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ALIMENTACIÓN: .
UNHA SAIDA AO FUTURO
A calidade e consecución dunha
imaxe diferenciada, atraves
dunha séria promoción do
produto alimentário, que a
administración debe
comprometerse a apoiar, xunto
co imprescindibel pulo
a~ociativo dos produtores
garantirian a alternativa e o
futuro da agricultura e por
extensión da economía ·galegas,
hoxe seriamente ameazadas
tamen neste terreo palas
multinacionais, nomeadamente
francesas, que xa controlan o 40
da distribución alimentária.

,.
.

A oposición
dacordo na
gravidade do
momento

O BNG acordou
impulsar o.
proxecto
unitário .

A intervención de González Laxe
no debate sobre o Estado da
Autonomia, non se axustou ao
seu an~ncio de pretensións: fixar
as posicións globais de cada
quen. Pola contra foi un relatório,
sacado da campaña
propagandística de "Tempos
Mellares", pero con síndrome
eleitoral, por moito que tentase
polo seu horizonte en 1993.

Para inteñlar definir a IV
Asamblea do BNG através de
seleccionar certas situacións
como instantáneas cuase
fotográficas, teríase que escoller,
en primeiro lugar, o salón do
"Gran Teatro" ateigado .de xente,
os anfiteatros totalmente
ocupados e o vestíbulo repleto ..
de militantes e simpatizantes. A
afluéncia desbordou as
(Páx. 5) . previsiór.is da própria
organizació~.

.

.Sinfonia
qe horror e
tópicos
en Chantada

·1Congreso,de
Escritores
· · en Língua .
Portugue.sa

Un crime múltiple convertido por
boca dos meros de
.
comunicación nun tópico da .
"falla de modernidade". A
· traxédia 'de Sur:ribas máis que
demostrar atraso ou unha
·especificidade do mundo rural'
ou da Galiza, non demostra máis
ql:.le as desgráclas cometidas
pola loucura.
(Páx. 9)

(Páx. 6) _

r

LJo 1 ao 3 deste mes tivo lugar ,
na Fundación Gulbenkian de
Lisboa o 1º Congreso de - ·
Escritores en Língua Portuguesa,
ante o descoñecimento dos ·
meios informativos da Galiza e
ainda que a representación
galega foi a encarregada de
representar .a todas as
delegacións exteriores - _
esc'ritores de máis de sete
p,aíses- na sua intervención
ante o pleno do Congreso.
(Páx. 15)

CADA 4 MINUTOS ...
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.A tradición de .país alimentário pode·fomec<?r tamén :a alternativa económica da Galiza
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Alimentación:-unha saida ao futuro
A cal.idade e co~secución dunha imaxe diferenciada, atraves dunha séria promoción do produ_to alimentário,
.
que _a admin·istraGión debe comprometerse a apoiar, xunto co imprescindibel pulo asociativo
·
dos produtores ·garantirian a alternativa e o futuro da agricultura e por extensión. oa ·economia galegas,
. hoxe seriamente· ame~adas tarilen neste terreo palas. multinacionais, nomeadamerite francesas, ·.
que xa controlan o 40 da distribución alimentária.

. c.

n

e
q

e

tE
d

s,
p

o

n
p

fé
a:

te
al
M. VEIGA-G. LUCA
Sé

e>
dl
m

rié
Sé
XC

ro
be
SE

er

rn:
' trc
ta
re

ce

"F

Se o marran glacé,
patrocinado polo ourensán
José Posada, foi quiza o
primeiro produto alimentário
elaborado que
modernamente acedeu ao
recoñecemento exterior,
outros produtos, a maioria
dos saidos do naso agro e
mar, poden encontrar un
· camiño aberfo no mercado
de darense os pasos
necesários.
O decreto de 10 de Marzo de

1988 polo que a Xunta regulaba
a denominadón " Produto Oalego
de Calidade" para o sector
agroalimentário que ten por fin
"garantir a calidade e a orixe dos
produtos tradicionais da Galiza,
tipificalos, fomentar e mellorar a
sua industrialización nas próprias
bisbarras de procedéncia e con seguir, ao mesmo tempo, un
efectiva preséncia dos mesmos
no mercado" foi un destes pasos.

ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO
Unhas condicións naturais de excepción
tan ·de Galiza un país agrícola, gadeiro e ·
pesqueiro sempiternamente excedentário, con balances coinerciais positivos en
todos as fontes de producción de proteí- ·
nas, exactamen~e igual que nas de enerxía ou ná explotación de minerais. Pero
ainda que .esta cualidade de terra de pan
traer lle valera .eri diferéntes circunstancias de guerra ou de carestía na Península o alcume de despensa,. a fartüra
proverbial non daba conformado a. realidade económica dun pais agrícola inte- .
gral no que a divis1ó~ e a.especialización
produtiva permitisen á acumulación de
valor engadido e a qistribución desta po-.
tencia produtiva en salários socia1s.
Desde 1986, a apertura progresiva das
do Estado aos produtos ·d o esterior inauguran unha páxina orixinal
nesta sé.ríe de capítulos de depeAdéncia:
front~iras

a GaHza recibe a ofensiva alimentária
dos primeiros paises agrícolas da CEE,
noameadamente a Franza. Esta nova
forma de dominación maniféstase en
· tres . realidades diferé11tes: a chegada
compemiva ·dos excedentes agrícolas do'
Val do Ród?no, e dos lácteos de Suiza e
Holanda; o control da-distribución de ali·mentos por medio de estructuras alleas,
das que un córenta por cen está en mas
das multi- nacionais francesas, e o cerco
de empresários agrícolas daneses, bel~
.gas, franceses e alemáns para adquirir
.en condicións de. vantaxe fincas e explo- ·
tacións prhiil~xiadas na Galiza.
Desde esta perspectiv·a, · a r~alidade
económica que progresivamente vai representando o Mercado Común para a
Galiza proqutora de alimentos non é· de
emancipación e desenvolvemento senón
todo o contrário. As proteccións ,legais

que o Tratado de Roma prevé para o sei- ·
tor agrícola quedarán de certo baixo a
manta da prepoténcia comercial das
transnacioriais alimentárias, a pouco que
os acontecementos precipiten o- astado
de estas novidades apontadas. A calidade e .elaboración doadamente alcanzabeis na gandeiría, a agricultura e os produtos do mar galegos é o principal activo de cara a competéncia que cheg·a. O
compromiso e a axuda do sector público
nopulo das nosas posibilidades de intervenqión no mercado -agroalimentário de
calidade·terá de combinarse coa iniciati'Vé! de produtores asociados para facer
da indústria alimentária o que tradicionalmente lle negou ao país a dependencia política e económica: unha fonte
principal de d~ riqueza e bene~tar. Velai
·o máis natural e coerente eido de modernización e a mellar alternativa de .desenvolvimento.
tJ

Por orde do 8 de Febreiro deste ano o Me/ de Galiza era o primeiro produto que conqueria a
denominación de Produto Galego de Calidade. lsto era posíbel,
despois dunha intromisión cada
vez máis abundante de mel foráneo, o que estaba a desvalorizar
o tradicionalmente prestixioso
mel artesanal, grácias ao alto nivel asociativo do sector, capaz
de elaborar o proxecto de Regu lamente da denominación de
"Produto de Calidade" que logo ·
seria aprobado pola Xunta.
Entre outras condicións, o mel,
etiquetado coa denominación de
"Produ.to Galego de Calidade"
deberá estar producido, elaborado e envasaoo na Galiza e deberá, por exemplo, ser producido
en colmeas mobilistas, que non
teñan sido sometidas a nengun
tipÓ de tratamento químico durante o tempo de recolleita de
mel polas abellas, segundo es~
pecifica un amplo regulamento.

O seguinte aspirante á deno- ·
minación . o Queixo de Arzua,
que será' o elaborado a partir de ·
leite producido na bisbarra mencionada e .obfido na mesma, .encóntranse actualmente a trámite,
senda a .denominación aceitada .

xa pola Xunta, segundo orde do
pasado 23 de Fet;>re!ro. Outros
como o qe San S1mon ou o _do
Cebreirb poderian seguer o mesmo camiño. l::ln dos problemas
cos que se encentra o qu~!xo
que se vende f~e~co;. ?º11:1º e o
caso do das m1m-que1xanas artesanais de Arzua, é a esixéncia
de pasteurización, necesidade
sanitária que moi probabelmente
poda ser pronto satisfeita con
outros métodos que non incidan
no sabor do produto. Pola sua
parte a i~clusión de cámar~~·. na
fabricacion artesanal, perm1t1na ~
asisténcia ao mercado durante
todo o ano, mesmo en época de
alta temperatura.
Produtos como a pataca, cuxo
sabor diferencial é recoñecido no
exterior, os cogumelos, os produtos de harta ou aqueles máis
marxinais como as moras poderian servir tamen de exemplo. As
saidas son multiples, asi os queixos de dificil introdución en Eiuropa poderian encontrar sen embargo outros mercados, as conservas de horta están ainda sen
ensaiar na Galiza e ct;ltivos como
os Pimentos de Padrón encon, tran dificil o camiño debido a falta de acordo entre os produtores, factor fundamental á hora de
conseguir a denominación. de
"Produto de calidade".
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"A ninguén se lle oculta o
potencial de oferta
alimentária que ten este
país. Pero de pouco serve
hoxe a bondade do
produto como resorte de
competitividade nos
· mercados sen a radical
renovación estrutural da
ei:npresa que o respalda e
se a este non se lle dota
do valor diferencial
inserido nunha depurada
imaxe de marca". Estas
afirmacións, de claro tono
crítico, están recollidas da
editorial de Ga!icia Doa,
revista de gastronomja e
alimentación destinada a
promocionar a imaxe das
empresas alimentárias do
noso pais e qu'e edita Luis
Carbal/o Pub/icidade.

fo

de
laba
lego
ctor
' fin
dos
liza,
ar a
>rías
:::onun
mos
pa1

:Jespri·ia a
1aleíbel,
~ada

'orárizar
:ioso
J ní:ipaz
egude
lago
mel

Os viños Rlbeiro, Valdeorras e · como os do Val do Miño (entre
Rias Baixas. que incluie Salnés, Peares e Oürense) ou. os de

rra" (vmo de mesa cori indicadón
xeográfica), categoría que foi estabelecida .no 1986 polo Ministério ~e Agricultura.

isa hai que conseguir ·antes que
os cultivadores · se sensibilicen
potas variedades · autóctonas".
Pero o principal incomenente
para os viños galegas alcanzar o
máximo nivel, é por hoxe a dispersión de cultivos, o feito de
. que no haxa homoxeneidade na
produciónv, o auto.,.consumo e
os circuitos comerciais- tradiciomí'is. "Estas condicións cÓutan a
obte·nción dun produfo tipificado
que logra calidades accidentalmente".

"De cara a 1992 as actuais denominacións de orixe dos. viños galegos non teñen causa que envexarlle a outras áreas vitíco'las, ·
tanto en calidqde, que está áo
máximo· niyel , como en tecnoloxía, que é 'da mais avanzada do
mundo:". .Esta é a op.iniór. . do
. As denominaéións Albariño
xefe do Servicio de Calidade
Rias Baixas, Ribeiro e Valdeorras
Agro-Alimentária da Consellería
son por hoxe competitivas e esde Cultura, Enrique Pantin; que · tan ben reguladas, · segundo o
considera que se poderán supe- ·especialista da· XuntaJ "Hai ourar' as dtficuldades que hoxe-pre- . tras variedades que non deron
senta a reconversión da viticultuevoluido, como é o caso da cora e a reeestructur.ación dos vimarca de Amandi, da de Chanta- ·
ñedos para que resalte a supe- . da, ·a de Quiroga ou Monterrei.
rior cualidade da~ variedade ga- - Estas zonas non reconvertiron as
legas. "Será preciso tirar o máxisuas adegas, non fixeron investimo ·partido das materias primas
mentqs para mellorar as cepas,
. /. / .
autóctonas· que están ao máximo
n~n se se organizaron arredor
,f
nivel do mundo. Para conseguilo,
dunha denominación de orixe,
~
cómpre abordar dous proble-' pero de seguro que tamén pode~
mas: por unha banda a idade rán facelo" ..
~ tJ\\A J\\
dalgunhas cepas, que por e$tar "
·
·.
entre os 35 e 40 anos xa rion po, ~ \'/ \~''1
É probábel que en pouco temJ
i den producir · nen calidade nen po os viños galegas teñan máis
~ 1
~, \((t~
cantidadé; pola outra, os híbridemanda ca produción, a ~uício
~ ·,¿ , ' ~1
\ ,\
1 ::... ,,v.;:::
. dos, dos que ainda quedan arredo xefe do Servício de Calidade.
~ ~W
)) ) )
·
~-~
dor de cinco mil hectáreas,-prin-.
campañas institucionais de
?4]~~f .
::.\~:>".:f~ Ir cipalmente en Pontevedra. preci- · As
imaxe ampliaron considerabel~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ . so su~rtu~ uns e outros e para
mente o IT)ercado pero é sobre
todo a gran · calidade dos brancos xoves a que está a abrk camiño a estas denominacións protexidas.
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'Serei feliz o dia que de Galiza
saia a conserva máis cara do mundo'

o
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Monterrei no Val de Verin poseen

\ "Denominación de Orixe". Outros . a denominación de "Viña da Te-:

Luis Carballo
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Control de calidade

petitivid,ade do sector alimentário galego non pode basearse
xa no aproveitamento das van- taxes comparativas nos custos
laborais, porque -estas desaparecerán e calquer país en vías
qe deseorolo, sexa Corea, Marrocos ou Taiwan, aterecerá
sempre précios máis baixos.
Coa pequena dimensión das ·
nosas empresas non podemos
fabricar para mercados baratos, un só fabricante a nivel
mundial pode facturar tanto
como toda a Ge.liza. Non pode- .
remos nunca estar en todos os
mercados, senón qferecer un
produto de gran caiidade, diferenciado e que ademais vai
criar imaxe para os .outros produtos. O que dicia antes da
·conserva é lóxico, posta que
. ternos aquí a mellar conserva.
do ·mundo, pero sempre estivemos empeñados en pelexar cos
précios ·e o. précio xa non
r.omp,etitivo"..
·

tário é a que Luís Carballo considera necesário unir á imaxe
. de marca, na liña de prqmover
unha visión positiva conxunta
Luís Carballo non dubida en es"A ·promoción, o máis
"Accións colectivas"
da Galiza que facilite a diferentabelécer un paralelismo co
ciación
e
a
entrada
dos
nasos
·
importante"
.
A promoción individual de cada
sector da moda "carente na
produtos no exterior.
marca, dada a dimensión méAs dificuldades para conseguir
maioria dos casos de marca",
A calidade é outra das pri.oria denominación de orixe non é
cando surxiu Galicia Moda coa · dia das e·mpresas galegas, "ten'
dades do sector. "Ternos que ,, cuestión que . preocupe º espeque ser desenvolvida mediante
idea de "enfrentalos nunha pumentalizar aos nasos empresáaccións colectivas. A publicidacia1mente a Luís Carballo. "O
blicación, o que cria unha dinários de que se están a acabar
de está a quedar reservada
fundariental non é isto, senon
mica onde cada un vai vendo
os merpados ·médios, de que
para as grandes multihacionais,
que o produto sone e . esteña .
os logros dos demais e promosó quedan os mercados baixos
a pequena empresa non pode
rodeado dunha boa imaxe. A
ve o atan de mellorar".
e os moi altos. Naturalmente o
ter aceso á · gran publicjd.ade
denominación de orixe. está
Agora a iniciativa realízase no
corazón téñeno qu·e poñer naque cada dia _
é máis custosa e
ben, pero a promoción é máis
sector da aliment9ción,' onde
queles mercados altos. Eu,
na Galiza, igual que na España,
import~mte e é o que pode conunha dúcia de empresas, moi..:
igual qúe gosto hoxe de ir a Paseguir que se venda máis. E se
tas delas. ponteiras, foron re- · non existen mónstruos, nen
rís á inauguración da tenda de
os enipresários non son capagrandes mL.iltinacionais".
queridas por Luís Carballo para
Gene Cabaleiro ao lado da de
ces de facelo ben pola sua diparticipar na promoción. "Gali- · ··Estes programas colectivos
Paul Gautier, seria feliz o dia
"deberian · estar abandeirados
mensíón · ól.Í pola sua falta de
~a ten produtos de gran calida-.
que da Galiza saise.a conserva
concíenciación, correspóndelle ·
pala admiriistración"' seg1.,mdo
de, aos que lle falta un vestido.
máis cara do mundo. lso trai ri· á q.dministración abandeirar ese
Luís Carballo. "O : problema ~
Son . marcas que non teñen
queza e o único futl!ró que teterreo, porque se isto nos talla,
que a administración non ·se
unha imaxe no mercado. Nós
·
decide e nos individualmente · rnos.
para que queremos políti.cos
c~i~arrios que é ob'riga da adtamén e para que queremos.
asumimás este tema ate ·ande
ministración, non subvencionar
"Non se pode competir
sexa posibel". ·
este país. Se· traspasar o Pa'ás empresas, senón semente
·
en précios" ·
dornelo é xa un esforzo, --cheno terreo da promoción, daquiA eleición dun critério . de~ cali"País alimentário"
gan antes os produtos de Xelo que lle pode axudar a criar
dade e polo tanto de mercado
nebra a Madrid que desde a
· un mercado. É un erro subvenO número ·de produtos "pode
alto ou de gran poder adquisitiGaliza 'é con · menos probleciqnar a unha empresa en tecresultar unha surpresa para o
vo ven dada pola imposibilidamas- non podemos ademais .
noloxia, priméiro búscalle un
rnernado exterior ao ·encontrar- ·
de de a Galiza competir en prélevalos mal apresentados, sen
mer~ado qüe lago a empresa
se de golpe cun pais alirnentácios· ou en cantidade. "A comimaxe e sen apoio.
D
xa · investirá · de contado en
rio": Esta imaxe de país alimen-

meios técnicos, porque o problema non é duplicar a facturación. senón vender.

e.

A denominación de "Produtó de
Calidade'' canta actualmente co
respaldo da XurJta de Galiza e
pode servir de factor altamente
positivo á hora da promoción do
produto. A "Denominación ·de
Orixe", de máis dificil aceso polo
seu maior grado de control e esi- ·
xéncia para os produtos galegas ..
de · hoxe, conta con recoñecemento estatal · e comunitário.
Para Eliseo Miguélez, enxeñeiro
agrónomo e funcionário da Conseilaria de Agricultura, ambas categorias "non son en absoluto
. contraditórias e mesmo a denominación de calidade pode servir
de interesanté primeiro paso
para conseguir a ~e orixe".
· Na opinión de Miguelez o éxito
do "Produto Gale·go de Calidade" dependerá da "confianza--do
consumidor e isto á sua vez do·.
cumprimento. dun · regulamento
estrito. O consello rector do Me/
de Galiza e a Conselleria saberán, por exemplo, que un determinado produtor ten capacidade
para ·producir 1O mil litros, se
pretende oferecer unha cantidade maior quereria dicer que está
traendo mel de fóra". Estes con.troles "orixinan gastos e unha
certa ·¡nfraestrutura, pero com:.
·pensa porque da calidade obtense un sobreprécio".
Neste senso é comun a visión
das persoas do sector consultadas. Galiza, mesmo pola distáncia á que se encentra dos mercados, non poderia competir a
nível de précios, por iso .debe
buscar o produto ·de calidade e
diferenciado que xustifique uns .
précios máis caros e.un mercado
· específico. ,.
A Administración seria a chamada a promocionar estas fiñas
de desenvolvimento a partir da
agric4ltura. Na .actualidade as
subvencións aprobadas no teffeo da promoción (estudos de
mercado, asistéñcia a feiras e
exposicións . etc) alcanzan ao
100% e ria data de. saida deste
número será publicado .o regula. mento d~ subvencións para 1nvestimento a indústrias.
·o
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.Empresários europeus cobizan
explo~acións agrícolas galegas
e portuguesas_
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As mu·lti·naci·onais controlan· xá
·o 40% da. distribución .alinlentária
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criar redes próprias de ·distriDe - sesenta mil licéncias ,·co. bución. Do resto., a Galiza enmerciais que .hai no país, doce
fréntase hoxe á franquJcia das
mil pert.encen a maioristas e
alfande.gas sen governar a dis48.000 a minoristas. Destes
de vándalos e ·SUeVOS motivarja
O. conxunto dos produtos agrotribución da sua produción
dados que recolle un inquerito
a pre$entación dun proxecto d~ · · realizado por María Teresa Orali'meritários ten un incremento
agro-alimentá.ria. Só a calidade
medio de marxes comerciais do · Lei _Sobre o regim(!J d? acesso
poderá servirlle de salvoconduña sobre o comércio galega,
propriedade rústica ·e ao exercícen por cen , desde o cultivador
· podería extraerse a enorme
dutq á competéncia, que xa
cio da actividade agrícola . por
até o .consumidor. As porcentaopera ·de 'portas adentro; das
fragmentación ·da oferta, pero .
parte de estrangeiros. Este texto
xes máis altas corresponden
.. grandes empresas de distribu- ·
o certo ·é que case o 40 por
defendido polo Partido Comunisprecisamente aos produtos máis
ción de aliméntos. O fracaso
cen das c9mpras fanse xa nas
tipificados: a aqueles que por es- .ta Portugµes bus.ca· salvagardar
histórico das cooperativas e a
tendas de . _superficie grande:
os intereses nacior.ais ·tendo en
tar condicionados pala sua orixe,'
tradicional bonificación .centraos super-mercados -e hipercanta as ·normativas da CEE:
polos condicionamentos naturais
lista dos produtos do eixo memercados.
"Que sofremos
dun clima, dunhas . determina- .
diterráneo (ágrios, aceite de .
unha forte .cbloniz;ación das
cións xeográficas ou do amparo
Este mesmo interese dos emoliva, viños con denominagrandes centrai~ de distribupres.áríos agrícolas centro-.eurolegal ·dunha denominación de
. ción), sitúan ao país nunha ruin ·
-eión trancesas é un feito", asuorixe non ·son- doadamente re- ·. peos ., por Portugal está a vi~ar
situación para vender no exte, me a autor.a do traballo que reproducibeis. Oeste xeito ·son bai- .cara a. Galiza, sen que a experior o que produce o campo .
abrigados ao peche, agás
seña 42 hiper-mercados aberxas as marxes comerciais acu- .riéncia ve<;::iña inducir.a polo· de ·
Frente das ventas ao exterior
aqueles con· caracter franca.tos en todo o estado no ·prazo
muladas para os produtos de . agora: ningún xénero de previsión -. · de 1O anos.·
para maioristas, e a preséncia
mente residual que permaneharta comúris a toda a toda a
legal. Empresários daneses reali:- ·
esmagadora dos distribuidores
zan no auto-consumo.
É evidente q~e os grandes
CEE, pero grande~ para os
zaran ofertas formais de compra
franceses, o governo Central
De par dunha .histórica falta
. da distribución están a impóagrios e os viñós brancas, por . a varios produtores de viño bran~
está a considerar a exportade tradición es·pañola no terreo
, ñer o camiño e as pautas da
exemplo . .
co da zona protexida coa denoda exportación de produtos · ción de produtos agricolas elademanda polo que obviamente
. · minación . de orixe Albariño Rías
borados, con control directo
alimentários, a Galiza consed~tarán tamén nos próximos
deica o destinatário derradeiro.
Estas arnplas marxes que s.e
Baixas: pois qu.e consideran~ 'que .
anos a su"a propria ·norma aos
guiu mercadós exteriores para
Este sistema de vendas defencorr_esponden con caliqades úrii- . os viñas brancas afroitados teprodutores. A marca A/campo, · -os seus viños brancas .1os paididas polo Estado contarían
.-cas, tan que compradores 9e Eu- .- ñen· un futüro excepcionalmente
. por exemplo, ten a "sua orixe
ses dos Mar do Norde e en Incdn tendas ou superfícies de
ropa central cobicen actualmenprometedor nos mercádós ,.de '
en cooperativas de produción
glaterra desde o século XV,
te explotacións agrárias en todo
Alemaña, Inglaterra e Frarita. Sevenda dentro de hiper-mercaagrícola francesas que organigrácias a unha proximidade
a área mediterránea, pero espedos no exterior, na que se deria · certamente paradóxico que
por mar que aforraba aos interzan desde a base un sistema
cialmnente nos recén ingresados
un país · coma a. Galiza que .se
fenderían imaxes de marca
mediários os traballos dunhas
de venda e distribución que
· Espana e Portugal. Millares de - veu na oQriga de partir co nbrde
frente da competéncia dos ·
eluda os intermediários. Secomunicacións de superficie
.hectáreas do solo agrícola port:ude Europa .as suas empresas
grandes distribuidores. Por
pésimas e da inseguridade dos
gundo declaraba de a pouco o
·gués xa foron vendidas no Alenpesqueiras, por mor do dornínio
esta via o Estado respostaria
camiños. As guerras da coroa
secretário xeral da Federación
texo , no Algarve· e no Douro a
alleo sobre os seus caladeiros
de Industria-·da Alimentación e
ás críticas dos produtores que
española pola Contra-reforma
empresários alemáns, hofandetradicíonais (o caso. do Gran Sol},
non ven camiño nen rendabiliestragaron estes mercados
Bebidas (FIAB), que .engloba a
ses, ingleses e daneses. Un ha ·inpuidese vender sen contrapartiprodutores de todo. o Estado,
que só de a pouco comezan a
dade para as suas marcas, por
mobiliária de Apeleldoorn na Hodas de protección legal as· suas .
a partir de 1'992 •.os industriais
ser recuperados. Con todo, só
moito que teñan calidade inlanda. anúncja nos principais diamellores terras ·vitícolas, sobre
agro-alimentários que non
nos alimentos conxelados
trínseca, se o dominio das rerios do país a venda de terra de
as que descanda unha párte báconten con exportación~ den(produtos do mar e recente.des de distribución está nouPortugal coa divisa Portugal é o
sica do ·seu ' futuro agrícola .na
·tro das _
suas vendas veranse
mente de horta) conseguiría
tras mans.
D
vaso futuro. Esta nova entrada
CEE.
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• O CD$ n_on discutiu a pqnéncia política (Páx. 6) llil Ánxel Guerreiro criticou ao -nacionalismo no
Alén Nós (Páx. 8) • .Peche dos coléxios por falta de· profesores (Páx. 8) • 1O de MarzQ sen
os sindicatos estatais .(Páx. 9) • Convénio de Metal, enfrentamento sindical ·(Páx·. 9) ·
- .
il Euskadi. agarda a manifestación do dia 18 (Páx. 13)
)

QEBATE SOBRE OESTADO DA AUTONOMIA

...._..

Con síndrome Fraga

González ,.Laxe recitou os 'tempos ·. menores'
A lntervencíón de González
Laxe no debate sobre o
Estado ,da Autonomia, non
se axustou ao seu anúncio
de pretensións: fixar as
posicións globais de cada
quen. Pola contra foi un
relatório, sacado da
·
campaña propagandística
de "Tempos Mellares" , pero
con síndrome eleitoral, por
moito que tentase polo seu
horizonte en 1993.

=

Os 157 fólios que o Presidente
Laxe debullou, cun galega que
esfarelaba os pronomes, o verbo
ser e, até, os topónimos, na
apertura do debate sobre o Estado da Autonomía, semellaban
unha recopilación dos anúncios
publicados na campaña "Tempos Millares". O relatório dos "logros" acadados polo seu Governo nestes 18 meses, foi longa e
exaustiva, cun referente claro,
planeando como un síndrome: o
Governo Albor e a volta de Manuel Fraga. Os !ogros do Governo Laxe foron apresentados tendo como ponto de partida non as
necesidades do país, senón as

Os deputados cantan o Himno no acto inaugural; Laxe nu~ momento da sua intervención.

realizacións do anterior gabinete.
O anúncio dos plans a levar a
cabo, moito menos concreto, e,
ademais, non globalizado, tamén
tivo como nexo á confrontación
eleitOral co PP, e o anúncio, en

parte, propagandístico, pe que o
seu "horizonte" está no 1993.
Decimos en parte propagandístico, porque os "grandes proxectos" apresentados por González
Laxe, superan este ano eleitoral,

e non lle corresponden á sua
própria ~quipa de governo.
Ao discurso do Presidente
Laxe, faltoulle, sobretodo, un
diagnóstico dos grandes problemas do País. Non existiu. análise

algun, senón unha conferéncia
para estudantes de BUP. Tampouco deseñou as liñas programáticas de actuación; limitándo.se a repetir as xen.eralidades
apresentadas na moción de censura e discursos posteriores.
. "Modernización, ilusión, avanzar,
innovación técnica, vertebración ... ", esta última verba recollida de X.L. Barreiro, foron o eixo
da sua intervencióo. Polo de:.
máis, o anúncio, xa feito en ' Madrid, da .inversión de un billón de
pesetas, e de que as autovías
· comezaran en ·1990, ainda que
non precisou cando rer;natarian:
Unhas vias de comunicación
para as que, polo menos, adian'tará os cartas. o erário galega. A
prespectiva do seu plan: "territo- ·
rial, económico e social", non
tivo outra concreción, pois- non
se pode tomar como tal o dicer
que se desenrolarán as instalacións portuárias, a pesGa, o~ cultivos mariños, fomentarase o
emprego e apoiará ás empresas,
ou racionalizará o monte.
En suma, González Laxe pintou o, caos antes del, e o futuro
en forma de armenia, mesmamente dentro do -próprio Governo tripartito.
A. EIRÉ

O BNG propúxo un pacto de ·governo ou de leXislatura
ás forzas galegas e o PSG-EG un-'acorde nacional- galega'
Tanto Xosé Manuel Beiras
como Camilo Nogueira é,
ainda, Carlos Mella,
concordaron, en que Galiza
vive un momento difícil. '
Esta análises levoulles a
·proproñer uns acordes
políticos: o BNG un acordo
de Governo ou de lexislatura
as forzas galegas e o PSGEG, un "acordo nacional
galego", entre todos o's ·
partidos poi íticos.
Os nacionalistas fixeron unha
análise ben distinta do "Estado
da Autonomía" que fixera González Laxe. O deputado do Bloque
Nacionalista Galego a.nalisou a
situación actual na que "existe
un clamor popular que afirma
que non pode seguir asi", partindo da concentración do poder
socio-político que son os que
deciden como usar os recursos,
sen que a Galiza teña capaz de
decisión, e a supeditación ao Estado Espanol, coa involución do
desenrolo autonómico: a sacráliza~ión do ·chauvinismo español,
as1 como o conflicto as posicións
dos partidos españois e os · nosos recursos, afirmando que
González Laxe está a ser testigo
dunha catástrofe s~n decatarse,
apontándolle feitos, que G. Laxe
non citara no seu. discurso como
Alúmina, alúminio Mafrie~a Sidegsa, Astano As~ón, Freig~a e
poqa que _proximamente Bazán,
Barreras, Alvarez, Heerema óu a
_normalizació_n linQüistica.~
.
Para · superar · esta situación
propuxo.,,un acorde entre as for-

mocidade.
finir aos sectores económicos
Rematou afirmando X. M. Beicon capacidade de desenrolo;
ras que eso seria facer prác;tica
elaborar un marco xeral autonópolítica e non -simples xestiónmico para o florecimento do codoméstica.
·
perativismo; elaborar plans de situación santtária;. ordenar a Universidade antes de facer outras O "acordo nacional" do
PSG-EG
.
novas:·pór medidas para o património .artístico, autoorganiza- Camilo Nogueira, afirmou que·
cións cidadáns, da muler e da · non precisaba facer unha crítica
do discurso, calificando o momento actual de "problemático e
esperanzador'~, entre outras cou- .
sas porque a autonomía galega
-xa non está en discusión facenTomás Perez Vidal destacou na inaguración da
do unha proposta dirixida a tonova sé do·Parlamento o carácter d_e espácio públidas ás forzas da cámara, "princico, aberto e plural da cámara. Realizou, sen dúbipalmente ao Governo'! ,' denomida, unha abstración mental. Ademais do xeito de
nado "Acorde Nacional Galega".
discorrer a vida parlamentária, alonxada na maioria
Este acordo teria como pontos
das ocasións do rebuldir preocupacional da xente
a construción de duas autovias
da rua, o novo Parlamenlo está separado do povo
antes de 1992, e a unión con
·por unha reixa de punzantes estacas férreas. InsoCantábria e Pqrtuga1, para o que
norizado a protestas externas como as realizadas
é precisó modificar o actual Plan
durante a inaguración polos traballadores de Made Carreteras; a reclámación dos
friesa.
fondos estratéxi'cos~ un plan de 1
O espácio convivencia! interior non. é millar. As
desenvolvimento de ,-Gal iza consuas señorías están agora atrapadq_s nunha fuma
tando coa CEE e a reclamación
de madeira e separados, por uns corredores de pedun novo sistema de financiadra, de: xornalistas, invitados e asesor~s; perdidos
ción autonómica.
nas suas próp;ias cavilacións, sen podelas comuniTamén afirmou Camilo Nocar ao "povo", pois a rádio e, rorincipalmente, a 1V,
gueira a sua disposición de che"cumplindo a sua función institucional", sempre engar - a acordes operativos; nun
foéarán ao soserio do orador, da presidéncia ou do
pacto parecido ao "Pan de Paz
Governo. O Parlamento quedou,sen calor.
de Euskadi", propendo a criación
As mármores importadas da India, afirmase que
duriha comisión especial que
en base á relación do importa9or con algunha ~e
prepare o desenvolvimento e
ñoria, a pedra do país para darlle un "toque auten-_
· modificación do Estatuto
tico", a madeira para revestilo ~e "nobreza", camGonzález Mariñas afirmou, ·
biaron o "Parlamento de Cartón", polo "Parlamento
pola sua banda, que "camiñada Pedra". lso si, moitas se'ñorias xa se compraron
mos nunha cobizosa planificaos• apartamentos no mesmo solar requisado polo
ción de acción"; deixando para.
Exército, ·a ur:i précio superior aos 20 millóns de pemáis adiante-, segunao o pactasetas~ O novo Parlamento é un gran negóci<?, .para
do, o desmarque entre ós tres
Os
parlaméñtários
compran
písos
na
urbanización
·
o Exército, a empresa constr~ctora, e algun imporpartidos integrantes da Xt.:nta; O
anexa ao Parlamente;. - ·
- - · tador.
O"
zas galegas, - "que poden ser . presarial público autonomico,
criar un banco institucional públide direitas, pero o que nunca poderemos pactar é co gran capi- · co de creta; requerir ao Estado
español o Fondo de Compensatal"-, o xa denominado "Proción; plantexqr a regulación do
xecto Comun".
modelo financieiro; presentar un
Como medidas concretas pro- . proxecto de lei que reforme a
puxo ás xa apresentadas baixo o
coordinación financeira entre as
título de "Lei de Bases":
destintas entidades locais: reorgani~ar a estrutura territorial; deCriación dun organismo em-
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IV ASAMBLEA
A IV Asamblea Nacional do
BN.G, celebra,da os dias 11
e 12 de Marzo en Lugo,
refor:Zou a línea unitária e
de abertura esbozada dous
anos antes no Carballiño,
pero xa desde unha
posición de forza que lle
viria dada, en primeiro lugar,
pola coesión interna, da que
é reflexo que a Ponéncia
Política fose aprobada con
un só voto en contra e 15
· abstenGións; pola acollida
que as propost_
as resumidas
· no denominado "Proxecto
· Comun" tivo na sociedade
galega e polo medre
organizativo que
esperimentou a frente
nestes dous últimos anos,
de que foi unha mostra que
a afluénda de simpatizantes
e militantes desbordou a
organización da AsambJea.
Asi as cousa.s, a reunión
_congresual foi ·plantexada
xa como un trinque para
tora e un alicerce para a
miJitáncia.

·O candidato á presidéncia da
Xunta, X. M. Beiras, nun
momento 'da ·sua intervención é
aplaudido polo Consello
Nacional. Na foto de embaixo 0
"Gran teatro" apresentaba este
aspect.o na sesión de clausura
da IV Asa~blea Nacion~I do BNG.

que producirse ao redor dos ·"eixos marcados polos grandes
problemas cardinais da naciór.
galega e suscitados pola contradición entre as necesidades políticas da periféria que somos e a
cobiza xenocida, sexa directamente desde a CEE e a OTAN
sexa· at.ravés do seu satélite sub~
metropolitan: o Estado español";
pois, colonización, dependéncia
do Estado español e plans da
CEE, fqrman, ao lado da contradición principal Galiza- Estado, o
baseamento da política do BNG
nesta situación xeopolítica.

Propostas de unidade

Nun ambiente eufórico e festivo

O BNG acordou .impulsar
o proxecto unitário
Para intentar definir a IV Asamblea do BNG através de seleccionar certas situacións· como
instantáneas cuase fotográficas,
teríase que escoller, en primeiro
lt,1gar, o ·salón do "Gran Teatro"
ateig~do qe xente, os anfiteatros
totalmente ocupados e o vestíbulo repleto de militantes e simpatizantes. A afluéncia desbor- .
dou as previsións da própria organización.
A idea do ambiente reinante,
entre · eufórico-relaxante ~festivo,
poderíana dar as ruas de Lugo o
Domingo ao meio-'dia tomadas
polos nacionalistas que,. surprendentemente, tiñan rem~tado a
sesión plenária antes da hora fixada.
Ainda que non pode conside-·
rarse como definitória da Asamblea, si que é ilustrativo a emoción que embargou
presen- .
tes cando Alberte Xullo _Rodríguez, fixo ·referéncia a emigración. Máis de unha bágoa relampagueo polas meixelas _a baixo de
curtidos militante~. Tivo a peza ·
oratória do répresentante lugués,
non só unha seiva nova, senón
tamén un. sinfín de recursos literários, principalmente símiles e
metáforas, que levaron }aos presentes, ao sorriso contínuo cando non a risa aberta.
O espírito, resolucións políticas, obxectivos así cómo o- ca- ·
miño que vai seguir o Bloque Nácionalista Galega, quedaron recollidos nidiamente, · como se
nun resumo das ponéncias discutidas ao loñgo dos tres últimos
meses se -tratase, nas intervencións de Bautista Álvarez e do
eleito candidato á Xunta, X.M.
Beiras, realizadas na abertura e
clausura, respectivamente, ·da
"Magna Asamblea", como calificoo o Presidente da U PG ao
acto.

ªº§

,,..,

Setenta anos despois en
Lugo
A Asamblea de .Lúgo, setenta
anos despois daquela reunión

nacionalista na cidade am1Jrada,
non vai pasar a historia palas novas formulaciónS. políticas rexistadas. Neste caso os nacionalistas trataban non de sentar uns
princípios, senón de "elaborar
pedagoxia para comprometer ao
povo", que se non está organizado maioritariamente "non é por
indoléncia das masas senón por
elementos externos que frean o
procesó". Tentaron, sobretodo,
buscar frmulas para conectar
coa sociedade galega, "nu'n momento crítico para a supervivéncia como pavo diferenciadó".
Esa pretensión de. que as clases
populares comprendan a mensaxe política do BNG, estivo imersa
no desenro!o da propria Asamblea cunha mostra palpábel: o
xeito de celebrala cara o exterior,
de buscar a resoáncia máis ·alá

eleicións europeas ".
das discusións congresuais.
A situación crítica para o povo
Trataban de que neses dous
galega, non marcou só esta IV
dias a militáncia asumise claraAsamblea, senón o "cambio", a
mente, cunha visión nídia, a políadaptación e formulación táctica,
tica emanada da Asamblea . do
posta en marcha desde hai dous
Carballiño.. que supuxese un
anos. Desde este ponto de particámbio táctico na política do
da é desde onde se imbrica e
BNG. Unha militáncia e simpatilanza a política unitária do BNG:
zantes (algun deles voltos á or"unitários xa por definíción, desganización despois do seu paso
de o intre mesmo en que somos
polo PSOE) que deberian sair
a única organización política que
"fortalecidos e máis animados".
verdadeiramente nasceu e funPerto tamén debería chegar a
ciona como unha frente plura/issociedade unha idea: os cámta" de xeito que "desde unha
bios no seo do BNG son algo
real. Non se tratá de camaleonis- · perspectiva inequívocamente de
mo . nen dunha ·capa de verniz
esquerda, dos intereses das erases traballadoras e populares,
que encobrisen antigas acusaabranxe e encaixa tamén os intecións de sectarismo: "non esiximos carimbo de autenticidade,
re$eS dos sectores da pequena
abóndanos con que defendan os
e mediana burguesia agredida ou
nasos intereses. Non é demagóameazada polo gran capital e as
xia. Aí están ofertas como as das
transnacionais ". Esa vnidade ten

O BNG formula as suas propostas de unidade, baixo o nome
programático de "Proxecto Comun" "con xenerosidade, sen
pretensións de monopolizar esas
alternativas nen o proceso político conducente á sua plasmación
na realidade; renunciando ás veces a todo ou parte do protagonismo que lle corresponde".
Esa "xenerosidade" non implica a "inxenuidade" de non criticar "aos que invocan unha eva- .
nescente unidade de esquerda,
cando sempre desuniron á esquerda sociolóxica desta nación
coa sua teima de supedita/a á
estratéxia metropolitana do Estado español e ás visións eurocéntricas da história e dos procesos
políticos contemporáneos", en
clara referéncia ás propostas do
PCG.
E tamén "aos que nunca combateron nen denunciaron desde
posicións inequívocas a absorción e deglución da Galiza pota
Europa des mercaderes e dos
monopólios'', en referéncia ao
PSG-EG

Críticas a diversas.
organizacións
E a CC .00 e UGT "que se compracen en arrogarse falsos monopólios de mobilizacións como
as do 14-0, mentres foron sempre hostís á auto-organización e
á unidade de acción do proletariado galega como tal e soberanamente, e nunca asumiron a estratéxia das taigas xerais e nacionais galegas".
E ao PNG e CG "que pretenden gañar "pedigree" nacionalista e despilfarren credibílidade
compartindo as responsabilida des dunha administración cada
vez máis hipotecada na sumisión
ás directrices do Govemo español", segundo se afirma na ponénda política.
A actual postura do BNG "resume, en síntese, das duas tradícións poiíticas e ideolóxicas: a
do nacionalismo sen paliativos e
a da esquerda revolucíonária ",
non significaría nengun xiro á direita dentro da sua política feíta
desde a perspectiva "claramemte
de esquerdas".
. Pero o BNG non agarda que ·
"esa abertura e esa xenerosidade" leven- aos demais a asumir
as suas ofertas "dunha vez e na
· pratica," polo que decidiu definirse nesta IV Asamblea "rotunda e
inequivocamente perante a cidadania galega como alternativa de
poder e de Governo, inclusive
dentro do marco político "institucional que padecemos hoxeendia·".

Resolucións .'
Para efectivizar esa decisión o
BNG acord6u nesta asamblea a
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CL~BE _~LEN NOS
nxuntos. nas vindeiras eleicións
elaboración dun prpgrama eleitoral e ·do governo do BNG; o lan- ' auto~ómicas o permiten, noutro
caso o mesmo proc~so para
zamento exprilcativo do proxecconcluir un pacto de lexistatura
to comun por dúcias de militantes simultaneamente en · ac~os _ en e .9esde a oposición naciona1ista e a 9riación dunha plataforpúblicos; a posta en . marcha e
ma de forzas politicas e sociais
relanzamento das comisións de
traballo temáticas e sectoriais: a galegas para levar conxuntamente o seguimento da política da
reduplicación dos cont~ctos
CEE e a defensa dos intereses
coas diversas forzas , sectores e
gal~gos, con presións directas e
organismo sociais a pral do proconcretas en Bruxelas e Estrasxecto comun: o compromiso e a
burgo, sexan cales sexan os revontade de negociar e concluir
sultados eleitorais das vindeiras
acordes coas forzas poi íticas autóctonas de ·ámbito galega para · eleicións ao Parlamento europeu.
estabelecer con elas un governo
A. 'EIRÉ
de coalición se os resultados co-

JNG

X. ·M. Beiras
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Xosé Manuel Beiras foi
elexido candidato do BNG
a presidéncia da Xunta
nas vindeiras eleicións
autonómicas . Nesta
pequena entrevista aborda
os cámbios producidos
na frente nacionalista,
acotando até onde poden
chegar.
Que foi o que mudou no BNG
(lestes sete anos?
O abordar a posta en marcha
dun proxecto a culminar esa
fase. O BNG pasu nestes sete
anos de asumir unha reformu lación de metodoloxia, organización e axuste táctico-político
á conxuntura histórica; de
aprobalo, a levalo a prática
nunha fase histórica enormemente grave deste país, na
que o BNG estaba á intempé- .
ne frente a tod,as as agresións,
sen nengun escudo ·protector.
Daí conseguir que· ese proxecto cistalizase definitivamente e que, ademais, agora,
se manifeste como alternativa.
de governo a curto prazo , de
poder neste país; quer dicer,
para ·conducir os p'roblemas
políticos desde as responsabilidad~$ de governo.
A ,actual situación seria froito,
logo, desa abertura. Até onde
pode chegar esa "perestroika"? Cales son os límites? ·
Ouen diga que o BNG se está
abrindo moito ten que pensar
que o que S.!3 dicia do BNG era
~ue estabamos mdi pechados,·
incluso que eramos séctários.
E.r:itón, o BNG está abríndose
porqu_e se é un proxecto que
const1tue como · .organización
unha frente e unha frente p!uri-

clasista, que asume o pluralismo ideolóxico e político organizativo, e que, polo tanto, se
trata de darlle cabida dentro
del a. unha série de sectores
sociais e de variantes ideolóxicas ao redor. do eido propriamente dita e do nacionalismo
progresista, entón é léxico que
o BNG se abra, e o feito de
que se abra significa que vai
ampliando a. sua base , a sua
esfera de incidéncia até abran.'.
xer o conxunto do espectro
social que como proxecto está
destinado a abranxer. Se ao
próprio tempo o que fai é
transcender aos lindes dese
mesmo plantexamento para incluso alargar a man con ofertas cara organizacións políticas que estexan no ámbito galega non pode ser máis _que
valorado como un esforzo
enormemente
xeneroso
e
enorm.emente positivo. Outra
causa é que se pensase que o .
BNG pode bascular cara unha
liña pol ítica mais conservadora
da ·que tivo. Penso que dentro
do BNG segue estando paten• te a asunción de que o cent ro
de gravidade do conxunt de
camadas sociais populares
que o BNG pretende representar, gravita no proletariado , no
campesiñado e nos mariñeiros ;
polo tanto, nas clases sociais .
máis explotadas e máis agredidas pala exploliación do país
e, polo tanto , os plantexamentos do BNG son de esquerda.
E a prática do BNG asi o demostra, mesmamente a prática
parlamentária e non hai máis ·
que ver o repertório de iniciativas, a que sectores atinxen ,
como están plantexadas e o
tipo de combate que se libran
en torno a elas e a conexión
que se estabelece sempre entre a defensa das iniciativas no
Parlamento e· a defensa na
mobilización social.
Quer drcer, iogo, que non
houbo tampouco nengun
cámbio nos princípios programáticos?
Absolu,tamente nengun cámbio
nos princípios programáticos ·e
nengun cambio de carácter estratéxico; nen sequer unha
desviaciór:i· com!:untural da liña
. de esquerda que é a que preside e informa ao BNG comb conxunto. O único que houbo foi
un axuste á conx\.mtura políti. ca, unha modificación de táctica política e de métodos e·
unha capacidade de abertura
que está fundada en que nos
sentimos fortes, en que nos
sentimos sólidos. Unha organización que se sinte forte e sólida non ten por que ter medo a
estas atitudes de abertura. D
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Ánxel· GuerTeiro criticou
".á· airej~a e áos nacionalistas
Guerreiro, secretário xeral ·do.
PCG, compareceu no ·"Glube
Alén Nos" o Xoves 9 de Marzo.
para apresentar "o proxecto-galego desde a esquerda"; quer di. cer, a politica de Esquerda Unida
pará a Galiza, polo que a sua intervención non deu moito máis
dé si· que as rr'lanifestacións feitas. con ocasión das asambleas
da formación liderada polo PCE.
Anxel Gl.Íerreiro, brillante orador e polemista, partiu no seu
discurso do Alén Nós,, de que a
Galiza está vivendo riun momento decisivo da sua história, afirmación na que parece coincidir
coa maioria dos seus antecesores na mentada 'tribuna.
Por... unha banda referiuse. ás
negativas actuacións· dos gove~
nos de Fernández Albor e González Laxe,- "totalmente inoperantes" e por .outra á política do
Governo central "que marxina
globalmente calq1,Jer investimento de tipo produtivo" na nasa nación, centrándose na análise na
'.'desconsideración" no tema da
infraestrutura viária (nota coincidente tamén entre os último$
oradores do Clube, ·agás de Abel
Caballero) e no desinterese por
completar os ciclos produtivos,

gasto público en torno ao 50 por
cento . da Administración central,
-25 por cento a cargo das auto- ·
nómica e 25 ·por cento da muniO Secretárjo Xeral do PCG
cipal.
·
.censurou o centralismo do PSOE
Despois
de
censurar
ao cen"que é:onvertio á Xunta riunha
tralismo, califico\,J ao nacionalispeza subordinada e auxiliar do
mo como insuficiente para resolGoverno Central, e a G. Laxe riun
ver as "grandes cuestións da·Gadelegado do Governo", afirmando tamén do actual xefe do Exe- ·liza".
Criticou ao PSG-EG _pÓr negarcutivo que se limita a facer "un ha .
se · á unidade, facéndolles un
l_aboura de imaxe e propaganda,
novo chamamento á confluéncia,
posta ·que non concibe á Galiza
pero as críticas máis f artes
con:o unha entidade naCional,
(como xa viña senda habitual) fo-:senon como un er)te local, cuns
ron a9 BNG, ao. que ~cusou de
recursos que · utiliza polít1codividir á~ f?rzas progresistas en- .
clientelarment~", afirmandq que
tre
nacionalistas e non nacionaa Xunta "asume as posicións do
listas, -ser:ido un atranco para
Governo central e actua como
"elaborar un proxecto nacional ·
gregário seu".
galega", que ven senda o nome
Denunciou a "involución" autódo programa de Esquerda Unida
nómica, qu~ deberi.a paliarse coa , para a Galiza.
ampl~a~i ón de cc:mp~téndas, e~Neste sentido afirmou tamén
-tatú'tanas eco cambio do articu_que "os nacionalistas están a·delo 150.2 da Constitu~ión españosatar unha campaña belixerante
la, avogando por un ha ·negocianeste senso, esquecE;mdo que teción conxunta entre o Governo
ñen que contar cos ' sindicatos
central e as Comunidades automaioritários, CC.00. e UGT,
. nómicas dos contidos das leis de
ademais da necesidade de estabases, a aceleración do tráspaso
belecer alianzas coas forzas prode · competéncias e a, abertura
gresist~s españolas e europeas
d1:m proceso qu~ , a m$dio prazo,
nu_n proxecto Qonxu nto".
o
culmine cunha · distribución do
as~ como a faifa de investimento

dos. beneficios que. xera a empresa pública na Galiza;, .

SEGUNDO ·CONGRESO .

Tampouco se elexeu candidato á Xunta

O CDS non discutiu a ponéncia política
por falta de tempo
·
Adolfo Suárez foi o
auténtico protagonista do
congreso que o CDS
cel~brou na Galiza, pero as
expectativas víronse
frustradas en e.anta a
coñecer o nome do
candidato que vai.
apresentar como presidente
nas próximas eleicións
autonómicas. , ao aprazar a
decisión · para ·dentro
·dalgunhas semánas.
Nos dias ·anteriores ao cóngreso
do CDS na Galiza os seus líderes, sgnificativamente, o re-eleito

presidente, Arán Trillo, · facia o
pertil do seu candidato á presidéncia da Xunta; un home xoven,
dinámico, Vinculado ao partida.
pero· sen ser coñecido; terá capacidade de análise; dominio de
si mesmo e non so crerá máis
importante minutos despois de
ser elexido . .. afirmando que o
darian a coñe_cer no corigreso. A
nova ·era esperada por todos,
pero a i,ncógnita ainda permar.ece,. non se sabe se porque non
encontraron o home coas cualidades es.ixidas, se porque non
se puxeron de ac'ordo; ainda
que, segundo os rumores que
corrian polo congreso, influirnn
as duas causas. Agora, os 20 mi-

o

litantes eleitos para comité de- '·
berán designalo nun prazo c~rto
de tempo.
Sen este anúncio, e sen poder·
ainda pechar os · capítulos de fichaxes que tenta conseg1.,1i,r, nomeadamente aos tres deputados
provinciais da CPG en A Coruña,
para comezar exercer o papel·
de bisagra xa antes das . eleicións, Adolfo Suarez, convertiuse no úrt ico af1cerce , en consoáncia co que verdadeiramente
é o partido, mm congreso onde
· se puxeron de manifesto algunhas discrepáncias existentes debidas, sobretodo, á loita polos
pastos que se está a desatar na
formación centrista.
"As discrepáncias mostráronse .
na re-eleición de Arán Trillo
-como presidente e tamén n.o in'forme presentado , vindo dadas
· fundamentalmente polo ssctor ·
pontevedrés qu~ encabeza Francisco Moldes.
·
Pero a nota quE: pode marcar
o congreso, ademais das xa expostas, é a retirada da ponéncia
de estratéxia política, a principal
•que se · apresentaba para. debater, aducindo falta de tempo.
Apresentarase asi o partido ás
próximas eleicións sen unha· estratéxia definida, ainda que Adol.:.
fo Suárez se -encarregase de poñela de manifesto: intentar desbancar ao PSOE e non pactar co
PP, conseguir o maior número
. de alcaldias; non á desaparición das deputacións e si ao aumento
das competéncias estatutárias, e
a idea de que, esta vez, a banca
vailles outorgar os créditos que
· pidan.
Pala sua banda Arán Trillo resaltou o carácter autonomista do
partido "porque asumimos a llngua, a · i<;iiosincr~.sia e a tradi ción" , rechazando explicitE:mente
o direito de autodeterminación ,
própria dos partidos que nasceron na época do centralismo. D
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A.concentración de baixas
pon en evidéncia a -faltá de planificación

. ·descoÍoc·a todo ·o organigr~ma
escolar. lso .nunca pode permi- .
-tir unha mínima calidade do en. sino acorde cos tempos ac- ·
tuais.
·
·
.Nós pedimos tamén moitas· .
veces que a supresión de unidades nalguns coléxios non
conleve a. retirada do profesor,
senón que quede incorporado á
.
"'
.
.
- .
.
•·
plantilla do centro.
As necesidades dos coléxios
· - Hai xa dous cursos· escolares
acrecéntanse se a · administraña comarca de Ferrol púxose
ción toma conciéncia da imporen marcha unha "Mesa pala
tán9ia de. reciclar ao profesoraCalidade do Ensino" conforma-.
do, e de que esa reciclaxe, nada por representantes - dos ·
turalmente se realice en horas
. Consellos escolares., claustros,
docentes, que será necesário .
APAs e sindicatos do ensino,
cobrir con outros ~estres.
movidos nun primeiro momento
.Cales son os pasos concretos que se poden ir da·ndo
pola falta de mestres de apoio
desde osdiferentes níveis de .
que pudesen garantir unha' míresponsabilidade, para procu·nima calidade pedagóxica nos
rar unha maior calidade do encentros de EXB. Máis tarde as
sino?
suas reivindicacións .ampliáron· A responsabilidade funda_se a outros campos do ens]·no,
mental é da Administración ain~pero agora coa chegada da prida que tamén hai unha cuota
mavera; a demanda orixinária
do profesorado, da comunidasa_
lta de novo á palestra. A conde escolar, dos Concellos, orcentración -apontan. alguns- .
ganizacións pedagóxicas, sinde b.aixas por. parto nesta .épodicatos, etcétera. Fundamentalca do ano fai verdadeiros e'stramente ten que haber unha acgos nas plantillas dos centros ;
bai;icas_ porque, segundo ·pare- · número de .contratados, e acoción decidida por parte da adque reclaman impotentes ante
ce; están facendo" unha prática
ller a máis persoal:· Nós consi- ·
ministradón
proporcionando
a Consellaria de Educación · o _ irregular., que consiste en coller
deramos que con estes 150
proporcionando preparación ao
envio de mestres substitutos. A
profesores con pouca ocupañon se vai . resolver o problema
profesorado, en metodolox.ias e
recenté· contratación de 150
cjón nun coléxio e envialos a
das substitucións, nen dos
técnicas, unha posta ao dia nos
novos profesores parece que -cobrir baixas a outro centro ,
niestres de apoio, e van ser ne.:métodos e na acción educativa
SÓ yªi StJpor__.un pe.queno par. - Nós- x-a ternos denunciado - cesárias novas.contrátacions .
mediante reciclaxes efectivas e
che . .
sind,icalmente ésta prática por
abundantes. En segundo lugar
Os coléxios ·Centieiras. · do
entender que os Gontínuos des"Non· pode haber un
débese de facilitar materiais e
Perlio, Xunqueira de San Valenprazamentos non favorecen en
infraestructuras acordes cos
profesor por cada
tin (Fene) ou Manuel Mandías
nada á calidade do ensino, que
obxectivos, xa que actualmente
unidade
somente"
de Caranza ·foron alguris dos
se Ve degradada por esta itinehai unhas eivas tremendas nesque ·sairon á luz na comarca de
ráncia.
Non existe unha contradición
te terreo.
Ferro! denunciando a falta de
Cal é a planificación a dóentre a demanda de ampliaPor outra banda, através da
atención da Consellaria.
t~ción orzamental. que debería
ción do número de docentes e
acción institucional --chámese
· Sobre este problema falamcis
cometer a X unta. para solvena evidéncia dÚn deséenso da
Inspección df3 EXB, Dirección
con Xosé Lastra Mun'J~is, presi- ~· tar de raís os problemas xeranatalidade qu~ está diminuir
Xeraf de EXB ou de Médiasdente da Xunta de Persoal do-·
a povoación escolar?
. .
dos pola· escasez de profesodébese de lamentar novas fórcente da província de A CoruNon hai tal contradición, ·serado?
mulas, novos meios, novas .
nón todo o contrário. En p~imei
ña, da UTEG-INTG, director-do
Ao meu modo · de ver, hai·
ideas e IJnha atención constanro lugar o -índice de natalidcrde
Colexio masdías, un dos que . dous aspectos: Por unha bante a calquer iniciativa de reno.está a estabilizarse. Por exem.:.
ven pé;ldecendo a escasez de · da, unha falta de previsión advación pedag0xica. Se iso for
plo, ·no' bairro ferrolán .de Caasi, poderia -avanzarse na conprofesores:
ministrativa ~ue 9casiona o abranza, desde o ano pasado ou
secución dunha mellOfa na caliQue número de centros se ven
·soluto cao? que se viveu durandesde o anterior, o número de
dade do ensino, pero as dúbiafectados . pala escase~ de
te as pasadas semanas, e -os
rap·aces que chegan ao coléxio
das asaltan ao falar da Reforplantillas e cantos profesores . últimos dias. Por outrá banda', ·
por primei~a vez no·n variou
ma. Unha planificación pode ·
seria necesário contratar para
hai un orzamento para os 150
substancialmente, o que paredeseñar uns obxectivos meritócobrir as necesidades?
novas contratados, que sé
ce indicar unha· paralización
rios, pero se non hai orzamento
Segundo os dados que nos fa- . selccionaron ·en base a un bae unha administración eficaz,
cilitou o delegado ·provincial' . renio estabelecido ·que vai per- · nese descer1so que se viña ex·perimentando anos atrás. Outra
vale para moi pouco. E acorre
. deEducación· Constantino Freimitir a partir de agora esixir tocou~~ é que haxa flutuacrón de
que ·tanto na Xunta da Galiza,
re, na · província da Coruña a
.dás as contratac'ións que sexan
povoacións nun sentido ou
como na Administración do Espasada semana h·abia 56 bainecesárias, xa que a Consellaen
pontos
concretos.
•
noutro,
tado
a consignación económica
xas seo cobrir. Eses postas foria non terá . a excusa de · dicer
Ademais, unha das reivindipara Educación está moi por
ron súpridos, ainda que non na
que non sabe a quen .contratar.
cacíóns lóxicas do profesorado
debaixo das procentaxes típisua totalidade, . por profesores
~n todo caso será un problema
-imrpescindíbel se se quer
cas
e léxicas de calquer paíis
contratados a semana p¡;isada
1
or-Zamental.
mellorar a calidade ·do ensino,
europeu. Por pór un exemplo,
que tamén. tiveron que substiNon hai que esquecer ·que · é evidente se se quer . levar a
en Suécia a ratio média é de
- tuir. aos mestres que comeza_, _· estes 150 deberían de estar hocabo a Reforma que se está a
dous profesores por cada vinte
ron a ·reaíizar un curso da.esperneados desde o mes de Xaneiplantexar-,.. é o aumento das . alunas, cando aqui ainda nos
cialidade de galega. A Coruña - ro •.. o que quer .dice_r que estiveplantillas dos centros. Nos· coternos que manifestar para coné ·a província que máis baixas
ron · aforrando . 150 soldas dos
·léxios non p9de haber un profeseguir un mestre para cuarenta
tiña, seguida de Pcmtevedra, e . meses do Xaneiro, Febreiro, e
sor por cada unidáde semente,.
rapaces.
·
o
lago Lugo e ·Ourense. Lugo tiña
o que vai de Marzo. Con ese di- ·
xa que calquer baixa por enferE. SANFIZ/FERROL
poucas necesidades de cobrir
ñeiro ·poderíase incrementar o
midáde, ou por outro motivo,

Xosé .4stra: ~Hai que aumentar·
as píantillas nos centros de EXB;
,
-

e

a

rulu!]ral,· s.a.
artes gr4ficas

deseño, composición ~ledrónica, ·
laboratórió, offset,
· ·encadernación
,.

somos· coñ'ecidos .
na Galiza inteira, .
pola nosa
es peeialización
en líbros
galegos
.e ·portugueses · _
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· Editoriar de tnmia

A ·condena de
Ve/Sos _Satánicos·
utilizouse··
'politicarnente na
India antes ·.que
Jomeini -fixera a
sua ameaza
Recollemos o editorial do .
último número de "lrímia"
-revista de pensamento
cristián- polo ínterese do
seu enfoque· sobre os
sucesos arredor de Salman
Rushdie
Asi se Chama o libro do escritor
inglés de or:ixe india, Salman
Rushdie. Non coñecémo-lo libro
pero sabemos que, entre outras
causas, fala do profeta 'Máhoma
deixando ver que non todo nel
era "santidade". Pretende demostra-lo escritor que a separación entre o puro e o impuro, entre o verdadeiro e o falso, o hu- maf-'lo e o divino non está tan clara como parece.
Este atrevemento valeulle a
Salman Rushdie a condena a
marte. O irmán Jomeini chegou
apromete-la s1...1ma de 390 millóns
de pesetas a quen acabase coa
vida do novelista.
A historia desta inmensa brutalidade comenza na India. Alí
Rajiv Gandhi, rodeado de escándalos financieros e cuestionado
por moitos, aproveitou a ocasión
para gañatse o apoio dos electores musulmanes e cristiáns.
Prohibiu para os primeiros "Versus Satánicos", e para os segundes, a película de Scorsese "Laúltima tentación de Cristo". Sucédense a~ reaccións en Exipto,
Arabia Sa4dita, Pakist~n prohiben o · libro. Dentro do mundo
musulmán non tódalas posturas
son iguais. Os Sunnitas optaron
pala condea da novela pero sen
chegar a posicións violentas ou
criminais. Os Shiitas, máis autoritarios e divinizadores de Mahoma, entenderon o caso como sacrilexio condenable.
De ningún xeito resulta comprensible esta postura persecutoria e inquisitorial sobre do escritor. E lóxica a protesta airada
do mundo non musulmán. Pero
cómpre refresca-la memoria e
relembrar que barbaridades semellantes e aínda maiores foron
levadas a cabo nun tempo pasado pala lgrexa e os cristiáns en
xeral. E hai ben poucos días actitudes ·intransixentes agramaron
entre os cristiáns .qiante da proxección da película "La última
tentación de Cristo''. de Scorsese.
Anque · entre unha postura e
outra haí moita diferencia, gusta·ríanos_advertir de ·que aínda a ri.xidez e o fanatismo do pensa-'
mento son frecuentes en tódolos
medios cando tocámo-lo proble-:
ma relixioso.
Por . último sinalar que a situa. ción de miseria -e · pobreza do
mundo do Islam conduce a que
a relixión se converta na derradeira táboa de salvación e· esperanza para moitos miles de per'soas · ma~tratadas. " Quitaflle carácter divino a ese recursó final,
tal e cómo o fai o libro "Versos
Satánicos" resulta' insoportable
para quen .xa non canta con outro" ". auxilio. O pr:oblema r:iori se
resolve facendo calar á escritor,
·cousa indefendible, senón levan·cto pan · a· tanta fame desesperada."
_,
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NEGOCIACIÓN COLECTtVA

- AMATANZA DE CHANTADA.

.

Cónvénio do Metal eri Ponte'{'8qra

SINFONIA:DO :HORROR

CCOO e UGt pactan

.......
. A. EIRE

coa patron.al en ,contra
do critério unitário das .
asambleas
ao l00% nas baixas por acciA negociación do convénio
dente de traballo .ou hospitaliza- ,
do rrietal na proví ncia de
. · .ción entre outras reivindicacións;·
Pontevedra, que afecta a
convénio que teriá a validez de
perta de 14 mil
unan.o.
.
traballadores, . deu lugar á
· · Repítense desta forma .as cirruptura da unidade e (Jos
cunstáncia de hai unha década,
critérios definidos nas
cando os traballadores apoiaran
asambleas de traballadores · as reivindicacións das ·centrais
nacionalistas. CCOO e UGT que
por parte de CCOO e UGT,
en principio comprometeranse a
aceitando estas as
aceitar ·o decidido pólas asam,..
propostas da patronal.
·
O convénio deste áno dera lugar
xa á celebración de dous días de
folga entre un notório ánimo reivindicativo por parte dos traballadores. A folga rematou agora,
pesie a opinión contrária das
asambleas de traballadores, ao
aceptar as propostas patronais
as duas centrais estatais, posibilidade efectiva dado que estas
cantan con máis do 60 dos delegados.
A proposta da patronal incluiu
un 7% de subida salarial para o
presente ano e un 6% pan~ o vindeiro, asi como unha reducción
de xornada ·de 12 horas/ano; o
convénio terá validez pOJ- dous
anos.
A proposta de INTG 'e CXTG,
referendada pola maioria dos traballadores en asamblea, esixia
unha reducción de 102 horas de
xomada/ano e un complemento

bleas, aprobaron finalmente a
· proposta patronal ·sinalando que·
"as asambleas carecían de re- .
presentatividade".
CCOO e ÜGT acordaron, sen
embargo, · someter o convénio a
referendo, con posterioridade á
sua aprobación.

Os cadáveres estjveron esparexidos polos ca- .. ron tamén ateazadas, pero esta. vez por unha
mi~o~ nunha sinfonía ·distorsionada polo horror . ineficácia conxénita e endémica que só aétua
e tinx1da ·de marte sen explicación, en posturas · con capacidade en c"ontadas ocasións, senón
_i_nsólitas que amosaban non se·sabe que última que. o xeito de actuar, se se compara co ocorri- ·
idea de incredulidade; pero tamén dunha certa do no Banco de España de éompostela un día
resignación incomprensíbel, se_
n que os viciños. despois, semella, ademais, indolente. Só asi se ·
~e repuxeran de golpes de coitelo que non se- · · comprenden- as cinco horas transcorridas até
garon os Se\JS corpos pero deixaron apreixoa- que s~ ·procedeu ·aos primeiros levantamentos
do de morte, imposibel. de reacionar; ao seu dos cadáveres pota Xustfza, ou a actuación da
espír¡to. As mantas para cabritos tardaron en Garda Civil sen directrices claras de como op&ctiegar porqu~ primeiro foi preciso atender aos rar neste caso.
·
feridos; evacualos, agardar o seu estado ñas
· Pero estes erros, criticados agora polos- vicisala <:fo: espera dos hospitais. A loita pota vida . ños, cando o suces9 .e os feitos segujntes se
_vencía, naqueles instante~ de desconcerto e, poden <?!lar cunha cefta perspectiva que dá o
·ao mesmo tempo,. de ideas fixas: salvar aos _
fe- paso dás horas, poden ser subsanados, ainda,
ridos, axudarlles, .agardar novas esperanzado- . en parte polos responsábeis políticos axl,ldan- ras que, en moitos casos, poñian notas dé ledí- do debidamente as tamílias que quedaron decía en corazóns donde so moraban as mapou- ·samparadas. ·Nori seria moito peqir que se lle
las negras da desesperación, e. unha resigna_. dese un trato igualatório que $elles dá ás fámíción que só se produce cando a fatalidade é · lías denominadas "vítimas do terrorismo", ou
tanta que nada se pode facer por ca!Tlbiala.
outra fórmula que · permitise paliar unha situa. Pero esa premura, a prioridade dos viciños; ción difícil, máis alá oa própria negrura da mornon existía nas autoridades que, non só estive- te.
·
-O

Ourense: máis mellaras
A frustración que acompañou
aos traballadores de Pontevedra,
non se produciu, ·sen embargo
en Ourense, onde os traballadores do sector aprobaron, tras
seis días de folga e numerosás
asambleas unitárias entre UGT
CCOO e INTG, un convénio qu~
recoñece un 7% de aumento salarial, con complementos ao
100% en caso de baixa por accidente ou hospitalización e con
validez de un ano, pontos estes
dous últimos que non foron
aprobados en Pontevedra ·Mo •
acordo CCOO-UGT-Patronal. O

Enterro dos. mortos de Surribas

LOUCURA E__ SOCIEDAD.E RURAL
M. VEIGA

Que a propriedade da terra xera conflitos habi- . incumben razóns .diferentes e o xomalista Amili-.
tuais na sociedade rural galega é un feito coñeci- bia que mata ao condutor doutro automov11, tras
un acidente, u o médico monfortino que ,per~e
do. A frecuéncia de 'pleitos co gallo dun paso,
duri rego ou dun valado son boa testemuña diso. gue a tiros ao condutor do camión co que previaOs historiadores teñen fornecido algunhas das mente chocara o seu filio, son exemplos de que
. raz.óns posíbei§ desta circunstáncia: a redencióo as sociedades urbanas xei:-an outras problemáti- ·
foral ainda recente na memória das xeracións cas, non menos veementes. A frecuéncia destes
. ca!Tlpesiñas provocaria esa importáncia da terra,. sucesos tan normal -amén de morbosa- en .
superior á doutros paises da nosa· área. Unha calquer país que dá lugar a que existan publicaGal iza superpovoada, onde ·non todos posuen te- cions dedicadas a esta temática específica,
rra e polo tanto susten~o motivou e~igración e como a española El Caso ou a portuguesa O <;:ri- ·
miséria. A d~s'aparición de trabucos, dezmas e me.
foros foi máis seródia aqui, e mesm0_aconteciO escandaloso da matanza de Surribas ·é o in""
. mentos ~ctuais (As Enchousas, Tabé>ada, Vimian- . terese é¡lmosado, desde primeiro momento, po-:
zo .. .)'°ainda que. xa .socialmente anedóticos, lern- los ·meios de comunicación, en relacionar estas
br.an a proximidade no tempo de tal situación. . martes coa propriedade,9as terras. Algo que foron .incapaces. de demostrar e que ao cabo afirNada ten, por outra parte, de estraño que. .os
maron pola brava..
.eidos adquerisen ese valor nunha comunidade
Porque non é preciso posuir unha menta Íúcida
. ainda hoxe fortemente rural. Resulta algo comim
a calquer sociedade destas características .. Mes- ., para comprender que m·atar á 4 ou a 7 viciños,
mo os Estados Unidos coa chegada do .seu enor- · sen causa aparente, é cousa de loucura e non de
propriedade de terras, cuestión que en nada relame desen\iblvimento conseguirían mitificar o :se'u
cionaba ao asasino coas vítimas. Non ·existe un
· pasado rural en forma de epopeia cinematográfimóbil, nen correlación éntre o número de vítimas-'
ca que hoxe compon un xénero próprio' dentto
e un motivo deste tipo. Do mesmo modo qUe o
·desta arte. Parte significada da cultura de masas
-as célebres películas de vaqueiros- baséas·e . francotirador que dispara desde unha terraza sobre os viandantes, non posue m~is ·móbil que o
nos enfrentamentos violentos por razóns de
da sua própria tolémia.
gado, terras, ou liortas entre proprietários.. Non
· Surprende notabelmente que os mesmos que.
poucas obras cónsidera·das cúr;nib, dentro da liteteiman en- negar a nosa identidade en todas as
ratura norte- americana acuden a este tipo de temáticas: A Mansión de Faulkner refíre o asasina- · ordes, pretendan. outorgamos a especificidade
do crime _
masivo,. de suposto carácter enxebre e
to dun proprietário a mans dun campesiño pobre
inerente ao atraso ·e á sociedade rural. Velaqui a
ao que non lte permitía apastar a vaca no seu
quin~aeséncia dunha mentalid~de colon tzada e
. prado. Truman Capote er:t A sangue frio recria b
racista para cun amplo sectór da nasa sociedade
asasinato dunha familia completa de granxeiros ...
que aniña entre esa caste intermediária de pseuNon é, en todo caso, inusitado que algo relado- modernizadores, pseudo-europeus.ou en mic.ionado co mei0 de vida das persoas· de lugar a
núsculos. ambientes progres, .ainda non suficien;--enfrentamentos que poc;ien, en casos extremos,
temente desprendidos do discurso imperante. O
rematar en ·morte. Loxicániente a cadé;l sociedade

e

·o

10 de Marzo, Diada Clase Obreira Galega foi celebrado
con manifestacións nas principais cidades galegas convocadas potas
centrais nacionalistas. A máis concurrida foi a celebración de Ferro!,
localidade onde ·se manifestaron tamen os sindicatos CCOO e UGT.
·As movilizacións, ao igoai que as oferendas fiarais realizadas nas Pias
ante o monumento ali instalado, celebráronse en memória dos traballadores de Bazan mortos pala policia hái 17 anos, sumándose os
principais pontos reivindicativos de cada central.. Para INTG e CXTG
a data marca o início do sindicalismo nacionalista, de rápido ascenso
en poucos anos. UGT e USO lembraron pala .sua parte que "o 1 de ·
Maio é o único e universal Dia da Clase Obreira", restando asi significado ao 1O de Marzo. CCOO foi a primeira vez que cof!vocou a mani-.
. .· ·
·
TI testarse unicamente .en Ferro!.

tenda. mate.ria! fotográfico ·
es tuda . reproduci'óns
diapositivas de textos
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Petra Kelly ... .
'O Partido Verde alemán
xa non se· parece _á miña.idea.de partidQ a(Jti-partido'
e

Poúco antes de tomar a
cratizados
con grand.es pobledecisión de acudirás
mas de relacións persoais dentro
eleicións co SPD, a socialdo partido. Moitos de nós xa nen
democrácia, os Verdes da
nos comunicamos. A intoleráncia
,é outro dos nasos r:oales·. Eu soñaAlemaña federal celebraron
ba cun _partido internacionalista ·e .
un congreso n·o que acadou
solidário; cun partido que pudese
a máxima intensidade a sua
levantar-os ollos cara outros espáregueifa interna entre ·a liña
cios que non fosen exclusivam.enradical ciu fundí e a posibilista · ·te os ámbito da sua militáncia.
ou rea/o. Petra Kelly,
Nori dou aturado por exemplo a.
deputada verde por Freising
ruindade que agora mostramos
(Bavária), a activista dos
para cuestións relacionadas cos
cartós. O caso é que somos o parVerdes máis coñecida
tido verde máis rico do mundo
: internacionalmente, e_xplica
pero todo 0 que saben:ios facer
nesta entrevista con Sabena cos cartos é distribuilos entre os
Norton para a revista inglesa nosos votantes, no canta·de destiLivíng Marxísm, a sua
nalos a campañas internacionais e
-posición dentro da actual
a labores de solidariedade. Xa tecrise do partido. A Kelly está · rnos todos os defectos ·e chatas-~
considerada coma fundí,
que se poñen sempre aos parti. d
h
dos, mesmo escándalos por malaln a que mantena un a
versacións e a impoténcia típica
postura de compromiso entre dos partidos para seren construtias duas fraccións- que están
vos e resolver problemas. Eu non
a escindir 6 primeiro parti.do
queria un partido destas caracteverde do mundo.
rísticas _par-a rn~da. · ·
•

SABENA NORTON

·Tendéncias diferentes

Cal lle parece a razón de todo
rece irreconciliábel. S.eguramente isto?
este non era o partido que soñara O noso problema é que procuramos xuntar a persoas de tendénPetra Kelly.
Non. É como para perder a ilusión cias moi diferentes baixo dun
porque o· que agora ternos non- se mesmo paráguas. E ain_da menos
pa'rece nen pouco á miña idea de mal que pudemos sobreviver por
partido anti-partido, de movemen- un tempo unidos. Pero asi que cato que funcionase segundo o mo- _mezamos a conseguir influéncia e
delo de Greenpeace. A .nasa reali- . .a ter un oito ou un dez por cen dos
dade actual é que _estamos buro- votos, ~pareceron os problemas

A división interna dos verdes pa-.

internos. Pero estes conflitos non A lección que se pode tirar é que ten no Partido Verde Alemán. Tanconducen a nengures: o único que . t:lOn é viábel o proxecto verde, de to nos consideran que por veces
conseguen é que acabemos abo- que non hai quen poida facer estou por pedirlles que non nos
rrecidos. ·se o· que buscabamos causa dunha coalicion do arco poñan tan arriba.
era un movimento politico alterna- da ve/la.
Perder militantes
tivo ao sistema, non podemos pasar todo o día a rifar por ver quen Pode ser, pero vaia nabo se asi · De que maneira se poderia resolmanda no rioso partido. Todas as fose, porque se rompemos o parti- ver esta crise do Partido Verde?
tendéncias que se poden recoñe- do Verde, non haberá quen de erCambiando o sistema de direccer dentro dos Verdes compartí- guer outravolta unha coalición
ción. Evitando que sexa só unha
mos un obxectivo comun, pero deste xeito. Poñamos que a metá- fracción a que governe, como até
non nos damos pasto de acordo de qo partido di que non pode o de agora. Asi resulta que ternos
sobre os medios para ccviseguir aturar por máis tempo a regueifa unha dirección fundí e unha frac·
ese obxectivo. Hai unha forte co- .e que marcha co SPD e que a ou- ción parlamentária rea/o. Parecia
rrente de oposición, que eu per- tra nietáde resolve regresar ás unha maneira de equilibrar per~
tenzo, que é ·radical, feminista e suas raíces, aos pequenos grupos está ben demostrado que non ha1
anti-militarista; pero hai outra que verdes locais .. . Seria o final da ex- tal cousa porque deste xeito o
non concorda connosco, partidá- periéncia dunha oposición parla- partido non se sinte representad.o
ria de chegarmos a un acordo cos mentária radical. Poda que ~i.
pala fracción e vice-versa. No
Social-Democratas ·e asinar com- Poda que non haxa quen de por. meio, moitos militantes non dan
premisos con eles. Entremedias r d~ _acor~o eses intereses e, estra~ '· entendido de que vai toda a rehai moitos _que queren ambas as tex1as dispares. Pero alguen tera gueifa e pasan cada dia máis. Faduas causas: chegar a un acordo . que respostar á pergunta de quen . lando en prata: estamos a perd~r
co SPD se aceitan a idea dos Ver- será logo d gañador das elecoións militántes. No meu distrito de Fre1des e ~anter no entanto unha po- de 1991. Acaso os nasos votantes sing, por exe.mplo, quédannos cinsición aberta. Cada quen turra estarán dispostos a apoiar a Oskar co ou seis membros pero é que
pola sua idea e no entaríto ningun Lafontaine ou a Bjórn Engholm do antes éramos 80. En Nuremberg
ten canta do que está a pasar coa SPD? Se baixamos do cinco por tiñamos do nove ao dez por cento
cento dos votos non creo que po- . dÓs votos ·pero nas últimas eleicasa do pé,irtido.
damos nunca máis levantar cabe- cións baixamos ao tres por cent?,
za. ·Pero que non me'digan que os e iso qu,e eran unhas municipa1s
verdes non teñen futuro. No pano- nas que o SPD presentaba un
'NoN DOU
rama internacional as suas posibi- candidato sen nada de er;igado,
ATURADO.POR
lidades nori · poden ser mellares: .para sak do paso.
EXEMPLO. A
mire para Austria, Irlanda, Austrália ou. Nova Zelándia, ou considere Que cousa cambiaría se pudese
RUINDADE QUE
·
todo o Terceiro Mundo. Pala con- comezar de novo? ·
AGORA MOSTRAMOS tra, neste intre non paria a rnan no· O que nos teria quitado de m~itos
lume sobre a continuidadé do Par- ~ problemas seria non- cai.r nesa 1d_ea
PARA CUESTIONS
tido
Verde Alemán. Noutros países de "andar a rotar os escanos do
RELACIONADAS COS · síntome
mesmo desacougada de Parlamento.-Eu sempre estiver.·en
CARTOS'
ver a confia~nza que. !od~ o mundo contra ·porque non me parece ra· .._...,.___
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oábel pasarlie- OS papeis OU!ro .. ~ CUeStiOÓOS tácticas CQma a da está tan mal. Oferece un cento de '
spois de dous anos, nun peno- OTAN, a da enerxía nuclear, a do posibilidades de . resisténcia. Eu
ESTADO E
~ parlamentá_rio -de catro. l_s o aborto, a da def~nsa, por só pór polo que no'n estou é por q'uedar- PERNICIOSO PARA
róuxonos cant1dade de atrancos,
unhas poucas-. D1game que asun- se en q.u_e ten:ios unha_d~mocráci~ UNHA CHEA D
.E
·
·nda que agora xa n?n fagamo_s tos . fundamentais diyiden aos . que- va1 coma un relox10: habera
si outro problema fo1 que os m1- verdes?
qui? mellorala e avantar nese ca- COUSAS PERO E
ita~tes non se desen identificado
O ~fo Estado, por exemplo. Hai r:riiño. oespois ~stá o d_a enerxía -GARANTE DE DIREITOS'
quen di que non admite caste nen- nuclear. A partir do ac1dente de - -----~----~-...;;;;;;.....;;=-:..;;.....:.:=.:....::.....;::=-=
0 naso programa. Por exemplo,
_
- ··
.
cuestión da non-viol~n~iá.: ~ara gunha <;te Esta~o, pero hainos Biblis, Josch.ka Fisher ·vai e di que
in, ser pacifista non _
e sin_onimo
como ~tto Sch1ly que son co~- hai que pechar todas as nuclea- cote para que andemos a r-etesi_o.
e ser pasivo ou de evitar calque- temporizadores co Estado. Eu ve- res. Pero é .que hai seis meses só . Claro que antes non era asi: Nen
a risco ou sacrifíio. Eu considero
xome no meio deles. O estado é el estaba en que ainda nos levaría · moito menos.· Poñamos por caso:
e 0 que caracteriza o pa9ifismo · pernicioso para unba qhea de cóu- dez anos facer a transición da . no programa de Saarbrücken e no
a vontade de non facer mal a - sa~ pero tamén é garante dos di- enerxía nuclear a outras fontes.
Manifesto Europa de 1984 estabanguén. A min deprímeme escoireitos. Se non fose polo Estado lsto púxo·me a cen porque eu
mos de acordo en que non queriaar como moitos verdes s.e auto_sempre tiven claro que se chegamos enerxía nuclear, en que habia
efinen pacifistas ou non violentos
mos a governar pecharemos sen ' que se sair da OTAN e en que ha-·
pero se tacemos por saber cántos · 'TODOS ESTAMOS
remisión as nucleares. Cando es- bia que traballar a prol das prodos que asifalan están pro_~es~
POR UNHA TERCEIRA coitei Joschka iso empécei a me postas de defensa civil. Pero Otto
dos ·ou militan na desobediencia
_perguntar que raio estou a facer Schilly saiu de súpeto con que
VIA ENTRE
'vil veremos que son a cada vez
eu neste_Partido. Despois está o quería ficar na OTAN ainda que fie~os . Parece incríbel que teña- ' CAPITALISMO E
da política económica. Aqui o que xese comigo campaña nas Euroos parlamentários que se laien
falta é claridade porque hainos peas en contra da OTAN. Trasa- .
SOCIALISMO DE
orque a min me procesen outra
que eStán claramente a prol do
cordou asi que se foi abeirando
egada máis. Parece mesmo que ESTADO. PERO ULA
mercado e do consumo mentres SPD. O que me alporiza é o rápido
es molestase que haxa ainda mi- ' ESTA TERCEIRA VIA?
que outros están en contria. O pro- que aconteceu. Eu participer na
tantes que estexan nesas. Fomos
blema é que non hai terceira via.
cam·paña contra o ingreso na
A
NON
HAIMODELO
trando nunha etapa de calma
A discusión da política económica OTAN en España _pe.ro asi que reSEGUIR'
do Partido Verde está atrancada gresei atopei a Otto Schilly co
0 máis negativo. Perdemos a caacidade de coller por surpresa e
porque todos estamos por unha conto de que estaba a pral do innon estaríamos no Parlamento. terceira vía entre capitalismo e sogreso de España, dentro do comi- , ·
0 si que é mao porque o noso
pel é precisamente intervir en
Podemos facer uso deses direitos cialismo de estado. Pero úla esta té de Defensa do Bunde.stag. Eu
do xénero de situacións e sure ternos a obriga de usalos en terceira via? Non hai modelo a sedixen: mátame camión. As veces
ender á xerarquía do poder.
toda a sua potencialidade. A nosa guir. Así ~e aqui ternos outro teño a impresión de que estamos
ans-Jocher.i Vogel (líder do SPD)
constitución, por exémplo, non tema que se está a empregar de en partidos diferentes.
D
anda a dicer que dá gasto talar
n Otto Schily ou con Joschka
¡ cher (verdes da fracción rea/o)
rque son razoábeis. Estamos
i ididos por isa: porque eles difecian dentro de nós a · razonáis e non razonábeis, responsáis e irresponsábeis; verdes b9ns
verdes maos. Vaia cousa. E o
smo que está a pasar cos direida muller. No primeiro a soliriedade entre mulleres era total
ntro do Partido Verde. Tanto a
reira agrícóla como as feminisurbanas estaban dacordo en
e había que con.seguir que paripasen máis mulleres na políti' e que a muller en xeral tivese
is poder. Pero agora xa estas a rifar por causa do aborto.
n é novidade, é certo, pero
ora é pior que nunca. Dunha
rte están as que din: a do abort é unha custión fundamental e
te os que tumbar. as leis que o
ohiben; de outra parte, están as
e lle tan obxeccións de tipo moao aborto. E con todo, unhas e
tras queremos o mesmo: autoterminación feminina, medidas
onda de contra-cepción etc.
ora e~amos dunha banda as
inistas e doutra banda as nais.
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' NOSA
EALIDADE ACTUAL
E QlJE ESTAMOS
BUROCRATIZADOS E
CON GRANDES
ERSOAIS DENTRO
O PARTIDO'
otivos de división
ero de feito son diferéncias que
al se poden reconciliar: dunha
anda están as conservadoras e
outra as que defenden o- direito
aborto.
ero cal é ¡;¡ diferéncia irreconciliá!? A disensión prodúcese cando ·
ª!_quen di que quer o ·aborto sen
!1'a1s, mentres outras din paréceme ·ben pero tamén hai que loitar
or termos boa planificación fami1ar, mellar asisténcia' para mullet~s con problemas sociais etc., e
fllnda o~tras din que o único qu~
puere~ e a abolición de todos os
rPed1mentos legais paf.a abortar.
unha regueifa abstracta .e estéril.
Neste m·
·.
ll
. omento non ha1 asunto
que todos _os verdes estexan
acordo·· est'an d"1v1"d"d
1 os. por

:::::::::::::::::::::::::~;~~~:::;·

•··•··

:.i~ ~ ~;: : : :~: 8:3

:~:::::::::::::~=~=~=~=~:;::::::::· ~

,: ~fil~;:~: : : : : : :

'Levamos ao Parlamento asuntos· que
non ·se debaten en nehgunha cámara·do
mundO'

Que non ile pareza mal, pero ca e que cómpre protexer ao pe- que non teño unha pistola, que
todo o qu& os verdes consegui- queno agricultor e que sei eu. O .se non metiache un par de tiros!!. ··
ron é que outros partidos lles que pasa é que o traballo teórico 'Claro que tamén podería consocopiasen as propostas sobre o · sobre agri('.ultura foi · realmente larme dicindo que somos un parsério e aí están os resultados. A tido aberto e xenial no que todas
meio ambente.
comisión de Agricultura do Parla- estas causas se .din á .luz do dia.
Algo mal si que me parece. E por mento aceitou unha chea de pro- Pero moitas amizades viraron en
riba non é certo. Non digo que postas nosas como a de criar ódios e persoas que estaban
outros partidos non teñan copia- . unidades de cultivo máis peque- afeitas a traballaren xuntas agora
do letra por letra parte do noso nas e niáis axeitadas ao traballo result? -que non se poden nen
programa, · pero a cousa fica de poucos brazps . . E despois ver. ·E unha ver~fadeira güerra.
niso: en copiar, sen máis. E se está a realidade de que levamos Chamoume moito a atención a
nos fixamos no SPD cando vai e ao Parlamento asuntos qLJe non superficialidade do debate para
pon cuotas de participación fe- se debaten en . nengunha. outra as Europeas. Nen críticas para o
minina no seu congreso -do ano cámara do mundo: sexualidade, ·Mercado Comun nen para o funpasado, é que xa che entran ga- refúxios para mulleres, violéncia, cioriamento ecol'lómico e político
nas de chorar. Os Verdes fora- desarme, por·exemplo. Hai pou- · de Alemaña Federal: Ninguén se
mos os primeiros en esixir medí- . co que Egon Bahr (portavoz de referiu ao fei~o de E¡ue o Mercado
das con·cretas para . a participa- Defensa do SPD) proclamaba Común estexa - a consolidarse
ción da muller e agora resulta que os Verdes aportaran aos de- como un novó super-poder. Os
dec'epcionáronme
.que o SPD di que foi o que in- bates unha dimensión completa- .ca·ndidatos
ventou esta proposta. Manda mente nova: a dimensión moral. completamente. Nen un comprotruco. Pero . tamén hai · que falar Cal é a. sua posición despois do metido e preparado para dar a
batalla no Parlamento Europeu.
de éxitos, por exemplo na agri- <;;ongreso de Karsruhe?
cultura: Kiechle (ministro conser- E rnoito o que quedou ali ente- Tan diferenté. todo a 1979 ou a ·
vador de Agricultura) asumiu cá- rrado. Sobretodo de relacións 1984 .... Daquela habia xente que
seque todas as nasas obxec- humanas, de relacións persoais. adoecia por íntervir, pero agora
cións á poHtica do sector. Agora A agresividade chegou a extre- o que se sinte é cansáncio e
··está porque a única saida que mos impensados. Para que un apatía. E todo pola regueifa que
D
ternos é a da agricultura biolóxi- delegado cheg~se a berrar: Pdr- t~mos dentro do partido.
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~ . ·.RESPOSTA DOS SECRETÁRIOS DE CONCELLO

NON SÓMOS UN PODER FÁCTICO
M• MILAGROS CALVO CARBALLO·ALEXANDRE BLASCO FERNANDEZ

No nº 375 --do 16 de Febreiro do 1989- "lndepe_n dénciá" no exercício do ..noso
de A NOSA TE"RRA, co título xeral Democargo. Non se poden garantir estes princícratizar a Sociedade e firmado por M.V.,
pios sen uriha mínima protección xur[dica
suponse que xornalista, '-e cunha obriga
para· as persoas qu_e desempeñan a funmínima de _investigar' a 'fondo os temas
ción necesária -ao aveiro da Lei- en to· que trata r.ios seüs artigas- fanse tal tipo
das as Corporaciqns Locais.
d.e afirmacións xenéricas, e grat1.,1ítas, que
Dita isto, quen governa é o Alcalde e
máis a Corporación, -Non o Secretáriodenotan, á marxe dun descoñecimento
que non é rnembro da mesma. O respeito ·
absoluto -da legalidade Constitucional vixente, unha postura anquilosada, demo- ·á Democrácia pluralista, pensamos que xa
nónica e "partidista", no pior sentido do
non merece nen comentário, este colecti- ·
termo'.
·
vo nen se plantexa outra forma de entenO Coléxio Oficial de Secretários, interder a vida social, e antes de aceder aos
ventóres e Tesoureiros de Administración
nasos postas de traballo fixemos a proLocal de Ourense, lido o artigo citado,
mesa de gardar e.facer gardar a Constituvese na abriga de matizar· !3 esixir do xorción.' Nós pensamos que_á Democrácia
nal A NOSA TERRA, a publicación íntegra
faise dia a dia coa.acfuacióri persoal .tanto
deste escrito, coa mesma amplitude que
na vida pública como na privada, e a que
a dada á série de impropérios que se ver- . non nos parece democrática é a postura
ten no sinalado.
do articulista· ·cos seus comentários, xa
1°) Ós Secretários, Interventores .e Te..:
que nen sequer témos as presu.ncións de
soureiros da Galiza rondan as 314 · perinocéncia -todos somos culpábeis.
soas, entre as que· hai nacionalista$, cen3° lncompeténéia profesional: Para acatralistas, esquerdas e direitas, coma en
dar o ·seu pasto de traballo, os Funcionátodo colectivo humano, orabén, o 99%
rios de que estamos a talar, tiveron q1.,1e
non son máis que traballadores
servípasar unhas oposicións ·duras nas que ti_ \ cio da Administración ~ocal, cada un no
veron qué demostrar- os seus coñecimenposto que lle corresponde, e· e¡ue dedican
tos a nível xurídico e de Oireito basicaos seus esforzos e coñecimerito nunha lamente Local, amér:i de qu~ o número de
boura non serilpre · fác-il coma é manter a
Licenciados e Diplomados. e Direito é moi
legalidade, colaborando con toda a Corelevado nos Secretários-lnterventores.· A
poración, . sexa governo ou sexa oposisua formación n_
a meirande parte dos- cación,. o que os leva en moitos casos a
sos é máis que suficie~te . .O seu afán · de
conflitos persGais graves, que na meiransuperación e posta a6 dia -reciclaxede parte dos casos non teñen nengunha
tra.dúcese na- inquedanza constante; na
saída de portas para fóra quedan nas parealización de Cursos e Xornadas. Agora
. redes dos seus despachos-onde os teestamos a pedir da Xunta da ·Galiza..e do
ñen-ou nas ·das suas casas. ,
Instituto e Escola de Administración ·Local
2° Rede Caciquil: Nós diríamoslle ao Sr.
un bon .número de Cursos que nos pérmi·Pastor Alonso que ternos tanto de caci- . tan manter unha actualización constante.
ques como el de "picapedreiro", con toTodo isto só ten un fin, informar máis e
dos os respeitos para os picapedreiros, as
mellar as Corporaoións: Se por incompeposturas persoais, non poden levarse a téncia se entende non darlle a razón ao
rango de xerais por "Decreto" como el ten
Alcalde sempre, ou á oposición sempre,
a obriga de saber. Os Secretários coñeentón pode haber incompete11tes. Nós encen as Leis, estudan, informan e asesotendemos que h!:li profisiónais indepenran, non deciden. Gañan bos soldas des-. . dentes e ob~ectivos.
de o ano ·1982, os que os gañan, xa que
polo mesmo traballo non todos cobramos
o mesmo. Pensamos que os nasos soldas
'COMPRE NON TER IDEA ·
son xustos, xa que coma profisionais -esDE
COMO SE MOVE A VIDA
pecializados e cualificados -somos técnicos en matéria local- e nos pequenos
MUNICIPAL E CONSIDERAR
Concellos, que son a' meirande parte, taAOS CIDADANS .PARVOS
cemos de to.do, xa que carecemos de elePARA DICER QUE OS
mentos materiais e humanos suficientes.
Hai profisiónais do mesmo n ível que gaSECRETARIOS SON UN
ñan moito máis. Pensamos con sinceridaPODER. FACTICO'
de que os nasos saldos non asustan a
ninguén que coñeza as funcións que cum· 4° Os · secretários ·p oder fáctico: de
primos. Engade o Sr. Pastor Al~:mso "Non
se lles pode votar". Sr. Alonso somo$
quen? do G0verno, da oposición, de Ma'"') "Funcionarios Públicos con ·Habilitación
drid ou pe Santiago. Cómpre non ter nen
· Nacional", con funcións de "asesoramenidea de como se move a vida municipal e
con·siderar aos cidadáns coma parvos
to legal preceptivo" "Fé pública dos Actos
descoñecedores dos seus direitos máis
e Acordes adoptados palas . Corporacións", e "control interno da xestión ecoelementais: É que están Vds. no século
nómico~ffnanceira", no caso dos IntervenXIX cando están a talar da concesión das
licéncias urbánísticas, xa que descoñecen
tores e Secretários-lnterventores. Sen
a ·Lei do Solo e os s.eus Regulamentos de
nengun tipo de poder polttico, somente
Disaiplina e Xestión, e máis a Lei·de adapcoa Lei na man e con tres principios básicos "lmparcialidade", "Obxectividade", e
tación da do Solo para Galiza, por non fa-
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cer:lles· m.oi extensa a enumeración de
princípios legais. Aconsellámoslle a ' sua
leitura e verán que neste tema os Secretários pitamos bastante pouco. A meiran.de
parte ·dos Concellos galegas r:ion teñen
planeamentó, os _seus órgaos de governo
non o deciden. E unha cuestión polítiGa,
na que nps · como cidadáns ternos moito
que dicer e coma profesionais tamén,
mais este non é ·lugar nen o interlocutor
axeitado.
·
5º Os Coléxios profisionais son "Corporativistas, Franquistas e sindicatos amarelos": nós non podemos falar dos Coléxios
en xeral, non somo~ tan presuntuosos
· como o.firmante do artigo. Podémoslle talar de Ourense: defende os intereses dun
colectivo profisional, no que están integradas setenta e tantas persoas de todas as
co~es e pensamer:itos, non se pede nengun carné máis que o profisioanl. Todos
teñen o máxímo interese. na sua formación
permanente, na · sua profisiorialización e
dignificación. Mais nisto non se diferéncian outros Coléxios profisionais como os
de Aparelladores, Arquitectos, ATS, Asistentes Sociais, mesmo Médicos, Avogados, etc ..

da interposición de recursos pola .esixénciq do coñedmento do Galega, pensamos
que non se recorreron precisamente os
que só esixian isto. Neste intre no Coléxio
de Ourense estase a impartir o cursiño de
iniciación ao Galega. Vaise pedir o de
aperfeizoamento, e pretendemos que na
Província todos os profesionais coñezan
a nosa língua. Agora, teñen que ter en
conta que somos "Funcionários con Habi. litación Nacional", nomeados polp Administración do Estado español, e para todo
o Território NaCional, polo mesmo, n.on
podemos considerar a língua como caso
excluinte para aceder a un posta de traballo na nosa Comunidade. Si podemos esixir mediante a Normativa axeitada da pró.pria Comunidade Autónoma, que os que
veñan a desempeñar o posta de traballo
á Galiza, adquiran no prazo máis razoábel
os coñecimentos precisos para facer do
Galega a língua de uso comun na vida dos
Concellos. Pensamos ·q ue tamén hai que
respeitar nisto a liberdade individual de facer' na vida privada o que cada un consi·dere oportuno. O 90% entendemos o Galega perfeitamente e falámolo moitos máis
dos que vostedes pensan. Nos Concellos
Franquistas: Ternos · tanto de franquis- rurais, que son maioria en número, é a língua de relación habitual cos cidadáns e
tas, como o articulista, ou sexa nada. Elecos membros da Corporación, ainda que
ximos as nosas Xuntas de Governo democraticamente e con representación pro- somos conscientes de que isto non sem. porcional para cada Escala. Funcionamos pre se traduce nos papeis.
Podiamos seguir a talar sen límite, xa
· Democraticamente e transcendemos dos
que o artigo contén, ao noso xuicio, tal
Sindicatos xa que o noso senso democrático é tan amplo que no- noso colectivo cúmulo de despropósitos que non hai por
onde collelo. O retrato que fan de nós é
hainos de todos os xeítos, xa que a sindidecimonónico. Noutras épocas todo foi
cación é libre e cadaquén afiliarase no que
posíbel. Hoxe .Jlada ten a ver realidade co
deéida,. sexa sindicato Galegó ou Naciocontido do artigo, considerado pola nosa
nal. Dentro do coléxio, hoxe ternos cabida
banda, inxustificado, infundado, inxurioso,
e m'oito que dicer, no momento das tomas
interesado, carente de rigor xurídico , cade decisións. Os nasos enfrentamentos
duco, periclitado, descoñecedor da realico Governo por motivos profesionais, até
dade, e todos os calificativos que sen dúagora -dirímense nos Tribunais de Xusticia.
bida se se tiveran molestado en facer a
Moitos tomaban o biberón na época frananálise da realidade da que están a talar,
quista. O 80% dos profisionais na provinnon se teria publicado.
cia de Ourense, e pensamos que se pode
Vémonos na abriga de engadir que non
estender á Gal iza, levamos no cargo 1O
confundimos aos Nacionalistas cos Señoanos ou menos, xa que non houbo oposires firmantes e declarante no artigo. Concións durante moito tempo, quer d icer,
siderámolos, pola nosa banda, máis racioentramo~ · na época democrática, podénais, xenerosos e construtivos. Fraco famoslle garantizar que os "maiores", na
vor lle fan ao Nacionalismo con act uasua meirande parte, son xente que se
ción$ coma estas, que máis merecerian,
adaptou e que traballa con moita ilusión.
sen dúbida unha actuación xudicial.
6°) Baremos Específicos: É certo que se
Non queremos est~ndernos máis. Non
deron casos sangrantes de Baremos Esnos importa a crítica se é certa e fundada,
pecíficos axeitados a determinadas percoma en toda profisión na que o home e
soas fixeron "traxes a medida". lsto é cermáis a muller son elementos básicos coto, e foi moi duro para os que pensamos
métense erros, hai fallas e como non, exque esta nón é a mellQr forma de gañar o
cepcións que confirman as regras. Nós in. prestíxio profisional e garantir a indepenvitámolos a talar e observar a realidade déncia na nosa función. Apóianse na Lehoxe- e despois escreban o que queiran
xislación vixente. Dito isto, o Coléxio de
con baseamento. Pomos á sua disposiOurense, acLidiu aos Tribunais de Xustícia
ción todos os dados de que dispomos e
e. apresentou ao aveiro da Lei 62/78 Rede seguro van levar moitas sorpresas. O .
curso Contencioso-Administrativo perante
Mª. Milagros Calvo Carballo é Secretaria-Interventora
de Concello e da Xunta de Gobemo do Colexio de
a Audiéncia Nacional, Recurso de reposiSecretarios Interventores e Tesoreiros de Administra. ciór.i perante as Corporacións Locais e a
ción Local da Provincia de Ourense. Alexandre Blanco
Femández é Secretario-Interventor de Concello e Xefe
Xunta da Galiza, etc. Agora o tema está
de ·Prensa do Colexio de Secretarios Interventores e
no Tribunal Supremo. Deixemos que · a
Tesoreiros de Administración Local da Provincia de
Xustícia resolva. Non ternos coñeciménto
Oursnse.
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pPECTACIÓÑ ANTE OFIN DA TRÉGUA~ .

.. .

o anúncio de que H.B seria primeira forza política en Éuskadi
costoulle o pasto ao .director de -Diado 16

· -

-

Campaña·oficial, con manifestación,
para presionar en Alxer
As. presuntas unanimidades
parece que se dispar~ron e
só faltou que os sindicatos·
policiais tamén- se
mostrasen pelo labor.
Empresários, sindicalistas,
xóvenes demócratas e
organismos do máis
·
váriopjnto coincidiron na
convocatória: da
manifestación que, pala
"pacificación de Euskadi"
se vai desenrolar o dia 18
en Silbo.
Previamente á manifestación disparáronse os orzamentos: AjuriaEnea deu renda salta aos cartas
e non se reparou en gastos, co
conseguinte sobresalto duns
abrumados carteiros que, en menos de tres dias, viran como as
suas sacas de reparto engrosábanse con 600.000 folletos as·nadós por un inusualmente risoño Ardanza.
Case ninguén tivo o menor interés en talar das decenas de millóns que, con cargo ao erário
público, costou a campaña. Tamén non foron moitos os que
analisaron a razón de tan espectacular e coincidente desplegue
informativo. Realmente, montados xa na cresta da onda intoxicadora, non se reparou en escatimar médios. Pero , por moito de
que trataran de disimulalo houbo
algunhas coincidéncias curiosas
que non pasaron desapercibidas
a un - grande número de cidadáns, e por suposto todo o mun, do era consciente, especialmente os organizadores, de que o
que se trataba era de presionar
en Alxer.

Benvido, Mr. Corcuera
Nunca en Euskadi, até agora,
tiña sido tan cordialmente acollido un ministro do Interior español, coa excepción de Herri Ba·tasuna e demais disidentes,
como José Luis Corcuera. Desde
os tempos en que Bandrés e
Onainidia ceaban en discretos e
luxosos reservados de restau- '
rantes madrileños con Rosón e
Saenz de Santamaria, nunca se
tiña producido tanta cordialidade. Os seus periplos por Gasteiz
e lruña foron clamorosos. Corcuera era o carteiro que viña do
~~I e os partidos políticos que se
t1nan entregado en corpo e alma

.1-3 .

• o Governo . Español
: acordou ériar un corpo es- ·
pecial ·d a "Garda ·Civil do
·Mar", ná Galiza para combater
o qontrabando é o furtiyismo. Ao
mesmo tempo, para paliar esa lacra social, anuncioü-_ que -reaH-,
zaria un referendo no qµe se.propoñeria suprimir as lanchas de
gran ·poténcia. Sabido é que as
.· éhamadas· plar:ieadoras, con até
oito motores, son un dos prÍ!1Cireferéncia_á 'suspensión da actipáiS instr-urnentes do .contrabanvidáde armada polos dous ·bando, séndolles case imposíbel de
dos; Porque as hemerotecas non
poden atestiguar notícia algunha - interceptalas ás embarcacións
de vixiáncia. .
·
sobre a detención de calquer co.- A CÍ-iación-da ,"Garda Civil do
mando.
· ETA tamén deixou claro que . Mar" p_arece vir perturbar o intento da Xunta de criar unha "Policía
en Alxer se falaria de poi ítica,
este extremo tiveron ·que recoñe- . d.o Mar", senda contestada esta
medida, tantó por todos aqueles
celó todos os columnistas de
colectivos que se ad.ican a vi-·
xornais,- até os máis reaccionáw
xiáncia mariña.
b
rios. Pero tráscenderon · tarnén
algunhas cousas máis: AnttQfl
.. · Etxebeste, nunhas declaracions
.• . Mariano Abalo, Secre· efectuadas a "Egin", deixaba cla- - tário Xeral do PCLN e conro gue. as actuais conversas son
celleiro de. Cangas, foi abo marco prévio ·para un has iiegosoltodo · delito de desacato a .. ·
ciacións ·pol.íticas rias que- os
autoridade na per:soa do gover- ·
contidos da alternativa KAS es- · nadar Civil de Pontevedra, Xurxo
tarán enrriba da mesa desde o
Parada Mejuto.
·
princípio, _obviadas para sempre. · O fallo foi dictado polo xuiz Lupropostas · de arrepentimento. e
ciano Varela, pero ainda non se
.. ol:Jtras solucións-policiais.
· coñecen os considerandos; que,
_ Pero, por se -houbera dúbidas
presumibelmente incidirán na faí. sobre as verdadekas intencións
ta ·de probas, ·aadas as deciwa-- ~
e a homoxeneidade de ETA nos
cións contradictórias efectuadas
seus plantt;lxamentos, un comupoi.os testigos da acusación
nicado recente dos presos, con
O fiscal pedíralle tres · meses
debate prévio e xeralizado nos
de arresto e 30 mil pesetas de
, cárceres, viña expoñer con meri-. · multa, acusando de chamarlle
, dian·a claíidade que o único- bb"enano" e "subnorrhál" aó goverxectivo dos feítos que se están · nador no transcurso dunha.samdesenrolando en Alxer é deixar
blea.
·
o
perfilado o camiño para "conse- .

e

tfu . ~

irrenunciábel alternativa~ _

'A retirada dos restos
Na medida que sexa posíbel
do buque Cason ·e. das merhaberá prolongación da trégua.
cadurias que ainda permañecen
En caso contrário ETA parece
no interior, está pendente, se-.
Ardanza enviará 600.000 cartas convidando á participación na mobili- - qisposta a continuar coa sua acgundo c_ontestación dada ao Dezación do dia 18.
.
_
·
tividade armada até. que se den · putada López Guerrero, de que
as circunstáncia idóneas que le- - existan unhas condicións . rneteven ao recoñecirnento dos direi- · · reolóxicas axeitadas, asi como
á tarefa de consolidar o- seu pronáronse coa suposta notícia de
"tos democráticos que asisten ao ~ da finalización do acópió de maxecto reformista estaban cobizo- · que a trégua de ETA iase prolonteriais e médios · d$ traballo por
povo basca:-.sos de novas. Asi que, sen pré- - gar por segunda vez e por un·
Os últimos dados confirman
parte da empresa Recuperaéiovio aviso, José Luis Corcuera enprazo máis longo, foi o maná que
esta hipótese. Un meio nada . nes Desguaces y Salvamento
traba en Ajuria-Enea como Pedro
os alim-entou durante esta travesospeitoso .de "filoterrorismo" , S.A., · encarg~.da da extración
pola sua e.asa. E· o mesmo sucesip polos sendeiros constitucio·como é "Diario 16" ven de facer
despois da firma dun contrato
día con Urralburu.
nais. Todos tiñan o compromiso,
públi90 un inquérito a · meio ·do
entre es.ta empresa e a ComenAdemais as asperezas limámeios · de comunicación incluical enténdese que Herri Batasudáncia de Marina~
D
r.anse defintivamente dias atrás:
dos, de non desvear verba alr:ia; en caso de s·e celebrar eleio PNV sócio de conveniéncia do
gunha sobre QS dados que a po• A Xunta e Ca1xa Ourencións, seria _a_forza maioritáda de
PSOE. no governo bascongado,
licía lles facia chegar. "A discrese- xa firmaron un acordo
Euzkadi.. O --dado, aparte de lle
tiña rematado por atender a petición é obrigada" foi a consigna
ción máis desexada dos centradirector pé°sie - par~ mercar os terreos no polícost-ar 6 pasto
que acataron mainar11ente. Menaos seus intentos nas derradei- . gonq de San Cibrán· para a instalistas facendo concesión pública
tres, os felices intoxicadores fa:..
lación do Parque .Tecnolóxico da
ras horas de arranxar o entorto
da sua renúncia ao independenciar:i o seu Agosto ..
co·n intoxicacións da máis baixa -.Galiza, que a Xunta apresenta
tismo. A Euskadi Ezkerra non lle
· ralea sobre a vida interna de HB, · como de vital importáncia para o
costou nada seguir polo mesmo
Alxer, Alxer
rematou por . poñer definitiva:..- futuro desenrolo da nosa indúscarreiro, xa en plenas rebaixas
tria, seguindó proxecto semedo seu escaso saldo ideolóxico. - Mentre·s tanto, que estaba a pa- . m.ente nervosas ás forzas retor~
. llantes de Euskadi e Catalunya.
sar en Alxer? ETA, cando ariunmistas.
.
Asi que, obviadas unhas frusleA maqueta deste proxecto
' Con Alxer ao .fondo e o Aberri
ciou a sua trégua a meio dun corías que tantos sensabores caumunicado enviado a "Egin" fixo .
l;guna na r:iroxlmidade, a espe- · - será apresentada· en Ouren.se
saran tempo atrás aos agora fra..,
polo Presidente da Xunta e o.
públicos nove pontos que até
ranza continua aberta en Euskal
ternais contertúlios, agora o perConselleiro de Industria o 18 de
He·rria.
·D
agora véñense cumprindo rigorosoal púxose ao ·labor.
·. PEPE; REl/DONOSTI
Marzo en.Ourense. ·
G
samente, ·¡n~luirido o que facia
As habituais filtracións rela9io-
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PARQUE NACIONAL DE DOÑANA
Viaxe de 4 dias que inclue visitas ao 'Parque de Doñan~.~ trans_porte en autocar-desde Maprid e alonxa111emto en média pen.
·
sión ·en El Rocio.
Data': 23 ao 26 de Marzo
" Précio: 21. 000 pts.

ANDALUCIA ECOLÓXICA
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Nunha autocaravana acondicionada recorreremos ·a zona d_o
Rif, fez, o deserto ao ~ul do Atlas, as gargantas 'do Todra a
cidade de Marrakech.
Data: 23 de Marzo ao 2 de. Abril.
Précio: 49.000 pts.

EXIPTO

Rotq. de-10 días na que se visitará á Serra de Grazale.ma, o Val · Viaxe de 14 ·dias para recorrer desde El' Cairo até Abu Simbel
de Poqueira, Parque de Doñana, Ronda; Sev_illa, Granada ... · polo Val' do Nilo .. Tamén chegaremos até. Hurghada, na costa
do Mar Bermello. Transporte 'en minibús, tren e faluca. AlonInclue· transporte en autocar e alonxamento en· hoteis.
xamento en .hoteis en cuartos dobles.
Data: 24 de Ma~o ao 2 de Abril. ·
·Data: 19 _de Marzo ao 1 de Abril.
Précio: 38.500 pts.
._
Précio: 130'.QOO pts.

t 111111111_ 1H~1111111111101111 llllHlll l I MARROCOS-NOMADAK
· b.
_. · e Ma-· ·
_E· tame'n ro.t as en
ici pola-- Península
rroc~s. Tarifas económicas a ca:lquer destino · So11·
. c1•ta .o noso fo lleto de Semana Santa
e ad1anto de viaxes do verán. · · ·
·

MAR,ROCOS
KASBAHS -.
.
.

Recorndo en autocar polas cidades imperiais. de Chaven, Fez,
Meknes, Marrakech. . ·
·
Datas:
.
· 17 ao 27 de Marzo e_-do' 23 de Marzo ao 2 de Abril.
Précio:
21.000 pts. en camping.
. 29.509 pts. en hoteis.
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Francisco CaÍball9;
Conselleiro Delegado: Xosé Fernández Puga, Secret.irio: femando
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Mª Dobarro, Ántón Femande2, Xosé Mª Salgado, Cario¡; Xoan D1az ..X9<1qu1n
Acosta, e Manuel Veiga. "'
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.CARTAS .
_MATERNO .. INFANTIL
Vendo as 1:1eclaraciór:is públicas
que ultfm.amente ·están a aparecer nos meios de comunicación
galegos por , parte de · diversos
sectores (O Sindicato de Médicos e A.T.S.-C.E.M.S.ATS.E.,
· LJ_G.T.- Sanidade ·e qo próprio
l.N. SALUD) refer~ntes ·á . utilización provisória das instalacións
do Materno-Infantil como hospi. .ta·I durante. un período 3, '4' ou 5
anos, · cun custe elevadísimo,
mentres non se .tiver construído
o H.ospital de A Choupana, con~
sideramos que, ,.ainqa tendo én
conta a necesidadé de dita. hos- .
pital, é irracional · o investimento
de semellante cantidade de diñeiro públfGo de xeito provisórici, .
podendo-se paliar esta n·ec·esidade, por exemplo, coa·habilitación de camas no hospital. pro·vi nciaJ. Oesde logo a .grave situación sánitária nón se -rerñédia
cpn remendos e eremos que a
' solución do problema en nengün .
caso pasa por tomar medidas
que ·xa de início ven-se abocadas a xerar novos problemas ·de
tanta magnitude, polo menos;
como os que pretende amañar. ·
Des.te xeito, expom:os a urxén. cia da habilitación do devandito
hospital como' Residéncia de estudantes, para que xa o próximo
ano poda dar acoll.ida aos estudantes carentes de recursos
econórnicosque se verían afectados pola inabi!itación de 250 pra-
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Cid, x. M. ·Aldea, x : Larrosa Vila •.
Varelá. Xosé M. Salgado,
Xes~s López Téme~. Xoan M. Carreira; Xosé lodeiro, Femando M ..Vilano~a.
Xésus Torres. suso Piñeiro, Domingos Prieto, Carlos Durám, Xesus Cambre :
Mariiio. x:M, Eiré, Eric Duchi;i.teau, Begoña Moa. Alfons'? Rivas, Xaquin
Agulla, Femando Carballa, M. Femández Blanco •._)litor Vaqueir.o, .~ton
Maseato. xurxo Estévez. Xico Pefia. Xoan M. Estevez, Manuel Lueiro. Rey,
Anselmo López•Carreira·; Hern(m Na".al, A. sordero, Lu?".· Ces'. Francisco A.
Vida l, Xavier Seoane. Ricarqo Rivera, ·X.X. Pineiro Cachen, Plácido 1;izancos.
·Xesus Campos, Manuel Estrada, Gonzalo Vitas, Ale~andr~ !3_ahhos.
•
.
Bernardin<:> Graña, Carlos Olive.ira. L Cas~d.o Cadacso, Miro Villar, ,Manuel ·.
Santia!lO. Mar¡¡arita J:edo Andion. XL Iglesias.
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' solic'itamos da op1r¡1on . públicaque se contemplé o problema en
toda a sua dimensión, solicitar ...
. tamén que cesen todo tipo de
.. presións por parte dos sect9res ·
que de xeito tendencioso se lem- "
- _bn~n tantos anos despois, cando
uriha vez por todas se lle quer ·
dar un emprego racionar a ditas
Tnstalacións. Esixir tamén ao Rei- .
torada da Universidade · que a
habilitación como resiaéncia se ·
teña feito-para o Curso Académico que ven, dada a sua imperiosa necesidade_
O

da de grande importánci~ ecolqxica para un uso absolutamente
incompatibel coa súa conservación .
Creemos que este ten sido un
gravísimo erró dos organizadores, xa. que a escasos quilómetros dispoñen · dun circuito de
auto-cross onde npodian ter realizado as probas sen problemas,
así como da Deputación Provincial da Coruña por patrocinar
con cartas públicos actividades
deportivas que atentan contra . o .
Medio Ambiente.
CAF, Consello de ~overno do Burgo,
Por . outra banda non quereKRA, Galiza Nova, Agora, ADU, Consello
mos entrar a considerar as deColexial "Fonseca", Consello Colexial
claracións do director do cursiño
"Rodriguez Cadarso", Secretaria Da
Xuventude de CCOO, Departamento
no senso de que este "non afecNacional da Mocidade USO-Galicia,
ta en absoluta a ecoloxía", xa
Colectivos da Mocidade do PSG-EG,
que a súa participación no Rallie
.
CMC-(Colectivo da Mocidade
Comunista), MCG, CMTG (CXTG-IN) e
Paris-Dakar o desautoriza a hora
. INTG_
de facer calquer valoración que
teña que ver coa vida ou a deCONTRA ó
·
fensa do Medio Ambiente.
RAq..IE DE BALDAIO
Baldaio,
zoria
húmida
de
imO Colectivo Ecoloxista e Naturalista· Biotopo quer denunciar ante portáncia internacional no pasaa opinión púbrica a ·celebración do segue a ser unha d9S melloos pasados dias 4 e 5 de Febrei- res paraxes naturais da Galiza,
ro, dun cursiño de "raJlies" todo- estando catalogada pbla Xunta
terreno (patrocinado pola Depu- para a súa declaración como estación Provincial), na parte mellor pácio protexido, e o Concello de
conservada da Marisma de Bal- Carballo ten redactado un ,Plan
zas na Residéncia Univetsitária en meio do Ca~pus Universitá.- daio, asi como solidarizarse cos Especial de Protección , o que
Burgo das.Nacións, para a cons- rio, e ~ conscientes tainén, de ecoloxistas do Grupo Habitat demostra a sua categoria como
trución da ·Faculdade de Filolo- cada dia mais grave problemáti- que sé enfren.taron e opuxeron a - espácio natural, que feítos como
O
estes fan periQar.
·
xía.
ca da vivencia en Santiago,_reto-_ estas probas.
· MANUEL FREIRE PEREZ
Asi, . senda conscientes -da mamas ·a chave e a consigna de
Consideramos de moita gravi(Colectivo Ecoloxista e Naturalista
abem~ción que suporia, a todos .. "MATERNO
INFANTIL, _ RESl- dade estes feitos , xa que se trata
Biotopo)
Ole iros
os 'níveis,. o enclave dun hospital DÉNGIA ESTUDANTIL" e. . por iso da utilización dunha Zona HúmiXOSÉ LOIS.

A T -E N C.

O N

A TODOS OS SUSCRIPTORES
.Durante ·1989 A NOSA TERRA ten prevista a edición dunha ·
nqva série·de suplementos mon9gráficos· denominados
"Cadernos A Nosa Terra de.Pensamento e Cultura" coas
seg uin'tes caractedsticas:
• Periodicidade bi-mensual.
• 32 pÓxinas míni.mo . ..
1 Formato .213 x '297 m/m.
• Papel Jet-set 56 ·gr..
.

.

Prirneiros .números p~evistos. :
• Os viños·na Gol izo . Segund.a quincena de Márzo.
, F.iJosofia.·epod~r. . Prlmeir~ qujncenq ae ..Ab~il.
• L~tras ~alegas. . Segunda quincena de Ma10.
Précio da ·suscripqión.anual: 400 pta.
,
De · non estar .interesados ·na· recepdón dos Cedernos,
pregamos .nolo comuniquén .por carta ou ben meianle o
teléfon'o (9~6l 4J36 24. ·
.· ,
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.Douscentos escritores de.sete
países debaten os probl~ma.s
da literatura en portugues ·
Catro escritores galegas no I Congreso de Escritores ·en.Língt:1.a
Portugues8: celebrado en Lisb9a

José Saramago un dos grandes escritores en língua portuguesa presentes. no Congreso de Lisboa

Do 1 ao 3 deste mes tivo
lugar na Fundación
Gulbenkian de Lisboa o
1º Congreso de
Escritores en Língua
Portuguesa, ante o
descoñecimento dos
meios informativos da
Galiza e ainda que a
representación galega
foi a encarregada de
representar a todas as
delegacións exteriores
-escritores de máis de
sete países- na sua
intervención ante o
pleno do Congreso
Tamén no próprio Portugal o
Congreso tivo menor releváncia
da presumida para o primeilo
encontro após o 25 Abril, ou
sexa despois de que se producise a independéncia de catro dos
sete estados soberanos que se
desenvolven no ámeto da lusofonia. Asi , ademais dunha pr~
séncia loxicamente maior de
portugueses, houbo representantes de Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Mozambique e Sao Tomé Príncipe, e representantes da Galiza (Manuel
Maria, Bernardino Graña e Pilar
Vázquez Cuesta. Méndez Ferrin
estaba convidado pero non asisti u);. Itália, . Checoslováquia, a
RFA, Suécia, Cataluña Fráncia
Bulgária, Hungría e Roménia ~
Un total de douscentos escritores e estudosos entre os cales
Nélida Piñón, Jorge Amado,
Luandino Vieira, · Pepetela, Manuel Veiga, José Saramago ou a
Ministra do Cabo Verd~. Alda
.do :e;spírito Santo, foron algur;s
dos máis nomeados/as asistentes.
·

O Congreso abordou ponéncias centradas en tres grandes
grupos : o escritor e o proceso
cultural das nacións; literaturas
e- língua portuguesa no mundo
e o escritor e a profisionalízación . En canto ao primeiro deles
contemplábanse as novidades
criadas pola adopción dos idiomas na nova situación de índependéncia e o uso que se está
facendo do idioma na construción do Estado-nación , que
nunha comunicación colectiva
ao Congreso referiase da seguin te maneira "apoderáranse
da língua como se dun trofeu de
guerra se tratase" . Estivo pois
presente o debate sobre as secuelas dos anos do colonialismo,
a guerra, as dificUldades actuais
e as relacións coa antiga metrópole.

Preocupacíóns
profisionais
Se no Estado español se discute
sobre direitos de autor e isencións e cotizacións á Facenda
tamén o problema da profisionalización foi abordado-,' coas marcadas diferéncias que existen

entre socieda.des máis desenvolvidas e ainda en case- nacimento . Moitos· escritores africanos están ainda a unha distáncia insalvábel de facer da .escrita profisión, e en ·cuxos países
as prioridades económicas ainda tan do libro un luxo. Dous escritores b~asileiros opinaba~,
s~guJ)do rec0llia o Jorn·a1 de. Letras portugués, sobre esta cuestión . Lydia Fagundes afirmaba
que no Brasil hai tres espécies
en extinción "a áivore amazónica o índio e o escritor" , e de
Iván Angelo "É ·desagradábe1
pensar que entre 150 millóns dé .
persoas, o" libro -un líbro comun, de, autor coñecido mais
non moi famoso- só encontre

cinco mil leitores ao longo da
sua estadía nas -Jibrarias.· É isa :
5 mil exemplares o patrón das
editoras, e non se pode dicer
que esa edición será toda vendida. É curioso pensar que-0 número de escritores en actividade anda tárnén neses 5.000 , e
daí é curioso pensar se non es- .
taran a lerse uns aos outros .
Ouer dicer : nós seriamos os escritores e os leitores do país".

Nº 37.9

Manuel Maria-

/•

'Hai que meditar fiO porqué a língua
portuguesa non ten un Prémio Nol;)er
Manuel Maria foi escollido
entre os convidado~ ao
Congreso para elaborar a
intervención final c;iestes.
Estas foron algunhas das
causas que dixo e qµe .
non foron réflexadas en
nengun dos xornais
portugueses.
"Os gruegos formamos parte
dunha franxa atlántica que representa unha cultura, frente á mesetária que emprega o español ou a mediterránea que usá
o catalán e frente ao euskera . E
neste c~ntro de debate da lusofonia débese . ter presente que
esta ten orixe no galego-portugués, que é o idioma no que lles _
estou talando. Unha língua que
na Galiza ten resistido durante
400 anos contra todos os intentos de colonización e domesticación . -Fálolles na língua de·
Martin Codáx de -Vigo e do Rei
Don Dinis de Portugal. É-no galego portugués que está a orixe
desa cultura que despois se espallou polo mundo.
Moitos dos presentes formamos parté de nacións sen estado e fago .votos porque no BraE ternos que reivindicar con forsil , no II Congreso, esteñamos
za a nosa preséncia en Europa
representados , alomenos xa con
e á língua portuguesa como
voz.
unha das grandes das cultural:?
( ... )A língua é a maior coneuropeas . Se é máis importante
quista humana e polo tanto esque o grego, o finés ou o sueco,
tou en contra da fixación estrichai que meditar por que a línta das Jínguas , un fenómeno
g~a portuguesa non ten un Préque só lles acontece ás línguas
mio Nóbel. cando este non só se
martas. Como dicia Vicente Risdá a un autor senón a unha cul- .
co, "Ser diferente é ser existentura" .
te".
F-inalménte Manuel Maria
Agora que se dá a integración
afirmo u "compre non deixar mode Portugal e a Galiza na CEE ,
rrer as línguas . Canto máis teña
dehemos reí vindicar que a nos a
humanidade onde elexer máis
_preséncia na Europa xa ven de
rica será e cando algo marre o
moito atrás, cando os nasos tramundo este queda máis probe"
ballq.dores tiveron que _emigrar.
o

A unicidade riorrnatíva

Conch1sións

Abordouse no segundo bloca temático o problema normativo
dentro da lusofonia, despois que
Entre as resolucións máis inteo Acordo de Rio non fose xerali. rasantes destacamos as seguinzado. Recollemos a · opinión de .
tes :
Décio Pignatari, significadora
.
Cursos "Considerand9 o ensino
dunha fórmula discutí}:.>el, "a línen nível superior de extrema imgua portuguesa son as línguas
portáncia para .a· crecehte difuportuguesas . O código escrito
sión e comprensión das nosas linon se confunde co talado, cada
cal senda "o ou:tro" para o outro. - teraturas e que as principais
universidades dos noso$ paises _,.
E porque són códigos diferentes
ven
mantenoo. hai'algun tempo ,
poden dialog¡:u criativamente. O
cursos de literatura en língua
parámetro fonético non pode
portuguesa e que tal exempl<?
Ben debe ser uniformizado; 0
deve ser merecedor de algo
paradigma sintáctico, si; até
máis que recipr-ocidade optativa
certo ponto co paradigma léxico
propomos que os escritores aqui
en variáveis enriquecedoras. O
reunidos aproven a adopción de
paradigma ortográfico, aparencursos das...n_9sas literaturas nos
temente subsidiário, porque adcurrículos superior e universitáventício, pode e debe ser unifi. rio regulares e, nese intento, facado, cun número mínimo. de
gan esforzos xunto aos Ministéva):iábeis. ·tal como se observa
rios de Educación e Cultura de
no inglés , no francés e no castecada
país par·a ·facer efectivo
llano" .
este acordo" .
O próximo congreso celebra~
rase dentro de .dous anos no
Fondo ·de compensación.
Brasil -seguindo a periodicida-'
"Considerando que os ' paises
de bianual. e rotatória acordaafri:canos de lingua oficial portuda- precedido dunha reunión
guesa enfrentan sérÍas dificulpreparatória en S. Tomé Pr~ncidades no dominio da edición, e
-pe no 1990. O Congreso do 1993
que impedén qu'e os seus escricelebrarase en Guinea-Bissau, e
tores sexan divulgados e ooñedesde xa foi criada ullha comicidos no exterior; ·tendo en cansión de seguimento dos acordos
ta o feito de que cando un escritomados, para fomentar a- sua
tm consegue publicar no estranaplicación.
O
xeiro a sua obra non chega a ser
difundida no seu próprio · país,
X.C.

debido -á falla de divisas para a
sua adquisición, -proponse que
sexa criado un Fondo de Compensación, en moeda nacional
de cada UIJ- dos paises referidos,
constituid.o polo lucro das vendas dos libros edita~os no estranxeiro e que poderá vir a ser utilizado polos editores ·para ad.q uisicións diversas en cada un dos
paises" .
Isencións
aduaneiras.
"Considerando as lirnitacións
actualmente existente pédese
que cada unha das respeitivas
asociacións solicite dos respeitvos governos . instrumentos legais que ·estabelezan isencións
aduaneiras relátivas á ·importación de obras de literatura de
escritores de língua portuguesa
· ou obras nos seus paises traducidas para o portugués''..

Outros acordos. Tamén
acordaron manifestar o seu pesar poló faleci~ento do escritor
e filólogo brasileiro, Aurélio
Buarque de Hollanc!a ; felicitar
ao governo do Brasil pola criación do Instituto Int~rnacional
de Língua Portuguesa; a .solidariedade co pavo maubere do T_imor Leste ; ·pronunciarse contra
o apartheid e en solidariedade
con Salman Rushdie.
O
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maneira absoluta ou hexemónica o español. A tal fin, ·os profe- tes da c;:ultura oficial do noso
sores que impartiron os cursos
paí~. ·e· mesmo noutros q-ue 9u~- ren pasar por nacionalistas·. a
acordarc;m tamén, prévia discusión e ·contraste de opinións, o
ocultación ou terxiversación uso duns critérios normativos
no inellor dos casos- do que_
que partian, dos seguintes prinnon lles convén. A história fica
asi "cortada" á medida dos que
cipios :
se benefician .dela e, se xa nos
a) a pertenéncia do galega ao
abraia, ~ por exernplo, c;;omprosis>ema comun galega-portubarmos· como se oculta, retén ou
gués, do que o naso idioma era
"extravía" material documental · variante en vias de normalizarelativo a Rosalia ou a Castelao
ción;
b) a necesidade de depurar o
(ulas esas páxinas de xornais do
pasado recortadas convenientegalega de ~odas as deturpacións
mente en datas clave?), sobe de
e erosións producidas polo español;
·
.
ton. a irritación cando constatamos como a história máis recene) a conveniéncia de re-intete --:-de dez anos para acó- tagrar (que non ' fundir) o galega
méñ se "vaporiza", como na nono seu sistema, limpando prevela de Orwell. Sirva de algo ou
conceitos colonizados e adop~
non sirva de nada; vaia por
tanda todas aquelas eleicións lé·adiantado a miña máis dura rexicas, morfolóxicas e prosódicas
pulsa coritra prática semellante,
que, senda xenuíno galega recoñecíber e identificábel como taf,
que, nun ponto moi cuncreto da
o achegasen sen artificio á sua
cuestión lingüística actual, este
casa lingüística verdadeira ;
artigo pretende aclarar .
d) o respeito ás variantes proA pequena história que_· me
priamente galegas, en pé -de
propoño lembrar arrinca do ano
l.gualdade coas demais áreas, e:
1978, en que foi legalizada a
dentro do naso territÓrio, a toda
Asociación
Sócio ·Ped9góxica
riqueza dialectal , sen prexuízo ·
·Galega (AS -PG) . Nos meses d'e ·
de fixar como recomendábeis
Novembro -Decembro deste ano,
uhhas formas canónicas na esa . AS-PG organiza un ciclo de
conferéncias-debate sobre a
crita;
e) a consciéncia do dinámíco
norma lización lingüística e .os
O GALEGO E
-e, portanto, revisábel e melloseus modelos no que ínterviñeron Lluís Aracil, Ricardo Carbarábel- do proceso de mellara .
PATRIMONIO DE
llo Calero, Francisco Rodríguez ,
da fisonomía do galega, en funTODOS
ADMITANSE
Pilar Vazques Cuesta e quen
ción do volume de usos e ámisto escrebe. Tal actividade, sepliación pretendida ;
AS PRACTICAS
guida por un público que enchia
- f) a necesidade clara de supeLINGÜÍSTICAS
a Aula Ma~na da Faculdade de
rar ~a aquela aitú.ra "Normas" da
DUNHA PARTE E
. Económicas, derivou nun libro
A~adérnia (1970) e prática· ortotitulado ProblemJtica das Jín gráfiea do "Instituto da Lingua
LEXISLESE
guas sen normalizar. Situación
Galega" (ILG), por próxtinas .ou
DEMOCRA
TIC AMENTE
servís ao respeito do español,
do galega e alternativas, editado
en 1980 e praticamente esgotainnecesariamente c;;ativas e lonEN CONSECUENCIA'
do ese ano . Do tal ciclo emanaxanas da aproximación ao ~ronron as directrices teóricas e . dide Ensino, organizadas pofa ASco comun;
/
. dácticas que guiaron a prep~a
PO. en Ourense, Agosto 1979.
g) a claridade, énfin, sobre
como o pro_blema central. non
ción de sete cursos de Galega
Visto o ben acollidos que foran
e o eco positivo, que despertaran ·
que, ao longo dos meses de Xa· era "como" escrebér o galega,
"en que" galega escreber, senón
neiro e Fepreiro de 1979: se imna prática de moitos ensinantes
partirq_p. simultaneamente nas
comenzar- a praticá-lo . (oral e
ou, fóra do mundo -do_ensino, a
sete cidades galegas . Nos megraficamente) sen limites e cosua adopción pala Unión do
ses de Novembró-Decembro
menzar a facé-lo gradualmente
·Pavo Galega, a sua implantadese mesmo ano , a AS-PG, vis"ben" , isto é, fixando unhas
ción no único semanário galego ,
to o éxito da convocatória pripautas de corrección que famiA .Nasa Terra , a presenza cremeira e a neqesidade urxente
liarizasen ao público escolar -e
cente ·en literatura xomalística,
ao público en xeral- coas forde dar pasos para galeguizar o
libros, escritos de asociacións
mas galegas restauradoras , .lirllensino, que a definía COJilO obculturais, etc. , a AS-PO editoupas da influéncia do ·español.
xectivo central, organiza: . de
nas en forma de lÍbro (OrientaQuer dicer , nen acrácia normanovo unha segunda série de
cións para a escrita do naso
tiva nen "laissez faire, laissez
cursos que se realizan· en nove
idioma) no ·ano 1980, en número
passer\ o problema. Si, en cám'localidades (incluindo cidades e
. de. cmpo mil exemplares que se
bio, -clarificaciólll a respeito de
vilas grandes) . Absteño-me -~
esgotaron en meses, edición aucomo non se podía interferir o
d.tferéncia de tantos que botan
mentada en dous mil exempla.avance do galega · con problecifras milenárias ao ar- dé dar
res máis , que se distribuíron en
cifras de participantes, por non
mas laterais criados artificialAgosto de 1980, no decurso das
as ter a mari; en calquer caso,
mente para distrair a atención
N Xomadas do Ensino.
da necesidade de exibi-la· e usáforon centos de ensinantes os
Tais orientacións... (que non
que participaron nos tais cursos
lo sen freo por toda a parte. Non
"normas" -ninguén era tan pe(e en edicións po'steriores), se
ternos que esforzar o recordo
dante ou imprudente coi:no para
famililizaron 'coa necesidade expara lembrar como ~quela polépretendé-lo) foron as prirll'eiras
. plicada de normalizar a língua
en marcar unha liña clara norWica confusionista era voceada
en calisquer área, níveis e matfipor persoas e meios de comuriimativo-ortográfica, sen duplicir.ias do ensino e levaron unha
- cación aos que lles importab'a
dades nen ambigüidades no
bagaxe técnico-gramatical sufiproceso de re-integración, antres pitos el.in tambor .a normacient e como para arroupar o uso
lización do gaiego, nos que o
tes, portanto, de que a Xúnta
pre-autonómíca ·(en. Maio de
veicular do idioma na sua prátiuso deste brillaba pala sua auca docente.
·
- séncia e que, no mellar dos ca1980) editase as "Normas ortoComo obxectivo prioritario da
sos, ben pouc.o facian por realigráficas 'do idioma galega", de
equipa de profesores que imparzaren propagánda e prática acti- _ carácter ecléctico a respeito de
. tian os cursos· era, ante todc>:
va do idioma.
duas variantes ortbgráficas, a
· centrar o problema c:;on toda cla. ILO e a reintegradora . Normas
Tratába-se, xa que lago, qe
ridade e partir dunha base his- .
que, como s e sabe, non entraactivar ao máximo o proceso de
ron en- vigor ou," mellar · dita,
·tórico-científica correcta, discurestauración do galega e, na
tiron·- se e elaboraron-se os critéeran o suficientemente ambímesma medida (en función Óese
·guas ou duplas como para perrios pedagóxicos que se seguiimpulso) , de consolidar un morían e a finalidade de u.s o social
mitir a imposición pura e dura
delo de corrección e lirnpeza
que ~e ·perseguía. Entre aqueda variante instituista , brazo linnormativa superadora dos estrales, aclarou-se o urxente de ex- ·
güístico da Xunta e fiscal maior
gos inflixidos polo español. Para
plicar e demostrar a profesores
a partires dese momento da ·
que aqueles critérios normatie estudantes a raiz e caracter1s"maldade " lingüística, isto e, de
vos usados nos cursos ficase
ticas sócio-políticas do proble ~
todo o galega que saía do estrei.c.oa versión escrita que garanti·m a do galega e a necesidade urto carreiro marcado na normatise a sua conservación e consulxente' de dotá-lo dunha prática
va imposta. Resultado: nen amta , editaron-se e distribuiron-se
regular·, nomeadamente naguebigüídade nen permisividade ;
~n folleto mecanografado a toles sectores onde reinaba de
calzador e represión, polo condos os asistentes ás III Xomadas
É prática habitual nos ambien-

-'SE

trário, e átentadós variados contra a nasa literatura, re-escrebendo-a a gasto do correxidor.
moit~ r_náis sábio en galega, por
suposto , que escritores como
Castelao , Otero Pedraio ou Blanco Amor.
A partires de aqui , a história
continua. Do golpe de estado
executado na AS-PG, sen a
máiS ~a.Iexitirnidade estatutária nen asarnbleária, nacerán unhas Orientar;ons.. . Náce
AGAL e elabora as suas próprias . Mais (curioso, abofé) en
libros de texto, programs radio·fónicos , literatura en xeial, isto
é , no uso social (fóra das discusións clubísticas de laboratório,
que se pode permitir quen despois non ten -nada que levar á
prática, agás o seu individualismo) o máis praticado -fóra do
ámbito oficial ou controlado por
el- ·eran os mal chamados "mínimo~" (como algo "mínimo"
pode valer para algo "máximo"
como é · o uso público do galega?), entanto que os defensores
dos tais "mínimos" recebiamos
trechas de uns e de outros, quer
por "aportuguesados", que por
"moderados" e tímidos no proceso. Máis unha irania na história miúda deste país. ..
Enfin. Ainda teño por declarar
o obxecto real deste artigo, que
non é só restituir o pasado na
sua face verdadeira. fyfoi lonxe .
de botar leña a nengun Jume innecesário, defendo a necesidade e urxéncia da concórdia normativa, por elementares impe~
·' rativos democráticos e polo
avance no proceso de consolidación do galega , freado legalmente e obstaculizado tamén por
atracos normativos claramente ·
anti:-sociais. Nesta liña, quera
lembrar o seguinte :
1. Foi prática habitual da ASPG a chamada ao consenso norma~ivó , e.n aras do .ben derivado
pa~a o galega que se produciría:
2. No seu proxecto de Lei de
·Normalización Lingüística apresentado no Parlamento pqla daquela coalición Partido Socialista Galega/Bloque Nacional-Po- ·
pular Galega (Marzo 1982) e que
non se chegou . a debater , in---'
cluía-se como disposición transitória a seguinte: "Tendo en
·canta que· existe unha varie<lade de normativas para a escrita

do galega, os Poderes Públi(;os
recoñeé:erán como válidas, durante o período .de cinco anos
contados a partir da promulgación desta Lei, as da Asociación
Sócio-Pedagóxica Galega, da
Real Académia Galega, do Instituto da Língua Galega e da Associai;:om Galega da Língua. Finalizado este prazo, adotaráse
unha normativa única como oficial, elaborado a partír dos critérios lingüísticos suministrados
por estas catro entidades" .
3. Na primavera de 1986, faise público o "Manifesto pala
concórdia necesária", promovido por un grupo de profesores
en Língua da Coruña e apoiados
polos cincocentos asistentes
aos "Encontros sobre o estado
actual da Normalización Lingüística" , promovidos pala ASPG e dos que nacería a Mesa
Pola Normaliza.ción Lingüística.
Como se ve, xa que lago, houbo - por citar semente tres significativos posicionamentos claros , prudentes e realistas a pral
da concórdia , e toleráncia de
abando na prática (desde lego ,
non correspondida moitas veces) a respeito do resto das variantes, sobre as cais, desde
esta posición, non se impuxo
nunca pauliña nengunha. Non é
exacto, pois, que no pasado "o
debate pala norma para escreber o naso idioma estivo presidido desde as diversas tendéncias, pala esaxeración retórica,
intoxicación informativa a acriticidade científica" , como se dicia en A Nasa Terra" (nº 372,
p.2) . Como mínimo, que cada
pau terrne da sua vela.
Xa aliando para o futuro . que
é o que importa, só duas condicións que considero "sine qua
non" no momento presente:
a) O cesamento da represión
é irnprescíndíbel para estabelecer un diálogo democrático sobre a custión. Ilegalizar e/ou reprimir o que existe (outras. maneiras de escreber diferentes
dachamada oficial'1,) volve-se inmediatamente contra o próprio
galego, coarta a liberdade de
expresión, limita a produción e
estigmatiza o que , en calquer
caso, tiña que ser obxecto de
protección e fomento legal : a
emisión en -galega.
b) A necesidade de adecuar
as declaracións verbais á prática (no ensino, uso de libros de
texto, editaríais, mundo oficial ... ), . isto é, respeitar o dos
demais, mais, na mesma medida, que respeiten o naso, é urxente, porque, doutro modo, a
esquizofrénia é evidente : se estamos pala "paz", como se entende que ·se rindan armas ao
que declara a guerra? Se somos.
tantos os que estamos pala tal
concórdia, que se note na prática.
O galega -dixo-se-nos moitas veces- non é património de
ninguén. Se non é património
de ninguén , é património de todos , quer dicer, de todo o pavo ·
galega._Se isto é así, admitan-se
q.s prácticas lingüísticas dunha
parte, ao menos, do pavo gal ego
e lexisle-se democraticamente
. en consecuéncia. Se o futuro do
idioma é o que importa, é o único c~rpiño.
O
(1) Se é a "oficial", por que non se fai
algo para "oficializar" o aparato de Xustiza, a toponímia a todos os níveis, a megafonía das estacións de tren e autobuses,
a publicidad~ . o idioma dos tuncíonários,
as institucións públicas, O!> meios de comunic.ación ... ? ma a "oficialidad e". do galego nestes et moitos máis sectores? No
lixo, porque o que segue campando e
"oficializando" é o español:.. ·

L

A l'OSA TDBA. ·Nº 379 -16 DE.MARZO .DO.1989

11!LauM:1~:':1n~ti:t1111i;11ll

·publicacións dQ Ortegal, espello ·
dunha terra, a introdución ·básiG~

á história da prensa ortegana.
Cómpre lembrar aq í tamén o
Lraballo da profesora Oabriela ,
Obregón, da Universidade de
Rennes, sóbre El .Escolar, un
'libro ainda inédito. do xornalista
Lóis Celeiro, no que a .Xefe 'tl.é
· · Pre.nsa da Uni\lersidade de Santiago estuda os dous periódicos
escolares e o 's emanário que se~
gue a se editar en Ortigueira .
Esta investigación de Celeiro.
uLópase xa na prensa , no Servício de Publicacióris da Xunta de
Gaficia, e será uhha valiosa
'.1portatión a e?te centenário ..

A prensa de
Ortigueira: máis de

e

vmte 'publicacións
periódicas e. cen
anos de xomC?]ismo
UÍtimamente Ortigueira ºestá
presente en case t<?dos os tneios
de comunicación galegas, e o
motivo desa preséncia non é.
desde logo, o xa desaparecido
Festival Internacional do Mundo
Celta nen sequer a Universidade
Popular que se pensa facer este
verán nas terras de Ortigueíra. ·
A razón pala que se anda a falar
de OrÜgueira no panorama Gultural de Galiza é outra: o centenário da prensa ortegana. Primeiro foi un vídeo sobre as publicacións. periódicas do Ortega!. Logo, no pasado mes de Febreiro, cumpríronse os cen anos
da aparición do primeiro perió,
dico que saeu nesta comarca. E
agora, hai uns dias , veu a luz un
Jibriño con ilustracións e textos
sobre os cen anos de xornalismo
oregano. Todo isa xustifica, polo
tanto, que A NOSA TERRA dedique un espácio a esa efemérides e a esas reaHzacións culturais .

A chegada da imprenta

a Ortigµeira
No ano 1888. Anxel Amenedo
Ponte, que traballara xa na Coruña e en Betanzos. pón en marcha- unha imprenta na vila de
Santa Marta de Ortigueira. Será
ese o primeiro obradoiro gráfico
que se i.m;tala nas terras do Ortega!. Pouco despois, en Xúnio
de 1892, David Foxo Díaz, naturál da parróquia ortegana de
San Adrián de Veiga e emigrante durante alguns anos na illa de
Cuba. merca con outros sócios
a imprenta de Amenedo Ponte.
Nese momento comenza a longa e fecunda h1stónca da Imprenta "Fojo". a história dun
prelo que ainda segue a traba llar na actualidade e que o fai.
ademais. cunhas máquinas impresoras do século pasado verdadeiras xóias de museo- e
compoñendo os textos á man,
letra a letra .
Naturalmente. a Imprenta
"Fojo" non ten o prestixio nen o
labor da Imprenta. "Nós" , daquela empresa cultural que dirixeu
o inesquencíbel Anxel Casal Gosenxe. ~ais a Imprenta "Fojo"
fixo . sen dúbida algunha , valiosas aportacións a este noso
país. A sua contribución á nosa
cultura es~a aí : coa vella máquina impresora da familia Foxo _unha tipográfica plana de rama,
de; volante para tirar á man, da
marca H . Julien e adquirida no
1892- editaronse arredor de
_vinte publicacións periódicas,
fíxose ·xornalismo comarcal durante cen anos e imprirneuse .u n
importante monllo de libros e folletos , entre os que se atopa o
poemário de Daniel Pernas Nieto f'ala das Musas, o primeiro libro que se publicou en galega
tras o estalido da guerra do 36 .
Ña Imprenta "Fojo'.' viran igualmente a luz os seguintes tÍ'aba-

ll~s : Homenaje al poeta· ortigueires D. Ramón Armada Teijeiro,
celebrado en la villa de Ortiguei- .
ra .el)l' de septiembre de 1932.
_Reseñas del acto y discursos, La
Comarca del Ortega] en el JI Milenio antes.de Jesucristo . de Ra.-

. món Bascoy, ·as obras de Enrique Chao Espina: De Galicia en
el [Jasado Siglo XIX, ben ·años

A ·qiación dunha

HemerotEica en
Ortigueira

de Gal1óa e Libro de Santa Marta de Ortigueira e -os opúsculos
A qbra pro-educativa de Ramón
Armada Teixeiro, de · Vicente
Peña Saavedra, Ortigueira na
cultura galega: de Manuel López Foxo, Cen anos de xornalismo ortegano 1889-1989, de Lois -

Celeiro, Anxel M. Rosende,
Peña Saavedra e outros autores,
e Francisco Xavier Méñdez Neira, o cura-reloxeiro de Ladrido,
do xa citado historiador Anxel
M . Rosende.

De El Faro de o ·rtegal á·
última publicacíón.
periódica
O 3 de Febreiro de 1889. na vila
de Santa Marta, sae á rua o prF
meiro penódico que se editou
nas terras de Ortigueira. Trátase
de El Faro de Or gal. No mesmo ao princípia a publicación
de El Ortegal. Tras estes dous
xornais aparece El Cabo Ortegal
(1890), El Condado de Ortigueira (1894)·. Revista Ortegana .
(1898), El Eéo de Ortigueira
(1899), El Eco Ortegano (1902),
El Escolar (1905) , El Earo de Veiga ( 1908). La Opinión de Ortigueira (1912) , La Voz "de Ortigueira (1916) , Boletín Municipal
(1916) , La· Voz de Cariño (1917),
El Pueblo de Cariño (1919), Boletín de Jos Sindicatos CatólicosAgrarios de Ortigueira (1919),
Unión y Patria (1924) , La Opinión (1932), Era Azul (1936) , O
Lóstrego, Nordeste (1975) , A
Nasa Voz (1979), Galos da Alba
(1982). Balpurxes (1987) e . Ortega/ (198.8) .

De todo ese fei xe de periódi cos e revisLas cóm pre d<-.sLéJCéH
aquí a Revista Orlegww - que
foi o meio de expresión quR Rstabeleceu a lif.'l a divisória -er1Lre
a primeira prenséJ políLica e os
nov.o s periódicos de orienLución
mais culturnlisLél- .. é.lS publicacións ínfanties El Escolar e El
Paro de Vejga .- a primeirn
prensa didáctica de Gah;1,él- , os
voceiros do agrarismo ortegano
e o semanário La Voz de Orligueira, qué ·cónta xa con i;;eten·
ta e tres anos de história, na
que non faltan textos de personalidades como Otero Pedrayo, .
·castela0, AJexandre Bóveda.. Vi- cente Risco, Ramón Cabanillas,
Antón Vilar· Ponte, Ben-ChoSh~y. Victoriano Taibo ou Portela Valladares .. ·

A prensa ortegana en .

vídeo
Co fin de que todos os alumnos
dos centros docentes de Ortigueira e todas as persóas. en xeral · se poidesen achemu a .este
·valioso tesouro documental . que
se conserva na hemeroteca privada de don David Foxo Salgueiio, o portavoz do BNG no
Concello ortegadno aprnsentou
o. pasdo verán unha iniciativa
na
solicitaba a rea'lización
dun vídeo sobre a prensa do Or. tegal. Mese9 despois a empresa
ferrolana Videoproducción Iris.
obra de Eduardo Rivas e Manuel
Caldevilla, puxo· en , irnaxes a
história do xomalismo desta comarca coruñesa , seguindo un
guión do investigador Aru<el M,
· Rosende. O resultado foi un vídeo realmente mara~lloso, un
traballo que merece ser ollado
en todo o país. Na cinta,· de 35
rriinutos de duración, interveñen o escritor Rivera ·Losada, o
pedagogo Peña Saavedr·a e o
autor. do guión . A música. a fermosa voz en off da narradora, a
visión gráfica da vila de Ortigueiia desde fins do século pasado até hoxe e o funcionarnento das máquinas impresoras son_
os elementos que fixero:q_ amena
a v·iaxe por toda unha paisa.Xe
'de dptas, nomes de directores e
colaboradores, titulares, cabeceiras de xornais e c:Íúcias·c,ie artigas.

que

Unha separata e alguns
estudos ·
Coincidindo co centenário da
aparición de El Faro de Ortega],
o periódico La Voz de Ortigueira
publicou un número extraorctináriG o pasado 1i de Febreiró
arredor do xornalismo ortegano,
con cÓlaboracións .de António
Rivera Losada ,. Laureano Alvarez Martínez, Miguel García Lamigueiro . Manuel López Foxo:
Anxel M., Rose.nde, .Vicente
Peña Saavedra e Lois Celeiro.
Ese. rti'.tmero e.xtra vén de ser réccillido agora por don David
F0xo Sa}gueiro, diredor · do pehódico· local, nunha· coid~da e
fermosa separata de cincoenta e
sete páxinas, rra que se oferecen, asemede, diversas fotog.rafias de po;:tadas de xornais ~ revistas. Este libriño (Gen anos de
xornalismo ortegano 1889- 1989)
constitue , xunto co víde.o As

Grácias a David Foxo Salgueiro
- e a seu pai, Xesús Foxo Díaz,
Ortigueira ten hoxe un tesauro
cultur.a] ·na hemeroteca· privada
desta família. Pero é necesário
que ·as institucións---:() Canee, Jlo , a Deputación e a Conselleria
de. Cultura- aborden. de inmediato _a microfilmación~ e a edición facsímil dalgunhas cóleccions de- xornais, así corrio a
construción dunha Hemeroteca
Pública en .Ortigueira, na que· se
podan recoller, estudar e conservar todas esas publicacións
periódiéas. A _prensa -ortegana ·
debe estar no· contexto onde se
elaborou, e non a:centos de Km .
das terras e das xentes de ·OrtiguE?ira. Seria triste que nun fu:turo próximo oú lonxano os arte-·
ganos tivésemos que ir a Santiago , a V_igci ou a Ma9rid para
ver. ou investigar o que fixeron
os nosos devanceiros e o que
constitue o me!Íor espello dq.
nosa'"memóoria colectiva.
D
~UEL LÓPEZ FOXO

25 anos de Grial e nova etapa
- OuÉ: unha publicación. acade
vintecinco anos de· vida xa é un
éxito poi si só . Maior se cabe
se eses cen números editados
· trimestralmente c:;on exquisita
pontualida~ recoUen estudos e
traballos. dunha culÚlra mino1.ada e agredida como o galega,
e nacencia desde a fase máis escura do .franquisrno .· "G-rial" pode -emarcarse no
proxecto político-cultural que
represeflta Galaxia desde a sua
fundación , mais a sua preséncia
'cont.inuad.a te:q os · nomes· próprios de Francisco Femández.
del Riego ---:-verdadeüa é;lma
rñater - e de Ramón Piñeiro .
/\gora . xusto ao p$ do número
100, Del Riego pode ver homenaxeado o seu labor con duas
. in:íciativas . Dunha banda ·a da
própria editora .. Galaxia , que recoUe e reorienta o espirito da
p4blicaciórt, · cun novo deseño e ·
sobretodo cunha nova redac- ·f
- ción responsábel, e por outra a
editorial Ir Indo que ven de ree-
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ditar facsilnilarmente e encaclernada , por anos a revista
"Grial" e anúncia a saida dun
índice exausbvo que permitirá
un: manexo ºr oáis útil e rápido da
publicación . Un índice que serverá para á · consultar ·os traballos de rnáis de. seiscentos al'.ltores que publicaron en "Grial",
unha' das publicacións galegas .
con máis preséncia nas Universidades do mundo.
"Grial" tivera un prélúdio através dutls Cadernos que foron
censurados e finalmente supri- ·
mi'dos pola Dirección General de
Prensa nos anos .50. Iniciálmeri. te bilíngüe . a revista pasou a
usar como únic;:o veículo o galega. · En palabras de Del Riego . ·
"asi como a revista "Nós" foi es. pello cu.ltural dunha época,
"Grial" representa o a9e.nto que
singulariza ao tempo que arrínca de mediados deS:te século.
Abriu as suas páxinas a distintas promocióris, novas 'e vellas,
e ·nelas reveláronse como escritores moitós dos que, despoisJ
.. realizaron a sua obra nos dife- .
rentes eidos da cultüra. Os cen .
números da reVista até ·agorapúblicados, constituen unha.valiosa fonte de consulta para cantos se interesan pola vida cultura e histórica da Galiza''.
·

Unha nova redacción
Coa chegada do aniversário e a
,·retirada voluntária de Del Riego,
Galaxia · decidiu replahtexar a
publicación, que ten saido cun
novo des~ño de Manuel Janeiro.
A equipa responsábei da redac. ción, baixo a dirección de Carlos Casare&, ·está formada por
Xan Bouzada , Xaviei Castro,
. Carlos
Fernández,
Gustavo
Adolfo Garrido~ Modesto López .
Bouzas , Henrique Monteagudo, ·
Aru{o Ouintela, Manuel Rodríguez Álvarez e Xosé Manuel
Soutullo. Unha equipa que .para
Casares "ten de faceJ un traballo ·
· colectivo . discutir os problemas
e marcar as liñas de orientación
que ha ter este órgano cultural.,
Seguimos ·o critério de facer
unha redacción representátiva
.das novas xeneracións e. que
aportase . unba . conc.epción ·da
cultura en sintonia cos tempos
que vivimos. Tamén se pro.cu. rou )'!Ue fosen xentes cun nível
de formación e competénciá
adecuados e cualidades de tipo
persoal válidas para o traballo
de conxunto que había que emprender . Xa haf un primeiro resultado .e ternos· planificac;ios os
números deste ano 1989 que serán sobre "A Ilustración na Galiza ... "Arquitectura e Arte" e un
número dedic:;ado a · Heidegger,
de quen se conmemora o cente. nário neste 1989"-.
· A estrutura da revista inclue
uÍlha prirneira parte de ensa.ios,
seccións de artigas ~er:ios extensos e ademais abre a posibi- ·
lidade .de incluir entrevistas.
Terá seccións de libros .galegas
e estranxeiros e información
cultural de todo o mundo.
O primeiro número: "Gal°icia
en Europa" contén traballos de
Antón Baamonde, · "Que Euro. pa?" ; Pedro de Llano, "Arquitectura galega , mutación ou reencarnación ; X Antón Castro,
"Existe unha arte galega na Eu. ropa? Diacronía dunha difusión
marxinal" ; X. González Millán,
"James Joyce
a Xen~ración
Nós"; Claudia Rodríguez Fe(
"Cu11queiro na tradición euro-·
pea:·; F. Diaz- Fierros Viqueira,
· "Galicia ·diante- da chamada
científica europea"; · Catamés
Vieitez e _Faiña Mendin, "Galicia
na perspectiva do mercado inte. rior europeu"; Luis Álvarez Pou. sa, "A crise ten centos de ollas"
e X. Bieito Árl.as eA. Garcia
Fonte, "Po.norq.ma das línguas
· minorizádas na · Europa Occi- _
dental".
D
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.a;CULTURALA .

ACTOS

EXPOSICIONS

·•

LIBROS

•

Ballet-Tetra
!'Druida"

No Gran T~atro de Lugo o
venres -17 con obras de·Weber, .
Albinoni, Win Mertens e un
pretexto con vários compqsi- .
tores . ': SitU(iCión Actual".

•

Foto-xornalismo

Catro fotógrafos/as ourensáns.
Pilo Pral, Nieves Loperena.
Tono Árias e Carlos G. Herv~ 
lla, expoñen unha mostta da
sua obra na Aula Cultural da
Caixa Ourense no Barco de
Valdeorras.

•

Manuel Ruibal

Iconografías na Casa da Parra
en Santiago

•

Revolución
Francesa

Exposición sobre o Bicemenário da Revolución Francesa na
sá de exp9s1c1óns do Ateneo
de Ferro! E unha mostra cedi da pola Embal)(ada Francesa

•

Fotografías de Rui

cunha

O centro Emta de Cammha organiza unha exf>os1ción deste
fotógrafo portugués sobre tres
aspectos da vida e da festa
nas aldeas portuguesas. Fotograbas en branca e preto so
bre Cé¡!pe1a Raiana (Alde1a Vel ha-Sabugal) . Máscaras do Dia
de re1s (Trás-os- Montes) e
Feuas e "Chegas" de Bms

(Trás-os-Montes) .. A exposi ción coincide co lanzomento
dunha primeira série d e colnc
cións de postais ilustrados dn
tema xenéricb sobre "Festas
· Tradicionais .Portuguesas" . da
atitoria do próprio Rui Cunha.

•

Mostra de Video
para a mocidade

Organizada pala Casa da Xu
ventude no próximo Abnl rea llzarase unha mostra que p ro
cura recoller os trabalfos en v1deo que se están a facer en
asociacións xuvenis. institu
cións e entidades para informar á mocidade sobre actividades, programas. etc
Haberá produc1óns dos Consellos da Xuventude do Estado e
a Gahza e das Duecc1óns Xera1s da Mocidade de Asturies.
Euskadi. Andaluc1a . Navarra.
Madnd . Castilla-León e a pró·pna Ga!Jza. Concellos. DE;Jputac1óns. [nstituto de la Juventud ou Cruz VermeUa . Temas
sobre asociacionismo, campamentos. marxinacións. droga,
obradmros . campos de trabaUo. teatro.

•

Carlos G _ Villar

Pinturas e águafortes na Galena Expresión de Ourense . Até

o 16 de Abril .

Concerto do
Orfeón Lucense

•

Sebastiao Salgado

As fotografías do Sahel. itinerantes por Galicia, expóñense
na Casa da Xuventude de Ou rense.

•

História da
Língua Galega

No Museu Mu nicipal de 0 11
w nse aberta até o 31 de Mmo

•

Cine Clube
Vilagarcia

P10xecta.rán o xoves 16 ás
22.30 h no ·eme Fantas10 .. A
ca1da dos deuses" de Luchm no V1sconti.

•

Cirie Clube
Pontevedra

No Ciclo de História do Cine
o Día 29 "A febre do xadrez"
(16 mm) . e "O fin de· San Petersburgo" (35 mm)

•

•

Talleres literários

Última das charlas programa- .
das no ciclo organizado en Ourense por. autores novos reflexionando sobre--as técnicas ·
literárias e de criación. 'o venres 17 ás 20 h . na Aula de Cultura da Cavra Galicia en Ourense. Falará desta volta Camilo Franco sobre relato breve .

• -Tertulias de
O Facho
Pablo Porta Martínez. pintor e
estudoso da obra artística de
Castelao. inter\rén nás tertú lias da A.C. O Fachó (A Coruña). Odia 16 ás 20 h .

•

Cine Arxentino

Finalizand o un ciclo organiza- ·
do polo concello de Santiago
en colaboración coa embaixa-.
da arxentina o xov~s 16 proxéctase "Volver" de David Lípa-zyo e o venres "A cifra impar" de Manuel Antin

Ohra actual. Aberta até o o 25
de Marzo na Galería trinta
(Rua Nova. 30- Compostela )

CONVOCATORIAS

•

Axudas á
investigación

A Consellana de Educación
estabelece bolsas de investigación dmx1das ao profesorado univers1tário por un unporte de 500 rrullóns de pesetas. os programs que querran
aceder· a estas subvencións
deberán estar relacionados
coa promoción xeral do coñecrrnento. de promoción de m
vest1gac1ón na área agrána.
man.ña e tecnolóxica e programas de promoción no e1do
educativo Tamén se estabel
cen axudas a programas de
equ1pamento de mtraestrutura
de mvesngac1ón Neste caso a
coant1a da so!Jc1tude deberá
ser dun mínimo de 2 m1Uóns
ae pesetas cando se trate de
material inventariábel e d uri
mínimo dun millón para fon dos bibliográficos. O prazo de
apresentac16n de solicitudes
remata o. 28 de Abnl.
Convócanse axudas para a
concesión de bolsas de investigación "Xunta de Galicia" 1989. para a realización
de estudos - fóra da Galiza e
preferentemente no estranxeiro- relacionada,s coas necesidades dun proxec ~o· específi co
de investigación .
A coanti a das bolsas oscila
entre as 100.000 e as 150.000
pesetas, para as de longa dez meses- . e de curta dura ción , - entre tres e seis meses-; e de 80.000. asignación
máxima pará estadas de tres
meses . Estas últimas deberán
ser solicitadas por persoas que.
xa disfruten dunha bolsa predoutoral, mentres que as primeiras están destinadas a licenciqdos , arquitectos e enxeñeiros que estén integrados
nt~nh_a equipa de inve::;tigac1on. O prazo de solicitude remata o 28 de Abril.
Estabelécense axudas de até
ún millón de pesetas para a
celebración de simpósios e
congresos cientüicos en xeral que tivesen lugar na Galiza.
Convócanse bolsas destinadas
a titulados superiores (unha
de Direito e duas de Ciencias

Económicas e Empresanais)
para realizar estudos de especialización en cuestións
relacionadas coa CEE e o
proceso de integración eu10peu. no Coléxio de Europa con
sé en Bruxas (Bélxica). A du~
ración das bolsas é dun curso
acadérruco e a coanb.a da axuda non supera o 1.250.000 pesetas.

•

Con curso de
Carteis

A Asoc1ac1ón Cultural "Dorrungo Antonio de Ansdrade".
de Cee. organizadora da a
Mostra de Teatro de Cee, con voca o 1 Concurso de Carteis
coas segumtes bases
1 - Poderán apresentarse to das aquelas persoas que o desexen
2 - As d1mensións do cartel
serán de 45x65 cm . e sen límite' de cores.
3 - O texto obrigatórío do car tel será o seguinte :
118 MOSTRA DE TEATRO DE CEE
do 23 ao 30 de Xullo
4.- O autor de be rá deixar un
espácio para a publicidade
das entidades patrocinadoras
da presente mostra .
5. - O carte l non de berá ser asina do, de bendo mandar os da dos en sobre adxuntci.
6. O autor deb erá coidar que
o cartel é hegue en perfe cto
esta el o.
'/ O carte l será remitido a ntes do 30 de Abril ao seguinte
end erezo : Asoci ación Cultural
"Domingp Antonio Andrade ".
Apartado de Correos 62
152'/0 Cee (A Coruñ a )
8. Hal'Jerá un único prémio d e
30 .000 Pta .
9.- O fallo do Xurado f3rase
público no mes de Maio
10 .- A participación no certame presupón a aceitación destas bases .

•

XXII Concurso
Nacional de
Cantos Infantís "O
Facha"
.
.

A Agru,pación CuJtural O Facho. co patrocínio . de Caixa
Galici?. convoca a XXIT edi-

ción do Concurso Nacional de
Cantos Infantis- o Fa.cho" de
acortlo coas seguintes Bases:
1rt. O Concurso consta c;Ie dúas
seccións :
a) Ca ntos para nenos sen lirni- ·
tación de idade.
b) Cantos de nenos. que con signará a idade ao pé do traballo que manden . subdiv1dindose esta modalidade en tres
grupos:

1) Nenas de 12, 13 e 14
anos : 2) Nenas de 9. 10 e
11 anos. e 3) Nenas de 6. 7
e 8 anos .
2". Os traballos de ter.:ia libre
deberán ser inéditos e escritos
·en idioma galego. Cada concursante poderá mandar cantos cantos quixer . non p oden d o e xceder cada canto d e 6 fó lios. m ecanografados a dobre
esp azo.
3A. Os orixinais mandarán -se
por triplicado , baixo plica. · se
asi o desexar o concursante,
entrando .en concurso unicam ente aqueles traballos que
t eñan ingreso no domicilio da
Agrupación Cultural O Facho
- Federico Tapia, 12. 1° C. A
Coruña . ou Apartado de Correos nº 46 - ·antes do dia 1º
de Maio de 1989.
4". Os prémios serán como·segue:
.
a) c ·ontos para nenos : Un primeiro prémio de 30.00Q pesetas e un segundo prémio de
20 .000 pesetas/
b) Con tos de ne nos : prémios
en número de dous para cada
grupo deidades, consistentes
en lotes de libros.
5". O FACHO reserva-se o direito á publicación dos contos
no período de 18 meses. com putados desde o coñecimento
público do fallo .
6°. O fallo dará-se a coñecer a
fins de Maio, mes no que se
veñen celebrando diversos ac tos. en tomo á ·n asa Cultma ..
7". · A Agrupación Cultural O
Facho reserva-se o direito de
designar ~ Xura.do que h_a tallar os prémios. asi como o .sistema d~ eleición dos cantos
gañadores .
ff' . A participaeíón neste con-·
curso supón ª· aceitación expresa das presentes Bases.

ANUNCIOS DE BALDE
Solicita correspondénci~ .
home solteiro , 44 anos , física
e psíquicamente normal . Res. ponsábel. sensíbel," ínteleixente. con solvéncia, amante da
natureza. Gostarialle coñecer
. muller con semellantes características _e con fis sérios.
Apartado 451 de Lugo .

. de imaxe. Góstalle moito escreber cartas. Gostarialle que
lle escreberan homes de 33 a
40 anos. con parecidos gastos .
Posibilidade de encontros en
M~drid . Absterse docentes.
xente cerrada, casados e xente insensíbel. Apartado 8268
de Madrid.

Colecciono calendários de
peto e gastaría intercambiar
con outros afeizoados./as. As
p~ r soas 41teresadas poden dirixirse a ·Iria Sánchez Molleda.
C/Borrás 1-11 1°-4ª- Barcelona
08016 .

Exposición de-F6tografia "Hiroshima e Nagasaki". A disposición de concellos. asociacións e
entidades . Educadores pola Paz
(Nova Escola Galega) Apartado
577 Vigo

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

Martinez de la
Colina

•

Orquestra
Sinfónica de
Varsóvia

Concerto no Círculo das Artes
de Lugo o xoves 16 ás 8 da
tarde. Obras de Rossini,
· Haydn , Mendelsshon e Beethoven.

Cuarteto para
unha noite de
vera o

A última obra de Fernán Vello
e primeira incursión na obra
dramática . "Cuarteto p ara in terpretar teatro irripósíbel. Atmósfera de Álvaro Campos.
·Desorient ación . Vacio. As personaxes atoparise na clandestinidade do drama, viven· un
"soño 'vivo", u nha ·razoábel
loucura, Seres contemporáneos. · Unha reflexión sobre o
teatro . Unha história de amor.
· Ser ou non ser . falso e persistente dilema . A máxia do veneno vertido na alma . A noíte,
_Tnestre Cunqueiro. vai como
un euarteto de verao ."
Este- libro fai o número 9 da
colección de teatro "A biblioteca do Arlequín" de Edicións
Sotelo ]?!aneo

Na Igrexa parroquial de San tiago (A Nova). concerto de
Semana Santa o sábado 18 ás
20.30 h .

•
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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 posibi:·
lidade de encontros en Madrid
ou a Galiza. Absterse xente
"cerrada" ou "carca" e casados . Apartado 8268 . Madrid.
Licenciada en História da
· Arte . 37 anos. divorciada. segoviana, residente ·e!l Madrid.
Ecoloxista. activa, sensíbel.
amante da natureza. atractiva.
intelixente, cursando estudos

· Os titiriteiros de Kaos anirnanche as festas do teu coléxio.
gardaria ou do teu bairro e de
todos aqueis que queiran pasalo ben. Os interesados -en
conectarnos poden· chamar
aps teléfonos de Moaña (986)
31 14 09 e 31 20 03.

Vendo mel da Galiza (Serra
do Faro de Aviom - Ourense).
produ cido
· artesanalmente
sem tratamento químico. em
- b0tes de 1/2 Kgr. a 650 pta." E
1 Kgr. a 1.200 pta. para pedidos mandar cheq1:1e polo importe · máis :1 50 pta. para gastos de envio a nome de Joárn
I.:ois- !la.Jego Türrádo, - 32513
Godás da Cima - O Carvalinho
- Ourense .
Véndese Citroen GS. Matricula Logroño "D". Moi barato .
Teléfono 986-207391
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IDEAS

VOLTAR Á IDADE MÉDiA?

TRES EN.RAIA
1

'\

CARLÓS BARROS

chea de veces que dicimos que iso
ou aquilo é voltar á ldade Média,
q~erendo aldraxar asi todo: o que
nos semella atraso, intoleráncia ou sinxe1amente barbárie. Por ·exemplo, nestes
dias Jomeini e o integrismo musulmán
condenando a· marte a Rushdie por escreber un libro. Sen embargo, cómpre sermos exactos: a persecución por motivos
relixiosos, na España, é máis ben- unha
obra do Estado moderno, a saber, toma
de Granada, expulsión dos xudeus, Inquisición, contrarreforma católica .. . Cal quera
sabe que, pésie á reconquista, a convivéncia cultural e a toleráncia cotiá entre
cristianos, mouros e xudeus , foi unha boa
realidade medieval , si,naladamente no reino da Galiza, onde, por exemplo, a lriqui. sición non entrou até fi nai~ do século XVI.
O c~so é que ainda que se teñan coñecimentos históricos, un é escravo da' linguaxe, desa sorte de armacén de ideas e
lugares comuns herdados que cadaquén
precisa empregar para que os. demais on
entandan. Levamos dncocentos anos re-·
pet:ndo coma parvos o conceitd da ldade
· Média que tiñan os humanistas que inventaron tal nome para se referir aes .mil anos
que van do século V ao século XV: época
de tebras, ignoráncia e' brutalidade que média entre a Antiguedade clásica e o seu
Renascimento, Sen dúbida daquela dita
imaxe negativa e alcumante ·do medievo
-o nome permanece porque reflexa tamén a homoxeneidade social do período· .
histórico que chamamos feuqalismo- xogou 1,.m papel positivo , progresivo, non somente no eido cultural: hoxe en dia élles
un anacronismo, rnais ainda se considera. mos que entrementres a história fíxose
ciéncia, o que debe imunizarnos fronte a
chata contrária, a idealización da ldade
Média . .
A historiografia do século XIX, romántica & nacionalista, redescobre e fouva os
vá tores da época med ieval ~ntre nós.Viestamos en condicións d~ coñecer opadade nacional do século V ao século XII,
sado medieval, e ·até_de o divulgar, con ·daí que g,alegos e portugueses teñamos
cetto é ben rewesentativo-, a miúdo demaior precisión · científica. Prescindí( dos
unha história altomedieval comun, podenxeito acrítico,· coadxuvando grandemente
estudos históricos rigorosos para ache- . do ler nos libros de história do país viciño
á conciéncia- qu.e a história actual ten so.brea tremenda importáncia do feudalismo
garnos á ldade Média amosa unha carénparte do que aconteceu na nosa infáncia
e da ldade Média para coi\2cer as orixes
cia cultural colectiva; _unha falla preocunacional cunha perspectiva verdadeirado capitalismo, da modérnidade e das napante na identidade histórica da nación,
mente inédita e surprendente se a compacións europeas.
así como de seguro unha deficiéncia dos
ramos coa historiografia española e ainda
O renovado interese pola ldade Média
próprips historiadores de profisión á hora
coa galega, toda vez que os galegas estaque estamos neste intre a viver, nalguns
de escoller os temas da sua investigacjón
mos lonxe de perguntarmos colectivapaíses, garda relación coa recente recepe de espallar os seus resultados fóra dos
mente: como nasceu Galiza?, dita doutra
ción colectiva dos· límites e confradlcións
meios académicos, cumprindo así debida
maneira, como eran os homes da Galiza
da época ca idea da modernidade. Sabee plenamente coas abrigas da sua función
medieval como colectividade diferenciasocial.
·
dores de que os avances científico-técnida, nacional? Hai que voltar á Galiza me.cos tanto crian como poden _destruir, que
dieval -non só coa imaxinación- para
Portugal é Óutro exemplo d.unha histoo progreso humano non sempre segue a
vermes como se funda a nasa língua e liriografia medieval qu~ interesa e se difunliña recta: hai que coñecer como era o
teratura; como dá os seu primeiros pasos
de abondo alén dos círculos de especiamundo antes de que o capitalismo e o Escerta conciéncia nacional, a ident idade
listas sen perder o seú nível científico:
tado qominasen, antes da aparición do
política própria -o reino da Gallza desde
verbigrácia, José · Mattoso, ldentificar;;ao
Leviatán, pára desta maneira preservar·de um país. Ensaio sobre as origens de. os suevos até a revolta irmandiña-, a
mos e defendermos mellor os logros moXunta da Galiza; como senta as suas baPortugal, 1906-1325, Lisboa, 1985.
dernos fronte o nih ilismo, o irracionalismo
ses e evoluc·iona un sistema feudal que
e o eclecticismo que prc,pagan alguns en
A cuestión reside en que o.·investigador
logo atranca o posterior desenvolvimento
nome dunhá Ghamada postrnodernidade.
lle- faga á história, entre outras, as mesdunha Galiza .capitalista; etcétera. ·
Este coñecimento anovado dos tempos
mas perguntas que lle pode facer o home
·. Certamente, ·sen estudar a ldade Média
medievais prodúcese entre nós através da
comun, e en primeiro lugar a seguinte:
non podéremos apreender as nosa:s raíliteratura cáseque exclusivamente -fenócomo riasceu a nación? Malfadadamente ces históricas, obxectivo preciso para
meno mesmo anterior á novela de Eco-;
a historiografia hi~pana ·actual , a diferénc~mprender o presente e pensar en futumentres que en países viciños como a
cia ~ e se callar por reacción- dos exceros diferentes, futuros onde a base de coFráncia tense ademáis libros de história
sos ao ·respeito da história. franqµista, non
ñecer o pasado ninguén nos poda dicer
medieval: 200.000 exemplares yendéron- · está casemente a _procurar as orixes do
que son soños imposíbeis,' que o que canse por exemplo de Montaillou, village acEstado español, da sua diversidade ·naciota é un hoxe xa que logo imobilizado, pois
eitan, de 1294 á 1934 de Le Roy LMurie,
nal, da suas. contradicións, na ldade Méasi cm1trastaremos historicamente avances e retrocesos, realidades·diferentes en
unha obra de investigación antropolóxica
dia, nos tempos en apariéncia máis remoeditada · en 1975 (traducida pola editorial
tos pero máis libre da presión abafante da épocas diferentes. E riecesário relativizar
Taurus, en 1981). O escritor e leitor Sfnten·liistória presente e máis· definitivos, sen
o momento presente colléndoo desde a
se atraídos por un tempo distante pero ·dúvida, para entendermos a .España de distáncia e a obxectividade da história, a
real, por unha realidade pretérita de granhoxe. Cataluña, e máis recentemente An- ciéncia do cámbio. Pero para. ter, e criar,
des ideais e crén~alos e señors, . dalucia e Astúriás, sen embargo tentaron concjéncia e coñecimentos históricos
e- tentan nos seus ámbitos ·racionais ou cómpré' saber que a conxuntura mental,
cabaleiros e fortal1::zas 8 on~s e herexes,
que trasladada aos tempo ~ hoxe resulrexionais respectivos . reconstruir o mo- ideo!óxjca, universitária, non o favorece na
ta ,·talmente unha real idade~r ventada, o
mento histórico . da sua constitución- co- . actualidaae: poténciase o interese - pola
terreo máis fértil para umha
rá de fic.munitária. E nós?; non seria pou'ca cousa tecnoloxia e as ciéncias aplicadas en deción .. : e para ·co'ñecer nos
fáncia naque nos_puxésemos de acordo na perti- trimento e en contraposición . coas ciéncional, social· e~ultural. ~
o cal nos
néncia e na utilidade actual de nos cues- cias sociais e das humanidades, pota hisven recordar en p~rte; tt55:t:a gos do auxe
tionar sobre as nosas raíces históricas tória imediata e contemporánea en detridó medievalismo roinántíéo, cuntia avan-: . pondo o acento na época medieval:
mento, e de contraposición coa história
taxe ao noso favor: a finais do séculq XX
· Portugal formou -coa Galiza unha só uni- verda~eirament.e pasada....
·
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_·PLUMAS DE

ABUTRE
MARGARITA LEDO ANDIÓN

N

a india,' onde os abutres teñen
ánima porque neles se reencarnan os humáns, os abutres andan pola rua ao teu pé, alzan · médio
metro do chan e como os abutres están
fartos de triturar cadavres nen se decatan de que ti vas indo. Pero acó, no Occidente, non é .costume pasear con
abutres.
Acó os abutres non se reencarnan,
acó os abutres teñen forma humán.
·Son bos fotógrafos, son bos xornalistas, son a cabeza editora da prensa
que converte a morte en espectáculo
negociábel. Son a restra de comentaristas-hixienistas, que non entenden
nada do mar e da montana e que coi dan que a solución á a "modernización" . Seguramente para eles modernización é ter que pagar mil lóns para rexistar unhas terras nas que traballar,
como lle pasaba ao Paulina.
Os abutres acó son os espeluznantes
abracadabras, reportes da televisión;
os abutres acó son os enviados especiais de prensa española que trabucan
nomes e situacións, como adoita se facer sempre coas tribus. Os abutres acó
son os que só veñen á Galiia cando
cheiran algo que importar a baixo précio para os seus dominicais de culto familiar.
Abutres son os que utilizan os nosos
crimes -e que eu incorporo á situación
. do meu país; nunha Galiza ceibe os crimes non serian así- para catequizar
sobre o que non se debe facer, porque
eles matan ás escuras e por dividendos, como chimpou escuramente o Vaticano a Calvi. Os abutres son os que
para encobrir os seus crimes, a sua expoliación, recorren sempre aos nasos.
E sae Galiza na televisión representada
pólas fechorías que cada ano tacemos.
Díxollo ao Eiré un popular aló, en Surribas, cando lle perguntou: "E logo,
que pasou?", "Nada, que o alcalde saiu
na televisión, que se lle vai facer. Máis
morreron nó 36" .
E este popular dicia verdade, verdade nasa, verdade de situacións tráxicas
que existen fóra da literatura, que son
parte dos nosos afectos coma todos os
erros que cometemos, e que nos teñen
ainda prostrados, verdade que nós sabemos e que nos dí que a doenza mental é verdade e que se pode manifestar
asi porque quizaves hoxe sexa máis dífícil recorrer ao Corpiño que de taritos
demos nos li brou. Verdade de Paulina
purificándose polo lume coma o tobishome, verdade da Galiza color;iizada e
de non darmos topado de fronte co·nemigo: cos que nos condenan á escravitude da auto-inmolación, os que queren que sexamos sempre culpábeis. O
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ada vez que o mundo rural é
notícia, case sempre por causa
dun crime ou do nascimento
dun porco de cinco patas, -por alg?
os meios de comunicación son de c1dade--, unha estraña vergonza corr¡e. za a mostrarse nas 'fazulas do vilego.
É coma se se perguntase .a razón de
que, a estas alturas, ainda haxa vacas.
· O labrego ven sendo algo asi co.mo
un aborixe ·australiano ·que sobrevive,
pesie aos esforzos modernizadores de
González Lacse.
·
Calquer (jiia algun galego, teimos?
en disfarzarse de branca, como M1chael Jackson, acabará por acuñar .a
expresión: "Eu non creo nos galegos1
pero haber hainos". E o lema causar~
furor nos. meios da capital, convencidos como o estiveron sempre todas
as metrópoles, de que non hai povos
.diferentes, -senón xente rara. ·
O

