, desde Cabo
Corrubedo á Garda.

Traballos a médias
Contado, os trab.allos da plataforma Benreoch realizados _no
ano 1984, nun ponto situado ·a
30 kilómetros polo Oeste da
Praia da Lanzada, só alcanzaron
os 3.583 metros. Os traballos
confirmaban a existéncia dunha
importante .reserva de gas, pero
para o xacemento ser operativo
requeríase un investimento maior
que o de mil millóns de pesetas
que era o orzamento total da
operación . O Governo Central tomaba daquela unha decisión que
favorecia a explotación de xacementos da beiramar en Huelva,
Castellón e Bermeo e reservaba
para unha mellar situación do
mercado do gas natural a posta
en funcionamento da bolsa da
costa galega. A información de
que o Ministerio de Industria e

'fi..

EMPRESA NESTE
OYE A TEXANA HUNT
OIL ASINARON CO
GOVERNO
PóRTUGUES UN
CONTRATO PARA
SONDEAR A COSTA
DO DISTRITO DE
VIANA'
Erierxía (as reservas enerxéticas
quedan fóra da_
s competencias
do Estatuto de Autonomía) dera
á opinión pública galega foi a de
que as prospecdóns concluiran
con resultados negativos. Oeste
xeito, ainda que o xacemento de
Campo Gaviota, en Bermeo, era
apenas rendábel , a causa da
gran profundidade ·da bolsa de
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· A decisión do Governo Ge.ntral
de atender uns xacementos. en
perxuício doutros, favorece consecuentemente o desenvolvimento das redes de gas nat.ural.

Gas de Euskadi alcanzou o ano
. pasado un volume de vendas de
máis de 3.300 millóns de térmias, o que supón un incremento
do 25 por cen sobre as suas ci. tras de 1987. Nos dous últimos
anos, máis de trinta clientes industriais transformaron as suas
instalacións· para consumo de
· gas natural co que xa son 90 o

númer'o total de usuarios. Os
té9nicos de Gas de Euskadi caléulan que para 1990 os clientes
do sector industrial serán máis
de 2.100 e deste xeito as vendas
de gas paderán duplicarse sen
necesidade de' n·ovos investimentos en infraestrutura. ·

Acordo frustrado
A rede irTdustrial galega de gas
natural, experimenta como consecuéncia desta decisión do Governo Central, un retraso decisivo. No ano 1979, a partir da certeza que dan as modernas técnicas xeo-tectónicas. de prospección, o Ministerio · de lndust~ia
propúxo desde Madrid ao governo de Lourdes Pintassilgo en Lisboa realizar a explotación conxunta dun xacemento na foz dó
Miño. No protocolo español figuraban os seguintt:is obxectivos:
-

·As reservas de
hidrocarburos e
a contaminación

O gas natural que desde os
anos 70 buscan as empresas
especializadas na costa sur da
Galiza é un hidrocarburo que
coma o petróleo contén simultáneamente carbono e hidróxeno.
O gas formou se a partir de depósitos de matéria orgánica no
fondo dos mares e nos lagos da
Era Secundária, hai ce n millóns
de anos. Estes depósitos resultan despois cubertos por sedimentos de rochas impermeáveis
e están unidos ou próximos aos
xacementos de petróleo por
esta identidade na orixe.

A experiéncia da refinaria ·coruñesa, o fallo do levantamento cartográfico que deu lugar
ao accidente do Urquiola e os
verqu idos de -transportes de
petróléo en tránsito por Fisterra, son as únicas relacións
que se .poden estabelecer entre o médio ambiente e os hidrocarburos no país. Os paises qt:Je ex"plotan as reservas
de hidrocarburos do seu talúde continental despois da 11
Guerra Mundial teñen , éontodo, experiéncía dé danos ·producidos
entorno natural na
ext racción de petróleo de xacementos mariños. As causas
principais destes accidentes
son as roturas (Ja bocas de
perfuración , os incéndios ou
naufráxios das plataformas e
sobre todo os erras . humáris .
no proceso de funcionamento
das estructuras de explotación de reservas na beiramar.
O departamento británico que
se encarga da contaminación
por petróleo calculaba que os
·chamados partos petroleiros
da Escoza oriental padecerían
un caso diário de contaminación por . verquido de crudo,
no 1981 ,· cun vertído semanal
superior a 1 tonelada. Estas
perdas prodúcense _sobre
todo
armar os tubos de .
perfurac;ión , pois os mecanismos de seguridade de que se
dispón non protexen en todo
caso contra .dos erros hum:íns. Se estes verquidos crónicos da indústria estractiva
ocomm coa marea en debalo
§ os danos son pouco impor~
tantes pero o perxuício á ~os
~
ta escocesa ven .de cando o
fvento e as correntes levan
§5 este crudo as rías.
~
En anos recentes déronse·
cinco verquidos involuntários
pública Federal da Alemaña,
_ría) deica Orán en Alxer. As presuperiores a 185 toneladas.
sións políticas do departamento· . Fráncia e ltália chegaban · a un
Para todo o Mar do Nordé ,
acorc;:lo coa URSS para consudé Estado de Heagan para imalguns. cálcu los coincidentes
mir o seu gas. O Gov~rno espa-:
pedir que o gás siberiano atraise
dos paí_ses que explotan . os
ñol rectificaba tarde e mal e con
aos clientes da OTAN, decidiron
xacimentos dé hidrocarburos
elevados gastos e asinaba un
ao Governo español pola solunas suas costas, indican q'ue
acordo coa empresa Gaz de
ción do Sur. Pero ·mentres Maestán a producirse . de catro a
France para se fornecer conxundrid gastaba o. seu orzamento
cinc9 mil verquidos anuais. O
tamente dos soviéticos.
O
nesta previsíbel dirección, a Re-

ªº

Ao gas natural, que é coñecido desde tempos remotos, non
se lle tirou aplicación p ráctica
senón despois da 11 Guerra
Mundial coma substitutivo da
gas cidade, que se obtiña por
destilación do carbón de hulla.
Os principais xacementos de
gas natural do mundo son os de
Groningen , nos Países Baixos,
con máis de dous mi l billóns de
metros cúbicos. O 60 por cento
da enerxía que consumen os
Paises Baj xos, son en forma de
gas natural. A cont inuación está
o de Hassi Romm el, na Al xer,
co n case 1.200 billóns , seguido
do de Lacq , tamén na Arxel con
200 billóns, descoberto en 1951
e en vías de esgotamento. Outros xacementos de grande importáncia fóran os .descobertos
no Mar do Norde, como o os de
Frigg e Ekofis'h, en 1977, entre
a Escoza e Noruega. Entre a$
duas acumulan 500 millóns de
metros cúbicos.
En Febreiro de 1982, o governo español entrou en conversas
coa Unión Soviética para a venda do gas natural de Siberia. daquela, o gover.no de Madrid adv~rtira que non podía perder o
tren do gas natural no que os
países da CEE levaban ben
anos de dianteira. Na revisión
do Plan Enerxético Nacional que
daquela se fixo, proxectábase
un forte investimento para recuperar a·s duas décadas perdidas. ·A parte principal do novo ·
plan levábana as. prospeccións
costeiras -entre elas a que se

Na prospección intervén decisivamente o factor d~ operatividade. Coa tecnoloxia actual, a
profundidades superiores aos
200 metros', o précio dos· traballos de perfuración multiplícanse
por dous. A grandes profundidades, o custe diário dunha destas
torres de extracción de gas ou
petróleo é Sl,Jperior aos 70 millóns de pesetás. As cotas máximas dé perfuración están actual.mente nos 8.000 .metros.

'MADRID
OFERECEU AO
GOVERNO DE
LO URDES
PINTASSILGO A
EXPLOTACION
CONXUNTA DUN
XACIMENTO NA FOZ
DO MIÑO'

1.- Afrontar· conxuntamente os
·riscos de contaminación que puidese conlevar o funcionaniento
das plataformas · de ·~ extracción
nunha bE¡iramar que é ao mesmo
tempo plataforma pesqueira tradicional; 2.- Reduci r uns custes
elevados de funcionamento nun
área marítima que ten temporales de Novembro a Marzo; 3'.-

Da família
do petróleo
3

gas (máis de mil n:ietros) e do
elevado investimento que esixía,
tanto este proxecto coma os de ·
Huelva e Tarragona teváronse a
termo con éxito.

ªº

levaría a cabo na costa sul de
Galiza en 1984~ e os estudiosos de viabilidade técnica para
traer o gás ·desde o gasoducto
siberiano que tiña prevista a sua
chegada á Frahza no ano 86 e o
proxecto Segamo qye consitía
na construceión dun gaseoducto desde o· Cabo de Gata (Alme-
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'~REDE
INDUSTRIAL GALEGA
DE GAS NATURAL
EXPERIMENTA UN
RETRASO DECISIVO'
por Eniepsá nas Rias Baíxas, non
estaba preparada para receber
novas dun xacemento daquela
imp9rtáncia. De feito, entre a documentación que os representantes do .Governo Español apresentaron·en Lisboa figuraba o informe dun xeólogo da empresa
ianque Chevrom, no que aseguraba a partir dos · dados conseguidos polos mapa sismolóxicos,
que o xacemento da costa sul de
Galiza podería ser máis importante ca o de Groningen , na beiramar de Holanda, que ten máis
de dous mil billóns de metros cúbicos de reserva. Situada perante un grave problema de fornece- .
mento de enerxias naturais, despois da independéncia de Angola, Lisboa estudou a mellor solución e entrou en contacto con
várias empresas texanas para
tentar de realizar un informe
equilibrado sobre as posibilida-·
des da costa de Viana. As presas
de Eniepsa por chegar a un acorde casaban mal coa determinación portuguesa de recadar toda .
canta información puidese sobre
este xacemento. A negativa final
a un posíbel acordo, perxudicaria directamente a Galiza por
canto decidiría ao Governo central a retrasar os plans de explotación deste xacimento varios
anos. Exactamente até que o
précio do petróleo, a falta de outras razóns, compensase un investimento tan elevado. Derradeiramente, cando xa Portugal
estabelecera unha via de acordo
propria con empresas nordeamericanas de exploración, Felipe González volveu incluir o sondeo conxunto deste xacemento
nas duas visitas de Estado que
fixo a Lisboa, cos resultados que
agora se ven.
O
1

De se confinnar as indicacións
obtidas por vários estudos
sismolóxicos, a explotación dl.fn
impQrtante xacimento de gas natural
convertiriase nun importante
incentivo da actividade industrial.
Estaleiros galegos teñen fornecido
platafonnas e outros elementos para
a explotación de petróleo e o gas no
Mar do Norde, como a platafonna
sem1-mergullábel Penrod, que
· aparece na foto da esquerda.

Pór as bases para un desenvolvimento conxunto dunha rede de
transporte da gas no cantil atlántico da Penínsua de cara á desa.paricíón dos monopólios de Petrogal e Campsa na inminéncia
do ingreso na CEE; 4.- Evitar os
problemas derivados da explota-

ción dun mesmo xacemento a
duas bandas dunha liña fronteiriza e 5.- Adiantarse no posíbel
desde Madrid a un desenvolvimento do estatuto de Autonomía, aprobado no ano 80, que a
xuício do ministerio de Industria
español podería abrir unha porta

legal á intervención directa da
Galiza na administración do xacemento. De feíto, o réxime mineiro e enerxético quedaría embargado dentro das competéncias conxuntas no artigo 28
apartado 4 e formulado coma
competéncia da -Comunidade

Autónoma en canto desenvolvemenmto lexislativo e execución
da lexislación do estado nos termos que a mesma estabeleza .
A sorpresa do-Governo Portugués foi considerábel pois ainda
que tiña notícia das catro campañas sísmicas levadas a termo

somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola nosa
especialización
en libros
galegos
e portugueses
Praza do Libro

República
El Salvador, 9
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• Barr~iro e Fraga, estratéxias ~emeas (Páx. 6) • Mariñas no Clube Alén Nós (Páx. 6)
• A descentralización universitária (Páx ..·7) ~• Polémica instalación qo centro de reabilitación de drQgadictos
. ~n Ferrol (Páx. 1O) • Portugal en folga (Páx. 13)• A economia latinoamericana decrece (Páx. 13)
MORTE DUN GUÁRÓIA CIVIL

A INTG denúncia a pretensión deste grupo de involucrar á central

O EGPGC causa a primeira morté .nun atentado
I

".

-

Na mañandña do dia 2 de
Febreiro produciase a
prir:neira morte realizada por
un grupo nacionalista na
persoa dun Guardia Civil,
cando un comando do
Exército Guerrilheiro do
Pavo Galega Ceive lle
tendia unha trampa a unha
patrulla do instituto armado,
intentando sacarlle armas e
uniformes en Vilarboi,
concello de Montero. A
ación deu un saldo final
contrário ao programado o
que levou a unha fonte
próxima a calificalo comó
"semellante ao de Hipercor,
polp qué é preciso analisalo
debidamente". A resultas
deste atentado foron
detidas dez persoas duas
das cales foron xa postas
en liberdade. Ainda asi ao
mencer do Martes de
Antroido as FOP
explosionaban un ártefacto
colocado no cuartel
da policia de Vigo.
A primeira morte cometida polo
Exército Guerrilheiro do Povo
Galega Ceive foi realisada á unha
e cinco minutos da mañanciña
do día 2 de Febreiro no lugar de
Vilarboi, concello de Montero, en
circunstáncias ainda non ben
aclaradas pola contradición existente mesmo entre as informacións oficiais, pois mentres o
Governador Berra Pereira talaba
de "salto cualitativo" o director
Xeral da Guardia Civil Luis Roldán rechazou o calificativo xa
que 0 que "planeaban era arrebatar as armas e a marte foi o
resultado final". Na declaración
diante da Audiéncia Nacional os
membros do comando manifestáronse tamén no senso de que
o que pretendían era sementes
"apoderarse dos uniformes e ·das
armas de Benedicto Garcia Rufo
e António Perez Freire; o primeiro
dos cales resultaría morto no su ceso e o segundo gravemente·
ferido.
•
O plan ideado polos catro
membros integrantes 'do comando púxose en marcha tres dias
a.ntes cando alugaban un Ford
Fiesta en Autos Galicia a nome
de Ramón Piñeiro, coñac.ido
como. "O Tupa".
O dia 1 de Febreiro ás 1O da
noite secuestraron a un vixiante
nocturno no portal do seu domic~lio, cando se dirixia ao seu traballo, traslandándoo á localidade
de Suevos, donde foi atado a
unt:ia das portas do seu proprio
coche e, despois de despoxalo
do
revolver
regulamentário,
abondonárono. __Momentos desJ?o'is foi encontrado por uns vecinos. que avisaron á Guardia Civil
pond? en garda ás FOP, :>egun~
do afirmou o próprio Governador
Berra Pereira.
Tres horas despois, aproximadamente, recebiase no cuartel da
Guardia Civil de lrixoa unha cha-

Cuartel da Policía en Vigo onde explotou unha bomba colocada polo EGPGC a ·noite do Martes de Entroido

mada telefónica dando aviso dun
acidente de circulación no lugar
de Vilarboi, polo que acudiu unha
parella do carpo policial.

Versións contraditórias
Aquí xa non coinciden as distintas versións. O Director Xeral da
Guardia Civil, Luis Roldán, contradecía ao Governador Ramón
Berra, cando este afirmaba que
era un salto cualitativo do
EGPGC, diferindo tamén na opinión a resp~cto do obxectivo final pretendido polo comando;
Ramón Berra declaraba que pretendían matará parella de guardias, Luis Roldán afirmaba que
só querían sustraerlles as armas
e ainda discrepaban tamén no
desmantelamento do _ Exército
Guerrilheiro ·pois mentres o píimeiro insistía en que podían producirse acións parecidas, Luis
Roldán declaraba que feítos asi
non ocurrirían máis. Mudaba tamén deste xeito a estratéxia do
Governo español nas suas declaracións, abandonado · aquela
euforia de "grupysculo desman- ·
telado e controlado", réalizadas
a partires das primeiras detencións, a tins de Maio de .1988.
·Ainda que tamén desta volta se
afirmase, que tiñan vixiadós e
controlados a 34 presuntos activist~s ·do EGPGC e que só necesitaban probas para encadealos.
Mália esta vixiáncia e a detención .de 1O presuntos integrantes
do EGPGC (Xosefa Rodríguez,
Xavier Filgueira, Ramón Piñeiro,
Manuel Quintás, · Carlos Deibe,
Manuela Vázquez, F. X. Niño Ricoi, Xesús ·1rago, Eduardo Abad
e Manuel Souto), e o descubrimento de varias tobeiras, seguiron os atentados como antes. ·
Nestes sucesos todos, sorpresi-

vamente, o Delegado do Governo Central, Garcia Sabell, nen
realizou. declaracións, correspondéndolle o protagonismo a un
governador comisionado polo
PSOE para dirixir a loita contra o
EGPGC.

Un forte impacto
Esta primeira morte protagonizada por un grupo armado nacionalista, _algo previsíbel máis tarde
ou máis cedo, tivo un forte impacto nos meios politizados ga-

legos até o ponto de que a coñdena foi case unáñime agás Gaiiza Ceive. ·
O Partido Comunista de Liberación· Nacional (PCLN), en cuxa
-· formación ' militaban alguns dos
detidos, afirmaba nun comunicado que "consideraba sen senso
político forzar ao pavo galega a
un enfrentamento armado coas
FOP" ao tempo que mostraba·as
"dúbidas sobre a orixe real .do
acontecido" que co.nsideran inconcebíbel sobretodo· diante
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Sen resolver ainda moitas das contradicións existentes nas distintas
versións ao redor da acción que acabou coa marte dun Garda C.ivil
en Montero, sen discutir as presuntas intenc-ións dos autores deste
atentado, semella evidente que se produciu un salto . cualitativo na
actuación do EGPGC, ~non polo atentado en si. senon pala estratéxia que está a levar e na que a violéncia remata en accións de marte.
.Esta reafidade, inerente a tal tipo de posicionamentos, podía tardar
máis ou menos, pero, ao fin; é·sempre inevitáb~I, polo que, a quen lle
corresponda a responsabtlidade políti~a. debe cargar .coas consecuéncias.
.
Responsabilidade en primeiro lugar dos que optaron por esta vía
para conseguir a liberatión nacional, mália que a sua forza operativa
non se corresponda logo co apoio nen recoñecimento social mínimo:
pero tamén dos que deseñan unha política que esmaga sistemáticamente ás organizacións de masas e sindicais (o libro editado polo
Ministério do Interior e .qu~ non pudo pór en circ~ulación é unha boa
mostra deste deseño), que marxina a Galiza, tanto social como ec·onómicamente, levando á total desaparjción de determiriados sectores
.do tecido social do país e a falta de calquer espectativa de progreso, '
a teima de pechar canles de participación cando a '5ua abriga era
abrilos: a provocación é tan delitiva come> as saidas erradas destes ·
grupos sen respaldo· social.
Provocación é tamén a teima existente nos círculos do poder de
relacionar as teses de liberación nacional co EGPGC. Evidentemente ·
toda teoria revolucionária conleva unha estratéxia de cámbio de sistema ...Agora ben, estas es.tratéxias, son, e teñen sido, múltiples. Desde
a insurredón armada ao paGifismo de, -por exemplo', Gandhi. Afir:mar
que estar pola liberación nacional é.o mesmo que apoiar .ao Exército
Guerrilheiro equivalería a dicer que os que está'n polo estado democrático constitucional actual, apcian ou son os responsáeis da marte
O
do Nani.

das expectativas de que as cor.versas entre ETA e o Estado español evolucionen cara unha negociación política que estabeleceria unha referéncia de valor incalculábel que o povo galego
non debe despreciar".
Mariano Abalo , Secretário Xeral do PCLN, manifestoulle a A
NOSA TERRA que "diante destes
feitos hai que facer únha valoración da situación xeral e da inci- .
déncia que poda ter na pÓlítica
futura".
A ·xunta calificou ao Exército
Guerrilheiro de "fato de iluminados sen representatividade", O
PSOE chamou á "unidade para a
sua erradicación" e o BNG rechazou o atentado. O PSG-EG,
pola sua banda asegurou qüe a
violéncia non é o ·· camiño para
conseguir o aütogoverno; CG tamén rechazou o atentado o mesmo que AP e o, PNG quen afirmou qae "o at-entado ainda é
máis inxustificábel cando se emprega contra a vida dos galegas
de xeito alevoso e noiturno".
~
A INTG, que desde a aparición
do EGPGC aclarou que "nunca
apoiou , fomentou ou deu servicio de cobertura a persoas ou organizacións que utilizan como
método de loita a violéncia armada''-;-' foi ~sta vez especialmente
dura ao denunciar a !''pretensión
de persoas vencelJadas ao Exército Guerrilheiro de vincular a
esta central a acións que non
comparte nen apoia" , referíndose, entr;e outras causa~ a que un
dos corilpoñentes , do comando
levase éncima a tarxeta de afiliación a INTG,. documento que lle
·quedou esquecido no automóvil
co que realizaron a ación.
Trátase, ao seu entender, '"de
facer aparecer publicamente á
central como cobertura de ac.:.
cions 'violentás·· nunha atitude
que éonsideran "francamente
provocativa. despreciativa e destructiva para coa INTG e os afiliados e simpatizantes do nacionalismo" ao tempo que afirman que
non van actuar de instigadores
ou perseguidores daqueles que
pretendan ou · realicen aoións
contrárias aos Estatutos de Progra.mas da Central "pois. 'eR todo
caso, será responsabilidade daquelas forzas . que dan cobert.ura
a: este tipo de ideias ou as que
as comparten. o evitar este tipo
de feítos··.
As "Juntas Galegas pola Amnistía:·. pola sua banda. coicidindo coas declaración!2 dalgun dos
él;CUsados; denuncipron os maos
tratos aos. presüntos membros
do EGPGC detidos~ por máis que
esta vez o traslado á Audiéncia
se realizas.é con moita maior·celeridade que noutras ocasións·.
mentres cincuenta membros da
Guardia Civil permanecían duas .
horas nun descampado agardando a chegada das cámaras
da TV para que sacase as "imáxes oficiais da desarticulación''.
Na mañá do mércores . foron
pastos en libertade dous deti.dos. Xesus lrago e F.X. Niño Ricoi.
O
.A:E.

l
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oRETORNO DE BARREIRO
. O ·ex-vicepresidente voltar$ á secretaria xeral -de- CoaticíÓn Galega.

• O Tri~unal Supremo
desestimo1¡.1 o recurso de
casación interposto por
·Alúmina-Alumíniocontra
o
9
despido dos 111 traballadores
As circunstáncias fixeron
xogo no· Parlamento.· PSOE,' AP pois a empresa, segundo e,xplica
e PSG-EG estiverqn ausentes a senténcia, "decidiu subxecti:va
"iñevitábel" a volta de
mália a curiosidade despertada'. - e selectivamente" o despido dos
Barreiro Rivas á secretaria
Camilo
Nogueira foi claro; "non 111 traballadores, aos que ·sanxeral de Coalición Galega.
lle queremos dar unha baza polí- cionou por .non cumplir os servíO anúncio produciuse un
. cios -mínimos.
tica a Barreiro".
dia antes da sua
Aluminá-Aluminio xa anunciou
O ataque anticipado
comparecéncia no
que non recorrería est~ senténde Vitorino N~ñez
Parlamento ·para explicar o
cia.
·
Pola sua banda o Comité de
affaire do xogo,
Victorino Nuñéz, un dos que se- _
mella sair máis perxudicado coa Empresa decidiu recorrer diante
. comparecéncia á que non
"Operación Retorno", sabedor . do Tribunal Constitucional a senasistiron a case totalidade
dos riscos, atacou xa con ante- téncia que ratificaba o despido
dos partidos "para non
rioridade. Deslocou as suas prin- dictado pola maxistratura luguebeneficialo politicamente".
D
~
cipais
tr9pas, perta de cen alcal- sa.
O gran perdedor deste -~ des, e mandounos pechar na
."'retorno"~ Vic_torino Núñez,
~ ConseHeria de Economía e Fa.::
intentaba, por eses mesmos
~ cenda. Foi unha mostra de forza
dias, 'dar unha imaxe de
~ e á vez un desafio dirixido aos
coagas, principalmente.
forza, p_echando aos se_
us
O relanzam.e nto de Barreiro.provoca de novo o nervosismo entre os seus contrincantes políticos
Pero, ao mesmo tempo, no
alcaldes na Xunta.
papel de ·precursor de Barreiro outro ponto de apoio no qµe bavitábel ser o candidato do paitiAs suas retiradas parecen aprendo, no caso de CG á Xun~a ; do Rivas, asuma outravolta a sua sea .a sua forza eleitoral, Caixa
: condición de candidato, ou que Ourense, comezaron as fisuras.
· didas do seu anterior xefe e mesP.P. a Moncloa.
tre, Manuel Fraga. X. L. Barreiro
De momento Barreiro Rivas xa se nomee ao historiador Xosé · A sua política de nomear aos
Ramón Barreiro, como saida de "se!-JS alcaldes" para directores
anunciou .que, eviden_temente el
Rivas decidiu voltar á secretaria
locais das oficinas da Caixa e de
xeral de Coalidón Galega porque
será o número un da lista coaga co!Jlpromiso.
Pero a decis:ión .vai depender, empregar áos seus familiares en
"o partido lló pide", O seu anunpor Pontevedra. Dadas as dife:ciado alo.nxamento da política,
réncias estratéxicas existente~ e máis que nunca, dun Barreíro Ri- pastos directivos desta entidade,
nen foi efectivo nen asumido, se- . as poucas expectativas eleite:>rais yas que non só térá que revitali- comezou a ser contestada desde
nón estratéxia circunstanciai. ·
que o .partido da piña ten de mo~ ·. zar uri partido morto, dividido, dentro, até ·polos próprios direc· Barreiro Rivas, como Fraga lrimento, o Conselieiro Padin Sán- sen ilusión nen programa político tivos profesionais.
A dimisión do Director Xeral,
barne, collerá a dirección do parchez, defensor dun eritendemen- sequer de actuación inmediata,
tido, despois. de que os seus fieto con Victorino Nuñez é co P.P., senón que, como bon treinador, Ramón Escobar, interprétanse
les demostrasen, tamén, ·a inevi- - 9púxose tanto á "reentree" do como se dun Xavier Clemente se como un rechazo á instrumentatabilidade da sua ''Dita. O de Forex-vicepresidente, como a que. tratase, conformalo cos descar- _lización política que realiza VictoUn total de 18 persoas,
carei, farao sen dúbida, no mes
concorra como candidato eleito- - tes que non .encontrén acomodo rino Nuñez, en detrimento do as- •
membro da Asociación
de Abril, con máis poder e ·meral.
no equipo titular das listas eleito- . pecto ganancial.
Ourense vai ser un dos cam- para a Defensa da Ria, fonos discusión que na hóra da di· Mentras CG comeza a pors€1 rais doutras formacións. Xa só a
misión para "retirarse", como lle
en marcha como partido, bará- sua voila puxo nervudo a máis pos de batalla máis importantes ron xulgados en Pontevedra o
ocorreu ao vilalbés.
llanse duas hipóteses para o dun contrincante. A mostra esti- entre a direita autonomista e a xoves, por ter cortado durante
·
D meia hora o acceso a Ponte do
A espera, agora, en ambos, é
pasto de presidenc1f:\_bel coága: · vo na non comparecéncia á sua tradici9nal.
Burgo como medida de presión
idéntica: agardar se é tamén ineque Suárez Vence, feito o seu exposición sobre o affaire do
A.E.
para evitar as obras de recheo
COLÓQUIO DO CLUBE ALÉN NÓS
.
.
do rio Lérez e a realización -das
obras de Beiramar.
Os implicados no sumário estiman. que se trata dunha denúncia discrimiñatória, pois céntrase
t~aici~nar
en 18 membros da APDR en vez
de ter acusado á totalidade dos
que se concentraron na ponte.
Consideran tamén que deterian
ser o alcalde e os concellais
como responsábeis da realizaCon esta afirm_ación que titula reen estado como via única para o ción dos recheos os que terian
solvía González Mariñas, lider do
seu autogoberno?"
que estar no li>anquiño dos acuPNG-PG e · conselleiro da presiContestando a esta auto-persados.
D
gunta Mariñas· aponta o conceito
déncia da Xunta, aaparente contradiCión qt..ie se ap'resenta entre
de "autointegración" que contra•
A Caixa de Aforros de
a ideoloxia riacionalista que di
pón ao de "autodeterminación"
Pontevedra
tivo un crecidefender e a sua permanencia no xa que considera que o obxectigoverno tripartito dominado povo desta é só o de conducir á in- mento porcentual de 23 ,5 por
los. PSOE.
dependéncia_. A autointegración cento o que supera en términos
Mariñas compartía mesa e codo PNG-EG permjtiria debater o relativos as médias galega e esmareo xurídico-político de auto- tatal destas institucións de afolóquio CDS asistentes á cea do
·Alén · Nós aos que obsequiou
governo galego no contexto do rro. Os seus dirixentes mostrácunha ampla · pormenorización .
Estado español e no contexto de ronse contrários a calquer plando que é a ideoloxia do seu parEuropa, pero sen renunciar á texamento de absorción ou futido e do que defende.
nosa pertenza ·a ela. Para iso sión entre as caixas galegas.
O director xeral expresou a saNon houbo surpresa na expo·propugnaría as necesárias reforsición de Pablo González, agás
mas do estatuto de autonomía, tisfación por cumplir os obxectida constitución e máis o tratado vos marcados no plan cuatrienal,
a sua particular conc13ición sobre
pero recoñeceu a existéncia de
cuestións como- a autodetermide Roma.
nación, nacionalismo e solucións
No referente á sua aétuación "sérias dificultades" como con· políticas para Galiza.
no governo galega, González secuéncia das medidas econóFoi neste último aspecto no
.Mariñas considera positivo que micas que puxo en marcha o goque Mariñas foi menos conciso
un partido nacionalista estexa no verno e o Banco de España, reou menos convincente. O .líder ·
execufüto. Non quixo entrar a de- . ducindo en 100 millóns os beneo
do PNG-PG critica os intentos de
bater sopre as supostas incon- ficios.
formación dunha forza política
gruéncias entre os postulados
galega única e defende o plura- ·
- políticos apoiados polo o PNG• O Partido Comunista
PG e os que defende o ·PSOE. dos Povos de España na
lismo nacionalista. Pero tampouco ve con bons ollos os intentos
Pero negou que a sua formación Galiza, non aceita a exclusión
frentistas e nese-sen so fixo refefose comparsa, ou traballadores de Esqt,1erda Unida,, decisión toréncia ao . fracaso de Unidade
por conta allea, no governo.
mada na 1 Asamblea -desta forGalega. ·
O máximo de claridade a este mación celebrada recentemente
Mwiñas - recoñece que este
respeito -tívoa_ Mariñás tan só en Compostela, ao no'n,. sentirse
tipo de estruturación política só
para asegurar que· no "mómento vinGuJado a este acorde, reiteserve para situacións excepcioen
que teña que traicionar o seu - randa a sua postura de seguir
Mariñas acuñou o concelto de autointegraci6n frente á autOdeterminación
nais. En troques aboga por un
. programa político abandonará o participando como organización
governo.
partido nacionalista de integraPara o PNG-PG as 'corrent~s
cqmo prin~ípio pol_ítico.
política dentro de EU.
ción e non de clase, situado enactuais tiran cara a configuración ·
lso si. O líder do PNG-PG reConsideran , asimesmo, un
Autointegración
da Europa dos povos e o papel
tre a esquerda nacionalista de
coñeceu que governaría máis
paso atrás e~te acordo,."un paso
·ciase.e o rexionalismo do Partido _Mais discutíbeis ainda foron as
da Galiza non pasa pola consticomodamente en .coalición con · máis na- instrumentalización de
Popular, deixando claró que só é
tución dun ·Estado galega "o fusuas ideas sobr:e a autodetermipartidos nacionalistas· e que non
EU. por parte do PCG, sendo un
posíbel un nacionalismo político.
turo en Europa esta nos povos,
nación; González Mariñas asegurexeitaria unha unidade de ac- · precedente negativo cara a am'Mariñas definiu · ao PNG-PG
nas nacións, teñan ou non teñan
rou que existía unha ' crise evición no . executivo- galega co
pliación •de EU a distintas forzas
estado, ten senso entón seguir a
· coma un partido.que asume o lidente do conceito de soberanía
PSG-EG ou co BNG.
D
políticas e sociais e a sua trase de estado.. ,
·
defender a conversión da Galiza
beralismo pro.gresista e solidário
formarción en frente político". O
XAN DOCAMPO/SANTIAGO
.

.
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BarreirO e Fraga, estratéxias xemeas ·

'O PNG-PG non se cuestiona a .sua saída do.Govemo se non se lle abriga
a
o seu programa- político'

Pablo G. Mari.ñas
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TRES UNIVERSIDADES PARA GALI~ FRENTE A UN MODELO
DESCENTRALIZADO:
XOSÉ L ARMESTO-XOSÉ Mª DOBARRO

Até tempos moi recentes os estudos universitários na Galiza só se podian cursar
en Santiago. A criación e posta en marcha
dalgunhas carreiras técnicas superiores, a
integración das actuais escalas universitárias e a aparición dos coléxios universitários iniciou un proceso de descentralización destes estudos.
No ano 1983 deu-se un paso máis neste
camiño descentralizador ao constituir-se
dentro da Xunta de Goberno unha comisión encargada de elaborar uns critérios
para a ubicación de novas titulacións (Faculdade de Veterinária en Lugo e E.T.S.
de Enxeñeiros de Telecomunicacións en
Vigo).
Mais esta liña de actuación puido ter
unha continuidade decisiva con ocasión
das primeiras eleicións democráticas ao
reitorado, co período constituinte e a elaboración dos estatutos.
Nestas elei~ións , a candidatura "Alternativa da Universidade Galega ", encabezada por Xosé Manuel Beiras, foi a única
das concorrentes que apresentou un capí- . tulo do seu programa dedicado a 'Organización Territorial da Universidade Galega'.
Entendía-se que naquela altura xa se facia
necesário abordar o tema da descentralización fundamentalmente polo forte crecimento da demanda de estudos universitários, e a conseguinte masificación do
campus de Santiago. Unha das primeiras
acci óns que se apontaban para o caso de
gañar as eleicións era a de abrir un proce- ,
so de análise do presente e r:Jo futuro coa
participación de diversos sectores implicadas na Universidade co fin de elaborar
uns critérios que permitisen aumentar a
oferta de titulacións e diversifica-la territorialmente, non primando demandas localistas senón gardando fidelidade a un critério galega de política universitária que
mirase tanto á realidade existente como é
que dela poderia ser cambiada co instrumento da Universidade.
Este posicionamento non tivo o eco que
caberia esperar no claustro e foi despreciado pola candidatura encabezada polo

za, con sede en San~iagq, A Coruña e
mento da oferta á demanda e a ingoberVigo.
Tendo en conta toda a actuación ante- ' nabilidade dunha universidade cun elevado número de alunas non nos parecen derior. da equipa gobernante- estas declaraterminantes.
dóns resultaron chocantes e supuñan
Canto ao primeiro, a criación de novas
unha espécie de salto no vacjo que semeuniversidades non implica necesariamente
lla obedec~r semente a intereses de tipo
o achegamento da oferta dado que é topolítico,.e mesmo ·con implicacións eleitotalmente absurdo pensar que cada unha
ralistas.
_
destas novas universidades vai ser comEstas manifestacións deron pé ao poder
pleta. Se a única exist~nte ainda non o é,
autonómico para elaborar un proxecto de
moito menos o van a ser as novas. Unha
leí sobre a "Reordenación do sistema unipoi ítica expansiva de axudas (residéncia,
versitário galega·e a creación de duas nocomedor, transporte ...) seria moito máis
vas universidades", no que se segue liña
efectiva para facilitar o acceso a estudos
de actuación_iniciada polo Reitor. ·
superiores ás clases menos favorecidas
economicamente que a ubicación dúnha
- --'CANDO HABIA XA UN
universidade na porta da sua casa. Q,que
si parece totalmente razoábel é a ampliaMODELO ción da oferta de titulacións en campus diDESCENfRALIZADO DE ·
versificados, e isto ten máis sentido no
contexto dunha universidade cori vários
UNIVERSIDADE ASUMIDO
campus autónomos.
O REITOR EMPEZOU A
Canto ·ao argumento da ingobemabíliCONSIDERAR NECESARIAS dade polo número de alunos dicer que ten
fácil solucíón transferindo competéncias
TRES UNIVERSIDADES'
administrativas e de xestión aos organismos próprios de cada campus.
·
lsto ~upuxo que cando no mes de DeO proceso iniciado con este p~oxecto
cembro a comunidade µniversitária se
de lei se non vai acompañado dunha amreuniu no claustro para debater este tema
tivese que ·tacé-lo; en certa medida, con- - pla implantación de titulacións e unha planificación do seu financiamento poderia
dicionado pola decisión tomada polo por-educir-Sé a un simple cámbio de rótulos,
der político. Non obstante, a equipa reitovia segregacións da Universidade de Sanral non se atreveu a levar até as última~
tiago dos c¡;lntros existentes na adualidaconsecuéncias a sua alternativa e forzado
pala opinión maioritária das propostas. dé noutr:as cidades de Galiza.
En definitiva, hoxe é necesárib ·aumenapresentadas polos claustrais postergoutar o núm·ero de titulacións existentes (sose a toma de decisión para un claustro
bretodo ' fóra de Santiago) e incrementar
posterior aoque unha comisión levaria un
os presupostos ·para paliar as deficiéncias
informe sobre a reordenación do sistema
actuais · (infraestrutura de investigación e
universitário na Galiza.
servícios) cara a consecución dun ~ervício
Como se po-de apreciar polo anteriorpúbljco digno.
'
·
mente exposto houbo certa alegria e poulsto é_, a posíbel criación de máis univerco tacto á hora de difundir determinadas
sidades na Galiza ten que ser o final dun
opinións sobre un tema que pola sua seproceso e non o in ício
mesmo.
D.
riedade requefiria unha importante dose
de debate e consenso.
Xosé Luís Armesto Barbeitc e Xosé Mª DobarFe-Paz
_
Os argumentos empregadós para a
son Profesores Titulares de Universidade no Coléxio
criacjón de máis universidades, o ache'ga- · Universitário da Coruii,a

Profesor Pajares. Tanto é asi que nengunha das suxeréncias foi recollida pola ponéncia que elaborou o -anteproxecto de
estatutos. Cando estes se debateron no
pleno do claustro, a "Alternativa da Universidade Galega" apresentou unha enmenda á totalidade na que -de novo facia
fincapé na necesidade de abordar o tema
da organización territorial, con maior profundidade que o que podia recoller-se
nunha disposición adicional. Neste momento, e frente ao que fixeron nos seus
estatutos as outras comunidades nacionais, Cataluña e Euskadi, perdeu-se un ha
oportunidade histórica, porque de ter-se
feito as causas desta maneira non se teria
chegado ás urxéncias e cnapuzas que
hoxe nos toca padecer.
A partir de aqui foi tomando · Gorpo a
idea de que a futura universidade na Galiza estaría estruturada en vários campus.
Asi, rematado o proceso constituinte, na
campaña eieitoral de 1986 a própria equipa reitoral recolle ño seu programa 'un capítulo referente á planificación e organización territorial, onde se recoñece a necesi-·
dade da descentralización na ubicación
das titulacións e da administración e xestión universitária. Na prática todo isto quedou reducido á criación da figura de delegado do reitor, que de momento non asumiu máis que funcións de representación
e de mero intermediário.
Frente a isto, a "Alternativa da Universidade Galega" desenvolveu un modelo de
universidade territorialmente descentrali- ·
zada e funcionalmente desconcentrada,
modelo que posibilitaba, unha vez experimentado e se a situación asi. o requerise,
a criación de máis dunha universidade.
Cando este modelo de universidade es:truturada en .diferentes campus estaba
pouco menos que asumido por todo o
mundo -poderes públicos locais incluídos- o Sr. Reitor, no pasado mes de se~
tembro, declarou através dos meios de
comunicación que consideraba necesária
a existéncia de tres universidades na Gali-
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do

Algunhas tarifas aéreas a vários pontos do mundo que pode visitar. Non Lagos ........... .... ......... ..... 77 .250 pts .
Luanda ......... ..... .... ... ... . 112.050 pts.
están todos os que son e, adema.is, ~xisten sempre várias posibilidades Marrakech ., .. .... .... ..:...... 39.100 pts.
de billetes a cada ponto. Aqui vai unha cativ'á mostra a xeito de orienta- Nairobi · ... ...... .... .... ...... .... 85.000 pts .
Tánxer ........... .....:.. ..... ...-. 19.950 pts.
ción. Todos os précios de ida e volta.
Túnez '. ......... ._. .. ... ..... ..-. -.. .. 32.900 pts.
.EUROPA

Amsterdam* ..... ... ..-. .... ... 29.000 pts.
Atenas· . ... ..... ... .. ..... ...... 44.500 pts.
Bruxelas .. ......... .. .. .......... 42 .850 pts.
~openhague .......... .... .... 58.350 pts.
Estambul ........... ... :.... ..... 39.000 pts.
Estpcolmo .:... .. : ...... :... .... 72 .300 pts.
Franl<furt* ... :...... ... .. .... ... 37 .500 pts.
Xeriebra .... ... .... .... .. .. .. .... 44.200 pts.
Londres .. .... .... ........ ........ 28 .400 pts.
Milán ..... ............. :....., ... ... 52.250 pts.

~!~fs... :::::'::::::::·:: ::::::::::::· ~g:~gg ~::

Roma* ... ...... ...... .... .... ..... 30.000 pts.
Venécia .. ..: ..... ..... .. . :... ... . 58.900 pts.
Zurich* .... ... ..... ..... ..... .... 29.500 pts.
AMÉRICA

Consúltanos sobre calquer proxecto de \liaxe,
p~demos axudarte a organizalo.
-

New York* .... ........ .. : .. ... 53.500
Chicago ········· ·· ·:·· ·.. .:..... . 83.500
L. Angeles/S. Francisco . 94.500
Mi ami ... ..... .. ..... ..... ... .. .... 88.400
Montreal .. .. ..
..... 82.000
México ........ ...... .. .. ..... .. 104.900

pts.
pts.
pts.
pts.
pts.
pts.

Guatemala* . .. .. ...... ...... 126.500
Kingston ..... (. ... ... ...... ... . 109.900
La Habana .. ... .. .... .. ... ... 102.900
Managua .. .......... ...... .... . 122.500
Panamá ... ......... .. ... .. .:... 121.900
San J.uan/S. Domingo .. .. 95.400
Asunción / ff Aires/ Montevideo*
..... ...... .. ..... ....... .......... .. 109.QOO
Bogotá ....... ........ ..... .... . 125:500
Caracas* ... ... .. :.:-... .... ... : l 11. 000
Lima* .. .. ... ....... ... ...... .. . 124.000
Rio de Janeiro* ... , .. :.. .... 99.000
Santiago de Chile* ... .. . ·_ 123.000
. Sao Paulo ..... .. .. ...... .... . 102.000

pts.
pts.
pts.

pts~

pts.
pts.

ORIENTE*

Amman/Damasco ..... ...... 96.ooo pts.
Bangkok ....... : ... .. :....... 112.000 pts.
Colombo .. ........ .. .......... 100.500 .pts.
Bombay/ Delhi' ...... ... ....... 92 .000 pts.

Hong Kong ....... ....:.... .. 135.500 pts.
Jakarta ..... .... .. .. .. :...... .. . 133.500 pts.
Karachi ........... ........ .. .... 101.000 pts.
Kathmandú .... ....... ....... 122.000 pts. ·
Manila ... ......... ... ....... ...... 152.000 pts.
Pekin .. ... ..... ............ .. ~ ... 144.000 pts.
Tokio ......... .. ......... .... ... . 168.000 -pts .
Singapur ..... .. ... .. ... .... .. .. 107.500 pts.
AUSTRÁLIA/OCEANIA *

Auckland ...... ....... ... ...... 249.000 pts.
Melboume/Sydney :... ... 163.000 pts.

pts.
pts.
pts.
pts.
pts.
pts. .Nota: As tarifas con asteriscc (*) son desde Madrid, o resto con
pts.

ÁFRICA*
Abidjan ........ :.. , .... . - ... .. ... 86.400 pts.
Alxer .. .... ... .. ..... ... .. ........ . 23 .500 pts.
BamaRo ..... ........ .. ....... ,. 75 .400 ptas.
Casablanca ........ ...... ...... . 2? .400 pt~ .
Dakar ..... ......... .. .. ........ ... 69 .400 pts.
O Cairo _ ~ ..
.... 68 .000 pts.
Harare ...... ........ ... ..... ... .. . 90 .000 pts.
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RÓnip~nse as negoGiacións govemo central.-sindicatos

-As centrais nacionalistas_
convocan .para o ·26
.
unha manifestación en favor do emprego
A últimas horas ·do martes día 7_
rompianse de novo as negociacións entre as centrais CQOO e
UGT e o gov.erno central. Para os
sindicatos "o governo creeu que_
a nasa flexibilidade demostraba
debilidade e non era.asi".

ASCON

Concentración de ·
.delegados en Santiago

INSENSl.BILIDADE
A. UN ALTó PRÉCIO

-

M~V. ·

O próximo 28 de Febreiro remata o prazo de permanéncia nos.
Fondo.s de Promoción de Emprego dos ao redor de 370 traballadores da antiga .factoria de Ascon ainda adscritos é;iQ, mesmo.
Como se sabe o resto do colectivo foi accedendo paulatinamente
a recolocacións, baixas anticipadas etc. O momento é polo tanto
crítico.
·
·
Encina Gulias, responsábel dos Fondos explicou estes dias en
Vigo a propost~ da administracióí} .de oferec;;er 217. pos.tos de tra'· ballo en empresas ZUR de Madrid e Barcelona. ATT, Eurotechnology, Nacam Ibérica e Critesa son os n.o mes barallados.
· Segundo a mesma o1erta as baixas voluntárias serian incentivadas con 4 millóns de pesetas e un máis para os 36 traballadores
que se encontran en más condicións de sal..lde e polo tanto non
p0<;.ien ser. recolocados . . .
Esta oferta enfréntase aos
QUE NON .
cinco millóns que solicitaba o
colectivo para os traballadoTEMOSMAIS
res afectados pola baixa vo- .
lu ntária e Únha paga vitálicia
· REMEDIO QUE ·
de 40 mil pesetas para os 36
EMIGRAR?, FOI A
con problemas físicos. A non
PERGUNTA DO
aceitación desta proposta
provocou unha vez máis as
.COLECTIVO'
iras dos traballadores.
"É que non ternos máis . remédio que emigrar", foi por outra parte a resposta dos membros
do colectivo ante unha proposta de traslado absolutamente. insens'íbel para coa situación duns traballadores, _xa non xóvenes,
coa sua vida montada e ·ca. direito a viver no seu próprio país,
coa sua familia e amigos e en condicións -a vida a médias entre
o campo e a fábrica- que non poden ser igualábeis á ofertada
noutros ' lugares. Os traballadores rexeitan máis unha vez solu. cións sobre o papel que para nada teñen en conta a sifüación
real. Mesmo unha maior xenerósidade nas indemnización deixaria
un ha ·porta .aberta á criacrón de eo0perativas ou proxectos industriais a cargo dos próprios afectados.
·_
No fondo do problema latexa, non convén esquecelo, a absoluta falta de investimentos públicos ou privados que fornecesen ·
unha saida para o colectivo e para a zona. Nen· un só posto de .
traballo criado palas ZUR, despois de seren destruido un dos
enclaves máis modernos do sector naval. Mesmo o capital aportado polos Fondos nestes ano~ seria inferior ás necesidades dur}
proxecto de viabilidade que dese unha saida á empresa.
Nula sensibilidade e tacañeria para cun colectivo que está a
. sofrer dia a dia OS Gustos SOCiais da discriminación máis lacerante. Altolismo, autodestrucción física_e moral e mesmo algun suicídio xa, son as consecuéncias coñecidas.
Pésie a todo, e tras máis dunha década de conflito, os tr:aballadores ainda afectados seguen a reunirse en asamblea. Pode que
un .dia nos despachos de Madrid se percaten de que empresa
por empresa teñen. peJdidq un país.
O
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Por outra parte, o pasado dia 2
tiña lugar en Santiago a anuncia. da concentración de delegados
convocados palas centrais nacionalistas INTG e CXTG que
conseguiron reunir na capital galega a perta de mil representantes de ambas centrais. As suas
reivindicacións céntranse na esixéncia dun Plan de Emprego que
invirta a dinámica que se está a
dar actualmente co peche de
empresas e a marxinación de
Galiza a todos os níveis. Para
esta ·política solidtan a intervención activa da Xunta de Galiza,
cuxo presidente, tras a caneen- .
tración de Santiago, anunciou xa
a concesión dunha entrevista
coas duas centrais.
Ésta ·liña de mobilizaciéns con.tinuará cun a manifestación en
Santiago ,º . próximo dia 26, cos

CXTG e" INTG extenderán a convocatória ás demais centrais, asi como a entida·
des.sociais e políticas de toda Galiza

obxetivos mencionados, e á que
está previsto asista un numeroso
grupo de traballadores.

Convocatória a todos
os colectivos
CXTG e INTG consideran que
nesta campaña en defensa dos
intereses dos traballadores galegas déberian participar tamén
todo tipo de colectivos, tanto

asociativos, como políticos e
mesmo concellos, para o cal teñen previsto, nos próximos dias,
extender a chamada a todos
eles.
Papel fundamental é o de
CCOO e UGT, centrais ás que os
sindicatos nacionalistas se dirixiran de novo en próximas datas
-con vistas a que participen unitariamente na campaña.
O

. 0ESMANTELAMENTO DO SECTOR PÚBLICO

O INI PON A BARRERAS
EN PERIGO
XOSÉ M• S. PENA

Froito das xestións efectuadas polo parlamentário tivos, en p·articular os relacionados con negocios
do BNG, Xosé Manuel Beiras, foi expresado polo inmobiliários de grande altura. Daí que, a intención
. Conselleiro de lndústria da Xunta, o compromiso de convertir os terreas que ocupa a factoría de Vulpara formar unha mesa tripartita que, contando coa cano en zona residencial, se poda facer extensiva
présencia do INI e do Comité de Empresa de J. ~ ao caso de Barreras . Non én balde o antigo proBarreras S.A., estude a situación actual deste esta- prietário deste estaleiro participa naquela operaleiro ·vigués.
ción e aspira a conseguir a reprivatización do mesRespondia asi o BNG, ao pedimento formulado - mo. Neste senso, os estarzas dos operários de Bapor .aquel órgano dos traballadores, na reunión rreras ao opoñerse á privatización da sua empresa,
~onvocada ao efeito o pasado dia 28 e á que asisaparecen de todo ponto xustificadas, por canto, só
tiron, ademais, outras forzas políticas.
constituiría un paso decisivo para a desaparición
do estaleiro.
-LIQUIDACIÓN
De novo, segundo expuxeron os membros do Comité de Empresa, a División de Construción Naval
CONSELLEIRO DE INDUSTRIA
do INI, usando c·omo instrumento á direción da facANUNCIOU
CRIACION DUNHA
toria; de facer liquidación de materiais e útiles en
MESA TRIPARTITA
favor_da empresa Deutz-MWM SA, sen atender aos
requerimentos dos traballadores a respeito de ter
No fondo é a preséncia dunha indústria de encla~acceso aos documentos·onde se acordan tales cesións, fai temer que tras estes movimentos, se en- ve, ? da construción naval, que dificilmente permite
contre o desmantelamento dunha parte importante nun médio económico desarticulado o fluxo dos
de Barreras coa conseguinte perda de postas de capitais para outras atividades produtivas.
traballo.
MARCO GALEGO
En realidade, despois da cesión gratuita por par- O afastamento da loita de resisténcia dos traballate do INI, da fábrica de motores Barreras á KHD dores do sector naval de Vigo contra a reconver(transnacional alemá); en operación rematada en fi- sión, do marco social galega, coas "mesas de Manais de 1.987, todo parece confirmar que se estas drid", ten sido, sen dúbida, un ha das causas princitentativas non son frustradas, un novo golpe axexa pais que impediron que toda esta problemática toa unh<3; das indústrias ponteiras do sector naval ga- mara unha verdaderra dimensión política en Galiza.
lega. E precisa pois, unha enérxica actuación do As estratexias a nivel estatal, como se demóstrou,
Governo Galego para que estes designios non se sempre resuJtan gravosas para os máis febles tanto
consumen.
politica como economkamente. Pódese afirmar
DA PRODUCIÓN Á ESPECULACl.ÓN
ademais, que a falta dun enfoque acrítico e moitas
Aproveitándose do maior control que as transna- veces triunfalista do discurso europeísta, ten socacionais exercen sobre 9s programas comunitários . bado as .POSibi l idade~ d_e loita contra a perda dos
para a renovación da's frotas sobre unha nova base pastos de traballo e pola defensa da nosa econotecnolóxica .. foi como a KHD conseguiu relegar mia nacional.
Posibelniente o . logro de sentar .nunha mesma
neste caso á fabrica de motor.es Barreras, causando ademais unha P,erda cohsiderábel de· postas de mesa ás partes, incluida a representación da Xunta
traballo no sector. As portas dunha anunciada n·ova de Galiza, rion sexa s·o1ución inmediata. N.on ternos
· reconversión, serán os países, como Galiza, caren- motivos para acreditar nis.o, sobre todó cando hai
tes de resortes estatais para defenderse os que se pouco menos dun ano ·que o Sr. Laxe, Presidente·
verán abrigados de someterse ás directivas que do Governo Galego, inauguraba a.bombo de platillo
marca a batuta de Bruxelas, aínda que sexa a costa á Deutz-MWM do Porriño, produto do saque de
de perder mercados tan prometedores como o La- Barreras: De todas as maneiras, é un primeiro paso
· e m6i importante logro -pensamos- de cara a in-_
tino-Ar:nericano ou Nor-Africano.
''
Este é o proceso que nos últimos tempos ven tegrar o problema· que esta a vivir este estaleíro vi- provocando o efecto observado na nosa cidade de gués, na política real deste país', a .través da·s insti- .
O
dislocamento do capital de empresas locais, désd8' tucións galegas.
os sectores productivos aos -meramente especula-- ·
'XOSÉ M ª S.· PENA é o portavoz_do BNG en VigGJ
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Os seus -competidores presionan por abranguer meiranqes cotas de mercado

Mafriesa: ·matar o méltadeiro
Enfrentamento entre os
proprietários e o Estado;
enfrentamento entre os
obreiros e os proprietários;
enfrentamentos entre a
policía e_os obreiros ... A
negra nube que teñen
enriba as empresas ·
"Mafriesa" e "Propecsa" é
unha nube de
enfrentarñentos que, de tan
frecuentes , rozan ás veces ·
o histerismo. O grupo agroalimentário tocou, desde
que se constituiu, moitos
dos extremos que confluen
no fracaso do
desenvolvimento
empresarial deste país: uns
patronos imaduros nado ab
abeiro do "desarrollismo"; a
caída de capital galego en
mans alleas; a má xestión
das empresas públicas e,
hoxe mesmo, o acoso en
várias frentes do máis
temíbel fantasma: á rapiña
dos competidores -algun
multinacional- por facerse
con meirande cota de
mercado.
Conforme se van coñecendo algunha das claves do rocambolesco asunto de Mafriesa-Propecsa vai tamén tomando . ?orpo
unha opinión cada vez ma1s xeneralizada: hai demasiados intereses en que unha das factorías
produtoras de carne máis importantes da Europa non bote a andar ao 100% da sua capacidade.
Un recente estudo encarreg3do
pola actual dirección do Banc~
de Crédito Agrícola (BCA), marnfesta rotundamente que o matadeiro está sen posibilidade algunha de alento.
Mais son moitos os que pensan que ese traballo pode servir
de base para a explicación duns
acontecimentos que cada dia
que pasa están a agravar a situación da importante facto ria coruñesa. Segundo este informe, pre-:
parado a expensas do BCA por
un consulting chamado "agroservícios" , a institución financeira pública non debe arriscar nen
unha peseta nunha operación de
reboiamento, xa que todo apoio
económico resultaría ser, a longo
prazo, unha subvención a fondo
perdido. Un dado do informe,
porén, resulta revelador: as suas
fontes de información cínxense
estritamente ás empresas competidoras de Mafriesa. Segundo
se comenta, unha. das persoas
relacionadas con este informe
estivera relacionado coa xestión
de Frigoríficos lndustriais de Galicia (Frigsa), cando esta persoa
pertencia ao INI.

Competéncia de
multinacinais
agroalimentárias
' Convén lembrar que hoxe "Fngsa" seria eunha das principais
competidoras de Mafriesa, e que
a empresa de Lugo está dominada por unha multinacional americana, "Conagra'~, que tamén domina a sociedade "Saprogal",
dedicada á fabricación de pensos, unha capacidade coa que
tamén canta a outra empresa do
. grupo, Propecsa. Outras empre- ·
sas que se están a beneficiar da
situación do máis importante
mat.adeiro da Galiz.a son "Frigo\ "1..i. 1:~0íl~
"f"'
h ad.. o:" , e . "f"'
,,
•1('"uro.:.
~oren .

cos curados, coma o xamón serrano. Ademais, esta seria unha
· boa épeca para o relanzamento
do matadeiro tendo en conta que
a Galiza non se atopa dentro dos
límites fixados pala CE para a localización da peste porcina africana, segundo aponta o secretario de federación de alimentación
de c ·C.00. de A Coruña, Xosé
Manuel Sanchez.

O crédito oficial volveuse
atrás
O informe no que se basea o
BCA para concluir que "na Galiza
non ha_i cabida para máis matadeiros" fai · incluso recomendacións entre liñas sobre o tipo de
política agrária que dBberia seguir o governo galego, un detalle
que non sentou nada ben na
Conselleria de Agricultura, que ·
fai ouvidos xordos ante a posti..Jra
~ de Madrid, pero que tampouco
~ se éltreve a asumir por ela mesma a totalidade dun compromiso
3:I: ·que o mentado banco oficial r:ion
0
.cumpriu.
posta en funcionamento pleno
O Banco de Crédito Agrícola é
da sua sección de elaborados
unha institución dependente do
cárnicos converteríaa· nun factor · Instituto de Crédito Oficial, un orde competéncia moi importante, . ganisll)o que preside o galego
tendo en conta a abertura dos
Miguel Muñiz Cando o titular da
mercados europeus prevista . Xunta da Galiza, Fernando Gonpara dentro de tres años, coa re- -zález Laxe, se apresentou publilativamente fácil dirección cara
camente ante círculos galegas
ao mercado portugués, e tamén
ca·n certa influéncía decisiva en
tendo -en conta a actual demanMadrid, os vocelros do governo
da que nos Estados Unidos esgalega presumían que un . dos
tán
a
producir
os
produtos
cárnir
Este dado toma forza cun visapoios máis sólidos para as suas
bazas económicas era precisamente o lugar de nascimento
deste alto funcionário. Mais daquela lua de me~ entre Laxe e o
presidente do ICO, coroada cunAquel 31 de Agosto de 1971, · que o daquela conselleiro de-·
abastecimento aos animais de ·
ha trunfalista rolda de prensa na
dona Carme Polo lucia un curlegado, José María Sánchez
Propecsa, por tratárense de
sé central da a.Xéncia EFE, debe
to vestido claro. Acompañada
de la . Madrid, un tecnócrata
seres vivos, e chegaron a saq_uedar ben poúco. Un abandono .
do xeneral e do fundador da
vencellado ao Opus Dei, secrificar parte dos seus salários
dos socialistas ao que non degundo un informe- publicado
factor.ia, Xosé Luís Páramo
para que parcos e vacas pudeben ser aliaos os cámbios habiNeira, acodira a inaugurar o
hai dias polo xornal "El Correo
sen comer.
dos no próprio organismo credi- .
"meirande matadeiro de EuroGallego"_. tentou unha sorte de
A suspensión de pagos protício especializado na agricültupa". Hoxe, entre o dilema de
replantexamento interno que
dúcese en Maio, . por importe
rn. En Setembro do pasado ano
se será ou non rendável, ainda
non deu resultado: no intre da
de 1.467 millóns de pesetas,
cambiaban de titularidade tanto
expropriación -Febreiro do
continua a longa lista de desdos que máis de 159 van deso BCA como ó Património do Esgrácias empresariais sobre as
83- ·as débedas eran de
tinados a Páramo, ben a través
tado, dous organismos que xo10.000 millóns de pesetas. Fogaron un papel clave no enrareque o governo galega terá que
de várias sociedades, ben a el
ran nove anos no~ que a xesdicer a última palabra, por inicimento da situación. Os novos
directamente. O Património do
números un, Luis Tarrafeta e
Estado encarrega á · facenda
bición do central.
tión tampouco dira para moito.
Francisco Zambrana, respectivaToda estaba disposto para
En Xuño de 1985 o govérno
pública unha investigación ao
mente, desenténdense dun comde Madrid decide reprivatizar
sacrificar 3.600 vacas e 11.500
tempo que apresenta, lago de
promiso financeiro adquirido
parcos cada semana cunha
as factorías e ábrese unha é:ermoitas presións dos traballapala anterior dirección. .
estrutura que empregaba a
ta expectativa coa oferta dun-:
dores, unnha querela criminal
273 operários no matadeiro e
ha cooperativa de gadeiros de
por malversación de subvenMais para entender todas escións, ademáis de que eren
80 nas redes comerciais. Tres
segundo grau, que .Puxaban
tas claves que definen a situaque a compra da sociedade
pola adquisición do grupo.
anos antes, comezara a sua
ción actual, hai que rastrear un
(450 millóns de pesetas) fíxose
Mais a comisión do governo
actividade Propecsa, para enbocadiño en tanta reviravolta
con cargo precisamente a
gordar o gado vacuno e p9rcipara a reprivatización decide
como levan suportado estas
esas subvencións. A 270 mino e producir unhas seis toneadxudicarlla ao grupo Páramoduas empresas.
llóns ascende a nova venda.
ladas de pensos por hora.
Cotesa, coque a família Páramo recupera o control do ma-· _Esta, vez, o Património do EsPero a má xestión do grupo
Unha história que non dá pci.stado ten de convencer á socieempresarial dos Páramo, que
tadeiro por ser a "rnáis favoráto ponto final . aos seus terremodade de xestión "Gestiber"
incluia, a parte destes dous
bel en termos puramente fitos por mor de tantas presións
para que ~e faga ·cargo do magrilóns da cadea, outras .emnanceiros". Para sandar as
de fondo na lexítima guerra cotadeiro
sob
un
claro
compropresas subsidiárias . ou non,
empresas, o Estado- invertira
mercial palas cotas de mercado,
miso financeiro: 150 - millóns
pero cáseque sempre relacio- _6.200 millóns de pesetas, dos
que trouxeron como consecuénaportaria a Xunta e 600 millóns
nadas coa agro-indústria, deu
que mil foron entregados en ·
cia para a Galiia unha perda de
en créditos que faci:Ltaria o
como resultado que Mafriesa e cheques nominativos como
précios no seqtor pecuário, suBCA. Todo· iso prévia apresensubvención. A contabilidade
Propecsa fosen a parar a mans
puxeron a· morte ou a derivación.
tación dun "Plan de Arranque".
de José María Ruiz Mateas. A
oficial da empresa nunca os
de moitas pequenas explotatodo isa .non foi allea a própria
veu reflexados, como tampouDos créditos, estatais só se
cións gadeiras que nasceran
evolución da entidade financeico se éonsignaron os importes
sabe que non van chegar.
cunha clara ilusión de progreso
Dous anos de -manifestara que apadriñaba a todo o
de vários créditos hip'otecários
e enriquecemento, e arrastaron
cións, de barricadas, de segrupo: o Banco do Noroeste, ·que se solicitaran, extremos
con elas unha considerável mercuestros, de limpeza d~ praias
unha experiéncia que queria sobre os que os tribunais de
ma na· capacidade da economi~
emular ao grupo financeiroXustiza están a traballar.
e outras medidas de protesta
.galega: b da transformación do
semellantes, cos traballadores
empresarial do Pastor e a~
É en Marzo do 87 cando se
sector primário. Ademais, aí esen -réxime de autoxestión e a
eléctricas, pero noutro ámbito paralizan todas as actividades
tán 350 coruñeses a pique de
convicción -da rentabilidade da
. da produción.
de Mafriesa e os Páramo
quedarse sen traballo, e o alarempresa, moitos pensan que
· Co império da abella instala- abandonan as instalacións da
mante aumento da literatura políunha boa xestión de empresa
.do á beira do · mar coruñés, e factoria. Pouco despois, os
tica do esperpento: desde hai
coa família Páramo crecendo obreiros apr.esentarán unha . pública seria o único osíxeno
meses, e con certa frecuéncia,
aínda á sombra do matadeiro,
querela criminal por malversaposível para que Mafriesa e
algun conselleiro di á prensa que
Propecsa renazan para ben do .
que absorbía a produción dou- ción de fondos públicos e
o asunto de Mafriesa está resalprogreso dun sector importantras empresas suas, a ·xestión apropriación indebida. Os trato.
CJ
te da econornia nacional.
O
empresari~I non mellorou. Dise
bailadores ª?umiron, porén, o
. A.. PRIETO/A
CORUÑA
..........
.
-~..........,...~~~
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J .~
.~~~
=---c..~-.-~~~~~~~~~~~~~

As importantes presións que sobre as institucións públicas están
a exercer persoas vencelladas ao
sector cárnico, convértense nun
dos elementos que máis está a
influir na demora da solución definitiva que acabe definindo unha
política empresarial realista para
tan importante empresa agro-alimentária.

tazo á sua importante capacidade de ercado. Se ben o grupo
composto por Mafriesa e Propecsa nanea estivo a producir ao
cen por cen da sua capaéidade,
esta cífrase en termos cuantitativamente moi importantes para a
comercialización da produción ·
gadeira do país. Ademais de ser
até hai pouco o único-matadeir-0
galega homologado pola CE, e
un dos poucos de España. A

Do desarrollismO á -barricada
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RECUPERACIÓN DE DROGADITOS
A iniciativa de instalar na comarca de Ferrol unHa granxa de reabilitación
de drogodependentes atopa .por te~ceira vez _unha estrana oposición "vici.ñal"
mentres as autoridades desenténdese do tema

Fuxindo do cabalo
Primeiro foi o convento de Baltar
en Narón, logo foi o muiñó de Gradaílle en Neda, e agora o cuartel
do Confurco en Doniñós os tres
pontos onde a Asociación Ferrolana para a Prevención e o Estudo
da Drogodependéncia .(ASFEDRO)
intenta instalar un centro:-granxa
de reabilitación de drogodependentes·, atopándose coa oposicióndun núcleo reducido de residentes
nas imediacións e coa ambiguedade das autoridades , que non q(Jeren mancharse nun tema dabondo
/¡i'ffe
espiñoso.

outra ir camiñando 'cara a unha
.atención da drogodependéncia
dentro da rede sanitária de carácter público. Asfedro veu na Mancomunidade de municípios unha via
importante numérica e políticamente, para presionar á Administración. A acollida non foi todo o
que se esperaba para Asfedro, xa
que para a Mancomunidade é condición indispensábel "que no Consórcio público estexan representadas a Deputación provincial e a
Xunta da Galiza, organismos que
ainda non contestaron á invitación.
~
A última · idea que sobre o asunto
Oposición dos veraneantes
ten Asfedro é que se faga cargo da
atendón dos drogodependentes, o•
A parróquia de Doniños sitúase na
conxunto de concellos da comarzonaJural do Concello de Ferrol e
ca, non só os que conforman a
polo tanto na área máis abandonamancomunidade, atendendo ao
da palas atencións dos edís, en
Plan de Prevención que a Xunta
canto aos diferentes servícios muestá levando adiante nos entes
ni'cipais. Non obstante o seu carácmunicipais.
ter costeiro, e as praias que ofereA criación da Comunidade terace, -entre elas unha nudista- fixo
pé4tica ou da chamada Granxa de
que nos últimos anos, ao igual que
rehabilitación foi o aspecto que reCobas, Balón ou Serantes, se conmoveu
as augas, dormidas ate ese
\(ertese no ponto .de atracción para
momento, da necesidade dunha
certas clases médias, yuppies de~
atención ás persoas que teñen -a
saforados, ou matrimónios de provontade
de deixar· as drogas e
fesores, que mercaron un terreo a
mesmo ·de servir de reclamo para
précio barato e construiron ali o ·
aquelas que non o tiveran planteseu "fin de semana" 6u segunda
.xado.
residéncia. Nun dos pontos rnáis
~
A .granxa, ao dicir dos expertos,
apartados desta parróquia, no
ffi
é
indispensábel para esa fase últiConfurco·, está un vello cuartel
~ ma de readaptación social dos enabandonado polo Exército que a
~ termos. Sen ela, en moito§_S;asos,
asociación Asfedro, conseguiü que
~ o traba_llo realizado durante meses
se cedese para instalar ali unha
pódese ir ao tacho. Tito Pena afirgranxa de recuperación de drogomou que non acodirian en nengun
dependentes. Os mesmos directi- de opinión, pero o posicionamento máis mínima queixa palas visitas
dos casos máis de 20 enfermos á
vos de Asfedro denúncian e recia- en conxunto da parróquia segue dos enfermos que todos os dias
recebe o centro, untia situación da
granxa, que terán un programa de
- man que estas tarefas debian ser estando confuso.
traballo consistente, baixo a atenabordadas pala Seguridade Social,
No meio desta:·caldeado ambien- que Asfedro se ~ente fachendoso
ción da equipa médica, en labores
pero eles -pais de rapaces ou ra- te, a Federación de Asociación de e non. é para menos polo que de
avance social supón este feito.
no campo e outras, con saídas
pazas "colgados do• cayalo ou da Viciños da comarca e distintas enprogresivas fóra do recinto para recoca"- nori se podian -~cruzar de tidades políticas e sindicais van or- ·
Actualmente, e segundo os dacuperar o contacto coa sociedade.
brazos e puxeron en marcha esta ganizar un acto cívico de apoio a · dos facilitados polo presidente Tito
iniciativa.
,.
Asfedro no mesmo lugar do Con- Pena, Asfedro atende máis de 300
Unha terríbel contradición
enfermos de toda a comar~a de
Desde un primeiro momento a turco.
Ferrolterra,
unha
cifra
que
continua
Asociac.ión de Viciños de Doniños
Ao igual que ocorrera en GradaíO que é unha terríbel contradición
apoiou o proxecto, conscientes da lle ou Baltar, a xunta· directiva de en .escala . ascendente. Son entre
no dicer de moitos sectores é que,
necesidade de que a comarca de Asfedro quéixase do escaso intere- 25 e 30 as consultas que esta asocomo acontece coa "deteriorada"
Ferrol cante cun centro deste estise que as autorida:de·s guvernativas ciación atende a diário, unha planSegUridade Social se desentende
lo. Pero neste caso a oposición ao poñen en apoiar a instalaqión do tilla de doce técnico~, entre médido problema aos enfermos a concentro aparece encabezada por un
centro, e as críticas se .dirixen es- cos, psicólogos e demais, que non
secuéncia do consumo de drogas, ·
profesor de Formación Profisional
pecialme~te contra o alcalde de reparan en a~udir a calquer chapor outra parte recuperábeis; e sen
da Coruña, . residente ria cidade
Ferro! Cauce Doce, quen apesar mada fóra do horario tiabitual.
embargo derrocha atencións e carherculina e veraneante en Doniños.
de votar nun Pleno a favor da initas nos enfermos de cáncro, na
Hai aproximadamente un ano,
Milita en FETE-UGT ·e secundado
ciativa terapéutica, recebeu aos · Asfedro propuña á Mancomunidamaioria dos casos irrecuperábeis.
por un grupo de "segundos . resi"veranearites" e manifestoulles de dE;l municípios da comarca feHabia que perg_
untarse por qué se
dentes" organizaron a "contra".
comprensión cara a sua postura.
establecen categorías entre os enrmlana o converterse nunha entifermos disto ou do outro á hora de
dade de carácter público, depen-Pala parróquia comezaro.n entón a Asfedro: Nengunha queixa
prestarlles atención? e ao fin, por
difundirse bulos que. indican que os . ·
dente deste organismo multimunique non se escatimaron esforzos á
"drogadictos" están todos infecta- Asfedro leva vários anos traballancipal. A finalidade era polo menos
marte digna dos primeiros e pola
dos de SIDA, e que no caso en que
do con persoas drogodependéntes · dobre, por unha banda desfacer o
contra non se poñen os meios para
unha mosca pique a algun deles e
no nível de consulta e asisténcia,
argumento esgrimido polos viciños
salvar a vida dos segundos que eslago pique a unha vaca, o animal
na sua sede do centro urbano de opositores á instalación da granxa
O
tán caindó como moscas?
morrerá. Esta activa campaña moFerrol, sen que os viciños das pi- terapéutica, de que habia detrás de
E.SANFIZ-M• X. ÁRIAS/FERROL
tivou que alguns viciños cambiaran
sos superiores .manifestasen a · Asfedro intereses . de lucro, e pala

Durante a celebración das V Xornadas da Cultura Galega

Visión particular·do xornalis~a galega en Ma~rid
Baixo o título de"EI Periodismo en
GaliCia" celebráronse en Madrid,
desde o 30 de Xaneiro ao 3 de Febreiro, as V Xornadas sobre Cultu- .
ra Galega, organizadas polo Grupo
Cultural Galicia en Madrid. Directores .e ex-directores de xornais galegas, estiveron presentes, asi como
catedráticos da facultade de Ciencias de Información de Madrid, un
enviado do arcebispo de Compostela para talar da prensa relixiosa e
Maria Victória Fernández España . .
A história do xornalismo galega;
as novas dimensións· da prensa; a
prensa galega diante das eleicións;
a formación do ornalista,; literatura

e língua na prensa galega foron al- _Ciencias da· Información .de Maguns dos temas máis tr.a tados po- drid, XL Martinez Albertos, se non
los conferenciantes ante un esca$O tivera faltado a cita.
·
público, composto fundamentalEste pano danos unha pequena
mente de estudantes galegas.
d
f
11 d
As xornadas clausuráronse cun . mostra 0 en oque que se e · eu
recital de canto a cárrego da mez- as xornadas, nas que, en nengun
momento se tratou a problemática
za-soprano coruñesa Conchita do naso xornalista, nen a preparaFraga.
ción dos profisionais ou a preponderáncia da prensa en español e
É preciso destacar un dos títulos outros.
das numerosas charlas que se
Non houbo moito máis dun seapresentaba bastante polémico: "A
formación dos xornalistas para Ga- minário presidido pala falta de
liza e o imposibel uso do galega no asisténcia de público e a informaliD
traballo pro"fisional" que tiña que dade dos conferenciantes.
dar o catedrático da Facultade de

ANTÍA LÓPEZ/MADRID
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'O galega non é
están por riba de

Pilar Vál.
É a actuaJ catedrátia
da Universidade Ga a
Pilar Vázquez Cuesta foi a
primeira catedrática de
portugués no Estado
español e agora, despois
dun periplo académico de
décadas por Madrid e
Salamanca, ven de gañar
por oposición a cátedra de m 'isim~
gr mátic
Língua e Literatura
•

XAN CARBALLA

Filia dun Deputado das Cort
Constituintes no 1931 , elexido
ORGA por Lugo "foi tamén alcald
de Chantadá e era presidente d
Deputación de Lugo cando a h~
menaxe a Castelao. No 1936 xi

est ba el e
dez anos:
ga, polo QL
guerra na 1
pre álias q
lab ral ". D
en que o p
en Madrid ;
ve sempn
1

'O piar da palé

ort

"O piar da polémica ortográf~
é que exista. Non existen ort~
grafias perfeitas. Son o resultad
de duas tendéncias apostas:1
uizais
etimolóxica e a fonética. E é t~ arrianxábm
traballoso mudar de ortogra~ de proble1
que unha tan absurdamente e n teñen
molóxica ou pseudoetimolóxio es á a darl
como a francesa mentense pd é que se fé
custe que teria actualizala. A ~ con todas
tografia portuguesa,
calca que valvar
noutro tempo da francesa, 1 res que p
pseudoetimolóxica até a 'Re en galega
blica do 191 O, que levou a ca suspenso
uha reforma ortográfica pa de. 0 rtogn
adaptala á fonética da líng netra ~e i
Mais as grandes línguas plu ri~ ·que quitar
, cionais, multicontinentais, ten rei fr ou~
que pagar por selo e a·.ortogra1 ta egrac1
portuguesa non serve igual pél de/~t que·
o portugu~$ de Portugal q1 da ei os, ~
para o da Africa ou o do Sras
quela. P
A tentativa de suprimir as pequl
a9s poi
nas diferéncias ortográficas exu P Ques ca
., ara a a
· lf
tentes -existen tamén para o ', com . .
glés da Inglaterra e o d~
Pllcan
EEUU- só conseg' uiu .cornplid cando agi
·' que ag
as cousas, e o "Acordo de R10
. oré

f:
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língua proletária; a~ lír)guas ·
oloxias e de diferéncias de clase'

........ . uez Cuesta
Língua é LJteratura portuguesas
foi a p rtuguesas e exerce xa
e
neste curso como tal na
U iversidade Ga!ega.
e ñecedora como poucas
das cultu ras de expresión
portuguesa, ca-autora
ñar dunha das
ra de m , is importantes ·
gr máticas de portugués,

Cort
ido n
alcald
nte d
a ho936 ~

est ba el .en Madrid e eu, que tiña
dez anos, coa miña nai en Astorga, polo que xa quedamos toda a
guerra na parte franquista. As represálias que sofreu foron de tipo
laboral ". Desde aquel ano 1931 ,
en que o pai vai para o Congreso
en Madrid até este próprio ano, viveu sempre fóra da Galiza - "este

ortogr~fica

Pilar Vázquez Cuesta é
unha voz autorizada á hora
de facer xu ícios sobre a
situación da nasa língua e
faino desde un amplo
coñecimento das realidades
culturais dos países que
teñen un mesmo sistema
lingüístico.
é o meu primeiro inverno galega"- despois de ter gañado a
praza de Catedrática de Portugués na Faculdade de Filoloxia da
nasa Universidade".
Estuda en Madrid o que era na
altura Filoloxia Románica, "eu podía escoller entre portugués e italiano e elexin o que máis se pare-

é que .exista'

n~n entrou en vigor e vai ser re- en galega.
Nunha etapa como a actual o
fe1to porque xerou un verdadeiro
que hai é que gañar talantes e .
caos.
non vale o argumento de que os
Ouizais se non se falase diso
portugueses nos entendan porar anxábase. Canto máis se tala
que estes non .son parvos, e volde problemas ortográficos, que
to a dicer que se os galegas enno~ teñen a importáncia que se
tenden a ortografía portuguesa e
olóxi~ ~sta a darlle, piaré. O importante
len nela, os portugueses taméri
se p~ e que se tale a língua, que se fale
son capaces de entender a litela. A ~ co todas as variantes. O piar é
cal ca~ que volvamos a aqueles profeso- . ratura galega na sua ortografía.
Para impór o reintegracioni.smo,
esa, ~ res que permitían facer exames
haberia que reeditar, con nova
·Re en galega pero ameazaban co
a ca su penso "se fai vostede faltas · grafía, toda a nasa literatura?
Cantos anos e canto coste teria
a pa de. ortografia", que é un ha ma1íng
neira de impór· o castelán. Hai
iso?
plurin ·que quitar ferro a esa polémica.
O galega é o portugués pertencen ao mesmo sistema lins, teñ
.Por outro lado a ortografia
rtogra reinteg racionista é un disparate,
güísti.c o péro teñen importantísiual p~ tant~ que fai que a outra, que ten . mas diferéncias fonéticas e iso .
gal q1: defe1tos, se valoriza a respeito . hai que tela ·en canta. Por qué iarnás complicar aos rapaces con
0 Bras daquela. A impresión que produpequ! ce a9s portugueses é que é pardiferentes grafías para distinción
exil tug¡ues con faltas de ortografia.
de sonidos que nós non ternos?
ara o if; ~ara ~ alfabetización do galega
Non se pode cheg.ar .a unha
enormemente
unidade· nen desa aproximación
0 dJ omphcariase .
omplid, cando agora o imp0rtante seria
ortográfica se tira nengun benefide R10 que agor~ a preescolar estivese
cio nada á língua galega".
O
ográfd
n orlJ,
sulta~
stas: i
E é ta
rtograft
nte e

1
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cia ao galega. Sempre me sentin
contemporáneos. Estou convenci- morte de Franco. lso entre. outras
moi galega, mesmo en contraste da de que se falo ben de Ferrin ou causas sucede porque esta· é
coa família da miña nai que me diM~nuel Maria, ou xa aq!Ji digo qu.~
unha Universidade ligada a confliéia "que galega es, nunca resposBessa Luis é moi boa, os alunos tos políticos,· en canto nouttos lutas si ou non: .. "-e cóusas asi. Por .pensan que é ·a meu oficio e éme gares o desencanto acabou moito
contraste, quizais, sentiame moi. abrigado dicelo. Se se fai Jm gru- co espirito de loita, de rebeldía se
galega. .O portugués era · o máis po que o estuda convencen moito · se quer. Aqui os estudantes están
parecido ao galega que me ofere- máis aos . compañeiros de que é moito máis interesados"
cia a Universidade" . Viviu un mo- interesante. Asi o enfoquei:. dábaAté agora a rel.ación de Pilar
mento de inaccesibilidade da mu- iles enderezas e teléfonos de es- Vázquez Cuesta , ca país veu por
ller á Universidade e despois de se . critores galegas, e eles facian unha asidua preséncia en moitos
converter en encargada d~ cáte- · contacto directo cos escritores. actos culturai~>, comentámoslle a
dra de Portugués na Escala de Eran clases de até 250 alumnos sensación que sempre nos prdduComércio de Madrid foi tamén Bi- pero entrei moi ben con eles. Em- ciu de ecuanimidade e capacidabliotecária do Axuntamento de pecei no XIX, porque se vas aos de de distanciamerito, "a distáncia
Madrid do que . tivo que ·cesár · Cancioneiros xa non dás chegado, en. todo caso· dá descoñecimen"porque as muller:e~ cando casa- e para os viv9s e contemporáneos to", e pasamo$ djrecfamenfe a taban tiñan obrigadamente que pe- · xa eles facian seminários."·
lar dp. normalización do galega,
dir a excedéncia". Xa catedrática
nunha p.ersoa que observou o
da Escala de Comércio entrou na ' A• ·
confJito vivindo fóra "a normalizaComplutense de axudante primeiM UNIVERSIDADE DE ción do galega non vai mal..Ainda
ro de . Dámasó Alonso e despois SANTIAGO ESTA TAN ·
hai · reductos, sobretodo no co. mércio, na hostelaria ... ainda que~
Alonso Zamora. Ali bota . .17 anos VIVA.COMO
. EN
antes de ir a Salamanca. Era pro- · --'-"-...;;_;;_..;;___;;:;;_=...:..:..:.-=--=-'-'-·- - - da nesa xente que trata con clientesara de Filoloxia Románica e Fi- MADRID NO TEMPO
tes. Sempre atopa que• se tala en
·castellano con galegas-militantes
loloxia Hispánicá que comprendia FINAL DE FRANCO.
estes non van ofenderse, pero se
ás línguas peninsuares que non ISO DEBESE A QUE _
eran castellano -agás o euskeé un castelán-militante ao que lle ·
ra-: galega, portugúés e catalán. ESTA LIGADA A
tala galega si se vai opór. Hai que.
defender os cartas e entón por
"A cadeira de Litératuira Galega CONFUTOS
criouse no fin dos 60 e estaba
priricípio fálase castelán . En defiFrancisco Rodríguez: de Presiden- POLITI
- - - -COS'
- - - - - - - - - ~ nitiva o menos normalizado paréte -da Asociación de Estudantes de
A experiéncia era inédita pois- cenme os servicios. Agora os gaFilosofia e Letras. O ambente es- · que eran moitos alumnos non ga- lego talantes non topan que f~lar
taba a favor do que pod~mos cha- leg0s estudando unha literatura lles . galego sexa menosprec1alos
mar nacionalismos culturais e coa · que para eles era estranxeira "re- socialm~nte, causa que ·, antes
presión dos alumnos e a presión cebiano como algo .descoñecido, ~contec1a. O, ~alego non e ~nh~
l'T)iña conseguimos que se puxes'e pero dixéronme que conseguira _l1ngua pr.olet~na - nunca ~. fo1,
obrigatória nos .plans de estudo as interesalos moito. Cando 0 escri- nes? equ1vocabase C~lso Eí'.11ho- Literaturas galega ~ catalana". E tor que era estudado . viña a Ma- ~ a hng~a do-pavo esta por r!ba..,de
deu esa asignatura seis anos até drid convidaba ao grupo de estu- 1deolox1as .e clases, de bon~ e
ir a Salamanca .
do á miña casa a tomar un viña. ~~os . Nese ~enso de normah~a~
lso podiase.facer con outras litera- ci~n, coa lenytu?e que .se que1ra,
Unha mudanza didáctica
turas e só se facia coa galega. Esa vai ?rece~do ·
.
A. experiéncia de dar galega viviuaventur.a: de escreberlle entrevisPilar azquez Cuesta ainda auna nun ínterin de fonda transfortalo, talar ~ori el. .. . in'tegrábaos g_u~a "~difícil sabela pero se a h!smación e activid~de política. As
moito, sentiano·como aprendizaxe . tona ~eg~e · o curs? .actual sen 1n: preocupacións da época eran mae aventura. A liter:atura galega, so- terferenc1as traumat1cas d_entro ~e
nifestamente
máis dinámicas,
bretodo naquela época, ainda era . 20 anos as causas estaran mo1t?
"mudei inteiramente de . prcicediabarcábel até o ponto de case po- . rnellor, tendo e~, canta o actual rnmento didáctica o que _me fixo disder ter todos os libros. Era moi di- vel de progreso .
·frutar nioito. Tiña fama de dura
recta e, en xeral, non moi difícil,
como profesora, mais no caso da
mais sobretodo·o que lles gastaba Asignaturización
Literatura Galega dediqueime a
era o contacto directo co escritor. ·do galego? ·
enfocar a asignatura dunha maneiAté tiñamos preparada unha viaxe·
ra_ máis propagandista, de dar a
d.e estudos polo Galiza literária:. Plantexámoslle o debate sobre os
coñecer a literatura galega . .Orgaparando en Padrón, en Pontece- perigos da asignaturización do ganicei grupos de alumnos --é algo
so ... Hai unha anécdota dun rapaz · lega no ensino, e _manifesta o 'seu
qµe intento facer agora tamén
que era comunista e levaba , unha descoñecimento, ainda, da situaaquí e Compostela coa literatura
nota co itinerário e os nomes e as· ción "pero penso que se debe
portuguesa- para estudar os
localidades (Padrón-Rosalia de combinar un pouco como antes
Castro, Celanov<;i.-Curros Enrí-: plantexaba para a literatura galega ·
quez, · Bergantiños-Pondal, Seba- en Madrid. Hai que atrair sen gran'CANDO TIVEN QUE
ne- A Coruña, Fole-Lugo e tamén , des esixéncias, porque a lín-gua
Celso
Emilio e outros). Detívoo a · tarina os talantes e os escritores,
DAR LITERATURA
policía e tivérono cinco dias que- non os profesores, ·nen os lingüisGALEGA ENFOQUE! A rendo qu~ declarase ·que aqueles tas, nen os académicos do que se
ASIGNATURA DUNHA eran os cotizan_tes do Partido Co- trata é de que se fale moito galega
· e despois ?<a se depurará. E ao
m~nista galega".
MANEIRA QUE
mellar sen · intervención de factoJingüísticas,
"Había
d!ficuldades
PODERIAMOS
res só lingüísticos, senón sociais.
porque traballaban cos textos oriCHAMAR
xinais pero conseguía vencelas Presén.cia da
decíndolles pero non van ser tan rt
t ra port g es
PROPAGANDISTA'
1
. intelixentes como os rapaciños
era u .
u \J a
· galegas que van á escota e direc- Na · literatura portug\,Jesa contemtamente alfabetízanos en castella- poránea obsérvase unha presé.nno? Uns estudantes de 5º de Filo- cia inusitada de mullere~, "pero a
/oxia Hispánica non van ser capa- literatura galega é máis reducida.
ces de fer o.galega?"
A novela portuguesa vive un boom

Unha Universidade
moi viva

xeral e o 25 de Abril si deu' moitos
novelistas, · e tamén mulleres, algo

que non produci_u a transición no ·

"Non podo facer un x~ício sobre
Estado español : Da literatura galecomo está o n ível da investigación
_ga podo falar pouco, porque desou da docéncia na Universidade
pois dos anos que din literatura
galega pero pensa que é 'moi viva,
galega en Madrid, sobretodo do
sen ponto . de comparación C'on
· último e teño que actualizarme".
outras que coñezo. Atrévome a di"Van aumentando os leitores
cer q·ue está tan viva como a Uriiversidade de Madrid antes da pero creo que é unha cuestión de
azar que saian bons escritores e .
non depend~ da situación poi ítica
'NoN ·CREo·auE
·
e económica."
HAXA PREXUICIOS A
Hai un .fenómeno de maior preséncia da literatura portuguesa
HESPEITO DO
· "hon sei se hai prexuícios ao resPORTUGUES.OS
peito pero· os escritores galegas
sernpre teñen leido _aos autores .
ESCRITORES
· portugueses. E na Galiza-non creo
· GALEGOS SEMPRE
que haxa prexu ícios nen contra ·
LERON AOS
·Portugal nen contra a sua literatura, e desde logo en moita · menor
LITERATOS DE
medida do que poda ser por ouPORTUGAL'
. tras lados do Estado".
O
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artesania ·hindú,
a exuberancia dos seus deseños,
a _cor das suas
criacións ... , os artículos máis
característicos
e suxerentes da Índia .. Caixas
de madeira, cestas de bímbio,
almadroques, blusas e saias"
.estampadas; os seus singulares ·
complementos ... Fascinante.
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FºLGAS EN PORrUGAL

.

Provocadas pala entrada na CEE e a degradación das condicións de vida

Éxito das folgas sectoriais convocadas polos sindicatos
A Confederación Geral dos
Trabalh.a dores Portugueses
, de maioria comunista, e a
Uníao Geral dos
Traba/hadares, socialista,
convocaran a case 300.000
operários portvgueses a
secundar folgas sectoriais
no pasado dia 3 de
Febreiro. O chamado ía
dirixido á paralización dos
transportes públicos e da
indústria siderometalúrxica.
Na madrugada do dia 8 .
iniciábase unha nova folga
sectorial, os profisonais da
medicina asumian unha
tensa greve de tres dias da
que poderia derivarse a
demisión da Ministra da
Sanidade, Leonor Befeza.

entenderse ·a exclusiva negocia- Tejo (que trasladan q Lisboa aos
ción Governo-UGT pola Concermoradores das cidades dormitótación Social; a lntersindical non
rio), Metro, Ferrocarril e á TAP
entra a participar e promove fol(transportes aéreos portugueses)
gas, mer:itras o patronato mósna que o personal de terra setrase furibundo co Governo por cundou a folga nun 80%; aconnegociar co sindicato socialista . tecendo o mesmo nos outros
sen ter en conta os seus intere-- sectorés convocados con destases de conxelación salarial.
que para os asteleiros da Lisnave
e Setenave, de longa tradición
Un Banco para a UGT
sindicalista,
A folga dos médicos á que se
Detrás desta operación, Governo
1Cavaco-UGT, estaría a probábel teñen sumado a totalidade dos
sindicatos de rama, presenta a
~ entrega dun banco privativo á
§? UGT. Na rolda de concesións de sorpresa da adesión da Ordem
dos Médicos vixente desde os
~ banca privada na q~e entrou o
anos do fascismo, de carácter
~ maioritário Partido Social-De.móo Governo Cavaco cada vez máis presionado polos traballadores ante a situa- crata, mudando O consagrado na institucional que mantén unha
ción de deterioro económico
Constitución de Abril, .a aCtual di- forte polémica co Governo polo .
de
eventualidade
laboral.
o
vínrección do sindicato negociou co · estabelecimento dos servídos
vinte por cento anos atrás-, súmínimos. Os sindicatos·non aceiculo contratual é tan fraco que
Governo tal hipótese. Fontes
mase a tenlativa guvernamental
,_
próximas do Ministério da:s Fi- tan a distribución de mínimos feíde modificar a lexislación intro- favorece o desemprego.
ta polo Governo e asignan á OrCun salário mínimo obrigatório
nanzas afirman que á UGT foille
ducindo un "pacote laboral" que
dem tal responsabilidade.
asignado un banco privado nundeixa na situación de precário á de 30.000 escudos -unhas
Na disposición -da CGTP de
24.000
pts.e
unha
inflación
ha
reunión
celebrada
nos
últimos
clase traballadora portuguesa.
O Governo que chefia Aníbal Cacontinuar
as folgas sectoriais até
días de Xaneiro pasado, decisión
que ten chegado no 1988 .. ao
As conquistas conseguidas
vaco Silva está a ser abalado
convo~r a Greve Geral 1 na ace11,
7%
a
reivindicación
da·
lnterque
será
maritida
en
secreto
du~
coa revolución de Abril foron mopala enorme capacidade movililerada degradación das condirante. un tempo. A tal operación
zadora da lntersindical -CGTP- dificadas no sentido contrário ás sindical demanda un aumento
cións de vida dos portugueses é
salarial
do
.13%,
a
UGT
do
8%,
non
.seria
alleo
o
Sindicato
dos
reivindicacións
dos
sindicatós,
á que acompaña, non sempre na
nos efectos negativos que está a
entarito
o
Governo
pretende
a
Traballadores
Social-Demacra·
mesma intensidade, a UGT. Son , unha nova normativa referente
p'rovocar a entrada de Portugal
·
ao "livre despedimento" está a Concertación Social nún 6%. o .tas, integrado na UGT.
vellos os problemas que provona CEE poderia basarse a hipogabinete
do
Primeiro
Ministro
Na
folga
do
día
3
o
transporte
abrirse paso nunha lexislaxión
can as mobilizacións dos trabatética perda de maioria absoluta
paralizouse prácticamente na . nas eleicións xerais que o Partí-·
Cavaco Silva auguraba unha inque primara o direito do traballalladores portugueses, mais alflación do 6-7% para o ano paporcentaxe do 100%, afectando
dor á seguridade no emprego.
gunhas navidades teñen aparecido Social-Demócrata~onseguira
sado, as previsións foran supera- á Rodovi~ria Nacional (transporOs contratos a tempo limitado,
do nos conflitos. Aos xa tradiciopor primeira vez .desde -O 25 de
das no duplo e oferece concerto tes de pasaxeiros por estrada),
riais salários en atraso, inseguri- aproveitando a patronal regalias
Abril.
O
ao Garrís de Lisboa _e Porto (au baixando un ponto da inflación
estatais, provocan despedimendade no emprego, ou inflación
prevista. Nesas condicións debe , tobuses urbanos), barcos do r.io
ANTÓNIO MASCATO
galopante -ten sobrepasado o tos masivos, criando un estado

ACRISE DO 3º MUNDO

No 1988 decreceu un 1,6 por cento

A economia latinoamericana en crecimento negativo·
Ao achegarnos ao remate
da década, a economia
latinoamericana atravesa
unha complexa e fonda
crise. Despois dun periodo
sostido de creci mento
promédio superior ao 6%
anual, por case trinta anos,
o Produto Interno Bruto da
rexión comezou unha forte
desaceleración que chegou
a marcar os signos
negativos nos anos 1982 e
1983, entre 1984 e 198 7
prodúcese unha lene
recuperación sobre os xa
destragados indicadores
anteriores, nunca superior
ao 3,7% e para o ano 1988,
segundo estimacións da
CEPAL o crecimento foi
sequero 0,6%.

crise moitos coidaron que se trataba exclusivamente do efecto
producido sobre a rexión .polo
impacto do deterioro sofrido po- _
las economias dos paises capitalistas desenvolvidos. Sen embargo, a recuperación posterior destes paises non trouxo consigo unha saida para a crise latinoamericana que, pala contra, segue
a agravarse.
Este feíto deixou claro que non
estamos en preséncia dunha
simples crise coxuntural ou exclusivamente inducida por factores externos, senon que o destragamento deses factores externos veu a desencadear o desenvolvemento d nha profunda crise estrutural que xa viña configurándose de antes en América Latina.

O mercado interno favorecido
para estimular o crecemento industr:ial, apoiouse no consumo ·
dos sectores máis ricos conxuntamente cos estratos superiores
das capas médias, en perxuício
do consumo dos máis amplos
sectores populares.
As políticas de carácter neoliberal , que en boa parte dos paises da rexión viñeron sustituir na
década do 70 ao vello modelo de
sustitución de importacións, reforzaron as deformacións estruturais xa presentes na economía
latinoamericana.

Se relacionamos este indicador
co medre da povoación latinoamericana observamos resultados
ainda máis negativos. Con efeito,

De forma que se trata da crise
das estruturas .xeradas pola maneira particular que adóptou o
capitalismo dependente na nosa
rexión .
pulo dado durante todo ó

Estas políticél.s, résgatando as
vellas concepcións que recoñecen no libre xogo do mercado o
mecanismo ideal para rexir a
economía, buscaron a reórientación da produción nacional e
unha nova inserción nos circuitos
internacionais do comércio e as
finanzas en función dos novos
intereses do cap.ita! internacional
e dos capitais locais asociados a
este.

a taxa.de crecimento do Produto

periodo posterior á

Profundización ·da

o

Segunda

~

Bruto per cápita comenzou a
Guerra Mundial á chamada independéncia económica
marcar signos negativos desde
dustrialización por sustitución de
1981 ate 1983, a recuperación
importacións, nun contexto ecoDe aquí resultou unha profundientre 1984 e 1987 foi sempre innómico mundial de expansión,
zación da dependéncia económipermiteu o crecimento e certa
ferior ao 1 ,4 por cento e para
ca da rexión e a destrución dun1988 produciuse un novo decremodernización das sociedades
ha boa parte da sua planta pro. cimento do 1,6 por cento.
latinoamericanas. Sen embargo
dutiva, incapaz de competir coa
Como é coñecido, este deteparalelamente
conformouse produción dos paises capitalisrio·ro da produción, adérnais do
unha economía sen integración tas desenvolvidos que chegou
consecuente crecimento do denacional, dependente financieira sen restrincións á América Latina
e tecnoloxicamente, cun alto desemprego e o subemprego estigrácias ás "virtudes" do ·libre funvo acompañado de fortes procegrau de transnacionalización e cionamento do mercado.
sos inflacionários e dun crecísen capacidade abondo pQ.ra auO impacto destas políticas somento impresionanté da débeda
tososter o seu crecimento e de~~~r_n~ q~e: sobardo~ a cifra de senrolo. Pésie ao medre indus- . bre os salários e o emprego foi
tremendamente forte, incremen.n:11 m1llons de dolares, cuxo
trial continuábase 'a depender
serv1c10 0 cupa proporc1ons
··
·
ere- . das exportacións dun grupo de · tando os n íveis de depauperación e marxinalidade. A ,imposice~tes . d.as exportacións rexioprodutos primários
.r:1a1s.
·
.
·
ción dunha política de tat natureza, que golpexaba non só aos
Desde o ponto de vista social,
·Crise estrutural
máis amplos sectores populare?·
~ste modelo produciu unha desiDurante os primeiros anos desta
senón mesmo ás capas médias
gual distribución do ingreso.

a certos sectores das burguesías postas aos problemas de hoxe
locais, requeriu en moitos paises cando, por citar só unha das
a instalación de férreas ditaduras · complexidades da situación actual, a revolución tecnolóxica
militares.
O desencadeamente da crises · que ten lugar no mundo desena princípios dos anos 80 , e so~ volvido con grarides avances na
bretodo o n ível acadado polo en-- biotecnoloxla, a eJectrónica e a
debedamento externo, abríron- · robótica, reducirá seguramente
lles ºnovos espácios en América - os espácios no comércio munLatina a vellos axentes represen- · dial aos produtos primários que
tantes dos intereses do gr.an ca- exporta a rexión o que ademais
se ve reforzado polas políticas
pital internacional.
protecionistas sostidas polos
Estes axentes ocuparían des- paises occidentais. Estes feítos,
de aquela un lugar moi importan- entre outros, fan inviabel un mote na imposición das políticas c;lelo apoiado esencialmente na
económicas con que se intentou exportación dun conxunto de
facer frente á presente crise, o productos primários ao mercado
Fondo Monetário Internacional e mundial.
·
o Banco..Mundial.
Ademais tanto os. vellos modeAs chamadas políticas de
los sustitutivos e .ainda máis as
axuste impostas por estes orgapropóstas neoliberais e as acnismos non- logrou sequer equilituais políticas de axuste presubrar as balanzas externas da repoñen altos níveis de concentraxión, cuestión que fora recoñecida como un obxetivo primário. ción do ingreso ql:le deprimen en
grado xa insoportabel o nível de
Na. prática estas políticas avanvida das grandes maiorias, o que
zaron na reesfruturación das·
produce unha gran explosividade
economías da rexión en función
política en toda a rexión :
·
dos novos intereses do gran capital transnacional, de costas .ás
O intre precisa solucións urnecesidades e interés dos pavos xentes e fondas que permitan,
latinoamericanos.
con vontade política abando, replantexar o desenrolo latinoameUnha encrucillada
ricano en función dos intereses
decisiva
dos nosos povos. Alén das alter;..
Como consecuéncia de ~ todo . nativas concrétas que poderia
este proceso hoxe América Lati- adoptar cada país queda claro
na encóntrase nunha encrucilla- como premisas indispensabeis
da decisiva. A continuación das para calquer estratéxia viabel a
polítiqis qüe o capital transna- solución definitiva do problema
cional quer impór através dos da débeda, a loita por impoñer
seus axe.ntes, reforzaría a subor- un ha Nova Orde Económica In- dinación das nosas sociedades a ternacional, o desen.volvemento
intereses alleos e consolidaria da cooperación entre os paises
unha estrutura económica inca- do Terceiro Mundo e a .integrapaz de conducir a un desenvol- ción económica de ·toda a nosa
d
vemento consecuente coas ne- re~ón.
cesidades dos nosos povos.
JÚLIO CARRANZA VALDÉS
O retorno ás vellas propostas
O autor, economista cubano, traballa
de industrialización sustitutiva
como analista no Centro de Estudos sobre
América.
·tampouco poderia oferecér res-
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Esperamos e desexamos que
esta condena nor:i dis.minua o en.._
tusiasmo con que Xabier Abalo
-sé entrega na defensa dos intereses dos viciños, e que siga
ap<;:>iándonos como até agora na
consecución desta via de comunicación tan necesária e que ainda non está totalmente consegu_ida.
. Ademais, esta coordenada fai
unha invitación aos sentimentos
humanos (non políticos) de todos
os colectivos de Moaña (clubes
de Remo, APAS, etc.) para que
fagan seritir a sua voz. E para
remtár dicimos: "Abalo: A Xustícia condenoute, pero nós ~sta
mos contigo e reinvindicamos a
· o
tua honorabilioade". ,
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tán todos, máis que· quedos ca
unha sardiña na lata. Se ate
aquela · o Parlamento -que xa
non era unha escala de ben talar- era respeitoso nas formas e
cos familiares, agora voltouse ou
silandeiro, ou todos mercaron o
dicionário "Tacofónico" do señor
Cela, para mello~ comunicar-se
entre eles. Xa non fai falla chamar q.s Señorias, senón, aos tillos de tal e cal para que concurran ás sesións.
A penúltima -pois non a vexo
como derradeira-, deuse-nos
enriba co nomeamento do Sr.
Solana .para dirixir a TVE. Non' foi
capaz de seguir a labor dos seus.

antecesores -que millor ou pior,
era a ~neca empresa do INE que
meio funcionaba na Españasenón que foi capaz de facer de
duas conferéncias tres ou catro.
lgoal te pós talar con A Coruña
-paño por caso- e sáe-che un
chino de Formosa que non entendes ou un andaluz que nen
coñeces, e agora polo ben co
fixo, van e dan-lle o Pirulí -que
non é unha lambetada, senón
unha caixiña parva para· engaiolar ás persoas. Haber se cando
apertes o botón pró canle 1, sáeche a RAI ou a ZDR. lso asiríamos ganarido. Mais a causa é
ben yrara. Hai que tratar de recu-

ROBERTO COLORET
e várias firmas máis.
(Moaña)

' PAN9RAMA POLÍTICO
Nestes intres atopámonos en
todo· o Estadó cun panorama político imposíbel de descifrar.
Cando chegaron ao poder os
que agora governan, fixérori-nos
crer, que ·eles só viñan .cos "seus ·
cen anos de honestidade", a facer as causas ben,
"o cámbio", íase ver deseguida. Xa se
veu. Se cando Franco o culto á
persoalidade era· pan de cada
día, agora, o amor ao felipismo é
causa normal e .oportuna, xa que
"o que se mova non sae na.foto".
\tiñeron · coas mans limpas e
sabe Deus como sairán .con ·elas.
Arribaron dicindo "ímos limpar
as alfombras" e seica se levarán
os pianos. Coa falla que tan nos
Conservatórios! Dixeron querer
facer as causas ao estilo _europeu e.seica copiaron o xeito africano, por non dicer a maneira de
Marcos, airida que algo se debe
pagar, pois filipinos hainos abondo. "Poderemos meter a pata,
pero xamais a man". E cando se
fagan as cantas, despois da fuxi. da, pois prevese que iso - será .
unha desbandada, · xa veremos
que pasou. "O que a faga a
paga". E causa noxa ver que ningué11 pede cantas a ninguén.
Que o desbaraxuste é xeral e
cada quen fai o que quere. "O ·
que .se mova non sae". E asi es--·
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TOKIO

A coordenadora de viciños afectados pola construción da. estrada de Marin-0 Con, vímo.nos
surprendidos pola notícia aparecida nos meios de comunicación, referida ao ex Alcalde de
Moaña Xabier Abalo, condenado
por un delito que constituiu,
como é sabido e -consta n·a senténcia, en querer construir un
Coléxio de EXB en Domaio. Polo
que se vé, os int.ereses egoístas
dun particular que pretende unha
determinada parcela de terreno, ·
prevaleceu sobre o acorde dunha Corporación, que en Pleno,
outórgalle outro.

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Ilustración: Xosé Lois. Pepe Carreiro . Cal i. Calros Silvar. Ferreiro. Feto.
Xulio Gaioso , Anxo B~ra ng a , Tokio, Hermida.
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SOLIDARIDADE
CON XABIER ABALO

Estas coordenadora viciñal, totalmente independente. de calquer partido político, e integrada
por persoas de diferentes ideoloxias, aJgunhas distantes da de.
Xabier Abálo, queremos facer un .
recoñecimento público do labor
realizado por este concellal do
noso Concello, tanto hoxe, como
cando era"'Alcalde, pola estrada
de Marin-0 · Con, pala que nós
tanto estamos loitando.

Fotografía:Ánxel Iglesias, Chus Garcia, Mancho Rama, X. Marra, Che, X.
M. Fontán, ·x.L Diaz, Nelson Gómez, Mancho Iglesias, Alexandra Diaz, Xosé
Luis Suárez Canal, Manuel Sendón, Tino Viz, Xosé M. Albán, E. Reimóndez,
Delm i Álvarez, Tachi Castro .
·
·

perar os votos que xa saben perdidos e poñen un home do Partido ben domado. Fallan poucas
horas para que vexamos a~ mensaxes sublirñinais de promoción
felipista cara ás próximas eleizóns. Non se sabe que pasará
coa UXT, mais xa no Congreso
do Comité Federal do PSOE
(Partido con Soporte Organi4ado
Eticamente), sentíron-se as voces contestatárias ás razóns psicolóxicas de Guerra ao esplicar
a non asimtlación de Redondo á
derrota de Suresnes. Trabúca-se
o número dous do Partido. En
Suresnes, foi Redondo quen lle
deu un puliño ao des9oñecido
Isidoro.
Como sempre nel, o desprécio
aos demáis é b máis significativo. Pero é qúe agora están máis
nervosos ca nunca. A dereita
está a formar un conglomerado ,
que máis asemella unha empanada ca outra causa. Democristianos, Liberais, independentes e
outros máis, buscan e penso que
non atoparán a solución. Os Liberais de Segurado, non penso
acaden ·moitos votos, xa que ninguén se fía deles. Os Demo-cristianos de Ruperez e Alzaga, non
venden nen senda cristianos da
Sé. De Oreja (non sei se pór Orella), a cou.sa é inda pior. Que
quere ser; Eurodeputado, Ministro, Presidente, ou quere seguir
senda o que é? Fraga xa sabemos. .Quer ser Presidente da
Xunta 0so é o que el di, que quen
sabe?) e· pior do que o fai Laxe,
penso que non o fará el.
.

'

Por iso. digo que o panorama
político está nunha encrucillada
de aldea sen luz, que a calquera
pasiño, guindas co carpo na tera.
O sufráxio da ética do felipismo, o descalabro ou recomposi ción .de AP. O CDS submerxido
nas tebras da noite. Os comunist~s xogando a haber quen panda
e, pala nosa banda, os partidos
nacionalistas que non se poñen
dacordo. Que grande oportunidad~ se vai perder!
· Non é chegada a aurora para
iste Povo tan sofrido?

l.

Deixade-vos de parvadas e
concurride ás Europeas unidos e
facede como no Rally de Dakar
tirade uriha moeda ao ar e que
sexa o que Deus queira, que piar
do que estamos xa non estaremos xamais. Hoxe pode mandar
ún e mañán un outro co forno
D
está para pór os bolos.
X.L. VEIGA
(Tarragona)

ben informada, poda cair en tales "erros". E o máis triste, quizá,
sexa a interpretación que a xente
poda facer des a parvada. lmaxino, que para a xente igno~ante
da h!stória da Galiza, o feíto de
ler este artigo axudarao mais se
cabe, a marxinar ao nacionalismo galegQ e con verte lo ·nun nacionalismo light. Ben certo é que
a liberdade de expresión ten que
estar garantida, pero seria preciso evitar que panfletos coma
este saisen nun xornal polo dano
que poden derivar semellantes
falácias. Ainda que todos sabemos o ben que sentaria no governo central o devandito artigo.
Incluso pode que Felipe e Guerra
bailasen unhas sevillanas para
celebrar a nova tradición andalu-

D

m.

ALBERTO LORENZO OTERO
(Bllbo)

FER ROL
Dicia o señor Alcalde do Ferrol
hai algunhas datas que o mellor
regalo dos Reis era a criación de
faculdades universitárias na cidade, e que iso era causa feíta
senon lle tomaban o pelo a el e
os cidadáns. Pois ben D. Alfon so, tomáronlle o pelo os cidadáns e no mé.dio deles a vostede. Pero aqui non importan os
feítos, senón a análise dos mesmos. E ista é moi sinxela: como
vostede debe coñecer pola sua
profisión, non hai efeito sen causa. lso q ue tan ben nos ensinaron os Empiristas. Pois segu indo
o princípio da causalidade remexa vostede istas ideas e de camiño saberá onde está o "intríngulis ".
Non lle parece raro dabondo
que o Concello de Ferrol non
teña nengun concellal nacionalista? . Non lle parece raro dabondo
que de toda a Nación Galega
sexa a cidade de Ferrol onde
menos se fala a sua própria língua, e donde máis se peden
exencións de Galega no Bacherrelato? Non lle parece raro que
a única cidade do Estado español das dimensións de Ferrol na
que andan a elas en,proporcións
comparábeis sexan os tres partidos máis fóra de lugar no próprio
estado, os máis centralistas e
máis nefastos para os intereses
da Galiza e dos ferroláns, como
é AP, CDS, PSOE, IU-PC? Non
é raro dabondo que a única bisbarra da Galiza, do Estado, e
coido que disa decadente e
arruinada CEE, na que se poñen
as· espranzas sanos, e fantasias
para arranxar sua crise, en Estaleiros sen tecnoloxia- punta en
microelectrónica, en novas fibras

a

e tecr¡oloxia\) de vangarda sexa

.Ferrol?. Non sabe calqueira que
hoxe non basta con soldar cascos -iso faino o terceiro mundo,
Sinxelamente, de xulgado de
mellar e moito máis barato ca
guarda. ·o pásado 29 de Xaneiro,
nós-, que hai que ter moito feíto
o xornal "El Diário Montañés"
no mundo da Ciencia e ·da Tec(Santander), · publicou un curioso
noloxia? Cómo ·vai sonar que
artigo firmado polo inefábel Emirespeiten a Ferrol e os ferroláns
lio Romero, no que despois de
se teñen como meta vivir dunha
contarnos que na transición esbase naval da OTAN e do puterio
pañola floreceron os nacionalis..:
mos b?scos, catalán e galega, e · asociado á mesma?; Só se res- peitan aqueles pavos que viven
andaluz.!!!, · conclue afirmando
que os clásicos son o basca e ·das suas riquezas e producniáis o catalán. Desde logo, é . cións. A pqueles pavos que son
consecuentes ca sua cultura e
unha mágoa que o "señor" Roco seu saber. Ferrol é unha cidamero se deixe levar polos seus
de che~ de supérfluos, demasia·instintos (todos sabemos de que
trasmundanos que viven,
dos
pé cG:>xea, ·e chegue a escreber
tales causas, mais ·acordes co - ou queren vivir de prestado. E
isto dura pouco_.
D
antroido. Pero o vergonzoso do
XERMÁN PITA
caso, é o carácter provocativo,
de que unha persoa que se supó
EMILIO ROMERO
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XAN CARBALLA

Por qué unha escolla . tan
ampla de xéne:ros na sua escrita?
Son sobretodo romancista; máis
surxiron posibilidades de escreber teatro, e tamén biografias
. pero en base a encargos que me
facian na altura : foi o caso do
Marqués de Pombal, de Florbela
Espanca, Frai Luis de Granada
(o libro é "Momea de Lisboa") ...
Son traballos ·que precisan investigación e teñen máis dificuldade que a novela, que é o
r:ecreio da imaxinación.
E que intención filosófica ou

ideolóxica alimenta o seu labor como escritora?
Aquilo que está máis presente
na miña obra é un interese pola
natureza humana, polas relacións humanas . Aquilo que as
divide ou as aproxima, aquilo
que poda resultar nuoha pacificación da sociedade sen que
esta caía na apatía por un exceso de tranquilidade. Unha decisión de paz positiva entre as
persoas, que é o máis difícil da
natureza humana

CULTUBAL .

Agustina Bessa ~uis
'A pres$ncia p~lítica -do escqtor
é importante cando 6 povo ten falta de confianza no futuro' Bessa Luis ven de visitar
a Galiza nun ciclo de
conferéncias d~ escritores
portugueses na ·
Universidade Galega. Con
63 anos e ceito parecido
-físico a Gertrude Stein,
esta muller miuda
atendeunos con amabilidade sen eludir
nengunha das perguntas
por polémicas que
puderan resultar.-

Agustina Bessa Luis é
unha das máis importante
escritoras portuguesas
contemporáneas . Autora
duri extenso corpus
literário ("A Sibila", "Os
meninos de ouro", "Ternos
Guerreiros". __ até
completar máis de duas
dúcias de obras en
div.ersos xéneros), que a
poñen entre as máis
importantes escritores
. portuguesas do momento,

Vostede novelou unha carta
decadéncia da aristocrácia e
nas suas personaxes dominaba a introspección.
A obra que me tornou rnáis coñecida , nun princípio, "A Sibila" era sobre unha familia de-labr~dores. pero o seu tipo de relacións coa sociedade xa non
existía. xa tiña rematado Foi
case un retrato do pasado. Na
altura eu observei os sinais de
extinción dese tipo de vida. Son
rnáis unha escritora que descrebe á burguesía, urbana sobretodo, mais non hai un tipo de literatura que me clasifique: se
acaso hai unha sernellanza con
Ballesteros: as longas histórias
de familias , de províncias, de
incidentes , de problemas que
van surxindo. N'on é que sexa
entendida. pero podo suxerir
ese norne corno semellanza
Hai tamén unha preséncia

do seu entorno xeográfico
imediato, do Amarante, do
Alto Minho.
Pero tarnén teño escrito libros
sobre Lisboa. sobre o AlenteJO ,.
de maneüa que Portugal ,
como país pequen o non, ofe rece
dificuldades de contacto. Rapidamente nós podemos aproximarnos a calquer atmósfera -a
Florbela era alentejana e esa rexión está presente, obviamente-, pero evidentemente hai
esa influéncia que vostede di e
tarnén da cidade de Porto
E que pode dicernos dunha

carta clasificación, en Portugal, entre literatura do Norte
e do Sul?
Acho que o literato está máis
centrado na capital, en Lisboa,
pero a meirande deles non son
lisboetas. Veñen da Beira, de
Tras- Os-Montes, · do Norte ...
pero despois habitúanse á vida.
da cidade e esta dalles unha
certa ' pátina citadina . Lisboa
está chea de grandes provincianos, a empezar polos políticos
que o son todos, e os escritores
non fuxer.i á regra .
. No Norte, especialmente no
Porto -menos na província,
porque a residéncia na provincia fíxose máis difícil agás ex~
cepcións-, a vida urbana chama cada vez máis ás persoas
porque a rneirande parte dos escritores non o son profisionalmente en exclusiva.

A muller na sua obra ten
unha preséncia moi importante e cunha caracterización moi singular.
Corno rnuller é case unha abriga
. e é sensato facelo . As intelixén-

mo .

'LISBOA ESTA
CHEA DE GRANDES
PROVIl'JCIANOS,
EMPEZANDO POR
TODOS OS SEUS

Na literatura portuguesa hai
unha preséncia moi elevada
de múlleres escritoras, para
o que é costume observa:r. A
que pode ser debido?
,Antes a muller, estaba moito
mfils condicionada á vida da ·
casa, .á- dos filias, absorbia todo
o seu tempo na procriación.
Hoxe a rnuller . controla rnoito
máis (a conce-ición, a familia ... )
e dispón dl,ln tempo próprio e ,
sobretodo, traballa Jóra da casa . .
Hai unha irnaxinación que se
-desenvolve na muller cando an- ..
tes estaba sometida á imaxinación do home . O home eta quen
traía a história á casa e a muller
transmitía, rnais só oralmente. ,
Hoxe a rnuller cultívase rnáis .
' O grande escritor non nasce
diso, é un acaso,_mais hai moi·tas mulleres que hoxe escreben
resultante dunha educación e
unha cultura rnáis apuradas : le ·rnáis , ten rnáis contactos.. e

POLmcos

cias do home e da · muller son
rnoi diferentes, e iso coido .que
está científicamente probado .. -

En que senso?
Os· seus hemisférios cerebrais
funcionan de Q.iferente maneira.
Portanto hai unha diferéncia
alén da que a ·edµcación através
de milénios foi criando. A muller
ten un menor senso da xustícia
que o home que o exercitou
máis ... Pero iso é posibel correxilo atrávés~ da transformación
da própria vida da muller. Pero
hai causas' inerentes á bioloxia
e serán sernpre diferentes a non
ser que un dia os sexos se ide:ritifiquen, pela iso r,ion está próxi-

. !

sinte necesidade de levalo
papel.
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E ainda cando a muller escrebe interprétase como
algo episódico, circunstancial, ~áis produto da casualidadé. que da vpntade

• Ciclo homenaxe a António Machado en Vigo. A

cincuenta anos da sua rnorte e
a catorce do centenário do_seu
nacemento (1975) a obra e a
biografía de Antonio\!:-Machado
será motivo -dunha semana de
· Nón creo_ A memória que nós
conferéncias en- Vigo. Luis Igleternos e ficounos hoxe é Sato,
sias Feijóo, Carlos Casares, Fil:p_a Grécia. Ninguén a ultrapagueita Valverde e Aranguren ins-o u. O talento surxe de súp-e to
tervirán. no ciclo xunto con Xenunha determinada época. O
sus Alonso Montero que' dirixe
que acontece é que hai un rneia semana conmemorativa. No
rande número de mulleres que
calendario de actos está incluies.creben pero non un meirande
dá tarnén a · proxección dunha
número de mulleres , nen de hopelícula sobré o autor realizada
mes, con talento .
. polo colectivo Vilanovinclán e
Vostede como intelectual,
dirixido por Gonzalo Allegue.
contravindo o que parece
No programa anto1óxico do cinorma, aparece def~ndendo
clo figuran todos os -p oemas de
en ocásións posi.c ións polítiautores galegos adicados
aucas conservadoras
tor morto . en Colliure . no ano
Non sorÍ de esquerdas nen de
1939: ·Aquilino Iglesiá (1958) ,
direitas . Cando na nosa vida hai
Salvador garcía Bodaño (1965) ,
como predomináncla escreber a Alvarez Torneiro , Carlos Casanarrativa da nosa época, do que .
res, Bemardino Graña, Arcadio
condiciona o cornportamento
Lópoez Casanova . Lueiro Rei,
humano, acho que non hai esManuel Marta (1966); Dario
pácio -para nos integrar nunha
Xohan Cabana (1969), Celso
determinada política. InterésanEmilio (1975), Rábade paredes e
nos os grandes valores da vida
· Helena Villar (1980) e maria do
· humana : a libérdade , por riba
Carme Kruckenberg (1989) , alde todo, á. grandeza dos nasos gúns deles inéditos.
o
propósitos.. . en determinado
momento o escritor pode ser
chamado a unha colaboración,
unha preséncia política. No meu ·
caso é cando sinto que hai algunha desisténcia no que é
roáis profundo na alrña do povo,
desisténcia ou falta de confianza ~o futuro e no proceso de
evolución. Nesa· altura a palabra
'do escritor é importante e a sua
palabra debe 'ser un apoio , non
de ideas senón no tocante á
nasa- vida gregária, ao sentimento comun de todos nós -e
que p0de estar abafado e cunha
carga enorme de dúbidas. Quer
senda de esquerdas, quer parecermos estar na direit?. acho
• "Os galegos non te-que o predominante é o soster
ñen confianza no seu
a confianza da alma popular.
idioma" é unha das concluNos 15 últimos anos a sociesións que tirou ·-0 Director da
dade portuguesa está marcaRTVG, Ignácio Rodríguez, na
da polo 25 de Abril. _Co~o
sua intervención nun · ciclo de
influiu no que vostede exconferéncias que organiza a Fapresa como "alma popular"
culdade de Ciéncias da Informao 25 de Abril?
ción. Segundo Ignácio RodríO 25 de Abril foi moi importanguez "a normalizacióTJ. do galega
te. · Foi' unha Revolución que
como veículo de información na_
desculpabilizou a riosa posición
rádio pública tropeza coa falla
en relación ás colónias. Rabia
de confianza dos ouvintes cara
necesidade de desfacerse da-.
o noso idioma polo predornínio
quelp. situación , que nas incado castellano"_'
- modaba e se prolongaba cierna- _
·Por outro lado fixo fincapé en
siado no tempo e nós estabaque un dos obxectivos da RTVG
rnos fóra de moda completaé "intentar rematar coa división
mente. De maneira qe foi precisocial da Galiza, e oferecer unha
so un ernpui:rón que decidise
visión global .do país", nese senese '\rnpasseh e o 25 de Abril
so destacou que a cobertura da
tivo .. sobretodo, ese obxectivo . .
Rádio Galega xa alcanza un 70
Houbo un movimento que to- do naso território.
O
cou no roáis profundo tarrÍén: a
percla dó temor a respe.i to dos
• "Materia Prima" dÓ
patróns , dos señores, ... iso senColectivo Argos é a mostra
tiuse imediatamente . Houbo
que se apresentan durante Feunha naturalidade de trato, que
breiro os cornpoñentes do grupo
persiste e nunc~ máis se modifi- ·
- Eloy del Alisal, Julia Ares, Jesus
ca. un asumir a dernocrácia. Iso
Valrnaseda, Francisco · Igeño,
foi o importante do 25 de Abril: '
Rosalia Pazo e Mingos Teixeira.
· esa ·consciéncia de igualdade
-Son 30 obras de formp.to médio
·dos pavos; ainda coas dúbidas
con tema c'omun e na que intere erros que van durar até unha
veñen materiais diversos (areas,
conciéncia final e profunqa des'a
colas, betuns, ~dros,. ..) en difedemocrácia. En t-0das as culturentes soportes.
ras· iso é un carrtiño cheo de
A - móstra é - itinerante pola
obstáculos e desvíos. M~is o 25
Galiza para despois ser levada a:
de Abril tocou algo esencial '
diferentes capitais do Estado e
abrir' a via da liberdade non só
éstá patrocinada pola Obra Sorºespeito -de certos patróns de
cial da Caixagalicia.
·· vida, .corn·o a · unha liberdade
Por outra parte Manfred
que ten de ser.asumida e trabaSchwarz e Susaña Rodríguez ,
lfada -por cada un de nós.
· O
que tamén levan a presentación
artísitca deste colectivo, apresentan obras dunha 'outra formación agrupada , compotsa por
ESCRITORA QUE
Francisco' Pastoriza, Roberto
DESCREBE A
Ouinteiro e Femando Casas na
BURGUESIA
Gal e ria de Arte Julia ·Ares de A Coruña.
O
URBANA'.
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O V AL DE OUIROGA NO SOLPOR DO SÉCULO XIX
XOSÉ ESTÉVEZ

O día 30 de Decernbro, do finado ano 1988, a~resentouse ·na
Sáa de Cultura da Caixa de Aforras de San Martiño de Quiroga
un libro de versos , da autoría de
Manuel Maria, con 30 sonetos
adicados Odiferentes elementos
enfeitizadores da bisbarra quiroguesa, . garirnosarnente bicado
polo domado Sil . Por certo ! -e
isto non é un calce aclaratório, '
senón un berro pregatório- xa
vai sendo hora de artellar un homenaxe nazonal a prol de Manuel María, pois '.'as cousas ou
se fan ªº seu tempo ou non se
fan" e numerar os rnerecementos <leste persoeiro, por coñecidos , seria acadar as rnarxes do
choqueiro .
Ca gallo do · devandito · acto
prnpúxenrne , dentro dos lindeiros das miñas · posibilidade~.
rnáis' ben cativas por mor da lonxania e outros atrancos, pesc~
dar retrincos da hist6ria do, Val.
Das resultas enxerguei este pri- .
rneiro arti@o .
No ano 1883, ca gallo da inauguración do carniño de ferro . visitou a bisbarra un enxeñeiro
basco , nado en Vitoria, de
ideias políticas liberais e fede- .
rais (que chegaria a senador),
de . moita sona nos ambientes
intelé<:;tuais bascos por mor dos
seus estudos sobre a história e
a etnografías eúskaras, charnábase Ricardo Becerro de Bengoa. O relato, baixo o título:
"Viaje descriptivo de Palencia a
La Coruña", publicado na cidade palentina en 1883, ,. adica a9
Val de Ouiroga as páxinas 154
a 157, que traduzo do castellano
coa meirande fidelidade posíbel.
"Despois de pasar o túnel da .
Penadola aparece o rio Sil pola
direita nun pequeno Val. Grandes barranqueiras sen vexetación aseñoran o camiño de ferro
pola banda aposta e enormes
t rincheiras e I?aredes baixan por
ela deica a berra do río~ Un poviño, "O Castillo", coas suas bar.cas. fica no fondo da paisaxe e
· xa a6 lonxe xurde o fermoso Val
de Ouiroga. Arrodéano polo
Norte altos tesos de .esquía vexetación, crucillados por bran- ·
cos carreiros, e entre a prodixiosa fróndosidade da sua · veiga
óllase nun tou~kelo a Ermida e
na orela, entre as arboredas , a
capital, San Martiño , cos lanzais
dprestes da ·propriedade do
conde de Torre Novaes. O carniño de ferro bica a rústica aldeia .
de San Pedro, entre campas de
grahdes castiñeiros. Xurden ·ta·rnén os típicos viñais desta bis-

'

barra, de alto's bacelos corno árbores, cunha aupada cepa sostida por un pau de dous brazos,
enriba do cal esténdense os verdes grornos e penduran os berrnellos ou azlliexados ácios . Na
ribeira aprézase a entrada do rió
Ouiroga no Sil e un pouco fiáis
adiante , no quilómetro 333, ché-=gase á e?tación de San Clódip .
San Clódio áchase a 261 metros metros sobre o nível do
mar. Déulle o nome á estación e
ao povo, dabondo espallado,
unha abadia de bieitos , rnoi cerq~eira a vía pala direit~ . Consérv.a nse a igrexa románica e a
casa abadenga dentro dunha .
folgosa harta , en cuxa porta
carnpexan as armas de España,.
e algunha parede esfaldrapada e
coberta de hedra pertencete ao
antigo mosteirci. Neste conxunto s·agro contrapóñense as cores
escuras dos vellos sillares coas
brancas fiadas de cal, sinaladas
polo moderno arranxo. Nunha
praciña viciña vense os -soportais das animadas feiras, que
aqui se celebr::an. Tarnén é notábel a fontiña ·do povo pelas <landas e gorenteiras augas que
veique. A estactón está á direita .
da via e defronte alpngase a fermosa herdaéie do Señor D. Manuel Batanero, farturenta en viñeél.os, hortas e prados . Posue
un gran pazo, con celefros e cun
muíño, que rega 1asirnesrno a
propriedadé, dunhas 670 fanegas. Coróana uns rabelados touticelos , un deles sernell_smte á Uil'

~
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antergo castro, hoxe trocado
nun .deleitoso belvís (miradoiro)
con árbores.
· · O Val· de Quiroga rneresce,
como os do Bierzo e Valdeorras ,
unha detida visita polo seu pintoresquismo e fertilidade . O terreo é terciári'o, · de formación
eocena en toda a banda direita
~ do Sil, ·como se advirte axiña
pola -senlleira feitura daqueles
montes e pola orixinal constitución das terras e vales. Na~ arelas ahondan os coios -aluviais e
no emprazamento da estación e
as cordilleiras adxacentes segue
a .formación silúrica. Para ir a
San Martiño de Ouiroga cóllese
un carniño ent_re os castiñeiros
viñais de San Clódio e , avantando pola beira do Sil, pásasé
este rio nunha barca para procurar a estrada de Monforte.
Ernpoleirada nun 6utarelo desta
estrada acóchase a moi antiga
casa do "Pao de Navin". que recolleita no seti couto máis de
100 coartas de aceite . Nela v:iveu un vello de moita sona , astrónomo popular (e nela nasceu
. o bisavó paterno deste hurnild!3
escrebidor) .
- Ensornbrizan a estrada xurdias árbores : castiñeiros, figueiras e nogueiras e as ladeiras
arnosan unha aparnpana:rite vexetadón.
Denantes de .entrar en San
Martiño óllase a (ibeda herdad~
do Conde de Torre Novaes , cos
arciprestes que xa albiscárarnos
desde o carniño de ferro, cun
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abonaoso · viñedo, cun fachendoso pazo- e un paseio, coberto
cunha parreira ou tolde de máis
dun quilómetro de lonxitude.
A veiga, que se debroca na
beira do rio , é moi vizosa, asi
corno tamén a vexetación que
acubilla as cuíñas da ribeira esquerda. Nn pode darse nada
máis pintoresco ca este val .
Outrora, colleitabase nel moito viño, que o oidium fixo desaparescer. Mais hoxe, por mor do
enxofrado, vai renascendo esta
ricaz laboura. A medida máis
a doitada do viño é o canado,
que ten 72 netos (coartillos) galegas .
s·an Martiño é unha vila pe- quena de 70 viciños, cabeza de
partido xudicial e dun estese
concello, que abranxe máis de
8.000 habitantes. Ten cinco
ruas : Real, Da Fonte, Do Lago,
De Pacios e a Da Cal, con algunhas boas casas e un enlousado
irregular. Posue unha . antiga
igrexa de xisto sábrego (pizarra
arenisca) con espadaina e outra
nova sen rematar. A Casa do·

Concello é boa, moi feas as casas· das familias xornaleiras,
bons éornércios (--o do Gallego,
o do Seixo, o dos Taboada e o
do Bande-=-) e duas xastrerias
con rnoita::> · máquinas e artesáns.
A estrada que vai de Monforte a Valdeorras ainda non está
rematada. Máis aló de San Martiño, áchase a sonada propriedade de Lamela, do Señor Ouiroga Vázquez, que dá, entre outrns productos. de 600 a 700 carros de erva. Segundo confesan
os mesmos habitantes do país,
tanto aqui corno en Valdeorras.
o labrego non treballa nen a décima parte do que debería para
respostar á natural feracidade
do chan, que, ben coidado, proporc~naria testas colleitas . En
San Clódio é abondísirna a cantidade de millo que se recolleita.
· É arrepiante a diferéncia entre os grandes pazos e propriedades case señoriais e as aldeias rurais destas bisbarras.
Nada hai rnáis humilde, probre
e baldroeiro que a casa <lestes
labregos. Esta contén unha escaleira interior de lousa. sen pasarnán, que conduce ao único
andar principal, onde nunha largada peza áchanse: a cociña,
sen charniné, o dormidoiro e
todo o demais. As paredes son
mauras por dentro e por fóra , e
xeralmente, xacen ; en indescritíbel desorde. todos os trebellos
da casa. No andar baixo atópase
o cortello, cos seus espaventosos cheirumes, e desde el, o
porco, alourniñado animal, paséase polos arredores , rube pala
escaleira e olisca a montes e
fontes . Ninguen <liria que neses
países tan pintorescos vive o
rústico labrego tan humilde, pobre e descoidadamente. A abertura do camiño de ferro e o trato
e cruzarnento de xentes correxirá irremediabelmente este lamentábel estado social" .
Deixo ao pacente leitor que el
mesmo tire as precisas resultas.
A história non sornen te é a
"mestre da vida", senón tarnén
a artelladora do presente e a
aqueladora do porvir. Sen coñecela, un povo debécese na escuridade, espalanca inutilrnente ·
os seus esforzos, empobrece os
seus soños, perde a sua identidade, dilúese no anonimato e
moitas veces fica condenado a
repetila. Corno di o adáxio latino : "Incognitum nom arnatur"
(O descoñecido non se ama) . O
Xosé Estévez é profesor da Universidade
Basca.

\

GuieirQ

A ROSA TBll1lA
Nº 37 4 -9 DE FEBREIRO DO 1989

CULTURAL

Os prérrups
·.Leliadoura
Ninguén negará a estas alturas
que a· empre;idemento levado
adiante pala editorial Soteló
Blanco através da súa colección
de poesía Leliadoura é, sen dúbida, o fito máis importante no
que atill(e á historia da nasa
poesía nos últimos anos. Se a
isto engadimos a creación dun
premio de importante cuantía
baixo a protección da mesma
· editorial non nos restará máis
que concluir que o labor dos homes que compoñen a equipa
programadora das publicacións.
e o mesmo propietario, ao conectar coa sensibilidade e as
ansias editoriais dunha importante fracción dos creadores
roáis novas, nun labor de mecenádego e protección intelectual,
neste país de minifundios, resufra pouco menos que extraño
senón extravagante.
A . segunda edición, polo de
agora última e esperamos que
non derradeira, do premio Leliadoura de poesía serviu para tirar
fóra das gavetas, onde acaso
durmían un ensaño de meses
senón anos, dous libros importantes e que, como de seguido
veremos, constitúen as últimas
tentativas coñecidas de variar o
mapa da nasa creación poética.
Mapa que, duns anos a esta
parte, parecía ter ficado durmido no leito dunha escala constituida, caracterizada fundamentalmente polo lirismo e a conexión cunha tradicióñ poética esquecida maioritariamente polo
público lector durante a década
dos setenta.
Os dous volumes que nos
ocupan, Rosa Clandestina de
Xesús Valcárcel e Cimo das
idades tristes de Xosé María
Álvarez Cáccamo, veñen de significar, · pois, un paso adiante
nesa construcción dunha "ideoloxia" lírica do naso tempo e
unha demostración de que movemento poético galega · non ·
está ancorado en ningún remanso do ria senón navegando valeroso polos mares máis arriscados e ignotos.
Rosa clandestina é a culminación dun proxecto poético ini. cíado polo, seu autor no libro
Tránsito e continuado lago con
Efraim e que agora se fecha
coa forma dunha triloxia co volume do que pasamos xa a falar .
Se o proceso poético galega
durante os anos que van de
1976 a 1986, por poñer se acaso
dúas datas significativas, defigiuse basicamente polo abandono da fragmentación e a procura
mesmo obsesiva da unidade,
proceso que iría desde Silabario da Turbina a Fentos no
mar, para instalarse durante a
primeira metade da década
nuns· procedementos expresivos
que poderíamos denominar neoclásicos (Fernán Vello) , neorromanticos (Ramiro Fonte), este
voh,.Ime constitúe dalgunha maneira unha :i:I).tegración deses
dous conceptos, como se a modernidade e a tradición que parecían estar reñidas neutros autores tomasen agora un carpo
único. Libro, pois , integrador da
ruptura textual, . presente nos
procementos de conage, _ na
mestur.a de narradores ou mesm0 de discursos parelelos , e da
ídea unitaria, subxacente na
concepción global do poemario,
Rosa clandestina, resalta p9la
fortaleza lírica, polo ton discursivo de .grande enaltecemento e
pala procura d~ integrac:ión de'
universos até o de agora non
demasiado inciluídos na n_o sa li-
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universo característico polo de.
ción cun número de mortos suciña. Comeza a carreira en
agora coa procura dunha poesía
perior a tres centos . Ao .tempq
Coimbra don'de consegue unha
menos irnpersoal na que a invoiniciouse unha intensa campa-,
· axuda de becário. No 1951 é
cación e a referencia sentimenña de solidariedade con Ango1a,
preso por vez primeira, pedia
tal pasaría a .ocupar .lentamente
repr~sentada na privación de liasinaturas para a Conferéncia
un -primeiro plano. Diario dun
berdade - do Presidente Neto,
Mundial da Paz. Mantén a sua
tempo, retrato dunha idade moi
que obrigou a Portugal a ceder
. liberdade 's ecuestrada polo réxi7
concreta do .seu asinante, Cimo
liberando ao líder do MPLA e fime salazarista prácticamente
das idades tristes representa .
xándolle · residénc_iá obrigatória
auránte toda a década dos cinunha déscarga de viscer:alidade
en 'Lisboa, liberdade vixiada.
coenta con saídas tempora1s . En
que, acollida no maxistral domiNunha operación · exemplar o
1957 é eleito Prisioneiro Político
fuo técnico do -autor, nos depara
MPLA sacou de PortugaJ ao seu
do Ano por Amnistía Internacioalgúns dos seus poemas máis . nal. N este periodo escreve parte
dirixente -p ara trasladalo a Kinsfelices. Sen ser, en conxunto , o
hasa onde estaba a sede exteimportante da sua obta e consemellar volume de Cáccamo, inrior do Movimento, era o 1962 .
gue a ·licenciatura no ario 1958 ,_
. terésanos . en tanto que cifra
-N éto encabeza as Operacións de
n9 ano seguinte. regresa ao seu
· dunha evolución que·, de termos
· tá'ctica militar na abertura de
país a.sumindo a xefatura do
en conta a totalidade da . súa
novas frentes de luita . que gaMPLA que se fundara no 1956,
obra, é xa central -na nasa literañan terreo até o advento do 25
Desenvolve teorización política
tura moderna. Obra que, por ou ~
de Abril do 1974.
nacionalista: logra unificar di- .
tra banda, parece tocar unha
A - democrácia ·portuguesa
versas tribus pala mesma luita
pluralidade de re:x;istros, optanasume a independéncia de Ane desenrnla a mediciña entre as· .
do , en definitivq, polo estilo
goia
Novembro do _1975,
·doentes da sua. comi.midade.. - O
como marca de procedencia. · O _
Agostinho Neto é _p roclamado .
permanente :.. crescer da qua .
Presidente da Republicq.·Popular
fama é : considerado altamente
.
M.FORCADELA
e ' Comandante en Chefe das
perxudicial polo ré:Ximé ditatoRosa Clandestina, ae Xesus M. VaÍcárcel. Sotelo Blan co. Barcelona 1988. Cimo
rial portugués; o chefe da -PIDE · ·Forzas Armadas , declárase a
das idades tristes de Xosé Mº Álvarez
guerra · por parte do ·FNLA con
é desplazado a Luimda para· que
Cáccamo. Sotelo Blanco. Barcelona 1988.
9poio en Sul-Africa. No 1977 o
deteña
Neto no seu próprio
MPLA muda de MÜvimento de
consultório. Únha manifestación
Libertación a Partido do T~abade protesta improvisada finaliza
co saldo de trinta martas e vá- , . llo (marxista.-leninista). Neto xa
Sagrada esperan~a
era o Presidente da Asociación
rios ceptehares de feridos . Pasp.
dos Escritores Angolanos ; até a
por
diversa,s
cadeas
de
Portugal
Descoñecida entre os sectores
dat~ da sua marte, no 1979 ,
e Cabo ·Verde, entre outras,_
progresistas do nos o país, a
.A:.gostínho Neto deserniolve
mentras
·as
militantes
do
MPLA
poesia patriótica dos Mo_vimen:· unha ampla actividade política
intensifican a luita contra o cotos de Libertación Africanos telonia).ismo portugués· da · qu·e
~ intelectual.
Í).en no Doutor Agostinho Neto
destaca un sincronizado asalto
a un dos seus máis importantes
aos cárceres para libertar presos
·Sagrada esperanc;:a
escritores. Caso excepcional
políticos ; -o éxito tivo por. re.snesta ignoráncia · colectiva reA pr:ini.eira edición é a italiana
posta ur.ha masacre da povoapreséntao a organización- do
de 1963, en Milano, téndo por
Festival da. Poesía nci Condado
Agostinho Neto
título Con Occhi Asciuti, colecque dedicara ao líder do Movitánea de · poemas, algun deles
rriento para a Libertagao P6pular
xa foran publicados de maneira
da Angola unhas páxinas na aridispersa -en ~ vários · paises do
toloxia poética do seu último
mundo. A obra é un apelo ao
certame.
despertar das consc::iéncias , coAntónio Agostinho Neto nas- ·
lectivas pala emancipación nacera en Setembro .do 1922 nuncional do" seu pavo . Nos primeiha aldeia da rexión de Ikoloros poemas ·Neto situa a negriBengo , KaJtikane, perta da capitude da noite, a miséria dos baital angolana. Lago de · estudar
rros humilde.s e o desespero da
ensino médio traballa como enmcertidurne do futuro como ,
fermeiro en Angola, aforrando ·
base da "·esperanga" no porvir.
unha mínima cantidade que lle
A e_scuridade gue terá que ce-,
permita desplazarse a Portugal
der paso á luz ,- a ansiedade do
par~ proseguir estudos de medíseu pavo por superar a escravi.tude non ten·recurréncias á sentimentalidade. A sensibilidade
do poeta .provén da intensá dor
da - sua comunidade. · O título
que , en italiano_, figurou na pri- ·
meira edición: ''Cos ollas seco&',
non deixa dúbidá da necesidade
de superar o prañ.to - síntoma
de servid~me- e muQ.alo por axi, . ~De Uo~il& para Rniiolulo,'e&l>ital 'de las me~oio·
tación á procura dun futuro libe-utt.dae l•l&1o1, 11&1dr~ de esta puerto<el ~"20 ti.e Jl'Ulio .el.
rado; N.aó chores África dos·que ·
m~nifi.ao "Y ~.ráp1ao -vapor inglés .de ·8,700 tone•
partiram / olhemos claro para os
!· ladaa•
·
otnbros encurvados do pavo / ·

en

teratura, como o éomic, os filmes de ciencia ficción, inc'rementando así até o máximo o
tensionamento do seu discurso
lírico.
Sen caírmos na valóración vacua, eremos que este. é un libro
para ler con atención e para ter
moi en conta porque nel poideran estar algunhas«fas claves do
naso futuro poético, futuro no
que o autor, creador tamén de
Contos nocturnos, un volume
non demasiado coñecido .e no
que figuran algunhas das mellores narracións breves dos nosos
últimos anos, d~berí~ estar presente como poeta e narrador.
Xosé María Álvarez Cáccamo,
autor de Cimo das idades
tristes , podería ser apresentado como o reverso da moeda, ao
ser un poeta de evolución contraria á que parece dominar Xesús Valcárcel. Representante
durante os primeiros anos oitenta dunha liña de fragmentación
poética que supón, sen dúbida,
o contrapunto da evolución xeral dos poetas galegas, e na que
estaría acompañado por Manuel
Vilanova, esta pequena xoia que
é Cimo das idades tristes pa-·
rece confirmar unha tendencia
do autor cara á variación d9 seu

Emigr~ción

a Hawai

galega

a

Agostinho Neto:

~n1gracióu 4 ~s lslas

Ra.wail

Chamounos a atención atapar
nun xornal coruñés de finais de
século, concretamente de 1899.
un anúncio do consignatário Pablo Meyer para reclutar emi· que desee a cal9adal negro ne1
grantes con destino ás illas Ha1
gro de miséria !}egro de fnistrawai. É a primeira noticia que te1
98.0 negro/ de ansia/ e.'··
rnos sobre dunha emigración -~ despt:é1-do. l'eoogar-i'1i~~g~11tt1')ua"üióha$ lslas. - .
· T0mando como referente a
galega organizada cara os maLo-.d~paoh& eu co111qn1.ta?io1 ll 'Pablo -Meyer.-Plasa de
exuberante natlireza africana a
res do Sul, mais non por isq nos
Hina{núm,ro .1.
·
· _
poética de · Agostinho Neto dósorprendeu en demasía pois xa
-~
.
~
~
tase de ' formalismo, de lwcúria
é sabido ~e con razón~ que
impresionante na abunc;l.ante.
houbo e hai galegas en todas as
na prensa, meio de comunica~
polo capitán Cook que as déscu. Oora, fauna, cultura, ritmo , xeopartes -do mundo.
ción da época por exceléncia.
briu e explorou para a Corona
grafia indómita; aquelo que .nen
O diário republicano coruñés
Ainda nunha publieación literá. Británica .e para"'o mundo occi- .
a· torpeza dos ·. coJonialistas foi
ria e artística como a coruñesa
El Telegrama dedfcaba nos anos
dental no 1778 ,.. o mundo e -a so- ·
quen de .d?struir. ·P.orque ,a beleAlfar pódese comprobar o peso
de entreséculos a sua última páciedade tradicionál hawaianos
za de Africa é a ·mesma beleza
xina, a cuarta, a publicidade, · das consignatárias na .publici-:
- com~nzou a · cambl.ar· dende ese
do africano , ''. sen tena: nen línque se· enchia case exclusiva~·
dade. Mais foi precisamente no
momento. A partir de ai os inte:
-· gua; nen pátria".
citado xornaJ coruñés onde atomente cos reclamos dos consigreses económicos e c.oloniais
A ese.r ita empregada como
pamos o reclamo que motiva
natários e das compañías de nados británicos , franceses , norarma de intervención política
esté artigo e que · nos fai reflevegación quE) fletaban vapores
deamericanos e os relixiosos de
tense tornado, na Africa ocupaxionar · sobre este curioso· feíto
aos partos do Mediterráneo, ás
protestantes e católicos, sinalada, especialmente eficaz . "Saillas de Cuba e Porto Rico , Monron a penetración occidental e
migratórto ªº tempo que nos
grada Esperanga" ·é lin exemplo
plan_texa unhas interroga ntes
a . ·confrontación de iñtereses
tevideo , Buenos Aires, Burdeos ,
n ítido: do pod~r de comunicapara as que de momento non teLondres. Amberes, ... Ali a topapolo control das illas .
ción e icleolmµzación social que
mos os ·ncimes dos grandes c::on- - m9s resposta . precisa: cando e.
. , Xa desde a metade do XI(< os
algúns autores ·. conseguiran.
por qué motivos escomenzou
signatários cor.uñeses do monordeamericanos esc.omenzaron
Non se procuren. riel requintaesta emigración galega ·a · Hamento :. Herce, Meyer, Del Rio ,
a dominación económica e polÍdos valores de lfri<sa formalista'
wai? qué resposfa acadou ·entre
Marchesi Dalmau, Malina, ... entic,a das illas acadand9 o libre
rios poemas de Agostinh9 Neto· .
os emigrantes galegas esta detr'e outros, que estaban a fác'er
acceso aos partos hawai¡;inos.
vibra a imperiosa necesidade de
. manda e cando rematou?. "
fortuna a canta da emigración
Instálanse poderosas compañiás
.sincronizar a dramática realida- ·
Como é sabido, as Hawai son
transoceánica.
prantadoras
nordeamerl.canasde· que padece o seú pavo coa
un conxunto de oito illas no. PaE n.o n só en El Telegrama, xa
(café, cana de zucre, ananás .. .) .
ilu~ión durí futuro pleno d_
e ple~
. cífico, .poboadas dende aritigo
que monopolizan ·a comércio.
que en calquer periódico de enria .. Plenitude -para unha pátria
por polinésiós . As suas riquezas
Os . nativos foron . de-sprazados
tresé culos e até os· anos trinta é
que ainda non coñece a Priz. O
naturais atraeron dende sempre
ben doado atapar publicidade
das ¡:mas terras, expropiados po(pasa á páxi!!a 18)
ANTÓNIO MASCATO
a moitos asiáticos· que se instadeste tipo ; denotando a influénAgostinho Neto. Sagrada Esperan~a.
laron nelas.
·
cia, non só econ.ómica, que esta.
Livraria Sá da Costa Editora. Lisboa.
XESOS·TORRES REGUEIRO
Chamadas illas Sandwich
burguesía comerciante exercia

Viotoña .

l
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CONVOCATORIAS

ANUNCIOS DE BALDE
e presta-se a · publicar unha
Antoloxia. Chamámo- nos
Ronseltz e non cobramos de masiado.
Contactos : non hai nada
roáis apaixoante que a bús- ·
queda .

Novo curso de idioma ruso
na Asociación España-URSS
en Vigo. Clases· martes e venres. información e inscüp- ciáons no Teléfono (986) 22 44
57.

Emigración galega a
Hawai

(ven da páxina 17)
los prantadores o que, xunto
coas enfermidades introducidas polos colonizadores, expliMuller 40 anos. Solteira, coruca . o tremendo descenso da
ñesa. Residente · en Madrid. - . Véndese ·conxelacÍor Za- - .poboación
indixena--... · (uns
Auxiliar de Enfermeria, aman130.000 no 1830, 37.000 no
nussi. Ve¡tical de 225 lit.ros
te das bela~ artes, ecoloxia,
1905) que na- actualidade case
de capacidade. Teléfono (986)
deportes , etc.. Gostaria de
desapareceu ou, en todo caso.
47 14 05 .
coñecer homes solteiros das
supervive en formas mestií;as.
mesmas afeizóns. Con posibi-:
No 1898 produciuse a an~xión
Os
titiriteiros
de
Kaos
animan.
lidade de encontros en Mqdrid
. das illas polos Estados Unidós,
che
as
festas
do
teu
colexio,
ou a Galiza . Absterse xente
rematando por formar parte do
gardaria ou do teu bairro e de
"cerrada" ou "carca" e e.a saterritório nordeamericano e
todos
aqueis
que
queiran
pados . Apartado 8268. Madrid .
convertindose nun enclave de
salo ben . Os interesados en
induvidábel mterés estratéxiconectarnos
poden
chamar
Licenciada en História da
co para os intereses coloniais·
aos teléfonos de Moaña (986)
Arte, 37 anos, divorciaaa, seyankis que viñan de facerse
31 14 09 e 31 20 03 .
goviana, residente en Madrid ..
co control das Filipinas e taEcoloxista, activa, sensíbel,
men da illa de Cuba, tras a
amante da natureza, atractiva,
Vendo mel da Galiza (Sena
guerra colonial co Estado Esintelixente, cursando estvdos
do Faro de Aviom - Ourense) ,
pañol.
de ' irñaxe. Góstalle moito esproducido ·
artesanalmente
Semella claro que a emigracreber cartas. Gostarialle que
sem tratamento químico , em
ción galega a Hawai ia destille escreberan homes de 33 a
botes de 112 Kgr. a 650 pta . E
nada a suplir á poboación in40 anos, con parecidos gastos.
1 Kgr. a 1.200 pta. para pedidixena como man de obra
PosibiJidade de encontros en
dos mandar cheque polo impara as prantacións de café e
Madrid . Absterse docentes,
cana de zucre . As compañías
porte máis 150 pta . para _g asxente cerrada, casados e xenamericanas interesábanse por
tos de envio a· nome de Joám
te insensibel. Apartado 8268
unha man de obra barata, xa
Lois Galego Torrado, 32513
de Madrid .
experirner:itada nas prantaGodás da Cima - O Carvalinho
cións e inxénios zucreiros da
- Qurense .
Véndese Citroen GS. Matríilla de Cuba, nun clima moi
cula Logroño "D". Moi barato .
semellante ao das illas do Pa Exposición de FOtografia "HiTeléfono 986-207391
roshima e Nagasaki" . A disposi- . cifico . As Hawai presentában-·
ción de concellos; asociacións e
se á emigración galega como
Grupo poético oferece os
entidades . Educadores pola Paz
unha alternativa á saida a
seus servizos (tanto en con - . (Nova Escola Galega) Apartado
Cuba, cortada pola guerra de
xunto como individuaJmente)_ 577 Vigo.
independéncia e o proceso
descolonizador español que
viña de curniár no que se da EXPOSICIONS
ria en chamar Desastre do 98 .
Non debeu durar moito este 1
caudal ernigratório á? illas do .
• José L,u is Irigoien
Pacifico, ou cecais non tivo
Mostra de fotogrfias do P;lígomoito éxito para os seus prono de tiro Bárdenas R~ales (no
motores, pois non ficou -mesul de Euskadi). No Gafe Uf
mória <leste suceso nun pai~
(Ruado Placer de Vigo)
coma o noso, no que a emigración xa case forma parte do
sustrato socioló:xico e sócio• Roberto González
cultural . Este reclamo que coNo Ouiosque Alfonso de A Comentamos é desde logo a priruña está aberta unha exposimeira e única alusión da que
ción deste pintor hiperrealista
ternos notícia.
O
de Monforte .

•

Argos

O Colectivo . "Argos" expón .·
unha mostra de pintura, escultura e esmaltes na Aula de
Cultura da Caixa de Galicia

•

Juan Cruz Plaza

Deseño de Pulido
José Ramón Rama , Anxo Cabada, Luis Plácido e outros até
completa r 28 criadores .

•

•

Certame de
·narrativa curta.

Os. Colectivos pola Normalización ·Lingüística da Faculpade
de Filoloxia (Grupos de Teatro,
Revista Ólisbos, Comité Abertó, Ágora, equipos deportivos)
convocan este certame de
criación "literária con obxecto
de propiciar que autores noveis e consagrados .contribuan
ao labor- de consolidación do
gal ego en --todos os ámbitos dé!_
faculdade e do seu entorno . O
concurso rexer$-se polas se- guintes bases:
1ª: Poderá · con'c·orrer a este
ceriame calquer obra de narrativa curta en galega inédita; a extensión- dos traballos.
non superará os quince fólios .
Os orixinais · apresentarán-se
por triplicado, . mecanografados a dobre espazo e por unha
soa cara .
2ª: Os traballos deberán enviar-se baixo lema ou pseudónimo, adxuntando nun sobre
pechado o "nome , enderezo e
teléfono doautor. Este poderá
remeter cantos ·orixinais desexe.
3": Admite-se calquer normativa.
4ª: Outorgarán-se dous prémios, consistentes ni.m lote de
libros, por valor de 10.000 pts .
o prirneiro , e de 5.000 pts. o
segundo.
5ª : O xurado estará- composto
por dous críticos literários e
dous novelistas, .e contará con .
un . representante dos Colectivos pala Normalización Lingüística que .actuará como se-

cretáüo con voz, pero sen voto
(só emitirá este en caso de
empate) . Farán-se públicos os
seus nomes despois do fallo
do prémio.
6ª: O prazo de admisión rematará . o 31 de marzo. Os orixinais enviarán-se ao seguinte
enderezo :
"Certame de Narrativa Curta"
Faculdade de Filoloxia
Praza de Mazarelos. 15703.
·santiago de Compostela .

PUBLICACIONS

Exposición na: Galería Trinta
de Compostela até o dia 19

médio ambiente

Ven·s e de publicar Ó volume·
de fotografías do certme fotográfico que tiña conv:ocado a ·
Consellaria de Presidéncia e
Admón . Públi.c a da Xunta de
Galicia. Fotos en blanco e ne- ·
gro de Eduardo Núñez, Ocho,
Xaquin Novoa, Kiko Fontenla,
Antonio Roca, Ribas i Prous.

•

Colectiva de
Aro usa

No pub e sá "Pórticos" de Vilagarcia, mostra· colectiva de artist¡:¡.s da éomarca: Xurxo
Alonso, Xaquin Chaves, Bandín, Lino Silva , Guillermo Pedrosa, Sevillano e Uxio . .

•

Coidada revista de información comarcal editada en Verin. Cun proxecto que destila
seriedade abórda.se a realidade ·de .toda a comarca elaborada no noso idioma. Séguese
desta maneira unha tradición
histórica do país, que ainda
hoxe mantén en funcionamento várias publicacións do mes- ·
mo ámeto xeográfico como
poden ser "Barbanza" ou a "A
Peneira" cada unha adecuada
a un proxecto económico máisou m~nos ambicioso . Os interesados pódense dirixir ·á Asociación Cultural "O Eido", no
Apartado 37 de Verin .

José Afonso e
Adriano Correa de
Oliveira

O núcleo de Porto da Associac;:ao José Afonso está a .preparar unha homenaxe a inaugurar o 23 de Febreiro .próximo
na Cooperativa Árbore· estando previstas as seguintes interven ció ns:
24 de Febreiro ás 21.30 "Coirnbra-C.anc;:ao coimbr'ª-: um ponto de partida comum ao Zeca
e Adriano" .
3 de Marzo ás 21 .30 h . Auditório dos Plebeus Avitenses em
Avintes, Gaia. "Balada-con testac;:ao em marcha : urna
postura de denúncia do régime opressivo nas vozes do
Zeca e do Adriano" .
10 de Marzo . 21.30 horas . Auditório de Biomédicas, no Porto: "Zeca/Adriano : que heranc;:a como assumir, aos mais diversos níveis, esse legado?"
15 de Marzo. 21.30 horas Auditório da Cooperativa Árbore ,
no Porto. "Canc;:ao de intervención-Música Popular: contribuic;:ao do Zeca e do Adriano".
Homenaxe/Festa de encerramento o 16 de Marzo ás 21 .30
no Auditório Nacional Carlos
ALberto. no Porto, para o que
están contactados músicos da
cenas musical portuguesa, galega e castellana.

•

Analise
sociolóxica de
Rosalia -de Castro

Completando o periplo de
apresentación deste libro,
Franci,sco Rodríguez intervirá
no Centro Cultural e Recriativo de Cangas o Xoves 23 ás
20 h . Organiza a AS-PG

•

Oleos de Pulido

Antón Pulido , o pintor que
nascera ao pé da Sena de
Martiñá, mostra nestes dias os
seus óleos na cidade de Vigo.
Dotada dun tremendo huma• Madamas e
nismo a arte pictórica de Puligaláns
do iniciouse no estudo da paisaxe cla Galiza oriental. Unha
.Exposición sobre o Antr~ido
intensa reflexión sobre o
de Cobres desde o 3 de Fe· home, tratado gráficamente
breiro no Edificio Sarmiento
con cores quentes, densas do Muse~ de Pontevedra.
introducindo ao animal como
complemento-, lévao a un alto.
• 1O desenhos de
grau de madurez pictórica. A
premisa de Antón Pulido semCarlos da Torre
pre á procura do reflexo da soOrganizado por Etnia , (Iniciaciedade, do expre.s ionismo
tivas Culturais). unha agrupa- · como manifestación artística ,
ción con sé en Caminha, está
maniféstase no realismo dun
abe.r ta unha exposición do
presente humano pesimista.
vianense Carlos da Torre, auHomes sós, isolad.Ds, incotor de .traballos de deseño grá-.
municados na era da tecnolofico que expón por primeira
xia. Des- humanización da sovez os seus traballos . Está
ciedade, na sociedade·. Homes
aberta nos locais de Etnia
sen futuro . Trazos de pincel
(Rua Direita, 156- Ao pé da
xeneroso, ocres . pretos , ver~greja Matriz) en Caminha.
mellos e azuis . .Pulido é un
pintor que coñece ben o expresionismo alemán", o actual
• Artistas GalE?gos
profesor de arte é inducido"
da Catea Vigo
pala ampla sabéncia da histó. No Museu Municipal de Ouria plástica , atesourada en
rense (rua ~epanto) está aberollares celmosos, en leituras
ta unha mostra itinerante por
asombrada~ con cada descotoda a G8.Jiza que recolle parte
berta .
dos fondos pictóricos desta
Pulido é un- notábel pintor,
entidade creditícia viguesa
do mellar e menos promocioCoa colaboración de Concello
nado que ternos neste país
e a Confederación Empresarial
noso.
de -Ourense
Antón Pulido mostra os
seus cadros na Nova Saa de
Exposicións da Caixa-Vigo, do
• Fotografia e
9 ao 19 de Fevreiro.
O

ACTOS

Homenaxe a
Antonio Machado

Con motivo do 50 Aniversário
da sua morte, no Centro Cultural da Caixavigo organízase
un ciclo de actividades baixo
o seguinte programa:
9 de Febreiro . Luis Iglesias
Feijoo, "lntrodución al 98"
13 de Febreiro . Carlos Casares. "O 98 e· Galicia''.
15 de Febreiro. José Luis López ~ranguren. "Antomo
Machado : poes1a y filosofía"
17 de Febreiro . Xesus Alonso Montero. "O intelectual
Antonio Machado (vida, sociedade, literatura) .

20 de Febreiro . ·Xosé Filgueira Valverde"Antonio Macha~
do y Álvarez ("Demófilo"), estudioso da poesia popular ga- ·
lega" . Claudia Rodríguez
Fer, "Antonio Machado e Galicia" .
21 de Febreiro. Video "Vida y
obra de Antonio Machado", do
colectivo "Vilanovinclán" dirixidci por Gonzalo Allegue .
22 de Febreiro José Monleón. "El teatro de los hermanos Machado" .
Os actos comezarán todos ás
20 horas .

•

Cine Clube
Pontevedra

No mes de-Febreiro realizaranse as seguintes proxeccións :
15 de Febreiro. Ciclo História
do Cine. Biblioteca Pública ás
22.30 h . "Varietés" .
22 de F:ebreiro. No Auditório
da CAP. ás 20 horas . "O vampuo de Dusseldorf" .
22 de Febreiro, no Teatro Principal ás 22.30 horas dentro do
Ciclo de Cine Ruso "O meu
amigo Ivan Lapshin"

•

Apontes de
Literatura

Dentro dun ciclo de Conferén cias orgamzado polo Ateneo
de A Coruña intervirá Victor
Freixanes para talar do "Panorama actual da narrat.Jva galega" As 20 horas

•

Curso de Roberto
Cordovani

O director da compañia "Arte
Llvre" vru impartir un curso
entre o 20 de Febreiro e o 9
de Marzo, de 30 horas, sobre
unprovisación, interpretación,
voz e exercíc1os As mscripcións deben formalizarse na
Delegación de Cultura de
Lugo antes do dia 15

•

Onde vai o
feminismo?

O Colectivo Alecrín ven de organizar unhas Xornadas de
Deabte do 13 ao 17 de Febreiro próxnnos no Auditório do
Centro Cultural Caixavigo
Imervirán as seguintes mulleres
Luns 13. Victoria Sau. "Reflexiones sobre el fermrusmo"
Martes 14. Maria Ángeles
Durán. "De puertas adentro"
Mércores 15 Maria José Varela. "La mu1er y las nuevas
Teconologias reproductivas ·
comentários a la nueva ley" .
Xoves 16. Judith Astelarra.
"Estrategia Fem1msta para los
90"
.
Venres 17. Celia Amorós.
Onentaciones actuales de la
Investigación Femm1sta en
España"

LIBROS

•

Libros recibidos

A Editorial Revolución envíanos un estudo de Roland Lew,
China de Mao a la desmaoización. Lew á autor
dunha tese doctoral titulada
"Sociedad civil, nacionalismo
e revolución: China 19001949". Está actualizado e introducido especialmente na

p

e01c1on en castellano polo au tor.
Conversas con Carballo
Calero de Carme Blanco é
unha edición dunha longa entrevista co profesor ferrolano,
que desta maneira ve no mercado dous libros-entrevista a
el adicado no curto lapso de
dous anos, o anterior na Editorial Sotelo Blanco.
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RECORD HISTÓ_
RICO DA
CAIXA DE ,PONTEVEDRA
Unha encomiable simbiose entre
Consello de Administración, Dirección
Xeral e toda ·a. plantilla de verdadeiros
profisionais fixeron posible que hoxe a
Caixa de Pontevedra poda avanzar
con tranqüilidade cara metas de lnsti- ·
tución fqrte ·e segura.

Pontevedra:
Celebrouse no Salón de Sesións do
Consello de Administración. da Caixa
de Aforras Provincial de Pontevedra a
habitual conferencia c,ie prensa de principios de ano para dar á coñecer á opinión pública através dos meios de comunicación os resultados e xestión do
exercicio 1988 e que estivo presidida
por Manuel Campo~ Vill~rjno, titula~ do
Cónsello de Adm1ntstrac1on da Ent1dade e polo Director-xeral, Carlos Velasco Garrido, ademais doutras personalidades.
Dita informe foi o seguinte:
76.691 MILLÓNS DE PESETAS DE
RECURSOS ALLEOS
Por terceiro ano consecutivo a Caixa
de Pontevedra consegue unha cota de
crecimento que rebasa as medias Provincial, Rexional e Nacional, obtendo ó
final de 1988 un aumento de 14.800
millóns de pesetas, que supón a taxa
do 23,50%, e sitúa o saldo dos recursos alleos en 76.691 millóns de pesetas, cifras estas que demostran a fidelidade e a confianza que o aforrador
pontevedrés ten na súa Caixa.
O saldo medio por canta na Institución pontevedresa sitúase nas 237 .037
pasetas, e os recursos alleos por empre~ado obtén a alta cota de 189,36
millons de pesetas.
Foron 12 millóns de operacións xerais as realizadas ó longo de 1988 pala
Caixa de Pontevedra, ademais as referidas a Caixeiros Automáticos que
chegaron ás 800.000 operacións.
20.000 MILLÓNS DE PJ:SETAS
CONCEDIDAS EN CREDITOS
Outro dos capítulos que pasarán á
.historia do 88, pala súa inversión na
provincia, é o referido á concesión de
"novas créditos e préstamos". No ano
pasado a Caixa Provincial aprobou
9.700 expedientes de novas créditos
que supuxeron un desembolso dos
20.000 millóns de pesetas.
A industria, o comercio, os profesionais, a agricultura, e a familia, ocuparon a maior escala de axudas das máis
importantes cifras anteriormente citadas.
A carteira de empréstimos e créditos
crece o 23,80% en 1988, cuxa composición queda estabelecida así:
Sector Público: 2.682 millóns.
Sector Privado: 40.331 millóns.
CRÉDITO COMERCIAL
Moi importante va senda o volumen
da carteira de efectos da Caixa, cun
capital disposto en liñas comerciais de
6.260 millons de pesetas, cun destacable crecimento oo 28,70%. O número
de efectos descontados foron de
55.217 que sobrepasan en 12.905 ó
ano . anterior, cunha variación do

Non se pode deixar. de testemuñar
neste informe, o dictamen da Auditoría
practicada ós estadós económicos da
Entídade pala· firma multinacional Artur-Andersen que califican a xestión de
clara, limpa e transparente sen obxección algunha ás análises efectuadas
nas cantas e desenrollo contable de
toda a operación finanGeira da Caixa.
·Finalizar cunha felicitación á razón
de ser da·Caixa de Pontevedra, é dicir,
ós Clientes, ós Aferradores, quen coa
súa fidelidade á Caixa Amiga, fan posible que esta entidade, netamente Galega, consiga uns sobresaintes resultados sobre outras moitas de maiores
posibilidades e dimensións. Gracias á
inquebrantable adhesión da súa clientela hoxe . están .aquí uns resultados
.para trasladar .á opinión pública como
históricos, en canto se retire a unha
- brillante xestión. Felicidades igualmen- te ós funcionarios da Institución polb
seu estarzo, dedicación e entrega para
coa Entidade, que desta forma sirve
fielmente á sociedade que deposita na
Caixa á.csua confianza.
mático, consistente nun novo ordenaEMISIÓN DE ACTIVOS
dor NCR 9.800 (Fé!ut tolerant), de granFINANCIEIROS
de potencia, con arquitectura de avanDentro da súa carreira de innovación ·zado diseño e que utiliza varios procede servicios financeiros a Caixa ten
sadores de aplicacións para traballar ·á
pasto en circulación 2.800 millóns de
vez. Con esta nova tecnoloxía, í\D caso
pesetas en novas Cédulas Hipotecade fallo dalgún deles, o traballo sería
rias, e 1.000 .millóns de pesetas en
asumido polo resto do sistema sen
Obligacións. A cobertura das mesmas
que se para.lizase a súa actividade. A
fixéronse nun tempo récord, mciito aneste ordenador instalarase unha aplites da agotarse o período de suscripcación de .xestión financeira "Golfsp"
ción.
que soportará a ampla red e de caixei:
Outros activos
ros automáticos e terminais financeiras.
1.600 MILLÓNS DE PESETAS EN
De extraordi.naria aceptación resu lBENEFICIOS
tau o novo servicio de activos financeiCONCLUSIÓN Ó EXERCICIO 88
A Institución cbegou ó final de 1988 - -ros,. especialmer:te aqueles que se. r~-cunha cifra de beneficios altamente lac1onaron con ~1tulos da deuda publlSen dúbid;;i algunha a Caixa de Ponsignificativa da súa boa xestión a pesar ca e que a C~1xa de ~o~t.evedra · en . tevedra situose por méritos propios de
das serias dificultades atopadas du- r;iroceso d~ des1ntermed1.ac1on coloc?~
boa dirección, de laboriosidade e esrante o ano, especialmente palas no- os seus clientes con mo1 boa rentab1l1tarzo nun lugar preponderante dentro
vas medidas económicas do Gobemo dade.
da estabilidade e puxanza das Eotidades de Aforro e Finanzas do País. Ano
e a baixa sostida nos tipos de interés
EVOLUCIÓN CRECENTE DA
tras aoo, desde hai varios, a Institución
da inversión. Consigue o Cash Flow
INSTITUCION: AVANCE
Provinciat pontevedresa viu escalando
(resu ltado antes de dotacións e imposTECNOLÓXICO
cotas que só as estad ísticas e os retos) de 1.600 millóns de pesetas, que
Como consecuencia da grande evos'upoñen un crecimento con relación ó lución desenrolada durante os últimos sultados finais de cada exercicio poano anterior do 6%.
anos pala Caixa de Pontevedra e den- den constatar, ata a chegada do ano
:ro das visións de futuro e asentar pasado, 1988, que ten batido tódo-los
COEFICIENTE DE SOLVENCIA
Jnha Caixa forte e puxante, a Entidade récords da súa corta historia, -59
anos de existencia-, en canto·a ere- .
A Caixa consolida neste exercicio o ten realizado de entre outras moitas,
cimento, rentabilidade, ·inversión, · re7
nivel de Recursos Propios esixibeis tres importantes accións a destacar:
cursos propios, expansión, org-anizaatravés do coeficiente de solvencia
Novo ordenador
ción, medios tecnolóxicos e función
que estabelece a Lei 31/85 R.O. 1370/
Contratouse un novo sistema irifor- social.
85.

sidencia de Estudantes e Centro Cultural do Burgo en Pontevedra, e Escalas
de Formación interna de Vigo e Santiago de Compostela.
. Non se pode deixar de mencionar
neste labor a extraordinaria colaboración da Universidade Nacional de Educación a Distancia, Centro Asociado
de Pqntevedra, quen CQ seu respaldo
e asesoramento académico, fixo diferenciá-los Cursos das distintas Aulas
mencionadas polo seu alto nivel.

32,83%.
Através dos seus Salóns ou Auditorios, así como do Aula Móvil palas diversas poboacións provinciais e de
fóra da Galicia, teñen vida desenrolando importantes ciclos de expansión
cultural, cubrindo toda a ampla gama
de actos e sesións de recreo, esparcimento, arte, cultura, folclore, etc .. Calcúlanse ·en 45.000 persoas, as que teñen pasado polos Salóns fixos da Entidade e cifras difíceis de cuantificá-las
que disfrutaron en recintos abertos ou
salóns privados da xeografía pontevedresa neste tipo de actividades.
Os centros sociais: Residencia de
Estudantes, Gardería Infantil, Clubes
de Xubilados, Centr9s Culturais, etc.,
mantiveron a súa liña de intenso traballo, cobrindo cada vez máis e mellar os
ocps e demandas existentes para o cal
foron creados.
' .
O importante movimento e traballo
diario da Obra Social da Caixa foi a tarea docente através das Aulas de Formación de Estudos Profesionais: Aula
Fiscal de- Galicia, Aula de Marketing,
Aula de Relacións Públicas, Aula de Informática, Aula de Administración .e
Xeren.cia de Enfemier'ia, ·Aula de "Recursos Educativos, Aula Escolar, etc.,
con máis de 2.000 alumnos diarios for. mándpse en Centros ubicados en: Re-

e

CRECIMENTO DE AFORRO: 14.800 millóns de pesetas [rasa: 23,50%). Supera en termos relativos
ás medias provincial, rexional e nacional das Caixas Confederadas. ·
-. ·
·
elNVERSIÓNS CREDITICIAS: Concedidos 20.000 millóns de pesetas en 9.700 de "novos·" Préstamos (crecimento 23,80%).
·
·
•CRÉDITO COMERCIAL: 6.260 millons de pesetas. (Crecimento: .28,7%).
• 12 MILLÓNS DE OPERACIÓNS XERAIS: 1 ·millón de_operacións mensuais,.ademais de 800.000
en Caixeiros Automáticos.
• BENEFICIOS: 1.600 rnillóns de pesetas antes de -dotacións e impostas. Supera nun 6% ó ano
anterior.
·
·
_ _
.
• SERVICIOS FiNANCEIROS: Foron ·colocados no mercado 2.800 millóns ·de,pesetas en "novas"
Cédulas ~potecarias e 1.000 millóns de pesetas en Obligacións. (Ambas·cubertas antes do plazo).
•LIBRETA EUROVALORES: Un producto que oferece a suxerente oportunidade-de entrar no Mercado Mundial de Valores e~ Divi a.
~
TARXETA DE COMPRA INFORMATIZADA: 1.000 Comercios incorporados en réde de ventas
"tenda amiga" e 50.000 usúarios do novo sistema de compras . .
e AVANCE TECNOLÓXICO: Implantación de novas ordenadores 9.800 NCR ~'faut Tolerant".
• EXPANSIÓN: Modernización da rede de sucursais e novas Oficinas.
• IMPLANTACIÓN DO AREA DE ExTRANXEIRO: Divisas, Recursos emigrantes e Financiación «import-export».
-

·e

Tarx.eta de Compra informatizada
Un servicio. ,gue chamou poder~sa
mente a atenc1on entre a asidua clientela da Caixa de Pontevedra foi a im-·
plantación da avanzada tarxeta de
compra informatizada, mediante a cal,
calquer usuario deste medio de pago
pode · comprar en máis de 1.000 comercios que están incorporados ata
este momento á rede de ventas -Tenda Amiga~ Son xa 50.000 os solicitantes da tarxeta de compra que poden adquirir bens e .servicios sen ser
-po~adores de diñeiro en efectivo.
Implantación dun Area de
· ext'ranxeiro
Tense contratado un paquete para ·
atender a operativa creciente do departamento de extranxeiro, através de
medíos informáticos que cubrirán toda
a diversa gama de servidos de billetes,
divisas, operacións de exportación-importación, inversións extranxeiras, remesas de emigrantes, etc. , restructurándoa como Area dentro do organigrama da Caixa.
EXPANSIÓN: POLITICA DE
MODERNIZACIÓN
Novamente o ano 1988 foi .para a·
política de modernización e renovación
dé sucursais da Caixa moi intenso e
destacado. O tumo corresponaeu a
oficinas ubicadas nos Axuntamentos
de O Grave, Carballedo; llla de Arousa,
Moridariz, Moaña e As Neves, as cales
pasaron por un plan de obras que, nalgúns c_
asos non só contemplaron o
seu cambio de imaxe e confort; senón
·que incluso· se trasladaron a novas inmobeis· de grande presencia e relevancia das poboacións da nasa provincia.
· A liña homoxénea seguida polos téc11icos da empresa, onde a funcionalidade e comodidade para o cliente destacan· de maneira relevante, identifican
á Institución pontevedresa como unha
Entidade que se renova e ponse á altura dos tempos con ob?<,ecto de serv,ir
máis e mellar ós seus incondicionais
· clientes.
• As novas sucursais son: SaRtiago urbana-, Poio -urbana-, Vigo -2
urbanas-.
· ·
Hoxe a rede de sucursais da Caixa
Ami~a. en canto se retire á sua presencia f 1sica e adiantos tecnolóxicos, destaca entre as dos medios financieiros.
UNHA EXEMPLAR ACCIÓN SOCIO·
.
CULTURAL
A Obra Social .da Institución pontevedresa rebasou no ano 1988 tódalas
cotas de ·actividade en canto a servicio
de asistencia social, cultural, formativa
e docente se retire.
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PUBLICl.SMO FEMININO·
NA GALIZA BÉLICA
.

TRES EN.RAIA

(

\

apresenta unha portada x~nuim;tmente
Kitsch, na que figuran dous retratos de
mulleres festivamente ataviadas, un sol e
unha lenda ampliada no interior: "Gallego,
guarde este recuerdo de la guerra santa y
de su heroísrnó". Tamén na portada inte.· rior aparece a indicación titular "Para los
mariscos y sus madrinas". Foi imprentado
nos Talleres Tipográficos .do Faro de Vigo
en 1938 e está dedicado ao xeneral Franco: "Al hijo de la tierra santa, al Destinado
de Dios para salvación de España y ejemplo del mundo, a nuestro amadísimo caudillo Franco, dedico yo mi musa gallega
con el más ferviente entusiasmo español".

CLAUDlq RODRIGUEZ FER

E

ntre os public.istas que misturaron .
o galego co castellano durante a
guerra civil, figuran tres mulleres
autoras doutros tantos libros bélicos: Esther Gallo Lamas, Hermínia Fariña e Cobián e Mercedes Viso Trohcoso. A elas
poderian agregarse outras publicistas que
tamén cultivaran o galego con anterioridade e que agora prefiren o castellano,
como Francisca Herrera· Garrido. En efei.
to, algunhas destas mulleres son autoras
.
.\'.1
coñecidas na literatura galega dos anos
:i
- vinte: Francisca Herrera Garrido, Carmen
Prieto Rouco, Hermínia Fariña e Cobián.
Outras como Esther Gallo Lamas, Mercedes Viso Troncoso ou a sua filla Maria Antonieta Pérez Viso, só escreberon motivadas pola belixeráncia ideolóxica e pola
:(_ emoción belicista do momento, participando desa categoria de "mujeres espontá.neas" ás que, segundo Hipólito Escolar,
Oall9pr euarda ••I• rec.,erclo de
"se les fue con la guerra la necesidad de
• 1n la .Ouerra Santa
comuniear sus sentimientos". Resulta ta,..,.. ,.,.
mén significativa a utilización de poetisas
decimonónicas en moitos destes proxectos publicísticos, como Filomena Dato
Muruais e, sobretodo, Resalía de Ca$tro:
!.:.

.\.~~~ . :'.1

Leva un prólogo de Jaime Solá e un te·xto limiar da autora dirixido ao soldado ga- ·
lego, "marisco" destinado a "la lucha de
· la Santa Causa contra la grosera democracia liberal y masónica". Contén cuarenta e un poemas, os catro últimos escritos
pola tilla da autora, María Antonieta Pérez
Visq, baixo o título de "Pequeño óbsequio·
a los Mariscos". En conxunto, é un · libro
de poesía exaltadamente patriótico-relixiosa cunha intención moi semellante ao
anterior.

.•...

GALICIA POR LA ESPAÑA NUEVA ·

Combatiente) de Hermínia Fariña e Cobián
apresenta na portada un retrato do xeneGa!icia por la España Nueva. de Esther Garal Franco e a lenda: "¡ Mujer española, enllo Lama é un libro de leituras destinado
víame al .. frente!" . Foi imprentado nos Taao adoutrinamento patriótico-relixioso da
lleres Tipo_gráficos do Faro de Vigo en
infáncia galega. Foi imprentado na Tipo19 37 e ábrese- cunha dedicatória aos "lugrafia "La Voz de la Verdad" dé Lugo en
chadores nacionales" datada en Ponteve1937 e leva unha dedicatória dirixida aos
dra no mesmo ano. Contén catorce poemestres na que autora expresa a sua ·in:..
mas de exaltación patriótico-relixiosa des.:.
tención "de que los pequeñuelos de mi . tinados á glorificación das forzas que
Galiza lleven a la patria chica en sua alma
combatian contra a República.
Dous destes poemas -"Evocación" e
como un relicario, que... guarde dos amo"Canto a Galicia"- conteñen gal egui~mos
res: el de su 'tierra meiga' y el de la Nueva
r=spaña.,,tundid?s en el altar de Dios Y. de
léxicos - "xantar", "casiña"; "alalá", "sanla Patna . Conten sete .poem<:is d~ escritotiña"-, pero os catro últimos forman xa
res en galego e en castellano, ,9u1nc~ pro=__ un _po_emá_dQ _i nt~j[arn.ente_esc¡ito en ·gale~as .en castellano pa autora e senllas fotogo baixo 0 título "Saudade. Mensaxe Galigraf1a de Calvo Sotelo e do xeneral Francian": "Prego sagro", "!Pero é para a Paco.
,
..
tria!", "O berro redentore" e "Meús hirCatro dos P?~;n,~s esta~. e~. g~!eg,o: O
máns galegas ... !". O primeiro apresenta ás
n~r:}e
Gallc1a : Mar12 ita e. Me,~d.e.z
"M ulleres d'aldea" rezando · "poi-a nóva
~unez. d~, Valentin ~amas C.::!.rvaial e. ~ 1 ~España" e os seus "soldadiños "". O segunnos, aires de Rosa~ 1 8: de Castro. Asime::.do conta a entrega ·das arras "para a Pamo, al~~nhas prosas incorporan frag.nentria" por parte ·dunha "velliña chuchada"
~.os poet1cos en galega, concre~.amente de
que xa dera un ·filio "no frente d'Asturias",
Meu: gallegos, meus gall~g~.s de Lam~s
morto "bendecindo a España". O terceiro
e de Castellanos d~ Castilla de Rosalia.
glorifica o alzamento person ificado nun
..-.. Pala contra, aparee.en textos, ~n ca~tell.ano
"bó carlista e galega de fol" que ergueu
"a· Bandeira fidalga" berrando "¡Viva Espadoutras duas. e~?ntoras · m~.1 s cone~i~as
pola sua produc10~ galega: Al Sant1s.1mo
ña meus tillos / x'hai Dios!". ·a último
~acramento''. de Filomena Dato Mura.is e
m~stra 0 seu f~rvoroso apoió aos "gale. Al Excmo. e lltmo. Gen~ral D. Fra~c1sco
gos de todol-os frentes" que loitan en ded "P t ·
R r ·· "
Franco Bahamonde, gloria de su siglo y . f
honor y admiración de los siglos venideensa e ª na e e ixion
RAYOS PE SOL
ros" de Francisca Herrera Garrido.

9e

. ¡POR ESPAÑA Y PARA ESPAÑA!
1-Por E~paña · y para España! (El libro del

BANDA DESEÑADA
l-ISCA CAN If

Rayos de Sol de Mechitas de Vigo ( Seudónimo de . Mercedes Viso Troncoso)

Nel aparecen doce poemas en galega.
O primeiro titúlase "Glorias do mundo" e
o resto compoñen a sección "Raxeiras da
.solaina". Trátase de poesia de expresión
folclórica e de contido pol ítico, como
pode apreciarse nalgun título: "Tomando
a raxeira", "Cantigas trouleiras", "Fame,
marxista", "Receitas d'un · libro vello",
"¡Que tempos aqueles! "; "Era roxo", "O
demo da vella", "Conto de rir", "Sóspiros.
d'un galega", " Pra poder rir un pouco'',
"As mazáns da miña terra" e "A vida do
solteirón ".
•
POESIA FRANQUISTA EN GALEGO
A preséncia do galego no publicismo femini1.1Q q_a _9ª1iza bélíca é moi semellante
nos tres libros: Inferior a presencia caste-llana, confinada exclusivamente ao verso
e destinada a integrar o orgullo da procedéncia nativa no patriotismo totalitário español, mediante a utilización sentimental
do folclores e de certos aspectos da história e da cultura galegas. Orabén , non
deixa de ser significativo o feito de que as
publicistas do incipiente franquismo utilicen dalgun xeito o galega na sua propaganda patriótico-relixiosa, mentres que os
· seus colegas masculinos apenas recorran
a semellante procedimento e, desde lago,
nunca en tal medida. Tanto é así, que a
poesía franquista en galega ten en Hermínia Fariña e Cobián e en Mercedes Viso
Troncoso as duas. suas p~incipais cultivadoras, moi por diante dos tímidos ensaios
illados protagonizados pala maioria dos
varóns, que case sempre preferiron expresarse en castellano, como evidéncia a
poesia falanxista de Álvaro Cunqueiro. · O

(

UTOPIA DE
OSCURIDADE
G. LUCA DE TENA

odas as utopías negativas sairon da man de quen tiña algunha canta por saldar co seu
pasado. Conmovedor Orwell vello ,
empapelando de gris os símbolos
vermellos do seu corredor para que
puidese circular por el a delegación
do Pen Club e recibila cun discurso
na man: "nesta casa non damos durmido pensando na marea vermella".
Tristísimo Aldous Huxley que non
perdía de vista nunca a ponta dos
seus zapatos: lentes hipnotizados
por un mundo de perversidade lúcida
e un bocado nazi no que haqería,
como non, lugar de priviléxio para os
egresados das universidades privadas. Libertario Zamiatin, clasificando
de arquiveiro con maguiños de loneta
e asubío asmático· un ha humanidade
de badocos (o listo era el) en gaiolas
numeradas de cristal.

T

¿Debaixo de que cobertor se taparía hoxe o mestre Orwell se puidese
--pausar a vista _sobre a ocupación mi. litar do Ulster, sobre o recurso diario
ás armas para reter en segunda clase
a unha parte da povoación, do recurso á censura guvernamenta! para que
as radios públicas británicas non
pronúncien o nome Eire, da represión
informatizada na illa das liberdades
que avisaba ao mundo dos perigos
de 1984? Creria Aldous na realidad e
dos betas, dos párias progresiva,..
mente armados e organizados por
todo o arrabaldo do mundo contra a
prepoténcia e o imperialismo?. Con
que capa se taparía o disidente crónico Zamiatin do furacán autocrítico
do seu país? Todos tres encerrados
co xoguete único da orde burguesa,
mirando que non abran a porta e entre_ o monstro da utopia pesimista e
O
os coma crudos.
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as dependéncias que a Xunta
de Galiza ten na rua Benito
Carbal 47 de Pontevedra,
está-se dando un curso de aperfeicionamento do galega para funcionários e o mesmo consiste en escoller
textos clásicos galegas, en concreto
usan-se textos de Cunqueiro, Otero
e Ferrín, e normativizalos. Mais a
cousa non se limita só a pór a ·Chamada segunda forma do artigo, e alguns acentos, senón que · os al unos
e- profesor, con grande ousadia, en -tran tamén no campo semántico e
até morfolóxico. Eis a normalización
O·
deturpadora da nosa língua.
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