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CANTEIRAS E MINASACEO.ABERTÓ ESTRAGAN .AO SEU ANTOXO O ROSTRO ·DO PAÍS

.,

.

PEORA DE ESCANDALO
-

A extracción
. ~ abusiva de pedra e
· .minerais _está a
transformarse nun
prot?lema que afecta
-a todo país. Unha
lista non ·completa
.. dos efectos que ·
están a producir
minas e canteiras
nos catro cantos do
país,. pode dar uilha
idea do dano que.
está a producirse,
taDto na paisaxe
como en e~pácio.s
ou lugares de
-interés .cultural.

O BNG non
pactará
con forzas
estata is

Tempo normal
pero continuará
o déficit ·de · ·
água

Célia.Amorós:
'O .feminismo é
de sentido
c_omun'

MobiÍizaci.ón
sindical o 26. en
demanda de
emprego

A IV Asamblea Nacional do
Bloque Nacionalista Galego, a
celebrar en Lugo os días 11 ·e
12 do próximo mes de Marzal,
elexerá ao candidato desta
organización á Presidéncia da
Xunta, algo que acorre por
primeira vez na sua história.
Esta novidade vai iRserta nos
próprios obxectivos
fundameritais que pretende
(Páx; 5)
teña esta Asamblea.

Setenta, sesenta e cinco,
cincuenta e cinco, cincuenta,
cuarenta e sete ... as secas na
Galiza comenzánse a contar e
a medir pala capacidade dos
encaros hidroeléctricos; algo
nada fiábel pois vai en relación
directa ás grc;mdes
necesidades do oligopólio
eléctrico, é dicer, ábrense,
máis ou _menos, as comportas.
.
WáL1~

Como valenciana é. sensíbel .
ao problema das línguas e das
nacións asoballadas, como
filósofa é crítica, criadora,
suxerente, como feminista é
comP.rometida. Célia Amorós,
autora, entre outras obras, da
colección de ensaios Hacia Uf!a
crítica de la.razón patriarcal
iluminar novos recantos e de
pensa no feminismo como
aportar unha nova dimensión
unha teoría totalizadora que
ao pens~mento.
(Páx. 1 O ·e 1 ~) .
non trata de reducir, senóA de .. ·

A manifestación prevista para
o día 26 en Santiago, e para a
que se agarda unha ampla
participación, apoiará a
defensa do marco
mencionado, cara a
elaboración· dun Plan
Económico ·que as centrais
nacionalistas consideran
debería centrarse
fundamentalmente na criaeión
de emprego. · · · (Páx. 8 e 9)

CADA 4 MINUTOS ...
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Canteiras ·e minas-a ceo aberto

es~ragan ,ao

'

.

seu antoxo a _nasa paísaxe

Pólvora e excavadoras ·
contra o fermoso ·rostro do país
-

A extr~cción- abusiva de pedra e minarais ·
está a transformars"e· nun ·problema ·
que afecta a _todo país. Unha lista non
. completé.} dos~fectos que están a producir
minas e .canteiras nos cafro cantos do país,
pode dar unha idea do dano que está
- a producirse, tanto na paisaxe como
en espácios ou lugares de interés cultura!

G. LUCA DE TENA

Ás ·veces son'tesos cumes,
parte da fasquia dunha
paisaxe sobresainte, parte
do patrims)r:iio e da memória
do país. As veces son
referéncias culturais coma
a do Pico Sacro, que
segundo a tradición, non
podia ser fendído por metal
sen incumprir un.ha lei non
escrita. Tamén poden ser
cavas que desaparecen
convertidas en explotacións
abertas de calias, seixo,
dolomitas ou . .-carbonatos.
.Son anacos da paisaxe e
do património público que
están a ser deturpados por
,
grandes cavadoras
. mecánicas, rebentados con
explosivos, perfuradoras de
· gran potencia ou lanza
.térmica, explotados en
forTa de xigantescos
bloques de granito. A xea
da Galiza ~stá á venda:
preocupa o diñeiro que
poda producir esta
actividade pero ·non o sulco
de estrago e ? memória
borrada que está a deixar
tras. de si, a velocidade
crecente, na paisaxe.
O rio Xallas encanado. A canteira e

a~· pista~ de acceso defo~n o ~xunto.
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aqui as ·riquezas da terra, o seu
crecimento está a xerar ·cativos postos de
traballo: 69 na ~xtracción de pedra nos últimos catro an-os, por exemplo. Importantes
son as plusvalias que produce .esta actividade pero rion se está a prqmover lexislación que evite estragos no rostro do país
ou na practicamente livre disposición dun
património- auténticamente rion renovábel.
Aterra está aberta de canteiras por milleiros e a Administración st1.bvencjona a quen
inícia estas indústrias sen levar moita ou
nengunha canta do efecto estético· que
producen. A actividade alcanza até algúns
dos 51 Espácios de . Protección Especial,
como. é o caso do Courel no q1,.Je están a
aqrir canteiras á vista do mirador do Piapa.
·
A explotación de granitos .e xistos para xaro en Seoane ..
A al'"l)eaza non· pára nas explotacións de
ornamenta~ión, a de seixo e carbonato
para as indústrias químicas e da informáti- superfície. O · interés . mine'iro exténdese
ca, e a de lignitos e turbas, entre outras, · agora á profunda cuña de calías _e seixos
están a cambiar a- faciana do país ·e polo cambriarios qu~ delimita a extrema oriental
tanto a memória, herdada da SLJa paisaxe, do país. Esta natureza xeolóxica favorece
parte- principal dos seus-sinais de identida- a formación de covas ·e furadas das que ade e "do património natural e cul~ural. Pola Galiza ten un limitado número, agás as fursua história xeolóxica a Galiza ten unha nas criadas pola erosión Aa beiramar. As
· paisaxe extraordinária ·pero altamente vul- minas de carbonato e · calías,... progresan
. nerábel. A progresiva presión sobre os re- cara a estas. estáncias interiores qu_e son
cursos mineiros ou a actividade da extrac- tamén un património colectivo inmemorral
ción de rochas, están a alcanzar unha in- e forman parte da tradición e da literat1,1ra. ·
tensidade nunca antes coñecida. Por se
Evitar as repercusións negativas destás
tratar dt,.1.nha indúst~ia de enclave, que non actividades ~on equivale ª· proibilas. O De- .
O Pico Sacro non pqd íéi ser fendido por
metaJ . A lenda créia que este áxis mundi,
o eixo do mundo dos galegos; gardaba
metais preciosos, pero só o raio ppdi~ decruar nel. Hoxe, ao pé mesmo deste cúmio
mítico .de nosó,. as máquinas tiran seixo
dunha cante.ira .que estraga irreversíbel:..,
mente a paraxe.
Un cartel da Deputación de Ourense invita a visitar o fito máis característico do Ribeiro, a Pena Corneira, pero o que salta á
vista desde estoutro oµteiro histórico (todo
o que se ve desde a Pena, é Ribeiro) son
sete canteiras de granito como golpes de
machado sobre unha extensé;l penedia con
vexetación autóctona ben conservada.

creto do 'MOPU sobre Avaliación do Impacto Ambiental introduce un regulamento da
CEE sobre as explotacións que requiran do
uso de explosivos, as que sexan visíbeis
desde as estradas (todas as que se citan
na reportaxe adxunta) ou as que estean a
menos de 2. quilómetros de unidades de
povoación de máis de 1.000 habitantes.
Compre, contodo, lexislar e ordenar desde
aqui e proibir absolutamente a extracción
superficial de pedra en áreas de interés cultural e paisaxís~ico ou en todos nos casos
en que estr.aguen uñ- horizonte que pode
ser fonte de beleza pero tamén .compéndio
e resumo dun território; compre evitar as
·extracción : en níveis topográficos altos,
como está de feíto estabelecido por lei en ·
moitos países; limitar os desmontes e aterramentos para as construcéións; facer
preceptivos plans de recuperactón despois
que as indústrias extractivas cesen a sua
actividáde sobre · unha canteira ou mina;
minimizar a ruptura que producen no território estradas e pistas mediante planta-. ·
cións ou, no seu caso, alternativas de trazado.
)
Non nos vale o conceito de Espácios de
Protección Especial. Todo o país merece
unha defensa especial cando o número de
agregións e _
estragos cómeza a ser .moito ·
máis imRortante que o das reserv'as cl?Sificadas.
·
D

Son milleiros de canteiras que
decruan montes e deixan tras de
si rastros de escombreiras ou rasas de granito levantadas. Nos
peiraos de Vigo son . o primeiro
produto ·de exportación : grandes
caixóns de granito que as gruas
deitan nas ad~gas de barcos de
todo mundo. E o gran momento
das rochas ornamentais, do granito e da lousa ou pizarra. Pero
tamén do lignito, do caolin e do .
seixo. As máquinas entran ás veces a rentes de explotacións que
t iveran o seu momento pero que
viven neste intre unha decqdéncia irreversíbel: a minaría do wol frámio, do chumbo", do zinc , do
estaño e do ferro. É a sombra da
minaría metálica, escorrentada
para mercados de traballo máis
baratos ou caída en desuso
coma o wolfrámio que se empregaba para temprar o aceiro na indústria do armamento da 11 Guerra Mundial. Aquelas minas
abandonadas (na Merza, Silleda,
Carballo,
Viveiro, Vilaodride,
Baamonde e Montefurado entre
outras) anuncia o que poden deixar tras de -si as nasas explotacións que hoxe toman o relevo:
desmontes, escombreiras, grandes fendas que afean a paisaxe
sen remédio.
Moitas destas canteiras están
a ser explotadas á vista, no médio dunha carretera . de grande
tránsito. Precisamente, a sua aocesibitidade e a proximidade dun
porto forman parte do seu précio. Só no Porriño están a funcionar máis de 70 canteiras. A pedra tirada do monte dá traballo
no mesmo concello a tres émpresas de transformación. De
aqui a Maio comezarán a funcionar duas novas. Desde o mirador "
que leva o nome de González
Páramo no Monte Aloia, pódese
apreciar a extensión da imensa
fenda practicada na terra pola
actividade desta indústria. (No
mesmo monte Aloia, que é un
dos parques naturais catalogados pola Xunta, hai várias pequenas canteiras ilegais de granito).

.Os DOUS CUMES

ADXACENTES AO
PICO SACRO POLO
. SULESTE ESTAN A
SER ARRASADOS.
OUTRO FITO
CARACTERISTICO.
PENA CORNEIRA. NO
RIBEIRO, ENXERGA 7
. CANTEi RAS. DE
GRANITO
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O PERFIL
As covas e furadas, que tanto
rarean na xeografia galegá,
coinciden case exclusivamente
cunha base xeolóxica: de calías, dolomitas, carbonatos e
seixos (cuarcitas) que atravesa
de Norde a Sul a parte oriental
de Lugo. Este sustrato, que
procede do periodo Cámbrico
e do Xeorxiense, apresenta un
interés mineiro que xa ten en
moitos. casos rematado con
gal9rias e espácios soterrados,
parte irrenunciábel do património público. Agás as fumas xe-:
neradas por erosión na beiramar, este xénero de acaidentes tan relacionados coa tradición oral e as lendas, non existen case no resto do território
nacional.
Nos Liñares (A Pedrafita)
está en funcionamento unha
canteira de cal ía que produce
a mena coa que se preenchen
as galarias da mina de chumbo
de Rubiás. Esta vea de calía
está a rentes da interesante
Cova do Tantán que logo desaparecerá se continúa a extracción de minerais ao ritmo
presente.
A empresa Cementos Oural
ven de adquirir unha gran superfície de monte ns:>s municipios de Triacastela, lncio e Samas. Esta parte está asentada
sobre calías esquistosas e dolomíticas que forman as cavas
do bao, Eirás (1 cova e un
pozo), as Gralleira 1 e 11 , en
Triacastela e Grovios, Longarela, a Cova do Muiño, a do
Muiño do carballo a a Gralleira
de Samas.
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XURXO ·PÉREZ PINTOS

Por unha déc_ada, unha sombría crise de sobreprodución abateu o
mundo capitalista; dándose nun réxime de monopólios, cursou con
estancarnento e inflación. Saiuse dela pola vía do desemprego masivo', da sobre-explotación, dos_faqulosos gastos militares·, da entrega
. dos máis recónditos rincóns d_o público (os cárceres, os cemitérios ...)
á esfarT}adá codícia das grandes empresas privadas, donas de potentísimos novas meios tecnolóxicos. Abdicouse, para superala, de moitos supostos básicos da relación social (como ·o da -exempleridade
. das institucións). Cobrir dun ténue manto de racionalidade tan interesada prevaricación quixo expedientes radicais até o perverso: Xoan
Pablo 11, Reagan, Thatcher.
· Rematou a crise, rematou o decénio negro. Moitos dos dirixentes
políticos do país ainda non se teñen inteirado. O ignaro alcalde de
Vigo, o feble e melado socialista Soto, afirmaba hai poucos días a suq
vontade · de privatizar todos os servícios mwnicipais; o Concello non
seria máis que un centro de decisións políticas. Asi. Atavismos ...
A onda de progreso produtivo que percorre Europa chega até as
extremas. Polo que poderia chamarse deriva, a erise afectou Galiza
en singular; a onda de progreso, pota mesma razón, vaina reactivando
por resonáncia. Así a reverberación: o traballo ·é caro (pala loita de ·
xeracións de traballadores); o capital, escaso (pola dependéncia colo- nial); terra (coitada?), vai suportar o implacábel impacto dunha capacidade humana de producir riqueza que, conducida polas cegas
Outras canteiras de calía en · · Unhas trinta familias terían de
mans do benefício pri ado, tornarase para nós, ao ·menos a curto
zonas de cavas son as de Viser trasladadas. O proxecto foi
· prazo, en paradóxica desgrácia. A T erra, embarazada no rendir dos
laestela e Pedrafit~ (na estrada recusado polos viciños por
seus froitos polas alxemas ou manaclas da e.E.E., vai ser furgada até
de Triacastela). No levanta- canto consiste no arranque da
arrincarlle as suas primeiras matérias, preciosas, preciosas nos mermento levaron a cabo nestas capa vexetal orgánica deica
cados internacionais.
terras os xeólogos J. Nesperei- unha fondura de 4 metros. A
Magnífica de granitos no Oeste, lustrosa de xistos no Leste, veteara e Maria Xesus lglésias, si- explotación sacrificaría tamén
da de outras pedras de gran estima (ecioxita, seixo, caolín ...)... Para
túan grande número de cantei- as lagoas de Riocaldo nas que
desgrácia, toda a nosa terra é un reservório de riquísima rocha: No
ras de calía e sffixo, desde a aniñan gran cantidade de aves
actual marco político, nesta situación económica, -o resultado será
Ría de Foz ao Courel.
acuáticas. A empresa calcula
unha canteira. Fragmentada en centos (legais con ilegais é mais exacOutra
empresa,
Erinsa,
extraer uns 150.000 metros
to dicer: milleiros) de pontos de extracciór., estrando cos seus detritos .
todo o território, extirpando parte considerábel do noso sustrato elec0nstituida por capital Norue- cúbicos de material que na sua
mental, como vexiga que arrasa a faciana do país.
go e catalán, solicitou hai dous meirande parte será destinado
meses a expropiación forzosa a exportación, en particular a
A indiscriminada explotpción .ten derramado xa algunhas das máis
de de 55 hectáreas para a ex- Noruega.
culturalmente significativas paraxes. Desde o Pico Sacro (que, na tradicional milenária, non pódia ser ferido por pico de· ferro) vese a antes
tracción de seixo na parroquia
Outras explotacións mirieisobérbia paisaxe deturpada xa para sempre por unha gran canteira
de San Martiño· de Pazos, do ras fortemente ·agresivas para
que.emascula o cume veciño. Noütros pontqs destrúense raros enclaconcello de Begonte. Os plans . a paisaxe son as das turbeiras
ves de natúreza xebre, como Pena Co~neira, sé dun extensísimo bosde Erinsa consistían en explo- de Viveiro, Xove, Cervo e O
que de· carballo repolo, onde dece_nas de canteiras roen a soa da
tar por _un tempo mínimo de Valadouro e as minas de lignito
.mais fermosa penedia do país. Desde a Pena, fito principal do Ribeiro,
dez anos mineral de cuarcita.
de As Encrobas e As Pontes. o
albíscanse sete; unha ten cáseque eliminado o outeiro adxacente a
ela.
ceso á explotación introduce no
Riquezas turísticas promocionadas pala Xunta son literalmente desA grande indústria
EXTENSAS ZONAS
con~unto un risco deformador.
trüidas (e transportados seus restos en camións até o porto de Vigo)
da pedra
No concello de O Porriño que . co apóio ~esta mesma institución. A Rota dos Penedos (A Picaraña,
DESDE SOBRADELO
A pedra é desde logo a grande
~-0 alcalde Barros.. gaba como soCastelo d~ Cans, Budiño ... pode facerse doadamente o itinerário seDEICA
CASAL,
EN
indústria do baixo Miño, mesmo
lar da canteira máis importante
guindo .o folleto publicado pola Conselleria de Turismo) é hoxe un
se se incorpora a este apartado VALDEORRAS.
de Europa existe unha Roiia dos
paseo por un país arrasado (no Porriño hai 70 canteiras só de granito).
a pedra que chega de enxurrada
Penedos recomendada coma itiNo Grove, o Concello ten disposto un estudo das posibilidades de
MUDARON
NUNHA
á bocarribeira de Goián convertinerario_turístico pala Xunta. Preactuar legalmerite contra das canteiras, polo efecto negativo que soda en areón e dragada polas gra- PAISAXE LUNAR
cisamente o traxecto desde o
bre a capaci.dade turística exercen.
veiras. O Porriño vive unha febre
rense .
Castelo de Cans (o cúmio coñeEn Quiroga, as explotacions de xisto alteran o cauce do Sil, contado ouro cos bloques de pedra: a
Desde a Moa, o cúmio do Pincido co nome de O Pianista) deiminan o río e tinxen de negro a água da traída. Na Límia, os barrenos
cifra probábel de 25.000 millóns
do, capital dos megalitos galeca o Faro Budiño está sementadunha canteira teñen tendido a sólida fábrica dun mosteiro, moimento:
de pesetas de facturación anual
gas, vese morrer o rio Xallás, cudo de canteiras -de cascallo ou
nacional. En Liñares unha extracción ·de caliza está a ponto de dese os trescentos postas de trabariosidade xeolóxica e lugar idengranito. Hai partes do concello
truir a Cova do Tantán, unha das escasas grutas calcáreas d9 país ...
llo directos son argumento contificado cos versos de Pondal.
que se poden considerar desaExemplos .... O resultado dos esforzos dos antigos colonizadores foi
tra o que mal poden os que recoparecidas por efecto da extracPero na marxe esquerda do río
cbamacfo "obra de romanos". Monte{urado, As Médulas. Obra inxémendan non estragar unha pai unha canteira que rompe a paición de áridos. A visión da aponua comparada co traslado pe montes inteiros de pizarra, en porcións
saxe que muda dun día para ousaxe mentres· que a pista de aclaminares desde Casaio, Sobradelo ... até F.ráncia.
calipse das pedras alcánzase
tro.
Cantéiras. Bexiga que arrasa a facian·a do país. Boa parte da Galiza
O
cume
situado
entre
Monte
Castro
e
o
Sacro,
no
val
da
Ulla,
está
a
ser
devastaO caso do Pico Sacro é parado por mor do selxo.
·
corresponde, xeormofoloxicamente, a unha paisaxe subtropical (foi
digma de desfeitas. No . nome
·labrada baixo esa condición climática durante parte da Era Terciária)
dunha expolotación de ventaxa
.fosilizada, é dicer:, inalterada pola ·p ouca agresividade do clima postede seixo (cuarcita), que multiplirior. A gran beleza desta paisaxe é fráxil, pois depende da integridade
cará o seu valor no mercado de
dos seus elegantes peñís, da totalidade das liñas, planos e voll.Írr.es
fabricantes de semi-conductoque a conforman. O perfil topográfico é o que periga. Non é cousá de
res, os dous cumes adxacentes
galvanizar o cadávre da gestalt, pero o recoñecimento da configuraao Pico Sacro polo Suleste están
ción que nos rodea como a nosa. paisaxe depende, en gran medida,
a ser arrasados. O máis danado
da integridade das liñas da terra que ·se recortan no fondo da nosa
é o que se atopa entre Castro e
percepción. Perigan os perfís topográficos. Taiwan, Xapón, Fráncia, ·
Pi?o ?acro. O e?trago ocupa o
EE.UU :, ltália, levan anacos das nósas formas, fornecidas a précio de
p~1me1ro plan desde o próprio
miséria pc;>r un pequeno carpo de vendepátrias.
Pico Sacro e tamén desde o MiNon é esta á única agresión (si a· máis importante). A orografía, a
ré!dor do Castro, pero pode apreespeculación oficialmente fomentada, o ·disperso da ·povoación.:.
ciarse desde a carretera Santiaconspiran para que inzen o país irrespetuosos desmontes, que arrango-Ourense ou a de Cuntis-Sancan rnilleiros de toneladas de terra na procura dunha superficie horitiago. O Pico segundo a ·lenda
zontal para construir as máis das veces míseros (entre outras causas,
non podía ser tendido con metal
por perecedeiros, pero o desmonte fi~ará) galpóns ..
e só o raio era quen de levantar·
Deturpan_a paisaxe por accesión enormes adefésios (hospitais, reun ha vea de ouro nas suas abas.
.sidéncias de ancianos ... ) que se erguen nos-qirutos dos montes nos
Outro fito característico como ,
arredore8 dalgunhas cidades. (Vigo, Pontevedra, Ourense ...), alterando
a Pena Corneira no Rib8iro sofre
a inmediata percepción do relevo, desconcertando o si"stema de refetamén o estrago das canteiras. A
réncia inconsciente que este constitue. .. . '
vista desde este corazón .do RiOs fundamentos da paisaxe (a vexetación é importante pero superficial a este respecto) perigan en moitas partes de Galiza. A regulación
~ei~o está anunciada por carteis
1nd1cadores da Deputación pero
estricta da retirada da pedra, a catalogación das zonas de interes
o que desde o seu cúmio se enpaisaxistico, o censo de lugares naturais de especial protección·, a
proibición absoluta de modificación permanente de cotas topográfixerga son 7 canteiras de granito.
O mC?nte que polo Leste acomcas, a obxectivación do imp;:icto visual das obras q~e modifiquen o
.pañ;:¡. a Pena Corneira está a se.relevo, as limitacións na alteración dos perfís ... son de urxente necesiarrasado e o desmonte é de tal
dade. Formando corpo nas Rea{Janomics de palleiro que a Xunta pinmagnitude que se pode ver desgotean, co seu pular a extracción indiscriminada de pedra, axuda a
de sítios tan lonxanos ·coma '
que se dé o contrasentido de que quen esto le e escribe probabelOuins, na estrada de Vigo a Ou. mente sobreviva a alguns dos máis senleiros fitos da nasa terra. O
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Tamén é posibel deformar a
paisaxe que se alcanza- desde .o
tramo do Camiño de Santiago
que vai de Pedrafita. a Triacastela. Na canteira que hai a 4 kilómetros do Cebreiro, en Rubiiáns,
están a extraer Dunita_ Por ra- ·
zóns ele seguridade, o burato da ·
explotación , preénchese coa cal
da mesma canteira.

I~

Paisaxe lunar
Décadas de explotación de xisto
fixeron de extensas áreas desde
· Sobradelo deica Casal , no concello de Valdeorras, unha paisaxe lunar. Sen esgotar nen moito
menos a relación, é abrigado citar as explotacións do Monte da
Cova,a de Os Vales· (na beira esquerda dó Río Casal) , no Chao
da Veiga (Rozadas) ou as do caLavadoiro de seixo
miño á Mina do Casallo, Domiz,
Penas Longas: Neste concello
desde a estrada Vigo-Ourense, O
hai tamén várias· minas de cal. A
Porriño-Tui ou O Porriño-Sahia.CONVERTER AS
singulariedade ecolóxica deste
terra.
CANTE IRAS
concello é ben coñecida e nel
Na porta do país
consérvanse · espácios como o
ABANDONADAS EN
teixadal do Cascillo único no seu
Nada máis cruzar a fronteira de
DEPOSITOS DE LIXO
xénero.
Valenc;:a do Miño, desde a ponte
UNHA PRACTICA
·Outra explotación de xisto reEiffel, a primeira vista da Galiza
chamante
é a que se pode ver
está deformada por unha canteiMOi XERALIZADA
desde a estada de Monfórte ao
ra que cobre case a metade da
Barco-, perto da estación de -Fecara visíbel dun monte ao pé de
de A Coruña recomenda a decla- rrocarril. Unha gran canteira . de
Guillarei. Tamén en Guillarei, a
ración da Serra tomo parque na- xisto está a deitar os residuos no
·estrada Porriño-Tui corta unhas
\
· .
Sil de xeifo que tupe parte do
canteiras de caolín abandona- . tural.
Pero mentres a s~rra da Capecanle do rio e derraba as beiras.
das.
lada fica na extrema menos po- · Ás veces a água das traídas que
Na estrada que leva a San Anvoada da Galiza, lugares máis cise fornecen rio abaixo desta candrés de Teixido, sobre a Serra· da
tados e fotografados das guías
teira saen negras pois levan auCapelada, unha enorme canteira
de turismo da Xunta non se non
gas contaminadas con partículas
de dunita profana o que poderia
libran . tampouco. Por exemplo,
negras qu~ se filtran até nos poser unha magnífica vista sol::?re a
Ria de Ortigueira. Na mesma se- : Fisterra, que ao pé do cabo, ca- . zos. ·
miño do faro, ten unha canteira
A tentación de volver as partes
rra hai unha canteira abandonaabandonada hoxe utilizada j:;oma
xa abandonadas das canteiras
da que explotou as anfibolitas de
escombreira. Na penínsua do
en depósitos de lixo é moi xer.ePurrido. E ao pé da mesma punGrove son várfas as canteiras en
ralizada. A mina dé seixo da 13ita dós Aguillóns, nunha das paiproceso ·de expansión que afean
• saxes máis espeGtacul¡:ires da
cuda, na parróquia de Leirado
unha paisaxE;¡ única, de delicado
(Salvaterra), sinalada no Uvro ·da
costa, a canteira de ecloxitas deequilibrio. A preséncia antiestétiCiprianillo como lugar no que
rrama non só unha vista única
ca destas explotacións é tan eviestá agachado un tesauro a duas
senón que atropela unha das radente que o próprio Concello ten - alturas de home ba~xo terra, é
rísimas fragas que chegaban
solicitado de a pouco un dictame
hoxe unha esterqueira. A emprerente o mar. E outra gran canteixurídico sobre as posibilidades sa Citroen p_ropuxo aos propriera que manca esta paisaxe é a
de pechar estas indústrias. Ta:- ·tários adequirila para deitar resido monte ·castrillón. Na publicamén a vista do cume máis visitaduos contafninantes, - despois
ción A Capelada, una alternativa
do da serra do Courel, u monte que a explotación quedase esgopara uso y conservación de sus
·
·
O
Piapaxaro, ten por frente unha ·tada. ·
recursos naturales, a Deputación

E

Protección perde,
su·bvención gaña
_Os 51 f spácios de Protección
Especial, asi clasificados pola
sua beleza paisaxística, por
tereri ecosistemas singulares,
reductos de flora ou fauna ou
formacións xeolóxicas de interés científico, a Galiza conta
con milleiros de canteiras de
arxila, xisto, granito, grava, te.:.
rra e seixo que levantan e deturpan a liña da paisaxe. A
parte de presuposto que vai a
-protexer a fasquia herdada de
montes e serras é ridícula en
comparanza . só cos préstamos que a Consellaría de Industria concedeu entre o ano
1984 e o 1988 a esta caste de
explotacións. En total foron
389.167:473 millóns de pesetas dos que case 105 serían
para as canteiras de grani~o.
No ehtanto hai 51 O solicitudes
de . créditos . formalizados por
un importe de 1.326 millóns
·dos que perta de 495 destinE!ríanse a canteiras de granito.
-O número total de expedie~
tes de esta indústria no prazo
sinalado foi de 149. O número
de pastos de traballo criados
_por estas axudas públicas ás
indústrias foi de 69.
No entanto, o avance da
protección da natureza e da

e

memória da evolución histórica que garda a paisaxe, é lento. No primeiro non está ainda
inventariado o conxunto de
espácios e áreas ameazados
como non hai tampouco crité~
rios para determinar a vulnerabilidade dun lugar, dun
monte, dunha formación natural. Ainda que a Xunta ten
competéncias
compartidas
para lexislar sobre os recursos mineiros, as suas iniciativas neste campo non se coñecen. As canteiras mP.dran e
só o Decreto Sobre Impacto
Ambiental da CEE senta doctrina sobre explotación con
movimentos de terras superiores aos 200.000 metros cúbiucos ano, as que se realicen
baixo nível freático, as de depósito ligadas á mecánica fluvial, ás vlsíbeis desde autopistas; carreteras principais
ou comarcais ou a aquilas que
estén situadas a distáncias inferiores a 2 quilómnetros de
núcleos urbanos superiores
aos mil habitantes. As explotacións .que podan visualizarse desde os límites dun espácio natural protexido tamén
están suxeitas aos trámites de
avaliación do impacto ambiental.
O
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• Parlamento: Os 20.0 millón~ do. derradeiro C?nselío de Albor (Páx. 6) ·• Enfrentamento eñ Lugo por un
.
povoado x1tano (Pax. 7) • Xesus Se1xo: 'O-26 é o efecto na Galiza do 14-D' (Páx. 8)
• Xosé Rei: 'Os xornalistas debemos erguer de novo a bandeira da ética' (Páx. 1O)
• Arxentina~. un novo xiro á direitá (Páx. 13)
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IV ASAMBLEA NACIONAL DO BNG

o

11 e 12 de Marzo en Lugo o BNG elexerá, por. primeira vez, éandidato_á Xunta

O BNG rexeita negociar con
organizacións -estatais
A IV Asamblea Nacional do
Bloque Nacionalista Galega,
a celebrar en Lugo os días
11 e 12 do próximo mes de
Marzal, elexerá ao
candidato desta
organización á Presidéncia
da Xunta, algo que acorre
por primeira vez na sua
história. Esta novidade vai
inserta nos próprios
obxectivos fundamentais
que pretende teña esta
Asamblea, a adecuación
das formulacións teoricas a
vida política diária ao tempo
que se poténcia a
organización como tal e se
tenta dinamizar a sua
estratéxia actual, nomeada
"Proxecto Comun".
O Bloque Nacionalista Galego
escolleu o lema "Na Onda" para
celebrar a sua IV Asamblea Nacional. "Con el ", afirman os seus
dirixentes, "querernos dar a idea
de que conectamos coa Galiza
ao tempo que somos a vangada".
Ao intento de sintonizar coas
arelas e necesidades populares
vai ir dirixido a maior parte desta
Asamblea, fixando as liñas de
actuación inmédiatas.
Asi recolle na ponéncia oficial
de política que " O BNG concorrerá ás eleicións autonómicas
baixo o programa emanado da
profundización e a actualización
da alternativa da Lei de Bases",
tentando pór logo en práctica
este proxecto, polo que acorda
apresentar candidato á Presidéncia da Xunta. Candidato que será
elexido nesta Asamblea.
Afírmase tamén que "no caso
de que este feito non aconteza o
BNG platéxase unha eventual

• O PSOE conseguiu en
Vigo a maioria, ansiada, na
corporación municipal. O sistema xa foi usado na anterior lexis-'
latura con "eficácia" polo alcalde
Manuel Soto: conseguir o abandono de certos concellais d~ seu
grupo orixinário e pasarse ao
PSOE. O que nunca se ·dan á luz
son as contraprestacións recibidas polos ediles tránsfugas, que,
seguro, van moito máis alá do
tradicional
e incomprendid.o
"afán de servício á comunidade"
que parece a etiqueta de denominación dos aspirantes a facer
da política o seu trampolin per. - soal.
Se na pril'!leir.a lexislatura foron
".-~ca, Aran, Len, agora son Mgannos, Cam~:elle .e Lago, os qu~
s: suman a eq~1pa de governo
ainda que marnfes~en, sempre,
qu~ non aba.ndonaran o seu programa, :. ainda, o -~eu partido, ·
pero, afinal, do partido son expulsados e do programa nen seque~ se acordan.
.
.,
D1ante desta s1tuac1on de
co~pra d.e v<;mtades o panorama
pol~t1co v1g~es m~~~ totalmen~e.
obl1g~ndo a opos1c1on a cambiar
de xe1to de actuar .. Polo de pron- _
to,, e. P<?lo que poda pa~ar, xa no
prox1mo plen9 se va1 aprobar
todo ~-que ate de agora Manuel
Soto tina pendente.
D
• O . ~lcalde d~ Po~teve-

ticas desvinculadas dos partidos
estatais, ainda que afirman que
"seguen cuestionando a viabilidade de alternativas coerentemente n·acionalistas inspiradas
en princípios ideolóxicos que reproducen a dependéricia".
Afirman tamén que a autonomia ten evidenciado a sua insuficiéncia de competéncias para intraducir as modificacións estruturais capaces de correxir os desequilibrios que agrandan "a
nosa dependéncia colonial"; sendo a única forma de sair desta
situación _e de acadar "os obxectivos revolucionários, a liberación
nacional, alternativa irrenun'Ciábe!' para 0 BNG". constatando
ao mesmo tempo que 0 término
colonial xa deixou de ser património exclusivo do nacionalismo
popular. Ao mesmo tempo recóllese tamén ría ponéncia que as
institucións autonómicas son
111 Asamblea Nacional do BNG no Carballiño
aliados do ·poder central para
"amortiguar a crispación social".
negociación cos partidos naciomindo a sua xestión como de
. .
,
nalistas ou de obediéncia galega
Pronunc1ase tamen o BNG
"unha política de xendarmes e
a fin de chegar a un acordo polícopistas: xendarmes pola defen- pola existéncia de "alianzas tác"drC::t, R1vas Font~_n, ~01 co~tico para governar á Xunta, semsa agresiva e a vixiáncia escru- ticas coxunturais que permitan a
pre sobre a base dun programa
pulosa dos mandatos do Gover- mellor salvagarda dos intereses . d.enado. pola Aud1e~c1a .~ro~1~
c1~I a seis anos de 1nab1htac1on
de actuación específico, rexeino Central , e copista, pois as . populares, ainda que non se retando a negociación con partisuas prÓpostas e actúacións e callan nelas o conxunto das no- . especial e dous de suspensión
na .alca)?ia, polos delit.~s de predos de ámbito e obediéncia esmesmo a sua linguaxe, sona a sas reivindicacións", aa tempo
.vancac1on . e concus1on. Dous
pañola" .
reprodución mimética do feito que se explicita que a negativa
concellais da sua equi~a de gode sumarse a un proxecto trenO BNG declara que aprofundipolo PSOE no Governo central".
verno, tres ex- conc~lla1s e dous
zará nun proceso de superación
Afirma tamén estar decepcio- tista só ven dada pola negación
c~nst~u?tores deberan de cumpolítica do Parlamento, coa filonados do papel, confesándose implícita das contradicións que
pllr s1m1lares penas polos messofia de que a sua permanéncia
indulxentes no término, que as enfrentan a Galiza co Estado "o
nel non significa "quedarse ou
mo~ delitos. ,
.
forzas políticas galegas asumen qu.e signifi.ca falsear de partida 0 .
_
R1vas Font~n t.en anun~1a?o
permanecer no sistema imposna Xunta, "malversando unha proxecto nacionalista"_
A esta Asamblea, na que ta~ue - ~~carrera ~ita sentencia,
to'', senón que serve fundamenainda non conquistad? fiabilidaadema1s : d~ . marnfest~~ que non
talmente para proxectar "a nosa
de nacionalista, compartindo e, mén se discutirán as ponéncias
pensa d1m1t1r, por ma1s que xa
alternativa nun povo onde se
ainda, lexitimando unha actua- referentes a cultura mocidade ·
teña recorrido, di~nte do Su~r~está a facer a conciéncia nacioción institucional tan contradic- sindical, agro, mocidade e orga~
nizativa, ademáis de relacións inn:'º .outr~ sentencia cond~natona
nal".
tória cos intereses do povo".
s1m1lar a actual e manifestado
Ainda asi o BNG evalua positi- ternaciónais .asistirán numeroCríticas ao
noutras ocasións que se segue
vamente os esforzos de reduci- sos convidados entre eles os reactual governo
"o. acoso d.<? xustí?ia" pensa ;~tidos sectores da pequena e me- ·presentantes d~ várias nacións
integradas na CONSEO e nume- ·
r~rse e, ate, pedir asilo pol1t1co
dian~ burguesía nacional para
O BNG critica tamén nesta pofora.
D
dotarse dunhas plataformas polí- rosas perso_nafidades galegas. o
néncia ao actual governo resu-

TROCA DE ALCALDE

Mália o apoio do PSOE, PP e CDS ao anterior alcalde

Trunfou a moción de censura·en· Carnota
Cos cinco votos do BNG e
os 2 da CPG, Brea Beiro
resultou elexido novo
alcalde de Camota,
consumándose asi a moción
de censura contra o anterior
alcalde, Ramón Noceda,
que recebeu o apoio do
PSOE, PP. e CDS, nunha
sesión na que non se
produciron incidentes a
pesar da gran tensión
existente.
O episódio da-moción de censura contra o alcalde de Camota e
todas as vicisitudes até celebrarse b pleno, son unha mostrado
panorama poi ítico _· 9e moitos
concellqs galegos, donde se remexen as cuestións personais
coas políticas e os intereses de
todo tipo.
.
Só asi se entende que os parti-

dários do alcalde censurado, Ramón Noceda, que expresou o
seu recoñec1mento para viciños
do concello ex-militantes do Grapo ou presuntos compoñentes
do EGPGC, coreasen as intervencios do concellal do Partido
Popular, ou que o edil do PSOE,
Saavedra Villar, acusase ao BNG
de non ter ideoloxia, indo máis
alá e afirmando que nas eleicións
"vótase ás persoas e non' aos
partidos".
Tanto Ramón Noceda como
os seus partidários aproveitaron
o pleno para arremeter contra o
BNG ao que acusaron de "desfacer o nacionalismo" entrando
~ogo en acusacións particulares
contra os diferentes concellais,
senda un dos máis criticados
Lago Lago; da CPG, aoque calificaron de "animal político acabado". Sairon tamén a relucir as
ameazas denunciadas nos dias

anteriores ªº pleno, ainda que,
esta vez, ·fose o acusado Silva
Sande, (que tiña proferido insultos e ameazas publicamente) o
que afirmara que tivera ameazas
e propostas para cqmpralo.
Ramón Noceda tentou tarñén
apresentarse na sua intervención
como unha persoa sen ideoloxia
(apoiando a HB "porque a cúpula
do BNG non tiña claras as ·causas e el rion sabia a que aterse"
ou indo nas listas desta formación "porque o enganaran persoas que agora militan en sindi.catos españolistas") nun .intento
por aparecer como un alcalde de
"todo o povo".

lncapacidade, abandono
de responsabilidades e
incumplimento de
funcións
O novo alcalde Brea Beiro xustificou a moción de censura en

tres pontos: a incapacidade política para governar por parte de
Ramón Noceda, sinalando que
esgotaran todas as vías c;le consenso; un ha acción .municipal
b~seada en acións personais
que responden a intereses mui
·particulares asi como o abandono das responsabilidades como
alcalde, con auséncias reiteradas
no cumplimento das suas funoións e at1tudes que "causan un
grave desprestíxio e unha franca .
decadéncia a imáxen da institución municipal".
No tocante ao seu programa
de governo afirmou que seria o
mesm.o co que o BNG se apresentou ás eleicións.
, O pleno no que estiveron presentes vários dirixentes e alcaldes do BNG, acabou con abuci1eos dos partidários do ex-alcalde. Agora é de esperar que os
ánimos se apaciguen.
D

• Máis dun centé> de obxectores de conciéncia de
Galiza manifestáronse diante
de Capitania na Coruña ou luns
día 20 de Febreiro, para protes- tar contra a Lei de Obxeción, asi
como contra a prestación de servícios sustitutórios e contra o
Consello Nar.ional de Obxeción
de Conciéncia, ao que non recoñecen.
Dous dos concentrados, Pedro Lamas e · Ricardo Conde,
apresentáronse diante das autoridades militares para recoñocer
a sua situación _legal, indicándoselles que ainda non tiña sido
dictada unha orde de busca e
captura, polo que quedaron en libertad~.
D
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Rexeitado o informe que ~xculpaba aos traballadores de
Alúmina, poderia remitirse ao Tribunal Superior de Xustícia

O·Governo .a dmite como ''irregulares" as partidas de
200 millóns-aprobadas no último Consello de Albor
cada referente a operacións· da
A detradeira actuación do
Villanueva Cendón:
Consellaria da Presidéncia, que
governo Albor e unha das
'É_unha argú_c ia política'
entón
dirixia
Villanueva
Cendón,
primeiras do que na
Villanueva Cendón, centr-o da
, por un montante total de 200 miactualidade preside
atención da sesión por ser o titullóns de pts. Entre estes . gastos
(3onzález Laxe, foron os
lar.da Conselleria da Presidéncia
habia cantidades por importe de
argumentos de debate no
78 millóns de pta. para "acondi- cando os f eitos post os en releve
'tamén derradeiro pleno que cionamento e mobili,ário." da de- por Beiras, retou a Beiras a levar
o- asunto aos estamentos que
vandita Consellaria.
· o Parlamento galego ·
xulgara oportt:mos, minimizando
Por citar alguns: gastos nos
celebrou esta semana no
a
importáncia do emprego ábusidespachos
da
Consellaría
da
Pazo de Fonseca. A cámara
vo da convalidación de gastos.
Presidéncia, das delegacións de
traslada a sua sede ao
Para o deputado popular os
Vigo, Pontevedra e .Ourense,
antigo cuartel da Rua do
gastos aprobados eran referendeste mesmo departamento,
Horreo. Pero denantes de
tes a necesidades perentórias do
asesoría xurídica e despacho do
servício e en nengun caso afecabandonar Fonseca os
pre$idente.
taban tan só ao seu departamenUns gastos que se aprobaron,
deputados galegos fixeron
to.
segundo Béiras, sen procediunha refiexión sobre os
Manancho, enfermo e cáseque
mento
regulamentário
e
sen
fisacordes de executivo Albor
extenuado, gasto esforzos en
calización
prévia,
abusando
do
no seu derradeiro consello
sistema de convalidación de · defender a honestidade de Fere unha análise do asunto
nández Albor, ausente da cámagasto.
Casón que non remata de
ra, asegurando ademais que o
Unhas decisións que tomaba o
tema estaba magnificado_e que
solpren_9e.r a _este país.
governo Albor cando tiña os dias

empresa de Alúmina-Alúminio.
Neste senso o deputado do BNG
na cámara asegurou que a culpa
foi toda a empresa á que tamén
á que tamén responsabilizou da
demora que se· produciu no rearranque das cubas electrolíticas
por ter despedido ós traballadores.
Xosé Manuel Beiras anunciou
asemade que solicitará que o informe se remita ao Tribunal Superior de Xustícia da Galiza, para
que se abra un sumário e se nomee un xuiz especial.
A proposición non de lei do
PSG-EG pretendía que o Parlamento instase ao governo galego
a estabelecer, á vista do informe,
as responsabilidades políticas
das autoridades implicadas.
Randulfe defendeu coa paixón
aos membros do comité de empresa, e pretendeu que o govertodo era unha montaxe política no asurhira a sua defensa e xes·contados e que tivo que afrontar
de Beiras.
o governo Laxe con grandes difitionara a sua readmisión.
No primeiro caso o deputado do culdades, en palabras do actual
O deputado nacionalista pola
Sen embargo os deputados do
BNG, Xosé Manuel Beiras pre- conselleiro da Presidéncia. Gonsua parte teimou en que non
PNG, CG e Psoe non reaccionatendia que
cámara fixera un zález Mariñas confirmou e ampensaba levar o.tema ao xulgado ron nin coa preséncia na cámara
exercício de pedagoxia política,
xa que a postura do BNG é que dalgúns dos traballadores de
pliou os dados aportados por
suscitando unha reflexión sobre Beiras ao tempo que aseguraba
estos asuntos se resolvan na cá- Alúminia e empregáronse a fona ética política do poder. A cou- que a convalidación é un acto
mara, algo que non podia dicer do pa_ra que a· cámara rexeitara
sa quedouse nun intento porque xurídico lexítimo, ainda que políVillanueva Cendón. Asegurou ta- a-proposición de leí dos nacioñaa colaboración foi mínima malia ticamente p0dia ser reprobábel
mén que non' foi á cámara a en- Jistas.
que o que se trataba foi un "re- se se abusa del.
sañarse con- ninguén e que non·
·
.
'Sár:ichez Castiñeiras de CG e
núncio" do governo Albor cando
ian rodar cabezas, e xa que logo António Carro do PSOE calificaMariñas xustificou a actuación
tiña os dias contados.
non fixo xuícios de valor nen ron o informe de falto de obxectido actual goyerno amparándose
acusacións veladas.
No asunto Casón a atitude dos en que · só tiña que pagar aos
vidade, insuficiente, anacrónico e
partidos que sustentan o execu- acreedores e así o fixo.
Cason
inopor:tuno. Coinci9ian asi coa
'tivo Laxe volveu a impedir que se
Xosé Manuel Beiras incidiu· en
postura que en Madrid defendeu
Pero a Gámara abordaba famén
afonde nas responsabilidades
que non se respeitaron os proce- unha iniciativa dq PSG-EG que
o ministro de Transportes José
das autoridades na falta de coordimentos administrativos e se in- pretendia que o Parlamento asuBarrionuevo ante o Senado.
denación administrativa e na · correu en defectos na tramita- m ise as conclusións do informe
Os grupos que apoian ao exeprovocación do pánico nos cidación de expeden.tes. Ademais · elaborado pala-comisión · que incutivo Laxe pecharon filas en
dáns. As suas señorias non que- non se respeitou a lei de procedi- vestjgou os sucesos que arrocontra do informe e da usa toma
ren ouvir falar do informe elabo- mento administrativo. Causas toen consideración, á que mesmo
dearon o embarrancamento do
. rad9 pola Comisión que investi- das que, a xuício do deputado Casón en Fisterra _e as suas poschegou a apoiar nalguns aspee-:
gou os sucesos que arrodearon nacionalista, son unha ' ilegalida- ter_
tos o voceiro do grupo popular
iores consecuéncias.
· ·
o embarrancamento do Casón de e poden aconsellar a esixénVázquez .Portomeñe.
Un informe que no ·seu dJa sa·en ·Flsterra, aló por Decembro de cia de responsabilidades.
As verdadeiras vítimas dp Cacou á .luz A Nasa Terra e no que
1_987, un informe aoque se califisan, os traballadores de Alúmina,
· Beiras perguntouse se o go-: se responsabiliza ás autoridades
ca de pouco obxecti~o.
·
voltaron a San Cibrao coa sensaverno galego pensou en denun- de falla de coordenacíón admición de qué nda muda na Galiza
O deputado do BNG ·na cár.na- ciar as anomalías apontadas por . nistrativa e de provocar pánico
e de que desde os partidos no
ra galega pretendía que se con- se fosen constitutivas de delito, nos cidadáns.
governo setenta enterrar definitifirmaran as partidas aprobadas e cqr:no queira que o executiv9
Un informe que revela imporvamente o asunto Casan , ainda
polo governo Albor no derradeiro laxe non o fixo neste longo ano tantes dados descoñecidos até
que os seus restos materiais siconsello da Xunta celebrado o 17 que leva transcorrido desde en- agora e abre novas incógnitas
gan aboiando nas costas de Fisde Setembro de 1987.
.tón, matinará na posibilidade de ·sobre os conflitos desenvolvidos
terra-, como testemuña acusadoEsquematicamente, o executi- apresentar unha moción para nos dias posteriores ao suceso.
ra.
[]
vo aprobou daquela urihas con- que -o governo faga algo no seu Referéncia expresa ao despido
validacións de gasto, nunh_
a ta- seo ou no parlamento.
.XAN DOCAMPO/COMPOSTELA
dos traballadores e comité 9e

a

"cou aos dirixentes de;> seu partido, o PSOE, que mantiveron
unha reunión coa Executiva Federal, para e.smolar millores comunicacións para a Galiza. A
protesta do rexldor compostelano ven dada porque Compostela
quedou tora das peticións pois
"ainda que lles entreguei a chuleta deberona de estaviar", afirmou, opóndose, ao mesmo tempo ao proxecto do lnsalud de
construir en Compostela un hospital, pero ocupando mentres, o
·Materno Infantil.
Polo demais González Laxe e
Sánchez Presedo que, polo que
· se ve non teñen nen aceso aos
ministros; viñeron facendo propaganda de que se fan facer
duas autovías, mellorar as comunicacións por tren, construción
do gasoducto, ao tempo que o
governo lle contestaba ao deputado Guerrero que non sabta
cando chegarian aqui estes pro~
xectos , é dicer, que ainda non
están programados.
No Congreso dos Deputados
Senén Bernardez que tan ben lle
dá á vea nacionalista como a esquece totalmente, pactotJ unha
transaccional cun PSOE que afirma que Galiza é a comunidade
na que máis se inviste en estrade.
[]

• Mariano Abalo, Secretario Xeral do PCLN e concellal de Cangas, será xulgado duas veces en cinco
dias tras ser denunciado por
desorden público e desacato ao
governador civil.
O primeiro destes xuícios, calificado "de faltas", terá lugar o 3
de Marzo, a raiz dunha denúncia
que interpuxo a Guardia Civil,
contra iste concellal, así como
contra o resto dos membros da
corporación ql,Je participaron no
conflito da Alameda.
O segundo xuício terá lugar o
dia 7 do mesmo mes. A acusación · do fiscal baséase en que
Mariano Abalo lle chamou ao governador Xurxo Parada "enano e
anormal".
[]

• O xuiz de Vilagarcia decretou orden de busca e
captura contra o ex-alcalde de O Grove, Bea Gondar, para ingresalo en prisión
como autor dun presunto delito
de calumnias con publicidade.
Bea Gondar, que se ·encontra
en paradeiro descoñocido desde
.. hai máis de un ano, parece que
en Arxentina, afirmándose no
Grove que anda vendendo as
pertenéncias para ir a vivir ao estranxeiro, proferiu acusacións e
insultos contra membros do PCG
da sua localidade.
Ademais desta resolución xudicial pesa tamén sobre Bea.
Gondar outro proce3amento por
. presunta prevaricación e por su- ~
posta malversación de fondos
municipais no transcurso da sua
xestión como alcalde. Outro dos
procesos que o_afectan é un sumário instruido por sedición. []

lli Prémio .Dez de marzo a
Dez anos de loita obreira.
O Clube Cultural Adíante acordou conceder o "Prémio 1O de
Marzo" á Asamblea de Traballadores de Ascon, "pala sua cónstáncia ao longo de dez anos de
reivindicación e polo seu carácter solidario e combativo".
Este prémio que consistirá
nunha pequena estátua, obra do
escultor Francisco X. Pérez Porto, celebra asi a: sua primeira edición e será entregado no. transcurso dunha cea a celebrar en
Compostela o vindeiro 9 de Mario, véspera do Di& da Clase
Obreira Galega.
· []
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Entrecrúzanse acusacións de intereses ocultos

Os viciños dó Carqueixo
enfréntanse ao cOncello
por culpa dun povoado xitano ·
O bairro do Carqueixo en
Lugo leva tempo a ser
notícia. Primeiro faino pala
oposición a que se
construise ali o vertedeiro
de lixo, agora porque o
concello pretende facer
unhas vivencias dignas
para os xitanos ali
asentados. As acusacións
entre os viciños opositores
crúzanse , dia a día con
máis forza, denunciando,
uns e outros que, por
detrás, hai intereses
criados, mentres o
problema cobra cada vez
máis viruléncia que pode
chegar ao enfrentamento.
"Hai máis de vinte anos os xitanos estaban asentados nos
arrabaldos de Lugo en chabolas cubértas de plástico . Agora
viven no povoado do Carqueixo
por unha iniciativa de Cáritas,
de quen era presidente, daquela, o ex-alcalde, f\iovo Freire,
que, co acordo da corporación
asentou aos xitanos x'unto ao
vertedeiro. Eles son hoxe cidadáns de Lugo ; hai várias xeneracións de xitanos lugueses .e,
alguns,. falan galega millar ca
min. A polémica ven dada porque unha parte dos viciños está~ a axitar e a criar problemas,
afirmando que aquelo é un foco
de drogas, de quinquis e delincuentes". Quen asi fala é Xan
. Fernández, concellal do PSOE
e Delegado de Asuntos Sociais.
. Agora o concello ,pretende
·"facer unhas vivencias dignas
para este colectivo de cida.dáns", opóndose parte dos· viciños próximos ao povoado xi_tano do Carqueixo, que, precisamente, veñen tendo xa desde · hai anos, un contínu~ enfreritamento cd Concello por
mor. do asentamer.to do vertedeiro de lixo.
A cabeza visíbel é o Presidente da Asociación de Vioiños
_do Carqueix·Q, señor Cabanas,
que acusa o Governo Civil · "
. Concello e Xunta_de estar po~ .

a

tenciár a droga. Diante desto
"nunha asamblea próxima veremos o que se fai; se o alcalde
1non destrue todas as chabolas
novas que fixeron, os viciños
terán que tomar medidas contra deso".
O enfrentamento sub~ asi,
dia a dia, de toemperatura, á
par que as acusacións. Se desde o concello, que afirma que
por detrás da protesta vecifial
hai moitos ifJtereses criados.
"Persoas que compraron fincas
a baixo précio-e agora intentan
botar dali aos xitanos pois pensan que subiria asi o précio e
farian u.n gran negócio; os viciños opositores negan tal acusación devolvendo a pelota ao
afirmar como Cabanas que "o
negócio é deles!. Sabemos que
hai uns negócios por ·detrás
que son grandes. Esa xente
que está por detrás non dá a ,

cara, só saben mandar artigas
a prensa, escritos cirticando
aos demals. Eses son o.s verdadeiros culpábeis, eles son ·as
que levan os miilóns. Os · xitanos só son uns distribuidores".
As acL,Jsacións de- que "alguén es~á chupando algo"' que
formula un viciño, mestúranse
con outras nas que se afirma
que "o problema é gordo, hai
xeringas tiradas por aí adiante,
non se pode ir aos prados, pácennos as fincas ... " ao tempo
.que acu~an a Xoan Fernández
-"ao que hai que afeitar ben
afeitado"-, de non inteirarse
de nada.
'
Manifestan non comprender
tampouco como "xitanos que
marren noutra província os ve.:
ñen enterrar aqui a Lugo", criti~ando que se esteña tratando
de ampliar o cimen~ério e "deixan e.nterrar a esta xente de
.~.

fóra"; aínda que iso si, todos
· • Por primeira vez despn~gan ter nada contra qs xitapois de dez·ano.s os trabanos e, ainda máis, intensamenlladores de Citroen de-Vigo
te; ser racistas.
.
saen á rua. Esta postura reivindi- -"Eu non teño nada contra
cativa con paros case totales
deles, pero é imposíbel", afirma.
nos talleres, que a empresa reunhá veciña.
coñece nun· 37 por cento en foda
-:"Témolos aqui desde sema factqria, débese a que o sindipre e xa sabemos como fan",cato amarelo SITC firmou o contércia outra.
·
vénio
unilateralmente
cunha
suba do 6 por cento. Celebrado
Para o ,concello o ·
lago o referendo gañou a opción
problema é o da
defer:rdida palas demais centráisdlscri mi nación
sindicais, contrarias á firma, polo
Desde o cori_
cello afírmase que
que decidiron convocar paros de
non se. trata de criar un novo
tres horas diárias.
povoado xitano', "ese núcleo xa
Esta _non só é a prime ira vez
. existe, só se trata de criar un
en
dez anos que os traballadores
bairro para un grupo ~de perde Citroen ·saen á rua, senón qu8
soas, de erradicar o chaboliso sindicato amarelo, colchón emmo" ~
presarial, se ve desbordado toPara isto o concello fixo un
talmente.
estudo e apresento~ . un proOs trabal_ladores, na sua manixecto, conseguindo que nun
. testación do mércoles dia 22
presuposto que ten de consigcongregáronse diante dos xornación 11 O millóns de pesetas
nais Atlántico Diário e Faro de
lles concedan 85 mi"llóns de
Vigo queimando e~emplares
·
subvención.
desfE¡s diários e.n protesta . pola
Con estes cartas acordoyse
política informativa, que, segunfacer vivendas adaptadas á sua
do os traballadores, ou siléncia
forma peculair de vida e á süa ·
totalmente os· feitos, até o p.oñto .
cultur~. "Vivencias ·de planta
de que -ninguén sábe que están ·
baixa, 9un pátio pechado, para
en folga, ou dan a versión da emfacilitar a sua integración", afir,. presa, pois o único que parece
. ma Xoan Fernández quen coninteresarlles son os contratos pusidera ainda asr que o problema
blicitários con esta firma de coé difícil, pero $e.ria imposíbel se
ches.
o.
os "metésemos nun bloco de
__214 vivencias sociais, pois non ·
están afeitos a vivir en casas • A direcc.i ón cio estelairo
elevadas".'
Barreras aminéiou a susPero no proxecto do concello
pensión de emprego e soldo
comtémplase tamén o comezar ·
durante 60 dias para os 23 mema. traballar con nenas e mozo$,
bro? do comité de empresa. O
· pois o problema para Xoan FerINI, propriétário da empresa, innández "non é que sexan xita,formou que incoou expediente
nos, senón que están marxinaaos trabal!adores por ter impedidos; trátase de dignificar a sido o traslado das pezas do .altuación, de traballar socialmenmacén de reparación de mótote con ·cidadáns", criando un ha
r.es, cu1pándooos de- que, con tal
equípa interdisciplinar".
actitude, impeqiron que Barreras
. poda E?Xercer eomo talller autori"Queremos que nos
zado de reparación de motores _
fagan casas pronto",
MWM.
peden os xitano~
O presidente do comité, Ánxel
O alcalde dos xitanos non quer
Gonzalez, manifestou ao coñotalar do asunto "pois do concecer a sanCión que o -que pretenllo dixéronnos ·que non talásede o ~NI e dividir aos represenmos · con ninguén do tema ... - tantes laborai~ .para, desta forma, continuar o desmantelamennon queremos perxudicar a ninto do departamento de reRaraguén. Sentímolo!".
ción de motores, instalado no inPero outros veciños si que
terior do asteleiro de Vigo.
talan. "Queremos que nos . fagan as casas ·pronto ... ímolas
O INI apercebe, ademáis: .de
coidar moi ben,. sen barreduras
de~ido. Tentan repetir d~sta
nen nada ... ;Queremos ter un ha
maneira .o caso de Alúmina-Alucociña, para lavar a ·róupa, sermínio, cuns comités xa amedren. ·vícios· tamén.~. agora nen · se'-tados, · culpando aos . responsáquer ternos auga, levamos tres .
beis dos traballadores, cada-vez
meses .sen ela... antes viña un
que se opoñen aos desígnios
'Camión para enchernos o . deo
empresariais. ·
pósito pero . agora non nola
_'
traen".
Afirman contundentemente
que non traballan en nada ilegal
e que a chatarra "paga a.pena
moi ben, pois vendemos a cha_pa a · 100 pesetas e os f erras a
9 pesetas:.. pero deso (droga)
.
non sabemos nada".
Xoán Fernández pensa que a
oposición dos viciños do C"son
unha minoria, encabezadas por
un horne que, .realmente, é un
axitador profisional, podes chamarlle· asi pois é un home que
plantexou cincuerita mil problemas: que estivo en . UCD; logó /
• Unhas ·
cincocentas
.entrou en · AP, quixo entrar no ··
persoas manifestáronse o
-PSOE ... . un home .que, de verdom:ingo dia 20 de Febreiro en
dade, non merece moito resp~i
Compostela a favor da liber:tade.
to como persoa individual".
de expresión nos meios de coEntre acusacións mútuas,
municación #públicos e contra a
que cada dia son máis fortes; ·
discriminación de Maria Teresa
entre a esperanza dunhas famiNavaza na TVE-G. .
lias que pretenden cambiar
Quince organizacións convopolo menos de casa e doutras
caban esta manifestación na que
que ven un perigo no povoado
se corearon consignas a pral da
de xitanos, élS causas, calqüer
libertade de expresión .a da utilidia, poden chegar mái.s lonxe:
zación dos . meios públicos g_
aleo enfrentam.e nto non é imposigo?· por parte do PSOE.
bel.
.O
- E de resaltar 1Jue~ a esta maniF. ARRRIZADO/LUGO
festación so as:5ti:on meia dúcia
de xornalistas.
O

"Na Gariza hai sectores do
empresariado que poderian
estar interesados en chegar
a acordes coas centrais
·
nacionalistas na medida en
que existe interese coniuri
de frenar a penetración das
multinacionais", Quen asi
se expresa é unha das
persoas quemáis está a
facer polo abandono do
"principismo" e o
esquematismo que
nalgunha época pasada
caracterizaban as análises ·
da realidade qúe facian os
sindicatos. Xesús Seixo, 36
anos, apostado ante a mesa
do secretariado de zoria da
· lntersindical de- A Coruña,
fala coa esperanza da
reunífioación sindical, da
falta de entendimento entre
o PSOE e a UGT, do mal
que fai ao,; nacionalismo a
estratéxia cio EGPGC ... E
non ve o dia de poderse .
adicar á súa profisión é
afición: a bioloxia e o estLJdo
da n~tureza.

'Q SINDICALISMO
DEBE PROCURAR
NON QUEDAR
APARTADO DE
NENGUN TIPO DE
NEGOCIACION ANTE
A CHEGADA DA ACTA
UNICA E O
REFORZAMENTO DA
REFERENCIA
ESTATAL' '

1

'A mobilización do dia 26 ven relanzar a idea nacionalista do 14-D'

Xesus Seixo
Membro do ·Secretariado Nacional da l'NTG
que desde o ponto de vista económica,
defenden intereses claUnha das diferencias fundaramente enfrentados aos d~ste
mentais que no seu dia se intersector empresarial. Con todo o
puxeron á hora de acadar un
difícil que é, debiase tender a alacordo ·con UGT e CCOO foi a
gun tipo de acorde a este nível. ..
estratéxia de pacto social que
En
canto a esas .diferéncias cos
defendían eses dous sindicatos.
sindicatos de implantación _esA visión do sindicalismo naciotatal...
nalista era outra, mais, ·que forEles pretenden darlle ás protesmulación· ·p odaría ter o "pacjo
tas -un caracter claramente unisocial" .no noso país?
Se cadra sería posíbel chegar formizador, tendente a que aparezan as mesmas reivindicacións
aqui a pactos ou acordes cunha
parte do empres;:iriado. Eu en- .en todo o estado, como se a problemática laboral non tivera difetendo que hai sectores do peréncias nas diferentes nacións.
queno empresariado que podeNo tocante ao pacto social nós
rian estar interesados nun momento determinado· en chegar a creemos que, á vista da experiéncia, esa política sindical fraacordes coas centrais sindicais
casou, cando menos para unha
nacionalistas na medida que poparte dos asinantes dése pacto:
demos ter un obxectivo comtm:
enfrentarnos x1,mtos á política de para os traballadores. Non asi
penetración_ das multinacionais - para a banca e os grandes capina ·Galiza. lsto, por suposto, non talistas a quen lles foi moi benefiten nada ·que ver coa filosofía
que anima a CCOO ·e UGT no
seu pacto social. Tamén é certo
que por parte da lntersindical
non ternos profundizado no debate destes temas, que me parécen fundamentais de cara ao futuro. Se analisamos os probleQué é o que xustifica a conmas que están tendo sectores
vocatória da _manifestación
tan importantes na nasa econonacionalista para o día 26?
mía como a madeira ·au o pequeno comércio, está claro que eses
Un ha política· de emprego espequenos empresários teñen obpecífica para Galiza . é unha ·
xectivos comuns cos traballadovella reivindicación. Un Plan
res, que se materializan en mo· de Emprego que deberan eladernizar e · relanzar as_ suas emborar tanto o governo como
pres-as frenando asi a agresión
.as -forzas sociais, conxµntadas inultinacionais. Irnos ter que
mente. Hai factores como as
dar este debate de cara ao futuconsecuéncias da entrada na
ro, pero eu recoñezo que non é
CE, o desmantelarnento de
un _tema fácil, primeiro porque
instalacións fundamentais na
ca'ndo se f ala destas causas acindústria deste país, .que tan
túase con moito esquematismo,
do Plan de Emprego unha nee segundo porque o prório emcesidade acuciante. Se a iso
presariado está moi pouco orgasumamos, por exemplo, a ponizado e ten moi pouca formalítica de ail:amento de Galiza
ción política. Quero dicer, que
que se está perfilando en Manon distinguen a sua ideoloxia
drid. con respeito ás comunidos .seus in~ereses · como pequecacións físicas, ternos por muí
nos empresários. ·confunden
necesário relanzar o proxecto
todo e están optando . poi íticanacionalista. Arredor do 14-0
mente por alternativas coas que
desenrolouse urtha dinámica
poGcn coincidir con determinasindicai de daros tintes estados aspectos id~olóxicos, pero·
•

ANTÓN PRIETO

cioso. CCOO e UGT fuxen deste
debate e ademais pretenden que
o resto dos sindicatos avalen o
seu xeito de facer' sindicalismo.
A min paréceme realmente grave, sobretodo porque levaría á
confusión dos traballadores; decíndolles que empresários . e
obreiros teñen obxectivos comuns, limando asi a loita de clases. Chegar a este tipo de acordos coa banca e as multinacionais é renunciar aos nasos próprios intereses de clase.

.'Non quedar
descolgados'
Coa temperatura política que se
está acadando nas negociacións e contranegociacións que
se están levando a cabo coa
Administr:.aéión Central, existe o
perjgo de que os sindic~fos na-

'A campaña da CXTG e INTG
·está chegando .ás empresas'
tais aos que precisábamos
darlle un sentido nacional, en
función das necesidades deste país. A raiz do 14-0, CXTG
e IN!G puxémonos dacordo
nos contidos Goncretos que
nós lle íamos dar ás mobilizacións e .que se resume no
lema utilizado "Galiza unida
pala industrialización é o emprego". A campaña está chegando ao naso carpo social,
. ó cal quer dicer que está chegando ás empresas e iso é o
·fundamental. Tense pensado
ademais .levar a cabo unhas
xornadas en Abril ou Maio sobre os factores qué.inciden no
emprego e as álternativas que
se poden adoptar ante ese
problema. Delas sairá un documento de traballo. ao que se
dará publicidade e. tentarase
que xere un froiHfero proceso
de discusión entre delegados .
e afiliados.

cionalistas fiquen eclipsados
polos acontecementos que irradian desde Madrid.
É certo, cáseque -todo se está a
plantexar a nível · estatal. Apreséntasenos un problema grave
que vai reforzar o marco de referéncia estatal e mesmo europeu
cando '1º ano 92 entre en vigor
a Acta Unica.
Nese sentido , o sindicalismo
nacionalista ~en que afrontar o
grande reto de non quedar descolgado de neng1:m tipo de negociación teña o ámeto que teña.
Para isa ternos que procurar mecanismos ql;Je nos permitan unha
preséncia. E un reto que cobra
moita máis importáncia con vistas ás eleicións sindicais do ano
90, na medida que o sindicalismo nacionalista poida ser considerado como "máis representativo". Non podemos quedar ailla-

dos, sobretodo porque non. podemos deixar que os problemas
dos traballadores galegas queden diluidos nos programas dos
sindicatos- estatais.
Neste sentido cobra importáncia a· posibilidade da reunificación das duas centrais nacionalistas. En qué ponto se atopa
ese proceso?
Nós ternos o tema moi meditado
e ternos dado pasos importantes
ao respeito. Dalgunha maneira
estabamos abrigados, dado que
os feitos que deron lugar á aparición da CXTG están aí, e pareceunos que a lntersindical tiña
que dar o primeiro paso no sentido de facerlle entender á CXTG
que recoñeciamos, na parte que
nos corresponde, erras nese
proceso. O que está claro é que
tiñamos que nos esquecer do
pasado e mirar cál é o futuro que
nos agarda. UGJ e CCOO están
a reforzar -e ao governo interésalle moito ese reforzamento- o
marco estatal de relacións laborais, e se nós non conseguimos
un movimento que logre contrarrestalos e impar na Galiza unha
. dinámica diferente, irnos autorrestarnos bastante eficácia e
operatividade. Hoxe penso que
todos ternos a suficiente experiéncia para que no futuro non se
repitan os erras que houbo. O
país precisa dunha ferramenta
sindical moito máis forte e operativa do que son as duas centrais por separado. Eu non sei
cando pode chegar a fructificar
iso, pero estou convencido de
que o proceso se vai dar. O ideal
seria, un pouco polo que comentabamos antes, que o proceso
cristalizara antes das vindeiras
eleicións, recomezando a nova
etapa dun proxecto sindical realmente importante. Nós xa dimos
os pasos, e a CXTG no último
congreso deu tamén unha resolución tendente a plantexar un
documento no que se aborde o
tema que seria plantexado á
INTG. Só podemos agardar e seguir a traballar conxuntamente.
De seguro que asi tamén gañaria a eficácia para resolver esas
pequenas cuestións cotiáns de
xestión que tamén preocupan
aos traballadores ...
É certo. A parte de que hoxe un
traballador é moito máis fácil de
convencer para que se afílie a
unha central nacionalista e non a
unha e~tatal, simplemente por- que a práctica sindical demostra
que. os seus intereses son tidos
moito máis en canta; hoxe non
desmerecemos na resolución
deses pequenos problemas de
xestión. Ben é certo que ternos
moito que mellorar, xa que cada
ve4 son maiores as necesidades
dos traballadores, unhas necesidades que, en calquer caso es'tán garantidas.
Como se ve desde a barreira o
enfrentamento actual dos dous
sectores da chamada "família
socialista" española?
O conflito entre os sectores dirixentes do PSOE e a base . da
UGT rebasa o enfrentamento
meramente persoal. Trátase dun

\f.OLTAN OS VOCEIROS

A. Xunta deberá apresentar antes do 31 de Marzo
~n .Plan ante as Comunidades Europeas
.
.
-

CXTG e INTG· instan a Criación
dyn marco democrático para a .
elaboración dos plans econóinicqs ·
o 31

de marzo é,a data límite coa
que conta o governo autónomo
· para apreseritar un plan de desenvolvimento económico ante
as comunidades europeas ·co fin ·
de ter acceso as- subvencións
otorgadas pola CEE (Feder,
Feoga ...f. Este momento -é considerado apropriado palas centrais nacionalistas para a criación dun marco no que esteñan
representadas as distintas forzas sociais, entre elas os sindicatos, cara a elaboración dun
Plan Económico que sente as
bases de desenrolo dn comunidade. Ambas centrais sindicais
matizaron "que non estamos a
falar do noso programa, senon,
de democratizar a vida galega e
sinalar as responsabilidades do
governo de elaborar un Plan que
podan coñecer e analisar todos
os interlocutores sociais".
En opinión das cer.trais nacionalistas "hai que rematar coa
política oscurantJsta da Xunta.
Entra dentro das suas responsabilidades de poder público o establecer uns critérios económicos definidos, sobre os que todos podamos amosar o naso
acorde ou desacordo' . "Ternos
que saber -€ngaden-, cal é o
futuro que pretenden deseñar
para o noso país".
Na pasada entrevista co Conselleiro de Economía, Fernando
Salgado, ambas centrais alcanzaron o acordo de que o governo informe periodicamente dos
seus investimentos, facilitando
un seguimento dos distintos
apartados.

Manifestación o 26
A manifestación prevista para o
dia 26 en Santiago, e para a que
se agarda unha ampla participación, apoiará a defensa do mar-

enfrentamento cun claro contido
de clase. A política que hoxe
practican governb e dirixentes
do PSOE está claramente vencellada aos intereses das grandes_
empresas, e choc~ directamente
cos intereses da UGT. Apesar de
practicaren un sindicalismo máis
ou menos pactista, é evidente
que os afiliados da UGT son traballadores normais que están
sendo agredidos pota política do
governo e precisan dar unha resposta a todo iso. O c;::al quer dicer
que comeza a haber enfrentamentos reais pola defensa de intereses de clase ben distintos.
Qué opinión ten da atitude da
Xunta da ·Gal iza en todo este
problema? Desde fóra parece
un pouco p·asiva.
Home, hai que recoñecer que- o
governo galega ten ben pouca~
com·peténcias nestes temas;
mais tamén hai que dicer que, en
~spectos concretos nos que debera mostrar a sua vitalidade e
i"!lportáncia; non está compórt~ndose máis que como unha
simples sucursal dos plans de
·Madrid. Hai conflitos nos que
non teñen · feíto . absolutamente
nada. Aí está .o' caso de Sidegasa, que primeiro era /'fundamental'' para a siderometalúrxia gale-

Retoman na comarca

de Ferro!· a iniciativa de editar,
voceiros ~e pa~ido ci~ de sindicatq

'O partido informa'
O secretário comarcal de EU,
·As formacións políticas de esEnrique Barrera, anunciou que
querda e nacionalistas queixáronse. desde sempre de trato que .nos próximos meses editarían
novos voéeiros en Neda e Murecebian as suas propostas e al:ternativas nos meios informati- gardos, vilas onde esta formación cónta con un concf!lleiro en
vos de grande influérícia, tanto
no caso dos xornais ou ·rádiÓs de cada Corporación, que sumados
INTG e CXTG maniféstanse outJ:avolta xuntos o próxi'mo día 26
carácter· público como daqueles aos cinco de Ferro! co111pletan a
co mencionado, cara a elaboracuxa propriedade-é privada. Para sua representación institucional
unha definición clara de CG e
na comarca.
ción dun Plan Económico que
facer frente a estq. marxinación,
PNG. "Non poden criticar a dis.,
as centrais nacionalistas consin_
os anos 70, e paralelamente á
criminación en infraestruturas e
"Fene socialista"
deran debería centrarse funda. sibullición polític~ que se rexistalogo evitar calquer pronunciamentalmente na criación de emba no "yelório do dictador", calmento para non enfrentarse ao
Hai xa ·uns meses que saiu .á rua
prego.
quera organización por· míoima · o voceiro e<;hlado polo PSG-EG
PSOE". "Ademais, sir.ialan os
Por outra parte estas centrais
que fose a sua implantación edisindicatos nacionalistas, terán
de Fene· que leva por nome
contemplan a necesidade de , que definirse sobre os pontos
taba o seu xornal. Os militantes . ··'Fene socialista". Aparece cencriación de infraestruturas, soda ORT, PTE, OCE (BR} , PSP,
concretos , que apresentamos,
trado practicamente na sua tota-.
bre as que Galiza se encentra
UJM, JGR, e de moitas siglas
como é a eriación dun Plan
lidade na crítica a pequenos asna actualidade notabelmente
máis que · ainda permanecen no
Económico".
pectos da xestión municipal· do
marxinada. LNTG e CXTG apoiqn
panorama político saían os fins
.o PNG en concreto ten maniBNG que disgustan aos seguidotamén o potenciamento dos
. de semana ás ruas céntricas das
festado o seu "apoio con reser-·
res de Camilo Nogueira. Nas casectores básicos da econamia,
cidades e vilas oferecendo aos tro páxirJas do xornal de Esquervas" á movilizaación do 26, se
onde se requeriría unha .ampla
. transeunte$ o "voceiro do parti- da Galega dase un repaso a difeben non indicou en que consispolítica de investimentos públido".
tiari exactamente estas reserrentes aspectos da vida munici- ·
cos, asi como a necesidade de
vas. ·
Pero chegou a época do depal informando asimesmo da
tecnificación e modernización
Na mesma liña CXTG e INTG
sencanto- e con ela a desapat icomposición do Consello Local
dos distintos sectores.
. chaman a mostr~r o seu apoio
. Ción das siglas citadas anteriordesta formación poi ítica que non
á
s
·
mobilizacións
a
UGT
·
e
·
mente. As organizacións de esChamamento a CG,
acadou representación na CorCCOO, "non poden talar de
querdas que perviviron deixaron
poración feriense · nas últimas
PNG e sindicatos
marxinación ou de falla de emde editar os seus voceiros, ~en
eleccións ·1ocais.
CXTG e INTG instan especialprego e logo negarse calquer
p_or incapacit:;iade, ben por sentirmente no seu chamamento a
acción".
O
se xa a gosto ca trato recebido "Azos" en Cedeira
desde os grandes m~ios inforTamén. en Cedeira o BNG· edita
mativos.
o seu voceiro co nome de "Azos"
_,.) sindicatos e a patronal. Parece
que, segundo indican, "·quer re'TEMOS QUE
EU, PSG-EG, BNG
un organismo pouco operativo.
presentar a forza, o án[rho, a
ESTUDAR UN PACTO 'O EGPGC pon en perig_oContrariamente a esa tendéncia - vontaqe necesária para incidir e
que se observaba nos últimos transformar positivamente a reaSOCIAL GALEGO
proxecto sindicC\1'
anos, duns meses para aqui .dis- lidade local, e polo tanto a- realiCOS PEQUENOS
tintas organizacións veñ.en . de dade da Gali~a". O Bloque de
Un dos fitos que últimamente
~ EMPRESARIOS'
volver a editar voceiros en dife- Cedeira combina no seu xornal,
máis preocupan .aos membms
rentes pontos da comarca de Fe- a: información acerca 9as proda lntersindical é a estratéxia de
rrol. Desbotando posíbes in- postas realizadas nos últimos
ga, e logo de que chegaron .ao
vários membros do f;GPGC de
fluéncias preeleitorais -o "furor tempos en torno fl infraestructura
governo plegáronse aos condiapresentarse
públicamente
xornalístico" afecta incluso aos escolar· do município, a felicitacionamentos que viñeron de fóra
como significados. persoeiros do
sindicatos- só cabe atribuir este ción aos veciños de San Reman
e nen sequer recebían ao Comité
sindicato nacionalista. Ante iso,
fenómeno a un certo rexurdir da . por !impar colectivamente unha
de Empresa. Todo iso reforza
os voceiros habituais da INTG
actividade en diferentes loca'lida- fonte, e a censura por "clientelis- _
moito ante os traballadores a ne- . non deixan de pedir prudéncia
des de partidos nacionalístás e mo_ e caciquismo" ás ·atitudes do ·
cesidade das forzas nacionalisaos meios de comunicación para
de esquerdas. ·
· ·
alcalde Leolpodo Rubido (Alianza
tas' se queremos ·que todos se
que utilicen con responsabi.lidaO primeiro en" lanzar o se.u vo- Popular).
vexan beneficiados polas institu·
de as · informacións que teñen ceiro foi Esquerda Unida dirixín0$ "pinitos na pluma" tamén
. cións autonómicas.
,
nas súas mans. Seixo pensa que
A posta· en funcionamento do é "mui preocupante" que se vedoo cara a foda a comarca. Bai- alcanzan aos sindicatos, xa que
xo~ o título de "Esqueraa Unida
tanto a INTG como CCOO en
Conselló Galego de Relaci9ns ·xan involucrados "nuns métodos
Laborais parece unha boa notiinforma" e en formato tatíloide, a Bazan veñen de editar os seus
de loita que a central non com- .
cia de cara á consecución dese . parte e cos que non ten ·absoluagrupación .liderada polo PCG respectivos voceiros.. No . caso
marco nacional de relacións
editou 30.000' ex~mplares de un dos naciona~istas o "Eixo-Bazan"
tamente nada que ver. Con iso,
doble voceiro abordando a te.: vai xa polo ,seu·terceiro número,
que propugnan vostedes. É·.así?
o EGPGC· está poñendo en perimática municipál e comarcal. As contando un extraordinário que
· Poderla ser, mais quédase nun
g© o próprio proxecto sindical
páxinas nas que s_
· simple organismo consultivo cori
e abordaba a foi adicado a abordar ó"futuro.da
que· representa a INTG, o cal é
problemática local de Ferrol fo-. sección de fabricacións do estamui poucas competéncias e sogravísimo. Nós ternos como poron repartidas gratuitarnen~e nos le(ro ferrolán. Tamén nas últimas
bre o que se pode ptever que vai
sicionamento moi claro, dentro
dos órganos de· 'dirección; qe
ter un funcionamento mui pouco
buzóns da capital departamental, semanas Comisións Obreiras de
e aquelas nas que se sinalaba a Bazán sacou do prelo o sei..: vo-regular na vida económica do- apartar .de postos de responsabilidade · a calquer persoa involupostura de EU en torn'o ' á rein·- ceiro no.que igl!,almente se dá un
país. Neste- sentido é sintomático
dustrialización e á crise se envia- repaso aos temas de interés para
que a própria Xunta non teña nel
crada no EGPGC, e incluso exban as diferentes vilas da comar- · os traballadores da factoría reiterepresentación, ainda que teria pulsalo da Central. Non irnos ·
ca nas que a formación pol!tica . , randa as suas' disculpas, por poseguro moito· que dicer. Redúce- · permitir que nos utilicen como
liqerada por Julio Anguita ten re- síbeis fallas dé profesionaliE.lade.
se a acoller'a repres~ntarites dos· cobertura ante a soci~dade" O
presentación.
E.SANFIZ/FERROL

a

º·

1:
A NOSA TEB1lA
Nº 376 - 22 DE FEBREIR.ODO 1989

Como valenciana é sensíbel
ao problema das línguas e.
das. nacións asoballadas,
como filósofa é crítica,
criadora, ·suxerente, como
femin'ista é comprometida.
Céli'a Amorós', autora, entre
outras obras, da colección
de ensaios Hacia una crftica
de la razón patriarcal pensa
no feminismo como· unha
teoria totalizadora que non
trata de' reducir, senón de
iluminar no'vós recantos e de
aportar unha nova dimensión ,
ao pensa_
m ento .._ _
~~

·. 'Os xornalistas .
deben .manter aJta. a bandeira da ética'

Xosé ·Rei
Os Íneios son os que lavan a cara,
os que venden a ima~e. apresentan
o lado agradábel , son os que fan o
marqueting do sistema, baseándose nuri falso pluralismo. ·
O seu coñecemento ·dos meios
non permite quizá o optimismo a
respeito das posibeis alternativas.
"Hai duas trincheiras, tanto no que
respeita ' á empresa, como no to- .
cante ao individuo. Un xornaJista
non pode xogar na ambigüidade. o .
que pasa é que dentro do xornalismo está esfarelada completamente, por exemplo, a organización
sindical, cuns planteamentos míni-;
mos, seria necesária unha leí antitrusts, pois hoxe en dia isto é unha
pradaria ·sen lei, etc. Coido que ten
que haber unha postura reivindicá-.
tiva profisional, non gremial, pero si
"Tiven a honra de viver a experién- ética. Por outra parte non se pode
cia da prensa pública e máis o in- ir ao mercado aberto, pois eles tetento de criar un. proxecto coope- · ñen máis cartas e teñen todos os
, rativo con base na prensa pública",. médios, xunto coa posibilidade de
sinala Pepe Rei, hoxe redactor xefe facer boicot. Egin, por exemplo,
de Egín, "e dinme canta de que o desde que o PSOE ocupa·algunhas
sistema non trocou de donos e, 9ue conselleri~s perdeu nun ano 20 mi.se no~ .houbo ruptura democr~lt1ca · llóns de facturación~en publicidade,
na pol1t1ca, tampouco a houbo nos a Egín débenlle 70 millóns en submeios".
vencións do estado, as mesmas ·
Ao seu entender a liberdade está que recebe calquer outro médio.
encorsetada por uns consellos de . Quera dicer con _isto que hai que
ad~i~istración d_os_ ~eios que ter un público, un.ha b9Se- social.
c01nc1den_ cos prrnc1pa1~ detenta-- Egín non xoga a un falso pluralisdores do poder econom1co. Contra · mo ten unha liña moi clara como
isó loitou Pepe Rei na Voz de Eus- teñ~n todos os demais, po{s a inkadí, un proxecto cooperativo "que dependéncia· non existe, e en conquen primeiro botou abaixo foi o · secuéncia dlríxese a unha base soPSOE cando chegou ao ·poder". '· cial : popular~ que está por un cám"_Can,do · ~s FOP entraron en Rente- _
bio de marco políticq e de candi- .
na nos· f1xemos unha reportaxe da- cións sociais".
quelo, dado que ademais estaba- Significa iso non poder optar a
,mos ·xeograficamente moi perto. A máis público? Ou como se actua
min chamoume logo' o defunto se-: cando non existe unha base sonador Enrique Casas·e 9íxome que -cial tan demarcada?·
cursara ord_e a todas a~, c~sas do Compre que te dirixas ao teu públi.. ,
pavo d~ boicotear ~ penod1co. Da- co e ademais c:jue expliques as cirquela t1ven que de1xar de cr·er no cunstáncias, contextualizar as inpluralismo e convencerme de que formacións, ir ao fondo economisó habia duas trincheiras e de que caniente, socialmente, .dicer como
o plur?lismo non lle interesa ao po- son en: -realidade as causas e isa
d.e~,. se por este entendemos a po_
- dá lectores. Egin é hoxe o décimo
s1b11idade de que todo o mundo periódico do .estado, o que pasa é
teña as mesmas oportunida_des" .
que hai dados que prefiren non publicitar, · ainda que sexan de. fontes
. "É precisq
oficiais.
unha base social"
Pepe Rei insiste, por: último, na
Vostede calificou nunha conferén- importáncia de "manter alta a bancia qüe hai poucos dias ofereceu deira da ética", cando moitos profien Vigo, organizada polo Clube· sionais "preferiro'n baixar a garda e
Cultural Adiante, aos meios de acomodarse a postas ben remune- ·
comunicación como os relacións radas e a gabinetes · onde se lle
públicas do poder. Que quería di- lava a cara ao poder,_ coma se fose
cer con isto?
un produto máis de consumo". D

Xornalista galégo, membro do
consello de dirección do
periódico basca ,Egin, ao que
recalou despois dunha nutrida
experiéncia en vários médios
de prensa, Xosé Rei ou Pepe
Rei, Gamo se lle coñece, é un ·
exemplo de profisional sen
medo, perseguidor da notícia
alá onde se atope e pouco
dado a durmirse nos laureis
ou nas prevendas mal
gañadas. o seu paso polo
Pueblo Gallego, pala Voz de
Euskadi como director, polo
Globo ou por lnterviu como
acredita.
colaborador, ·asi o _

'O feminismo é de-sentido com.un, pero ten que se enfr

Célia Amorós
•
M. VEIGA
anos as femin istas teriamos sido
·oise que a onda conservadora · moi remisas ante isto, pois teriaque padecemos está a afectar ao mos dita aquelo de que era reprofeminismo ou a relacións como a ducir esquemas etc , agora seguiparella ou a família. Que hai de mos pensando o mesmo , pero
certo nisto?
eremos ademais que co feito de
Si, creo que se voltou de novo a que con ese mesmo esquema· saia
formas máis -tradicionais de vida a muner ao espáci o público , algo
de parella e as espectativas da se redefine dese mesmo rol. Que
xente nova, polo menos . de am- . a muller colla hábitos de preséQcia
plós sectores , volven estar orien- · nese espácio caído que . por si
tadas ao matrimónio. Eu. non creo_ mesmo é xa un factor progresivo .
que isto necesariamente teña que
·
afectar ao movimento feminista de
maneira qL!e para a muller o insti- 'JuuAN MARIAS
tucionalizar este tipo de situaCións
sexa r~trógrado ou mao per se. ESCREVEU LA MUJER
Houbo· temporadas nas que ~ as Y SU SOMBRA .
mulleres ·non o pasaban demasiado ben en situacións. moito máis IGNORANDO TODO O
fluidas ou chamadas progres dos QUE SE ESGREBEU
anos 60, e elas eran en boa medi- NO ULTIMO SÉCULO
da as vítimas de certas formas de
liberación por consigna, porque en SOBRE O TEMA'
moitos casos o ritmo ao que se
emancipa o varón .e a muller non Mullere in.stitucións
é o mesmo e .a parte máis feble
carga coas piares ~onsecuénci.as. · A institucionalización é perigosa
Agora ben, é cert6 que unha tóni- para o movi~ento feminista,?
ca conservadora xeral non . propí- Non creo de: forma maniquea que
cia unha conciéncia máis progre- as institucións sexan _más per se.
siva.
·
As institucións as veces dan ga-·
En que momento está, · segundo rantias aos·febles. Cando cpmpre
vostede, ;:i participación da mu- prectsamente reforzar a un sedar ·
ller no público?
qu·e neste caso é o 50 por cento
Estase a . convertir nun tema de da povoa.c ión e lanzar un has plamoda, que vaiari mulleres -en to- taformas de accións de discrimi. das as listas ... Nese sentido esta- nación positiva, todo ist9 non se
m.os a- aproveitar a competéncia pode facer seh plataf9rmas insti . entre os partidos do centro até a tucionai& Pero se- as institucións ·
.esquerqa. A importáncia que se lle se deixan á sua dinámica e o mo.dá, mesmo para as asociacións de vi·mento feminista non exerce
amas de ca.sa, de que saia a mu- unha marcaxe e unha presión,
ller · ao espácio público;. hai uns esas institucións teñen un has ihér-

cias e tenden a ser absorvidas
polo conxur:-ito institucional e a ser
máis sensíbeis a outras presións
guvern amentais, como se viu en
mulleres do Instituto da Muller
para as que certas consignas políticas do seu partido foron máis
fortes que o tirón da sua sensibili·
dade feminista e moitas veces no
caso de ac reditadas miLitantes históri cas.
Creo que hai que com binar a
acción institucional e a non institu·
cion al. A marxinália por si mesma,
nun sector como o das mulleres
no que fumos sempre impotentes,
xera impoténcia, senón ten institu·
ción~ sobre as que presionar.
Que entende vostede por feminismo como teoría totalizadora?
Eu ilustro isto. contando unha visión crítica do xuício de Salomón.
(Célia Amorós retírese en concreto
ao feito de que, independentemente de que o xu ício de Salo·
móñ estivese acertado . ou non,
fose o home o que determinase
quen é a verdadeira nai, caAdo en
todo caso seria moito máis natural
que fose a nai a que .tivese q~e
determinar quen é o verdadeiro
pai). Son as situacións nas que se
institueu o varón como o definidor,
o que asigna espácios -o poder
caracterízase por ser aguel , gue
distribue, -fixa e asigna espacios
aos, demais e institúese a si mesmo n.esa función ; senda por out~a
parte o que pon nome- pois tra·
tase de poñer en cuest1on. este
tipo: de 'prática, coma se non tuse
unha prática óbvia e pensar, ~e
'non se tivese instituido o varan
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'Os

VARONS NON
DEBEN·TER
PRESÉ_N_C-IA- N_O_ __
ÁMBITO DE
.
DECISIÓ~N-=,P_E_R_,__O_,S~lNO DE DISCUSION E
INVESTIGACIÓN'
como definidor, en como. se teria
enfocado este mesmo problema, a
que outros aspectos se teria sido
se ns íbel... En filosofia, concretamente, a história mesma do patriarcado pode ser unha élave de
interpretqción, do mesm,o modo
que o eo saber como está situado
un pensador a respeito da loita de
clases. Que a extración de clase
condiciona' un pensamento é ·a.lgo
que hoxe é asumido até sen · ser
marxista, pois no sistema patriarcal, no cal hai untia dominación
sexista, non cabe dúbida de que
a maneira na que un pensador se
situa .ante ese conflito ten que
sesgar o seu pensamento . dunha
forma ou outra·. O que ·se trata é
de saber, sen reducir as demais
perspectivas, de que modo eses
sesgos se poñen de manifesto.
' lsto non é igoal, por exemplo-, nunha época que noutr a e son matices que teñen o seu efecto rele.:.
vante no pensamento e que non
se adoitan a teren en conta.

'Unh~i"

chamada ao
bon -sentido·da humanidade'

Por que é tan dífidl reivindicar
a non discriminación do 50 da
· povoación?

· Unhas das cruces do feminismo
é ter que pasarse a vida deseo· brendo argumentos sutís,. sim-.
· FEMINISMO DEBE
. plesmente para recalcar a obvie- . EXERCER UNHA
dade. D~ sensación de impoténcia. Pero habia un varón moi lúci- · .MARCAXE SOBRE AS
do de finais· do século XVII que INSTITUCIÓNS'
era discípulo de Descartes que
se chamaba Poulain de la Barre
Non se pode desmontar logo
e que escrebiu en 1673 un trata-· racionalmente, senón. desmondo sobre a igoaldade dos sexos, tando eses intereses e esa vonbastante surprendente p.ola radi- tade. Tamén o problema da paz
calidade · das suas con4lusións, é de sentido co'mun ou o ecoloaplicando as ideas ilustradas, ra- xismo ou .a propriedade colectiva
cionalistas e cartesianas, . decin- dos meios de producción. Nindo que s~ ·toda a espécie ten o guen renúncia a .un .benefício vo"bon sentido", co~o característi:- luntariamente. Mary Wollstonca comun, téñeno as mulleres la- craft, unha feminista ilustrada,
mén, de aí que defendese o seu pertencente ao círculo dos radi.ac·ceso por exemplo ao sacerdó- cais ingleses, decia que. "o femi.:
cio O!J aos cárgos militares. -El ·nismo é unha chamada ao bon
decía', se.9uindo a Descartes, que . sentido da humanidade". Apelanos ternos que rexer polo xuício ba á obviedade do bon sentido ·
fündamentado, pola evidéncia e contra a. obviedade dos interenon polo perxuício·. E cal é o pe~ '. ses.
o

Non nos encontramos· ante unha
redor da autonocontradición
mía do feminismo, se por unha
banda se defende o protagonismo exclusivo da muller na sua
parcela e por outra ·se defenda a
inclusión da visión feminista en
todas as matérias?

ªº

aos intereses dos homes'

Si, é unha tensión que.o movimento ten que asumir e que moitas veces se resolveu dunha fo(IJla u_ni~
fateral e polo tanto mal. Eu creo
que a non preséncia dos homes
nos grupos feministas militantes
era óbvia durante un per-iodo, porque terian vido os listos de todos
os pártidos coas suas consignas
e ao ter hábitos de protagonismo ·
e seren as mulleres unhas novatas
terianse feito coa situación e xamais teriamos podido verdadeiramente controlar a nosa própria situación. A esixéncia número ·un
era que a muller artellara o seu
próprio discurso · ·colectivo. Creo
que nos ámbitos onde se toman
. decisións non teñen por que estar
os varóns, pero noutros ámbitos
de discusión, de investigación, a
non preséncia sistemática de varóns convirte de contado en guetto eses mesmos espácios e iso
non é d,esexabel. Nos rugares, sobretodo, de críticédeminista como
crítica cultural debe incorporarse
o varón, se o discurso feminista
· non quer ficar convertido en marxinal, de tics e. cliché, e converterse nunha linguaxe para intciadas
que non pode sequ~r ter preséncia social.

A discriminación dos sexos
na história do pensamento

ilustrados talan do "Contrato Socíal" din: todos son suxeitos do
Gontrato sosia!, pero despois reDe que maneira se manifesta a sulta que se retiren só aos váróns
discriminación dos sexos na his- cabezas de família. Pretenden que
tória do pensamento,· na _filoso- · o seu discurso é o da universali.d ade, pero logo ven o tío Paco coas
fia ... ?
·
rebaixas e as mulleres non entran.
A forma máís ·óbvia é a· dos rete- . Recoñéceselle o bon sentido pero
rentes dos discursos·. Cando .os · logo se tala de que .son moí apai.. xoadas etc. K9,nt por exemplo de·cia que. as mulleres e os nenas
son cidadáns pór natureza e
SAIDA DA MULU~R - nor:i
despacha o tema así nunha liña. E
ESPÁCIO
. non é só porque fose a sua época,
PÚBLICO, AINDA QUE · pois no seu círculo habia un ilustrado chamado Hipel que escrebia
SEXAN AMAS DE
que "mentres as mull~res tivesen
- privi.léxios e non direitos, ·non ·exisCASA,. É DE POR SI·.
tiría un ha ilustración verdadeira".
POSITIVA'
O tema da igoaldade era un xéne-

.'fi..
AO

rxuício máis arraigado? O de,
s~xo, ,o da desigualdade dos sexos. E o máis arraigado porque
se tunda en intewses, non é un
problema só 'de atitudes mentais.

'Q

. l -

'Qs ILUSTRADOS
DECIAN QUE O SEU
DISCURSO ERA
UNIVERS,AL, PERO
LOGO SO SE
REFERIAN AOS
VARÓNS CABEZAS DE
FAMÍLIA~
ro da discusión, sobre o que se
botou moita. tinta e non cabe dicer
por tanto que Kant non estivese
· inteirado. Cando un filósofo tematiza algo é porque o tema é polémico: c_ando Simmel se preocupaba tanto da eséncia do feminino é
· porque_estaba a discutir coas sufraguistas, cando Aristóteles tematiza a esclavitude na sua Política é porque unha rama da sofística, á que podíamos chamar de esquerda, xa tiña cuestionado que
houbese esclavos por natureza.
Para Célia Amorós, a discriminación de sexo, na história do
pensamento, descóbrese tamén
no descoñecemento de autores
importantes ou de libros con várias edícións na ·sua época que
acaban por desaparecer, mentres
son coñecidós outros de menos
relevo: ·
-·A inclusión dun ponto de vista
feminista na análise das obras, ·
amén de .enriquecer e redefinir a
_visión que se tiña delas,_ fornece
nori poucas surpresas: "As mulleres xamais se lles cita, nunca son
admitidas como interlocutoras.
Certos ·escritores nos nosos días
que E!SCreben sobre a muller, un
García Calvo ou un Julián Marias,
xamais to11.1an nomes concretos
de mulleres feministas _que escreberon cousas. dulian. Marias es- crebe, por exemplo, La mujer y su
sombra ignorando con toda desvergoña todo o que se escrebeu ·
no último século sobre o tema e
daquela escrebe as suas ocurrén-.
cias, cando nínguen se atreve
hoxe, con nengun xénero, a ·escreber sen ter visto o que pedantemente se chama "eJenco bibliográfico!', sen embargo eles a base
de filosofía de folla de calendário
volta.n a dicer que "o problema da
muller é de primeira· magnitude ... "
·e din 'cousas verdadeiramente pin~
torescas que l)On se atreverian a
oferecer en nangun outro ámbito".

(
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Santiago Pemán

I

'Ar~astramos défiCit de água, pero xa estamos en.tempo normal'
Pouco
amigo
. t
1 , · das previsión~ ,.
. me eoro ox1cas . a 1ongo
prazo, non se considera un
home político e por iso non ·
quer facer valoracións ou
análises das medidas que
se toman ou deberian tomar
f 't · d
.
para pa l1ar os ~ .e1 os a.
seca que a f ect a ao naso
país, "teño as · miñas · ideas .
a ese .r.e sp'eito, pero prefiro

di;I e pelas poucas medidas sason fiábeis. Os am~ricanos, que · bai
d ·
·
nitárias que había deuse aquel ... fixeron moitos traballos deste _
xo cero urante várias noites
andazo de gripe t~n· importante,
tipo e os resultados aábanlle un . seguidas.
·
que varreu a tanta xente. Desde . ~0% de atino e deixaronnos de
O máis grave e salientábel' foi
entón na península non se daban
facer públicos porque non se
pois a falta de chúvias.
estas circunstáncias. Fara unha ~ acertaba: A atmósfera leva o seu
A chúvia foi moi pouca. Pero hai
causa. moi semellante á dé agoar e máis nada. Tarnén está a lua
outro aspecto que vou expli'car
ra. Dtas despexados, veritos
que influe ·en moitas causas de
cun . exemplo: _Se pomos unha
tr.ouxos
.e moi poucas prec1·p1'ta- -xeito claro pero no.tempo a sua
·
.
cant1dade hipotética
de chúvia
c1ons e seca total..
· fl ,
·
o
in uencia non é tan clara.
· en ecembto con tres dias 27
É imposibel at1"nar
A situación foi· tan .irregular só
foron despexados. b ano
palas choivas . ou tamén polas
do pudo chover os mesmos dias
limitarme ao meu. Gasto do
nas predicións
temperaturas?
· ·
pero estivo coberto 15. Entón a
H
Ao_ e. star os ceus despexados as sensación de bon tempo. cam.traballo sobre o tema
, .
ai a crenza de que o que nori
·
meteoro 1ox1co. Entendo que
choveu no inverno vai vir no ve-· m1mmas foro.n moito máis altas
·Galiza'- debe sair do atraso
rán.
·
e ~s xi~pas . foron importantes
en ·que está e desde a rriiñ'a .
durante moitos dias seguidos .. E
mo1'to ma' 1·s ·
rt t f
Tamén poderíarrios decir ao reimpo an es oran as
Posición poño o meu grao
vés. O verán pasado choveu ·e
temperaturas b ·
·
de area ao meu xe. ito. E .por · . agora ven a seca. Choveu na priaixonon
ceroseadá
caron
clo chan. Ese dado
ha.,.
iso que tento falr do tempo
mavera e Xuño, e mesmo X.ullo.
bitualniente pero. a temperatura
baixa moito a esa altura. En zod.un xeito claro e didáctico . Ti~emos primeiro"b mao, e despara que os nasos homes e
pois veu o bon. Agora arrár:ixase. _ na~ coma o do Ulla queimáronse
Xa vai un tempo normal próprio
~01to~ eucaliptos e non porque
. mulleres ehtendan o porqué
das situacións e saiban ·
· da . época. Arrastamos déficit · .nmguen lles botase nada como
valorar na sua xusta medida
pero xa estámos en tempo nordician, senón porque esa árbore
as predicións
mal.
· ·
·
aguanta os tres grados baixo
cero en te
· p
lso é moi difícil de saber. As
me.t eorolóxicas". Santi'ago
previsións a loriga tempo non
que non ag·rmos
uanta xera1s.
,
't ero o
Pemán, Home do tempo na
e moi os .graos
Xa cheghou a ch"ú via, pero a.inda non resolve a situ~ción
TVG, RTG, e ~tlántico,
agradece os dados sobre .
temperaturas que lle fac.ilita
o Centro Zonal da Coruña,
e tamén a impresc'indíbel
.axuda da oficina
meteorolóxica do Aeroporto
de Santiago. .
_
·
•

p~sa- .

XAN DOCAMPO

... Está claro que a situación xa
cambiou. Xa non ternos ese antici~lón estacionário porque o dia
·. xa leva moitas horas, o sol quen-·
ta máis e se estabelece unha circulación distinta que a do ·inverno que estaba completamente
queda. Que pode pasar? Póis no
piar dos casos que a situación se
normalice e que pasemos a ter
un mes de Marzo mal, que pode
ser coma di ·o refrán "pola mañá
ca·ra .de rosas e pala tarde ·cara
de can "; en Abril debe chover
como é normal, en Maio ás veces e despois pode chovef ainda
en Xuño e Xullo.
O que tivemos? · Foi unha situación anormal pero que non se
¡:¡ode. dice~ que fose. consecuénéia disto ou oo outro. lsto non é
,,...¿_,
F
<;:erto: oi unha situación que nos
tocou este ano a -nós como pode
non se volver a repetir ou que
dentro de tres ou catre anos
pode recuncar . .Este anticiclón, 6
ano pasado, estivo centrado en
Sibéria praticamente ós mesmos
meses; houbo temperaturas mÓi
friqs; ceus despe.xados e unha
presión altísima que chegou
mesmo aós 1050 milibares men...:
tres qu~ aquí se chego~ aso
1.004 como moito, ainda que iso
é debido tamén á latitude.
En realic_J'ade o que fivenios toT
debido á preséncia dese anticiclón en inverno, ·con poucas horas · de sol, que .s e "fai mol estacionário entre outras causas porque o chan está trio. lso facilita
que a presión suba e que non se
mova. Unha vincha enorme de ar
·quedo que agora empezou :a
quentarse, empeza a subir, 'a
desprazarse, e comeza un movimento na terra e iso xa se desfi. xo, xa non é antíciclón nen nada.
· Agora, praticamente eh Marzo
estase 'igualando a noite ab dia ~
en condicións normais estamos
en tempo próprio da época. Pero
arrastamos un déficit de água
nos encaros tremendamente importante.
E~ta. é unha situación que .non.
se a~oita a dar no noso país. ·
Unha seca .coma esta deuse no
ano 18, despois da guerra mun-

biou moito para- a xente. Ao estar .
o chan húmido e os ceus caber. tos~ ,ainda 9ue-non h_axa precipit.ac1ons, ha1 otttro xe1to de humi- ,
dade a meio do orballo, non hai
esas xiadas e a situación cámbia
moito ainda .que a seca sexa a
mesma. Neste ano a preséncia
do anticictón tivo, ademafs a auséncia de ventas, ou eran de di-·
rección variábel, frouxos; non
eran corno _cando sopran do Nordés, que secan moito. Pode chover un mes inteiro que como veñan tres pu catro días de Nordés
é suficiente para que, en 30 o 40
centímetros , o chan quede completamente seco e se vaia toda
a água que caiu. Pero e~te ano
non se deron estes aires que a
xente ,chama do· Norte. Ou sexa
que ainda pudo ser peor.
O conceito de bon ou mao é
bastante relativo .
Efectivamente. BÓn por unha
banda, m~o por outra. Outros
anos con tantos meses de água
e tanta humidade había unha sé. rie de plagas no campo que este
ano non se deron nen poden vir
á altura que estamos. Aumentaron as toupas, e seguro que na
próxima primavera ou verán van
aparecer moitas máis serpes que
antes. As árbores tiveron algunhas duas floracións, agora mesmo están todas xa cos gramos.
De seguir asi vai ser un bon ano
para a froita de óso pequeno.
Se veñen as chúvias, como se
agarda, a primavera pode ser
tamén bastante extraña.
Non creo que vaia chover tanto.
Pode pasar pero non debe. Os
dias s.on máis grandes. Pero ao
que hai que ter medo é a que veñan eses trebóns grandes no
mes de Abri l, con pedra. Esas situacións do Noroeste con esas
chuvieiras de saraiva que é o que
machaca de verdade . Sen embargo din que foi un bon tempo
para a pataca temperá, porque
polo dia fixo sol e pola noite houbo humidades, iso favoreceu a
pataca da zona Norte, que está
bastante ben. Os pastos da meseta de Lugo sofreron níoito porque houbo baixas temperaturas
moitos dias. O máis grave quizá
sexa o problema dos rios e os
encaros.
Entón prevese un verán difícil?
Pola canta da vella tiña que chover moitos días, unha_cantídade
fixa diária, durante catro meses
por exemplo. Canto subiría o nível dos ríos- e dos encaros se iso
dá. Pois ao mellar subian tres
metros pero seguiria habendo un
déficit tremendo de água. Ademais, se choven esas cantidades
teria que pasar un mes até que
escomece a escorrentía, ou sexa
que o que sobre á terra llo dé
aos ríos. Pero polo de agora a terra está sedenta. lsto fai pensar
qu_e vai haber un verán moi duro
~n canto ao problema da água.
E ~nha situación exclusiva de
Galiza e España ou algo xeralizado á Europa?
· Tamén se deu na Europa, pero
en canto á seca non toi coa mesma .forza, tiveron máis dias de
·ohúvia ca nós. Nas lllas Canárias
tiveron t~méri un inverno moi revolto, con precipitacións impor::tantes como as destes dias.
E~ canto ao mar, esta revo!ta
·. tamén afectou dalgun xeito? , .
A mar estivo m@ito máis tranquila. Canto máis fondas son as borrascas máis ondaxe se produce
no mar. Como·a situación foi moi
estábel 'no inverno houbo moitos
dias de- mar chan ou rizo con
maruxias, cando noutras épócas
. do ano no mes de Decembro ha~
bia ondas de cinco a seis metros
pegado á costa. Pero non foi
unha situación ' anormal sé non
se considera asi 2 tranquilídade
que vive.
·
Q

Repétense ciclicamente·por falla de _intraestrutura

As secas, un .mal endémico
o do Rosal. Na Consellaria de
Hai infinidade de concellos
Agricultura tampouco se con· q,ue _sofren seca todos º.? ve.rans. Cangas, Moaña, lncio · templa unha verdadeira actua· Tu~, ·Lugo .~ outros rnoitos qu~ ción neste senso básiéo para
o agro galego. Un agro sempre
tenen traida iRsuficientes... vensedente
de água, recordemos
.se na abriga de impar cada
senón os miles de pleitos e até .
ano , restricións e abastecerse
as grandes liortas polos regos
con camións cisternas. A
e polas regas, unha enorme rihidroeléctricos; algo nada · maioria dos concellos, mesmo
queza sen explotar nen.encaufiábel pois vai en relación
xa capitais, supeditan o abaszar d,ebidamente, a non ser,
directa ás grandes
tecimento de ágúa ás· fontes
que, ~ara plantar eucaliptos,
necesidades do oligopólio
sen un mínimo encaro dun pe~
non fat falla rega. fixéronse iso
eléctrico, é dicer, ábrense, .. quena regato ou unha ·reserva
si proxecto para levar a nosa
máis ou me11os, as
· para caso de emerxéncia. ·o
auga a .Canárias, pero nurica
comportas. E, ademais,
aumento da povoaCión ou un
un feito demostrativo de
- meirande gastO" -combinado , -.u~ verdadeiro plan de regad.ros, un aproveitamento racio··cunhas fontes que botan me-.
"por onde anda a
nos· do acostumado levan innal deste recurso que leva
mesma a que a maioria dos lu:preocupación" oficial
variabelmente, a restricció~s.
gare!:> tef-lan água de pozo co
cando na Galiza deixa de
lso xa sen talar das grandes
consiguentA gasto enerxético
·chover durante unha
secas que trouxeron á Galiza
· ·que conleva. ·
tempada, como acorre
~ os "anos da fame" do 18 ou co
A imprevisión e". xestión deneste imier·n o: en relación
40. pois a auséricia Ltotal da in. SqStrosa leva; tamén, a que,
directa aos dividendos .
fraestrutura a d.ependéncia toainda . d~spois de producirse
das eléctricas.
tal das nubes para uns cultivos
efectos tan negativos como os
que necesitan ·moito humidaque se están a observar a Adde, leva a estas situacións inm•nistración ·non tome n~ngun
variabelmente.
·
· f!+.s ~utoridades galegas ~ó se
ha medida para paliar os per1nte1ran cando un alcalde calDos cinco ·regadíos proxecxuícios por máis que hax:a.forquera solicita axuda pois tivo
zas, como o BNG, que estexan ··
tados · na Galjza só· furiciona
que decretar a "alerta roxa".
minimamente o da Terrá Chá,
xa . a- pedir a declaración de
Ment~es t<:tnto non sei, sequer, . en Monforte persisten os prozona catastrófica.
1
•
se miran para as nubes espeblemas, o de Padrón non en- ... Seguen a mfrar de onde ve-rando que se arranxe o probleD ·
ñen as nubes.
trou en funcionamentn, e estama.
1se á espera do de Lourenzá e
A.E.
Setenta, sesenta e cinco,
cincuenta e cinco,
cincuenta, cuarenta e _ .
sete: .• as· secas na Galiza
comenzáhse a contar e a
. medir pala capac.i dade . ·
dos er:icoros
.

•

1

1

Des
Gov
Dec

ning
inim
que

La 1
pas;

resL
ti ve~
di re
rédi

Está
ta do
to b
res r

1

dad E
llas 1
dos

pode
xir é
armé
migc
e ou

nade
de~

e dE
todo
tarde
das

ses,
cesa
pres
criac

dad E
fes
exér

dout

reap
des~

polo
cos

La

obra
ron
can e

se E
para

série
disp
arrin
maic
sent
mad
que

cent
res 1
ciai~

grav
hum
lar
men
mér
hist<
. xou
no
ame
pov1
ordE

- -. -~

-~

- ..

:.~

~:::

;.-: ·~ ~

~

Nº376. -22DEFE~~~~~~

GALIZA_E MUNDO

13 .

-~----_;____-----:---;--:----:----~----'----'----------:-----------

0s MILITARES AVANZAN POSICIÓNS-

Despois .de La Tablada acentuouse 9 ofensiva militar
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Desde que se instalou o
· Governo constitucional en
Decembro do 1983, ·
ninguén fixo máis polo
inimigo proclamado que os
que atacaron o cuartel de
La Tablada o 23 de Xaneiro
pasado. Ainda que o~,
resultados da operac1on
tivesen sido dife~entes, a
direita teria obtido o mesmo
rédito poi íti~o.
Está clarísimo: non tiñan rematado as hostilidades no reximento bonaerense cando os sectores máis reaccionários na sociedade arxentina reavivaron as velas pantasmas. O máis vigoroso
dos reclamos estivo dirixido ao
poder-poi ítico e consistiu en esixir a reivindicación das forzas
armadas pala loita "contra o inimigo marxista" pola que Videla
e outros xenocidas foron condenados hai catro anos. O governo
de Alfonsin, cuxa política militar
e de direitos humanos foi en
todo momento ambivalente, non
tardou en satisfacer algunhas
das novas demandas castrenses, e 24 horas despois de ter ·
cesado o fogo en La Tablada, o
presidente anunciaba ao país a
criación do Consello de Seguridade coa incorporación dos xefes dos estados maiores dos
exércitos de Terra, Ar e Mar. A
doutrina da seguranza nacional
reaparecía na vida arxentina
despois de ter sido repudiada
polo govemo, os partidos poi iticos e a opinión pública.
La Tablada veu completar a
obra que os uniformados iniciaron na Semana santa do 1987,
cando o.. carapintada Aldo Rico
se ergue en Campo de Mayo
para lle esixir ao governo unha
série de reivindicacións. Sen
disparar un só tiro, os militares
arrincáronlle ao Governo e á
maioria dos partidos con representación no Congreso, a chamada lei de obediéncia debida
que significou a liberdade de
centos de asasinos e torturadores e o fin das actuacións xudiciais para outros acusados de
graves violacións aos direitos
humanos. Foi o máis espectacular xiro de Alfonsín no xulgamento aos militares. E foi, tamén, a grande oportühidade
histórica que o presidente dei. xou escapar: por primeira vez
no longo camiño de golpes e
ameazas de golpes de Estado o
povo saia ás ruas a defender a
arde
constitucional.
Nunca

humanos. Apesar destes feitos,
a direita continou ax,itando a
pantasma da subversión marxis~
ta no marco dunha campaña de
acCión psicolóxica que contou
cun xeneroso respaldo xornalístico.
·

O inesperado .

1

Por fin, o agardado inimigo apareceu en La Tablada nas primeiras hor::as do luns 23 de Xaneiro.
A pronta revelación que en to~no
da identidade dos atacantes fixeron alguns meios xornalísticos figados ao partido militar
abriu a primeira sospeita: que os
servícios de intelixénciá do·
Exército de Terra se tiñan infiltrado no grupo que desñou o
operativo.
Hai unha pergunta cla_ve que
todo observador imparcial se
plantexou desde o principio:
Puido, en verdade, a esquerda
facer un trat;>allo tan prolixo en
favor da direita? Para Carlos
Ponce de León, un excombatente do Exército Revolucionário
do Povo (ERP), a guerrilla .esquerdista que combateu nos
montes tucumanos e na zona
uroana. da Arxentina, "só unha
en mentalidade militarista como a
~ - de Enrique Gorriarán Merlo (pre~ sunto fíder do ataque) pudo ter
insistido nunha .acción foquista".
~ o· exguerrilleiro sostén, tamén,
<e que "ademais do mesianismo
de Gorriarán, hai que sumar a
man da CIA".
dor, nengun reclamo de rendiPara Ponce de León, ~ CIA e
ción dirixido aos atacantes, nen
os servicios de interixéncia do
sequer polo feíto de que estes
exército a:rxentfno infiltráronse
tiñan no seu poder vários soldano movimento que planificou o
dos.como reféns.
ataque ao cuartel e, lonxe de
Non é o único ponto escuro
abortar a operación, estimulároque aparece nos sanguentos
na e despois mantiveron as hos-·
sucesos de La tablada. Un aba-· tilidades durante trinta horas
no de interrogantes se plantesen -ter feito un só inteírlto de ne. xan, tanto pala inesperada reagociación .
parición da ultraesquerda canto
"O obxectivo -sostén Ponpolo que realmente oc'orreu no
ce- era moi claro: prolongar o
interior do reximento.
tiroteo para criar un estado xeralizado de pánico dentro da poA ultradireita en acción
voación e xustificar desa maneiOs servicios de intelixéncia que ra o reclamo militar de participadependen do governo non tiñan ción nas hipóteses de conflitos
indicios sobre actividades de internos, o que equivale a voltar
grupos de extrema ~squerda, · á doutrina da seguranza nacía- ·
desmantelados hai moito tem- nal". ·
·
_
po. En case cinco anos de goA conxetura non parece tan
verno constitucional, os únicos de·scabelada se non se omite
feitos desestabili:Zadores que se que o ataque foi COflSUmado por
produciron na Arxentina tiveron médio cento de persoas precaa sua orixe na extrema direita, o riamente armadas que deoeron
que incluiu o secuestrQ de er:n- enfrentarse con 3.500 efectivos
presários con fins extorsivos, a entre militares e policías .
colocación de bombas en coléOutras interrogantes
xios, sinagogas, partidos polítiO episódio de La· Tablada está
cos e ameazas a xu íces e enti..:
dades defensoras dos direitos senda utilizado pala direita

º

A Praza de Maio desde a Casa Rosada

como entón se tiñan dado condicións tan propícias para reafirmar a autoridade presidencial,
manter incólume o Estado de direito e a prevaléncia do poder
civil sobre o poder militar. Pero
despois daquela concesión, os
militares atoparon novas estímulos para avanzar cara os
seus obxectivos. Os carapintadas vorveron apontar os seus
fusis contra a orde constitucional en Decembro do pasado ano
cando o fundamentalfsta Mohamed Seineldin rematou de tirarse a maquillaxe para mostar o
seu verdadeiro rosto en Villa
Martelli.
Os tres erguimentos militares
puxeron
desnudo outra realidade: que Alfonsín tiña o governo pero non o poder. En nengunha das revoltas militares os
mandos das fo~s armadas
cumpriron as ardes ditadas polo
presidente para reprimir aos rebeldes. En La Tablada, porén, a
atitude dos militares mudou radicalmente: durante as trinta ha:.
ras que duraron as hostilidades,
non houbo un só xesto negocia-

ªº

como referéncia xustificativa
das atrocidades que os mititares
cometeron entre 1976 e 1-983.
Estase utilizando, tamén : para ·
reactivar a caza de bruxas, un .
xogo no que cairon non poucos
dirixentes políticos como o deputado peronista Pierri, -·ün dos
homes cercanos -ao candidato
presidencial Carlos Menem.
Máis papista que o papa, o lexislador apresurouse a reclamar
a publicación das listas dé xóvenes qu'é integraron as brigadas
do café que estiveron viaxando
Nicarágua, lanzando versións
. sobre a .preséncia de combatentes chegados d~ ambos países,
pero os feitos demostraron que
se trataba dunha falácia. O obxectivo aponta cara outro alv0:
os militares queren agora a reivindicación histórica da loita
contra a guerrilla e no seu afán
macartista esixiron ao governo a
defenestración · de todo funcionário que tivese vencellos "con
elementos marxista". Non é
todo nen o máis grave. Hai elementos como para alimentar a
sospeita de que ~s militar.es vol-taran xogar á guerra suxa en La
Tablada. Fálase de execucións e
torturas. O próprio Secretário de
Xusticia ordenou que vários detidos fosen sometidos a un exame médico e o facultativo que
interviu comprobou que foron
sometidqs a un severo castigo.
-Revelou, ademais, que qs deti- ,
dos permanecían con alxemas e
con . carapucha nos ca~abozqs.

a

Alguns sobrevivint~s dixeron ·
que a chegada de Alfonsin ao
cuartel, duas horas despois de
terse dado por concluido o ope:rativo, interrompeu o feroz castigo a que estaban serido sometidos os detidos, en verdadeiro
perigo de marte. Alguns atacantes que nun primeiro momento
. figuraron en nóminas de detidos, apareceron lago en listas
de martas. A información brindada polo governo non alcanza
para disipar as dúbidas nen
para res postar . a todas as interrogantes. Moito .menos a que
aterece o mesmo exército . que
descoñece a auto~idade presidencial á hora de reprimir aos
carapintadas: o mesmo exército
que preténde .converter o xenocídio de 30.000 persoas, ao secuestro de centos de rienos e á
tortura nunha xesta emarrcipadora e aos asasinos en herois. o
JUAN CARLOS MARTÍNEZ BETELÚ
Xornalista arxentino
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Algunhas tarifas aéreas a vários pontos do mu11do que pode ~~~- Non
están todos os que son e, ademais, existen sempre vanas poSib1hdades .
de billetes a cada ponto.. Aqui vai unha rativa mo?tra a xeito de orientación. Todos .os précios de ida e volta.
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EUROPA
Amsterdam* .................. 29.000 pts.
Atenas' .... ... .. ... ..... ..... .... 44.500 pts.
Bruxelas ........ .. ............... 42.850 pts.
Copenhague .................. 58.350 pts.
Estambul .. ........... :.......... 39.000 pts.
Estoc.olmo ..... .. ... ....... .. .. . 72.300 pts.
Frankfurt* .................. .. .. 37.500 pts.
Xenebra '. ............ .. ...... .... 44.200 pts.
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Oslo ... ... ... ......... ......... .... 70.850 pts.
París* ............................ 28.000 pts.

e~~~:a--:::::::::::::::::::::::::. ~g:~gg ~::

Zurich* .. ... ........ ....... .. .... 29.500 pts .

Consúltan~s sobre c~lquer proxecto de viaxe,
podemos axudarte a organizalo.
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AMÉRICA
New York* .... .. ... .. ... .. .. .. 53.500
Chicago .... ...................... 83.500
L. Angel~s/S. Francisco . 94.500
Miami ..... , ....................... 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 Juan/S. Domingo .... ·95,400
Asunción/ B. Aires/Montevideo*

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

Hong Kong .... ...... ....... . 135.500
Jakarta .. ... .................... 133~500
Karachi ....... :.. ........ ...... _101.000
Kathmandú .................. 122.00Q
. Manila ............ .... .. ........ 152.000
Pekin .. .......................... 144.000
Tokio ........ ... ................. 168.000
Singapur .......... .. ,........ : 107.500

Lagos .......... :.................. 77.250
Luandá ......................... 112.050
Marrakech ...... .. .............. 39.100
Nairobi .. :........................ 85.000
Tánxer ....... .. .... ... :....... .. ... 19.950
Túnez ... ................ ... .-...... 32.900
ORfENTE*

pts .
pts.
pts.
pts.

Amman/ Damasco .... .. ..... 96.000
Bangkok ....................... 112:000
Colombo ...................... 100.500
Bombay/Delhi ................ 92.000

pts . . AUSTRÁtlA/OCEANIA*
pts:
pts.
Auckland .. ... ................. 249.000 pts.
pts.
Melboume/Sydney ... ..... 163.000 pts.

pis .

pts.

pts. · ·
pts.
pts.

pts~

pts.
pts.
pts.
pts.

.. .... ..... ....................... ... 109.000 pts.
pts.
pts.
pts.

Bogotá ........................ . 125.500
Caracas* ......... ............. 111.000
Lima* .... .... .. ................ 124.000
Rio de Janeiro* ............. 99.000
Santiago de Chile*
123.POO
Sao Paulo ............... ..... 102.000

pl:s:

pts.
pts.

ÁFRICA*

. ~~~!ª~_::::::::::::::::::::::::::: ~~:~8 ~::

Bamako ........................ 75.400 ptas.
Ca:-;ablanca ...... :. .'............ 27.400 pts.
Dakar .. .. ........ ...." ..... .... .. 69.400 pts.
O Cairo ........ ..... :.......... .. 68.000 pts.
Harare ........ .'.. ..... ,........... 90.000 pts.

Nota: As tarifas con asterisco (*) son des~e Madrid, o resto .con
s~ídas desd~ A Coruña, Santiago ou _Vigo
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CARTA S

REPRESSOM
Piante dos últimos acontecimentos acaidos na Galiza, os Comités Antirrepresivos, organizac;:om
asembleária, querem manifest&r
á opinión pública o seguinte:
1._:_ Após do encoritro primeiro
cos detidos/as nos centros penitenciários de Alcalá-Meco e Carabanchel, escoitadas as suas
versoms (que contradim ás de- ·
clarac;:oms do Governador Civil)
denunciamos a aplicac;:om de
maus tratos e torturas · físicas e
psíquicas ,ao .colectivo devañdito .
que se concretam polo miudo
asim:
Fixo-se-lhe um método de afogamento conhecido polo nome
de "bolsa" a)~osefa Rodríguez,
Ramón Pinheim e Javier Filgl]ei. ra. Este sistema consiste na
ocluss6m mecánica das vías respiratorias a meio dumha bolsa de
prástico que se lhes introduz na
cabeza. As repercussoms sobre
da saúde afectam ·ao sistema circulatório e respiratório produzindo um s índromt;l conhecido co
nome de emfisema mediastínico
agudo que as ve9es pode causar
mortandade.
Asim tambem constatou-se
aplicac;:om de electrodos .a Ramón Pinheiro, Manuel Quintans e
Duarte Abad que produziro'm lessons térmicas. por queimadura á
saida da electricidade e intensa
dar. Este sistema pode gerar a
marte cando entre os electrodos
existe urna víscera vital (Por ex.
cando se coloca um electrodo en
brazo esquerdo outro em perna
· dereita com umha intensidade de
5mA durante 5 segs, há umha fibrilac;:om ;ventricular mortal. Idéntica intensidade e durac;:om aplicada nas regioms retroauriculares -tras da orelha- produz
marte inmediata por parálise do
centro vasomotor e resp.iraforio
do bulbo_raquídeo) ..
. Amáis a totalidade dos/as detidos/as · receberom inum erábe.is

e

amiga miña que estabamos nun
bon momento para facer apoloXESUS CAMPOS
xia do terrorfsmo, pois asegurábame, que ninguén se metería co
que tal fixera, tendo como ternos
tan recente o ate tado dos
EEUU: contra dos avións líbios.
Por outra banda, agora que o go&~E
verno español decidíuse por fin
a negociar con ETA ei que o Fraga anda dísfarzado de 'demócrata europeu , tamén ven iso a reforzar a confianza dos. que desexamos escreber sen medo a ser
rexistados, unha vez máis, n·as
bases de dados da rede policial
internacional de protección do
cidadán _en perigo. Asi que aproveitando a coxuntura vou facer
. algunha reivindicacións que de
seguro non taran o Redondo e
máis o Gutiérrez en Madrid , ao
Felipe, e que eu coido entran
perfectamente no marco da liberdade de expresión vixiada vixente.
al Aproveitar a presidéncia da
CEE para sairse " da OTAN, ou
polo menos influir para que se disolva.
b/ Deixar que o fútbol sexa somentes un deporte, proibindo a
máfia dos clubes.
el Importación urxente do mogolpes e as ·auas mulheres (Xo4.- Em consequencia os aparsefa e Manola) sofrirdn vejac;:oms
ta.mentas sinalades demostran a delo ·sanitário cubano.
por razón do seu sexo.
indefensom jurídica_ e s.anitária di Abolición do Estatúto dos Tra·2.- Denunciamos asemade a do colectivo de pressos.
balladores, ou sexa non facer tarepressom indiscriminada que. 5.- Sublinhamos · a necesidade mén un, polo mesmo corte, para
provocou a detemc;:om por umdúmha imediata aboli<;om da lei os banqueiros e empresários.
has horas de outras tres pesantiterrorista (agora nomeada de
el Rematar de cheo coa viosoas, umha de elas amáis polo
"bandas armadas") e-cesamento léncia nos programas de RTV.
acomtecido foi objeto de repres.:. 'das prácticas de tortura instituf/ Griación dunha policía obreisom laboral e despedido do seu ·cional em cujo marco permetem.:
ra, para compensar á policia do
pasto de trabalho.
se a arbitrariedade do sistema Estado.
3.- A presumc;:om de inocéncia democrático de "dereito" onde
dos detidos/as fol um d.ereito
se violentam decote dereitos hu- . g/ Nen un só parado sen coviolentado polo aparato poliCial e manos reconheéidos por todos brar subsídio de desemprego.
xudicial do Estado. Neste senso
h/ Peche progresivo das cenos .organismos internacionáis. D
o Colegio de Avogados, a requetrais nucleares e desenrolo a níMIRO VILHAR .G ONZÁLEZ
rimento de familiares ·e organizavel europeu dun plan de evacua(A CorunlÍ~)
c;:oms ocultou e nom quixo dar a
ción a. outra galáxia de todo o
conhecer os nomes dos colegia- APOLOXIAS
lixo radi~Ctivo , procedente das
dos de oficio que se lhe asignacentrais e que fica achantado en
Hai unha semana diciame unha bidóns de marte condensada.
rom.

,NO¡MANA NVN

IENO ciTA . e.o ·
i Nbff>EN DENT i STA"

l~

i/ Que todas as igrexas sexan
reabilitadas para ser centros culturais (bibliotecas, sás de arte e
conferéncias, etc.), mantendo íntegro o altar maior para a misa
·
dos domingos.
1/ Devolver para a Galiza aos
compatriotas detidos por moti- ·
vos políticos.
mi Ricos e probes iguais ante
a lei e se pode ser máis iguais
no resto tamén.
ni Que a totalidade do recadado nos xogos de azar se reparta
entre os que xogan, de tal xeito
que non se favorezan as grandes
diferéncias: na Lotaria Primitiva
facer un só. prémio para repartir
a todos os que acerten 4, e nas
quii'lielas de fútbol, tamén un
prémio único para aqueles que
acerten 11 resultados .
ñ/ Que os alixos de droga capturados pola policia queden ben
queimados.
o/ Servício Militar obrigatório,
só para os tillos (e filias ) dos militares.
p/ QWue arranxen o Camiño
de Santiago para · que podan
chegar á Universidade os tillos
dos pobres e non o Papa.
q/ Salário míñimo igual ao
30% do salári maxi.
r/ Consideración, a todos os
efeitos, como traballadores en
apro, de todas as mulleres actualmente discriminadas e abrigadas a «sus labores»_
si Que aos detidos nas cadeas
de Herrera de la Mancha lle den
de comer o mesmo que lle deron
aos militares do 23-F, para que
asi podan tamén reabilitarse e
sair antes.

1
2:

Ben, noutro momento, se de
volta se dá de novo unha situación propícia para poder dicer o
que se pensa, xa reivindicarei o
resto. Polo de agora hai dabondo.
O
EDUARDO CAMESELLE
(Vigo)

/

NOVO DICCIONARIO XERAIS DA LINGUA ·
-...-----Máis de 30.000 pálabras, axustadas ós .criterios _ _ _ _ __
morfolóxicos e ortográficos da normativa oficial ·do gal ego.
Etimoloxías.
·
Categorías gramaticais.
Definicións breves e ast;quibles.
Preto de 2.500 ilustracións;
Expresións e frases feitqs.
Variantes dialéctais máis extendidas.
.
Familias .de palabras.
Obseívacións qrtográficas
advertencias. ·
sobre erros frecuentes.
lnclúése un apéndice gramatical e un catálogo d~
desv~acións da norma frecuentes coa corresponden.te
forma correcta.

ou

·entremuros, 12 - santiago
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Porta de esperanza para a nasa memória gráfica
225 millóns de pesetas para financiar as actividades audiovisuais -~través do
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O futuro dos arquivos
fotográficos de Galiza
parece ter un futuro máis
claro, asi como todas as
actividades relacionadas
co vídeo e as artes
audiovisuais en xeral, coa
xa imediata posta en
funcionamento do Centro
Galega das Artes da Irnaxe
que se abrirá en Maio nun
céntrico edificio de A
Coruña.
Un total de 80 millóns de pesetas se están a investir no arranxo e na dotación de material
para o antigo edificio de Facenda de A Coruña (na rua Durán
Lónga) , que desde Maio próximo albergará os servicios de
unaxe que dependen do recén
criado Centro Galego das Artes
da Imaxe (CGAI) . Despois dos
intentos de fundación da Fototeca da Galiza . na etapa Pousa,
este parece que vai ser o espal- .
darazo definitivo a unha iniciativa que se facia perentória ante
o grave estado da nosa mernória
visual. Unha asunción reclamada e quen ten o referendo da povoación na masiva asisténcia a
todas as exposicións que se organizan dos nasos veJlos fotógrafos (Arquivo Llanos na últlma
Fotobienal, Espácios Pontevedreses : Arquivo Pacheco, ... e un
etcétera longo desde hai cinco
anos).

Un organismo
para a imaxe
O novo entE? dependerá da Dirección Xeral de Cultura e ocuparase da recuperación , catalogación, custódia e documentación do património audiovisual
galega, da incentivación da produción audiovisual: da promoción da actividade audiovisual e
da difusión das artes e técnicas
da imaxe.
O primeiro capítulo inclue a
criación de Filmoteca, Videoteca e Fototeca onde se t entará
recoller o património audiovisual do país . Os locais estarán
. dotados de moderno material e
xa se teñen iniciado contactos
para a adquisición ·ou cesión de
diferentes materiais. Para Antón .
Louro , Subdirector de Promo-·
ción Cultural, "hai que estudar

unha política de adquisicións
que pode incluir a compra, a cesión ou o depósito como diferentes opcións. En todo · caso
primeiro hai que saber o estado
da cuestión, e iso empezarase a
facer desde que se nomee a
equipa que vai responsabilizarse do CGAI".
A respeito da Filmoteca está
prevista unha sá de visionado.
Actualmente, e pésie a ser competéncia autonómica , non se
está a exercer o control de taquilla nen as responsabilidades
derivadas , polo que se estaría
dando un primeiro paso nese
sentido .
Prevese a inventariación e documentación de todo o material
que estará a disposición dos investigadors, interesados e cunosos . Criarase unha biblioteca
especializada en material audiovisual , e existirá unha sá de
consulta individual dos fondos
icómcos do CGAI a meio de soportes informáticos e videográficos .

Produción e
promoción audiovisual
O CGAI prevé xestionar as iniciativas da Consellaria en matéria de produción e terá , -disponíbel desde a Escola de Imaxe e
Son de Galicia- material para
a produción videográfica profisional e falitando un circuito das

producións por entidades seme~
llantes noutras , comunidades.
Manteriase tamén un servício
de préstamo en formatos domésticos para asocíacións e colectivos sen fins lucrativos.
O CGAI · proponse tamén
apoiar económica e infraestruturalment e a preséncia das nasas criacións audiovisuais-en diferentes mercados e· certames e
apoiar e asesorar as iniciativas
que. neste eido . teñan concellos, centros culturais e outros
colectivos , asi como seguer estes critérios con orgaruzac10ns
xa adicadas específicamente á
imaxe.

Escola de Imaxe
Dentro das actividades -de formación xa está asinado un convénio coa Consellaria de Educa- ción que permitirá que , desde o vinveiro Outubro, poda iniciar
as suas actividades a Escala de
Imaxe e Son de Galicia, que terá
a sua sé no mesmo edificio do
CGAE, e que seguirá pautas semellantes ás Escolas en activi- ·
dade neutras zonas. Até agora
o patrimómio desta formación
estaba ligado a certas áreas da
FP · ou a aprendizaxe noutros
centros (Universidades Populares, cursiños privados, .. ).
·Por outra banda o CGAE terá
entre as suas competéncias a
organización , de seminários ,

O. arquivo Paqheco non ·foi vendido _Cando se empeza a falar de que,
por fin. unha institución asume
a sua responsabilidade no terreo

da imaxe, aparece o anúncio de '
que un dos rnáis importantes ar.quivos da Galiza, o dos Pacheco ·
d_e Vigo, fora adquirido por un
constructor e coleccionista vi- ·
gués , o Sr. Folgar.
A notícfa .
porén, foi desmentida ás poucas
horas, o que por outra parte non
termina de fácer luz sobre rnilleiros de placas que desde fin·s
do XIX se veñen acumulando e
reclaman, tanto unha coidadosa
restauración como unha urxente
labor de catalogación . Os tan teos da Familia Pacheco teñen
ido sempre dar coa buroé:rácia
institucional cando non do interés locall.sta ou político, e o na, cirllento do CGAI fai pensar que

quizais xa teña un futuro máis
claro.

~GAI

cursiños,
cónferéncias
que
abranxen desde a iniciación á
reciclaxe de profisionais, contratando o CGAI ao profesorado
COI}vid~do pola Escala de Irnaxe
para as mesmas .
Cos fondos que alrilacene. o
CGAI comprométese a organi.:zar mostras tanto de cine como
de video .e de fotografía.

225 millóns anuais en
imaxe
O conxunto dos investimentos
anuais da Consellaria rondan os
225 millóns de pesetas que pasarían a ser xestionados polo
CGAI, sendo este• o orzamento
ordinário co que se manexará.
Nese sentido nunha prirneira
fase que inclue o nomeamento·
dun director, dotarase de responsábeis de cada . unha das
áréas e estabelecerá convénios
para a participación de becários .
·
· ...
A compra e adquisición de
arquivos fotográficos · precisa,'
ademais do apoio económico '
dunha primeira aproximación á
realidade, Para Xosé Enrique
Acuña, do Museu de Ponetevedra, coñecedor da história da fotografía galega e do seu estado
.. un primeiro labor seria estabe=
lece.r un mapa dps arquivos fotográficos de Galiza. e no posíbel, para evitar especu1acións,
actuar o máis simultaneamente
posíbel sobre eles". Acuña que
viaxa becado aos EEUU a estúdar os fondos de Ruth Matilda
Anderson (ver · ANT do 25 de
Xulló do 198'8), "é importante
partir de cero e proceder á localización, reunión do material ,
restauración , catalogación e ex~

Por qutro lado a impar.tantísi-

tender o arquivadb como un ser-

ma actividade fotográfica destes anos ten tirado á luz a existéncia de verdadeiras alfaias do
naso pasado, algunhas dunha
calidade e estado de conservación pasmoso. ·Polo seu recente
"descobrimento" está o arquivo de milleiros de· placas de Ruth
Matilda Anderson, pero taméntemos os arquivos de Zagala, de
Ferrer, de José Suárez , de Llanos , de Villar, de Blanco, de Bellver, de Pintos, o que resta de
Ksado, ... e un longo etcétera,
para o que non se debe regatear
esforzo económico ainda a meio
de convénios . con institucións
.Privadas.
D

vício públiCo. Nese senso é
u nha boa notícia a existéncia
dunha entidade. especializada.
Hai que extender que asi corno
se entende que o lugar de cqn·servación des películas é a fil'moteca, que ' as preserva do deterioro e as difunde, o mesmo
debe suceder coa fotografia.
· Agora, na Galiza, ainda non se .
dá o fenómeno do coleccionisrno, que pode disparar os précios, pero si se dá no terreo daspostais , que ainda que ligado á
filatélia, alcanza précios que van
desde as 500 até as 20. 000 pesetas, postais que son de fotoO
grafi.a s da época" .
X.C. ·

xurado do Prémio Otero Pedrayo
ven de distinguir ao escritor Xesus Alonso Montero coma merecedor da distinción deste nome
polo seu labor en defensa da
identidade, .a lingua e a literatura da Galiza. Compañia o xurado desta primeira edición do
prérnio , identificado como ·a do
ano 1988, ·o escritor ourensán
- .Xosé Luis López Cid, o académico Marino Dónega Rozas, representantes das Deputacións e
o Consell.eiro de Cultura. Xesús
Alons0 Montero naceu en Ventosela no ano 1928 . Licenciado
en Filoloxia por Madrid, cunha
tese sobre realismo crítico e
conciéncia social na obra de. Resalía. Alonso foi profesor de Literatura do InstitutG de Bachalerato de Lugo onde iniciou a várias xeneracións de alumnos no
coñecimento da cultura e a historia do país. Hoxe son rnoitos
·O.s es.c ritores novos que confesan ter accedido ao mundo da
expresión escrita en Galega e ao
compromiso político a traveso
das clases de Alonso Montero
en Lugo. Nos anos 70, o escritor
trasladouse a Vigo en donde actualmente é p_rofesor do Colexio
. Universitário . Durante estes
anos , Xesus Alonso veu publicand9 unha extensa. obra na
que prima o ensaio filolóxico, a
biografía e a divuigación. Ao
mesmo tempo organiza expo$icións antolóxicas (coma a de
Gen anos de Literatura Galega

celebrada no Círculo das Artes
de Lugo no ano 1963), pronuncia conferéncias e colabora en
diários e revistas . Fóra da Galiza . a personalidade de Xesus
Alonso é rnoi coñecida en Catalunya onde ten realizado un extenso labor de divulgación de
ternas galegas .
O mesmo xurado otorgou
unha segunda modalidade do
Prém'J.o Otero Pedrayo detinado
a p_remiar obraE! inéditas que
axuden á difusión da cultura e
dos v.alores da galiza . Este prérni9 foi para Emilio Duro Peña,
ex-director do Instituto de Estudos Ourensáns Pasdre Feixóo
pala sua obra A música na catedral de Ourense e para Darío
Xohan Cabana pola tradución
ao galega da Divina Comecia. O
·~

• Encontro Comarcal de
Asociacións Culturais en
O ·Porriño. Seguindo unha
xeira iniciada hai unhas semanas en Viveiro, e no plan de relanzar as actividades da Feder~
ción de Asociacións Culturais.
desta volta o sur de Pontevedra
é a zona xeográfica atendida.
No programa inclúense-ob[.adoiros , debates , intercámbio de experiéncias e a posibilidade de
conxuntar o traballo futuro . A
convocatória é aberta a todas as
Sociedades ~da zona e terá lugar
os· dias 24, 25 e 26 no Circulo
Recreativo e Cultural de Porriño.
D
• Diapo Galicia é o título
da II _edición deste· certame que
se. organiza en Ourense como
escaparate da -producción de
montaxes audiovisuais, un dos
médios. nas suas diferentes modalidades -desde a mostra con
dc:ius proxectores até o espectacular diaporama-, con rnáis posibilidades no campo da difusión cultural e do espectáaculo.
Tense aberto a inscripción -ver
axenda- tanto a profisionais
como afeizoados, .amén dos programas que se traian de fóra .
Será en Ourense do 17 ao 22 de
Abril.
D
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A VERDADE SOBRE O CASO NAVAZA
XESUS

UN
· Durrnira mal aquela noite. Catro
ou cinco whiskies de máis, 91gun repaso á prensa na madrugada e unha breve ollada aos
despregábeis da revista Tiempo
abondaron para entregarme
unha noite máis á vixília. Ben.
Cando por fin calcei as zapatillas sen considerar ·sequera que
alguén pudese correxirme polo
uso dun morfema improcedente , decateime de que ia · ser·
unha noite máis, sen sequer a
posibilidade de trocar o calzado
por zapatelas, cal¡;as ou just a
pair of sleepers. Neón escitilando fóra da fiestra, fume de batea, alguén chama por teléfono,
seguramente desde unha cabina perta da estación. Catro tons
infindos. música de jazz· no fon do e unha voz tremando:
-Jack? Son Broderick. Témonos que ver. Referente á Navaza .
-Sucedeu algo . Jeremy?
-Teño entendido que o domingo haberá novas. As Trade
Unions están dispostas a intervir .
_:_Ben . Mañá vémonos . Dille a
Red que me chame axiña. Deus
santo. teremos que _actuar antes
de que Camilo abra o pico QO
Parlamento .

DOUS
-Ail Non. non vou tomar alcool. Prefiro un bitter sin. é que
estou feita un círio. Non sei se
tomar un Valium ou un Bruprex,
bueno, médio Bruprex ... Mañá
empezo co magazine e , se queres que che diga , pois non sei
nen os invitados que teño, nen
que !les vou perguntar ... imaxínate .. . É que vós non sabedes a
responsabilidade que dá o porse
diante dunha cámara , porque
non son catro amigos nen' catro
coñecidos ... Son milleiros de galegas deprocátaste?
-De· que?
-Deprocátaste , ou ché. deprocátasteche ou algo asi 1 Díxome un amigo de Filoloxia que a
forma correcta era con che ... ou
eon -é .-.. Bueno, mira .. unha vez
no aire, xa che sai a -cóusa do
máis normal.

TRES
-A ver . Castro, dígalle a Fandi·ño que veña decantado. Isto
nQn pode seguir asi ..
-:--Deste xeito ..
-No me corrija, Castro, · que
le paso al nivel uno.
-A la orden de usía.

Os

CAM~OS

CATRO

1

-Xosé Manuel!, Xosé Manuel!
-Hola Tareixa ...
-Hola. Que ben che queda o
chapé u
- É un . Borsalino. Tróuxomo
Aurora de Barcelona ... Que tal?
-Non te inteiraches ... A partir da mañá xa non saio en pantalla.
-XÚbílaste? Non me fagas
rir, que inda tes ca rrete para
rato ..
.-Charnoume Villot . ao seu
despacho. e seica queren isa
que chaman tempos mellares ..
-Xa ..
- Van pór unha minisaieira ...
-Saieira ... Ah , un bollo ....
-Exactamente ... Frivolidade,
causa populac::heira..
Mira,
Xosé Manuel. estou indignada ...
Porque unha causa .é o touciño
e . outra é a libertinaxe ... E eu
non teño nada contra as minisaieiras. ·pero, sabes cantos
ano.s levo eu en Raxoi?
-Eeeer ... Lino na Enciclopédia, pero agora ,. asi de datas ,·
non recordo ..
-Mira. Xosé Manuel, isto
clama ao ceu ... Porque no é un
asunto persoal. Aqui do que se
trata é dun atentado á liberdade
de expresión .. . Asi de claro ...
-Non te preocupes, Tareixa,
que hoxe teño consello e vou informar .. Chámote á noite .
-Estare1na casa ...

CINCO
Compañeiros , lago do exposto ,
ábrese un turno de intervencións. Por favor, a mesa raga
brevidade porque xa son as dez
e andarnos pillados de tempo ..
-Ben ... 'Eu quería subliñar
arestora que a nasa responsabilidade é a de denunciar estes
feítos ca gallo de irnpeC.:.ir que
agresións coma estas que ven
de denunciar o compañeiro se
volvan repetir.
-Ben, Ramiro ... Agora ten a
palabra Roxélio .
-Eu subscribo a proposta do
compañeiro e se vos parece ...
-Se vos parece podemos
proceder a votar ...
-Por rnin ·non hai inconvinte ..
-Nen inconvinte nen incpntrinta ... Hale. Votos a favor .. .
cen .. Votos en contra ...
-Aquil
-Votos err contra .... Ti, Manolito , sempre incordiando , caralla ... Hala .. . Pois se queres figurar en acta , pois nao che
irnos deixar sen posteridade'. ..

( ... )

SEIS

-Fandiño, a partir de mañá,
Tareysa Navaza . a redacción.
Xa está ben de tanto opinar .
Hoxe entrevistou a López Suevos, e hai dous meses; que eu
gravo todo, entrevistciu a Elvira
Souto Presedo .. .
- Antolín Sánchez Presedo
sai todos os dias no Telexornal...
-Unha causa é o Telexornal
e outra é un magazine Ademo.is
o conselleiro chárnase Presedo ,
non necesita andar pondo nengún Souto diante ... O que vale ,
vale, e o que é gal ego non necesita chamarse con nomes artísticos ..
-Pero ...
-Nen pero nen Alonso Montero . Proceda . E que veña deseguida a rapaza esa nova: ..
-A da rninisaia?
-Xa estamos, Fandiño? Non
empecemos con segundas intencións. Que suba a da minifalda ~sa, que hai que famirializala
co rneio ..

-Pois nada, Pepin, a ver se nos
vemos unha noite destas e tomamos unhas copas.. Había
tempo que non nos viamos ....
-Ben tempo, si.. . Bueno .. .
Até máis ver ...
-Ah, por certo, bótame unha
firma aqui ... E por un rollo de liberdade de expresión ... Firmou
xa Ferrín e ... Firrnou tamén Albino Mallo, e firmou ... firmóu todbdiós ... E lago os partidos to-·
dos, e os ·sindicatos ...
-E Freixanés? Firmou Freixanes?
-Non o loca!icei, pero ese é
dos que firman.
-E Xavier Seoane? Firmciu
Xavier ·s eoane?
-Ese tamén firma . .. Pero
claro, non vas convocar unha
asamblea en Económicas só
para que firmen.. Todo leva o
seu tempo. Unha vez que teñar'nos todas as firmas, publicárnolas na Vo'... ...
-Firmaría Lois Diéguez ..
-Homel e o Manuel, e roáis

o Cesáreo, se aquí firma tododiós .. _ E ademais o dezanove
ímonos manifestar en Santiago ... -Na Alameda ..
-Home. xa me dirás onde ...

COMENTÁRIO
DO DOUTOR CAMPOS
Ignoro que se agacha detrás do
apelido Villot. pero non resulta
difícil sospeitar que detrás dese
morfema con aspecto de topónimo xerundense se agach.a un
señor que se fai cargo dun centro de televisión de províncias
emitindo pala · segunda cadea.
Sónanµie máis os apelidos Lom bao ou Cribeiro. Incluso Cachón. Pero o certo é que ·non
teño nen a máis remota idea do
que pode implicar o simples feíto de apelidarse de modo xerundense e dirixir un centro televisivo relegado a unha eterna rexional B.
Coñezo, isa si, o apelido Navaza, que con méritos próprios
trascende a puro patronímico .
Porque aqui, na Gali'za, mentres
o vocábulo Villot pode lembrar
a referéncia xeográfica, o termo
Navaza pode incluso condicionar a ·existéncia de xornalistas
tan prestixiados. como Xavier
Na·v aza, espello de amanuenses
capaz de elaborar discursos de
despedida dun presidente e de
benvida do seguinte coa mesma
profesionalidade dun baterista
dos Satélites que non varia o
swing sexa Pucho Boedo ou Sito
Sedes o vocalista.
Tareixa Navaza non é unha
nómina, nen matéria de convénio. Pertence á clase de xente

TODOS
-C-OÑECEMOS A
MARIA TERESA
PORQUE TODOS
SOMOS MARIA
TERESA: ALBAÑÍS:SEÑORAS
__C_O_C-IÑANDO,
XENTES PE
SEGUROS, .... '
que está aí desde antes de que
alguén se lle ocorrese inventar
a fórmula máxica dos rnagazines televisivos . Como as intemporais telefonistas · do Instituto
Nacional de Previsión que agora
rescatamos nos vellos filmes de
RKA e que hoxe atopan lugar
incómodo e inóspito no complexo de San Gaetano, contestando
impertérritas un som~te de contestador automático que repite
"'Consellería ,de Ordenación do
Territorio, digamé, con acento
no é". habituadas como estaban
durante corenta anos a responder cun seco e definitivo "A
ver!" no máis purc estilo de Enrique el Escobilla, ínclito bedel
da Academia Galicia .
Tareixa Navaza, que é un raro
especimen de sorriso viLal e permanente, un -ser miúdo e fresco,
polivalente corno poucos hai, resulta unha síntese andante de
muiler, amiga , esposa, amante,
soldado, coñecido de vello, buzón agradecido en cidade estrana con tarxeta postal selada,
primeira páxina con notíeia·fres-

ca , preséncia cantarina, é unha
persoa que se debe á vida e resulta tamén un pedazo de xeografia sentimental. Todos sabemos que cando alguén decidiu
instalar na Galiza unha corresponsalía da Televisión española
pensou en Maria Tareixa Navaza inda que non a coñecera. A
Navaza estaba aqui, a intrusa
era a televisión.
De maneira que aqui na Galiza ou no centro rexional operouse un acidente comunicacional
que algun dia os historiadores
do meio, quer dicer, da realidade televisada, hanse encarregar
de situar. Grácias á Tareixa Navaza, a televisión, lonxe de ins- .
tituirse como un meio mediatizado polo uso e abuso do patrón
americano, consolidóuse coma
un obxecto eletrodoméstico co
agravanLe da impunidade e alevosía que o meiodia confire a
unha oferta familiar . Todos coñecemos a Mana Teresa porque
todos somos Maria Teresa : Albañis , señoras cociñando, axentes de seguros, intelectuais. peluqueiras , tillas de qumto de
BUP. catedráticos opositando,
ecoloxistas protestando, cantantes máis ou menos agresivos,
xornalistas ... xente normal , en
fin . que nos miramos fielmente
retratados en pantalla através
do sorriso de Mana Teresa que má amiga decidiu rebautizala co heterónimo de TareIXaporque cada país ten a televisión que se merece -e isto digoo no mellar e roáis timpa dós
sentidos- e o que se merece
Galiza é a Teresa Navaza opinando . descaradamente: entrando en terna con López Suevos . con Beiras, con Rosón ou
Portomeñe. paño por caso Porque ambos, os catro citados son
xente daqui, do Norte, con sangue nas veas Agora. non me pidan que a Navaza se poña a entrevistar a Antolin, poño por
caso contrário. O conselleiro é
unha persoa que reserva a sua
humanidade en función da representavidade do cargo. Maria
Teresa Navaza é ela mesma
aquí ou na BBC .
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Os convocantes da protesta
contra a aberración que. implica
a desaparición da Navaza da
trincheira televisiva erran ao
contrapar á presentadora á sua
sucesora e meten a pata cando
acuden a comentários portens
de minisa1as ou bobadas polo
estilo . Toda es ati.tude encerra
e agacha un fondo de perigosa
endogámia e sentido baraLamente resistencia! . O problema
é máis de pontaria, de non errar
nos tiros . Non se trata da sua
sucesora nen de Villot. N~n seguer, se se me apura, de Solana .
E algo piar. Trátase do 92, do
redescobrimento, da Expo de
Sevilla, do debate da nación. En
suma, do que se trata é de que
cada dia vai quedando menos
lugar para o próprio . Maria Teresa Navaza é parte do précio
que irnos ,ter que pagar por aderirnos a ese asunto tan grimoso
que chamamos Europa .
Postas a dar alternativas, que
seica diso se trata, propoño xa
non a ,restitución de Tareixa Navaza , senón a apertura dunha
subscrición popular para erixirlle un monumento ecuestre, GOTI
cabalo tipo Espartero, no rneio
do Obradoiro. Non no lugar
onde estivo circunstancialmente Montero Ríos. Un pouco máis
alá: xusto enfrente do centro de
TVE-G .
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hai máis ou menos .c inco ;11 1m;
mercé· á xentileza do s(HJ ;1111.01
que tiv_o a ben empres l.í1111<!~: e¡
manuscrito orixinal e que pc :1
tence á moi cÜgna prehisti>ri11 <lci
autor de En favor da esperanza, aínda que os seus pres upo~;
tos sexan de moi distinLa índole .

os novas filósofos
C~n"do a prilneiros dos érnos oi

Lenta a sociedade galegé1 conw
zaba a aband~nar lentamenlP llS
M. FÓRCADELA
vellas íormas do franqu 1srno t:> ll
mensaxe dos creadores l1l.8rD
1 - Segundo prém10 /1terán o Anxl'i ,/•ii/r •
editado por Caixa Ga/icia
rios se tornaba menos -1racumiu .
·2. - Editorial Galaxia
por máis qu~ a. reahdade 0 011
flictiva do pais siga senda o ob xecto centq:il de toda a dise rLél ció n literaria e cultural. apare ceu. subitamente. unha xern ción de criadores que naquel
momento supuxeron unha Vé1 riación necesaria . Poetas . narré1L.Omo ·· volkgeist" no caso de Ré1
dores . pintores. escultores . acmón . Seguindo esta idea. dárno tores. músicos, cineastas . con nos canta do herdo spenglericrno
seguiron durante algún . ~em~o
dos ensaios de Ramón Piñeiro,
Estrea de Liberdade
atraer a atención da opm1on pu produto á súa vez da tremenda
blica que nalgún momento clw- · influencia que fixera sentir so. Bremana polo Teatro do
gou a ver arredor d?quel mowbre a xeración Nós o autor de A
Atlántico
rnt?n to importante smtornas ciun
decadencia de occidente.
··século de ouro" . Hoxe . csndL1
Outro dos feítos a sinalar é a
O caso de Gees (Geesche) GoLLparece que toda aquela 111 ? 1 ~
análise miúda da influencia de
fried foi realidade en Bremen ,
ten perdido algo da forza oric-;1no ano 1810 . Muller ainda moz_a
Heidegger no pensamento de
nal e algúns dos move!11enlos
dun - talabarteiro, Gees enveleCelestino, cuñha precisa refeque saíron á luz naqueles anos
rencia tanto ás fidelidades como .
nou primeiro ao seu home. e a
encentran xa unha certa acl1luseguir borrou da lista dos vivos
ás traicións, que tamén as hai.
de crítica. é o momento da ecloSe a corrección do estilo é, no
aos seus pais, dous fillos de seu,
sión. acaso serodia . dos filósoalgun amante. vários sócios do
fundamental, evidente. resalta o
fos .
seu cprriércio de corros e ao seu
excesivo afecto que o autor pa- .
A idea de plantearse unha
rece manifestar polo grupo Gai rmá·n qu.e regresaba de cabo do
historia do pensamento galega.
exéré:íto ftnperial despois de relaxia , en xeral, e .Pola figura de
ainda que só sexa ensaíst1co .
Piñeiro, en particulB:r. feito éste
pnmu aos independentistas
parece ter tentado desde ha1
que. por veces, distorsiona a
lombardos . Asi chegou a dar patempo á nasa intelectuahdade
saporte a dezaseis .- Como en
lectura. facéndonos baixár dos
De feito. amda que pequeno e
cumios da ontoloxia para contantas outras personaxes da hisescasamente exportable. o pentória universal da infámia, esta .
centrarnos na reiteración do dissamento galega parece ten encurso amoroso . Con todo, tráta- ,
muller d? pequena burguesia
contrado algúns alicerces sobre
se dun librn necesario que parecomerciante da Baixa Saxónia
os que asentarse e algúns temas
non teria nunca máis unha hisce deitar un pouco ·de luz sobre
de debate que berreando o detória própria, non só unha peesa grande sombra que é a his-_
bate político. procuran a produquena biografía sentimental e
toria do naso pensamento .
ción dun ·eco na nosa cultura
íntima senón unha pequena ca- :
Menos historiográfico e máis
desde outros temas que hoxe
ridade de literatura sociolóxica.
propiamente ensaístico é ·o libro
centran a discusión nas grandes
Pasfilla ·á história como model0
de Antón Baamonde O marxispalestras do pensamento unimo e as linguaxes. Partindo
de anormalidade. disecada de
versal .
besta -mitolóxica para que o burde tres postulados iniciais, a) o
Vehiculado inicialmente arregués da Hansa comprendese
escaso desenvolvemento dunha
dor das revistas . ese Jilcipiente ·
que a parábola da desviación é
epistemolpxia marxista. b) a
novo ensaismo galega parece
o mellar seguro da arde social.
problemática da noción marxister encontrado agora o formato
Gees era o Tenente Calley que
ta de superestructura e c) a difilibro e fruto dese encontro son
ultrapasaba a norma da guerra
cultade do marxismo para enas dúas obras que hoxe apredo Viet-nam. unha intervencontraille un lugar á linguaxe
sen tamos:
O
pensamento
ción (non invasión) en país amiverbal e aos sistemas semiótiepoca! de Celestino Fernángo, con horários , misa matinal e
cos. Baamode invítanos a unha
dez de la Vega de Carlos Fera!morzo a modo. á inglesa. anviaxe conceptual na que nos fanández 1 e O marxismo e as
tes de entrar en combate .
rán compaña as ideas de Eco ,
linguaxes de Antón BahamonFassbinder comprendeu que
Stalin. luru ~otman. Marr, entre
de
hélbia unha vida debaixo das
moitos outros, para no percurso
De entrada unha grande dlfeapariéncias desta muller sacrificonstruir un puzzle de certa enrenc1a separa os dous libros
cada en holocausto da paz burvergadura. Como resultado, a
Mentres o de Antón Bahamonde
guesa . Xustamente da paz da
linguaxe verbal e os sistemas
pertence propiamente ao ámbi. Cidade Livre de Bremen
semióticos resultan pertencer
to do ensa10 cunha importante
(este é o seu título). da cidadetanto á infraestructura comq· a
aportación persoal. o de Carlos
estado hanseática qúe mellar resuperestructura, en tanto que .
Fernández é máis ben unha
presenta os valores do comércio
poden ser considerados como
guia para o percomdo da b10honrado (Valle). das instituci~ns .
procesos de produción. por
grafia intelectual dun dos hoe da relixión coma policia da
unha banda, e, por outra, corno
mes centrais da chamada xera moral. Procuraba . segundo paas mercancías, en parte valor de
ció n Galaxia
rece. unha traxédia burguesa
uso e en parte valor de cambio
co mo a que ben andando o séíuncional das clases sociais do O pensamento epoca! de
c ulo dezaoito rompe a separaminanLes . Baa monde posLulél Lél
Celestino Fernández de la
ció n do tráxico e do cómico . A
mén a c rea ció n dunha Leoría de¿
Vega é, po1s. un libro rememos uél primeira broma está no títu - coñeceme nto materialista éllLer
rativo que nos cond\Jce atrávés
lo , qúe Manuel Lourenzo tradu nativa que . modificando a Lese
dos principais e nsaios do au tor .
c iu por Liberdáde Bremana ,
do re flexo , tería como ponlo de
desde "Campanas de BasLaba seguramente con máis propriepartida a Kant e a Marx .
les" até O segredo do humor
pasando por Abrente e solpor
O libro iniciase cunha delimi - , dade ca Liberdade en Bremen, pois que se quer referir
da paisaxe . Carlos Ferná ndez
Lación dos conceptos de lingua co n clara dobre intención á pacéntrase, para este percorrido, .
xe e sistemas semióticos en
Len te de liberdade ciesta cidadenas influencias centrais do pen que. seguindo a E~o e a PiageL.
esLado medieval.
sador lugués e entre elas fai es Baamonde conclúe que a apari A qué liberdades serven as
pecial fincapé en Martín Heición do pensamento na especie
sólidas e p1ósperas institucións _
degger e Otto Spengler. É esta
humana supuxo unha fase predos burgos da Hansa. ·pilares da
unha viaxe na que a historiogralinguístic.a pero non pre-semióAlemaña modern_a? Fassbinder
fía explícita se mestura con pa Úca. Despois de aclarar os con ~
resposta a médio d8sta piotagoráfrases . das obras comentadas
ceptos de infraestructura e su n is ta que só póde establecer
ao tempo que se nos mostran ·a s
perestructura nalgúns teóricos
wn ha relación · coa ' liperdade
ecos existentes nelas e as difedo marxismo canónico (Martél
aLravés O.a violéncia, da eliminarencias con outro dos pensadoHarnecker ~ ·aodeliér), o autor
ción de todo- o que a relaciona
res do grupo : Ramón Piñeiro. A
pasa a explicarnos por qué os
cunha sociedade reprimida e re- ·
aportación de Carlos Fernández
sistemas semióticos son infraespresora. ·Que só pode ser muller
· limítase, pois. a unha ordenatructura e superestructura nun e muller libre se corta as imposición 009 materiais e ao deseño
ha exposición de profundidade
cións e aslimitacións do papel
dunha posíbel
clasificación
conceptual aínda que, ás veces .
que lle res~rvan . Xülio Lago resepistemolóxica que separaría ·a s
maculada por deficiencias de
peita a sucésión orixinal de capensamentos de De . la Vega e
estilo . Libro de interese, mesmo
dros ·curtos, contados con puro
Piñeiro segundo unha conceppola aplicación dalgunnas das
..naturalismo psicolóxico. A Lición da· idea de cultura como
súas intuicións no terreo da soc
berdade Bremana é, nesta-ce"Autonomía db pensamento" no
.ciolingüística. Antón Baamónde
nografia, unha construción tracaso de Celestíno ou da Cultura
dá á luz un te~to que xa !éramos

Pathfinder
Filme noruego que canta con
máis vóntade e discreción qu~
brillantez unha saga esquimal,
esLa fita de tan insólita filmografia quer ten un tón épico-docur
mental, sen que finalmente satisfaga plenamente en nengunh;J das duas facetas.
·
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Fássbindér, de
escritor de tangos a
Calderón

L
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Cena de Liberdade Bremana

dicional con diálogo ll'algu-ns t<Jdros. O claro-escuro, o abuso cl;:J
luz cenital e dunha dirección
expresionista extremadamente
marcada fan . da Liberdade
Bremana un retrato negro .
Tiña de ser asi? A explqsión de
sensualidade de Gees asi que
enviuva non -será un carniño de
liberación serrón que remata
(máis ou menas), na banal qfirmación de que non soporta aos
homes pero non sabe durmir
sen un home na cama. A pro. postá de Lago achéganos ás
vulgaridades e lugares comuns
desta sociedade hortera pero
non se atreve a soltar a man e
levar o melodrama até o final ..
con tod·a a sua mestura de irania e épica.- A Liberdade Bremana non é nengunha Orestiada, nen tampouco esta accese libertária que aqui se nos
quer facer ver. Que a -personaxe
principal · declame "Vi ver a sua
vida tiña que ser a aspiración
de todos os seres humanos. E
unha muller -é un ser humano
por moito que moitos homes e
mulleres non o saiban 1 ". no centro bañado en luces. como suma
de propósitós e clima da obra. é
seguram~nte
unha equivocación. Fassbinder n·an é Genet (o
desprécio), nen _ Durrénmatt (a
irania), nen Buchner (o melodrama) pero poida qu~ teña mqito
dos tres do que resulta o máis
pareciClo ' que se poida dar no
Lander de Bremen a un escritor
cie Lélngos: un cruzado de Kitsch
e sa ude moral. O que -non pode
ser é Calderón .
·
Xlilio Lago non o entende asi .
Un sospeita que ·a autor só quer.ia rir e castigar con intelixéncia
as banalidades e parvadas dos
seus paisáns, mesmo defron taflcio á envelenadora coa liberación fina l do suicidio . Pero o d irector construe Griaturas atorme ntadas nas que a sobre-actuación vai asegurar, como un
cinto de ferro , a incomunicación. Por que nun decorado sim bólico (e pobre, é certo) prefiriu
un vestuário realista, até onde
poden ser realistas eses zapatos
tiroleses L.12 Miltengberger e os
seus amigos? Por que escolle
para algúns personaxes a expresión sobre os condic1cnantes
formais e deixa que . outros xo ~
guen ao naturalismo?. Acaso
esas ilustracións musicais non
suliñan o carácter de traxedia
da Liberaade · Bremana ? -Clu
aqui hai unha confusión. ou ·ª
Liberdade Bremaña de Fassbinder ficou en represión Bremana. pl).ra, realista e con intencións morais sobre a probe da
Geesche Gotfried.
O
GLT

Se ben ao princípio ten a sua
frJrza ' dramática e urlila certa
daridade expositiva, coa masa_. r;re dunba família lapona a mans
dos descarriados "shuris", enJoit.wJa caterva de guerreiros das
8st.epas. o desenrolo posterior
<!!.:rece menos do prometido.
Primeiro porque o previsto
rJlento épico non remata de ftjnr;ionar a9 fallar a nasa identificar;ión clara con ·algunhas das persunaxes , ou co grupo dos fuxiti·1os . Algun membro da tribu
hostil si · chega a convencemos
{is veces da sua fereza e condir;ión de· malísimos da tita, pero
non abonda. En canto ao aspecto documental, sen que sexa-mos consumados etnógrafos ,
notamos riestes lapóns de l'lai máis de 1.000 anos un nonseiqué no seu comportamento e
mesmo nas roupas, tan uiformes
elas . que nolos fai máis próximos no tempo do que a h!stória
acohsella.
Non é que a película non teña
os seus in tres de tensión, . pro
-unha cetta morosidade e falla de
sutileza (como demostra o recurso cont~a natura aos zooms),
perocrre o filme . Ao que as paisaxes nevadas e certas curiosidades antropolóxicas vano -sustentando -até o final sen que.
todo hai que dicilo , se faga de·sagradábel ou impertinente en
nengun in~re.
Pero a trama remata resolvéndose (acaso por unha _redución
de metraxe das distribuidoras)
nun simples episÓdio que a ben
. pouco chega. O que acaba convertendo este sinxelo , e por demais didáctico, filme nun pro~
dueto recomendábel para amantes da natureza e bastante menos para os do ciqe.
O

Un peixe
chamado Wanda
Dirixido por un veteranos do ·
cine británico e dos seus . estu~
dos Earlen , Charles Clichton, e
·escrito por una ex"M0nty Pythc:in. este filme de extrano título
é unha das máis saudábeis comédias que se teñen visto nos
últimos tempos, participando
dunha estrutura e ritmo de corte
clásicos. Desde un princípio as
personaxes · parecen definidas
en torno a unhas características
moi perfiladas, en torno ás cales
e a cuxo conflito armarase toda
a fita: · un tatexo amante dos
an imais que se verá abrigado a
aniquilar a tres canciños; un
americano que cita a Nietzsche
e ódia todo o británico ; un inglés . que acaba renegando da
sua flema. . a dialéctica americanos/británicos · acaba senda
un dos eixos do filme e fontes
de non poucos gags , a maior
parte deles verbais, ainda qüe
recom~ntes a rriáis dun tópico ,
realmente brillantes.
Como o é toda a fita, cuxo frenético ritmo non decae e na que
certos rasgos de humor groso ,
"made in Python" estáfr insertados con coeréncia o que. non os
fai desentonar nun conxunto resalto cunha intelixéncia xa en
desuso. Filme pois, por unha
vez , absolutamente recomendábcl .

o
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ANUNCIOS DE BALDE

EXPOSICIONS

CONVOCATORIAS
ao labor de consolidación do
galega en todos os ámbitos da
faculdade do seu entorno . o
concurso rexerá-se palas seguíntes bases :
1": Poderá concorrer a este
certame calquer obra de narrativa curta en galego inédi"
ta· a extensión dos trabaJlos
n~n superará os quince fólios .
Os orixinais apresentarán-se
por triplicado, mecanografados a dobre espazo e por i.mpa
soa cara.
2": 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 c:alquer norma ti va.
4" : Outorgarán-se dous prémios, consistentes nun lote de·
libros, por valor de 10.000 pts.
o primeiro, e dé 5.000 pts. o
segundo. ·
5": O xurado estará composto
por dóus críticos literários e
dous novelistas, e contará con
un representante dos Colecti-

Colecciono calendários de
peto e gostaria intercambiar
con outros afeizoados/as . As
persoas interesadas poden dirixirse a Íria Sánchez Molleda,
C/Borrás 1-1 1 1"-4"-. Barcelona
08016.

e

ción maxima dos programas
• Diapo Galicia 8~
de 20 minutos. ·
·
Convóca!;ie a 2·' Edición da
5. A Organización resérvase o
. vos pala· Normalización Lin "Diapb Galicia". mostrado audireito de selección.
6. Para inscribirse sérá necegüística que actuar8. como sediovisual, que terá lugar en
sario que a organización rececretário con voz , pero sen voto
Ourense ·os dias 17 ao 22 de
ba a notincación antes das 24
(só emitirá este en caso · de
Abril do 1989 . no Museu Muhoras do dia 18 de Marzo do
empate). Farán-¡>e públicos os
nicipal da cidade- de OPuren1989, dirixida á Secretaria
se. organizada pola Agrupaseus nomes despois do fallo
de Diapo Galicia, R/Capitán
ción Fotográficxa Ourensán.
do prémio .
Cortés , 29 , Our!=lnse. Tfno.: . p": O prazo de admisión remacoa dirección técnica do
(988) 22 85 OO . A mesma diObradoiro de Criación Audiotará o 31 de marzo . Os orixirección pódense pedir os bolevisual de Vigo e patrocinada
nais enviarán ~se ao seguinte
pola Consellaria de Cultura. a . tíns de inscripción.'
enderezo:
7: A inscripción é gratuita .
Concellali ·de Cultura de Ou "Certame de Narrativa Curta"
8. Estabrécese un prémio esrense e a Casa da Xuventude
Faculdade de Filoloxia
pecial "Diapo Galicia" concede Ourense. Rexerase polas
Praza ·de Mazarelos . 15703.
, dido polo público.
seguimes Bases :
Santiago de Compostela .
9. A organización' resérvase o
1. A mostra vai dirixida a todireito a modificar estas bases
dos os realizadores de prograACTOS
más audiovisuais de d¡apositi- · en caso de facerse necesário.
10. A Organización faise cargo
vas, acompañadas de bandas
de sonido e previamente codi- · dos gastos de envio e reenvio
dos programas , comupicando
ficadas .
a data de recepción e médios '
2. Aceitaranse programas code transporte coa debida antedificados en calquera tecnoloxia. preparados para proxeclación aos participantes.
ción. montados en carruseles
e cun mínimo de douS" (2) pro• Certame de
xectores . A organización disnarrativa curta
porá do número de proxectoOs Colectivos pola Normaliza res precisos e das tecnoloxias
de interpretación máis habi- .ción Lingüística da Faculdade
de Filoloxia (Grupos de· Teatro ,
tuais . Coa inscripción será
Revista Ólisbos, Coini.té Aberpreciso confirmar a tecnoloxia
to. Ágora, equipos deportivos) ,
empregada . ·
convocan este certame de
3. Aceitaranse unicamente
• A muller na
criación literária con obxectd
diapositivas de ppso universal
participación
de
propiciar
que
autores
nomontadas en marquitos 5x5.
política
4. o tema será libre e a dura- . veis e consagrados contribuan
Os días 23, 24 e 25 no Centro
Cultural da Caixavigo celebraranse as "Xomadas Autonómconstrúe ese discurso; no
cas sobre "A mÚller diante da
·grado . .de . soberanía que adparticipación política e cidaquire para: conseguir o prindán" organizadas pala ComiDiglósia, texto e
cipio básico da comunicasión da Mul1BI da federación
país normá.l
ción; ser verosímil en si
Español?! de Municípios e Promesmo pra producir o efecto·
vincias.
(ven da páxina ~O)
do pracer; unha literatura
A metodoloxia de trabaJlo ingosamente , na auto-compaique, antes de máis nada, se
cluirá exposición de ponénxón ou na volta
ghetto
xustifique por si mesma,
cias e traballo de grupos sobre
perenne: Para outros, polo
pala súa capacidade de acaas mesmas. Están previstas as
contrárió, o texto en galega
dar emoción nos lectores.
seguintes intervencións .
significará
unha. ameaza,
Conseguir algo tan simple e
Xoves 23
unha agres~ón por canto pretan difícil de que a ficción
"Participación ciudadana", por
tende · un didactismo obtuso,
.sexa acción, conflicto e, soMa~ia Arrondo.
incapaz de remover , verdabre todo - dito está- tenMesa Redonda sobre ''A mudeiramente, ningunha consitl>n da linguaxe.
ller ante a participación ciuda- ··
ciencia e si semente de afasPersonalmente penso que
dana" . Con Carmen F.etería,
tar ao lector medianamente
escribir como se estivéseAnabel Santos, Rosa Miinocente· ao texto .
mos nun· país normal signifillán e Mertxe Inza. ·
E non é -querido amigo
ca trabal1ar sén .rede SomeVenres 24.
M.V.- que un crea na absoterse a un duro exercicio no
"Participación política", po·luta inocencia ,' no inmaculaque tal vez non estemos
néncia· de Maria An:.ondo
do -devir do discurso . De feísempre acompañados _pcila
Presentación de experiéhcias
to a· autor, o lector, están
presencia conmovedora do
e comunicacións. Alcaldesa ·
sempre condi~ionados ; mullector. Pero acaso sexa a
de Cabanas (A Coruña) Motiplemente .
Agora
ben ;
única forma de evitar a en desta Anee ; Concellala de
mentres dura o proceso· de
dogamia, o fantasma dunha
Alcobendas (Madrid, Teresa
comunicación, · mentres a
literatura e duns lectores foColón e Concellal de Meliana
lectura se efectúa ambos desilizados. E ao mesmo tem(Valencia), José Antonio
ben pactar. Deben pactar un
po ·ter presente que ningún
Bravo.
espacio o suficientemente
escapismo (ao tempo, escaan·cho e limpo (máis que inopes son autosocioloxía ou o
• Asamblea
cente) , seguro, para que a
exotismo como fórmulas· rnáda AS-PG
verdadeira
comunicación,
xicas) pode resolver o conA Asociación Sócio-Pedagóxi·aquela que leva ao pracer,
flicto. Non facelo sería partiteña efecto. As outras lectu~
ca Galega ten convocada
cipar - como a1gúns, polo
ras han vir logo pero nunca
Asamblea Xeral de sóciosvisto, pretenden- dunha
superando a aquela primeira
para o sábado 25 de_ Febreiro
especie de conxura dos neque sinalamos.
ás 10 qa mañá no Instituto
cios ou pacto dos parvos , no
E o problema ~parece
que a custo de admitir a co- · Xelmírez I (Ca.rñpus de Santia- .
mún ignorancia que nos in- . · go) : En dita Asamblea aprementira, pero fai falta dicilo
outra vez e ben alto- non
senta ademais dos pontos
v.ade, cadaquén pode acabar
está en escribir novelas Ionconvencionais, un debate so_atopando acomodo, cando
. gas ou breves, situadas en · non palco e orquestra a mebre política de publicacións
Galiza ou no exterior, rurais
dida. Pero · jso, amigo M .V.,
que procurará un plan máis
ou urbanas , reflexivas sobre
non é culto, non é literario,
ambicioso do realizado até
a propia identidade ou disnon é progresista, non é uniagora. Plantexaranse ademais
tal'}tes dela. O problema
versalista nin nacionalista .
algunhas modificacións estaestá, claro é, en como se
Non é normal.
O
tutárias e a eleición dunha ·

ªº

Novo curso de idioma ruso
na Asociación España-URSS
en Vigo. Clases martes e venres. información e inscripciáons no Teléfono (386) 22 44 ,
57.

•

Siro

Mostra das suas criación no
Ouiosque Alfonso de A Coru ña .

•

Sánchez Gallego

Exposición de Píntura na sá
de .. exposicións da Caixa Postal de Compostela.

•

Manuel Ruibal

Antolóxica de Pintura na Casa
da Parra de Santiago até o 15
de Marzo .

•

Exposición
Avance

Mostra colectiva. de Carlos G.
Villar, Ramón Conde , Miguel
Mosquera, Manuel Figueiras e .
Xavier Guiñas. Aberta até o 8
de Marzo na ·Gala ria Expresión. Rua do Paseo 7, Ourense .

•

Muller 40 anos. Solteira, coruñesa . Residente en Madrid.
Auxiliar de Enfermería , amante das belas artes, ecoloxia,
deportes. etc. .. Gostaria de
coñecer homes solteiros das
mesmas afeizóns. Con posibilidade de encontros en Madrid
ou a Galiza. Absterse xente
"cerrada" ou "carca" e casados . Apartado 8268 . Madrid

f

Véndése conxeledor Zanussi. Vertical de 225 lit.ros
de capac1dade. Teléfono (986)
47 14 05

11

Os titi:riteiros de Kaos animan.che as festas do teu coléxio,
gardaria ou do teu bairro e de
todos aqueis que queiran pasalo ben. Os interesados en
conectamos poden chamar
aos teléfonos de Moaña (986)
31 14 09 e 31 20 03 .
Vendo mel da Galiza (Sena
do Faro de Aviom - Ourense).
producido
artesanalmente
sem tratamento químico. em
botes de 112 Kgr a 650 pta E
1 Kgr. a 1.200 pta . para pedidos mandar chec[ue polo Jmporte má.Is 150 pta para gastos de envio a nome de Joám
Lo1s Galega Torrado, 3¿513
Godás da Cima - O Carvalmho
Ourense

Licenciada en História da
Arte, 37 anos, divorciada, segoviana, residente en Madrid.
Ecoloxista, activa, sensíbel,
amante da natureza. atractiva,
intehxente, cursando estudos
de imaxe. 'Góstalle moito escreber cartas . Gostarialle qlle
lle escreberan homes de 33 a
40 anos, con parecidos gostos.
Posibilidade de encontros en
Madrid. Absterse docentes,
xente cerrada, casados e xente insensíbel. Apartado 8268
de Madrid.

Exposición de FOtografia "Hi-

Véndese Citroen GS. Matrícula Logroño "D". Moi barato.
Teléfono 986-207391

roshima e Nagasaki". A disposición de concellos, asociac1óns e
entidades. Educadores pala Paz
(Nova Escala Galega) Apartado
577 Vigo.

•

•

Xoxardo Recouso .

Exposición de obras calcográficas na Sá de Exposicións
municipal, en A Coruña ,

Grupo poético oferece os
seus servizos (tanto en conxunto como individualmente)
e presta-se a publicar unha
Antoloxia. Chamámo- · nos
Ronseltz e non cobramos demasiado.
Contactos: non hai nada
máis apaixoante que a búsqueda .
·

.
nova Xunta Directiva para un
mandato de dous anos . Entre·garanse os carnés de sócios e
ofereceranse as · publicacións
da AS-PG cun 50 de descontopara -aqueles que as desexen.

•

Cine portugués

Organizado polas Federacións
de Cine Clubes de galega e
portuguesa e palas lrmandades da Falá , remata un ciclo
de cine portU'gués en Ourense
(Casa da Cultura , R/Concejo,
13). O xoves 23 "Reporter X"
de José Nascirnento e o venres 24, "O passado e o presente" de Manuel de Oliveira .

•

Ciclo sobre meios
de comunicación.

Dentro do Ciclo que organiza
o Clube Cultural "Adiante" o
venres 24 intervirá na Asociación de Prensa de Vigo o xornalista Fernández Reboiras:
que desenvolverá o tema "O
síndrome de Horténsia . Mitos
e catástrofes de Galicia nos
meios informativos" .

•

Galicia S.L.

Representacións desta obra de
Artello os dias 25,26 e 27 no
Centro Cultural da Caixa Vigo.

Saraibas

Concerto deste grupo o sábado 25 ás 8 da tarde no Ateneo
de Ferro]

•

Ciclo de Cine . Día
Internacional da
Muller

O Cíne CLube de Pontevedra
ten previstas diversas sesións
arredor desta data do 8 de
Marzo. Desenvolverán o seguinte programa
D1a 6 ás 21 45 h. vídeo da Embaixada Francesa, "Charlotte Perriand: criar o habitat
do século XX" de J . Barsac.
Segu1da de colóqwo .
Dia 7 ás 19 30 h . Vídeo do Instituto da Muller "Chinchetas
rosas, pequeñas diferencias, grandes consecuen·
cias" realización de Bng1tte
Asctujanden :
Dia 8 ás 22 30 h . "A comisaria"
Dia 9 ás 21 45 h . Vídeo "Frida" . película pasada en TVE
sobre a prntora Flda Khalo
Dia 15 ás 22 .30 h. "Paraiso" .
Todas as sesións terán lugar
na Biblioteca Pública e fanse
en colaboración coa Asamblea
de Mulleres de Pontevedra.

"Os xoves de O
Facho"

Dentro das tertúlias que orgamza esta Agrupación falara
sobre temas relacionados coa
emigración Manuel Suárez
.Literatura actual
Unha mesa redonda sobo epígrafe "A busca dun espác10
teatral na Gal1za" terá como
mtervmtes a Francisco Pillado, Euloxia Ruibal, Vicente
Montoto e Damián Villalaín. Dentro do Ciclo "Apun:
tes de Literatura Actual(2)"
Nos locais do Ateneo de A Coruña o venres 24 de F'ebreuo
ás 20 h

•

Rubén Lorenzo

Concerto de Piano na Aula d
Música do Museu de Belas
Artes de A Coruña Ás 19 30
h

•

Cine sobre as
abellas

Dentro dos progrmas de eme
científico do Museu das Cién cias o sábado 25 ás 12 h. proxectarase as peliculas: "As
abellas ao natural", "Danzas
onentadoras das abellas" e
"Comportamento das aballas" .

r ui u!J r a í ,_s--'-.____a .•
·artes gráficas

deseño, composición .·eledrónica,
·1aboratório, ·offset, .
encadernación

'
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FLJNDACION GAIXA GALICIA
CLAUDIO ·SAN MARTIN

-

~

ans .a o ra
AFundación Caixa·dalicia pon mans á obra e apresenta as suas·primeiras ebras á sáciedade galega . .
Para.coñecer rñellor á realidade da·Galicia tres volumes.da ·colección Economía. Para disfroitar da
_máis importante expresión musical da nosa ·cultura,_dous_.discos de_grande inte~és.

· PUBLICACIÓNS
AECONOMLt\ GALEGA. INFORME I987.

DIREITO URBANÍSTICO DA GALICIA:
RENDA MUNICIPAL NA GALICIA.

DISCOS .
OBRA PIANÍSTICA COMPLETA DE

ROXELIO GROBA.
GRANDES OBRAS MUSICAIS DO
SÉCULÓ X.IX NA CATEDRAL DE.
SANTIAGO. ·
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Asi inicia o seu camiño a .fundación Caixa Galicia. _Dando a·coñecer o pasado e Q presente de . _.
.· Galicia para construir me_llor o futuro. Cara el irnos . ·
•
•
con novas ideas, xa en marcha,_e.un só proxecto
F.UNDACION
CAIXAGALICIA
de grande interés: Galicia ,
.
Para pfincipiar xa puxemos mans á obra.
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TRES EN RAIA

ANO

DIG_LOSIA, TEXTO E PAÍS NORMAL
XOSE RAMÓN PENA

N

un artigo publicado no .último número, deste semanario, baixo o título "Debe ser a nosa cultura universal, urbana; apolítica, erudita e nor.,. mal? ", .qlguén que asina como M.V. plantexaba ·tal pergunta con base, en parte,
nunhas supostas afirmacións bu eren.Zas
que, polo visto, compartimos o · amigo
Suso de Toro e un servidor, críticos "feroces" da novela "concienciadora" oú daqueloutra na ·que os autores ~an "socioloxismo sóbre si mesmos". E digo ·"supostas" porque, como veremos e como sucede moitas veces, frases, ditos tfrados do .
seu contexto adquiren dimensións que ·
pod~n resultar ben diferentes a como fo.ron concebid9s polo seu autor. De Calquera . xeito, no mesmo número de A
NOSA TERRA, outro amigo, Manuel For·cadela, analizaba o contido do. recente libro de Antón Figueroa, Diglosia e Texto
que incide, da súa parte , e con grande rigor e lucidez, precisamente sobre .moitos
?Spectos e . dimensións que .a pergunta
(retórica) de M.V. conleva.
·
Af: linas que seguen, pois, han ser interpretadas como reflexións en voz alta ·que · O que quero indicar e que,. paradoxicamente, aqueles que propoñan ·as soluo seu autor realizou (e realiza e realizará
cións anteriores como modelo de conducaínda) .sobre a grande pergunta que subxace: E posíbel aquí e agora, e dadas as
ta para fuxir da anormalidade, están , pre.:.
circunstancias, realizar unha literatura gacisamente, caíndo. nela. E isto porque as
lega "normal ", _entendendo como tal unha
súas produccións non seran "libres"; non
literatura adulta, sen complexos' e perfecserán nunca o reflexo dunha necesidade
comunicativa, o resultado dunha opción
tamente identificábel? ·
M.V. parte dun feíto que nin merece ser
soberana senón unha arma arroxadiza, un
discutido. Efectivamente,_ para o que agocosmético, unha -niso M.V. ten razónra nos interesa, o noso non é un país nornova . censura contra a normal idade que
mal, ou, mellar dito, normalizado. Sen emnecesitamos e que, desde logo, está r¡oubargo , a nosa vontade, o noso proxecto é tra parte. Pero · neutra parte que, á súa
~
realizar esa normalidade, con·quistala. ·
vez, descarte -iso si~ o proxecto "conPartindo da miña/nosa afirmación :de
cienciador" ou a "soc ioloxía sobre un
que se fai nece$ario escribir como se esti:..
mesmo" (o eterno arredor de si) como vías
directas ~ando non únicas e/ou pri oritavésemos nun país normal , M.V. supón que
. t::il opinión signifjca '-e vou falar c lararías- para alcanzar o "estado de gracia".
mente en nome propio- que eu crese,
que daquela debería atinxir o escritor galego: o coñecemento de si mesmo e do
por exernplo, que a solución perante a novela "9oncienciadora" ou a "sociolox ía sopaís como ~ n .unícum.
·
bre un mesmo" estivese no éleseño dunha
En Diglosia· e · Texto, Antón Figueroa
ilteratu ra que tivese como alioerces , entre
analiza o proceso da comunicación literaoutros, os seguintes : Falar de temas e siri a ·en galego, especialmente desde a
perspectiva do lector. ' Dé$de aquí animo·
tuacións extra-galegas, ~2l ::ir d e universos
urbanos, e talar, por ~lt imo , ;-:un d iscu rso . a Figue'roa a que profundice a .análise e
de detallismo erudito. E decer; como f6r- ., que aínda a faga extensiva á perspectiva
mula un mal disimu lado escapismo que · do autor. Porque se son certas, afirma:.
intente, mediante a artificial cadea ao coscións como: "Por parte do lector -reféremopolita·, dar -un ar 1'moderno", "contemse ao feíto dé que o galega, lingua B,
poráneo", "vangardista" á nosa cultura.
apresenta un menor control sobre si mesEn real idad~ , escribir corno se estivésemo, no e~pacío 'da diglosia- est e~ feito
mos nün país normal significa case todo
implica unha constante operación de re.o c(:lnt~ariq 1 ·. Por su post o que escribir flexión sobre o código, a custo loxicamen-Comb se esfivésemos r:iun país norrnal
te da productividade da propia lectura"
•· ~-- conl.t!Ívci poder realizar textos de creación
(dándomos no que Figueroa chama .unha
/ ,.
• 1que- q~*ñan a Galiza como marco único
filoxización do texto que lle resta p_osibili:e · a 1.~ p~oblemas "enxebtemente" galegos
dades como tal texto literario), non o é
corno punto de ·atención. E tamén, desd€1
menos aqueloutro que ·sitúa ·ao autor pelogo, escribir "normal" implica realizar norante a mesma perspectiva. Quero decer
vel~s eruditas, históriqas rosas ou .negras.
que a filGxizacíón' prodúcese tamén desde
Pero non como fórmula ,salvadora.
o propio ·autor, inseguro, moitas veces,

acerca da validez gramatical do que escribe .. Outras, aínda , .Predisposto a serv!r a
unha causa filolóxica concreta a través
-dos seus textos (e así constatamos a existencia de ·autores "ofici;;tis'" ou "lusistas",
no sentido en que esa postura normativa
superponse a. acab·a anulando o mesmo
discurso literario). Oú dubidando,' simplemente, porque descoñecen. efectivamente
as posibilidades do código, demostrando
unha evidente impericia á hora de transgredílo, enriquecelo ... en fin , sometelo á
debida tensión , base esencial , ao fin e ao
cabp, do producto literario.
bu que decer da suposta poeticidade
suplementaria, atribuída per se ao galego
e que leva ao lector -e como xa sinala
Figueroa- ao mesmo autor á trampa de
acudir a un suposto léxico prodixioso, con
capacidades .máxicas, vertido sen ton nin
.son. Léxico que se ben parte dunha licencia lóxica (o acudir ao d icionario) acaba
por ser un síntoma do ghetto, un puro
xogo hiperminoritário e hiperexibicion ista.
E así, lectores e autor participan do engano común, atribu ín do a esa poeticidade
un valor'extremado, can do ambos descuidan, realm.ente, o verdadeiro significado
das palabras ás que adoran, magnifica. das, transformadas en documento de verisimi litude incontestábel ; en biblias.
Máis adiante sinala Figueroa que "o texto -o texto en gal e~ pode chegar a
ter unha función parecida á que tiña o texto épico nas . sociedades nas que se produciu. O texto, ao contrari o de innovar, limita-rase a reproducir as espectativas do
grupo, pero sobre tod.o a mentalidade lectora tenderá a non .ver no texto nada distinto do que espera". E tal tendencia conférelle unha valoración como obxecto e,
outra~o lta , como obxecto máxico. De- aí
-explica Figueroa- a coñecida frase de
que l ai falta que se escriban, por exemplo,
novelas longas . .E de aí, perm ítome engadir, o que poderíamos denom inar: "vonta. de didáctica dQ autor galego';. lsto é; o
proceso de escribir na nosa lingua aparece xüstificado, en ocasións, como "ist o
non se .fixo aíndá en galego", "é un texto
necesário" ou "ternos que escribir para ... ".
O resu ltado é doado; utilízase o galego o galego na creación literaria- como simple vehículo transmisor duns postulados
didácticos que nada teñen que ver, daquela, co propio discurso literario nin coa
reflexión sobre a lingua inherente a el. Se
é posíbel realizar un texto político de cali dadef agora pasamos áo panfleto evidente . .E cando non , ao panfleto exculpatorio
da propia incapacidade. "Esta é a miña
historia que pode ser a vosa. Todos estamos para sempre derrotados''. Amén.
O resultado fi nal non .deixa de ser alarmante. A literatura escrita en galego é
· sentida por· boa parte dos le'ctores como
un acto de auto-afirmación nGn xa semente previo senón constante; un acto de
auto-afirmación que se transforrna, peri(pasa á páxina 18)
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nha vaca sempre segue o seu
cam iño; un ha vaca non é ·igual
que un can , que se revolve para
onde ·menos esperas ". Esta explicación lle daban .en Nicarágua a Salman Rushdie para explicar por que paraban cheos de paciéncia un autobus e
titaban o paso lento du.nha vaca vaca e
o escritor británico a saca no seu libro
O Sorriso do Xaguar com a unha anécdota que revela o carácter do povo
nica. Pouco de índio debe ter Rushdie
que se soprende do império da vaca e
da proibición de La Prensa, o periódico
dos .Chamorro que apoia á Contra e xa
circula li bremente desde hai tempo.
Preocupacións nidiamente británicas.
O recordo desta observación do escritor volve atraído pola discusión mundial de se hai un límite á expresión, de
se un se pode meter t;OS santos e os
profetas. Os periódicos editorializan
contra da intransixéncia medieval do
Ayathola, a vaca (sagrada) que se cruza
no médio do autobús de Rushdie. Nós,
británicos e nordeamericanos non estamos afeites a estas trangalladas: falamos o que nos peta e só nese terceiro
.mundo de atrasado e fanáticos se pode
condenar á morte a un escritor por talar
mal do Profeta.
Pero nestas inquisicións chega a
ofensiva da Contra afgana. A Contra do
Afganistán proclama que non retrocederá nen un milímetro no seu sagrado
camiño até islamizar o país e vive con
anticipación xubilosa o saqueo de kabul onde está previsto que non quedará
mercenário sen foder, con razón ou sen
ela. Os misís Sting cos que os arma
Nordeamerica rebentan contra as posicións do exército afgano para abrir este
camiño de fé e esperanza e un algo de
cobiza. Os alporizados periódicos dos
países alineados con Rushdie, tan
cheos de razón, publican un editorial
contra a intransixéncia do 1íder islámico
do Irán, e unhas columnas despois
exaltan o titánico labor dos fanáticos
contra de Afganistán que pensan non
deixar rastro da da civilización laica imposta polo governo pro-soviético.
A incderéncia teria unha solución surrealista pero posíbel: mandar ao Ayathola a dirixir as hostes da contra afgana, a ver se pasados alguns .anos conseguen esa victória imediata, que algun
columnista chegou a comparar coa caida de Saigón, despois da derrota dos
gringos. Unha caída que, segundo un
testigo presencial conta nun famoso livro , durou vinte minutos. Estes entretimentos distraerían á vaca, circularía o
autobús de Rushdie (negócio editorial
mellorado) e deixarian en paz á liberdade de expresión que tanto preocupaba
sempre ao ditoso contista indo-británito.
o

VoLvER Ao REGo·

ai ·antropólogos moi cornpétentes adicados a estudar se
os ínc:lios americanos son 1en dogámicos polo día ou tamén polas
' noites, se os seus ritos tenden a sereri máis ou menos lánguidos e se o~
bandullos dos seus ancestros eran
mesmamente igual de escuálidos.
Son científicos r:ieútros,· obsesionados polo seu traballo ~. no_n ac<?stuman a pronunciarse sobre se é apropriada .ou' inapropriada a celebración
do "Descubrimento" de América.
-Eles, din, simplesm~ríte que estudan
aos índios. Non teñen op.inión sobre
á causa preclsamente de q ue queden
tan poucos.
·
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