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Madrid

Crónicas de
China, ·Polón·ia,
Arxentina e
Portugal
te cívico que nos comezos era
un movemento popular de granae amplitude no ·que confluían
moitas identidades con preséncia de diversos partidos e un carácter notábelmente unitário
dentro do nacionalismo. Progresivamente foi ocupando un espácio que se poderia definir máis
claramente no espectro de esquer.da"

(Páx. 11, 12 e 13)

O panorama internacional está
en permanente convulsión. · Os
sucesos de China, cunha información que chega entrecortada,
centran a atención, pero en pri-.
meiro plano segue na Arxentina
-onde aumenta a crispación
política e a miséria-, na Polónia
e en Portugal

Cangas:sangue
á espera dun novo alcalde
(~áx. ~e 7)
ANXO IGLESIAS
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Agric;:uitura, pesca e turismo tres fontes de recu..Sos
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res~rvadas aos Países subd':senvolvidos.

XURXO S: LOBATO/AAOUIVO

Os fondos destinados a correxir as disparidades rexionais na CEE só representan o 10%
·
do investido polos govemos nas suas rexións

.

.

Nengunha política rexioilal poderá minguar
os desequilíbrios causados pala liberación de capitais
A duplicación, prevista para 1992, dos fondos estruturais destinados a correxir ás disparidades rexionais
no seo dos Doce pouco vai significar ante -o verdadeiro acto fundamental que significará a liberalización dos
movimentos de- capitais. Os próprios informes da CEE confirman os dados, sangrantes para Galiza, e que
aquí .ninguen parece querer ver. As disparidades rexionais, crecentes e amplamente experimentadas xa palas
áreas máis deprimida$ da CEE, afectarán en toda regla ao naso país.

-

M-VEIGA

-A case duplicación do número
de ECUS destinados pola CEE a correxir as disparidades rexionais no seo dos Doce (En 1987
eran 7 .000 millóns e eñ 1992 serán 13.000) canto pode pesar ante o que se pode considerar
xenuino acto inaugural, o 13 de
· Xuño de 1988, ou sexa a adopción polos doce ministros de finanzas da resolución que libera
totalmente os movimentos de
capitais dentro da CEE? Trátase,
en expresión utilizada por Le
Monae Diplomatique, da materialización da ideoloxia ultraliberal do reaganismo. e do thatcherismo. Por se fose pouco a lóxica
da competéncia entre sistemas
fiscais sobe"ranos pertencentes a
estados europeou .rematará por
favorec~r a evasión impositiva en
tais proporcións·que equivalerá a
exonerar de imposto aos réditos
á gran maiorja dos pro9utos do ·
capital, empezando palas grandes carteiras.

.'fí.. .POLITI CA
REXIONAL
SEGUE A SER
RESPONSABILIDADE
DOS _E STADOS'·

f

As empresas que no plano europeu non ' Sexan competitivas
seguirán a pechar, política da
que está, e continuará a. ser vítima ·Galiza e que ·afecta tanto a
sectores produtivos inteiros,
como a empresas pequenas e

medianas. Os case 7 .OOfl millóns
de ECUS disponíbeis para buscar algun tipo de reequilíbrjo rexional só representan o 10% das
sumas que os governos dos es-

tados consagran a dinamizar a
actividade económica das suas
rexións: A situación pode agravarse se ternos en conta que o
reparto está en mans pratica-

mente dos estados e non das
comunidades rexionais ou nacionais, como a galega, afectadas.
"A variedade dos problemas é
tam arnolf't sin;::il~ \1~11din 1 Af")o7

(:télrndo , qw'? a política regional

segue a ser responsabilídade
dos ,Estados, inclusive a gestom
dos fundos concedidos pola
CEE".

POLÍTICOS .ELEITOS OU
IRRESPONSÁBEIS MANIFESTOS
Se as campañas eleitorais rematan en
desmantelamento da nosa feble
procesos incóros, inodoros e insípidos, a
infraestrutura industrial, mentres a
integración da (3aliza.na CEE adquire unha
tecnoloxia sofrirá un proceso de
gravidade que supera os parámetros
concentración ainda maior nos paises matriz
ideolóxicos para converter aos políticos
das multinacionais. É igoalmente previsibel
galegas nuns absolutos irresponsábeis.
a sución de capital periférico por parte do
Se os nosos representantes eleitos se
centro, non en forma de investimentos
dignasen darse por inteirados das previsións directos, senón bursateis ·ou de depósitos
que a própria CEE realiza para 0 noso país
bancários e nese senso é que se preparan
quiza terian que remexer incómodos nas
as depredadoras oficinas bancárias
estranxeiras que están a ocupar as nasas
suas poltronas e recoñecer que 0 futuro nón
lles depara máis destino que o de ser
cidades. ·
·
Non doutra· dinámica que q c~ntroc;ielegados de planta dalgunha multinacional
encarregada de vendernos aos galegas
periféria é d~ que se está a falar_e c;is c::laves
leitugas do ~enelux.
latinoamericanas, se ben con d1stanc1as
'
·.menores entre un e outro extremo, serán as ·
A supresión d. as alfándegas prevista para que precise a análise da realid_ade presente,
199"2, lonxe de supor- unha sofística
t
igualdade de oportunidades, reducirá o
mal que lle pese aos economrs as
eurocéntricos.
atractivo que para as empresas
As políticas de desenvolvem~nto rexional
multinacionais ten-desenvolver ·as suas
actividade!;> na periféria europea, en razón
patrocinadas pola CEE pouco máis
de que a man de obra significativamente
significado económico posuen que o da
máis barata está no terceiro mundo (véxase caridade e o exercício dun ráncio
Heerema, acordos de empresas pesqueiras paterríalismo colonial, se nos atemos á
mixtas galega-británicas etc), ao tempo que realidade dos números. Os sistemas centrase incrementarán as exportacións· dos
· p8Hféria son, como demostra a expériencia,
paises centrais sobre o noso ~ercado .. En . cáseque invariábeis mentres subsisten e as
consecuéncia continu~rá o proceso de
políticas desfinadas a disminuir

desigualdades deben enfrentarse sempre
con estruturas económicas, sociais e
políticas moi profundas. Unha intervención
pública rexional, benefactora, pero
cuantitativamente marxinal, resulta
insignificante frente aos orzamentos estatais
e comunitários e frente á poderosa lei dos
capitais privados en réxime de libre
circulación.
O que está, en resumo, na base do
problema, non é só un cámbio nas políticas
liberais, senón a criación planificada dun
novo sistema de desenrolo europeu que
evite de raiz a polarización. o problema de
desenvolvimento económico é, ao cabo, un
problema de institucións sociais sendo,
moito máis na periféria que no centro,
prioritário o papel do governo e das
institucións públicas. Ese é o desafio nidio
do actual poder galega.
Poucos son os científicos sociais do
chamado terceiro mundo que non
recoñecen que o nacionalismo ·é. a forza .. ·' _
construtiva dos paises periféricos, necesaria
sen dúbida para o mantimento dun .nível de
autonomia económica, política e ·cultural
(non necesariamente autárq1.:1icas).
O
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- -'GALIZA SITUASE
NO 10°/o -INFERIOR DA CLASIFICACIÓN E AS
PROVÍNCIAS
DE LUGO E
OURENSE OSTENTAN
O FAROLIÑO
VERMELLO EUROPEU' .

'/i..
CEE VEN
RECOÑ=-EC~E=.:..N-=-D-0_0
__
SEU FRACASO NO
TOCANTE A POLÍTICA
REXIONAL'
Este mesmo autor resume os
instrumentos de política rexional
en tres tipos de medidas: "A melhora de infraestrutura das zonas
deprimidas, os estímulos financeiros e fiscais ao investimento
nelas e os empe9os legais ex.:
pansom industrial nas regions ja
congestionadas". Mais, "as dificuldades das áreas deprimidas
som de natureza estrutural e parece que de pouco servem as
medidas que podam ser contraditórias com a lógica da acumula9om de capital do sistema". A
própria Comisión das Comunidades recoñecia xa en 1977 que
"as rexións menos favorecidas,
con estruturas agrícolas inaxeitadas, non receberon, en comparación con outras rexións, unha
asisténcia financieira proporcional á gravidade dos seus problemas estruturais".

a

A CEE recoñece
. o seu fracaso
A CEE que ven recoñecendo o

-As áreas deprimidas caracterízanse pala sua elevada_povoación activa agrária e o reducido·
~ emprego industrial, a deficiente
'.:i. estrutura agrícola, as dificulda::: des de aceso · aos mercados de
3 clientes e fornecedores e ás re~ des de información, a auséncia
de economías de escala, a me- ·
seu fracaso no tocante a política
nor cualificación da man de obra,
rexíonal, definía a situación xeral
a ubicación dos centros de decinun dos seus últimos informes
sión económica fóra do seu terrjda seguinte maneira:
tório e a competéncia dos. pro- ·
-Persisten as desigualdades
dutos de terceiros paises con
pesie aos aumentos do PIS. As
custos salaríais máis baixos.
áreas atrasadas (Grécia, Irlanda, -Engádense na actualidade, ás
tradicionais áreas subdese.nvol- ·
Sul de ltália) e as desenvolvidas
vidas, as zona$ con problemas
(Hamburgo, Sttugart, Lille) sederivados da reconversión indusguen a ser as mesmas. Calquera
trial en sectores como o textil, si-dos índices utilizados mostra as
derúrxico e naval co súbseguinte
diferéncias: Produto Interior Bruaumento do desempregq que, en
to por habitante, renda disponídeterminados casos como no
bel, consumo privado de enerxia,
Ulster, veñen agravar a situación
artigas domésticos, automóveis
precedente.
.
e teléfonos, déficits de infraes-As áreas atrasadas son as que
trutura e de equipamento social,
sofrirán máis a presión -da forza
mortalidade infantil ou número
de traballo excedentáriaí tanto
de médicos e camas por habipolo cese dos procesos migratótante.
rios tradicionais como pola sua
dependéncia respeito das deFRANXA QUE
senvolvidas.
-

'fl..

AGRUPABA AO 10°/o
Vintecinco anos de
DAS ÁREAS MÁIS
crecemento das
RICAS DE EUROPA
POSUIA UN PIB QUE desigualdades
Ainda que no preámbulo do TraMULTIPLICABA POR
tado de Roma, acta fundacional
2,88 O .DO 10°/o MÁlS d!:I_CEE, dise: "Desexosos de rea unidade das suas econoPOBRES. SETE ANOS forzar
mías e de desenvolvelas armoDESPOIS A
niosamente reducindo - as diferéncias entre as diversas rexións
DISPARIDADE
e o atraso das menos favoreciALCANZABA O 3,95'
das", o certo é que, máis dun ·
cuarto de século despois, tais diferéncias subsister:i cando non
se agravaron.
Un estudo publicado por Claudia López Garrido en 1985, e·n
base a dados oferecidos pola
própria CEE e mais polo· Banco
de Bilbao, recollia o crescimento
das disparidades rexíonaís en
Europa no periodo transcurrido
entre 1970 e 1977. Así a franxa
que agr_
upaba ao 10% das áreas
máis ricas de Europa poseía un
PIS que multiplicaba por 2,88 o
do 10% máis feble. Para 1977 a
disparidade alcanzaba o factor
multiplicador 3,95. As diferéncias
entre estados, na daquela Europa dos Nove, ascendian dun 2 a
un 2,65 para o mesmo periodo.
Tornando .como referéncia as
dimensións económicas das explotacións para o ano 19821983; os benefícios por explotación no 10% de áreas máis ricas,
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'MENTRES AS
EMPRESAS DAS ·
AREAS ATRASADAS
SON INCAPACES DE
COMPETIR. AS
· GRANDES
EMPRESAS
PÓDENSE DIRIXIR
AOS PAÍSES DO
TERCEIRO .MUNDO
ONDE: OS GUSTES DA
MAN DE OBRA NON
CHEGAN ASEA
UNHA CUARTA
PARTE'

Segundo un informe
·da Comisión de Política rexional
do Parlamento Europeu

As rexións .cnáis
desfavorecidas deberán
agarda~ un crecimento
tamén menor
"Non todas as rexións poderán
rior, afectarán ás tendéncias
beneficiarse no mesmo. grado
da oferta e a demanda na CE _
da integración dos mercados.
levarán, ' se . non se adoptan
Nas rexións cuxa competitivimedidas de acompañamento,
dade é xa actualmente reducia novo movimentos migratóda deberán agardarsé tamén
rios que, pala sua banda, terán
uns impulsos -de crescemento
como consecuéncia un empomenores que nas rexións máis
brecimento e un debilitamento
potentes: o anterior é aplica- - das · rexións sensíbeis, asi
bel, en particular, ·ás rexións
como unha sobrecarga das inagrícolas rurais, ás zonas peri- - fraestruturas nas aglomeracións urbanas".
·
féricas, ás zonas de montaña
ás rexións insulares e fronteiri~
Dentro desta te·ndéncia nezas; asi como ás rexións ingativa para as zonas periféridustriais en declive". Estas
cas, .entre as que se ericontran
afirmacións, nas que se enas nacións sen estado, sinála-=marca claramente o noso país,
se tamén "con inquedanza",
son vertidas no infor:me "Sobre
"que a· realización do mercado
as repercusións da realización
interior levará a unha forte
do mercado' interior rías re,.
xións menos favorecidas da · onda de novas concentracións
de empresas e pide á ComiComunidade Europea", elabosión qüe investigue con detalle
rado pala Comisión dé Política
as consecuéncias sociais e reRexional e de Ordenación do
xionais destas concentracións
Território do Parlamento Euroe adopte as necesárias medipeo,- cuxo ponente é Carlos
das de acompañamento". lnGaraicdetxea.
sistindo particularmente. "na
necesidade de prever a aplicaINFORME PEDE ción
d~ todas qs medidas, coAOS ESTADOS QUE munitárias e nacionais, axeitapara previr calquer risco
ADOPTEN MEDIDAS das
de desertifi<;ación".

'Q

NECESÁRIAS PARA
- EVITAR NO POSÍBEl
A FINANCIACIÓN
DAS REXIÓNS
RICAS POLAS
POBRES'

No seu primeiro considerando o citado informe recoñece
"que as repercusións rexionais
da realización do mercado interio~ non se investigaron na
suá maior parte ate agora, o .
que orixiria unha inseguridade
considerábel no que respeita á
estimación das consecuéncias
desta política".
· A Comisión sinala tamén . a
nec~sidade de "adoptar oportunamente as necesárias medid~s de acompañamento para
evitar unha maior agudización
dos desequilíbrios rexionais
como consecuéncia do mercad9 interior". Temendo que "a
duplicación proposta dos Fondos estrufurais ate 1993 norí
sexa abando para compensar
as consecuéncias .rexionais
negativas".

Abismo tecnolóxico
"Considerando, sinala o Informe, que que se deu ·en chamar abismo tecnolóxico cuan- .
tifícase en 7 billóns de ECUS
ao ano, para os Estados membros máis desfavorecidos, o
abismo tecnolóxico é entre 3 ·e
1O veces superior ao abismo
económico".
"Os fortes impulsos de crescimento, sim:ila a Comisión da
que é ponente ·a diputado bas. co Carlos Garaikoetxea, que,
fornecidos polQ mercado inte-

o

O Informe pide aos Estados
·membros que, "en matéria de
cooperación económica e mo. netária, adopten as medidas
de apoio necesárias en favor
dos mercados de capitais re.xionais, para evitar no posíbel
a financiación das rexións ric~~ potas pobres -e para permitir que o aforro liberado nas
rexións pobres se utilice de
maneira prioritária para valorar
o potencial endóxeno".

'PARA os
ESTADOS
MEMBROS MÁIS
DESFAVORECIDOS,
O ABISMO
TECNOLÓ:;;__X-IC_O_É_
ENTRE .3 E 10
VECES SUPERIOR
AO ABISMO ·
ECONÓ...:::....M;...;_IC....;;;....0-,-Por último o citado estudo
da Comisión pide "que se leve
a cabo un ambicioso programa
de infraestruturas de transporte que permita a irrtegración
das rexións periféricas, frontei. rizas óu insulares, rexións
ac~antadas ou con graves deficién'cias de comunicación
nos principais eixos de desen-.
volvimento. europeos", esixindo1 asimesmo, "a posta en
marcha dunha auténtica política. de médio ambiente que polda facer frente ao impacto da
integración dos mercados e
das esixéncias do crescimento
económico".
·o
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na Europa dos Doce, eran · de
557,7 ECUS, pero só 9e 23,9 no' -.
10% máis po.bre, o que dá idea
(jas enormes diferéncias éxistentes (Fonte: Bolatín de. Información Estranx~ira)
Tamén · p.ét1a o periodo 1970t977·, é visíbel o estancamento
ou mesmo retroceso das· zonas
máis desfavorecidas. O Sul italiano, Cerdeña, Sicília, Calábria ...
ven descen_d er o .seu PIB por hábitante .. Cerdeña pasa do posto
98 ao 99 no ranquirfg rexional da
CEE, Sicília do .102 ao 104, Calábria estáncase nb 105, pésie á
baixada do seu PIB:.. No Reino
Unido os casos de Gales, Escóciar-e Irlanda do Norte son abon-:
do ilustrativos: Gales pasa do lu. gar 87 ao 93, Escócia do 72 ao
84 e o Ulster ·do. 95 ao 97. En
. ·contrapa~ida as áreas de cabeza ·
distáncianse ainda máis do resto. Alemaña inteira supera ás ºrexións doutros paises, mesmo ás
máis désenroladas. Outras zonas .
deprimidas medran, pero sempre
en menor proporción ás xa privilexiadas.

¡ ).

A incógnita da ·
descentralización
europea

Na Suécia de cada 100 pesetas de orzamento público
o
60 pertencen a entes locais
a:
¡¡¡
(municipais, autónomos etc).
a:
a:
q:
No estado español esta pro(.)
porción só alcanza ao 1O ou
UJ
Eb
12 por cento. Estradas, hosa..
pitais, e escolas réxense na
Europa desde entes descenPIB POR HABITANTE 1985-EUR 12=100 (R~xións clasificadas arde decrecente)
tralizados. Este~ argumentos
sirven a Xosé Maria Gorordo,
PIB/Hab. en SPA
Rexión
Rexión
PIB/Hab. en SPA
PIB/Hab. en SPA
Rexión
vicepresidente para Europa
54 Kassel (D)
::l\.1.5
103.1
108 Marche (1)
da IULA (Union Internacional
23i4
Groningen (NL)
1
55 Toscana(!)
90.3
103.1
109 Trier(D)
de Autoridades Locais) e al195.5
Hamburg(D)
2
56 Utrecht (NL)
89.9
103.8
110 Oost-Vlaanderen (B)
calde de Bilbao, para criticar
159.4
lle·de France (F)
3
57 Friuli-Venezia Giulia (1)
89.8
102.8
111 Kent (UK)
·155.1
a centralización ainda exis58 Clwy,Dyfe,Gwyn (UK)
89.7
4 Greater London (U K)
102.8
112 Northem lreland (UK)
150.4
Darmstadr (D)
5
59 Be~. Sh., Buck,Oxf. (UK)
89.5
102.7
113 Navarra
tente no estado español."INI,
148.7
Bremen (D)
6
60 Aquitaine(F)
89.3
102.3
114 Heref&Worc, Warw. (UK)
INH, RENFE, REPSOL etc,
144.4 ..
· 'MENTRES AS
7
Benin (West) (D)
61 Lanchashire (UK)
89.0
102.2
115 Humberside (UK) .
sinala
a A Nasa Terra, reu8 . Hovedstadsregionen (DK)
142.9
62 Gwent,M.S.W.Glam. (UK)
88.9
101.6
116 Limburg(N) (NL)
EMPRESAS DAS
142.Z
nen máis poder e influéncia
Oberbayem (D) .
9
.63 W-Midlands County (UK)
88.7
101 .5
117 Bretagne (F)
137.0
10 Valle d'Aosta (1)
64 Muenster (D)
88.2
101.4
118 Gelder land (NL)
que os próprios estatutos de
ÁREAS ATRASADAS
135.1
11 Stuttgart(D)
65 Trentino-Alto Adige 0)
88.1
100.3
119 Auvergne (F)
autonomia". "Os partos, por
131.4
12 Luxembourg (G.D.)1L)
SON INCAPACES DE
66 ESus,Surrey,W.Sus (UK)
87.3
100.1
120 Umbria(I)
exemplo, engade, son com130.8
13 Antwerpen prov. (B)
67 East Anglia (UK)
99.7
121 Salop, Staffordshire (UK)
85.7
COMPETl'R, AS. 14 Duesseldorf (D)
. 129.6
peténcia dos concéllos en
68 West-Vlaanderen (B)
84.8
99.7
122 Poitou-Charentes (F)
128.6
15 Grarñpian (UK)
69 Lorraine(F)
83.6
99.5
123 Languedoc-Roussillon (F)
Holanda ou en Bélxica, taGRANDES
16 Karlsruhe(D)
127.9
70 Merseyside (UK)
82.4
99.2
124 Friesland (NL)
mén
de entes locais na Frán17 Mittelfranken (D)
125.4
71 Centre(F)
81 .8
98.9
125 Aragón (ESP)
EMPRESAS
cia, o mesmo que os aero121.4
18 _ Noord-Holland (Nl)
72 Liége prov. (B)
81.4
98.8
126 Limousin(FJ
PÓDENSE DIRIXIR
121.3
19 Brabant(B)
portos. A potenciación do
73 Fran~he-Comtté (F)
80.9
98.0
127 Namur prov. (B)
119.0
74 ' . Dorset, Somerset (UK)
20 Lombardia (1)
80.9
97.7
128 Mainaut(B)
poder local, o poder cercaAOS PAÍSES DO
119.0
21 Zuid-Holland (NL) •
75 Dum &Gal,Strathecl. (UK)
79.3
97.6.
129 Lueneburg (D)
no, adoita a ser máis eficaz
76 . Baleares
118.5
22 Rheinhessen-Pfalz (D)
78.9
97.5
130 Asturias (ESP)
TERGEIRO MUNDO .
e
máis democrática".
118.0
23 Alsace (F)
77 Lazio(I)
97.4
78.9
131 Luxembourg (B)
117.6
24 Liguria(I)
78 Schleswing-Holstein (D)
Precisamente as ideas de
ONDE OS GUSTES DA
97.0
782
132 Cantabria (ESP)
117.1
79. Hampshire, lsle Wight (UK)
25 Cheshire (Ul<)
76.3
97.0
133 Com. Valenciana
acercamento
aos cidadáns e
MAN DE OBRA NON
117.0
26 Haute-Normanaie (F)
80 Noord-Brabant (NL) 74.3
96.8
134 Abruzzj (1)
de solidaridade entre os pe116.6 • .81 North Yorkshire (UK)
27 Rhone-Alpes (F)
96.7
73.5
135
Canarias
CHEGAN A -sER
quenos poderes serian, se116.6
·82 Bourgogne (F)
28 Koeln (D)
96.7
73.0
136 Corse(F)
115.7
29 Emilia-Romagna (1)
83 -Picardie (F)
gundo Gorordo, unha solu96.6
70.9
137 Murcia (ESP)
UNHACUARTA
112.4
30 Hannover (D)
84 Ut~rfranken (D)
96.6
70.7
138 Castilla-León (ESP)
ción prática frente á tradi112.3
PARTE'
31 Highlands, lslands (UK)
85 Norith.,Tyne&Wear (UK)
96.3
69.5
139 lrelandQRL)
ción estatal.
111.6
32 Vest for Storebaelt (DK)
86 Pays de la Loire (F)
95.6
68.1
140 Sardegna (Q
Hoxendia estaría a darse,
111.4
33 Cumbria(UK)
8l PaisVasco
·141 Molise(Q
95.6
67.8
En conxunto todas as áreas
110.6
34 Piemonte (1)
88 Weser-Ems (D)
segundo o directivo da IULA,
952
65.4
. 142 Galicia
que superan a média comünitária
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pliación eº que, dalgun xeito, se
pria para outros entes menorecollia no aviso da Comisión ao
Consello relativo á solicitude ·es- ..-----------------------------·~---------------------------------------------------------------------------------------------~ res como son as rexión~ nacionalidades ou nacións sen
pañola. no que se sinaÍaba que
estado (segundo a terminocoa mesma "aumentarán as disloxia utilizada).
paridades rexionais da ComuniTal hipótese defendida,
dade, ao se elevar sensibelmente
como se ve por alguns seca proporción de rexións pouco
tores dos nacionalismos eudesenvolvidas, con problemas
centrífuga dos recursos, do va." Hoxe existe t.¡n orde económico estado, maniféstase "pola exisropeus, e representada na
de reconv.ersión, situadas en
lor e da forza de traballo, como
europeu· ocidental, ainda que o ·téncia e ·O medre ininterrumpido
Galiza desde os anos 50
economias febles, e por outra,
tamén n·as novas formas de coseu -verdadeiro· centro de gravi- · de desequilíbrios chamados repolo piñeirismo, non é comaumentando as dificuldades de
·dade-áchase tora donoso conti- xionais, netamente apreciábeis · lónización económica das Napartida desde outros lugaun certo número de rexións xa
cións sen Estado".
no mósaicó das Nacións sen
nente, ·na outra beira do Atlántirés. Asi a CONSEO e os secpouco desenvolvidas".
"A nível superestrutural, sinala
Estado, pesie a existir o Fondo
co·~, sinalábase Q .1 O de Marzo
tores nela representados, tepor último o informe . da CONEuropeu de Desenrolo Rexional
de 1986 na Conferéncia de Nañen sinalado expresamente
Diféréncia progresiva
SEO, a combinación entre o
. cións se Estado de Europa Oci- . (FEDER), unha -política comuni ..
que "calquer negociación
marco institucional da CEE e a
centro-periféria ·
dental, reunida en Barcelona e tária de desenvolvimento rexioque atinxa a cada unha das
función
dos Estados membros,
nal
e
políticas
de
ordenación
te.
editados
·
son
cuxos
matériais
nasas nacións taina bilateA progresiva diferenciación entre
implica que as Nacións sen Esbase dunha análise ·alternativa- rritorial nalguns estados memralmente o Estado dominanc~ntro e periféria débese tanto
tado sexan desi:>rovistas de insbros da CEE".
veiculada .através de diferentes
te e a CEE, sen a participaao aumento das q1stáncias xeotáncias de decisión, soberania e
organizacións de nacións sen
"A estrutura interna da CEE,
ción das nosas institucións".
gráficas como á própria revaloricontrol.sobre os próprios recurno terreo económico, responde
e$tado europeas.
lndependentemente de cal
zación do centro que é moito
sos e as próprias variábeis só"A orixe deste arde, sir:ialába · ao modelo centro-periféria", repoida ser o futuro, o que en
máis atractivo para a localización
tainén a CONSEO, é o día se- cóllese tamén no informe elabo- · . cio-~oonómicas internas, de tal
todo caso dependerá tamén
de empresas. O problema agrámaneira que· a mesma superviguinte ao remate da 11 Guerra rada pala .Comisión denominavase coa multinacionalización da
do resultado das presións
véncia das entidades naeionais
Mundial". A sua formalización
da: "O orde económico europeo
economia: mentres as empresas·
exercidas por cada parte, a
áchase ameazada e posta en
institucional máis completa seria en relación coas nacións _sen esprática coñecida até agora
das áreas atrasadas son incapaperjgo, non só no 'terreo econóa
CEE.
"Polo
seu
contido,
sinátado"
da
CONSEO.
"Polo
tanto
ces de competir no mercado inparece dar a razón integramico senón tamén cultural e solase, a CEE constitu.e ·un connon hai nengun horizonte posíterno coas firmas do exterior, as
mente a esta última arguciopol ítico".
xunto estruturado por unh.a ecobel para o desenrolo endóxeno
grandes empresas pódense dirimentación. No .caso galego
As organizacións .vinculadas á
nomía de mercado capitalista e,
e autocentrado'~ e de aí que "o
xir aos paises do Terceiro Mundo
os tratados agrícolas, pesCONSEO non descartaban, ain~polo seu artellamento político,
xogo das tres liberdades consaonde os custos da man de obra
queiros ou indústriais, de
da así, "a máxima utilización das
forma un congíomerado de Esgradas no Tratado de Roma (renon chegan a ser unha cuarta
graves . consecuéncias para
posibilidades existentes de11tro
tados".
· feridas á circulación de mercanparte dos alcanzados nas zonas
o noso pais, acreditan esta
do m·arco do orde económico e
- O espácio asi demarcado, no cias, dos capitais e dos· traballa. meno_s desenvolvidas de Europa.
última versión.
D
político europeo vixente".
O
que se insiren as nacións sen
dores) se traduza na drenaxe
O caso de · Heerema é un claro
_ exemplo neste sentido.
O

por

~

~nha ameaza paré!- as nación·s ~en estado

A-LIZA E M NO

• As celulosas xa teñen- ofieina de coloc~ción (F?áx. 7) • PSOE e,PNG presionan a CG
para qüe non aceit~ a Comisión 1!1vestigadora (Páx. 9) • O reitor ainda non enviou o expedente
do caso Suevos-Touriño ao Consello de Estado (Páx. 9) ·• Plataforma para a -normalización'
do galega no ens·ino (Páx ..9)
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CÁMBIO NA DEPUTACIÓN DE A CORUÑ~ .

O sábado ~udará de signo a presidéncia provincial

·Romay funde a, sua nao
·por problemas de estilo.e de control do ·pp
Nerviosismo e incertidume
son as palabras que mellor
definiron os dias prévios á
discusión da moción de
censura que o PSOE
apresentou na Deputación
de A Coruña logo de que
os tres deputados da CPG
racharan pactos co seu
actual presidente, Xosé
Manuel Romay Beccaría.
O virtual novo presidente,
Salvador Fernández
Moreda, parece contar coa
anuéncia de Francisco
Vázquez, dado que pode
querer dicer que ao PSOE
non lle senta demasiado
mal que o PP se distáncie
de tres diputados
centristas que son bocado
apetecíbel para o CDS.
Esa "versión estatal" do cámbio
producido na Deputación de A
Coruña non é a especulación
máis extendida, xa que todos os
observadores fixan a atención no
bocado que os socialistas arrancan do peculiar mapa centrista
galega para obter a primeira deputación á que teñen acceso na
corta história democrática. Se os
deputados da Coalición Progresista Galega acaban ingresando
no. CDS -como se especula e
se negócia, ainda que nada está
demasiado claro- este partido
rachará as directrices políticas
estabelecidas desde Madrid e

que pasan por facer piña copartido de Manuel Fraga para separar aos socialistas de significativas institucións locais.
De todos os xeitos, na CPG
non hai nada decidido en torno
a integracións futuras e ainda hai
quen aposta por acabar uníndose ao nacionalismo moderado de
CG, partindo que tamén estaba
integrado na CPG.
Se as águas nunca están claras cando se fala de colectivos
centristas, menos aínda cando
estes colectivos -maiormente
rurais- falan de coaligarse cunha forza socialista. Tanto Xosé
Manuel Arufe como Manuel Remuiñán e Manuel Maneiro -alcaldes de Santa Comba, Coristanco e Mazaricos- levan desde
o inicio das corporacións democráticas militando en partidos de
centro e obtendo as alcaldías por
maioria absoluta en todas as
ocasións. O Partido Demócráta
Popular acolleu sempre a estes
"marfanistas" que govemaron a
deputación de A Coruña desde
as primeiras éleicións municipais. Primeiro acodiron baixo a
fórmula da UCE, lago en coalición cos conservadores de AP e
máis tarde baixo as siglas da
CPG en unión de CG e o Partido
Liberal. Precisamente o feíto de
non apresentárense nunca ás
eleicións con referentes máis á
esquerda do que se pode denominar como "centro", constitue
hoxe un problema para os "Manueles" á hora de convenceren

só de Romay Beccaría, senón taméri de Xosé Guiña e outros líderes provinciais conservadores. O
que si xa se fixo público -ainda
que "por erro, frpito ·dunha confidéncia equivocada", segundo
Aruf~ fot un intentó-de soborno
de cen millóns de pesetas sobre
o que non se ap0rtaron probas .
nen se denunciará - a Xustícia
"porque carecemos de argumentos positivos".
A respeito do pacto que se negociou cos socialistas nos días
prévios á discusión da moción,
non transcendeu, poló momento,
máis que o programa de governo
que defenderá que "atende aos
intereses dos pequenos concellos rurais", e parece ser a única
divisa política dos deputados ceMoreda acederá á presidéncia da Deputación grácias ao interese de
pegos. Contra Romay cóQtanse,
F. Vázquez cíe acantonarse en A Coruña
• sobretodo, dous pecados: o primeiro, derivado do seu escaso
dous deputados intégranse na control sobre o seu partido.a .níaos concellei;os que lles serven
de base e que manteñen 11a formación conservadora e o envel provincial, xa que moitos
tón ainda "marfanismo" f.ica minmaioria dos casos a idea de "non
concelleiros populares non faguado con só tres dep1:.1tados
metérense en política" e dedicácian miga de caso cando recerense á simples xestión munici- · que controlan, desde a bisagra,
bian a arde de apoiar a diversos · o pazo provincial da Mariña copal.
alcaldes da CPG -negoCiados a
ruñesa. Segundo Xosé Manuel partires do apoio na cámara proTodas as preocupacións dos Arufe, o feito de que os centrisvincial-. O segundo desliz premédios conservadores de pretas acudisen algunha vez-en coasidencial é menos doado de exsión pasan por explotar ese arlición con AP "non quer dicer plicar, xa que se tra~ dunha
. gumento: o voto da pr:_ovíncia é
que compartamos os ideais concuestión de estilo. Coméntase
de "centro direita", dí continuaservadores".
nos pasillos da Deputación que
mente Xosé Manuel Romay, refese Romay Beccatía se tomase a
Intentos de soborno ríndose a- unha província que
molestia diária · de pasar cinco
elexiu a 13 deputados do PSOE,
Ainda que ninguén na CPG quer
11 de AP, 5 de CPG, 1 do BNG falar de pequenos sobornos aos minutos polo despacho do seu ,
vicepresidente Arufe, non acorrí- ·
e outro do CDS. !mediatamente concelleiros que están poñendo
ria nada.
O
despojs das eleicións munici- trabas ao entendimento cos sopais, a CPG desmémb~ase e
cialistas, sábese de axentes non
E.LJA CORUÑA .

,

T

NOIA

Dous xuícios en oitos dias contra Pastor Alonso

O secretário substituido asesorara o
informe contra a celebración do Pleno
No prazo dunha semán
Pastor Alonso, alcalde de
Noia, foi xulgado duas
veces pola audiéncia
Coruñesa, a primeira por
inxúrias e calúmnias contra
o secretário Alonso Uceda
e a segunda por un
suposto delito de
prevaricación, no que
semella ser a via escollida
polo PSOE e AP para dar
apeado ao rexidbr do seu
posto de alcalde ~O Sean=~· .'li ;:_, _,:.;cidental de Noia,
Vidal Pardo, recoñeceu no xuício
seguido por presunta prevaricación contra o alcalde, Pastor
Alonso, que o informe elaborado
"precipitadamerite" nq que facia
constar_ a posíbel irregularidade
da convocatória do pleno no que
s~. acordou prorrogar a suspens1on do secretário Carrasco Uceda, realizouno contando co "ase-

soramento" de aquela. _
do secretárió e engadímolo á
Pola sua banda o policía muniarde do dia pois que a suspencipal encarregado de citar aos
sión preventiva concluía un dia
concelleiros para o pleno afirmou
despois".
que convocara a todos os conPastor Alonso declarou que
celleiros, pero que alguns non
convocatória- tora comunicada
estaban, polo que regresou ouao secretário antes das tres da
travolta ao seu domicílio.
tarde do 18 de Maio, fixándose·
O proceso contra Pastor Alono pleno para as sete da tarde,
so foille aberto, por denúncia do
afirmando que a auséncia dos
PSOE e do PP, a raíz da celebraconcelleiros do PP e PSOE non
ción dun pleno o 18 de Maio de
lle sorprendeu pois habitualmen1988, no que os dez concellais te hai "un señor deputado. que _
asistentes -BNG e lndependenestá en M~drid e non asiste, ou.tes- acordaron prorrogar a sustro estudando Direito eñ Compensióo nas suas funcións do
postela e que tampouco asiste e,
secretário municipal mentres non
outros, que tampouco asisten xa
finalizase o expediente disciplidesde hai t~mpo".
nário que pesaba contra del.
Perguntado se non lle sorprenA esta sesión non asistiron os
deu que 6 concelleiros non asiconcelleiros do PSOE e PP, agás
nasen a comiocatória, o rexedor
un, alegando que non fo~ari -connoiés declarou que era "unha estrataxema para non asistir ao
vocados.
Segundo
declarou
Pastor
pleno", pois sabia que estes
Alonso, ao princípio o pleno exconcelleiros estaban reunidos
. traordinário
convocado
tiña
nun bar situado frenta á casa
como único ponto da orde. do dia consistorial para "boicotear o
a aprobación do padrón munici- - pleno"-, ao tempo que recoñecia
pal, pero 1'acordámonos do tem;:i que _esta convocatória "non dife-

a

alcalde, Diaz Fornas, recoñeceu
desde o primeiro momento a
perguntas do Presidente da Sa
que era "adversário do acusado", procurando logo, .a perguntas do avogado da defensa, facer un mitin político, sen deixar
que lle foran plantexado os inquérit6s, polo que a defensa tivo
, que derixirse á presidéncia para
que cortase a atitude do testigo.
Diaz Fornas tamén declarou
non ter sido convocado para a
sesión, se ben soupo que un policía municipal estivera entregando a citación.
·
Tamén. explicou ·que el asistira
~astor Alonso
a todas as sesións plenárias
ria da feíta neutros pl~nos".
mentres houbo un secretário noSobre do informe do secretário
meado pola Corporación, "men-_
recoñeceu que no Regulamento
tres non comezou a inxuriarnos
Orgánico do Funcionamento das
e a retiramos a palabra".
corporacións locais, o alcalde é '
O fiscal pede _para Pastor
quen lle concede a palabra ao
Alonso, seis anos de inabilitación
secret~rio cando o cree necesápara cargo público, mentres que
rio.
a _acusación particular eleva a
. pena pedida a- doce anos. Pola
'Adversário do acusado'
\
sua banda a defensa solicita alibre absolución.
o.
O conceilal do PSOE e ante1 ;.::-r

r
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CONFLITO EN CANGAS

A suba da contribución o detonante

Un clima dé enfrentarTiento
. Xerado ao longo ·dos ·anos
Ao comezo perdoñábanlle os ponto álxidb Lois Pena decide a
"En Cangas ocorre como
seus enfad?s súpetos e, _mesmo, remodelación da Alameda Vella,
no 14-D: a xente non ·
segundo afirman, as broncas coa co traslado do palco da música
protesta por unha só
sua muller. · Conseguira facer ~ da estatua de benefactor Soa· causa, senón por un
unha alameda moi bonita e sen- ?<e. Son tamén as persoas de
cúmulo de circunstáncias"; tíanse orgullosos dela, polo que máis id?de da vila- as que encaasi explicaba. un viciño a
tampouco as denúncias da opo- · bezan a protesta e os· vixias para ;
sición de "prepoténcia" por ex- impedir o que consideraban un
postura alporizada· duns
pulsar abs concelleiros ou sacar- verdadeiro atropello . o levantacidadáns, non s~mpre
lles a palabra; de rodillo por non mento da Alameda con noturnientendida desde fóra
permitirlles participar na vida dade, á? seis da mañán.
cando quer verse como - · municipal; de chanchullos urba· causa única a suba da
Os intentos de arranxar o tema
nísticos beneficiando a uns e pecontribución. Esta postura
rxudicando a outros; de enchu- da contribución · han · surtiron
. semella a manlida polo§
fismo colocando no concello a efecto, sobr~ todo pola prepotoda
a parentela, incluida a dos téncia do ' alcalde e o apoio do
vellos libros de história que
seus
concellais... se mellaban · PSOE, realizado máis unha-vez
que
as
afirmaban
publicamente, algo que foi tomasurtir
efecto.
revolucións, as guerras e
. do pola maioria dos vicif.los
A
suba
da
contribución
até as idades históricas,
como unha declaración de gueNen os famosos bandos critican- rra.
tiñan a sua orixe nun feifo
do e insultando públicamente
concreto é único.
Os intentos de arranxar o proLois Pena, era, 'hai 35 anos, b
"Luisiño Bocatorta". Asi lle cham~ban os seus compañeiros de ·
estudos que facian chanza del
polo seu defecto físico. As burlas
seguiron nos seus anos mozos:·
Tempo despois chegaria a ser alcalde de Cangas. Primeiramente
governou en minoría "falabá con
todos, cando non sé enfadaba
era cordial, pero cando cons~
guiu a maioria cambiou totalvoltouse
prepotente.
mente,
Penso que a sua postura de agora, como a sua irascibilidade súbita, de .todos coñecida, débese,
en parte, a aqueles primeiros
ar:1os de acorhplexado". Asi explicaba un psicólogo do Morrazo
o xeito de actuar de Lois Pena.
A maioria dos viciños, incluidos aqueles que o votaron, non ·
andan a buscar as causas dunha
· maneira de actuar que xa' non
queren permitir por máis tempo.

aos concelleiros da oposición,
parecian alterar á maioria dos
·
votantes de Cangas.
Pero todo mudou cando se inteiraron da suba do tipo impositivo a un 20 por cento, o máximo
permitido pota lei. Foron as persoas de máis idade as qúe encabezaron as protestas e o boicot
a pagar a contribución. As asambleas convocadas pola oposición fqron masivas ~ a negativa
a pagar unánime. A postura intransixente dQ po.vo encontraba
na maioria socialista idéntica resposta: total .negativa a modificar
o tipo impositivo. ·
Fóronse crispando os ánimos
espoleados ... palas declaracións
de Lois Pena que afirmaba que
os manifestantes eran "catro gatos" ou ben, "catro putas", "cinco chulos de Vigo" e outras lindeces polo estilo que aguilloaron
o descontento popular.
Cando o ambiente está nun

blema, paixando o valor impositivo ao 1O por cento, como foi
· aprobado, nun minuto, no pleno
do dia 2 de Xuño (día de autos),
resultou contraproducente cara
un_arranxo da situación, pois os
viciños considerárono como un
xeito máis de mentirlles, non só
porque antes afirmaba que el
non podía facer nada no asunto,
que era imposíbel toda baixada
da contribución, senón porque
se deron conta de que_era unha
trampa, pois para 1990 coa revisión catastral pagarían case
igual.
Estes feítos e istas situacións
foron criando un clima de enfrentamento e até de ódio, non só
contra o alcalde e os concellais
socialistas, senón que implica a
uríhas familias que se enfrentan
entre si nun ambíente social enr.arecido e sumamente perigoso
o
para a convivéncia. ·

Reportaxe gráfica: ANXO IGLÉSIAS

De esquerda a direita e de arriba
abaixo, podemos ver a gardas
Indolentes mentres o ferldo tapa
o seu ollo vaciado por un
pelotazo de goma lanzado a
curta dlstáncia¡ evacuación
dunhas das feridas na Colexlata;
vista da primelra carga -a xente
alnda estaba sentada como
pode apreciarse-; aspecto da
manifestación; un garda lmpede
o paso a unha ambuláncla
mentres non remate a carga;
expulsión do concello dos
vlcifios e significativo descanso.

O PROBLEMA TEN SOLUCION

-

A. EIRÉ

Aprenderon a palabra democráqiatarde: E urnas. No'n sei porque, pero, a mín, recor- O problema -mudar da alcalde- de
todo aquelo que se aprende tarde, aprén- dame iso de "até que a morte vos separe" • 1Gangas, ten solucións sen esperar a que
do. matrimónio e os contrários ao divórcio, as urnas o s~paren da sua poltrona:
dese mal, engu.edella máis e úsase piar.
Definen a!?i como anti-democrático, todo pero tamén o de ."Xefe de Estado pala
. A primeira, a sua dimisióP. que, evidenGrácia de Deus".
"
·
o que pretenda mudar o poder·estabelecido, xa sexa local, autonómico, estatal e , Unha eleición plenamente democrática temente, non se vai producir de "motu
é invalidada por actuacións anti-demo- próprio", pero que pode forzala o seu parmáis, se atenta contra o próprio sistema~
crácticas ou corruptas dos elexidos. Por tido.
as mocións de censura son anti-democráA segunda, ·un ha moción de censura
• iso nos sistemas democráticos ocidentais
ticas, os pactos son ·anti-democráticos polo. próprio PSOE - algo seapresentada
o
pavo
ten
outros
resortes,
igualmente
desó cando van contra os intereses dunmellante ao que fixo o BNG ~n Camota-",
mocráticos desde o seu ponto de vista xa,
as manifestacións son anti-democráticas:
que o depositar, cando conveña, o voto cun pacto cos demais grupos se é preci- ·
as fOIQaS, as asambleas, · os paros ... cal.
na urna, comezando pola própria- absten- so.
quer tipo de protesta · atenta contra iso
Estas duas solucións parecen fracasa- •
que eles nomean como democrfioia. Pero ción, plenamente democrática. O povo ten
das, en ,primeiro lugar por- que Lois- Pena
uns camiños, plenamente válidos e lexítise esas mesmas accións suceden en Ponon .quer que "xoguen co pan dos seus
mos para deixar ouvir a sua voz, cambiar
lónia, China, Georgia, Kosovo .., convirtén·tillos", en palabras textuais, e non está
o signo do governo e, até, aos governan. se na eséncia mesma da democrácia, en
disposto a renunciar a un salário que sutes. Cantas folgas teñen derrubado a goelemental direito cidadán.
, .
pera as 500 mil pesetas nos seus diferenvernos en democrácias tan asentadas
Con eses cristais tinguidos de azul tota- . co~o ltália, Inglaterra, Holanda. Cantos tes cárgos: O PSOE tamén se nega a cesalo porque na sua caida pode arrastrar a
litário califican o inte!)to do povo de Can- rexidores locais, pr'ovinciais e -estatis non
gas de mudar de alcalde, como un asalto teñen dimitido ante as ·protestas popula- . máis. dun dirixente e, ainda que fose imprescindíbel recorrer a esta profilaxe para
á democrácia, afirmando que o único viei- · res en toda Europa, palabra.que hoxe lles
prevenir males maiores para o partido, ha-.
ro -'democrático, P?r suposto-- é o das enche a boca á maioria?

beria que deixar tempo para que as cantas do concello cadren como teñen que
cadrar.
Pero existe unha terceira solución que
está contemplada nas actuais leis, concretamente no Artigo 61 da ·Leí de Bases de
Réxime Local: o Senado poderá proceder,
mediante Real Decreto, á disolución da corporación canguesa, ·nomeando un ha xestora até que non se celebren unhas novas
eleicións no concello. Esta iniciativa pode
partir do Consello de Ministros ou ben a
Xunta qa.Galiza pode solicitarllo ao. próprio
Conseno de Ministros.
Como se pode comprobar aquí nen sequer falla esta democrácia formal, senón
que o verdadeiro problema reside na falta
total de sensibilidá.de democrática de Lois
Pena e do seu partido, O PSOE, fiel a· resolver o descontento popular pota vía policial. .
O problema ten ~olución, porqué esperar
a que haxa mortos?
·
·
O prisma azul distorsiona á democrácia.0
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ARQUIVOANT

Unha oficina está funcionando ·na Coruña

Dispararon ilegalmente botes de fume e pelotas de·goma
en lugares pechados e directamente aos viciños

A Gárda Civil cargou minutos
despois de chegar feforios de León
Un home de 45 anos perdeu
un olio ao dispararlle unha
pelota de goma
directamente e a escasos
metros e unha anciana de
74 anos ten a cara
destrozada ao impactarlle
tamén unha destas pelotas
de goma cando estaba
refuxiada no templo. Son
dous claros exemplos, dos
máis. de oitenta feridos, que
mostran a forma de actuar
da Garda Civil en Cangas,
claramente
antirregulamentária que até
lle facia exclamar ao mesmo
Tenente do Morrazo "están
como feras; non podo
contelos".
Eran as 23,20 h. da noite e os viciños permanecian sentados frente
á casa consistorial de Cangas entonando cancións. Unha meia
hora antes chegara de León .o que
r~s~aba dunha compañia da Garda
C1v1I que xa tiña acantonada na
vila, desde a mañán a unha sección da mesma. Ao 'mando viñan
. un Coronel e un Tenente-Corbnel.
A_ esa fatídica hora un furgón policial comezaba unha manobra,
marcha atrás, de aproximación
non se sabe a donde. Na sua carreira atopouse a un grupo de mulleres que estaban sentadas. O
coche non parou e as mulleres tiveron que. levantarse. Acto seguido aporrearon o automóvil policial.
Ah comezou todo. Era o sinal que
esperaban para realizar a carga:
· P~lotas de goma disparadas a
q~e1marroupa, porrazos indiscriminados, culatazQs... que eran
contestados polos .viciños con pe-

dras e calquer material susceptíbel de ser lanzado. Unha batalla
campal en toda regla na que os
gardas, ben pertrechados, levaban todas as de gañar. O seu ímpetu, probado xa en Riaño, Reinosa ... , fixo que os veciños se refuxiasen non interior da ex-colexiata. De pouco lles valeu, foi como
unha ratoeira. Os cristais do rosetón foron acribillados a balazos, as
pelotas de goma lanzadas ao interior rompendo confesionár=ios e
chegando ao mesmo altar maior.
Sen posibilidade de escapar ian
caindo feridos, un tras outro , até
que SanGrabiel, concellal de EU,
sacou o pano branco de rendición
para poder evacuar aos feridos.
Pero a rendición foi só temporal.
Os incidentes continuaron até a
mañanciña e houbo momentos en
que os manifestantes, despois de
dar logrado tomar a "cota das pedras", situada na Alameda, tiveron
acorralados aos garda~ que acabaran pelotas de goma e botes de
fume. Coa chegada do avituallamento continuou a "guerra". Agora as persoas de idade_xa cederan
o protago11ismo aos máis xóvenes.
A noite deixou atrás a máis de
oitenta feridos, 4 de gravidade,
trinques rotos, latas, pedras, madeira e casquiños de balas palas
ruas. A batalla acabara. As forzas
retiráronse aos seus·- cuarteis. A
guerra contin~a.

Multitudinária
manifestación
Ao día _seguinte á calma podía
cortarse até con un coitelo de
pau. A oposición ·canguesa, -os
viciños, afirmaban que n0n querían ver pola vila ao Bocflechón.
Poñian a· dimisión · como única ·
solución pos íbel. Polo serán ce-

Con_tratación_
clandestina para a
·cel.ulosa das Pontes
Mais dun milleiro de·
traballadores en paro ou
empregados de
compañias auxiliares de
Endesa, teñen xa pasado
por unha oficina
"clandestina" de A Coruña,
desde a que
presuntamente se realiza
a selección .de. persoal
para a futura planta de
celulosa que se pretende
instalar na localidade de
As Pontes. Era a "guinda"
que faltaba na operación
de intoxicación informativa
entorno á fábricq_ de papel,
para xerar na vilª pont~sa
un ambiente favoYábel á
ubicación da nova
indústria.

lebrábase unha multitudunária
manifestación na que quedaba
patente, por se alguén non o tiña
claro, o sentir do povo de Maria
-soliña.
Mentres tanto, unha unidade
especial dos gardas rurais ocupan a casa· do concello. Os veciños, á porta, ocupan a praza
para impedir que o alcalde volte
ao axuntamento. A compañia especial de León segue acantonada nas proximidades da vila ... as
-asambleas veciñais reafírmanse
na postura: ·"a única soluéión,
Bochechón dimisión"; o PSOE
fai ouvidos xordos e segue a.
manterlle o apoio ao alcalde,
polo menos até despois do dia
15; intentanto desunir á oposiA mencionada ·oficina, da empreción, negociando coa direción do
s~ "Forestal del Eume" sita na
PP e PSG-EG.
rua Manuel Piñeiro Pose, en ToSerán as eleicións europeas as .
rre San Diego
6, 3° C de A Coque fagan albiscar, polo menos,
_ruña, recolle as solicitudes dos
unha saida, á,§ituación. A oposidesempregados residentes nas
ción quer apresentar estas votaPontes, que desta maneira saen
cións como un referendo contra
ilusionados pensando na posibio_ alcalde. Parte. do comité -do
lidade de acadar por fin un posta
_PSOE do Morrazo tamén agarda
de traballo.
esa data para intentar forzar a diUnha peculiar enquisa se lles
misión de Lois Pena. Os primeifai cubrir ás persoas que acoden
ros intentos xa se produciron hai
ali en · demanda de emprego,
un mes, pero rexistouse un pacto
nunha folla na que non figura
coa . direción até "despois das
.membrete de nengónha empresa
eleicións" para non perxudicar
e· que se abriga a. encher sen
eleitoralmente ab partido.
nengun -tipo de .aclaración. As in-A intransixéncia dos viciños a · ,. dicacións do · petsoal do "piso
a~eitar calquer saida que non
franco émpresarial" son dispares
·sexa a dimisión do alcalde e o
e c,ontraditórias, xa que a alguns
clima de enfrentamento, demanse lles indica que simplemente
dan unha soluéión máis · alá de
·se trata dun inquérito mentres
componendas de cúspides (que
que a outros se lles sinala ·que
, non van ser aceitadas polo pavo)
consiste nunha pre-seleccióñ de
e de chamadas á abstención
per~oal para a celulosa.
eleitoral. O PSOE ten a culpa do
Como xa se está convertindo
acorrido e a ·responsabilidade de
en usual nestas probas de se.lec. porlle, canto antes, fin a ista inción de traba:lladores, non faltan
sostíbel situación.
·
o
as clásicas pernuntas en torno á
afiliáción sindical ou política, -anA.E
teriores .traballos, ou aos nomes

nº

dos actuais mandos nos casos
dos empregados das auxiliares
de Eridesa. Un auténtico interrogatório en torno ao carácter persoal e á vida de cada traballador
completan o ·cad~o · dunha opera.ción que, en todo caso, parece
prematura, dado que nen o grupo Cepafesa nen Industria Río
Oro, nen conxuntamel)te nen por
separado, teñen .ainda redactado
un proxecto industrial da celulo·sa, e non contan, por suposto,
coas pertinentes autorizacións
·
oficiais.
Eurogalicia Forestal, Forestal
do Eume, ou Forestal del Atlántico, son alguns dos nomes que
aparecen rodeando
proxecto .
d_a celulosa en que 'aparecen claramente os promotores de cada
unha das sociedades. Non obstante, alguns dados apuntan á
posibilidade de que exista ·xa
unha decisión clara de instalar a
indústria
contaminante.
Por
exemplo a empresa Forestal del
Atlántico, ten xa mui avanzada a
sua proxectada ubicación dunha
planta de colas en Mugardos,
tendo xa asinado co Concello
mugardés un convénio para as licéncias de obras, e mercado os
terreos correspondentes a carón
. da planta desgasificadora. Polas
características da fábrica -que
xa apresentou o proxecto industrial n'O municipio-- e pola coincidéncia coa outras· similares en
distintas cefulosas, todo parece
indicar que a sua instalación en
Mugardos decidiuse contando
xa coa prevista construción dunha fábrica de papel na. veciña localidade de As Pontes. A "operación cos .desempregados", a fábrica de coia, ou a inusitada propaganda "ecoloxista" que desde
. hai dias innurida as páxinas dos
xornais desde Celulosas de Pontevedra, son algüns· apuntes que
parecen debuxar un horizonte
contaminante para a vila de As
Pontes _e para a comarca de t.errol.
o
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AOPOSICIÓN SUEVOS

QAFFAIRE DO XOGO

Senténcia
contrá Ana Yabart

Randulfe disposto a

A Universidade
ainda non enviou
ao Consello de
Estado o
expedente
De derrota do Rector é
calificada nos ambentes
académicos a senténcia
dictada por un tribunal de
.Santiago que condena, en
rebeldía, a Anna Yabart
Sterling, por-discriminación
cara a Ramón López
Suevos, no longo
contencioso, ainda sen
resolver, que se arrastra
desde hai anos na
oposición suspendida para
proveer a cátedra de
Estrutura Económica da
Universidade Galega.
Cando López Suevos apresentou
esta demanda, admitida a trámite polo Xulgado e portanto con
base de litíxio segundo o tribunal, o Rector declarou que era
unha manobra para poder revocar a un membro do tribunal da
oposición. Se xa daquela era óbvio que o tribunal entendia que
habia motivos para o xulgamento, a senténcia ven deixar, máis
unha vez neste tema, en entredito ao rertor Pajares, por canto se
chega a afirmar que é precisa
unha
indemnización
-cuxa
cuantía non se fixa- a López
Suevos. Se xa a suspensión da
oposición tivera que darse a instáncias dun decano de Madrid,
que evidenciou a postura de Pajares, a senténcia abonda na
mesnia liña.

Pendentes do
Consello de Estado

GALIZA EMUNDO
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máis probas·no Parlamento

PSOE e PNG presionan a Coalición , Galega
para que non apoie a Comisión ·de ·Investigación
Cando parecía que o
affaire do xogo seguiría
unicamente a via xudicial
propiciada pelas tres
querellas interpostas
contra Bustamante e
Martínez Randulfe, o
parlamentário do PSG-EG
pretende que o Parlamento
non dea o caso por
pechado, para o que
pensa aportarlle novas
probas da presunta
corrupción.

·dirixirse aos tribunais se eles abdican da sua de investigar politicamente, "dada a trascendéncia
política do asunto;'.
Afirma tamén qué a mesa' non . ·
acertou no que é "a sua misión e _
responsá9ilidade".
·

Comezan as dilixéncias
xudidais

O PSOE, e PNG están a presionar
ao seu sócio de Governo, CG,
para que non preste o seu apoio tema poñeria en perigo ao Goá iniciativa de criar unha comi- verno, e o interés partidário de Bustamante quéixase
sión investigadora sobre o xogo, esclarecer a relación de Barrefro Tamén Luis Bustarnante se surtanto as novas denúncias reali- Rivas en todo o affaire.
prende nunha carta remitida .ao
zadas por Luis Bustamante,
Para acabar de "decidilos" · Presidente do Párlamento,- Tocomo o coñecido por "Caso Ba- Martínez Randulfe anúncia que más Perez Vidal, de que valoranrreiro". Coalición Galega xa tiña vai apresentar máis probas sobre do a Mesa do Parlamento que
anunciado, e solicitado con ante- a presunta corrupción, ao tempo éxisten moitas deficiéncias nas
rioridade, a criación desta comi- que afirma que na transcripción gravacións, non foi éhamado .
sión pero agora, dadas as pre- . do Parlamento existen lagoas in- para realizar calquer aclaración,
sións dos seus compañeiros' de comprensíbeis, afirmando que algo ao 'que se oferecia no seu
pacto, existe división mesma- na primeira das titas, nos textos escrito.
.
men1e no seo do partido entre o do Parlamentó, falta alomenos
Ao mesmo tempo láiase da
que consideran a debida fideli- un fólio e medio, non indicándo- imaxe que criou del a opinión púdade aos coaligados, que afir- se tampouco o nome dos depu- blica, e pergúntase por qué a
man que unha ruptura neste tados que conversan.
Mesa lle recorda a obrigación de ·

A denúncia apresentada polo Director Xeral de Xustiza, Xavier
· D'Amorín,_ contra Bustamante. fai
que o Xulgado Número 3 de _
Compostela chame a declarar
nos próximos 9ias aos pdncipais
implicados no affaire, entre eles
aó ConselleiÍo da Presidéncia ·
González Mariñas.
Poi.a sua banda a querella contra Martínez Randulfe, apresentada por António Olives e Fernando Martínez será vista, dado
o seu aforamento de deputado,
no uso das suas funcións, polo
Tribunal Superior de Xustiza da
Galiz~. estando ;3.inda por determinar a vía que vai coiler o sumário e o cariz que lle queren dar
. os encausados, ainda que estas
demandas poderian converterse
nun verdadeiro xuício contra o
O
xogo.
4

A.E.

ANÚNCIO DE NOVOS ENCOROS

Asi o consideran diversos sectores

As. notícias sobre os encaros de-Návia, globos sonda
Os artigas aparecidos na
prensa astur nos dias
pasados sobre os encaros
do Návia,afirmando que o
Consello de Administración
de Hidroeléctrica del
Cantábrico decidira
comezar xa a construción
dos encaros, sectores
relaccionados co tema
como "artigas- sonda" para
ollar a reacción dos viciños.

méios de comunicación recollian
a suposta notícia de que reunido
o Consello de Administración de
Hidroléctrica ·do
Cantábrico
acordara comezar de imediato a
construción dos dous encoros
naviegos.
Esta nova non foi confirmada
por nengunha fnote e tanto Concello como Deputación e Xunta
negan ter nengun coñecimento
oficial deste acordo.
Todas estas notícias o que si
están a causar é unha espécie de
psicoses na povoación que se
olla como cunha soga ao pescozo sen saber cando lle "sacarán
o rio de embaixo dos pés". Esa·
incertidume "é a pior tortura que
podemos vivir", segundo os viciños, causando unha espécie de
estancamento no desenrolo da
zona, xa de por si deprimida, e

até numersos trastornos psíquicos nas persoas.
Hai quen· afirma que os contínuos · rumores, notícias e desmentidos forman parte da cam. paña para acabar coa resisténcia
veciñal que "xa dunha vez pedirán, como os condenados, que
os rematen xa, pois é máis o sofrimento, o temor, que a própria
marte en si". ·

Cando a suspensión da oposición en Madrid, o asesor xuridico
da Universidade afirmou na
prensa -26 de Outubro pasado- que ia enviarse o expedenAinda asi maniféstanse todos
te ao Consello de Estado a quen
dispostos a defender "con unllas
segundo a Lei de Procedimento
e dentes" as suas terras, en paO alcalde de Návia queixábase
Administrativo , competen o tema
labras do alcalde.
hai
uns
dias
dos
cortes
constanfinalmente. Pois ben, segundo as
eléctrica
que
sofre
tes
de
enerxia
O BNG recorda nun comunicanooas notícias ainda non se deu
a zona, existindo algunha parródo que "tanto o presidente da
curso a esta documentación polo
quia que leva unha semana sen
Xunta, F. Albor, como o do Parlaque un dos procesos políticosérvício eléctrico. Mentres estas
mento, Antón Rosón, prometeacadémicos que máis teñen conron á Coordenadora Anti:.embalvulsionado a nosa Universidade notícias aparecian nos diários
galegos, ao outro lado do Rio
ses, no ano 85, que a Xunta se
nos dous últimos anos, permaNávia, na parte asturiana, os
ia opor $ construción destas prenece neglixentemente parado.
A difícil posición do Rector PaNORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
jares, a quen xa non é a primeira
vez que os tribunais de Xustícia
poñen en evidéncia, agravariase
políticamente en caso de prolonagr sine die a situación. Ainda
en plena campaña eleitoral poucos foron os pronunciamentos
sobre o significado desta senténcia, que para López Suevos "satisfáceme moralmente e reforza a
miña postura á que o rector, can- O pasado fin de semana ·
tério de A Coruña, diversos con- vese · lugar, con " documentos
do apresentei a demanda, califi- celebráronse as 11
. cellas, entre eles o de Fene, e diante, nas próprias Xornadas,
cara de gratuita".
AS-PG atenderon a un chamado mais só foron estes os textos
Xornadas sobre
Débese sinalar que Ana Yarealizado por Nova Escota Gale- dos que se pudo dispar. · No
Normalización Lingüística
ga no curso das Xornadas pará transcurso das mesmas o PSGbart, deputada que foi do Partido
no Ensino, organizadas por formar de imediato un . grupo de EG tamén ·apresetitou as suas
Liberal e hoxe nas filas do CDS
fol condenada "en rebeldía" por Nova Escala Galega. Do
traballo que elabore unha .alter- · considerpcións ·sobre o tema.
non se apresentar ao xuício. O · encentro saiu un grupo de
natia 1.mitária para apresentar en
A idea comun ·da-qúe se parte
diversos
foros, á· administación e é ter un modelo alternativo ·qÚe
trc¡iballó, no que se integran
o Parlamento, nun esforzo co- poder contrapor á situación que
CHAMEAO
diversos colectivos
mun por avanzar na normaliza- se propícia desde os estamentos
pedagóxicos, partidos e ·
TLF. (986) 43 36 24
ción da nosa língua no ensino.
educativos. Segundo pudemos
concellos, que tratarán de
O documento base, apresen- saber as diferéncias de critérios
E SOLICITE
elaborar unha .alternativa
tado por Nova Escola Galegar fundamentais son sobre a' análiAS NOSAS TARIFAS
unitária para o uso ·
tiña xa unha alternativa no apre- se da situación lingüística, acer- ·
polo BNG e outro da Es- cándose posicións no tocante á
PUBLICITÁRIAS
• normalizado do galega no sentado
cala de Maxistério da EXB en A realidade práctica.
ensino.
·
A ROSA DBB.A
Coruña. Semana~ antes os orgaPERIODICO GALEGO !;EMANAL
BNG, PSG-EG, CCOO, o ICE da nizadores dirixíranse a diversos A intención da comisión eleita
Universidade, a Escola de Maxis- colectivos para que o debate ti- pasa por elaborar prontamente a

sas". Non saben, di o BNG, se
cambeou o PP ou a r:tova Xunta
do PSOE.
O BNG insiste en que se faga
un · Plan Especial de Desenvolvimento para a comarca do Návia.
Nel =estaría a estradq de comuni.cación con Asturias, pola que levan agardando tantos anos, tantos como sofrendo a ameaza dos
encoros.
Lembra o BNG que agora
aqueles anúncios que intentaban
que non se consumira enerxia
eléctrica ("se vostede pode pa·galo ... ") deron paso a outros que
incitan a este consumo, ao tempo que denúndan os cortes de
enerxia na comarca :do Návia como se asi quixesen- obrigalos
a pedir os encaros- e noutros .
lugares como Portomarin, ane. gado polo_ encoro de Belesar: O

Con Nova Escala Galega, AS-PG, e diversos colectivos., concellos e partid9s

Formada unha plataforma para .e laborar un -proxecto
de normalización do galega no ·ensino

-..-

•••••••••••••••••••••••••••

·alternativa e discutila proximamente aproveitando a celebración durante o verán de diferentes ericontros pedagóxicos, e
mesmo estudan ter albiscado
unha plataforma que se estude
na próxima asam.blea, o 17 de
Xuño, da Mesa pola Normalización Lingüística.
En xeral as impresións das
persoas que consultamos son
optimistas e copnsideran que é
factíbel unha nova ·frente de traballo para a introducióri normalizada do noso idioma no ensino .
Até agora son públicas as plataformas da Nova Escola Galega
- récollidas nun pequeno folleto- e do BNG no último número
do seu periódico "Benegá". · O
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Joan Manuel Tresserras,
-director da revista Esprai.e
Enrie Marin í Otto,
·
colaborador destacado
desta publicación da Crida
. a la Solidaritat, aportan
nesta entrevista elementos
. para comprender
evolución desta frente
cultural dos Paises Cataláns
que progresivamente .
adquire as características
dun partido radical. ·

a

'O nacionalitarismo -define aos partidários da autodeterminación e oponse
ao nacionalismo de Estado'

Joan ManuelTresserras/Enric Marin i Otto
•

G. LUCA DE TENA

Que novas aportacións á definición política da Crfda a la Solidaritat resultan do recente congreso de Valencia?
A Crida la Solídaritat é un ·movemento cívico que xa ten alguns
anos. Nos comezos era un movemento popular de grande amplitude no que confluían moitas identidades con· preséncia de ·diversos
· partidos e un caracter nótábelmente unitário dentro do nacionalismo. Progresivamente foi ocupando un espáoio que se poderia
definir máis claramente no espectro de esquerda, a6 tempo que
perdía aquil caracter aglutinador e
mobilizador de amplas capas ·da
sociedade catalana na medida en
que mOitos dos intereses destas
capas sociais xa estaban recollidos polas institucións e por outros
grupos políticos.

a

Arestora, o que fai Crida é intentar definir· un espácio político radicar polo que reorienta as suas formulacións políticas e sobretodo a
sua formulación organizativt;l. Entre .as organizacións de masa, a
Crida está a se configurarse como
a organiza~ión de masa e de bases que toma · como. elementos
inspiradores da sua políticá o ecoloxismo radical .é os plantexamen· · tos nacionalitários. A partir destes
elementos tenta construir un discurso · político de esquerda que
poida proporcionar un discurso
político de carácter 9 1obpl a moví·mentos que aparecen como marxinais ou sectoriais.
Pode acorrer que uns se dean
mobiHzado nó día do patrón, outros no Día Internacional da·Muller,
outros no diado medio ambente,

outros no día da patria ou ·no día · pecífica. Desta maneira a defini- O noso punto de partida é unha
que haxa unha convocatória con- ción da Crida pasará de ser funda- análise sobre a situación catalana
tra da OTAN de caracter anti-mili- mentalmente ideolóxica a se con- no que pensamos que se ten de
tarista. É difícil conseguir _formula- cretar en obxectivos políticos con- plantexar unha fórmula de intervención política diferente da que
cións de carácter global que po- cretos.
tiñamos até o de agora. Que a bañan en comun todos estes grypos.
talla política fundamental de CataNestes momentos podemos reco- A batalla da cultura
lunya ten lugar no eido da hexeñecer·a existénci.a de movementos É a conversión dunha frente nun
monia cultural; que este é un tede carater sectorial que elabma- partido.
ron fragmentos dún discurso político de esquerdas .pero que non 8
capaz de proporcionar un discurso de caracter global nen é capaz·
de aglutinar un proxecto. político
de carácter global. Non quer dicer
que a Crida quera asumir esta responsabilidade pero si intentar dar
coa atitude, as fórmulas organizativas e a apertura de frontes específicas que permitan incidir nestes
paña como esta do catalán na
Non pode ocorrer que Catalán
grupos e poñelos ·en relación e
Europa. O que queremos evitaré
quede secundarizado no desencontribuir a ese tipo de formación
o perigo de quedarmos convertivolvemento do ensino de línde masas, dé clase, de esquerda,
dos outravolta nunha língua de
guas da CEE que contempla a
de caraiter nacionalitário. Esta
ámbito doméstico.
Reforma· de Solana?
descripc{ón corresponde .co momento de transición no que se
Na área do catalán . podemos ·
No tema do Catalán na Europa
atopa a organización. Hai un mes
disting~ir tres realidades diferenhai unha razón propagandística
_que se celebrou en Valéncia un ha
ciadas, segundo que nos refiraevidente. Do que se trata é de
asamblea nacional na que quedamos ao que pasa no Principado,
prestixiar a língua. Se Eur0pa reron sancionados ur:iha série de donas lllas ou no País Valenciá. Nas
coñece o idioma teremos gañacumentos de importáncia sobre
lllas, a situación pode-comparardo definitivamente a batalla do
estratéxia -e organización. Estes
caraiter doméstico da língua: _ se· á do galega. O nível de uso
textos van server no· vindeiro mes
social .é moito máis alto per:o o
será logo a língua qo poder. O
de Outubro no que se van aprobar
prestixio é menor; no Principado
poder está en Bruxelas e se Brupuntos de intervención política esa língua ten mais prestíxio social,
xelas .,ta!a -catalán quer dicer
pero hai una parte da pqvoación
que ... E un obxectivo contraditó·
que non a emprega socialmente:
rio pero nun plan imediato apareenténdea e fai un l,ISO pasivo
cia claro. lsto fará posíbel unha
',A• CR/QiA. TOMA
M
:M
dela, especialmente na área de
certa política trilíngue: segui~á o
Barcelona e na área industrial.
ensino ·do castelán, inevitabelCOMO ELEM
. ENTOS.
.
Con todo, en toda a área indusmente, a loita polo catalán contiINSPIRADORES O
trial de Barcelona o castelán é
nuará con máis intensidade e taimprescindible para -todos pero
mén parece evidente que progreECOLOXISMO
non o é o catalán. No caso do
siamente se vai implantar o _inOS
_R_A_D_IC_A_L_E______
Pais Valenciá, e sobre todo na
glés. Precisamente a preséncia
ELEMENTOS
importantísima do castelan e do . área de Valéncia e Alacant dase
un prqblema de·talla de prestJx.io,
inglés fpcia necesária unha camNACIONALITÁRIOS'

rreo no que a esquerda está a perder sistemáticamente posicións e
o nacionalismo quedou absorbido
polas posicións dos pujolistas e
de Convergéncia i Unió. Daquela
queda aqui un terreo virxe para a
intervención no que estaban a
asomar moitos movementos fragmentários. Neste terreo é no que

pensr
rxudic
entáric
rácter
alculat
ento e
ujol po
que
polo

'O ·1evar o catalán a Europa
·ten unha intención propagandística e de
prestíxio ·da língua'de animadversión e de falla progresiva de uso social. Por todo
isto era importante a batalla do
catalán na Europa. E a da escolaridade no caso do Pais Valenciá era decisiva porque sen escala non hai xeito de prestixiar a
língua. O impacto que so~r~ ?
Pais Valencia pode ter a of1c1ah ~
dade do catalán na Europa e enorme. Hai unha parte da povoación que pode decidir apuntarse ou non á língua, segundo a
utilidade· e o prestíxio que lle
poda ver nas institucións europeas.
O

'QUEREMOS EVITAR
OPERIGO DE
QUEDARMOS
·CONVERTIDOS
NUNHA LÍNGUA DE_
AMBITO DOMÉSTIC[
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'C1u ENFRENTASE

etc ... Que o teu proxecto non é o
do.Estado-nación senón unha afirmación cultural diferente e que
apostas políticamente por outra
nacionalismo que non tende tanto
a criar un Estado como á defensa
duns princípios de autodeterminaéión e en xeral priníipios de qarác:..
ter liberador. Pbr iso pensamos
que nacionalistárismo poderia ser
un conceito alternativo que poderiamos comezar a empregar por
gañar calidade ,nesa distinción.
Dentro do nacionalismo de direitas tedes "talado de vacinasque
impiden as tendéncias progresistas.
Sí. As expresiórís nacionalitádas
na · Catalunya, no conxunto dos
Paises Cataláns, e probabelmente
fóra, teñen problemas internos
para a construción do seu discurso político e do seu proxecto. Fallan as tribunas sociais axeitadas
para convertir iso nnun discurso
con preséncia pública e por isa
non hai capacidade de intervencuón. lsto é máis grave cando resulta que por causa de non ter
esta disponibilidade de tribunas
que permiten chegar a moita xente
a resposta poi ítica pódese producir por estereotipos. O nacionalismo catalán xerou uns estereotipos
que están relacionados na sua
maioria ao que significa o pujolismo. O pujolismo recolle unha opción dentro do abano do nacionalismo qu~ se caracteriza por ser
conservadora, reaccíonária, epidérmica e fortemente baseada en
espectáculos simbólicos e folcklóricos. Son aspeitos dunha resisténcia pequeno-burguesa criada
durante os anos do franquismo
como manifestacións de sobrevivéncia cultural perante o estado
autoritario: Pero estas formas non
conectan direitamente co .acervo
mais radical da tradición popular
catalana, nen coas novas clases
populares de Catalunya neste intre. Daquela, na medida en que se
aceita como boa a imaxe do nacionalismo que dá o Pujol, vémonos na obriga de explicar no primeiro que causa non é o noso nacionalismo.
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Nestas cond1c1ons,
un ha . d as CUN l,NIMIGO CLARO,_
andes dificulda9e:s que ten:ios ~
rtir do patrim~rno da ,C:nda ~ QUE E ALTERNATIVA
rno orientar a intervenc1on poll- NACIONALISTA DE
a. Agora mesmo a Crida é coñeaa e ás veces sobre-valorada no ESQl)ERDAS,E
u potencial real, porque prota;- DECANTASE POR
niza accións espectaculares. E UNHA ALTERNATIVA
pouco o que lle pasa a Greenace, que ten feito accións ~en SOCIAL-DEMOCRATA
ndo nos meios de comunica- · ESPAÑOLISTA'
ón. Pero o feíto é que a Crida é
ha organización reducida que
n unha certa implantación nal- O rexionalismo de CiU
nhas partes do país, pero que Que clase de relacións mantén a
trata dunha implantación a par- Crida co Governo Autónomo?.
de dobles e triples militáncias e , Estas relacións forman parte do
ue mobiliza a partir de campañas pragmatismo da Crida. Básicancretas.
mente trátase de aproveitar as
contradicións do Governo. Porque.
é un governo ao que lle compre leopcións concretas
ero vos tedes asistido a unha~ xitimarse, e de feíto o único que
eccións con Esquerra Repub/J- lexitima hoxe a Pujol perante o
Povo de Cataluyna, é un pretendina.
do nacionalismo. Pe~o naturalde darse a relación con persoas mente ese nacionalismo é inconncretas de Esquerra Republica- secuente. O que se fai logo é
pero non se. pode conside~a; aproveitar as contradicións entre
rnpromiso ele1toral. O que s1 e unha apariéncia nacionalista e
o é que persoas clave da or- unha prática política estritamente
ización tomaron partido por rexionalista. A iniciativa O Catalán
cións concretas. Por exemplo, a Europa endexamais sairia deles
1 moita xente da Crida que o que pasa é ·que como din que
oiou a Herri Batasuna nas elei- son nacionalistas non teñen máis
ns ao Parlamento Europeu, remédio que asumilas. De feíto
o non dunha maneira oficial.
non farán nada por impulsalo. Daquela, que é o que tan? Deixar que
outros turren polo carro. Pero
unha vez posta en marcha o proBATALLA
grama, CiU non terá mais remedio
que apoiar financeiramente á camNDAMENTAL DE
paña. E se a campaña custa un
millón? O obxectivo é conseguer
que dean dous porque serán de
GAR NO
grande utilidade. Despois hai toda
O preceito básico de non conducir nización , un dos obxectivos que
unha história da relación entre a
IDO DA HEXEMONIA
nunca un exército contra _o próprio propuxo foi o de apartar ao EPL do
Crida e CiU
ULTURAL'
entorno territorial dos soldados funcionamento político de ba$e.
. Nos comezos o Pujolismo tenta
que o compoñen, é unha das notas No ano 1969, por exemplo, a metasolidariedade da Crida conver- de manifestar a sua hexemonia e
perdidas
na torrenteira de informa- de do Politburó estaba formado
e lago nunha forza que os in- chega a deseñar unha conceición
ción sobre China que mellar poden por militares mentres que hoxe só
instrumentalizadora,
por
momeneses da direita se procupan de
situar a natureza do poder riun país dous dos 17 sítios están en poder
mbater. Por exemplo,. cando a tos, da Crida. Isa pode ser certo.
que ten feito unha revolución so- da milícia. No governo Deng, a
usan de se beneficiar ás agaO problema é que asi que adcialista. O ·que xa quedará para a educación dos cadros do EPL
adas de fondos da GeneraJitat. quiren conciéncia de ter esta hehistória como a matanza de apartarase, como o -resto do país; xemonia e por outra banda a Crida
Tián'anmen, o feito máis violento e da ideoloxización extrema dos
penso que aquel obxectivo de avanza na sua definición política e
de maior alcance político desde o tempos da Revolución . Cultural e
rxudicar á Crida era comple- elimina ambiguedades, esta insremate da guerra e a instaiación do nos programas de ensino tentábaentário. Era unha manobra de trumentalizacion é máis difícil. Ou
'PARA QUE CALLE
primeiro governo de Mao en Bei- se lograr unha visión do mundo e
rácter eleitoral bastante claro. dito doutra maneira: para nós,
xing (1949),.. foi posíbel grácias a un da sociedade china moito máis cr!lculaban que habia un procedi- cada vez é máis difícil aproveitar UN CATALANISMO
traslado de tropas da -Manchuria, tica e aberta. Na longa· espera de
ento de facer perder votos ao estas ambiguedades e contradicMAIORITÁRIO
DE
TIPO
dirixidas por un xeneral da vella l'ian'anmen aducíase este cámbio
ujol pola banda daqueles votan- cóns. Primeiro , porque teñen megarda. Nunca antes o Exército. Po- dos oficiais como garantia da idens que estando dispostos a vota- nos vergoña de aparecer como re- RADICAL COMPRE
pular de Liberación (EPL) tivera tificación das tropas coas protespolo seu ídeario conservador xionalistas. Segundo, porque eles
RESGATAR O
unha intervención como esta.
tas dos estud.antes e como garann aceitarian a sua condición de se enfrentan cun inimigo claro e
MONOPOLIO-DA
tia de que nunca se poderia produtriota catalán. Daquela, a ma- real que é unha alternativa nacioDe súpeto, as conxeturas sobre cir violéncia do EPL contra do
ira de apresentar ao Pujol como nalista de esquerdas, xusto na IMAXE QUE TEN A
o fracionamento do poder, traslá- . povo. Con . todo, Oeng conta co
persoaxe ambiguo que no fon- medida en que eles se decantan
BURGUESIA'
danse á situación do exército. Para apoio dos chefes das sete· rexións
era máis catalanista do que se por unha alternativa social-demóo leitor occidental, afeito ás imaxes militares chinas, segundo o~ aconensaba e que podia quedar crata españolista.
das armas en conflitos civis nos tecementos da praza de· Tian'anAsi vémonos de cara a un doble
mo sospeitoso de facer manapro'Jlemaó pola falla de tribunas
paises capita.listas, non é de uso men, protagonizados pola oivisión
ras clandestinas como pasarlle Duas clases de
para explicar o teu' nacionalismo,
unha· manifestación , estudantil á da Manchuria coa óbviá anuéncia
rtos á Crida. Esta campaña pocando finalmente tes unha, veste
que se suma a própria policía nen do resto do exército, mostraron.
.
ia facer'le perder aqueles votos nacionalismo
na abriga de pasar duas horas a
a idea de que unha división armada
·o firme aliado de Deng, 0 presiue nos ultimas anos lle foi rabu- Como se pode definir a oposición explicar que ti non es o que é o
·enviada a disolver unha protesta · dente lang Shankun, é vice- presiando á Alianza Popular etc. O entre os termos nacionalismo e señor Pujol. O nemigo pri'ncipal é
comparta catro .días a parolar cos dente e secretário xeral do Alto Es'!culo do PSOE, instrumentaliza- nacionalitarismo?
o que se apresenta cunha etiqueta
estudantes e obreiros en manifes- tado Maior,- mentres uqe 0 irmán
o através de El Pais, era que Pu- De certo pode talarse dunha con- semellante á tua porque o que se
tación. Nén os soldadcs nen a ofi- de lang e director do departamento
l poderia perder a maioria abso- cepción terminolóxica pero que apresenta direitamente como oúcialidade das- divisións de Beixing político do .ELP. o xe_
nro deste, é 0
ta se se lle descolgaban eses arranca da concepción de que tra causa xa se identifica. Pero o
do EPL quixeron actuar contra dos xefe do Alto Estado maior. Este e
0tos roubados á direita. Secun- existen duas clases de nacionalis- que non só pretende aparecer coa
que protestaban. Unha emisora outros dados asegurarian 0 domíá:iamente se tacia aparecer á mo. Esquemáticamente podemos · tua etiqueta senon que a hexemo·holandesa oferecia durante a ocu- nio do ELP por parte de Deng, pero
ida ante o eleitorado de esquer- talar dun nacionalismo de Estado niza, é o pior. Un seitor da burguepación un ha entrevista cun -oficial como ten demostrado dabondo a
.como un tentáculo máis do pu- que se caracteriza polo seu carái- sía é catalanista ao sel:J xeito e a
do EPL que relataba o caso de va- . história do s.ocialismG:J, 0 poder non
l1smo e asi debilitada pola es- ter expansivo; o outro nacionalis- partii desta. posicións conseguiu
rio.s compañeiros ingresados en se pode manter en nengun' caso en
uerda. De feito, a consecuencia mo posíbel é 0 que tende a cons- un ha hexemon ía política. Para
hospitais por burlar as ardes que contra da estrutura . política de
áis apreciábel foi que provocou truirse desde comunidades nacio- conseguir que calle un catalani.$os enviaban á praza. "Máis dun ofi- · base agás nunha situación contraoblemas de natureia financeira nais que non teñen Estado, nos mo maioritário de tipo radical
cial se- tiraria a vida antes que dis- revolucionária. Con todo 0 desmearque moitas das persoas qúe que se recoñece un caráter defen- compre resgatar o monopolio ~a
p9rar contra o pavo" .
.
surado e brutal qae é a decisión de
n~lizaban cartas para a. Crida sivo e de afiímación da própria ca- · imaxe que ten a ·burguesta. Mrnta
sobrepoñer unha- interpretación
ntidades , pequenas asociacións munidade perante un Estado do- xente das clases populares pensa
Modificacións no Exército
ideolóxica á .realidade da protesta
~e non levan de feito unha conta- minador. Pero no marco da CEE a honradamente que isa. do naciocoa cbegada de Deng
de miles obreiros e estudantes, a
lidade cabal) no n;iomento en verba nacionalismo identifícase de . nalismo é unha cousa d.a burguereacción en senso inverso do so. e. descobrian que ~ policia po- uso co nacionalismo de Estado, sía. Moitas persoas inmigrantes .
Durante os anos da Revolución cialismo revolucionário que acla1~ intervir as contas correntes da Ol! do Estado-nación. Asi que . nen chegan a plantexarse unha
Cultural (RC), o EPL considerabase man os médios occidentais nunca
rida con absol.uta impunidade e. cada vez que compre. identificarse opción catalanista porque consiespello de virtudes cívicas e nos terá lugar. Tampouco, como xa é
ue ~en a Fiscalia nen nengun ou- perante un interlocutor como na- deran que é un eido que xa está
comités revolucionários de toda evidente, a sobreposición política
.~ d1 nada, moitos destas institu- cionalista é· obrigado precisar ·se cuberto por xentes que teñen unChina había moitos membros do .do ELP e si en cámbio a renovaion~ quedaron . completamente estás por un nacionalismo .de Es- has caractéristicas sociais deterexército. Pero esta situación teria ción do Comité Central e un cámra1a~~s. Por mor destes feítos, t d
· t
· ·11·smo· se m1·nadas. Como as deles non son
de cambiar gradualmente despa.is
d
, .
do virou un chisco máis. compli- c~r~c~~ri;: ~o~ n~~io~:querdas.. as ·mesmas, consideran que esa
de 1977, a partir da . chegada ao bio, f?rofun~o e lina economtca ~
ado.
·
anti-imperialista,
anti-~statista, non é a sua opción.
.~
poder de Deng Xiaoping. Como polltica.
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No entanto anúnciase.a
renovación do Comité Central

Todas ·as· atehcións
céntranse na
posición do Exército
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ASALTO A SUPERMERCADOS EN LATINOAMÉRICA"

O :macartisrno apodérase da soc~edaQe arxentina

CIL

de

.Fame e. caza de·bruxas ·
Sete meses antes 'de
finalizar o seu mandato, o
. governo do presidente.
Raul Alfonsin quedou sen
alento e debátese entre a
vida e a morte no meio
dunha densa nube de fame
que recorre a xeografia do .

país da carne ~ o. trigo
· Pero non é' só o governo radical
·quen agonia: é a própria dempfacendo estragos ,en
·crácia e o endébel sistema de limilleiros de fogares que-. berdades os- que corren o risco
sofren, atolados e
de derrubarse ante o espectacuimpotentes, os efectos ·.lar avance da direita selvaxe. As
devastadores da. máis
contínuas concesións que Alfon_grave crise económica que sin viu facendo aos grupos do
coñeceu a Arxentina. - ·
poder económico e militar robus-

xé
cic:
tic
Fe
teceron a onda de presións até
tal extremo que o presidente se
viu abrigado a exumar a doctrina
da seguridade nacional: un decreto "reservado", asinado por
Alfonsin, co guiño de Menem,deu luz verde aos xefes dos estados maiores das forzas armadas para actuar en tareas de es-

pionaxe interna. Nun bon romance, os militares - incluidos os
asesinos e torturadores perdonados pola lei de obediéncia debida- están facultados para investigar a vida e a obra de calquer cidadán. E non importa se
a própria lei de Defensa que votou o Parlamento hai un ano ex-
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A DOLARIZACIÓN DA ECONOMIA E OS MISERÁBEIS
JUAN CARLOS MARTÍNEZ-PATAÍCIA GIMBERG
BUENOS AIRES

-. 1

A derrota do partido radical ñas eleicións Se npn se _omite que no Maio_ pasado o
do 14 de Maio pasapo resume o castigo á n ível inflacionário gaveou ao 60 por cento,
xestión de Alfonsin, cuxó prestíxio viu pode irilaxinarse de que xeito descendel!
caindo sen solución de .cbntinuidade des- · o consumo alimentário.
·
de a crise militar da Semana Santa do . O dólar, convertido en eixo financ$iro, é o
1987 cando, presionado polos "carapinta- .r:egulamentador dos précios internos que ·
das" de Aldo Rico, cedeu ás suas deman- fixan os chamados "capitáns da indústria"
das e promoveu a lei de obediéncia debi- e os terratenentes da Soéiedade Rural,
da, u_
nha amnistia encoberta que benefi- danos e señores do pro.ceso económico
_ciou a centos de asesinos e torturadores. e responsábeis dunha especulación finanA labazada eleitoral que o peronismo lle ceira que está sangrando ao país e emasestou meses despois nas eleicións le- probece.ndo ao pavo -'c oa permanente
xislativas e de gover~adores provinciais transferéncia de utilidades. ao exterior. Na
non foi .dabondo µara que Alfonsin enten- Arxe11tina do trigo e a carne~ milleiros de
dese que aquel revés das urnas levaba Jean Valjean -o protagonista· de "Os mi· implícito Ufl cuestionament~ á sua po!ítica serábeis"- sairon a "roubar" comida emneoliberal que en nome da módernidade purradbs pola fame. E como na inmortal
e o eficientismo estaba aumentancic a pa- obra de Víctor Hugo, elés -os que rouba- ·
sos de xigante as desigualdades socio- · ron o pan- foron postas presos, reprimieconómicas._Seducido polos mentores do dos e até mortos mentres os que saquean
pragmatism,o econ'órnico, Alfonsin abriu o país; os· ladrón~ de guante branca, viven
as comportas ·ás privatizacións e permitiu na dolce vita de ·1uns a sá~do e os doque os grupos monopólicos locais as9cia- mingos van ás catedrais para estar en paz
dos ao Fondo Monetário Internacional coa conciéncia escoitando as homilias
quedaran coa tallada do león mentres a dós bispos que, como os burócratas sinmaioria dos ai-xentinos vian cair vertixino- dicalistas, talan para os prob.es pero trasamente a sua calidade de vida. Arxentina .ballan para os ricos.
debe agora á banGa internacional arredor
de 65.000_millóns d~ dplares, suma queSALARIO MINIMO
obriga a pagar uns 5.000. millóns de dólares anuais de intereses, é dicer, case a
DE 1O DÓLARES E UN
metade das suas exportacións.
.
SALÁRIO
MÉDIO DE -30
Nun país.onde o número de .cabezas de
DOLARES
(3.000
PESETAS),
uplica á cantidade de habitantes
gando d_
e onde non hai depósitos dabondo para
A XENTE..TEN QUE FACER
almacenar o, cereal, productos como o
MALABARES PARA
pan, a carne e·o leite convertíronse en ar.,.
tículos de luxo para ámplíos sectores da
CHEGAR A FIN DE MES'
povoación. _Cun salário mínimo de 10 dó- .
· lares (unhas 1.11 O ·pesetas) é un · salário
As hordas de ·~axitadores" descritas
médio de.30 dólares (unhas tres .mil pese- ·polo governo e polo próprio presidente.
tas) a xente ten que facer malabare;:> para eleito Carlos Menem, estaban compostas
chegar a fin de mes.. ·
maioritariamente por sectores ·que deron
No 1983, cando Alfonsin asumiu o Go- o seu voto ao xusti.cialisq10, especialmer:iverno, cun salário mínimo un obreiro po- te mulleres. Muneres con bolsas tan valeidia comprar .l06 quilos de carne por ano, ras como o~ . seus ·estómago~), mulleres
pero en Abril do 1989-só podia adquirilr 51 cargadas.de tillos ... tres, catro, _cinco e até
quilos, o 52· por cénto menos. ·o con;sumo oito e a veces algun en camiño:.. -Famílias .
de ·pan- tamén sofreu ,un notábel descenso inteiras famentas nos bairros obreiros e
no mesmo periodo: de 288 quilos baixou- nas vilas miséria .dos arrabaldos de Bós
se a ' 105 quilos (64 por cenfo menos);. o Aires· e de Rosário, a terceira cidade ar_leite baixou de 504 ,litros anu;i.is e 253 li- xentina e· doutras cip_ades e pavos ,cravatros (50 por cento menos)_../A p·erda nou- · dos no mesmo corazón da pampa húmitros productos da cestá familiar non fof da, da terra xénerosa das vaca.s gordas e
· menos significativa: sucre, 71 .por cento; o trigo ·abunqante, de onde este -ano saipatacas. 61 por cento; viño, 51 por ce!1to; r.on milleiros e milleiros de toneladas de
arrroz, 34 por cento; polo, 58 por cento. cereal vendido a excelente pré~iá no mer-
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cado internacional mercede á sequia que
afectou aos Estados Unidos.
Tres meses atrás, cando o "caracazo"
estremeceu ao governo de Carlos Andrés
Pérez, o presidente Alfonsin, o seu sucesor Carlos Menem e a maioria dos dirixentes arxentinos dician que un estaJido social podia acorrer ·en calquer parte do
mundo menos na Arxentina. "Acá ninguén
pasa fame", repetían· os liberais que miden
o nível de prosperidade dos 30 millóns de
arxen.tinos coa referéncia dos restaurantes
colmados de La Recoleta, un dos bairros
máis elegantes de Bos Aires; pola venta
de. pasaxes a Miami ou Euro
ou polo
amoreamento nas praias uruguaias de
Punta del Este, refúxio abrigado da clase
alta arxentina, onde o soldo dun obreiro
ou un mestre non alcanzaria para pagar
un dos seus almorzos.

Menem. O futuro canciller, que é economista, foi-o mentor da socialización da débeda externa contraída palas empresas
locais ligadas ao FMI, que nese momento
rondaba os 12.000 millóns de dólares, é
dicer, o cincuenta por cento do total que
Arxentina debía á banca internacional. Outra empresária non menos afortunada _.::
Amél ia Fortabat, dona do principal empório de cemento do país e unha das beneficiadas coa licuación da débeda extemaserá embaixadora itinerante, función que
seguramente haberá de aproveitar para
mellorar a imaxe dos seus amigos militares no exteriór.

CON MÁJS PENA QUE GLÓRIA
Que Menem teña anunciado os nomes de
cinco dos oito ministros do seu futuro gabinete é o máis claro indício de como a
profundidade da crise está acortando os
OS RICOS AO PODER
tempos da transición. Alfonsin, quen soJames Petras, o sociólogo norte-america- ñaba con chegar ao 1O de Decembro para
no cux_
as reflexións despertan particular se convertir no primeiro presidente civil
inte~és nos sectores progresistas arxentique nos 40 anos últimos entregará o mannos, dicia hai pouco que Alfonsin terminou
do a outro presidente eleito polo vóto popactando cos militares porque doutra ma- pular, marchará da Casa Rosada con máis
neira era imposíbel soster o modelo eco- pena que glória. É verdade que no 1983
nómico vixente, baseado nun desenrolo asumiu o seu governo cun país aberto ao
desde arriba cara fóra, modelo de expor- capital estranxeiro. Pero naqueles días, ·
tación vencellado -ás multinacionais e aos apesar de tantas feridas abertas, os arseus sócios locais. Con Menem no Gover- xentfnos, que se tiñan acostumado a perno, segundo Petras, a situación non terá der moitas causas, conservaban, aolmevariantes en razón .dos compromisos que nos, a esperanza. Seis anos despois, Alten o f~turo presidente cos grupos de do- fonsin deixará un país máis emprobecido,
mínio que aspi(an a seguir controlando os cos militares novamente na primeira liña~
sectores da produción, as finanzas e a ex- a ponto de ser reivindicados po~o que f1portaciórí. A designación de Miguel Roig xeron durante a guerra suxa; cm pa1s ~ná frente do Ministério de Economía ven tregadq ás minorías do priviléxio, aos mconfírmar o que Petras anticipou en Fe- saciábeis acumuladores de riqueza, aos
que sementaron miséria na terra da carne
breiro: que as multinacionais ligadas·
Fondo Monetário Internacional seguirian
e o trigo: ez millóns .de persoas -a termanexando os fios da economía arxenti- . ceira parte da povoación- en estad~ de
na. Roig · foi vicepresidente da empresa probeza extrema, depeñdendo da canda, Burige e Born, un dos meirandes mónopóde púplica ou dalgunha ola popular ~a~a
líos existentes no país, cuxos niáis imporcomer de cando en· vez; unha clase me~1a
_tantes investimentos están no Brasil, onde · aterrada polo estado de depauperac1on
viven os seus principais directivos desde cara o que está senda empurrada. E o
que os Montoneros secuestraron aos irmáis grave de todo: que millóns de arxenmáns Juan e Jorge Born, no f 974, para . tinos perderon a esperanza. .
D
lles cobrar un resgate de vários millóns de .
dólares. _Outro próspero empresário que
foi presidente do Banco-Central durante a
GRAVE DE Tooo
ditadura de Viola e que act.ualmehte ocupa un escano no Congreso dos Deputa- .- É QUE OS ARXENTINOS
dos polo peronismo -Domingo CavalloPERDERON A ESPERANZA'
será o ministro de Relacións Exteriores de
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Cós votos da direita e o PS

Aprobada a revisión .
.
da Constitución ·Portuguesa do 25 de Abril

clue expresamente aos militares
de participar en tareas de intelixéncia interior. O estoupido social provocado polas crueis políticas de axuste dictadas polo
Fondo Monetário Internacional
deu a oportunidade agardada
pala direita para vigorizar a caza
de bruxas desatada despois dos
sucesos de La Tablada, en Xaneiro último, cando un minúsculo
grupo de esquerda atacou esa
unidade militar. A acusación do
governo contra "instigadores de
esquerda" nos saqueos a supermercaEios convirteuse nun cheque en branco extendido en favor do aparato represivo para
perseguir e encarcelar a dirixentes de partidos de esquerda.

Un comunista
embaixo da cama
Os macartistas están na sua salsa. Todos os dias atopan Ul) comu nista debaixo da cama. A entrada en locais partidários e casas particulares sumouse un feito sen precedentes na história do
país, nen sequer rexistado nos
mellares tempos da ditadura de
Videla: o asalto á sá de xornalistas da própria Casa de Governo
por un grupo de policias vestidos
de paisano, quen literalmente
arrincaron do lugar aos máximos
dirixentes do Partido Obrero, un
minoritário movimento troskista
legalmente recoñe cido que participou nas eleicións nacionais
do 14 de Maio pasado. Mentres
os políticos do P.O. informaban
aos xornalistas sobre o contido
dunha entrevista que minutos
antes mantiveran co Subsecretário do Interior, os efectivos da
Seguridade Fe,deral irrumpiron
na sá e sen mostrar credenciais
nen orde xudicial algunha, leváronse a rastras e empurróns aos
dirixentes, entre eles ao candidato a Presidente da Nación, Jorge
Altamira. Funcionários do Governo dixeron logo que a orde xudicial existía e que non era preciso
que os policias a exibiran: o estado de sítio amparábaos.
Coa "legalidade" debaixo do
~raza, outra comisión policial det1vo sen mei.randes protocolos a
Catalina Guagnini, militante do
mesmo partido e membro fundadora da Asociación de Familiares
de ~etidos e Pesaparecidos por
Razons Políticas, organización
de direitos humanos criada no
1977, xunto coas Nais da Praza
de Maio. Aos . seus 75 anos, a
dona Catalina resúltalle difícil
comprender onde está o límite
que separa 'a unha democrácia
dunha ditadura: os militares fixéronlle desaparecer a dous dos
seus fillos e á esposa dun deles.
A democrácia maridouna aocarcere por instigar ao pavo a reclamar máis pan e traballo, o que

ven resultar agora o equivalente
de subversivo, axitador, ideólogo
ou desestabilizador.

"Fusilaron
ao meu tillo"
Co apoio das leis aprobadas
polo Parlamento da maioria radical-peronista, a policia voltou ás
ruas dos anos da cruenta represión política. A morte de 15 persoas durante os distúrbios da semana pasada, a maioria dos cales se produciron por disparos
de armas de fogo, revela que os
guardiáns da orde {sic) non só
empregan balas de goma e armas de xoguete, como insistentemente dixo o Ministro do Interior, Juan Carlos Pugliese:· os
mortos e feridos nos distúrbios
foron ·alca:izados por proxectís
de guerra: Nengunha testemuña
tan elocuente como o cráneo
destrozado do neno Roberto Segóvia, de nove anos, a quen un
oficial da policia disparou a queimarroupa, polas costas, cando o
pequeno corría da man da sua
nai e da sua irmá entre un grupo
de veciños que trataban de escapar a un pelotón policial no
bairro bonaerense de San Miguel.
"Fusilárono, a meu tillo fusilouno a policia", declarou o pai dó
neno, Juan Bautista Segovia Pintos, un fontaneiro que non ten
traballo e a quen a policia suxeriulle que levara ao seu tillo directamente ao cimetério. "Para que
o vas velar, lévao e entérrao dunna vez, qué tantas voltas!", exclamou un dos centurións da comisaria novena, onde presta servicios o oficial Malina, identificado como o autor do tiro que acabou coa vida de Roberto Segóvia, e o que disparou contra Julio
Alberto Hall, de 16 anos, un estudante de cuarto ano dunha escala técnica que recibiu vários impactos na zona dos riles que lle
afectaron a médula. A sua vida
non corre perigo, pero o resto
dos seus días deberá pasalos
nunha cadeira de rodas: a parálise das suas duas pernas é irreversíbel.
Na lista oficial de falecidos,
proporcionada polo ministério do
Interior, o neno Segóvia aparec~u como "morto nui:i enfrentamento durante o saqueo a un comércio". A mesma versión se
deu a r~speito do adolescente
Julio Hall. "O policia baixouse do
autobus, puxo xionllo en terra e
tirou a mansalva, de frente, ben
de frente lle disparou", ·atestígua
o pai do rapaz quen, ademais da
bala que lle afectou á médula
ósea, apresenta outros tres pro-.
xectís que se aloxaron nun pulmón ¡ no tórax e nunha pern.a. o
J.C.M-P.G./BUENOS AIRES

Em Portugal, · via Parlamento, o
dia 1 de Junho/89 marcará o remate para urna das mais avarn;adas constituig6e~ do mundo.
· Na revisao agora concluida, a
Lei fundamental do país vizinho
deixa de conter áreas, que.-partidos e c:irganiza96es de Esquerda
reputav?m e.orno conquistas ·irreversíveis, tais como,· socialismo,
reforma agrária e nacioñaliza96es.
A r.evisao constitucional portuguesa foi conseguida num qua- .
dro de entendimentos celebrados entre o ·PSD -partido do
Governo- e o PS -na oposi9áo- para que fosse possível
atingir a maioria de dois ter9os,
a que aderiram outros partidos a
direita do PS.
Mas nem tudo foi pacífico.
Contra votaram o PC, 2 deputados socialistas, 4 deputados sociais democratas da Madeira, os
deputados da lntervén9ao Democrática e do grupo Os Verdes
e ainda 1 deputado do PRO, partido fundado pelo general Ramalho Eanes, ex-presidente da
República.

Partido Comunista contra
desde a primeira hora
Era conhecida, desde logo, a posigao dos comunistas portugueses sobre todo o processo que
envolveu a presente revisao
constitucional, cujo decreto ago:
ra aprovado foi considerado, por
estes., como globalmente negativo.
"A revisao constitucional tem
que ser caracterizada como globalmente negativa e atentatória
de algumas das características
fundamentais do regime demo-

Parlamento portugués

crático" -diria o líder histórico
dos comunistas lusos. Álvaro
Cunhal.
Também o líder da bancada
Parlamentar ·comunista, · Carlos
Brito, teceri~críticas a esfa revisao, afirmando designadamente
que "a partir de agora será a deturpagáo ·do quadro eleitoral, a
governamentalizagao Jota! dos
meios informativos e o c-ontrolo
social-democrata sobre o Tribunal Constitucional".
Precisamente nos antípodas
das postura dos comunistas situaram- se os socialistas e demais partidos· do centro e direita,

o

tendo sido Centro Democrático
Social -o CDS de Preitas · do
Amara!-, o primeiro a manifestar-se totalmente de acordo com
o resultado. final obtido.
Retira-se também, e como
nota final, as fortes e grandes
críticas em que o Partido Socialista se viu envolvido , dadas as
. questóes e áreas polémicas em
que chegou a acordo com 0 partido do Governo, críticas a que
os socialistas responderam com
a necessidade de se obter urna
Constituigao _!lloderna.
o
.
GONCALO NUNO D~ FARIA/PORTO
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A ELEICION DE POLONIA
XÚLIO RIOS

Nen a morte do imán Jomeini, nen os gravísimos
sucesos da China, poden eclipsar a importáncia do
proceso eleitoral que na sua primeira volta desenvolveuse o pasado domingo en Polónia. Non é desde lago que os polacos votasen por primeira vez.
Pero si que o fixeran en condicións o suficientemente novedosas como para despertar o xustificado interese de moitos observadores. Non só por
razóns de orde interna senón tamén internacional.
Polónia sempre destacou entre os demais países
socialistas europeus pola sua especificidade, concretada esencialmente na existéncia dun pluralismo
cultural e social, e tamén ideolóxico e político que,
con maior ou menor notoriedade, condicionou
sempre a evolución do País. Os sucesos do 56, 60,
68, 76 e os máis recentes do 80-81 reflexarian precisamente esa falta de sincronización entre as tradicións históricas e culturais próprias e un sistema
político que, quizais por deformación, pero en calque'r caso non p'or definición, impediulle en certo
sentido desenvolvelas plenamente.
·
A actual situación poi ítica polaca ven condicionada pola necesidade. de superar a grave crise económica. Comprendease finalmente que iso é imposíbel sen medidas democratizadoras do sistema,
sen reformas políticas prof.undas. Non se trata porén dunha simples artimaña para gañar tempo ou
comprometer ás forzas opositoras ha proceso . de
saneamento da economia do · País. Vaise moito
mais alá. Tanto que, de afirmarse a tendéncia e
coeréncia do proceso, mesmo poderian estabelecerse a moi corto prazo ·sérias incógnitas sobre· o
futuro do actual réxime político.
Os primeiros resultados das eleicións, ainda oficiÓsos, asi o evidéncian. Apesar do desencanto e
apatia social que revela o elevado índice ·de a~s
tención, moito maior do agardado, poñen de manifésto a existéncia dun amplo movimento social
arredor da oposición que nuclea Solídaríedade e
qué prantexa abertamente ~ denominada "ocidentalización"; e a perda de credibilidade do POUP e
os seus aliados .que non puderon recuperar a con-

fianza do eleitorado, gravemente fracturada nos derradeiros anos. Asi as cousas, o problema en Polónia non é de "mentalidade alternativa". ou simples
alternáncia no poder, de competéncia entre distintas opcións interesadas na xestión dun sistema no
esencial non discutido, tal como se prantexa na
URSS, senón de cuestionamento total da sua vixéncia.
Os próximos catro anos serán, neste sentido, decisivos e porán ? proba a consisténcia e profundidade das medidas democratizadoras. Pero tamén
a concepción global da perestroíka respeito da
existéncia de límites que poden ot,1 non ser ultrapasados.

- '·0

·

PROBLEMA NON E .DE
MENTALIDADE "ALTERNATIVA"
. OU .SIMPLES ALTERNANCIA ...
SENÓN DE CUESTIONAMENTO
TOTAL DA SUA VIXÉNCIA'

Igualmente, e x~ que estamos nas eleicións europeas, permitirá comprobar a viabilidade da proposta de M. Gorbachov da "casa comun europea", alternativa obxecto de análise na reunión da Toxa do
Clube de Bilderberg, clube fundado precisamente
polo exiliado polaco Joseph Retiriger, ·e que esixe
para a sua concreción medidas non só na esfera
• do desarrrurou do intercámbio ·comercial, senó"n tamén no político, afirmando a plena so_berania e capacidade de cada Estado para elexir seu próprio
camiño, ·a iilda a sabendas de que iso pode. significar a modificación do actual status xeográfico e
político dunha -Europa hoxe dividida eo dous blocos confrontados, pero chamados inevitabelmente
a cooperar entre si cada vez máis.
·
Seria desexábel que Polónia non d~se marcha
atrás. En nengun sentido. Nen na democratización.
O
Nen tampouco na História.
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CARTAS
ELEICIÓNS
Ante todo debo agradecer-vos a
todos os que formades parte da
redaczón de A.N.T. o gran. favor
que lle facedes á nasa cultura e,
en especial á nosa língua aos
simplesmente empregá-la e difurdí-la.
Ben, hai uns dias, ao .morrer
tres membros dos corpos de seguridade do estado nun atentado.
de ETA todos os partidos ·autodenominados democráticos suspenderon a sua campaña eleitoral por un día. O cal non ·é moi
certo, xa que, vários dias antes
disto A Coruña -xa estava empapelada con carteis cos cales "todos salimvs ganando".
Pero é normal que haxa atentados en tempos de campaña
eleitoral? -para o PSOE non-. ·
Seh ·embargo non lle parece mal
que morran un.par de policías de
carido en vez para chamar asesinos aos membros de ETA e HB.
En tanto os partidos democráticos encerran-se en si mesmos e
non tan nada máis que prociamar- a guerra santa contra os terroristas e a xente que os apóia;
LEMAS PARA EUROPA:
seres humanos seguen a morrer.
LEITURA INTERESADA
Alguns din que as guerras tan-se
E tanto: son candidato. Gandida- ·
para gañá-las e que a sociedade to con tantas posibilidades de pibasca lle declarou a guerra a
llar o. charter para Estrasburgo o
ETA.Ben, pois eu penso que nas día 16 como de gañar o meio
guerras xamais se gaña nada (a · quilogramo do-"Fernández Latovioléncia cría violéncia).
rre" de xornalismo con esta coPor todo iso HB é ·a ún'ica al- lumniña. Cun texto así e neste
ternativa non violenta que dá so- - xornal precisamente. Non, se eu
luzóns aos problemas nazonais perdin o tren da modernidade
de .Euskadi, Galiza etodas as de- demasiado pronto. Pero insisto
mais nazóns baixo o xugo de en que son moi sério .candidato,
Castel a.
ao cabo, e euro-deputado en soPor último é necesário 'dicer ños (económicos), que non resis-· ·
que ;;13 algo é preciso para libe- te a tentación de facer valer o tórazón n&zonal da Galiza é o inter- pico de que non resiste unha
nazonalismo e non o isolacionis- tentación. 'A de me coñear cal
mo político leva.do a cabo polo instamátic dos reclamos icono0 - gráficos e gramaticais das candiBNG.
daturas foráneas cunha sorte de
MIGUEL EDREIH.." CASTRO
exotismo gaiteiro de segundo ... .
(A ~---ruña)

a

RECTIFICACIÓN
A respeito da información
publicada no noso anterior
número (pax.5) e na que se
indicaba que o MCG apoiaba a Herri Batasuna nas eleicións ao Parlamento Euro. peu esta organización comunícanos que tal afirmación é
incorrecta e que a sua postura e a de non solicitar o
votó para nengun grupo. O

Ou no quinto pino da sesentena.
E agora, Europa. Até agora, república bananera, nonsi? O sorriso trunfal de Xosé Posada flanqueado pola branquiazul; de que
é sinal: de que si, de que non ou
de que ns/ne? Sarria ainda que
agonice, semella dicer o xoven

· empresário ourensano.
Esquecin o berro ·de guerra da
timba europea de Olives. Só digo
que o mapa do continente trasimpr,eso da sua barba -azul,
por suposto- faime lembrar ao
mestre de primária que nos puña
de costas ao Europa político
para que ao berro de "Amsterdam!" nos volvésemos e furásemos a lona do S.M. co índice ...
por Tanzánia, naturalmente.
Europa eres tu, dígaselo con
flores. Que vaian Juan Mari e
máis Gonzalo, que sei eu, ao Padornelo, e que así, con garabata
de -cachemir, calva incipiente ou
irreversíbel desimulada en tocador, e sospeitosa aureola amarela, europea e divina ao Roger
Moore, entren nunha palloza e lle
digan ao indíxera: ti es Europa.
Este replicará: Africa tua nai.
Que máis ten, intensidade
aparte, o institucional imperativo
"Vota con Europa" que o institucional "Con fuerza en Europa" do
PSOE? Europa, Europa: entón
porqué a gaivota quebrada do
PePe, apresenta un xaponés a
Estrasburgo? Porque non me
van dicer vostedes que Oreja
non ten orellas, ollas e trazas de
financeiro nipón en safari foto. gráfico polo vello continente. Todos eses saen gañando ... cartas.

o

HERNÁN NAVAL
(Viveiro)

FORMA FÓNICA

Mais urna vez ouso dirigir-me a
A Nasa Terra com a esperan9a,
menos frac.:a agora, de ser tarnbém publicado.
Esta nao é a sengunda carta
que prometía na anterior, aparecida no núm. 307 (se nao erro).
Esta é "provocada" polo título "O
galega 'standard' de TVG estase
a construir con base castellana",
da reportagem devida a Antón
Prieto sobre "A língua nos meios

audivisuais" (in A Nosa Terra
núm. 389, p. 9).
Permita-se-me dizer esquematicamente:
1°. - Nos ambitos institucionais, incluidos os meios de comuniqa9áo massiva, a forma fónica ou pronúncia, é correlativa
da forma gráfica, ou escrita. Á
grafía correcta corresponde urna
fonia correcta; á formaliza9ao séria da grafía corresponde urna
estima9ao nobre da fonia. E
vice-versa. Assim nos ambitos
institucionais de qualquer Na9ao-Estado.
2°- Os ambitos institucionais,
também os meios massivos de
comunica9ao, nao sao na Galiza
nacionalmente galegas, segundo
já A Nasa Terra tem amostrado
em diversas ocasióes.
3°.- Portante, parece lógico
que as institu96es públicas na
Galiza actuem a teor da sua lógica nacional, nao galga, mas espanhola.
4°.- Trata-se de, por elas,
unificar a "Nación española" definitivamente. Procura-se portanto degradar tuda aquilo que nao
seja nacional da Espanha e, correlativamente, enobrecer tuda
aquilo que seja nacionalizador da
Espanha, seja língua, cultura, literatura, economía, partidos políticos, indústria, meios de comunica~o ...
5°.O galego, sobretudo
como língua e cultura, ha d.e ser
sistematicamente degradado palas institui96es espanholas, no
ensino, na TV, na rádio, nas editoras ... : é garantía de nacionaliza9ao espanhola e da correlativa
desnacionaliza9ao galega. Ainda
que a degradac;;ao se apresente
como "castelhanizac;;áo" da tala e
mesmo sem debater que a escrita já está castelhanizada sem
O
protestos.
ANTÓNIO GIL HERNÁNDEZ
(Corunha)

O libro
do-ano··

EDIC.IÓNS .
AROSATIB11

.·

A NOSA TERRA.,

.
..
u1e1r

G

·o_
-

CU~TURAL

Fotógrafo do -m undo .e n conflito

....

;~

.
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(

Ian Berry··
'Unha das poucas xustificacións de ser fotógrafo está en poder transmitir
· imaxes da traxédia dos que non poden expresarse'
-. ·
. ·
Ian Berry leva vintesete
anos descobrindo
mundos en conflito coa
sua cámara, desde o
Vietnam dos
bombardeos de
Haiphong até .a galáxia
dos refuxiados que ven
de contar nun .traballo
para as Nación Unidas.
Atraído por unha oferta
na Galiza buscou por
todas as librarias de
Londres un texto que
talase daquel
descoñecido país .
"Atopei unha
bibliografia
interminábel sobre
España, pero nen un só
libro da Galiza" .
Durante a sua visita
aquí , mantivo unha
conversa con A NOSA

.balde. É ben certo que os fot ógrafos formarnos parte da sacie- dade -de ·consumo e que o que
as revistas .q ueren én xeral .son
· outro' xénero -de fotos menoscomprometidas.. Entremédias é
• onde eu colocaría esa xustifica. cióri persoal por ser fotógrafo .

Foto instant~,
foto subxectiva
Traballar

G. LUCA DE TENA

A cliferéncia entre as guerras. de frentes dos sesenta
e as guerras de baixa intensidade dos oitenta deben
producir duas clases di sti ntas de fotografias.
Claro. Era ben máis sinxelo nunha guerra coma a do Vietnam
porque daquela un sabia de que
parte estaba Basicamente o
que faciamos nos sesenta era
·fotografar unha parte da guerra:
unha parte coa que nos identificábamos e na que recebíarnos
facilidades para traballar . Pala
contra, na s1tuac1ón que hoxe
está a viver o Líbano ou a Irlanda por exemplo, as diliculdades
para traballar non son pequenas
porque nas duas partes sempre
van sospe1tar q ue podas ser un
espia. Pola outra ba nda ti mesmo non sabes de certo con quen
estás a tra tar e a qué nível e
polo tanto es moito m á is vulnerábel, por suposto . A verdade é
que podes sacar adiante un traballo interesante se chegas a
coñece r ben as interioridades
· da situación. Se non, pode
acontecer o que a min me foi
pasar en Nicarágua, qu e non sabia ben que leira pisaba e es a
sensación non lla desexo a ninguén . Pero é certo : mesmo cos
diferentes níveis de compromiso que pÜdias distinguir entre
os dous bandos da guerra do
Vietnam, un sabia ben sobre o
que estaba a traballar . Ainda
asi, eu noh me considero un fotógrafo de guerra ... Pero as fotos de guerra son '
unh parte principal do seu
traballo.
Eu non fixen nada por gañar o
adxectivo de fotógrafo d.@ guerra. As causas viron dadas asi.

Un tema nón comercial
Agora ven de facer un traballo para a~ Nacións Unidas
sobre os refuxiados.
A situacion dos retuxiados é

·a axéncia

te do caniiño andado para
poder exercitar esa ·_xustífjcación .
. Eu entrei na Magnum hai vinteseté anos . Naquil tempo un fo-tógrafo do mercado anglo-saxon
tiña duas posibilidades : tr~a
llar para .Lite ou· entrar para
axéncia Magnum .tiña para min.
a avantaxe de· que podería ·traballar con iri.dependéncia . dos
critérios dos editores de revistas
ou cando menos non me.. identificar plenamente coa mentalida-_
de política ·das empresas . -o
mao é que unha vez vendidas
as fo tografías. farán éon elas o
que lles pete. ·
Talvez entre Magnum e Lile
se podia facer a cijstincjón
de fotografia de ponto de
vista e ~ fotogJ"afia . instantá-

TERRA.
•

par~

Magnum equivale a ter par-

. nea.

algo que sempre aterece aspectos do máximo interese . Por
unhq parte están as dificuldades
que xera o seu estado e pala outra está o seu p róprio nivel de
conciéncia política : as veces é
posíbel atopa_r refuxiados que
non saben o que está a aconte- ·
cerlles na vida , nen por que teñen que sofrer tanto. Polo dernais ,' na prensa inglesa, francesa alemá ou norte-americana
ha.Í ben pouco interés polos refuxiados . Seica o consideran un
terna pouco comercial ou acaso
a sociedade de consumo non
lles está a pedir ese.material ..Un
ten que loitar por transmitir, por
lograr reflexar dalgun xeito a
magnitude da traxédia ·que ten
visto. Esa é unha das poucas
causas que xustifican o oficio
de fotógrafo: chegar a transmitir
imaxes dos· que non poden expresar a traxédia da sua situación" .
Frente do interese do fotógrafo aparece o 'interése da
empresa e .as invocació~s
dos editores á soberania do
consumidor. Non ten logo· o
fotógrafo outro ·meio de fa-

'Nos ANOS 60 o
FOTO-XORNALISMO
TIÑA UNBA GRAN
VITALIDADE~ HOXE
FOISE
CONVERTINDO EN
FOTO-ILUSTRACIÓN
cer. chegar a sua mensaxe?
Haino. Pero é ·precis·o atapar un
motivo qu.e chame a atención.
Se fotografas aos refuxiados das
Honduras onde a as condicións
de vida son moi semellantes ás
do resto da .povoaci(m, é verdadeiramente difícil venderlle esa
- clase de material a calquer revista. Pala contra, colocar unhas
fotos dos refuxiados etíopes, nas
que aparecen e}'{plicitamente as
condicións de miséria, é eousa
doada. Para sustraeyse-a estas
regras dos ·mercado tarnén s~
pode facer como neste traballo
sobre re!uxiados que v~ño de facer en Centroamérica, para oque non cobrei. Fíxeno para as
Nación Unidas. que me abriron
certas portas, pero fíxeno de

O feito de organizarmqs ·desde
a p rópria axéncia o naso plan de
traballo quer _d icer que podemos·
dedicarlle roáis tempo a aquilo
cÍue .máis nos interesa sen estar.
-as -expensas do ·que quer unha
. pÜblicación concreta. De:;;te xeito o traballo dun fotogíafo,
c;mo tarnén · o dun redactor. é
moito máis gratificante.
Como se poderla resumir -a
· evolución da fotografía nos
vintesete anos que-leva traballando para Magnum.
A diferéncia principal é que nos
anos 60 o foto-xornalisrno , que·
é a miña espec.ialidade·, disfroitaba dlinha grande vitalidade .
Agora son outtos te¡npos . Aos
poucos , o foto-xomalismo foise
-convertendo en foto -ilustración.
Os fotógrafos non van buscar información e tema senón que
serven para ilustrar unha ide?editorial. Isto significa que se
perdeu profundidade e capacidade de .an~ise .
-- ·
Vostede ten feito un traballo
sobre o apartheid.
Suláfrica é un· país de extraordi·nário interese . Eu compararia a
sua situación á de Irlanda. A
realidade deste _gais só se ·pode

comprender se se teñen en

co~

ta un grande número de m~ti
ces. Por 1.so en xeral non se entende o que ali pasa desde a Europa . Alguén poderia pensar
que se trata dun problema entre
branoos e negros, pero hai que
ter' en conta os intereses dos
partidários do afrikaaner contra
os que prefiren o inglés ; o dos ·
zulues contra . os asiátic9s, ne-·
gros contra mestizos, activistas
negros contra negros integra,dos .
·
Pero non lle parece que toda
esa división foi provocada
aposta polo poder colonial?
Certamente: ·É parte .do vello
princípio de divi.d.e e vencerás. O

Santos Simoes en retrato do artista
ucraniano latchenko. ·

• Homenáxe .a Santos
Siínoes. O pasado 26 de maio
celebrouse en Guimaraes i.mha
hornBnaxe ao profesor Santos
Simoes. Con.. máís de seiscentos ·
asistentes -:--entre eles ·os galegos Alonso Montero, Modest o
Hermida, Alonso Fontán e Pal. mira Boullosa- · esta hori:J.enaxe
recoñece o labor politco e cultural dunha persoa que tivo e ten
grande vinculación coa Galiza.
El foi o autm da idea e protagonizou os Jogos,Florais Luso-Galaicos , que organizaba o Convívio de Guimaraes , unha entidade na qli8 tiveron acollida as ·palabas de moitos poetas e autores galeg9s n os anos da Ditadura , e nos que foron premiados
Celso Emilio Ferreiro, Blanco
Amor , Manuel Maria , Xesus Rá -.
bade ou :bario_ :x;ohán Cabana.
Participa cas~ to.dos .os anos nas
Cea das Letras e imparte aulas
na Escala de Verán de Vigo na
sua. especialidade d~ Matemáticas. É autor do glosárió gálegoportugués da "Autoescolha" de
Celso Emilio Eerreiro e dos "99
poemas" de Manuel Maria editados en Porto no 1972 e 1973.
Se gundo reciollia o xom al
"Povo de Guimaraes" Santos Sim oes lernbrou ·no peGhe do_ acto
"cheguei a qui hai 32 anos e encontrei, particularmente no plano polfüco ' .dos máis xenerosos
cornpañeiros , · nas épocas diliceis no ante,s 25 de Abril.
Pergunta.Ian-me agora; E
agora, o que VarI10S facer? Eu
respondo: Vamos facer ainda
mais para non perdermos a
identidade cultural. Vamos travar unha batalla sen tréguas,
asociativa e .cultural. Vamos.
criar · novas forzas . renovar novas forzas, travarmos un aindp.
maior diálogo" :
O

• Primeira reunión do
Pen Club; Nunha reunión preliminar para preparar os primeiros pasos legais do Pen Club galega, reuníronse en Vigo once
escritores, - con adesións dos .
outros 16 asinantes .do documento de petición- ca· fin de
·artellar unha comisión que . reclame· informaciÓri doutos Pens
para a .elaboración duns estatutos. Tamén se marcaron as liñas
Ínestras da ponéncia que· se
· presentará no outono próximo
no 54 Congreso do Pen Club Internacional a celebrar no Canadá. Entre' os asistentes a este ·
prirneiro contacto éstaba o Conselleiro de Cultura, o escritor Alfredo Conde .
O

-;
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·o .cALVÁRJO DO INVESTIGADOR ou
A MISÉRIA DAS NOSAS INS1TIUCIÓNS CULTIJRAIS
XIAOVIÑAS

.;1

Calquer persoa do comun~ sen
ser xa erudito, investigador, estudoso ou outro deses adxectivos · pomposos, · que - se teñá ·
ap(oximado a algun arquivo. hemeroteca ou biblioteca do naso
país en busca de información, ·
dados, libros ou publicacións, ·
terá comprobado a incúria e. miséria en que sé desenvolven estas institucións. Non digo xa
que o interfecto, por mor da sua
actividade vocacional ou profisional, precise a visita máis ou
r:penos asídua a estas doutas casas en busca da .s abedoria -e coñecimento que ali presumi'v'.elrriente se armacenan-. Daquela o
descorazoame.n to , o -c abreo e as
ganas de abandoar esas actividades son a culminación lóxica
dun calvário que os que ·algunha
vez o viviron coñecen ben.
Para min, e para moitos, o
. caso máis sangrante é o da Real
Academia Gallega, institución
meritória e patriót\ca nos seus
inicios , co seu grande pat rimó.nio cultural xestionado polos humores _:__maos. humores , sempre- , fóbias e filias dun homiño
que , grácias á sua fidelidade ,
sumisión e "rendez vous" aos ·
académicos presentes e pasados, foi ascendendo na ·casa de
bedel a secretário , exercendo a
sua función cos alleos e "intrusos" ~ xeito dun virrei de col9nia .
Ninguén pode pasar á sala de .
leitura e consulta po terceiro andar da douta casa da · coruñesa
rua Tabernas sen antes pasar
polo segundo, onde ten o seu
despacpo o secretário'e gardián .
E ·se este se a topar eru horas de
museu amasando no primeir-o
andar a algun visitante o museo
de "doña Emilia", da Pardo Bazán, terá que agardar, que primeiro é o primeiro. O descoñecido que tente consultgr algo
dos fontlos da Real Academia
Gallega -dos ·fondot? permitidos -aos · "intrus.os", claro émellor será que se procure o
aval- daigun .-académico, pro11_ome ou amigo db "virrei". Ainda asi, se se -cruzar no camiño
_con alguén- que saia da douta
casa, convén que se inteire antes do estado de saúde do señor, non vaia ser que ese dia lle
doa a barr.iga.
.
'
Unha vez no "sancta , sactorum" .- un homiño subordinado
do "virrei" encarrégase de vixilar a un, non vaia ser que ouse
tocar algun volum~e das estanteirias ou meta o fuciño onde
non debe. Reproducir algo_. nun-

somos coñecid_os · :'
na Galiza inteira,
póla noSá
especializ.á ción
en libros
.galegos
e portugueses

'.

De esquerd~ á direita, dura.n te un acto de entrega de documentació~ na RAG, Juan Naya, Anísia Miranda, Marino.
Dónega, Domingo Garcia Sabell Xosé N~ira Vilas.

ha pre-histórica fotocopiadora , é
empresa árdua e case imposível, que '-'non lle gasta a don
.Juan", que os libros estropéanse
ªº facer as cópias, e case hai
que sobornarªº ~orniño ou gañarse a sua siinpatia para que
baixe un andar a - facer- ~creta- ·
-mente un])a pésima reprodución. Os ficheíros, nen tocalos,
iso é causa de don Juan, a menos qi..ie o curioso sexa algunha
ou algun erudito ou pseudo-erudito ben situado, membro dalgunha ·familia "bien" ou coñecido de Fulano ou Mengano. Daquela "ffiire usté lo que quiera,
aquí tiene todo", -palmadiñas no
lombo e aloumiños, "que tal por
Madri? .. . y como está tu papá?".
Unpa cena destas tiven ocasión
de ve-la senda protagonista un
mozo intelectualiño coruñés que
desde o escaparate madrileño
tenta descobriJ mediterráneo~
dándonos a coñecer a literatura
galega e que cosmopolita e vangardista era xa a Coruña de Alfar e do cónsw-alfareiro uruguaió. Mentres, unha anónima
parella de universitários grana-

dinos , vindos ex profeso a recoller documentación sobre Rosalia , qlieixábase polo baixo na
mesiña do lado, cagándose en
non sei que "gardiáns" e_"cancerbeiros" da cultura e das suas
facilidatles.
Hai anos tiveñ ocasión de ver
ali como o "vírrei" da Acadérnia

chamou a atención dun· vello investigador por achalo navallá en
man rasgando amorosamente as
follas dun libro -v:irxe que estaba
a consultar. O homiño ficou ca·lado como un péto e un servidor
mudo de asombró. Que fai un libro virxe ríunha institución de
cultura? E no caso de habé-lo ,
digo eu que haberá que proceder a "desvirgalo", delicada e
convenientemente. Esta anédota reafirmourne na visión do
mus:eu de cera que teñen certos
cancerbeiros da cultura do que
deberían ser institucións culturais abertas e ao servizo da comunidade. Coidarán talvez que
tanta sapiéncia e tanto documento poden quedar reducidos
a pó e polilla se o ar da rua pe-

-,0 DESCONECIDO
QUE TENTE
CONSULTAR ALGO
DOS FONDOS DA
REAL ACADÉMIA
GALLEGA MELLOR
SERA QUE PROCURE
O AVAL DALGUN
ACADÉMICO'
netra naquel "sancta sancto, rurn"?

Noutras institucións culturais
o estudoso, presunto investigador ou curioso, atopa máis facilidades e atención por parte dos
seus encarregados. Os problemas adoitan a ser doutra índole,
case sempre por falta de infraestrutura e recursos . Ou ben non
existen ficheiros ao dia ou atópanse en proceso de reorganización que ás veces é perman ente
e polo tanto inúteis para o usuário, ou ben non dispoñen de servizo de microfilmado ou , sirn-

artes gráficas
Praza do Libro
Tel. 26 63 77
A CORUÑA
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República
de El Salvador, 9
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dese·QO, composición electrónica,
laboratório, óffset,
enc.a dernación
tenda, ·material fotográfico,
· estudo, reproducións,
diapositivas de textos
revelaxe, C?íbachrome.
rl coruña, 19-baixo, telf_ 986/ 23 31 O~ vígo
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plesmente, dunha fotocopiadora.
A Fundación Penzol de Vigo,
por exernplo, non dispuña até
hai uns anos - non sei se no
presente momento segue a acorrer- dun elemento tan fundamentar' para o investigador
coma unha fotocopiadora. Cáréncia que se subs.anaba en parte polo xentileza e boa disposición da encarregada, perrnitindo sacar á rua , deixando en
prenda o documento acreditativo de identidade, o material que
un quería reproducfr. Máis dunha tard~ teño circulado, carregado de textos, pala xeografia
urbana de Vigo -para min descoñecida dabondo- en- busca
d\}n servizo de fotocópia . Unhá
anédota reveladora: o guarda
municipal a quen pergunLei na
céntrica rua Policarpo Sánz pola
Fundación Penzol descoñecía a
existéncia dela e polo tanto o
seu enderezo pés1e a que a casualídade quixo que se atopase
a menos de vmte metros de
onde estaba daquela situada.
No Instituto "Padre Sarmiento" de Estuclios Gallegos, de
Santiago, si teñen fotocop1adora, amda que o investigador
pouco rend.Únento lle qu1ta. unhas veces -moítas- averiada
e outras impedida de funcionar
para os foráneos ao estar acaparada por persoeims--e investigadores da casa. E por riba có)::>ranas, a doce pesetas, máls caras
que na rua. Servidor ten feíto
várias viaxes da Coruña a SQ.Dtiago e atoparse coa fotocopiadora eternamente averiada, imp edido de traerse a reprodución
dos documentos necesários e
postergando meses e meses o
estudo e traballo comezado. Porque, adernais, neste país os estudosos pro vocación traballan
para comer e, normalmente,
nun horário coincidente co destas institucións polo que só moi
de tarde en tarde poden desprazarse a elas .
,
Caso aparte é o da Biblioteca
Municipal da Coruña, xa denunciado algunha vez nos meios de
comunicación. Nun espazo reducidisimo e totalmente abarrotado de estudantes que van _por
ali a facer que estudan os apuntes para os exames, non sei se
porque na casa non teñen sítio
ou porque ali a tópanse cos amigos e amigas, despistados funcionários q ue dan a impresión
de estar a curnprir un castigo ou
"cuarentena", trasladados ali
dalgunha outra dependéncia
municipal, móvense por un local
que non reune nen as mínimas
condicións nen dispón de infraestrutiura algunha. E iso· na
era pacovasquista de' "La Coru, ña despega" . É normal atoparse ,
ao solicitar unha publicación ou
libro ali consultado anteriormente , coa resposta de que non. teñen iso ou que quizá estexa nalgunha misteriosa de,Pehdéncia .
Ademais, fóra dalgunhas coleccióris de diários ou semanários
coruñeses -incorr:ipletas sempre-- e algunha curiosida~e . os
seus fondos bibliográficos son
tan escasos e comuns coma os
de calquer biblioteca de concello rural. Por non ter, non teñen
nen tebeos ou "comfos" aos que
tan afeizoado cti ser o a_lcalde
coruñés.
E non ·seguimos facendo, inventário das misérias doutras
' doutas institucións p~rque a
causa s~ia kmga ademais e, en
moitos casos, repetitiva.
O

GuieirQ
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a amistade dun vello limpabotas
enredado pala Mafia de Chicago
para ser chivo expiatório dun
crime, e un mafioso novo a
quen se encarrega a sua custódia , tiña unha trama ben susceptíbel de dar lugar ·a unha fita
sensíbleira ou explotadora dos
numerosos tópicos aos que a
história se vai prestando .. Pero o
ton .que infunde todo o filme ·é o
dun humor que , sen acadar cotas extraordinárias, mantense
sémpre · nunha moi aceitábel
liña. fruto dun ben traballado
guióo que saca proveito a unha
série de situacións bastante codificadas. Situacións que_ non
son outras que a introdución
dunha personaxe min arnbente
completamente alleo (tan pouco •
tranquilizante como as altas esferas da Máfia iaÍlqui), e o seu
deambular polo gume da navalla
cunha suplantación da persoalidade que de ser descuberta
acarfegaria catastróficas consecuéncias . Acádase así un moi
estimábel clima de tensión, que
naturalmente non se sostén por
·este simples plantexarnento teórico , senón por unha hábil resolución, na estea das boas comédias. duns cantos intres de enredo cuhninantes.

Galiza .

1970/1986
Na colección variopinta "Documentos para a história contem- poránea de Galicia" que edita
Edic. do Castro , aparecen os escritos e discursos de Manuel
Caamaño publicados nos anos
1970 a 1986. Un conxunto que
recorda o ensaio de I. Diaz Pardo sobre Galiza hoxe, pero que
difire notabelmente pola menor
sumisión ideolóxica e a maior
flexibilidade analítica. Iste libro
de Caarnaño é menos polémico ,
roáis düecto e testemuñal.
Iníciase con dous capítulos
dedicados á ilustre persoa de
Don Cesáreo Saco que no 1986
recebeu o "Pedrón de Ouro" aos
seus 80 anos . A vida ·de Cesáreo
Saco e dos seus irmáns son un
espello de identidade galega e
de heroísmo nacionalista . ResisLéncia, firmeza e lucidez foron
os pilares de personalidades tan
robustas e exemplarizantes.
A maior parte dos restan tes
capítulos versan sobre as Af30ciac1óns Culturais que naceroA
desde o ano 1959, -Brais Pinto-, até os 70 Nas páxinas de
Caamaño queda constáncia das
datas e dos nemes da aparición
e actividade destas asociacións
tan decisivas na recuperación
da cultura galega a partir dos
anos sesenta
Aparece tamén a evocación
doutras actividades nas que
partlc1pou e segue a participar
M Caamaño fundación do PSG
en 1963 e prime1ras relacións internacionais cos socialistas cataláns e italianos, celebrac1ón
do dia das Letras Galegas. comenzos da canción. do teatro.
dos cursos de galega etc etc.
No remate, unha carta aberta
ao Dr. E. Santamarina , da Casa
Galicia de New York. Caamaño
mostra-se esperanzoso apesar
dos avatares das AA Culturais,
da desunión dos partidos nacionalistas. do oportunismo de tantos que se embarcaron en partidos estata1s ou que se ofereceron para as suas listas nunha renúnc1a inexplícábel ao apoio necesáno aos partigos galegas.
Así escrebe :
"Sera cer o que estamos as1sLindo ao nac1menlo dunha Gahza nova , na que cheguen a desaparecer males fondos e seculares como o da emigración, o
baixo nivel de vida das masas
populares, a
discriminación
idiomática, o d1vórcio entre o
agro e os habit ntes urbanos . o
centralismo nefasto, ou o complexo de inferioridade que nos
asoballa? O espirito que anima
a actuación dos grupos culturais

galegos é o de conseguir a formación dunha conciéncia colectiva capaz de eliminar todos
"eses males ." (p. 160)
Ista publicación de Caamaño
prolonga no espácio e no tempo
o seu labor qÜe empezou no
1960 e que desde A Coruña se
extende a toda Galiza.
O
FRANCISCO CARBALLO
Caamaño Suárez, Manuel Sobre Galicia
como responsabilidade. Ed do Castro.
1988. 162 pp

Fit~i

con gran
afluéncia do Estado
espanhol
Em todo o marasmo cultural que
se vive nesta parte sul da Ibéria.
a realic;ao anual do FITEI, que
se vem fazendo há i2 anos a
esta parte, constitui algo raro de
urna iniciativa cuja dimensao como acto cultural- reflecte-se
no elevado número de países
participantes e na importáncia
das propostas sempre diversas e
distintas de edic;ao para edic;ao.
' Trata-se de urna programr;:ao
bastante coerente com determinado tipo de temática, apresentando as gentes do norte de Portugal. e nao só, o que de mais
relevante passa e acorre nas nas
vánas dramatúrgias de expressao ibérica . o castelhano-portugués da Europa, América e África. com a cidade do Porto trensformada num gigantesco palco
teatral durante 12 días .

No reino da desergao
cultural
Todos os anos os promotores
desta iniciativa, única em toda
a área lingüística luso-espanho-

la, lutarn com graves problemas
dada a falta de apoios económicos para a sua realizagao. E
tudo se complica mais quando
em Lisboa --o centro de ·todas
as decis6es e apoios- esta.o govemos pouco sensíveis e afectos á causa da Cultura .
E há também outro factor bem mais Jamentável- a juntar
a tudo isto: a realizar;:ao de um
festival com esta envergadura
acorre fóra de Lisboa.
No decurso de urna conferencia de imprensa, através da qual
foi feita a apresentagao da edir;:ao/89 do FITEI. o actor António
Reís , director do festival, teceu
fortes críticas as pessoas que levam e tém a responsabilidade
política no eido da cultma lusa
na circunstáncia a Secretaria d~
Estado da Cultura, que tern
omitido sistematicamente esta
importante prornor;:ao artísticocultural e que a nível nacional
abandonou, a SEC , uip. plano de
reformulagao da actividade teatrai portuguesa, colocando os
criadores e trabalhadores de
teatro nurn sobressalto permanente.
"Em Portugal , remataría António Reis. só se atina com os
caminhos de Bruxelas e os discursos económicos imperam sobre os da Cultura" .

Estado espanhol. A
representa<;ao máis
significativa
·A XII ediiyao do Festival Internacional de Teatro de Expressao
Ibéi.ica (FITEI) teve início no
passado dia 1 com a representar;:ao da pega "Pasion", pelo Gru-
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po de Teatro Corsário. de Valladolid .
O FITEI/89, que remata no
próximo domingo , conta com a
Mais aparte dun acabado
participagao de 20 grupÓs e
guión e dunha realizaéión ordecompanhias de teatro, senda
nada, é na actuación da parella
metade oriundos do Estado esprotagonista onde a fita topa os
panhol -2 de Madrid e de Seseus máis firmes valedores. O
vilha e os restantes de Cangas,
recuperado Don A.mece compón
Galiza, Valladolid, ValP,ncia,
magníficamente o seu papel de
Oviedo e Barcelona- para além
inxénuo limpabotas anciano , a
de Espanha participam grupos
quen un ancestral senso do hoda Venezuela, Cuba, Uruguay,
nor e a promesa dunha barca de
Mogarnbique, Checoslováquia,
pesca levan a aceitar a proposta
Brasil -este país corn 3 grud~ pasar uns anos no cárcere. É
pos- e Portugal.
a sua unha preséncia serea , que
O grupo de teatro galega infunde ternura só até,onde esta
"Teatro de Ningures", de Cannon se converte en sensíbleria ,
gas~ . apresentou aqui no FITEI
brindando unha actuación huurna pega de Alfredo Jarry, "Rei
milde pero que enche toda a
Ubu", representar;:ao que, e da- - pantalla. Mágoa que a dobraxe
das as características serni-proimpoña unha extraña doblaxe ,
fisionais deste grupo, teve basque rn~ que ítalo-americano
tante aceitagao por banda de
resulta austro-húngaro no falar
um público exigente e conhecede Ame ce, por rnoito que o dodor da Arte de Talma, como é a
blador 9e esforza é:iignamente
gente que acode anualmente a
por facer un cumprido traballo .
este festiva:J de teatro.
Urn grupo de Valladolid. "TeaXunto ao veterano ·actor, o
tro Corsário ~·, deu início ao .FIrnáis novo Joe Mantegna (preTEI/89 ; urn grupo de Oviedo,
miado no Festiva4 de Venécia ao
Margem, irá encerrar a XII ediigual que o seu partenaire) comgao do Festival Internacional de
pón tamén un matizado persoTeatro de Expressao Ibérica, ·
naxe, como o pistoleito de seaqui no Porto, norte de Portugal,
gunda fila e boa entraña. ao que
há 12 anos a esta parte.
· O
aporta unha boa dose de humor..
GONCALO NUNO DE FARIA
Tamén o resto do "cast" aparece
en bon sítio. De todo isto. xunto
·ao comentado intelixente guión
e a aplicada. senón brillante , di::.
reción, completan unha agradábel cornédia na que a auséncia
As
de pretensións e énfase han fai
senón en9adirll~ atractivo.
O .
Este filme de David Mamet, que
GONZALO
VILAS
nos canta en clave de comédia
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IAN BERRY
.
Nace.u no 1934 en Pre.s ton (Lancashire-Gran -Bretaña). Ten viaxadovárias veces, desde o 1952,
.
.
a Sudáfria, onde realizaou esta reporfa.xe da que publica ·m os unha mostra nesta páxina. Na páxina
·-15 deste mesmo número recoller:nos unha entrevista con- Berry quen recentemente visitou Vrgo, para preparar unha
reportaxe que se publicará nun libro que ·e stán a preparar, coordenado por M. Rivas,
fotógra·f os como Schommer, Vicfor Vaqueiro· e Xurxo Lobato, entre outros.
.

As fotos están recollidos nun
- suplemento de (amera
lnférnafíonal baixo o título
"Block and White". L'Afrique
du Sud de Ion Berry. Un
desfile de imoxes sobre un
dos réxime·s -o aparfheídmáis oprobiosos que oinda
·pervive r:io mundo.

l
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Alcumes
recollidos en
Betanzos

Volume editado por Xulio
Cuns e Xesus Torres ("Muñoz"
e "Baraxe1ro" respeitivam en te) 152 páxinas no que despois dunha introduc1C:m sobre
a definic ión. ornee. formación
dos alcumes e as suas carac
teríst1cas. recolle case 2 000
alcumes de persoas da Vlla
clas1ficados t:Jn vmtec tro sec
c1óns ou apartados, dándo se
conta de anécdotas, cunos1da
des e pequenas hlstónas relacionadas con alguns deles
Completan o hbro uns debu ·
xos de AUredo En as e a mús ica dalgunhas canc1ón s trasla
dada ao pentagrama polo
compositor betance1ro Carlos
López Ga rcta
Edlta o con cello de Be t.anzos.

•

As metarnorfoses

de Proteo
Última novela de Antón Risco,
o escritor ourensano residen te
en Quebec Publicada por GalaJocta na sua colecClón de narrativa , esta novela nana fe1 tos situados en Oure nse entre
os anos 1931 e 1981. Presidida
pala figura todopoderosa do
caClque don Torcuato. nela
mistúranse anos e xeracións
nunha simuJtaneidade que
arromba con calquera sucesión cronolóxica dos acontecimentos

•

Diario do mimo.

Novedade de Galax:J.a é esta
obra de Carmen Panew. colaboradora das rel/lStas Andaina
e Festa da Palabra SJJenc1ada

e gañadora no 1971 dun prérruo literáno na Uruversidade
de Santiago
Son unha dúcia de rela tos breves, a xeito d e d!áno fe mlillilO
no que s1s1tmos á ma urac1ón Vltal dunha mulle r A té boa de salvación pasa por ser
o rrumo. o personaxe mudo no
que se srmbolizan os x sto e
o silénc10

•

Castelao ou a
paixón de Galiza

Segundo e tr ega que publica
Ed1ciós do Castro desta tea traloxia teatral d e Daniel Cor
tezón , cuxo prim ira entrega
era "O animador de ilusións" .
es ta segunda é "As árbores e
os xuncos" ás que seguirán
"Intermezzo bufo" e "O pudor
e a angustia" . Abórdase a fi gura de Castelao .desde o ponto de vista da sua persoQ!idade e psicoloxia, desveando o
interior dun home angustiado,
só, introverso, .. . que se qefende co humorismo e a entrega
total á causa da liberdade do
seu povo.

ACTOS_

CONVOCATORIAS

LIBROS

ID Escala de
Verán de Nova
Escala Galega

Celebraranse do 3 ao 7 de Xullo de 1989 no Hostal Hogar
San Francisco Campillo de
San francisco nº 3 en Santiago
dé Compostela
3 Xullo
Bases Psicopedagóxicas do
curriculum (1 ª sesión) A cargo
de Montserrat Ventura, asesora psicopedagóxica do Colexio ·
Pompeu e Fabra, Barcelona.
Panel de experiencias. A
radio na escola.
C. P. Dorrón (Pontevectra:
C.P . Pontenova (Lugo)
Intercambios
escolares:
C.P. O Grove.
Educación medioambiental:
Grupo N.E.G . Barbanza
Grupo GAIA. Ourense.
Colectivo Pedagóxico: LB.
Xelmirez. Santiago.
Debate: A xomada escolar.
Coordenadora: Car~e Morán.
Participantes : Un mernbro
Confapa-Galicia . Um mernbro
Administra ción
Educativa .
Xosé Antón Caride. (ICE) .
José Ramón Lago Martinez .
Un membro Seminario Permanente de Directores de A Coruña .
5 Xullo
Bases psicopedagóxicas do
curriculum de educación infantil (1ª sesión). A cargo de
Maria José Laguia. Barcelona.
Bases psicopedagóxicas -do
curriculum de educación primaria 1ª sesión). A cargo de
Maite Mases. Colexio Pompeu
e Fabra . Barcelona.
Bases psi.copedagóxicas do
curriculum da- etapa 12-16 (1ª
sesi.ón) A cargo de Lluis Gaseo. Escala Municipal Lluisa
Cura. Barcelona.
Presentaéión do Marco Cumcular da Reforma Educativa·
en Galicia, a cargo dun membro do Gabinete da Reforma.
Excursi.ón-Itinerario Didáctico pola Comarca do Barban- •
za.
7 Xullo
Bases psi.copedagóxicas do
curriculum de educación infantil (3" sesión) A cargo de
Maria José Laguia.
Bases psi.copedagóxicas do
cumculum de educación primaria (3" sesión) A cargo de
Maite Mases.
Bases psi.copedagóxicas do
curriculurn da etapa 12-16 (3"
sesión). A cargo de Lluis Gaseo

Panel de experiencias.
Doce anos de Preescolar na
casa.
Talleres do C.P. Barallobre.
Fe n .
Os Colexios Rurais Agrupados Narón e Tea.
A.mote mundo Antón Cortizas. C. P. Uruón Murgadesa.
Mugardos A Coruña .
Taller de Educación Ambiental. ICE.
Debate: O Plan Galega de
Formación do Profesorado
Coordenador: Antón Rozas
Caeiro. Participantes: José
Paz Rodríguez. Lourdes Montero. Un membro de Nova Escala Galegé!.

Exposicións.
Durante a celebración da
Escala de Verán estarán abertas na Residéncia San Francisco exposicións de :
Material de aula, de Ana
Abascal e Manuel Saleta.
Libro infantil e xuvenil, cedida pola Subdirección Xeral
do Libro e Bibliotecas.
Xomais escolares.

Consello de Administración da
sociedade editora dás revistas, impulsc;m os seus prémios
anuais . o prémio
mellor artigo axúsfase ás seguintes baA Dirección Xer~ de Xuventuses.
de e Deportes· da Consellería
L- O tema é o fanatismo. A ·
de Cultura e Deportes, convoactualidade oferece abundanca o V Certame Galego·de Fo~
tes e diversos exemplos _ Ao .
tografia Xuvenil éori arregro ás
convocar o p·r émio quix'érarnos
seguintes Bases:
porén suscitar indagacións
1. Desenrolo. En mérito · a
profundas e . sereas sobre ete
súa experiencia no campo fofenó:neno , en ,c;_al~er aspecto:
tográfico encoménciase a orfilos.ofico, ps1coloxico, relixioganización á. Casa da Xuvenso, soci~lóxico, literário , histótude de Ourense.
rico.
2. Participantes, . Toda
2.- A extensión será de tres a
mocidade galega e os filias
sete holandesas a doble espá- ·
dos emigrant es que estean
cío ou equivalente. Poderán
entre os 16 e os 30 anos.
concon;er téxtos inéditos ou
3. Modalidade. Unica, adpublicados e escritos en calmitíndose o branca e negro e
quer lingua do Estado .~ Os puo color, en tódalas súas técniblicados- deberano ter sido encas .
tre o 1 de Maio e o 15 de Ou4. Tema. A xuventude (a ·
tubro do 19$9. O xuri- poderá
súa irnaxe, actividades, etc .)
tomar en consideración arti5. Presentación e prazo
gas que se axusten ás bases
de admisión. As fotografías
do premio, ainda que no.riteentregaranse na Casa da Xuñan sido apresentados a con venti1de de Ourense (rúa Cacurso polos seus autores. ,
pitáTl Cortés, 29 - C.P . 33004)
3 ~- Os traballos deberán enu ben facendo o envio por co~
viarse por quintuplicado a Calrreo. A admisión pecharase o
vet 56, 08021 Bercelona. Debe
2 de outubro.
facerse constar o nome as se-.
A obra presentada por cada
ñas (enderezo e teléfono) do
fotográfo , irá acompañada dun
autor.
1
sobre pechado no que figurará
4 .- O prémio está dotado con
na parte exterior, o mesmo
100.000 pesetas .
·lema das fotografías . e no seu
6.- A composición do xuri dainterior unha fotocopia do Do ·
rase a coñecer xunto ca ·fallo
cumento Nacional de Indentido prém.io en Decembro do
dade e mallo título ou títulos
198g:--das obras.
7.- A revista non devolverá os
No caso de ser filio de emiorixinais apresentados e resérgrantes , unirá documentos
vase o direito de publicar os
que o acrediten.
traballos que crean interesanCondición5 Xerais.
tes, abonándoos como unha
a) Cada fotográfo · poderá
- colaboración, prévio aviso ao
presentar tódalas fotografías - autor antes de publicalo.
que desexe. todas elas irán
8.- Non se manterá corresponbaixo o ·mesmo lema.
déncia cos concursantes. A
b) As fotografías presentaparticipación neste concurso
das deberán ser orixináis, non
implica a aceitación das b8(
podendo estar publicadas nin
ses.
ter recibidos premios noutros
concursos ou exposición.
• V Concurso de
c) Cada fotografia denerá ir
montada en soporte consisBanda Deseñada
tente e na súa parte posterior
IJrg~~i:''.' · Sasa da Xuventuue
levará escrito o lema e o título
de Ourénse.
correspondente .
Participantes:. Xóvenes end) Tamaño, entre 18 x 24
tre os 14 e 30 anos.
centímetros. mínimo -e 30 x 40
Tema : Libre. textos en galecentimetros, máximo.
ga ou portugués, necesaria7. Xurado. Estará compof?mente inéditos.
to por persoas cualificadas e
Técnica: Calquera pero en
fará público o seu fallo antes
branca- e negro.
·
do 15 de novembro de 1989.
Extensión: Desenrolo máXlEste terá caracter irrevocable.
mo 6 páxinas.
·
8. Exposición. Coas foto.Exposición: Os mellares tragrafías seleccionadas polo xubállos serán expostos na Casa
rado, faráse unha exposición
da Xuventude de Ourense.
na Casa da Xuventude de OuPrémios: Primeiro prérnio:
rense, do2 ao 15 de Novem25.000 pta_s. Segundo prémio:
bro . A organización poderá
15.000 ptas. Terceiro prémio:
realizar unha exposición expo10.000 ptas . Premio especial
sición itinerante, unha vez reao mellar traballo de xove'n
matada esta. serán devoltas as
portugués : 10.000 ptas . Este
fotografías .
prérnio entra" dentro do pro9. Propiedade. As obras
grama de intercarnbioS' da
premiadas pasarán a ser proCasa da Xuventude coas "Capriedade da Conselleria de
sas da Cultura da Juventude"
Cultura e Deportes que poderá
portuguesas.
facer uso das mesmas .
Ademais destes premios re- ·
10. Premios. Establécense
cibirán cada un deles un troos seguintes: Primeiro Premio:
feo- esmalte do artesán Pepe
50.000 Ptas. Segundo Premio:
Osario. Cada autor so poderá
30.000 Ptas. Terceiro Premio:
levar un premio. 0l3 traballos
20.000 Ptas. Premio á mellor
premiados quedarán ~n poder
Colección: 60-.ooo Ptas.
da Casa da Xuventude .
As mencións de 10.000
Publicación : A Casa da Xuptas. que o Xurado estime ata
ventude fará unha publicación
un máximo de seis.
cos previios. A participación
11. Norma final. A particisupón a aceptación das pi;epación supón a coniormidade
sentes bases e a autorización
coas pre.s entes Bases.
dos autoÍes.
Entrega: A entrega dos tra• Prémios Enrique
ballos tarase na : Casa .da XuFerfán
ventude, ·capitán Cortés .. 29.
32004. Ourense, beh .e n propia
As revistas "El Ciervo" e "Foc
man ou por correo.
Nou" convocan para 1989 os
Prazo: Admitirase até o 1 de
prémios Enrique Ferrán en
Outubro.
·
memória ' de quen . presidiu o

•

Ouínto Certame
Galego de
Fotografía Xuvenil

EXPOSICIONS
• . Daniel Caxigueiro
Exposición de cerámica na
Galeria Anacada, en A Coruña.

• ) Recuperando a
metnória con
Parallé
Exposición de roáis 400 foto- ·
grafías que permiten recons. truir visualmente . a evolución
do ConcP.!k• el-.·. Ti'enP. desde

ªº

.
_princ1p1os de século e até a
década dos 60.
A exposición está abertéi ria
Casa do Concello e é fruto
dunha colaboración múltiple
de coléxios. profesores, alumnos, cidadáns e entidades cívicas do municípío. Desde o 1
de Xuño mostrarase pol<;is diferentes parróquias~

•

Francisco Lloréns

Exposición desta colección da

t-9

Fundación Barrié no Edifído
Sarmiento do Museu de Pon~· ·
tev.e dra.

•

Luis Seoane

· A mostra antolóxicu sobre
Lti.is"Seoane, que fon:. inaugurada no pasado Abril. na Coruña: está agora en Vigo repartiqa entre as salas co- ·centro
cultural Caixa. Vigo, Concello,
Casa da Cultura e !:;ova Sala
da CAV ~
.

•

:J\(ranuel Fi_gueiras

Celso Emilio Ferreiro

•

Celso Emilio
Ferreiro

"Crónica dunha xeración" .
Charla de Victor Freixanes, or- ·
ganizada- :¡:¡ola A.c. Xiria na
Casa da Cultura de_ Cangas.
Xoves dia 8 ás 8 horas.

•

Bosque~

galegas

Dentro das tertúlias ae O Facha intervirá Ó xoves ás 20 horas. Carlos Vales, presidente
de ADEGA, sobre os bosques
galegos. Nos locais da Agrupación.
-

•

tJbu Rei

Representación· go grupo "De
Níngures" de Cangas. En Narón . .,Centro Social de Castro.
Xoves ás 20 horas, ~

•

Cine antibelicista

En Lugo, organizado polo Club
Valle-Inclán no i:;ine Bogart. O
sábado .10 de Xuño proxección
de u Los chicos de la guerra".
do arxentino Bebe Kenin e interpretada por Hector Altério.
Sesións ue -4,6,8 e 11.

•

Expbscience
Intemationale '89

Do 16 ao 23 de Xullo en Brest
(Fráncia)· celebrarase tamén a
X Conf<>rf.T)cia "Youth anrl

Exposición
bio-l::)ibliogrAfica
no Museu Municipal dé Ourense.

•

Sábados de
·Fur<;ibolds

Dentro do xa terceiro ciclo o
calendário a desenvolver
nesta actividade do Concello
de Moaña é corno segue.
_10 de Xuño. C.P. Quintela;
GJ.Upo Danthea
17 de Xuño. C.P. Abelendo·.
Grupo Kaos.
24 de Xuño. C.P. Tirán. Grupo
Xalgarete:
Está aberta· unha exposición
sobre o mundom dos títeres,
desde p 6 ao 12 de Xuño , no
Centro Socio-Cultural Dariiel
Castelao, de Quintela-Moaña.

ANUNCIOS DE BALDE
Traductor con expériéncia na ·
tradució.n ao inglés. Ínglés
nativo, .(con dous libros editados). profisional. Temas coinemiais. marítimc:is , etc. Cha~
mar a Ian. (986) 23 49 94 - 43
3925) ou no Apartado 767
(Vigo)
Véndese Cifroen 2 CV. OR
3240-E: Tho (986) 20 93 58.
Por marcharse- a.o estranxeiro
véndese
Suzuki-Santana
1300. P0-3052-Z. 40.000 Km,
como novo. Précio moi interesante. Interesados chamar ao
(986) 43 25 87 de Vigo.
Xoven estudante de 15 anos,
rrazonalísta, ,amante O.a natu. reza, afeizoado á astronomía e
ciéncias en xeral, á música
"heavy" e Celta. Estaria intere;>ado ern relacionarme .c on · . mozos-as de toda a Galiza e
. Portugal.
,

Na' Galeria Expresión dé OuCompro libros vellos , de
rense.· Pinturas e águafortes. "' · autores galegos ou de temasreferidos á galiza. Chamar ao
· (986) 29 34 36. de 9 a 10 da nol• Celso Emílib.
te.
·

Ferreiio

·spáce". ·Poden partiGl.par xoves, animadores, profesores e
investigadores. Entre as actividades hai exposicións de
traballos e proxectos de roáis
de 50 paises, serninários, mesas redondas, e diferentes
grupo's de investigación en
múltiples · áreas, ademais ge
celebrarse a X Conferéncia
"Os xóvene·s e o. espácio" . A
cti0ta é de 31. 000 ptas. Inclue
Ho3pedaxe na Universidatle
de Brest do 16 ao 24 incluido.
Transporte desde Paris (ida e
volta) en Autqcar a Brest, con
saida o lo e regreso o 24. Participación nas actividades. Facilitarase a xestión das viaxes
a précios preferenciai.$. Máis
información no INICE. Apdo.
Correos 82. 37080 -Salamanca.

Cia1ega con 18 anos de resi.déncia en Inglaterra. amplos
coñecirnentos de Inglés .nas
suas diversas facetas (académico, coloquial, variantes día-

lectais) ·e expenencia persoal
da sua aprendizaxe, dá clases
de conversa. Tamén se fan
traducióp.s ga.1ego-inglés-galego. Chamar ao teléfono (981)
22 70 77 de A Coruña (cidade).
O Komité Intemazionalístak
c;l.e Euskadi edita un boletin
mensual Noticias de El sai~ vador que cobre ampliamente
unha iriformación alternativa á
das · axéncias-occidentais da
situación do país. O précio é
de 20 pesetas/unidade , e a
suscripción semestral. prévio ..
xi.ro_, é de 600 ptas. Pódese .formalizar através do COSAL-Sanxenso. Apartado 28 . Sanxenso.
Interesados en montar unha
Granxa-Escoia, ·educación
alternativa en réxim.e de. cooperativa na zona de Chantada.
Poñerse en contado con Anxo
Moure: -Avda. Portugal 16 27500 Chantada- (982) 44 03
68.
Afeizoaéio á ·musica gostaria
-de facer grupo. Condición :
puro ·amor á arte. Chamar
(986) ':?7 44 89.

Debuxante · nece-sita guión
para comic. Chamar a Diego
(986) 31 05 69.

.IDEAS

TRES EN RAIA

UNHA VEZ ERA ANTÍGONA
LUIS MARIÑO

E

hai momentos .nos que incluso a IF
· teratura é oportunaf o recordo sabio, a traslación útil. Hai momentos
nos que a literatura é oportuna, xa que
non oportunista; é útil xa que non utilitaria;
é sabia máis. pala ética que pala lóxica,
- pala utopía, pola esperanza.
·
: Docta spes, esperanza sabia, patria por _
facer, agramando ou podrecendo, tentan-do ser: nós para non correr o risco de ser
·outros, --tentando de berrar nación para
no_n murmurar autonomía, tentado un futuro que está, ou non está, nos mercadiños - ·
~de Eur9pa.
_ Marfa~ Xosé Queizán volta a Antigona, a unha ~ntigona do século XI e galega. A
-novidade, desde o pun.t o de vista da historiografía literaria, consiste en ser galega,
consistiría en ser australiana para írmonos
ás antípodas. O se·r nacionalista é algo de
seu. Foi nacionalista en Esquilo, é fondamente nacionalista en Sófocles . . Sígueo
senda' en toda a traidicón OCGidental que
nos .leva século tras de século ata Anouilh,
Brecht ou incluso á música que llé puso
Honegger á fidel prosa de Cocteau ou á
óperá de Carl Orff sobre dQ texto de Hólde,rlin.
¿Antigona hoxe?. ¿Antigona agora?. É
nidiamente galega, da mán de María-Xosé
e da mán dos acontecementos. A causa
pública, no umbral de·Europa, no sobrelu::::¡
me dunha incerta e novaJexislatura, cheira
a florentinos manexos, ·a cativos maquia- ..._~~~....._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~
veliños de terceira fila, a ·ruíns personalismos que no concerto postrenacentista a fora ou alegoría. que nos estamos xocase que todo é viable. Estamos-Gon moipor vir siñifican polleo máis ca dous esca- gando nós non. é o dereito a unha lápida
tas Antígonas e de costas a esa ática que
nos máis. · '
nen a un sol que nunca irnos ter. O noso
conseguiu fascinar ao pensamento xerAura né pollue formán. Pois sí, un certo ' .son as primaveiras gris~ntas ou os outománico que sigue decidindo a historia.
nacionalismo pretendidamente honesto e nos improbables. Antígona está no camiPodemos estar contigo na cerval, case inlenemente de esquerda, está emporcando ño das deusas, Antígona, ·disque, estaba
cestuosa, fraternidade. O que non pode·aos seus naturais aliados; Todo por do.us riláis afeita ao amor que ao odio. Aquí,
mos é pagármonos o luxo de morrer sen
e_sca;:os e seguro que con cartos de por hoxé, hic et nunc, non ternos a dicotomía
loitar o necesario, ou o suficiente, de momedio. A Polinice, aos polinic'es, hai que tan clara. Nen amor n·en odio. As .néboas
rrer para fascinar.
lle negar alyo: a dignidade ou o enterra- e as brétemas que non nos deixan ollar o
Hai varias saídas e só sabemos --oü só
mento que outorga, instaura, dignidade. largacío ollar. dos -faros, fechan as portas
sei- a que non quera. Non quera a daPero a nova esquEirda, _os henos ben de para que non poidamos albiscar algo tan
queles que comulgan os domingos ao
moda sumerxida en conflicto coa Facen- nidio, tan sinxelo, como é o mesmo contempo que comulgan con irresistibles poda, var. máis ~ló e ·o ve-rso d8 Tibulo pode cepto de convivencia. deres tan fácticos como futuribles, os que
Si Antígona, ternos fame de tí, . ternos
traduci_rse literal ou ·parafrásticamer.!e.
S0!1 capaces de poñer "en cinta" aos seus
Dous escanos, querida Antígona, 1~'"ln se fame dun rearme moral, duns parámetros
compañeiros. por un par de sillóns de
acadan -hoxe negando unha tumba. Hai . éticos nos qu_e tí xa non cantas, ou cantas
plástico barato nun salón abrumado de
que ir máis lonxe; ·hai que pactar co tirano, . men9s. Xosé Manuel Beiras verqueute ao
madeira importada, dos que son capaces
con Greonte, incluso hai que sorrir cen el · galega desde Anouilh. Logo xa non fuches
de ir a Europa con zocos e sen ter escoi- ·
pero perduraba o sústrato na perfecta, bena foto, no video ou na viñeta de turno.
tado a Mozart.
¿E como rematar este discurso crítico,
, ¿Que dí lsmene?. Nada. Templa gaitas. lísima traducción de Lettres un ami alledificilmente descodificable e onde a sintaE feble, quizais cobarde. ¿Que dí He- mand. E ainda na beleza tampóuco nos
xis é case que au~ncia? Sí. Unha pequemón? ... Pobriño, faille caso a papá, ensaia _ serve Camus: o seu encanto resistente esna clave, o recurso á cita do sempre esunha ·rebelión ·tan dialéctica coma desca- vaiuse en Arxeliá, a súa pureza pode sement?r inquedanzás, pero nunca soluquecido, en Estocolmo e en París: a Louis
feinad~ e acaba morrendo por amor. TraAragón:
bucába~e; por amor hai que vivir. Morrer· cións. A patria témola que facer nós, sen
·referencias ou, cando menos, fóra de marSoñei cun país onde todo obxecto de
é a suprema estup!dez.
·
cos connotativos. Sabemos o que temas,
sofrimento tiña dereito a cicatrizar. Soñei
Ternos que topar a clave. Antígona e o
o que se nos deu, o que se nos vai dar, o
cun país que se asemella á dozura de
deserto de Tebas son o pretexto, a metáque merecemos. Estar:ios a velas ,. vir e _amar, á qmarga dozura de amar.
O
_
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MADRI, -

DE COMIC
MARGARITA LEDO

e

uotidania delirante de Miguelanxo Prado, foi prémio do salón do comic de Barcelona
como mellar obra do ano e as suas
- histórias, tiradas dos fait divers reais
ou fictícios que ateigan as páxinas
do diário, levábanos para a estrela
debuxada nesta edición do salón: a
profisión de xornalista.
Quizaves porque eu son tamén
xornalista de tebeo. Quizaves porque
esta xeración non tiñamos como referéncia a televisión senón a Mary
Noticias, unha ye-ye, e ao Reporter
Tribulete, que non da_rá nunca conseguido esa notícia bomba para o Chafardero Indomable, é polo que coñecemos tan ben a estas personaxes
que choutan de cadradiño en cadradiño, que non se enamoran, que perden a noite na barra dun bar ou que
como Frank Capa, un fotógrafo de
guerra, defenden a paz e agora van
par31 Nicarágua.
O figurino da profesión é, como
sempre, Tintin. Desde as Ramblas,
desde un balcón perta do Liceo, a
imaxe de Bianca Castafiori, o reiseñor de Milán, condúcenos para o Palau March onde estivo a mostra ºEls
periodistes en el comic ". Porque Tintin naceu nun diário Le vingtieme siecle ~ue ten nome de aJmacén de
tecidos-;- e porque a sua primeira
viaxe profisional foi unha crónica
desde a URSS a fins dos anos vinte,
agora a fins dos oitenta Tintin fai para
o Daily Comic un retorno á URSS e
entrevista a Gorbachov que insiste
en acabar coa ameza armamentista.
Deixo para a fin a miña actual preferida, Jill Bioskop de Enki Vidal que
nos conta desde aló, no futuro, coa
sua Scriptwalker, que lle fai ás palabras viren cara atrás, como medrou
o racismo na Europa e como a liberdade persoal, no século próximo, é
só para uns cantos.
Jill Bioskop, ou Taxi, a surrealista
de Alfons Font, que se adica a pór en entredito ás organización sinformativas transnacionais, son debuxolas tan verdade como aquela Mary
Noticias dos anos 60 que meu pai
mercaba para min cada semana e
que me fixo, en diante, desexar ser
O
xornalista maldita.
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ANDl~N

ez anos pasaron falándonos
da ocidentalización China. Mil
millóns de persoas facendo
cola para entrar no paraíso capitalista, grácias ao intelixente, valente e
reformista de Deng. Certamente o
celebre restaurante Maxim 's ínstalouse en Pekín, xunto 'Con Mc'Donalds e outras xoias do mundo libre.
Agor.a, de súpeto, resulta que
. Deng é un duro, un asesino e un comunista- (que~ o pior de todo). Quizá
na China son todos comunistas (que
é o que non entende Ocidente), ainda
: que decidan o seu futuro a tiros,
como, por desgrácia, se -deciden .todos os futuros.O

