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A RIQUEZA E ENERXIA.NACIONAJS SINALAN A IMPORTÁNCIA QUE
ESTE FENÓMENO TERÁ NOS ANOS VINDEIROS, NON SÓ NA UNIÓN SOVIÉTICA

OS CONFLITOS NACIE>NAIS NA URSS.
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Fundador do Centro de Estudos
e Sistemas da Tecnoloxia
Avanzada de París, o teórico
francés Jacques Robín une os
problemas da ecoloxia e a
sociedade, e reclama un cámbio
profundo do modelo de
desenrolo. Robín anima un gran
debate sobre as alternativas do
futuro: cambiar a sociedade ou
prepararse para o ocaso do
home na terra. (Páx. 15 e 16)

Montes e
incéndios
protagonistas
no Parlamento
Os cidadáns cada vez están
máis sensibilizados e
preocupados pola cuestión
forestal galega: incéndios,
celulosas, eucaliptos e montes
viciñais, son as vertentes máis
polémicas. O Parlamento, na sua
última sesión desta lexislatura,
aprobou a Lei de Montes, a
discutiu unha proposta do BNG
sobre os lumes nos arborados e
(Páx. 5)
a venda da madeira.

A campaña do
viña non é tan
boa como a
pintan
Nunca chove a gosto de todos.
Resulta evidente que este ano, a
falta de chúvias, nefasto para a
maioria dos sectores do agro,
pode provocar, no que á
calidade se retire, unha
interesante campaña no viño.
Falar de cifras é difícil, porque
primeiro haberia que saber cal é
a produción de viño da Galiza,
cousa que nengunha
administración sabe.
(Páx. 8)

As macabras
histórias -do
Museu de
Ciéncias ·
Catro páxinas de banda
deseñada realizadas por Tokió.
As macabras histórias' do Museu
de Ciéncias Naturais presenta
"O xefe de Mindanao". Todo
parecido coa realidade non é
coincidéncia.
(Páx. 11 á H)

Manifestación en Baku, xunto á Estátua de Lenin, en favor da autonomia

O 19 pasado cor:nezaba en Moscü a di$cusión do conflito das nacionalidades polo
pleno do Comité Central do ·PCUS. A etapa act~~lt qüe se vive como transitória, ten
-convertido xa en prehistória gran parte do escrito hai só dei é!nós sobre soberania
rexional e xeoestratéxia, non só -na_URSS, senón en Europa e ·en todo o -mundo.
· A perestroica atopa o seu cruxol central ria cuestión das nacionalidades. ~
. A riqueza e enerxia destas p9ri en rídiculo aos agoreiros da desaparición
das diferéncias nacionais no mundo do futuro, prévia imposici.ón dun patrón comun.
A ~édio 'dun fenómeno incontlbel e moitas veces explosivo, o cam·po socialista
sitúase na avanzada. mundial
deste novo proceso
de autoxestión
e liberdades.
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Os eslavos-rusos (146 millóns},
ucranianos (44) e bielorrusos (1 O),
forman o 71 % da povoación soviética,
pero, en ·conxunto, o Estado soviético
agrupa a 126 nacion31li~ades.

Os direitos nacionais, . adonnecidos na época. de Stalin e. Breznev,
-emerx~n con forza exemplar -

A ·. reestruturación ·do mapa·soviético
marca a política de cámbios

Cada unha 'das quince repúblicas é, por direito, constitucional,
un estado socialista soberano,
con .constitución própria, escudo
e bandeira que canta con lexislación, . sistema xudicial, etc: inde. pendentes. A perestroica abre _
agora a porta de que os direitos
-en parte formais a partir da década dos 3~ se fagan efectivos. O PCUS insiste en lembrar
- que Lenin sinalaba como poderes centralizados unicamente os
de defensa, relacións exteriores
e algunhas ramas da comunicación e os transportes. Ainda asi
o Proxecto de Plataforma sobre
"A política nacional do PCUS",
peza fundamental sobre esta
matéria, actualmente en estudo,
recolle non só o direito a organizar con autonomía absoluta a
economia, determinar as formas
de propriedade e o uso dos recursos naturais, senón tamén,
como é o caso, probabelmente
inmediato de Letónia, de manter
relacións comerciais, criar empresas mixtas, etc. con paises
extranxeiros cos cais poidan
existir intereses comúns.
Para Kiva Maidanik, responsábel do Instituto de Economía
Mundial e Relacións lntemacionais da UÁSS e membro destacado do PCUS, trátase de sustituir o modelo "verticalista, de ordeno e mando", por un sistema
de "autoxestión a todos os níveis" : A partir de agora "cada república deberá vivir segundo o
seu traballo".

C. CUNQUEIRO-A .BANHOS-M. VEIGA

O 19 pasado comezaba .·en Moscu a discusión do conflito das nacionalidades polo
. pleno do Comité Central do PCUS. A etapa .actual, que se vive como transitória, ten
. convertido x_
a en prehistória gran p~rte do ·escrito hai só dez anos sobre sober.ania
rexional é xeoestratéxia, non s6 na URSS, senón en Europa e en todo o mundo.
, A perestroica at~pa o seu cruxol central na cuestión das nacionalidades.
A riqueza e enerxia destas pon en rídiculo aos agoreiros da desaparición
das diferéncias nacionai·s no .mundo do futuro, . prévia imposición dun patrón comun.
A .fTlédio. dun fenómeno incontibel e moita$ veées explosivo, o campo social_ista
·· . sitú~se na avan·zada mundial deste noyo proceso de autox~stión e liberdades.

' o estado" máis extenso do

a URSS~ está constituida -,
mundo ·- -duas-veces máis por quince repúblicas
. federadas, vinte repúblicas
que a China e tres. máfs
que os Estados Unidos-,
autóoomas (que se

-NADA

enmarcan no interior das · complexo mosaico de
federadas), asi como oito
étnias, relixións e línguas
rexións autónomas e dez
que abrangue en total a
comarcas autónomas: un
126 nacionalidades.

volTARA A SER COMO ERA

A firmeza e criatividade que están a
demQstrar a multitude de étnias e pavos que
conviVen na URSS ......:..Cos conflitos, moitas
veces graves, inerentes a unha -etapa
transitória- demostran ante todo que as
tendéncias uniformistas -sob a esixéncia,
as máis das veces, de sumisión da parte máis feble- que camparon polo mando nas
· últimas décadas -e que a moitos fixeron
prever un Muro mohocromático e
unidirecional non tiñan unha base real na
história
A fervenza nacionalitária na Unión
Soviética amasa que a asunción da própria
identidade.faise patente a pouco que as
liberdades permitan raiíar na conciéncia dos
pavos. Lonxe de mostrársenos como unha
posibel '1ecatombe para ese estado é' máis
doado comprender que tal fenómeno só é
posíbel ali onde os direitos dos_pavos se
.atópan millar representados, precisamente
a partir da revolución de Outubro ·e pesie ao
xiro que Stalin e Breznev trataron de
imprimir cara á criación dun utópicq "home
soviétiC<?", superador das diferéncias .

·nacionais. Contra iso, a comprensión do ·
na Europa Ocidental. Acaso galegos,
fenómeno nacional por parte de Lenin,
cataláns ºl.! irlandeses teremos que seguir
incluido _o direito á autodeterminación. que
sometidos aos qitados da nosa própria
foi exercido no caso de Finlándia, mostraron soberania limitada palas razóns de estado,
con anticipo que o novo sistema era -capaZ polo marco. europeo-ocidental signado pola
de facer bon uso da enerxia aportada polas OTAN (v~r senón o problema nacional basca
diferéncias étnicas",.. transmutando en gran
cartcaturizado como "utopía albanesa" ou
poténcia unha sociedade semi-feudal. Agora as .forzadas dimisións de Vasco Gongalves
de novo as nacionalidades serán o cruxol · e Adolfo Suarez)? Quizá tampouco as .
da perestroica, desta nova revolución, como prepotentes directivas da CEE esteñan
o foron da de Outubro, sexa cal sexa o
libres da axitación dos ventas do" Leste.
camiño que fica por percorrer.
lgoalmente o re·sto do muiido, imbuido na
A estruturación dun novo modelo
defensa das identidades esmagadas, desde .
autoxestionário, de solidaridade, xustícia e
Latinoamérica, .a África ou Ásia, atope un ·
liberdade para Georgia, Litúania ou Arménia,
modelo renovado, non de directrices·a
sinala o ponto de partida do recoñecemento .. imitar, senón d~ respeto aos direitos alleos
dos mesmos direitos· para os paises do
e de liberdades compartidas.
Leste. O fin da teoria da "soberanía '. .
. Entre tanto, compre dicer que o
limitada", marca o fin da política que tivo a
Documento de Santa Fe 11, recén dado á
sua orixe no reparto da 1.1Guerra Mundial. A
lúz, servirá para que os norteamericanos
-oportüna mensaxe da nova URSS informa
delimiten, segundo o seu interés e ambición,
de que n-o .fogar común non caben máis
paso por:-paso, a política dos seus viciñé>s.
condicionamentbs; baseados en
·
·
O
circunstancias superadas. Mensaxe que,
máis cedo que tarde, terá o seu eco tamén
A1IOSA.DBBA

A nova estruturación en curso
deberia basearse "nunha unión
voluntária, ainda que á maioria
non nos gustaria a separación ,
pero nunca na unión forzosa co
sentimento de estar constreñido
dentro da UASS".
A formulación dun novo mapa
será complexa. Os povos instalados en repúblicas autónomas reclaman por exemplo a igualdade
de recursos frente aos que poseen unha república federada e
que permita a autofinanciación
rexional. Compre ter en conta
que unha república autónoma
como lakútia equivale, por extensión, a cinco Fráncias.
Non sen contradicións, o documento mencionado contén O ·
recoñecemento de todos estes
direitos. No tocante aos símbolos, o Proxecto Plataforma "A
política nacional do PCUS" deixa
á consideración das próprias repúblicas a sua resolución. Non
se aceita, sen embargo, a criación de Partidos Comunistas que
non dependan de Moscú. En
todo caso, a etapa actual é considerada por todos como transitória e non resultaria estrano que ·
' alguns . destes aspectos se vise
modificado 'coa evolución dos
acontecimentos.
Para Vladitnir ladov, director
do Instituto de Socioloxia da
Académia de Ciéncias, "a autoxestión a nível de república, non
afectará aos-intereses da Unión"
e destaca os procesos das repúblicas bálticqs, onde "debido á .
sensatez do carácter social dos
seus pavos, os obxectivos ecónomicos, culturais e políticos poderán .ser adquiridos através da
discusión pacífica" e onde "os
procesos foron encabezados
polo partidos e as forzas inte.lectuais científicas".
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Lenin e Stalin, duas visións diferentes do problema das nacionalidades.
·
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Os conflitos nacionais no· cerne da-·perestroica
1. L. l. Breznev no seu informe á
VII sesión da IX lexislatura do Soviet Supremo da URSS, o 4 de
Outubro de 1977 manifestábase
deste xeito sobre o proxecto de
constitución da URSS, aprobada
o dia sete do mesmo mes: "Na
URSS surxiu unha nova comunidade histórica humana: o povo
soviético. Alguns compañeiros,
poucos en verdade, tiraron disto
conclusións trabucadas. Propoñen a introdución na Constitución do conceito dunha única
nación soviética, a liquidación
das repúblicas federadas e autónomas e unha forte limitación da
soberanía das repúblicas federadas privándoas do direito de secesión da URSS e do direito a
manteren relacións co Exterior...
Creio que tais propostas son
erróneas. A unidade sociopolítica do povo soviético non significa que desapareceran as diferéncias nacionais. .. A cuestión
nacional, por primeira vez na história, vémola resalta. A amizade
entre os povos sovfeticos é indestrutibel e no proceso de edificación do comunismo ten lugar
un incesante e recíproco achegamento das diferentes nacións
da URSS, de recíproco enriquecimento da sua vida espiritual.
Mais poñeriamonos nunha via
perigosa de comenzarmos a forzar artificialmente este proceso
obxectivo de aproximación entre as flacións. Lenin advertiu
deste perigo e nós seguiremos
as suas ensinanzas".

2. O artigo segundo da Constitución soviética do 77 di que "todo
o poder da URSS pertence ao
povo" e o artigo 70 engade que
"a URSS é un estado plurinacional federal unitário, formado sobre a base do princípio do federalismo socialista ... A URSS personifica a vontade estatal do
povo soviético e une firmemente
todas as nacións e povqs aos
fins da común edificación do co-.
munismo".
3. É dicer, no PCUS da época, e
para o lexislador constitucional
soviético é un feíto a diferenciación nacional na URSS que
como tal\ non pode ser eliminada
arbitrariamente.~ Pero tamén na
realidade apareceu a "nación soviética", o "povo soviético", ao
que . pertence o futuro. Comp~e
paciéncia) no curso do proceso
1
histórico de convivéncia das na-ns da URSS e da edificación

do comunismo as diferéncias na4. A realidade soviética de hoxe soviético se por tal se entende
cionais esmoreceran, ao tempo
en día, abaneada pola "perestroi- unha étnia: hai lituanos, estónios,
que enriqueceran co seu ap~~e
ca", cos seus conflitos nacionais xeorxianos, uzbecos, moldavos,
á nación soviética. Construc1on
nun primeiro plano, convirten en rusos, etc . .E despois todas as
do comunismo que de acordo co
prehistória a constitución de relacións históricas, que s~ queitexto constitucional fixa ás na1977. A interpretación breznevia- . ra.
cións un fin ao que se ha supedina da evolución da URSS amóE a esta diversidade étnica cotar o que de disgregador haxa
sase coma un desexo, coma un
rresponde
unha vigorosa diversinas esixéncias nacionais á auconxunto de mitos que non dan
dade lingüística que non amasa
toafirmación. E que dúbidas
razón das liñas de forza do movipode haber no devandito pensamento histórico. Era o camiño . certamente signos de esmorecemento. Para un observador hoxe
mento verbo da desaparición, co
desexado polo PCUS que ate
da Unión Soviética o primeiro feitempo, das línguas na URSS? A · certo ponto e dentro de certos líto que chama a atención e que
língua da nova comunidade hismites podía impar un determinadefine precisamente a situación
tórica e da edificación do comudo modelo, favorecer de.terminaé
a vitalidade das nació(ls, .a sua
nismo será o ruso.
das evolucións e rexeitar ou
autoafirmación,
o exercício unilaafastar outras. De calquer xeito a
teral da soberania. Non· é, como
forza insobornabel da realidade
sosteñen alguns, o xurdir das reicrebou, fixo estoupar a superfívindicacións nacionais un sínto- cie de cristal do texto constituma do crecemento da sociedade
cional. ".)ue queda hoxe da nova
REALIDADE
civil, da madurnza da mesma, o
comun!dade histórica? Que queSOVIÉTICA DE HOXE da" hoxe das nacións vencelladas que implica a subvaloración do
específico nacional, senón o caCONVERTE EN
na edificación do comunismo?
rácter de feíto histórico con valor
PREH ISTÓ=-R-IA-A..,,...--- Que queda hoxe do carriiño ao permanente
das realidades nacomunismo?
cionais que permanecen, crecen, .
CONSTITUCIÓN DO
5. Setenta anos.. despois· da revo- agardan tempos millares e es1977'
. lución de Outubro, non hai povo toupa_n incon~eri íbeis cando xur-
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DESENROLO COMPARADO DAS REPUBLICAS FEDERADAS
URSS

RSFSR

Ukrania

Biéloru·
russia

Estonia

Letónia

Lituánia Moldávia

Arménia Az.erXeorxia
baidjam

Kaza- Kirghizia
baTdjan

Ouzbékhastan

Tadjikistan

Turkménia

143

488

Superficie

(1000km~

17.075
45
22.402
603
207
63
65
33
Poboacion
no 1.1.86
41
36
50,9
15
26
(mlllóns}:
144
10
278.7
663 .
45 7
631
716
70 7
731
66,1
65,6
urbanat%J
28,4
29,3
33,7
54,3
26,9
36,9
34,4
33,9
rural (%1
Natalid.
15,4
15,2
21,9
15
16,5
26,3
19,4
16,5
1985(<WOI
Mortal id.
13,1
12,1
10,6
12.6
10,9
11,2
10,6
11,3
1985 fiOOl
Crecemento
5,4
10,7
2,9
5.9
2,8·
2,1
52
1985
a.a
Renda
Nacional
por persoa
URSS=100
133
113
94
56
113
95
82
100
l1970)
crecimento
da renda
·nacional
(1970/85)
189
189
195
(1970- 100)
178
252
188
190
194
Volumen de
comercio ao
detalle
(rublo/hab.
1.733
1.0a9
1.221
1.636
1.2a5
1.393
1.033
1985)
1.168
Número de
empregos
na industria '
por 100 act.
naeconom.
32,3
30
2a.1
23,3
31,5
29,3
29,1
19,9
nacional
Número de
médicos
1000 hab.
41 4
37,8
34,5
(1981}
42.4
.44,9
38,5 '
39,a
32,6
Número de
·•
1
• estudantes
10.000 hab.
153·
206
167
182
185
167
181
(1985·1986)
.128

-

29,8

86,6

69 7

2.717

·3 3
67,9
32.1

67
539
46,1

52
541
45,9

16 ,
57,5
42,5

4
397
60,3

184
419
58,1

46
33 4
66,6

32
47 4
52,6

"24 ,1

26,7

18,7

24,9

32

37,2

39,9

36

5,9

6,8

8,8

8

18,2

19,9

9,9

16,9

198

447

1

8,1

7,2.

7

8,1

32,9

27,9

~

77

67

76

-

23,9

30

¡

99

60

58

51

-

71

279

258

239

160

139

215

195

159

945

687 ·

1.023

984

801

736

648

791

;

7. Xa concretamente, á luz da
·realidade plurinacional ·da Unión
Soviética e das esixéncias nacionais COIJlpre considerar:
a) A reforma do estado federal
unitário de base socialista e o
reartellamento do actual mapa
de repúblicas federadas e autónomas, das rexións e dos distritos autónomos, fonte de conflitos que aumentan continuamen-

'Q

30,3

18,a

19,4

20,5

34,8

33,9

49,6

32,7

21,3

15,4

16

11 ,3

-

Fonte: Hérodo_te nº 47 "Géopolitique de l'URSS"

den ~s oportunas ocasións históricas. ~ ..
'
6. Segundo o noso parecer, o
problema nacional na URSS, o- girácter plurinacional do estado
sov.iético, a , éxisténcia de nacións moi diferenciada$ con diferentes graos de desenvolvimento
socio-económico e político, cunha diferenciación abraiante linguística e relixiosa, é a chave para entendermos algo da perestroica, sexa esta o que for (e
digamos marxinalmente que non
é que haxa uns pavos europeos
coma os bálticos e outros atrasados, os xeorxianos e mais os
arménios son moi vellas nacións
e gozan dun gran desenrolo cultural. Os pavos turcos linguísticamente e musulmáns desde o
_ponto de vista da relixión teñen
outras tradicións culturais pero
foron berce de vellas e prestixiosas civilizacións). O problema
nacional na URSS é o prisma
que permite analisar os ·fenómeno.s máis importantes da situación actual da Unión Soviética,
pois todos eles no seu aspecto
máis decisivo dependen da solu-ción do problema nacional e
amosan a sua faciana máis verdadeira reflexados pala estrutura
plurinacional da URSS. As n·acións soviéticas, o seu pulo ~tó. pase no nacemento da perestroica e. van determinar os resultados históricos da mesma.
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. 158.

- 169

171

30

144

29,7

154

24,2

11a

28,6
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PROBLEMA ·
NACIONAL NA URSS
É O PRISMA QUE
PERMITE ANALISAR
OS FENÓMENOS
MÁIS IMPORTANTES
DAUNIÓN .
SOVIÉTICA' ·

'PROCESOS QUE
SEMELLABAN MOi
LONXE, ·oE .SÚPETO
FORMAN PARTE DAS
TAREFAS DA NOSA
XERACIÓN'

O estado legal das línguas

Son múltiples as notícias que
están chegando da URSS a
propósito da oficialización dal_gunha líñgua por Soviets repute e · de non doada solución.
blicanos. ·Para entender o por
Mapa que favorece a república
que das causas é básico saber
federativa rusa, perxudica a oucal é a situación d.as línguas·.
tras e especialmente a.étnias misoviéticas desde o ponto de
llonárias
demograficamente
vista .legal.
como os basquírios e bs tártaros
Coa revolución soviética e a
que non 'teñefl república.
caida do zarismo, todos o&,po-b), O paso da federación á confevos que estaban esmagados .
. aeración soviétiéa, o mantene·baixo a autocrácia rusa encemento do marco · soviético e a·.
-taron un proceso no que brillou
Bágoas ante os incidentes de Georgia
atribución ás nadóns dos direia · sua própria capacidade de
que causaron 20 mortos.
tos que lles ,pertencen 'e recia-.
expresión, pevos que até daman.
·
c) Ná política mundial, no camiñol>
quela f9ron mudos puderon
e) A importáncia para a econoda paz e da distensión, m~ redu::-·
expresarse eón todos os altación armamentística. Permanemia soviética das emigracións invoces que -o novo poder estaternas de man de ópra o qúe . cendo, que dúbida cabe, os conba a pór ao servício do povo.
1eva, para a resolución d~ neceflitos· locais, pero- a sua solución
Como di Leon Trostky no seu ·
sidades económicas, á alteración
será posíbel nun novo marco.
libro A miña -vida "o direito de
do equiiíbrio demográfico qas ét;- · múndial.
autodeterminación funci9nou
nias nas diferentes repúblicas. E
d) Na evolución do pensamento
como a maior forza disgregae _prática das esquerdas eurodicer, imposibilidade de resolver
dora e revolucionáda na retapeas, ás que as transformacións
-con critérios puramente econógarda . da contrarevolución, e
micos ás necesidades dunha
soviéticas ~ de Europa Oriental
axudoú decisivamente á vitória
economia e dunha xeografia inplantexan retos, problemas, nedos traballadores na guerra cidustrial establecidas de costas · 1cesidade de cámbeos e de no-'"
vil". O poder soviético constiaos intereses nacionais.
vas estratéxias e novas xeitos de
tuido er:itendia as línguas o 20% da povoación soviética descoftece o ruso
afrontar os problemas.
d) A valoración que historicacomo unha riqueza, criación
9. Ao final unhas observacións:
mente poda facerse da revoludos povos, e a máis definida
moitos anos, mesmo xeración de Outubro airida é provisó- . 1) Frente á vitalidade e a forza
tes migracións interiores alexpresión do seu ser nacional.
ria. · Depende, en grande medida, · das nacións da URSS, a decrepi:cións, ~ivindo · no território dougunhas delas cantadas epicaOs avances culturais e normatra nación. 9 resultado de todo
do éxito da perestroica, determitude, o 'anquilosamento da~ vemente na literatura do periodo
lizador~s - que . se produciron
isto é que:desde os primeiros
.. nada esencialmente polo problellas estruturas do poder soviético
non teñen parangón na histó- - de Breznev, como o da colonima nacional.
censos nacionais soviéticos a
que caeri, cumplido ·tJn ciclo hiszación das Terras Vírxes na
ria.
tórico. Xurden novos problemas,
hoxendia deuse xa a desapaÁsia, e chegouse a dicer neste
· Desde o - início da década
replantexanse renov:ados os de
ración dalguns pequenos pados 30 comezaron a darse pe- ·periodo desde as altas instánsempre, mais hai a posibilidade
vos e dunha meia dúcia de línPROC.ESOS DE
cias oficiais que na URSS non
quenas mudanzas na situación
guas.
dunha resposta que os acolla e
había cuestións nacionais, o
legal das línguas e estas foron
CÁMBEO LEXITIMAN
A,,perestroika está permitinos leve a vias de solución.
que se _estaba era en proceso
pasando pouco a pouco _de
AS NOVAS POLÍTICAS , 2) Sobre o ritmo histórico. Procedo que posibilidades legais
de criación e nacimento dunha
·feito colectivo a feíto indivique xa existian, -moitas vesos que semellaban -rnoi lonxe no
nova nación, a soviética que
dual, qe expresió!l dun povo a
DE HÚNGAROS E
ces con carácter referencial,
tíorizonte histórico, de súpeto
era distinta de todas as exisforma de expresión dun indivíPOLACOS'
pois non se exercitaban-, seforman parte das tarefas da nasa
tentes no território da URSS
duo; o tratamento das nacións
xan agora alvo do traballo dos
xeración, modifican a nasa ·"welaté entón e que non se basaba
p.asou de igualitário -a conceej Sexan cais for os cámbeos · tanschaung", a nosa concepción
Parlamentos (soviets) republien nengunha nacionalidade,
dérselle a nación rusa o papel
do mundo. O que era inconmcivi:.
que na sociedade soci~lista
canos, e unha destas posibilisenón na suma e mistura de
dirixente consagrado na Consaporte a perestroica, · o camiño
bel _derrúbase e o que pertencia
dades e a de fixar a sua língua
todas, e facianse divulgación
titución do 36 . e proclamado
ao capitalismo coa renúncia ao
ao futuro introdúcese, urxente no
oficial como defensa do seu
dos matrimónios ínter-étnicos
claramente no Hino · Soviético
comunismo incluso, o motor das
presente; Nada· do que se podía
máis sobranceiro símbolo nae do seu bon resultado, e de
que sinalaba que a "unión dos
nacións da URSS será decisivo.
escreber en Europa vai para cin'cional. Foi a Estónia a que deu
como a mistura de povos nun
pavos soviéticos a Rúsia forEspecialmente se ternos en conco anos de xeopolítica, evoluluz á primeira lei deste tipo, senovo povo era xa un feito.
xou".
ta a existéhcia de frentes nacioción das sociedades europ~as e
giJeu lle Moldávia e están preNa . URSS non existe nennais interclasistas nas repúblicas
relacións · interna~ionais, ten acparando leis Letónia, Lituánia,
gunha língua que teña o carácque levan máis adiantado o catualidade hoxe. Vg. a reunificaAzerbaidjam, Arménia e tamén
ter de língua oficial. O ruso non
RUSO
NON
E
miño das reivindicacións.
ción da Alemaña é unha cuestión
Kirguisia. Nestas leis trátase
é língua oficial nen obrigatória .
. f) Atribución da independénCia
do presente, non da história futuLÍNGUA OFICIAL
de fixar unha lei na que deverá
No
censo
do
ano
88
ainda
hai
económica ás repúblicas co di- - ra.
NEN OBRIGATÓ=-R-IA-, funcionar a administración recase un 20 por cento da poreito de comerciaren directamen3) A manipulación "ocidental"
publicana, o ensino e que sexa
voación soviética que ten un
te co exterior. Fragmentación do
das transformacións soviéticas e
a língua na que vivan os seus
coñecemento moi rudimentário
O direito á escolla de xeito
espácio económico soviético.
. europeo-órientais. No eido das
habitantes dun xeito normal e
do ruso ou chega a descañe- individual polos utentes da sua
g) Fragmentación do partido coreivindicacións
naCionais
os
legal. Paralelamente os Soviets
celo totalmente.
lí_n gua de relación, levaba o
munista e aparición de partidos
mesmos que salientan as 'atitusoen comezar o labor de ditar
Desde o prisma legal na corolário práctico de que os
comunistas nacionais coma en
des dos lituanos son os enemiunha lei da nacionalidade que
URS.S son oficiais a totalidade rusos, nación que representalugoesláyia.
gos das nacións da Europa Oc.i está a supor a adaptación da
das línguas· que talan os seus ba máis da metade do censo
h) lnfluéncia na política exterior
dental. Pero tamén a perestróica
casuística da federación ávida
cidadáns, e todo o mundo ten total, por onde quer que ian
soviética coa desaparición da
influirá decisivamente· no probleo direito . individual a que o - exercfan o direito a ser enten- - da república co que os habima nacional de Europa Ocidendoctrina brezneviana da ·soberatantes das mesmas repúblicas
atendan, a receber o ensino, didos e atendidos na sua línnia limitada. O que poden fac"er
tal. Aquelo-a que teñen·direito os
pasan a ser de duas caracte. etc ... na língua da sua escolla gua con independéncia da veos lituanos ou os azeris tamén e
lituanos ou os xeorxianos non o
rísticas: os que posuen a nae isto con independéncia da ciñanza, ou sexa podian viver
. bó para os polacos ou os húnga- . ternos nós galegas, cataláns,
cionalidade e unha espécie de
língua da república na que no território doutra nación sen
ros.
.
bretóns?
·
'
hóspedes doutras nacionalidateña
a
sua
morada
e
veciñanza
chegaren
a
·integrarse
nela
e
i) A importáncia dos futyros e
des que ven. ameazado o seu
ou do meio nacional no que se fun'cionando c·o mo un elemenposíbeis reagrupamentos naciodireito "individual" ao non inte. desenvolva.
to rusificador, co direito indivinais na Unión (vg. dos povos lingrarse nos povos cos que con- .
A
QUE
Durante
o
estalinismo
pro'
dual
de
esixir
o
uso
da
sua
linguísticamente turcos e de reliviven e que reclaman con toda
ducironse
os
desprazamentos
gua
dentrq
doutras
nacións,
.
TEÑEN
DIREITO
OS
. xión musulmana. Coa influéncia
a sua forza a paralización desforzados de moitas povoa- ora· ben cando .esta non é o
no equilíbrio internó. e na política . LITUANOS OU OS'
te proceso normalizador, e asi
cións. Tal vez o caso máis es- ruso, na ·práctíca non funciona,
exterior' e citamos a modo . de
ternos as folgas de Letónia ou ·
XEORXIANOS
NON
O
pectacular foi o da disolución a non se~ cori grupos naciqnais
~em~~.
.
.
Moldávia por parte dos non
_da República ·dos Tártaros na que se trasladan compactaTEMOS
NÓS
8. Pero o éxito da perestroica e
nacionais, rusos fundamental..:
Crimea, mais tamén . se deu a mente, ademais de darse a
o artellamento. dun novo marco GAtEG.OS' mente.
O
disolución da Rep~blica Autó-..' inexisténcia de per~~al prepaconfedera! ·para as nacións da
noma
dos
Alemáns
do
Volga,
rado
para
a
satisfacióri
desde
URSS influirá decisivamente e xa 4) E finalmente é necesário dice~
a críáción no extremo asiático ,,. direito.
está a influir: ·
DIREITO A
que os territórios afectados pola ·
da República Autónoma dos · No pasaporte soviético figua) En Europa Oriental · onde os
perestroica tefíen lugar nun esESCOLLA DE XEITO
Judeus, o desprazamento dos ra a nacionalidade a que perprocesos de cámbeo polític;o
pacioi euro-asiátic.o privile.x~do,
. turcos Mekhetos a Centro Ásia- tences, que é conservapa funINDIVIDUAL LEVABA
dan azos e lexitiman as novas
que démo9raficamente os seusdesde o Cáucaso, o traslado damentalmente pola adscrippolíticas. de húngaros e polacos·· habitantes constituen unha miO COROLÁRIO
de rusos á antiga Prusia orien- :... ción nacional do pai -no caso
e deixañ illados aos rexfrnenes
noría v~rbo da povoación mun_tal tras ~ partición desta entre de matrímónios mixtos-. A
PRACTICO DE QUE
comunistas conservadores.
dial mentres persisten enormes
a URSS e a Polónia, empecen- escolla da nacionalidade da
OS RUSOS POR
b) En Europa Ocidental ·onde as
· inx~stícias e desigualdades a ní- · ·
do ·o que esta pasase á Lituánai é m~ito máis problemática,
transformácións soviéticas ·e
vel mundial? Quizá, sen embarONDE QUER QUE
: nia, e ainda máis casos non
e esa nacionalidade mantense
euro-orientais teñen que modifi'go, estes tremendos problemas ,
por menos chamativos éarenno pasqporte_, incluso cando
IAN .EXERCIAN O
car esencialmente o proxecto
do mundo, a fame, a miséria, as
tes de:gravidade. Mais no pro- se deu a perda da própria líncomunitário, facelo estoupar pois · ditaauras, a explotación dos poDIREITO A SER
ceso norma·I de planificación · gua ou cando os · individuos
non está previsto para as medras
yos atopen no éxito da perestroiENTENDIDOS'.
económica producíronse for- adscritos a un grupo . levan
e facer posíbel ao tempa, o .fogar
ca .unha posibilidade de ación
comun do que fala Gorbachov: - eficaz do Norte_verbo do Sul. O
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• A -trastenda do xuício a Barreiro (Páx. ·6)
.
• O· PSG:..EG non decidiu se asistirá.a máis·xuntanza cos nacionalistas (Páx. 6)
• O PXOU motivo dos cámbios no concello (Páx. 7) •A campaña do viña (Páx. 8) · ·Deporte de
elite ou popular (Páx. 1·2) • PSP PCP unidos en· Lisboa (Pax. 13)
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Lei de Montes e incéndios a discusión

·• o

BNG deu a coñecer
un "decálogo mínimo" para

A situación crít_
i ca do.monte protagorlista
a.
.A.
EIRÉ

Os cidadáns cada vez
están máis s·ensibilizados
e preocupados pola
cuestión forestal galega:
incéndios, celulosas,
eucaliptos e montes
viciñais, son as vertentes
máis polémicas. O
Parlamento, na sua última
sesión desta lexislatura,
aprobou a Leí de Montes,
a discutiu unha proposta
do BNG sobre os lumes
nos arborados e a venda
da madeira.
Os temas forestais, de vital repercusión para os cidadáns, ben
sexa polos incéndios, o estabelecimento de novas celulosas ou
a reordenación dos montes comunais, foron discutidos no Pazo
do Hórreo como pontos primordiais dunha lexislatura fenecida,
aprobando a "Lei' de Montes Veciñais en Man Comun" e, através
dunha proposta do BNG, a defensa das masas forestais autóctonas evitando o lucro que alguns .conseguen cos lumes que
arrasan, ano tras ano, os nosos
arborados.
Preocupación patente neutras
institucións como os concellos.
O de Camota, r:eunido en pleno
extraoi:dinário, decídiu convocar
a todos os alcaldes para o día 5
de Outubro, co obxectivo de recabar medidas preventivas, así
como axudas á administración
central e autonómica no tema
dos incéndios.
Alcaldes e concelleiros do
BNG reuníronse ante as reixas
enferruxadas do Parlamento
para apoiar a iniciativa da sua
formación para a recuperación
ecolóxi.ca e a repovoación dos
montes galegas.

Regulación dos montes
viciñais
O Parlamento aprobou a "Lei de
' Montes Veciñais en Man Comun". A sua importáncia ben
dada tanto pola superfície á que
afecta esta regulación, con máis
de 800 mil Hectáreas, como polo
número de .viciños que poden
beneficiarse, o 30 por cento das
explotacións agrárias.
O Proxecto lexislativo tora
pactado en Comisión, que logrou
desprendelo daqueles, aspectos
. que incidian na privatización do
monte, na sua división, así como
no seu arrendamento ou enaxenación por particulares, fac;eñdo
unha lei totalmente nova.
. Lei que dota de pleno autonomia e protagonismo ás Comunidades de Viciños, outorgándolles
a soberania para o arrendamento
do monte para obras, instalacións, explotacións de diversa
índole, etc, pero sempre que revirtan en beñefício dir~cto ·para a
Comunidade de Vi.ciñas. Agora
ben, pon unhas limitacións no
tempo: 1O anos para cultivos; 30
anos para instalacióris e un único
turno d_e cortq da ·espécie planta-

as eleicións xerais que reéolle
como primeiro ponto a defensa
do recoñecemento do carácter
plurinacional do_Estado Español.
a que actual Xunta non quixera
Os outros pontos son a condefinirse, ainda que si o está a
versión inmediata do Senado
facer na práctica.
nunha cámara das nacións:
asunción de competénci.a s reais
Os incéndios forestais
polas nacións que r;ompoñen o
Unha boa mostra á desídiá inEstado. Proposta dun Estado Fecentivada mostrada polo Execuderal.
tivo no tema dos incéndios foresTamén defenden os peculiares
tais. ExérT1plo paradigmático é o
intereses
da Galiza no contexto
que das 47 resolucións que proga política do· Estado-, con espepoñia unha comisión non Permacial atención ao sector agrário e
nente do Parlamento, que no
pesqueiro, con énfase na política
1987 reuniu a expertos de todo
forestal
e na protección da riqueo mundo, parlamentários e xurisza
do
monte.
tas, para estudar o problema dos
Pronúnciase igualmente por
-lumes forestais, e que o Pleno
unha política de paz e neutralidafixo logo suas, non foron po~tas
de: antimperialismo activo.
en marcha nunca.
Defenden uns servizos de saAgora, o BNG voltou a traer
nidade
pública de ealidade e graparte destes acordos ao Pleno
tuito; peden--que as co~unica
para a defensa das masas forescións teñan un:senso social e detais autóctonas, _ao tempo qµe
senvolvimentó armónico de todo
trata de. impedir o lucro daqueles
o estado así como a democratique promoven on incéndios fozación do aparello do Estado, a
restais.
reforma· do código penal e -unha
O BNG esixe a posta en vigor.
poi ítica realmente socialista,
de medidas urxentes para o
para· mellorar ·a vida das clases
aproveitamento do arborado
traballadoras
ao tempo que se
queimado, salvagardando os inpromove o pleno emprego e a intereses dos donas dos montes
tegración e emancipación da
incendiados, ao tempo que tenta
.muller.
O
que se regularicen e estabilicen
os productos forestais primários
durante o impacto das cortas e
• En Allariz os viciños
a comercialización do arborado _retiráronse da Casa Conestragado polos lumes.
sistorial que lévan ocupando
- Estas medidas deberán bahai mes e médio para que se ce- searse na elaboración pola Con- - lebrase un pleno, sen incidentes,
sellaria dé Agricultura, antes .do
para poder fixar as mesas eleito30 de Setembro, dun informe
rais: Ao rematar, o povo, congre- .
técnico sobre os prazos de per..:. . gado na praza, ·abucheou a un
manéncia no monte do arborado
alcalde que se nega a dimitir,
queimado, sen que ·se · estrague
mesmo a instáncias do.seu parti- irreversibelmente a madeira~ fido o PP. Asi se puxo de manifesxando, en. consecuéncia, un canur:itía ·reunión que esta forza .
lendário de talas dos montes
política mantivo esta semana co
queimados.
BNG para tratar de chegar a ur
Terár:i qu~ terse tamén en canacordo. ,,
ta a proibición cautelar das tron_ No outro concello que arrasta
chas nos montes qúeimados, en
conflito, o de Cangas, os trabacanto non se elabore un informe,
lladores muncipais acordaron
§? que determinára, ademals, a co- _ non entrar a traballar, alegando
s mercialización gradual da madei-· que sé senten presionados.
g ra cortada, estabelecendo uns
Mentres tanto Lois Pena, ins<( précios de garantia mínimos.
·
tálase na Casa · Consistorial de
A próposta do BNG, acompañada dunha cami>aña de mobilización, centróu o
O BNG propón tamén unha séVigo, e afirma que non ·pensa didebate sobre os incé~dlos.
rie de medidas referentes a recu:mitir, ainda que o PSOE, estalle
da, para os casos de explotación
buscando unha "saida digna",
mando que a cesión é só por un peracións dos montes queimaforestal.
amparándose en problemas psiprazo máximo de 11 anos, co dos .estruturadas nun programa
Este é un dos pontes máis que se conserva a titularidade marco e nun "Plan ·de Urxente
quicos. Os viciños- din que, pbr
conflitivos. Martinez Randulfe,
unha vez, están de acordo co
pública do monte, abrindo un ca- Recuperación Ecolóxiqa e·Repoque apresentou mái~ de 20 miño para que .os terreas comu- vpación Forestal" (Plurer), espePSOE.
O
emendas argumentaba que esta -nais paseri a ser unha fonte ·de cífico para cada mont() ou conpoderia ser unha boa via para a riquezas por si mesmos e non só xunto de montes de cada comar-'
penetración dos eucaliptos, pois un complemento á economía fa- ca, segundo as características. '
• A FPG aparesentoll as
ainda que se cortaran unha vez, miliar. -.
Cada Plurer, que entraría en visuas listas ao Parlamento
ao voltar agramar despois de
gor o antes posíbel, plantexará a
español, integrada por "loitaduas talas, as empresas ian seSen dúbida est;l lei pode mu- recuperación "e novo" do monte
dores, sindicalistas e. represaliaguir consorciando cos viciños,' dar bastantes cousas no agro queimado, tendo en _canta a disdos", segundo puxeron de maniavogando porque se puxese.resgalega. A maioria das eivas do tribución das masas foresta.is, e
festo no acto de a.presentación.
tricións neste senso.
proxecto apresentado . polo Go- conlevará, ademáis, a dotación
Por A Coruña encabeza Xan
· Os diversos integrantes da co- verno foron subsanadas, agora dunha infraestrutura e uns méCarballo, seguido de Miguel
misión afirman que se ben é cersó resta que, dunha vez, se lexis- dios operativos adecuados para
Campuzano: por Lugo, Manuel
to, son os viciños os que teñen
le para estabelecer un marco de a.prevención e a loita contra ps
Álvarez Fernández, por Ourense
esa faculda.de e que, ademáis, , política forestal. Ai estarán as li- incéndios.
a Etelvino Blanco e por PonteveO plan·~ontempla tamén a poson outras leis de ordenación foñas mestras e as limitacións ao
dra Mariano Abalo.
restal as que teñen que marcar clasificar os distintos montes. A síbel subvención das espécies
· O FPG mantivo até última hora
as restricións para as distintas "Iniciativa Popular" foi unha oca.:. _ frondosas e xeradoras de monte
ccnversas coa APU para facer
espébes.
sión que fixeron perder; agora ignífero, a condición de que a
listas coríxuntas asi como ·con
ándase a remolque, quer,endo sustituir as pirófitas.
Outro dos debates· centro use
persoas até agora non organizaPrecisamente a -intervención
apresentar un bagaxe de leis, ·
no aproveitamento _ou non do
das como Méndez. ·Ferrín, que
pero sen que haxa. unha verda- do .mercado da madeira e remonte de xeito individual me.moi ben poderia concor(er baixo
deira guia que marque o camiño gulación .das cort_as, así como a
estas .siglas as eleición·s autonódiante distribución aos viciños
a seguir. Un camiño que os inte- programación urxenfo da recumicas. ·
comuneros en lotes, sortes QU
reses galegas alonxan dos rotei- peración ecolóxica era os pontos
A FPG, afirmaron, "util:zará as
tenzas. Os populares opoñianse
ros que ·marcan desde Bruxelas básicos que remarcaran os ex· a esta fórmula, _pero as suas dis!.
eleicións como unha arma de
pertos.
combate".
O
-crepáncias foron rebatidas afir- e Madrid; esta contradición levou
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XUÍCIO CONTRA ~ARREIRO

·.Elementos políticos, profisionais~ loCalistas· e até de clase
deixaron a. sua pegada ·no xuício
·
•e.

uso do galega, as perguntas aos
testigos ou as suas apostillas,
.marcaron un xeito de facer xt,1stiza.

LAXE

4

Seguramente non descubrimos o
Cantábrico coruñés se afirmamos que o "Xuício a Barreiro" foi
algo máis· que un xuício. Diver. sos elementos dábanite un cará9ter singular que ia moito máis
alá dun~a' simples vista.

Modo que non gostou nada
aos elementos máis retrógados
da xudlcatura coruÍlesa, total. merite· encovados no pasado.
Primeiramente porque Garcia
Ramos non é un dos seus, e;
ademais, V.en de Ourense, e, en
~egundo lugar porque consideran que presionou moito aos testigos da defensa.

Nun primefro termo os políticos. Como a defensa se encarregou de remarcar,no. banquiño estaba sentada toda ·un ha operación política que·, ainda que indi·- ,
retamente, íasea atapar condicionada totalmer.ite polo veredicto dos max.istrados: a configuración dunha direita galega, pormáis que CG pretenda camiñar
·
sen o político de Forcar.ei.
Se a personalidade do acusa- ·
do era determinante, a dos testigos tiña tamén un peso específi.:.
co. Ex-conselleiros e directores
xerais declaraban, xurab·an, blasfemaban e contradecíanse. Se
aJguén se propuxese, o xulgamento pudo ser a toda unha administración autonómica, a de
Alianza Popular, caótica, chea de
A corrupción no governo Albor non foi xulgada·. Só Bárréiro sentou no banquiño,
intrigas e falta de escrúpt..il9s. O testigos
darian para sentenc:iar ao Partido Pop_
u lar.
·
· .
veredicto seria, ·invariabelmente
· xer moito coa ·evidéncia de que.
A sensación realmente exiso :de culpábel.
doutro xeito, ·ian sair todos mal- tente é que ainda r:ion. sabemos ·
Os que agardaban que a vista
parados. Inclusive algun membro do caso nen a tnetade.
·
oral servise para desvear algo
do Opus Dei, verdadeiró intrigan- · . o'utra .c:ias_circunstánciás conmáis da corrupción ·imperante na
te no "affaire", cuxo fichaxe se correntes, para darlle releve ao
Xunta, quedáronse coas gañas.
anunciará proximamamente polo xúício, foi o tratarse como dunha
Uns e outros trataron de non mePP.
gran gala pública áo Tribunal su-

Estes sectores identifícanse
moito máis co fiscal Couceiro,
rexeitando totalmente a pretensión do "tillo dun ·carteiro rural"(Barreiro) de medirse xudicialmente cun membro das altas
instáncias da xudicatura. Algo ·
considerado como vexación e
atentatório contra os seus priviléxios.

pésie a que as declaraclóns dalguns

perior de Xustiza d~ Galiza.
- Certamente as expectativas
non defraudaron. O seu Presi. dente, Garcia Ramos, actuou
como tal, participando activamente e non limitándose a presidir. _Os seus chamamentm~ ao

' I

O Tribunal Superior rompe con
moitos esquemas e arrincoa a
numerosos priviléxios, alguns
case hereditários, tentando dar a
meirande imaxe de seriedade
nunha causa cuxa seriténcia
sempre vai ser criticada.
P.rimeiramente tentan gardar
celosamente a senténcia, sen
que se produzan filtracións, ainda que xa hai algunha, (interesada?) que esclarece que o veredicto foi a absolución do lider
coaga
O

P. RE-ELEITORAL
Pactaria con calquer forza agás o P~

O PSG-EG _ainda non decidiu se -concorrerá ás -conversas.nacionalistas
acto da . sua apresentación
O PSG-EG non ten aínda decidido se concqrrerá ou non ás conr · como candidato á Xunta.
. Nogueira mánifestoú, por ouversas entre O$ partidos naciotra parte, o desexo de que o seu
nalistas para acad,ar u,nha unidapartido se ·incorpore ao ~overno
de de·· acción. "E posíbel que
galega, ·"sendo o ideal unha
·asistamos, . depende. das circunstáncias que se produzan", · coalición de dous".
A hipótese de formar governo
afirmou Camilo , Nogueira no

cos socialistas foi aceitada sem- pre e cando ··se asuman uns
. pontos programáticos, pois _o
pacto non será polo disfrute
dunha Consellaria. Poñeremos
-como eixos básicos a reórganización territorial, un novo módelo agrícola •e pesqueiro, a am-

pliación do marco estatutário e
a criación da Policia Autónoma".
· Tamén seria asumido o pacto
co· PNG e CG "porque se nós
entráramos a governar, as causas s.erian moi distintas e faríamos unha política contrária a .
actual; pois criticalT)os a sua po-

lítica, non aos partidos. Se se
quer saber en que governo estáriamos nós é no actual".
· Con · relación á posíbel colaboración co BNG na próxima
Cámara autonómica, Camilo
Nogueira sinalou que dependerá
do "que se queira defender". O
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Como parte da preparación da
campaña autonómica, o PSGEG ven de editar un díptico que
serve ademais de apresentación gráfica de CamiJo Nogueira como candidato á presidéncia da Xunta de Galiza.
O :-'p sG-EG empeñado en
profisionalizar o deseño da sua
imaxe, tradicior:ialmente cuidada, abandona en parte o branca e negro, para cenfrarse na C§
~
a:
combinación de · verdes e crew
::e
ma, cores, xunto co laranxa,
clásicas ~a tranquilidade e o designios das estrelas".
clima acolledor, frecuentes por
A nota lembra a traxectória
esta razón er:i bancos, sás de de )mbrica'ción soclal de Noespera e en partidos da otbita gueira, desde a presidéncia da
centrista.. .
Asociación Cultural de Vigo en ·
A fotografía de Camilo No- 1964, até o seu despido c;té Cigueira, na que sobresaen'. estes troen, onde traballaba como inmesmos tonos, oferece unha xeñeiro, nas folgas do . 72. No
. impresión. de acougo, paternal eido político-9rganizativo, siná- ·
e positiva. Debaixo dela insére- lase que foi "membro dende os·
se unha síntese biográfica do anos sesenta de Galicia Sociacandidato que comeza co tex- jista, corrente de esquerda na- ci,onalista que desembocará en
to~ "Atípico optimista comparte
cos outros Escórpios o seu ca- Esquerda Galega e máis tarde,
rácter firme e as actitudes re- tras a sua fusión co PSG, no
ceptivas". O posíbel toño frívo- Partido · Socialista Galegó-Es~ ·
lo é compensado atrav~s dun- querda Galega". O párrafo fai ·
ha conxuncióri opo$itiva coa -elipse; xustificada por razónsde espácio, do seu paso pala
que · comeza a seguinte frase:
''Con to~o, confia 'máis nas po- · UPG,·AN-PG.e POG, do que foi
sibilidades de Galicia ca nos fundador.
D
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A aprobáción pendente de tres concellais do Grupo ·Mixto

O PXOU pon ·contra C,lS •cordas ao,goveíno de· V. QuirOga
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO

Dun tempo a esta parte, o
"puzzle" das 23 pezas, que
compoñen o concello de
Lugo, non dá ·urina cara · ·
definida. Até hai pouco,
había 9 da CPG (un deles
é o alcalde), 6 do PSOE, 7
do PP, e 1 (ex-CDS) no
grupo Mixto. A seca
prol~ni.gada deste verán,
trouxo amáis da queima
de montes e, últimamente,
da palla, pacas e apeiros
dos labregos lugueses,
unha _fogaxe que fai mudar
o escano dos concelleiros
do Pazo Lugués.
Tres membros da CPG pasáronse ao grupo mixto. A meados
deste mes, X.M. Castro alegando
que "o partido marxinábame nas
votacións de Lugo", pásase tamén ao Grupo Mixto. Por tanto,
os 23 integrantes do Concello,
no momento de redactar esta
crónica, encádranse así: Alcalde
e 5 concelleiros, en CG. PSOE,
6; no PP, 7 e Grupo Mixto, 4. A
equipa de Governo contou, até
agora, con 15 votos. Vicente
Quiroga declarounos que segue
a contar con 14 e a maioria absoluta son 13.

O PXOU no centro de
debate
Xa en Maio pasado, cando se
debatera a simple "recepción"
da documentación do PXOU,
houbera a sorpresiva abstención
de .dous concellais que, sen prévio aviso e rompendo a disciplina
de voto, abstivéranse. Pasaron
os meses e as reunións "informativas" sobre o PXOU foron sucedéndose: os da equipa de Governo por un lado e os da "contra" polo outro. A cámara de Comercio, Cámara da Propriedade,
CEL, diversas asociacións, partidos e particulares criticaron negativamente o PXOU, até en plaoas pagadas nos xornais. En total foron 4.850 alegacións das
que o alcalde leva lidas e suliñadas mais de 3.000. Moitas delas
"miméticas" limitáronse e encher
dados, nunha fotocópia de impreso elaborado pola Cámara de
Comercio. "O único que tratan é
de que non se aprobe o Plan",
matizounos V.Quiroga, engadindo que "este plan ten un efecto
revulsivo para unha cidade na
que ninguén se atreveu, con determinadas cuestións. E un documento que pretende pór orde
onde non o había, ·pór lei onde
era xungla. Hai determinadas
sectores que, ao mellor, ven uns
intereses inconfesábeis, resentidos".
Tracexáarase un oalendário
para ir desbrozado o camiño da
aprobación. Contábase, nos remates deste-mes ou primeiros de
Ooutubro, con debater nun Pleno a aprobación provisional do
PXOU mais non parece que se
cumpla esa previsión. O próprio
concellal de urbanismo, Víctor
Pérez (PSOE), lamentaba, ·días
pasados a premur? de tempo,
afirmando que, de non aprobarse
o Plan, el dimitiría pois nori tiña
cousa que facer no concello.

Tres votos decisivos
O seu compañeiro de partido,
Varela Flores, confia en que se
vai aprobar. Que manobra, deste
partido, pode haber para confiar

contaba con el X.M. Castro . sí
agarda apresentarse ás pró_xi~a~
rnunicipais: "sexa nun partido
afin ás suas ideas .ou nunha can- ·
didatura independente". ,
Así está a batalla intramuros
do Pazo do Concello. Desde fóra
atacan tamén. A Audiencia Terri..:
torial de Galicia anunciou (8.0.P.
-19 .9.89) que admiti~ a trámite o
recurso contencioso- administrativo, interposto polo construtor
lsauro Díaz, contra dos acordos
da Comisión de Governo do
Concello (Seternbro do 88 e
Xuño 89), sobre un edifício que,
o recurrente, pretende edificar,
no fondo da Praza Maior, o~u
pando, en parte, terreo que o
Concello afirma ser da sua propriedade.
A maiores, está esa "tarta"
da recalificación urbanística do
Gran Teatro e máis do Seminario
Menor. Segundo a·s nosas informacións, esas son algunhas das
"cousas importantes" ás que,
sen decilo, ·se referían os "reconvertidos" de hai pouco a'o Grupo
Mixto. Alguén que sabe das intrigas que se cocen, comentába- ·
~
.
nos: "O curioso e .que os que
5
a? suspir:an pola tallada dos 1.500
-~ millóns non·dan a cara. E son os
~ . de sempre de Lugo, quen se be~ nefiéiarían ·porque, o Bispado,
todo o máis, levaría uns 200 04
300 millóns. ".
- Merfües · todo esto pasa, vemos tranquilo ao concellal de Urno resultado? O alcalde di que
do "estar a · colaborar para non
'ciativa. Caso de X.M. Castro, exbanismo.
María Teresa Daviña, Núñez Cacomplicar a crise de Governo
CG, _que, - a meados de ~ SetemO Alcalde paree~ que tamén
rreira e l:Jlloa Vence, ex-POP, que
Municipal", que se consid.era "un
bro, aproveitando a semana de
non teme "cantadas" ·dos tres do
formaban a CPG e agora están
morto político e que non se comvacacións en París de V. QuiroGrupo Mixto, que siguen na
no Grupo Mixto, van ás reunións
prome.terá ·a dimitir, como conga, visitou aos pedáneos da má_::
Equipa de Governo. Inda · que
informativas sobre o PXOU nas
cellal , caso de fichar por outro
xima confianza do Alcalde para
"hesta vida, e coa experiéncia
que hai "diálogo". Quiroga dispartido". Esto dixo un home· que
"tocalos", poi íticamente. Fixo alque un leva, pode pasar de todo.
que "está moi ilusionad0 con
fara, nos 60", Pres_idente da Degún ha cea con Cacharro Pardo 8'
Son persoas que me seguen ofeeles, que os ve moi predisposputación Ltmuesa. Hoxe é senamoveuse no seo -da Dirección da
recendo confianza. Antes de que
tos".
dor poi a CP , como membro do
Sociedade Deportiva Cultural Misi.Jcedesen "cantadas" iriame
Non sei cómo se logrará dita
desaparecido POP; concelleiro ,
lagrosa, cc;m í:noito peso especípara a casa. Ao Povo tamén t:iai
"equilibrio", máxime, cunhas
pola CPG, hoxe trasvasado ao
fico na cidade, para preparar a
que darlle unha lección, que saipersoas tan "afins" qO PP e que, Grupo Mixto e formando parte
arribada á Presidéncia dunha Diba a quen ten, que hai debaixo
· curiosamente, ainda despois de . da equipa de Governo·. Os seus
rectiva qirñitida hai pouco. Sede cada político. lso, ao millar,
pasárense ao Grupo Mixto, se"aliados de interese", dentro e
gundo as nosas fontes , no _PP,
no momento de marcharse si se
guen en equipa de Governo.
fóra da Corporación, están pre- , inda que' se teria oferecido, non
pode explicar con máis claridad.e
Como dicia maliciosamente X.M.
f oi recibido dado que non se
sionándoos, outros toman á. inique se9uindo aquí." .
O
Castro, ex-CG e hoxe no Mixto,
"doutro lado hai tres en xogo.
Tres votos que poden dar un
cámbio de governo. Eu son un
só voto que non ten maior trascendéncia. A min césanme e a
eles non". Este mesmo concellal
'
.
coñece as técnicas calmosas:
A, QUE~o UNHA
~AS .ANPAHDO ~o
"se o PXOU contempla as alega&NCiCLOfEDÍA
VOU EU
cións pode sair adiante. Pero o
tempo -agobia, acábase, os prazos non se van cumplir. Nese
.PARA -TODOS
caso, en plenas campañas políticas., ninguén se vai complicar a
vida con discusións sobre diso.
Será necesario solicitar novas
prórrogas de suspensión de licéncias por tres meses qu$ é o
único que, legalmente, caberia.
O pior seria se non chega con
á ve·n da en quioscos ~ llbrerfas
eses tres meses ... Habe.ria que
conceder' todas as licéncias de
edificación posíbeis. E xa, nese .
suposto, o plan non serviría para
nada."
·Menos comunicativos están os
tres concelláis, ex-POP, ·· exCPG, hoxe no Grupo Mixto e formando parte da equipa de Governo. Pin que "pre.tiren agardar
a como se vaian desenvolvendo
as causas". A respeito dqs declaracións de V.Quiroga, n~ senso de que "eran persoa~ abertas
e estaban a colaborar", dixeron:
"si estamos a colaborar, pero as
causas van moi despácio. De.
momento SÓ se toc::aron as COl'.Jsas relativas ao rural. .Que aceitarían o Plan, $empre e cando~se
incluiran ne: aiegacións moi importantes". En concreto, µn do
Mixto, Ulloa Vence, ten declara- .
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PRODUCIÓN REAL DESCOÑECIDA E ~NEGATIVA· POLÍTICA DE -PRÉCIOS

A .CAMPAÑA DOVIÑO._ NON É TAN BOA COMÜ A PINTAN
.

/

MARIANO LEMA PÉREZ

Nunca chove a gosto de todos.
·Resulta evidente- que este ano, a
. falta de chúvias, ,-nefasto para a
maioria ·dos s~ctores do agro,
pode provocar, no que á calidade se retire, unha interesante
campaña no viño. Falar de cifras
é difícil, porque primeiro .haberia
que saber cal é a produción de
viña da Galiza, causa que nengunha ~dministración sabe.

O ·PROBLEMA DOS PRÉCIOS
. Cando . se fala dunha Campaña
. vitiviníola sempre hai tendéncia a
referirse exclusivamente á mitoloxia do viño, v~ncelladas a certas poses áristoci-atizantes . xeradas desde publicacións gastronómicas. E asi fálase das exceléncias dos caldos, do seu paso
de. poca, do seu afroitamento ...
Curiosamente sempre se esquécen temas . tan prosaicos coma
os précios, custes ou situación
económica dos viticultores.

Despois da nefasta campaña
88/89, onde . o mildiu e o oidium
fixerom máis estragos dos que
habitualmente provoqm na Galiza, as previsións son relatiya.mP.ritP.

ontimi~+3s .

r.n;:i"

Producir un kg. de uva nunha
plantación de ·extensión média

!:llb"'

temperaturas e a falta de chú- ·
vias, estase a conseguir unha
uva que, como média, superará
amplamente o 9,5% de grao vo1.u métrico en · todas as co'marcas
do país.

-'5Eiy1PRE HAI
TENDENCIA A SE
REFERIRÁ
MITOLOXIA DO VIÑO
PERO MENOS ÁS
CUESTIÓNS
ECONÓMICAS'

Falar de cantidade de produción .é arriscado. Se aceitamos
como bon que na Gali~ poden
· producirse, .nunha campaña ·normal.. uns 40 millóns . de Kg. de
uva, neste ano pode superarse
algo ésa cantidade. Pero, mentres non se coñezan os datos
das declaracións de produción:
que tampoco son exactos, só
podemos facer meras coruceturas. Unha vez coñecidas esas
declaracións seguiremos tacendo conxeturas.

(arredor de 1.000 m 2). que dispoña dunha certa mecanización e
sen excesivas dificultades orográficas, custa aproximadamente, 65 pts .. sen incluir os gastos
de amortizacións e considerando
como salário do viticultor o SMI.
Este custe dispárase se se trata
de . ribeiras en socalcos_. onde o
traballo é incribel. Hai ribeiras
nas que só se pode sacar a uva
en barcas, polo rio.

Contado, o da "colleita histórica" necesita ser relativizada. Os
dados do SLG sinalan que hai
comarcas que non recuperaron o
nivel de produción da campaña
87/88. Na O.O. "Valdeorras'.' e en
toda a ribeira do Sil, as fortes sa-·
raivas e tronadas da primavera
perxudicaron notabelmente aos
gramos. No Salnés a falla de
chúvias na · primavera · motivou
unha importante merma do desenvolvlmento do froito- e só son
dous exemplos.

NfJJON. ••.E QUE BJ ME L~VANTO .SF:MfRE
MOi CEOO POR SE VEN AL6UlM ·E
ME PIDE WME

Ao non existir unha interprofesional galega do viña (un convénio colectivo para o viño, dito en
termos de tecnocrácia agrária),
talar de précios sempre é relativo
e aproximado. As 65 pta/kg uva
deben server como referéncias
de custe, por baixo dese précio
os viticultores galegos perden
cartos. Na subzona do Salnés
da O.O. "Rias Baixas" non pare~
c~ ~aber problemas. Hai un préc10 interesante para a uva albariño, que superará as 200 pts/Kg.

HUMOR
PARA TODOS

á venda en quioscos e librerías
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Nas outras duas subzonas da
O.O. (O Condado e o Rosal), a
previsión de précio é bastante inferior, e unha adega con fama de
elaborar viños de sana e caros,
está pagando polas castes menos de 100 pta. En Valdeorras as
previsións están en 45 pta/Kg. os
alicantes e garnechas, 70-75 ·a
mencia e a 120-130 as castas
preferentes, sobretodo o tempra- .
nillo. No Ribeiro, a Comisión de
Seguimento do Contrato Homologado da Uva estabeleceu, co
voto en contra do SLG, os seguintes précios mínimos de campaña: para as castes autorizadas
brancas 55 pta, para as tintas 50,
e qS preferentes 125. A proposta
do SLG foi de 65 pta para as autorizadas -brancas e tintas- e
14Qpara as preferentes, baseándose e.n que un précio mínimo
de campaña debe ser igual, polo ·
menos, ao précio de custe.
Pero o problema de précios é
moito máis grave nas comarcas
que non están demarcadas. ~oa
excepción da ribeira de Amandi,
onde a adega que está a monopolizar a uva da zona paga até
150 pts polo kg de mencia, nas
comé\rcas sen O.O. os précios
que se barallan andan sobre as
· 30-35 pta, que nen sequer paga
o sulfato dos tratamentos.

O IRESCO, nun estudo sobre
o reparto de custes na produción
de viño, indica· que o 63% do
précio final do viño ten que est~r
destinado ao pago da uva. De
ser isto aplicado na Galiza, o ~g.
de uva nunca debería pagarse
por baixo das 90 pta. Este dado
serve para complementar o papel que xogan certas adegas na
complexa rede de comercialización do viño.
A ENTRADA DE UVA DE FÓRA
Seguimos tendo o grave problema da uva de fóra, porque a produción galega non abastece o
mercado interno do país. O pasado venres habia, na feira de
gando de Ourense, 1O camións
de grande tonelaxe venciendo
uva de fóra, en ínfimas condicións sanitárias e a précios moi
baixos. lso só é un exemplo,
constatado persoalmente, do
grave problema da importación
de uva. Exemplo que, de ser certos os cálculos da delegación do
MAPA en Galiza -que non o
son-, significaría que este ousado sindicalista teria localizado
mais do 60% da imp0rtación de
uva, co ql!é acadaria resultados
máis espe9taculares que o servicio de loita contra fraudes.
Esta semana está chegando
uva de Zamora a 27 e 35 pta. E
non se trata de que sexamos insensíbeis aos problemas dos viticultores zamoranos. Pero o mellar favor que nos poderíamos facer mutuamente galegos e zamoranos é lograr a consecución
de interprofesionais na Galiza e
Castela, con précios dignos para
as uvas, galegas e zamoranas.
Desde. a administración, afirmase que o problema da uva de
f óra está praticamente resolto.
Esta é unha "anédota" simpática,
que pon de manifesto a incapacidade da administración para
atallar o problema, sobretodo na
introdución de mostos foráneos
nas comarcas demarcadas ou na
resolución de précios en comarcas demarcadas tan caracteristicas como é "Toro".
O sector vitivinícola galego
está moi desvertebrado, cunhas
redes de comercialización fóra
do control dos paisanos, que
normalmente sofren os précios
que lles impoñen, cunha produción ·que -ademais- non cobre
a demanda, ..cunha administración que, ou non se inteira de
nada, ou fai a vista gorda. Nesas
circunstáncias é cada vez máis
necesário que se defina e articule un Plan Galega de Política
.Agrária que serva de desenvolvimento do país.

O que non ten lóxica é que,
sabendo que o mercado galega
do viña é deficitário, a Consellaria de Agricultura estexa a conceder sub.vencións para arrincar
as cepas. Ou ao mellar si que ten .
lóxica, a léxica que impón a CEE.
(

Que vostede só me perguntaba a miña opinión sobre esta
campaña vinícola? E a vostede
que lle parece? lso si, podemos
presumir que ·a vendima é excepcional e a calidade exquisita,
porque xa o dixeron no telexornal da noite. Ou senón seguro
que no ·92 ·ternos unha colleita
histórica.
·
,O
Mariano Lema Pérez é Secretário de organización do Sindicato Labrego Galega
ISLG)
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INSUMISIÓN, POR QUE NOS UNE?
RUBÉN AFONSO LOBATO

O Servício Militar (SM) é unha realidade exército de ocupación e goipista), econótotalmente impopular, unha imposición micas (lembrar as protestas no interior do ·
que fai o Estado (neste caso español) á - exército pola Leí de Reforma militar, pola
persoa, que fai visíbel a íntima contradi- re-estrutu.ración e modernización do exérción do fundamento do Estado democráti- cito español), culturais (a chamada "cultuco. Non é nen demócrata neo xusto abri- ra" castrense) e aculturais (... )que demosgar a servir a algo a quen non queres ser- tran o contrário. Entón non queda máis ~
vir, a malgastar unha boa parte da tua mo- saída que a máis radical, que vai á raíz do
cidade aprendendo algo tan pouco útil
problema, a insumisión como estratéxia a
para a vida como é a matar. A conscriseguir cara a abolición da conscripción.
ción, ou obrigatoriedade a servir ao EstaA negativa a prestar obrigatoriamente
do, ben sexa nunha prestación civil ou micalquer tipo de servicio ao estado é a inlitar é, en definitiva, ese cancro social que sumisión. Esta estratéxia, pé.sie ao seu capadecemos os xóvenes, e que desde o tivo implantamento (de mom~nto) e aos
movimento anti-mi!itarista estamos a loitar seus escasos recursos informat ivos, é o
en contra del.
.
núcleo central do movimento anti-mili, e
Orabén, poderia plantexarse un servícío
atopa apoios en amplos sectores sociais
militar máis humano (ou "light"), e unha e xuvenis, xustaménte neses sectores nos
prestación social substitutória (PSS) máis que o servício militar e o servício civil "miconfortábel. E penso que o movimento
litarizado" ten menos simpatías. Evidenteanti-militarista, na sua imensa maioria, semente, o movimento pala ·insumisión reguiria a loitar contra estes novas tipos de
núncia a seguir o actual campo instituciosecuestros legais. Como podemos pensar
nal e a praticar posturas legalistas por rana posibilidade de que o Estado lexisle zóns óbvias. A Lei de Obxección de Concuestionando un dos pilares básicos da ciéncia, aprobada polo governo do PSOE
sua existéncia: o servicio militar (que é o 28-12-84 santifica a obrigatoriedade do
sustrato de exército)? Como podemos
SM e dá-lle á PSS un carácter militarista e
pensar que a alternativa dun exército prorepresivo para quen se negue a facer a
fisional é a que nos vai liberar dos incon- · mili. Esta lei é impresentábel, este é un arvenientes e moléstias que produce este gumento que moitas forzas políticas e.soexército? Ademais, é viábel hoxe e agora
ciais comprenden, xa que a impopularidaun exército profisional no Estado español?
de do SM forza, de forma inevitábel, o Eu, persoalmente, non penso que sexa
cuestionamento do mesmo. O PSOE quixo lavar a car~ e facer unhc:i lei que dera a
asi. Hai razón históricas (forte tradición de

desgrácia ....
Pois lago de ter durante un mes preso
a Fernando Rodríguez Góm.ez, · insumiso
de Pontecesure~. ~que se negou a facer o
SM, despois de ter represaliado selectivamente aos obxectores e insumisos ·de
todo o Estado, vemos que xa hai máis de
2·00 mozos que se negaron a facer a mili,
mentres que só 23 foron encadeados, e o
ESTRATi=XIA DA
qüe máis tempo pasou dentro no_cárcere
foi un mes. Todo iso sen esconderse de
INSUMISIÓN, PÉSIE AO
ninguén, e despois de apresentar diante
SEU CATIVO
dos militares a sua .insumisión. Entón, por
IMPLANTAMENTO,É----0- que -se todos os insumisós son "presuntos delincuentes"-, non hai hox~ nengun
~ÚCLEO CENTRAL DO
erá _
que os militares
. insumiso na cadea? S_
MOVIMENTO ANTI-MILI'
oos teñen medo ... !? . ·
· lsto amasa que o movimento funciona,
que a causa medra, en número e implanE xustamente é na loita contra o SM
tación social.
obrigatório, contra as vexacións contra a.
Por iso a Asamblea Nacional de Obxedignidade humana que se dan nel, contra
·ción e o Colectivo de Insumisos convocan
os "suicídios", contra os acidentes, contra
unha manifestación contra o Servício Milias martes' na mili que chegan a unha cifra
tar e a represión aos obxectores de conescandalosa ano tras ano, onde coincidiciéncia .o domingo 8 de Outubro en A Comos moitas organizacións. A irracionalidaruña. Sairá á. Praza de Pontevedra ás
de do SM empuxa á loita unitária contra
13,00 h., e está apoiada por case todas
el, é algo natu.ral que senda un manantial
as forzas e organizaéións políticas, sindide vexaéións e martes haxa unha vontade
cais e sociais demócratas da Galiza.
comun de enfrentamento, ainda . que · ás
A in~umisión une ... non? Claro, é lóxico,
veces confúdase esta vqntade co oportuxa estamos tartas/os de que nos secuesnismo de tentar sacar tallada · dun moviD
tren legalmente.
mento social cara· a intereses políticos
eleitoralist,as. ·Pero iso é normal nestes
Rubén Afonso Lobato é -meinbro da Asemblea Nacional de Obxeción.
tempos de "pluralismo democráctico", por

apariéncia de "europea", pero non soubo'
nen quixo face-la, os lle saiu unha lei represiva e reaccionária, máis própria doutra causa que dunha feíta por un governo
"socialista"; que presume moito de esqu$rdoso cando están ·a cair alg~nhas
eleicións.
·
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RECONVERSIÓN NAVAL

Os nacionaJistas afinnan que supoñen a renúncia ao futuro do_estaleiro

Os acordes sobre os excedentes _de Astano
recibidos con esc~pticismo na factori~ .
• E. SANFlVFERROL

Os recentes acordes
2doptados pala comisión
de seguimento da
reconversión sobre o
futuro dos 500
traballadores excedentes
de Ast~no veñen de
provocar novamente
polémica sindical no
interior do estaleiro. Os ·
acordos presupoñen a
realización da fábrica de
vidro -na que se ·
empregarian 273
traballadores- e a
recolocación de 25
excedentes en Astano, a
declaración de 83
operários como
incapacitados, 18
empregos fóra da comarca
de Ferrol e 120 empresas
privadas ·que se instalen
na zona.
O acardo foi asinado palas federacións do metal de Comisións
Obreiras e UXT pero foi acollido
con certo cepticismo palas seccións sindicais das mesmas centrais en Astano que defendían a
reintegración dos excedentes na .
empresa, e que teñen reiterado
en diversas ocasións.que os empi:egos que se crearan aoamparo
da Zona Industrial en Declive tiñan que . ser destinados aos parados da comarca.
Pala sua banda, os sindicatos
(CXTG é INTG) cri:
tican máis frontalmente... dita
a:cordo argumentando · que su-·
pon unha renuncia anovada . ao
futuro industrial do estaleím, e ao

~nacionalistas

propio porvir dos traballadores
excedentes. As centrais galegas
indican que se pon ao colectivo
laboral nunha dificil situación ao
obrigalos a aceptar ofertas de
emprego en empresas privadas
que non teñen ainda asegurada
a sua instalación, e que en todo
caso vai supoñer unha perda nas
condicións salaríais, laborais e
sociais dos traballadores. Aseguran ademais a CXTG e a INTG
que ao non ampliarse a plantilla
de Astano, comprométese gravemente o futuro do estaleiro, xa
que cos recursos humanos actuais vai ser mui difícil afrontar
con garantías unha futura e hipotética carga de traballo.

voceiros do Governo Central. Os
ñan, e sen estar reforzadas por
traballadores pre-seleccionados
garantías prácticas.
para dita empresa aGolleron con
A carta do governo italiano
. natural cepticismo dito anúncio, .
ql.le amasaron os- representantes
que xa se ten realizado en inuministeriais parece ser un commerábeis ocasións .hai un ano.
promiso moi relativo da realizaSospeitan os operários que as ción definitiva da fábrica de vidro
declaracións púqlicas estén di- en Fene. A incógnita sobre esta
rectamente relacionadas .cos inversión tansnacional continuará polo momento ainda no ar. D
procesos eleitorais que_.se '.1veci-

centraban, en continuar centra'das, na necesidade de carga de
traballo e recolocación dos excedentes. A fábrica de vidro.
_ Con todo na comis\óns de seguimento da reconversión, o
anúncio de maior impacto, quizais fose a confirmación da inversiqn da Sociedade Italiana do
Vidro en Fene que realizaron os
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QUE«EDES GUERRA l f:H?
O polémico convénio
Pero a vida sindical en Astano
continua igualmente centrada
pola negociación do convénio
colectivo. A impaciéncia dos traballadores por cobrar os atrasos
salariais, sirve como ·telón de
fundo dun axitado debate sindical donde as centrais estatais
acusan aos nacionalistas de ser
os culpábeis do retraso na asinatura do c.onvénio. Pala contra as
centrais de ámbitp galega aseguran que elas apresentaron o .
se.u proxecto de convénio en- decembro do pasado ano, e que se
as negociacións non se iniciaron
con anterioridade foi debido as
neglixencias dos "estatais" quixeron agardar á negociación do
Acorde Marco.
·
No _pasado mes de ~uño a
Asemblea de· Traballadores rexeitaba a asinatura do Acorde- , ""
-Marco Ae a Asanto secundando
a proposta da CXTG e INTG que
se ,opoñiari a pactar un texto
donde se facía ouvidos xordos
as demandas de Astario qué se

j
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á venda.en quioscos e librerías

* ....
*•

O Concello de Fene explica· a sua política. deportiva
1

Deporte para todos ou deporte -rendimento?
•

Neste traballo recóllese,
de xeito resumido, as liñas
básicas de actuadón
deportiva no concello de "
Fene. Este artigo,
publicado no boleti
informativo das escalas
deportivas e culturais,
Escalas, vai moito máis alá
dunha simples
.enumeración dun ,
programa deportivo,
meténdose de cheo n·a
filosofia do que debe ser o
"Deporte Popular" ..

.

Na definición da nasa liña de
actuación influiu tanto a análise
da realidade que pretendemos
transformar como -a experiéncia
daqueles cónceJlos que levan
m'Jitos máis anos ca nós traballando neste eido. · A síntese re- ·
sultante é unha política deportiva
que ten como Norte a atención
prioritária aoque se deu en· chaIT)ar "deporte para todos" e no
cair na. tentación de "municipaliza-lo deporte".

Que é o "deporte para
todos" e que o· dif~rencia
do deporte rendimento?

•

I

ción, chegando a algunhas conclusións que nós non só compartimos plenamente, senón que hai
tempo que vimos tentado levar á
pratica. Estamos a referinos fundamentalmente·ás seguintes:

clubes . deportivos o "deporte
rendimento".
Hai quen non pensa coma nós
e defende que o Concello "municipalice" (o que dito noutos termos equivale a financiar ou
sponsoriza(J equipas que se con"( ... ) As Federacións deporti- virtan en "estandarte e bandeira
vas teñen que asumir a xestión,
do município". Non cabe dúbida
promoción e organización do dede que para políticos sen escrúporte competición( ... )".
pulos nen princípios a proposta
"O deporte non fedj!rado no é do máis tentadora (máxime se
. seu comezo é competencia mu- · os éxitos deportivos acompañan
nicipal. Sen obviar, cando se aos equipos municipalizados) na
poda, unha'tendéncia a dar automedida na que proporciona unha
nomía aos próprios pratican.tes tribuna inmellorábel para publicitanto na xestión coma na organitar unha pretendida (e máis que
zadón desta actividade, quedandubidosa) eficácia e preocupado a cargo do Concello a dinamición pola xestión da política dezación e a dotación da infraes-. portiva. Como queira que moi
trutura para o seu desenvolvibor::is non seremos, pero coeren,
mento".
tes si que tentamos selo, percu"Por último, a nível de refleramos non cair na trampa, entre
xión, facer constatar a recomenoutras, palas seguintes razóns:
dación aos entes públicos, de
que r.ion caian no erro de partici- Porque estaríamos facendo
par flª dinámia de mercantilismo unha instrumentalización da polípara a compra do espectáculo tica deportiva non acorde coas
deportivo, na que sistematica- actuais tendéncias en política
mente se ven incorrehdo".
deportiva.

Por "deporte para '· todos" enténUnha das primeiras decisións a
dese o ·direito dos cidadáns a
tomar foi a da fórmula de xes- · aceder á ' pr~tica ·fís'ico-deportiva
tión .. Optamos pala xestión direicon independén_
cia da sua condita, desbotando a posibilidade de
ción biolóxica ou aptitude técniconstituír un ente con personalica. Xa que logo,· estamos a talar
dade- xurídica própr!a(Padroado
dun ser\iício público máis que
ou fundación) ou a de optar por
contribue as mellaras as condiunha fórmula mixta.
cións e vida dos viciños e·que os
concellos teñen a abriga de afer- ·
lntrodución
tar nunhas condicións óptimas
.
(fariña doutro costal, ainda que
A esta eleiclón chegamos porque
moi directamente relacionada, é
preferimos ter que aturar unha
o .tema do financiámento das
lexislación que dificulta unha
corporación_
s ·1ocais).
xestión áxil de servícios como ds
cúlturais ou os deportivos antes
O "deporte-rendimento", que
que xerar · unha nova dinámica
engloba ao "deporte-competi(con moito gasto) e con mecánisción'!, ten como obxectivo supe·mos administrativos e servícios
raras marcas establecidas e ob;
paralelos a_
os xa existentes _no
ter o trunfo deportivo.
próprio concello; necesidades estas ú~timas· que se derivan da
Prodúcese, xa que logo, un
constitución dos órgaos desconproceso de seleéción dos máis
centrados aos que aludíamos
capacitados do que xorde o "deanteriormente. Doutra banda,
porte-espectáculo" · · cada dia
acompañamos. a xestión directa
máis profesionalizado· pola dedi.do servício coa constitución dun
cación intensa que requiere . .
órgao que posibilitase e regula.
. Nas "V Xornadas de Deporte,e
mentase a participación viciñal
Corporación Locais" celebradas
(tanto de todas as entidades deen Paléncia en Outubro do 1'988,
portivas coma dos partidos co'l
os ,concellos ali representaqos ·
preséncia na corporación) na poanalizaron as relacións entre os
lítica .deportiva: o Con sello Demunicipios e o deporte competiportivo Municipal.

Algunhas razóns-para
oporse á
municipalización do
deporte
Consoante co exposto ·anteriormente, a nosa filosofia de actuaCión non é outra que o desenvolvimento da cultura física 'da povoación do naso Concello. Para
isto, non só .tE¡mtamos consolidar
uñha infraestrutura material e dotacional que permita a prática
deportiva no contorno máis imediato (instalacións deportivas · e
todas ?S parróquias), senón que
pretendemos formar nenos/as
nun deporte determinado. e recuperar aos adultos para a activi-.
qade · físico~deportiva (deporte
para todos); dejxando en mans
das respectivas . fe,deracións e

· - Porque estaríamos negando
o papel que lle corresponde á
sociedade civil, dándolle á nosa
actuación uns -tintes totalmen.te
dirixistas.
- Porque o fundamental dun
clube, xunto cos deportistás son
os sócios, e non debemos admitir as sit.1,,Jacións nas que ao fallar
estes rias suas obrigacións pretenden converter ao Concello no
ente responsábel de solucionar
todos os problemas, c:;ase sempre económicos, que se lle plantexan
clube-en cuestión.

ªº

- Porque funcionamos con diñeiro público e, xa que lego, non
podemos cenverternos en patro-.
cinadores daqueles · clubes . que
non xeran os recursos económicos que precisan.

Princípios básicos
de actuación
Extensión do deporte de
base de mantimento (deporte
para todos).
- A traves das Escalas Deportivas Municipais e da organización
da Competición lnter-Escolar
Municipal.
- Coa criación de infraestrutura
deportiva (plan de pistas polideportivas nas parróquias, construción de ximnásíos municipais,
pavillón de Barallobre, xestións
para cobrir a pista de Perlio,
complexo deportivo-recreativo
de San Valentin) e percurando o
meirande aproveitamento da exitente (colexios, entidades ...)
Colaboración coas entidades deportivas (deporte rendimento).
- As · Escalas Deportivas e- a
Competición lnter-Escolar Municipal, canteiras de deportistas,
xeitos de facilita-la selección inerente ao deporte de competición
ao haber un maior número de
praticantes e meio para contribuir a unha mellar comprensión
do deporte espectáculo.
- A concesión de subvencións
municipais en base a critérios
obxectivos.
- A cesion gratuíta (ou a précios simbólicos) das instalacións
deportivas municipais. - Apoio á organización ou reorganización directa de competicións deportivas coa finalidade
de contribuir a xerar demanda
deportiva.
- Organización de cursos de
formación de monitores e a"'tjestradores.
·
·- Convénios de colaboración
con clubes e· entidades para posibilitar ·a recadación de fondos
pelas entidades conveniadas e a
organización de .actividades gratu ítas polas sociedades que as
soliciten.
,
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P.ORTUGAL

En pre-campanha eleitoral autárquica

O partido do Governo desorientado com· a coaliga~o
PS-PCP em Lisboa. .
• GONc;ALO NUNO DE F~IA/LISBOA

Os sociais democratas de
Cavaco Silva, no poder, tem
vindo a mostrar urna tal
desorienta9aó face ao
acorde estabelecido entre
socialistas e comunistas na
luta para a conquista da
maior e mais importante
camara -axuntament~
do país: Lisboa.
Trata-se na verdade, de um entendimento histórico e que stJrge
pela primeira vez no Portutal
d'Abril entre os dais partidos que
lutam, desde entáo, pela hegemonía da Esquerda portuguesa.
A primeira grande surpresa no
panorama eleitoral autárquico lusitano deu-se com a candidatura
do secretário-gerl do Partido Socialista, Jorge Sampaio,..ao lugar
de presidente da Camara de Lisboa.
Depois, e em func;áo do acordo estabelecido entre os partidos de Cavaco Silva (PSD) e de
Freitas do Amara! (CDS), que
concorrem coligados para o municipio de Lisboa, socialistas e
comunistas optaram pela mesma
estratégia, ou seja, coligac;áo de
Esquerdas para enfrentar a congénere de direita.
O acordo foi concluído ás pri,
-

meiras horas do 22 do passado
Julho, nele participando equipas
de negociadores de ambos os
partidos, senda as matérias
acordadas mais tarde ·submetidas á apreciac;~fo e aprova9áo
dos orgaos máximós dos parti-

dos socialista e comunista. '
extrema esquerda -cerca de 1 c;áo, que _aproveitou a oportunilntegram ainda a coligac;ao , milhao de votos nas urnas eleito- dade para mimoscar con nomes
rais...:._, anunciaram· publicamente que ficam muito mal a um presiPS-PCP o Movimento Democrático Portugués (MDP) e o Partido o seu apo~ á coaligac;ao de so- dente de Governo, e por elemenOs Verdes.
cialistas e comunistas, que con- tos do seu próprio partido, que
Mais recentemente várias forcorre á cámara da capital portu- · consideram a atitude do seu líder
imprudelilte e ·absolutamente
ma96es partidárias da chamada guesa sob o lema "Por Lisboa".
desnecessária. · E este o ambiente pré-eleitoral_
Reac~oes
cadeia das
se vive na luta pela conquisque
for~as conservadoras
ta da camara da capital portuO a~ordo a que chegaram soci~ guesa,- luta que acaba por ·se relistas e comunistas fez desenca- flectir no resto do país, onde
dear de imediato urna onda de também se alteram posicionareac9óes eivadas de um antico- · mentos e estratégias.
munismo primário, bem ao jeito
No Porto., a segunda cidade
dos tempos da ditadura salaza-. lusa, o presidente ainda em funrista.
c;6es, Fernando Cabra!, que foi
. As críticas de desaprova9a·b eleito pelo PSD, acaba de se dedos conservadores -á c9aliga9áo mitir deste partido para cancoPS-PCP orientam-se pelos con- . rrer a nova presidencia integrado
teúdos e presupostosd dos aler- numa lista do CDS.
tas e cuidados a ter com o o peNo Alentejo, . onde o PCP é
maioritário na detec;ao das carigo dos comunistas no Poder.
O próprio 1° Ministro, Anival maras da regiáo, acabaram as
Cavaco Silva, veio a terreiro cla- coligac;óes que sociais democramar ao·país atenc;óes para a inii- tas e socialistas mantinham para
nencia de tal perigo, pois disse obstar á hegemonía camarária
ter conhecimento de um acordo comunista.
Em síntese é ·esta a situ.ac;áo ·
secréto celebrado entre comu-nistas e socialistas com vista á que se o_bserva aqui em Portugal
conquista do Poder central em em mare "é;,ie pré-campanha elei1991.
toral aut?F<1uica, cuja acto decoInstado a fazer prava públicas rre em Dezembro senda convicde "onde: como e quando" esse c;ao de muitos .observadores que
acordo foi -celebrado entre as rede muito do que acorrer a9ora feridás forma9óes partidárias,
resultados eleitorais- vai ter reCavaco Silva nao fez, tendo sido
percussáo nas eleic;óes gerais do
José Luis Judas (PCP) reunidos con Jorge Sampaio (PS)
1991.
.
D
altamente criticado p·ela Oposi-

em

José Saramago e

pRESIÓN NORTEAMERICANA EN CENTROAMÉRICA

-AS -CLAVES DA CRISE DO PANAMÁ
MARIANO AGUIRRE/CIDADE DE PANAMÁ

A crise en Panamá ten por diante un longo dar do Canal xa non sexa estadounidense el en mellares condicións.
a espionaxe, e·que segundo diversos indícamiño que percorrer a menos que os senón un cidadán do Panamá, a presiqn
Os EEUU deixaron saber.que non teñen
cíos tiña traballado para a CIA, rompeµ o
EEUU e o xeneral Manuel Noriega senten norteamericana foi aumentando.
demasiados problemas en permitir que o
pacto de altemáncia no poder afirmado
a negociar. Panamá recorreu ao Consello
Existe outro factor: os EEUU carecen canal valva a mans panaméñas. E parecen
con outros militares e fíxose co poder
de Seguranza da ONU para protestar pa- dunha política ctara a respeito de América dispostos, dentro do plan do governo e o
case absoluto. Até 1986 o xeneral Manuel
las provocacións militares dos EEUU no Central e Panamá ten un forte contido Congreso en Washington de desmantelar
Noriega non era especialmente famoso.
seu território. Washington e os seus alia- simbólico. O acordo de Tela entre os cin- bases ·arredor do mundo para reducir os · Pero a medida que o govemo norte-amedos plantexan a crise panameña como co presidentes centroamericanos para seus gastos , militares, a devolver várias . ricano empezou a exercer unha presión
unha tensión entre democrácia (a oposi- desmantelar á contra supuxo a reafirrna- bases. Pero queren conservar polo mer.os
para colocar no poder á democrácia cri~
ción líderada pala democrácia cristiana) e ción do fracaso da política de Ronald · duas que lle servan para control do Oceatiana ou a unha coalición da burguesia paditadura (o govemo actual do Partido Re- Reagan de ter apoiado á guerrilla salvado- no Atlántico, parte do Pacífico, e·proxecnameña, o xeneral Noriega gaño-u espácio ~
volucionario Democrático coa figura do reña para tratar de derrotar á guerrilla do ción de forzas cara América-Central e do
político.
.
xeneral Manuel Noriega como home forte Frente Farabundo Martí de lib~ración Na- Sul.
Acusado -de narcotraficante. axente
cional. Non foi casual que menos de 48
por riba do poder civil).
CIA e do KGB, de amigo da contra e dos
Esta perspectiva non é absolutamente horas despois de se asinar o acordo de
sandinistas, este home con poucas posiincorrecta na medida que o réxime de No- Tela os EEUU realizasen un novo desplebilidades de cair simpático na televisión,
INTERESE
riega ten moitas características represivas gue militar en Panamá, como facerlle espasou de ser un oficial intrigante a líder
NORTEAMERICANO NON É antimperialista,
ainda que non é asimilábel a unha ditadu- quecer á opinión pública estadounidense
tanto dentro como fóra d~ •
ra tradicional latinoamericana. Porén, é as incongruéncias da poi ítica exterior e
· VAGO, CÉNTRASE NO
Pam~má. Cando o torrijismo tiña perdido
enganosa e parcial. Primeiro, porque o in- tratar de convencela de que Washington
boa parte da sua esencia, o ataque perCONTROL DO CANAL'
terese dos EEUU, como ben se sabe por segue controlando o seu "pátio traseiro".
soal dos Estados Unidos foi unido á estraexperiéncias como a do seu apoio ás ditaté;xia de ataque económico contra o activo
A medida que se aproxima o ano 2000
Os despregues militares que veñen readuras en Sudáfrica e Chile, non é derrocar o poder norte-americano non se plantexa
mercado financeiro panameño, materialilizando· sistematicamente entre as zonas : zado, entre outras medidas. na retención
ditaduras senón contar con governos explicarlle á sua opinión pública que se
baixo control estadounidense e panameafins. E o réxime peculiar do xeneral No- debe cumprir o Tratado Torrijos-Carter,
dos fondos oficiai_s de -Panamá depositaña, e as violacións leg-ais e técnicas do
riega, cun presidente civil, Francisco Ro- senón que está, pola contra, pondo trabas
dos nos EEUU, a-suspensión do envio de
dríguez, é imprevisíbel e actualmente, por para canealo. En -Setembro do 1988 o ,De- ·acordo, son -unha provocación para que
billetes novas (lembremos que a moeda
as Forzas de Defensa da Revolución ou
rexeitamento ao hostigamento norteame- partamento de Estado publicou -un Libro
oficial do Panamá é o dplar) a ese pa,ís e
os grupos populares paramilitares organiricano, hostil.
a proibición a cidadáns e empresas norBranca sobre o Panamá no que introduzados polo Exército, coñecidos como BaEn segL:Jndo termo, o irJterese norteame- . cian critérios de condicionalidade para o
teamericanas (incluíndo · a do CanaQ de
ricano por ter un governo aliado na cidade cumprimento do Tratado. "Sen unha pron- ·tallóns da Dignídade, pasen á acción e se
pagar impostas ou enviar recursos ~íqui
xustifique ou ben unha intervención maside Panamá non se debe a intereses va- ta resolución da crise, afírmase aí, poderia
dos. lsto devolveulle bandeira de combate
va ou, máis importante ainda, unha desle- -ás forzas nacionalistas deste país.
gos. senón a uns moi específico~: poder verse afectada a capacidade de Pa_namá
xitimaCión do réxime panameño por agrerenegociar o Tratado Torrijos-Carter, asi- de cumprir os seus compromisos segunA partir das eleicións de Maio pasado,
sión e irresponsabilidade. .
nado no 1977, que prevé que cara 1999 do os tratados. O réxime de Noriega está
nas que reclamaron a vitória tanto a opo- ·
os EEUU terán abandonado o control do socavando a capapidada de ,Panamá de
sición agrupada na Alianza Democrática
UN LÍDER POPULAR
Canal de Panamá que une o Ocáano Pací- , cumprir coas suas abrigas". A sua vez, o
Opqsitora Civilista .como o sector oficial
fico co Atlántico e as dez bases e instala- texto di que ese país precisa "un governo
que formbu a Coalición-.de liberación Na:Desde o lado panameño as causas están
cións militares que pos4e·nese país.
cionar, o clima entre os EEUU e Noriega
moi confusas. O proceso nacionalista e de
constitucional civil".
empiorou á vez que se radicalizaron as
reforma social iniciado polo · falecido, . e
Mais o Tratado non especifica en nenRENEGOCIAR O TRATADO DO CÁNAL
posicións dentro de Panamá. A Organizaquizá asasinado no 1981, xeneral Ornar
gunha das suas cláusulas que tipo de Goción de Estados Americanos (OEA) está
Torrijos, · foi desvirtuado .no curso desta
O Tratado Torrijos-Carter sempre foi visto verno deberá ter Panamá para cumprir as
realizando unha activa mediación para tradécada. Máis ainda, alguns membros do
polos republicanos e o~ conservadores suas obrigas. En realidade, todos os indítar de atapar unha saída para a oposición,
Partido Revolucionário Democrático, crianorteamericanos como un fracaso do pe- cios apontan a que os . EEUU desexan
que pasa pota saída de Noriega do país e -.:.
do por Torrijos, afirman que o mesmo xeríodo da distensión dos anos 70 e unba · contar cun liderazgo político nesa nación
neral tivo que dar pasos atrás na sua re- . o recoñecimentó do trunfo da oposición-.
debilif:iade do governo de James Carter. que sexa máis manexábel que o xeneral
Pola sua parte o governo actual mostrou·
forma para negociar cos EEUU.
E a medida que se foron revertindo a con- Noriega para poder _renegociar o Tratado.
se disposta a criar unha xunta de govemo
Despois da morte de Torrijos un astuto
trol panameño zonas milita~es, e cando se Outra posibilidade é que os EEUU están
O
oficial que tiña manexado a intelixéncia e - que integre á oposición.
aproxima o momento en que o adJ!linistra- presionando a Nori~a para negociar con
.
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'Acabouse o soño
do mercado mundial ·único con ·recetas aplicadas a todós os paises'
Fundador do Centro de Estudos e Sistemas da Tecnoloxia
Avanzada de París, o teórico francés Jacques Robín une qs
problemas da ecoloxia e a sociedade, e reclama un cámbio
profundo do modelo de desenrolo. Autor de O desafio biotécnico,
Cara unha nova era, Coñecimento: cara un desenrolo humano e
director da Carta Ciéncia-Cultura do grupo de reflexión inter e
transdisciplinário, Robin anima un gr:an debate sobre as · _
alternativas do futuro: cambiar a sociedade ou prepararse para o
ocaso do home na terra. Esta controvérsia agudízase coa
disten$ión Este-Oeste, que por fin permitiu a emerxéncia no
mundo industrializado dunha visión global do porvir. Mais para
que a supervivénda sexa posíbel non chega cunha preocupación
polo ecosistema, será preciso superar o endiosamento do
mercado e afrontar con feitos, e non só con palabras, unha
forrnidábel coalición de intereses e de ideas dominantes.
• ROBERTO MERO/DIARIOSUR

,....(

A declaración do Cume· dos sete
países máis ricos, de Xullo pasado, falou de ecoloxia e silenciou
a débeda externa do Terceiro
Mundo, a preocupación ecolóxica foi diversionisté;i?
Segundo eles, reuníronse en Paris
para tratar a redución da débeda,
· estabelecer algunhas paridades
entre as grandes moedas mundiais e tentar aminorar, dalgun xeito, a carreira armamentrsta. Pero
ao mesmo tempo, ver a posibifidade de tomar medidas urxentes,
presionados pola grave crise pla-

netária. lsto é o que prop_uxeron
de entrada. Os resultados f oran
moita follasca e poucas medidas
conducentes para atopar unha
saida carta.Pero a declaración final é triunfalista...
Non o van dicer, pero sábeno: o
nivel da crise mundial só entrou na
sua primeira fase e non saben que
facer. Polo pronto, as medidas
que se comprometero.n a tomar
non solucionan nada dunha crise
que é quizais a máis_ dramática
que se ten vivido na história e, sen
dúbidas, a de meirande profundidade nos últimos 2Ó anos.

Os responsábeis económicos eu- Por qué?
ropeus, xaponeses e norteameri- Non se trata de talar dunha ecolocanos talan de imellorábeis ne- xia de plantiñas, macetas e árbogócios, non da situación que . res, senón dunha ecoloxia global:
vostede plantexa...
entender que o home vai ser trituDe nengunha maneira é asi: a cri- rado pola mesma maquinária que
se ten diferentes características, criou. A demografia galloupante, a
das cales apenas se éstá com- industrialización cega, a devastaprendendo unha parte. Non é ción agrícola van ter unha gran reunha casualidade que os sete te- percusión na biosfera, é dicer, soñan mencionado a cuestión ecoló- bre a mesma vida do planeta que
xica, que é o nó de .todo. Por su- permite a existéncia humana. Ainposto que o ángulo da sua óptica da que existe unha regulación nanon é o que corresponde.
tural, estanse violando todas as
normas de vida e isto fai que o sistema industrial, mercantil e militar
entre en crise e non poda seguir
desenrolándose, a risco de producir unha terríbel perturbación. Os
-'/\ DEMOGRAFIA
cámbios de clima, a deforestaGALLOUPANTE, A,_ ción, a desertización de terras cul-.
tivábeis non son senón un pequeINDUSTRIALIZACION
no antecipo do que vai ocorrer se
CEGA.A
a mecánica do sistema industrial
e de consumo segue como até .
DEVASTACION
agora. Non importa o que se faga
AGRÍCOLA, VAN TER
despois, o custe que pagará a so. UNHA GRAN
ciedade humana será brutal. A
REPERCUSIÓ_N_S_O_B_R_E evolución pode continuar sen os
homes. Apesar de que este foi un
A MESMA VIDA-DO
ponto destacado na axenda dos
sete, o tratamento do problema
PLANETA QUE
demóstrase
inoperante en compaPERMITE A
_ranza co estado de emerxéncia.
EXISTÉ_N_C~IA_H_U_M_A_NA_'
Por que di que esta é a .meirande

crise da história?
Estamos ante un cámbio de era
apenas advertido. Cando a humanidade pasou do paleolítico ao
neolítico fixo algo máis que dar
volta á páxina dun libro de história. Transcorreron dez mil anos
desde o cazador até o agricultor
que deu orixe ás civilizacións. Dez
mil anos dun de~enrolo acumulativo, onde non se violentou a convivéncia cos meios de existéncia
como a terra, o ar, a água. Hoxe
estamos no límite dunha época
que empezou hai douscentos
anos e cuxa curva perigosa ten
máis de cincuenta. A terra non
pode resistir este embate sen reaxir. E xa non falernos do perigo
dun inverno nuclear xerado pola
guerra atómica, que multiplicaria
Chernobyl dez mil veces.
Non hai resposta a isto?
Políticos, economistas e investigadores non están entendendo
nada do que significa esta revolución da información, que nor:i é o ·
mesmo que a informática. Esta revolución ten elementos filosóficos
claves.
De que tipb? Dalgunha maneira a
Revolución Industrial tamén os
plantexou ...
Até' hai .. poucos anos sabíamos
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de sóc'io-económica.
·A is.o irnos, porque o terceiro pé
deste cadro é a automatización.
·Ou sexa, o reemprazo do traballo
·dos homes polo dos robots, coa
sua conse«_uéncia in~vitábel: un
crecimento económico fabuloso,
.. pero se~ criación de emprego.
·
·As máqüinas da primeira e. se. gunda revolución industrial tamén produciron desoéupación, ·
sen que o sistema abalase: estalou a guerra.
Hoxe, como a guerra é a aniquilaDESCOÑECIDO: A
ción da humanidade, pode ser
descartada en aras dos bons neINFOf!MACIÓN, A
gócios. Falamos da capacidade
MEMORIA'
de desenrolo tecnolóxico de multiplicar até o infinito os bens, pero;
ao mesmo tempo, lanzar á rua a
millóns de seres humanos. É un
que a matéria estaba composta de feito en todos os países industriadous elementos: masa e enerxia.
E de pronto, bruscamente, através lizados que o si.stema de industriada investigación técnica, deseó- lización e comercialización é incabrese o bit e a á masa e á enerxia paz de atapar unha solución que
engádeselle outro elemento até conxugue os dous factores: sumientón descoñecido: a informa- nistrar obxectos numerosos e
ción, a memória. Unha informa- abundantes e soster esa produción que pode ser solucionada, to- ción sen destrozar o planeta.
mada, gardada e posta dentro de Coll)o facer para suministrar obprogramas de comput adora, que xectos cando a xente non vai ter
abarca desde a xenética até o que comer se continua a crise
rego da terra. Este novo coñeci- agrícola ou ben porque non teñen
mento é unha ruptura completa cartos para chegar ao outro dia,
con aquelo que se chamou pro- se está desocupada.
greso técnico. Non nos atopamos
Todo isto pódese Gonstatar ante
ante unha terceira revolución in- 0 fenómeno da nova probeza, ai,rdustrial, senón ante outra era que da !1ºs paises industrializados: ~í
non pode compararse con nen- _estan os d~socupados , os .exclutgunha das coñecidas.
dos da soc1edade, os marxmado~ .
_ .
Sen contar o que ocorre nos pa1En que afecta ese ~onec1mento ses do sur que van de mal en pior,
ao desenrolo de sociedades ba- pois que esta política tamén bota
á marxinación a zonas completas
do planeta, excluíndoas da nova
orde económica internacional.·
Sintetizando, estamos ante unha
nova era onde o sistema industrial
' HoxE A GUERRA E A arrasa
coa vida do planeta, o deANIQUILACIÓN DA
senrolo tecnolóxico permite ql}e a
HUMANIDADE E PODE matéria se reproduza até o infinito
para beneficio de todos, pero non
SER DESCARTADA EN hai nengun interese en repartir
esas posibilidades xa que non vai
ARAS DOS BONS
deixar ganáncias aos poderosos.
NEGÓCIOS'
Estes son os pontos claves do desafio.
seadas na explotación do traba- Que saida se pode atopar? Pódello humano?
se talar dun desenroio sério?
Houbo duas revolucións indus- Non, en canto sigamos creendo
triais baseadas na sistematización que a economia é a ciéncia de addo traballo humano, é dicer, na ministrar a escasez como sosteforma en que se utilizaba a forza ñen os economistas tradicionais e
humana ou das máquinas para ainda a maioria dos marxistas.
moldear a matéria e producir ob- Para empezar, Mar descoñecia a
xectos . Hoxe chegamos á beira do información como terceiro eledescoñecido: cando o home ac- mento da matéria. Non podiá saciona sobre esa matéria non só vai bela. Pedirlle ao marxismo iso é
sacar dela masa e enerxia senón reclamarlle a Platón que opinase
tamén os seus códigos, a sua me- sobre o proletariado. Este é un
mória. Esto é, que se acaba coa cruzamento de camiños histórico
transformación da matéria pala onde hai que elexir. Non se pode
forza muscular ou das máquinas e talar de futuro se se -segue sostencomeza a posibilidade de explotar do a teoría soberana do mercado
da matéria algo máis que a sua e dunha moeda transformada en
masa ou a sua enerxia para que obxecto de especulación e non de
nos dé obxectos ou calor. A mercancia é a información que posue
esa matéria, a sua capacidade de
reproducir esa información sobre
si mesma: cada molécula dun
gran de trigo ten a posibilidade de
clonizarse e reproducirse. Non se
trata xa de producir un obxecto
por determinado meio e despois
dividilo senón de multiplicalo.
Esta potencialidade non é com- ·
prendida polos economistas, sexan liberais, marxistas, keynesianos ou o que sexan_. Non existe un
pensamento que poña no nivel
teórico as ideas de qué facer con
esta .capacidade gratuita da matéria de reproducirse por si própria.
Todos os conceitos económicos
en vixéncia fanse cachizas; productividade marxinal, .velocidade
de produción, valor engadido dan
cos fuciños contra es.t a realidade.

' HAI POUCOS ANOS
SABIAMOS QUE A
MATERIA ESTABA
COMPOSTA DE-- DOUS
ELEMENTOS MASA E
ENERXIA,
BRUSCAMENTE
DESCÓBRESE OUTRO
ELEMENTO ATÉ
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Que importáncia social pode ter
unha proba que ainda se·manté!l .
no laboratório. Políticos e economistas trapallan sobre a realida-

intercámbio. Así non hai saida senón agravamento da situación: ex- ·
plosións sociais, miséria inaudita,
riqueza para pouGos, marxinación
para a maioria.· Non hai saida até
que non se poña en· xogo outro
modelo de desenrolo baseado na
transformaciqn profunda · da economia. Ver as leis de mercado
como a panacea está . levando a
xente de Polónia . e Hungría -e
por que non de Moscu- a equivocarse seriamentfu.
Antes d.e ir a ises casos, vostede
fata dun modelo distinto de desenrolo. O interrogante seria sa:.
ber que tipo de desenrolo e en
que direción?

'ESTAMOS ANTE
UNHA NOVA ERA: O
DESENROLO
TECNOLÓ-X-IC_O_ __
PERMITE QUE A
MATÉRIA SE
REPRODUZA ATÉ O
INFINITO PARA
BENEFícro DE TODOS,
PERO NON HAI
NENGUN INTERESE EN
REPARTIR.ESAS
POSIBILIDADES'

da, de tal xeitÓ .que o fluxo productivo desa rexión se manteña e
poda ser distribuido nesa moeda
interna. lsto é o que eu chamo
"monética": ·1ograr o equilíbrio
económico a meio dun sistema
que reguie a ecorÍomia segundo
as ·suas necesidades.
Occidente descargou o peso da
crise no Terceiro Mundo desde
. meados ·da década do 70 utilizando, xustahiente, políticas monetarias. Por que van agora a
procurar unha solución se parecen ter o control absolpto? ·

Vostede tala de Occidente, cando
en realidade tetia q4e talar ,dos
grupos dominar;ites no sistema. E
ainda máis: hoxe nen sequer poun novo modelo de desenrolo non
den controlar todas as operatórias
pode ..construirse sen transformar
dentro do seu próprio país. Mire
alguns conceitos básicos. O pri- ·
meiro, a economia mercantilista ' mesmo tempo. S~ por desgrácia os índices de desocupación, · de
non solucionará o problerria ali- a Hungría, Polonia ou a' Unión So- - inmigración clandestina, de caida
mentário mundial: é necesario ir viética norr entenden iso, se creen do nivel de vida para amplas ca:cara unha economía distributiva e que van sair da crise da economía pas sociais, a inseguridaoe cqtián.
abandonar a norma conmutativa colectivista precipitándose nos Non é que· eles nón vexan o pro•!dasme se eu che dou". Os ho- brazos do mercado, todo lles vai blema senón qu~ non atopan resmes son iguais nalga ·máis qué ser peor. Non acredito na unifor- postas sólidas. E-frecuente que as
nos direitos falsamente proclama- mización económica, xa que non sociedades muden frente ao peridos polo liberalismo. económico, pode aplicarse un mesmo patrón go ou ao estalido da catástrofe.
que emascara detrás de grandes a sociedades diversas. Ainda as Neso -andamos·: economia entolepalabras a sua política de terroris- mesmas sociedades europeas te- · cida, sen futuro, destrutora das
mo económico contra os desher- ñen graves ·diferéncias de séculas, suas próprias fontes de recursos.
dádos da terra. Esa economía dis- culturas, idioma, · produción. Aca- A sequia será irreversíbel nos Estributiva debe estar ao servicio bouse o soño do mercado mundial tados Unidos e na Arxentina- tal.
dos homes e non do mercado. En único, con recet?S aplicadas a to- como foi. a desertificación da Áfricante ao arde internacional, non .e dos os paises. E preciso reflexio.: . ~a. Non ten volta atrás .o desastre
posíbel seguir o saqueo salvaxe nar sobre o rol da economía e to- producido pola deforestacjón do
do Terceiro Mundo, reproduciG>n niar con.ciéncia 9e que cando se Amazonas . ...As suas consecuénda marxinación interior, aiñda que tala de economia de mercado, o · cias non se van deter con palabras
agravada. Débese marchar cara que non se está dicindo é que uns senón con . feítos. Esto non é seunha forma económica mixta, res- poucos están no mercado e a nón o éom~zo: cando a xente cree
peitando as características pró- maioria está fóra .. Non só fóra do · que a sequía é p(lsaxeira expresa
prias de cada país.
mercado senón tamén da socie- máis fe que realidades. Sen p~ri
dade, sáude; a educación, o trá- salo, súbese ao coc~e que canta- ·
Non se intenta ·na Unión Soviéti-,
ballo, a vida.
mina, us~ centrais térmicas que
ca, non se ensaioú en Hungria e
en Polónia con resultados ·negati- · Vostede falou dos erros nos pai- acaban co ar que respira, usa pavos? ·Hai paises como a Fráncia - ses socialistas onde non sé apli- pel de arbres que non planta,
qu<:: retrocederon ne~e plano...
cou a economía. de mercado e al- Pódese circunscreber esa·catásNon me retiro á privatización ou guns sosteñen que os erros pro- trofe á natureza? Nos feitos feitos
existe unha catástrofe peor: a sonacionalización do 50% dunha veñen diso.
·
empresa, senón a unha economía Teño·talado con moitos economis- cial.
que conteña unha parte do sector tas soviétfcos e estou convidado · Diría que · mentres se dé este..pado mercado e por outra parte áo pola Académia de Economía . da norama a catástrofe social é indesector . distributivo. As duas ao Unión Soviética· para replantexar tíbel · non só na relación Norte-Sur
esta problemática. E frecuente to- s~nón dentro dos próprios 'países
parse con certo espellismo sobre indJJstrializados. O modelo de
a idea do mercado como grande mercado que coñecemos vai des~
solucionador de problemas. Equi- membrarse lentamente. Esa socievócanse, r_epito, se procuran untia dade á americana non ten máis
saida capitalista tradicional. Non ~ire. O soño americaoo rematou.
'MARX
advirten que ese mercado vai aca- Vivimos nun planeta onde coha. bar coa promesa da revolución bitan a informática, a ~iotecnolo
A INFORMACIÓN
excluindo a boa parte da socieda- xia e a robótica cos campesiños
COMO TERCEIRO
d
. de. A solución é · unha economia d B ·1
mixta. do tio.o á que me refer1·n.
e rasi ou e imbawe qu~ viELEMENTO DA
.ven no século
MATÉRIA. NON PODIA · Con que formas_de ~plicación?_ Viven en peor estado que nq sécuSABELO. PEDIRLLE AO En priméiro lugar reformando o lo · XVIII, pero as consecuéncias
papel da moeda: tal come non d~se atraso danse neste século e
MARXISMO ISO É
existe unha só rexión nun país, as suas casas. ~amén, e van ter
RECLAMARLLE A
cunha só produción, senóo que se que solucionarse· ou explotar no
PLATÓN QUE OPINASE atopa diversificada, tamén ten que _futuro. A dificuldade do novo pen- ·
' existir unha determinada· moeda samento económico e sociolóxico
SOBRE O
de intercámbio interior. Unha · é encontrar os meios de axuste
moeda social non acumulábel, para níundos que teñen unha brePROLETARIADO'
non atesourábel, que serva para cha ·-enorme nos seus diferentes
poder distribuir os beneficios da . níveis de desenrolo. Ese é outro
sbciedade. Tome por caso os dos grandes prqblemas. Pero se,
arrabaldos de Paris, de Buenos Ai- como dixemos, hai únha maioria
res ou de Dakar, é o mesmo: des- da humanidade que espera cámpois de ·producidos determinados bios, eses cámbios non poden babens. de interese social como edu- searse n·as venas· ideas das xerar- ,
cación, mediciña, alimentos bási- .1 _· quias sociais e a produci9n induscos, etc ... · eses servícios poden tri al tal como a coñecemos, que
ser pagados nunha segunda moe- ademais pretenden impo.rse de
calquer manira, en calquer lugar.
Ese mundo dividido entre unha
minoria p~oprietária e un ha maio-·
ECONOMIA
ria desherdada. Vai achar as suas
MERCANTILISTA NON
saidas en paz, en guerra total, en
guerra civil? ·
·
SOLUCIONARÁ O
PROBLEMA
.
Esta é unha grande pergunta sen
ALIMENTÁ-R-10-~- resposta. Ternos o costume de
pensar que, da Terra ao universo,
MUNDIAL: É
todo ·está para o "disfrute humano.
NECESÁ-R-IO_l_R_C_A_RA_ Falso: s·e o home destrue os meios
nos que habita será eliminado da
- UNHA ECONOMIA ·
Terra pola mesma evolución. SeDISTRIBUTIVA AO
nón é capaz de vivir no planeta
- ..
SERVÍCIO DOS HOMES será e1iminado pa.la natureza,
como foron eliminados os dinoE NON DO MEBCADO' sáurios.
o
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CARTAS
.· esta última posibilidade, dado ·o
talante claramente caciquil e explotador ·do Doctor .Sixto que
ainda ten a desvergoña de dicerque a sua empresa é como un ha
gran famí·lia. Pense vostede, Sr.
Sixto, se é que lle queda ajgo de
sensibilidade, na dramática situación en que p·uxp a duas traballadotas simplemente polo fei·to de reclamar algo que por direito lle correspondia, como demostraron · os tribunais de xustícia, e que v ostede, inxustamente , e polo próprio lucro, lles negaba.

DESPIDOS NA ROSALEDA
O· Sindicato Comarcal de Traballadores da Saúde de CC.00 .. de
Santiago quere manifestar publicamente .o agrado qve lle produce comprobar qu~ algunhas das
graves deficiéncias que o Policlínico da . Rosaleda viña sofrindo
van polo bó camiño da solución,
como é a contratación de persoal· sanitário' non facultativo
(ATS), que coloca ao Centro, ainda que lonxe dunhas óptimas
condiCións asistenciais, dentro
da legalidade, e a mellora de certas situacións perigosas para os
traballadores (manexo de citostáticos, etc.).

XOSÉ LOIS

Desgraciadamente non podemos dicer o mesmo a repeito das
relación laborais existentes entre
a Dirección dó Centro e os traballadores, que están a ser explotados e sofrindo unha séria represión da sua 1 liberdade dEi afiliación sindical, como o demo·st_ra
o despido de duas traballadoras
pertencentes ao naso Sindicato,
minoritário ·no Centro por outra
banda, despois de apresentar
unha demanda por impag0 de
funcións que habitualmente vilegalmente .lle correponden aos
ñan realizando, demanda gañada
nos tribunais de xustícia e que
traballadores teña que pagar o
afecta a todo o persoal sanitário
alto précio do despido, e máis
do Policlínico.
·
tristura produce ainda a falta de
É triste comprobar que a con- ' · apoio dos seus compañeios .de
secución de certos direitos que
traballo que se viran benef_ida-

Afortunadamente empresarios
feudais como vostede van quedando poucos, e non porque. se
extingan expontaneamente, senón porque a loita dos traballadores e dos sindicatos de-clase
como o noso continua e continuará mentres se dean situacións terceiromundistas e medievais como as que se dan na empresa que vostede dirixe.
O
JUAN MIGUEL ANTELO -

Secretário Xeral do Sindicato
- comarcal de Traballadores da Saude
de CC.00.
(Santiago)

dos polo seu sacrifício persoal.
Deberase esta falta de apoio á
insolidariedade ou á enorme presión que estáA a padecer o's traballadores por parte do Director
do Centro? lnclinámonos por

A CUOTA

No ano 1977, os labregos galeloita contra a
gas, iniciamos
inxustícia que supoñia e supón a
Cuota Empresarial· da Seguridade Social Agrária.

a

Desde aquelas a hoxe, déronse moitas sitL1acións : desde as
ameazas de todo tipo nos primeiros ar:ios, até a promesa eleitoral do PSOE de que se governaba suprimiria este imposto, e
efectivamente o PSOE gañou xa
dua.s lexislaturas seguidas e ás
portas dunhas novas xerais, seguimos exactam~nte igual: a
cuota empresarial sen cumprir e
ano tr-as ano por estas datas o
anúncio de cobro. E ano tras ano
os labregos deixando este recibo
sen pagar . .
Resulta inconcebíbel que a estas alturas de "modernidade e
progreso" o governo siga tratando ás explotacións familiares
polo mesmo raseiro que ás empresas agrárias. Ao igual que nos
tempos do dictador, a lei dinos
que ternos que axudar a pagar
os impostes que lle correspoden
aos terratenientes andaluces ou
extremeños ou etc.
Agardames que o novo governo español sexa algo mais sensíbel que os anteriores e · remate
dunha vez· con esta vergoña.
E, mentres tanto, os labregos
continuaremos
tomo desde
1977 sen paar a cuota empresa.:.
rial porque non somos empresários.
O
LIDIA SENRA

Secretária Portavoz do S.LG.
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CULTURAL_

A NOSATERRA

Cunha débil estrÜtura de
librarías, onde os bons
estabelecimentos son
excepcións, e cunha
povoación non leitora de
case un 70%' venda de
libros no noso país fluctua
dependendo de factores
extra-comerciais e
estando á cabeza das
listas comerciais o libro
de texto e os
recomendados nos
centros de ensino . Os
libreiros reivindican un
tratamento acorda ao seu
carácter de servício ·
cultural e ~ocial, e
consideran que a libraría
trascende o papel
comercial para chegar a
converterse nun espácio
de encentro .
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'Quedamos na libraria !'
Os libreiros reivindican o apoio institucional en consideración ao
.XAN CARBALLA

En toda a Gahza hai máis de
600 pontos de venda de libros,
segundo os controis da Federación de Libreiros da Galiza
(FLG). Oeste total só uns 50 se
poden considerar propriarnente
librarias nun senso de exclusiva
especialización . Nas demáis prima - alén do rubro empregado
na rotulación- a venda de libro
de texto, da edición rústica de
-quiosque ou do libro recomendado. Pero ista observación en
bruto da realidade correspóndese a un periodo se se quer lán guido, na que todos coinciden
en subllñar a dWculdade económica do momento asociada a
unha xa tradicional falla de há bito en "ir de hbranas"
A apertura hai menos dun
ano da Libraria Bertrand en
Vigo , t ntou recuperar o terreo
perdido nun costume que nesa
rnesma cidade era habitual : pechar librarias A inversión da situación non é instantánea pero
Carlos Grossi. que está á frente
da mesma, observa indicios de
recuperación, "cando nos instalamos nesta cidade diciannos
que era unha toleria . Ouizais o
fose do ponto de vista comercial, e iso ten unha explicación
sociolóxica . Pero, como unha cidade cun entorno que pode sumar case meio millón de habitantes non vai poder absorber
máis librarias? No tempo que levamos a bertos xa empezamos a
ver como se recupera o hábito
de pasar pola libraría ainda que
só sexa a ollar" .
A atipicidade dunha libraría,
dentro' do seu carácter comercial: é sinalada tamén polos libreir_os que consultarnos, pero
tamén por iso mesmo específi. cas son tamén as dificuldades
que afronta _ Fernando Meana,
profisional con 30 anos de oficio, entende que moitas explicacións .a un certo estancarnento que se pode observar, "e que
eri todo caso non é destes me-'
ses_senón de anos atrás". veñen
dadas por un problema cultural
xeral, "a xente non merca libros
porque á hora de consumir estabelece outras prioridades. En
calquer -c aso p"ódese observar
como n~s tempos de Franco

mesmo cun bon servicio de i o-formación ao cliente . "estamos
pensando en adquirir unha memoria en disco óptico que incluiría os títulos da Frá~cia.
Gran Bretaña , Alemánia e os
Estados Unidos . Hoxe coa axuda do telefax pódese atender
unha demanda especia1izada , e
a própri9 chegada á cidade · da
Universidade debe abrir expectativas de mercado novas".

vendiase e leíase máis que agora . Sen embargo entendo que o
labor que se está facendo nas
escalas vai facer mellorar a situación dentro duns anos e tamén vai cristalizar a idea da leitura como unha necesidade das
persoas

Comércio e servício
Segundo o INLE (Instituto Nacional do Libro) no ano 86- a metade das vendas de libraria aca-parábanas os grandes almacéns O grande vol4me de xente
que circulaba - e as superficies
que podían dedicar a exposición. xunto coa capacidade de
facer descantas. xeran unha
competéncia insuperábel. Pésie
ás protestas dc,s detallista~ a situación non mudou , "hai que ter
en canta que manter stocks é
carísimo e nós non podemos facer frente a mvestimentos elevados e menos ofertar . Sobre iso
Len habido acordes corporativos
pero ninguén sen encarrega de
evitar esas prácticas desleais ".
Para o Sr. Romero, secretário
adxunto da FLG, son precisas
máis intervencións institucionais. "se a Consellaria de Turismo fai un acordo co grémio de
hostelaria 'para potenciar os estabelecimentos, en aras do servicio social que cumpren. por
qué nón fai o mesmo a Consellaria de Cultura? Nós témoslle suxerido que é preciso debater a
situación do sector, que se debe
estudar a concesión de ·subven cións e cretas -de baixo interese,
porque é a única maneira ·de
manter os estabelecirnentO$
abertos con expectativas el.e fu-

rur;"

'

No carácter de servido das Ji brarias insist~n todas as persoas
que consultamos "nós , preferimos que circule moita xente,
que se paren a ollar libr.os, a perguntar, sen sentirse presionados nen abrigados a comprar se
entran . Ese carácter de servício,
mesmo de consulta , ten un custe caro, efectivamente, pero é
inerente ao ser dunha librarla" .
Carlos Grossi coméntanos que
· nos Estados Unidos as librarias
teñen chegado á conclusión de
que unic:arnente cunhp. grande
circulación dos ·depósitos se.
pode. manter a rendabílidade ·e

s~u

Mercado aberto
1

Tanto Xesus Couceiro · c9mo
José Mª da Libraría Michelena
de Pontevedra non aprécian
unha crise de vendas . en todo
caso un certo estancamento que
se correspondería con certos
meses do ano pero ollan eón
moito optimismo para
futuro _
Couceiro, despois de coñsiderar
que o libro de texto é "u nha estafa social" - Olegario Sotelo
Blanco ten avogaé:lo pola sua
gratuidade nestas mesmas páxinas- pensa que aind,a se está
empezando, especialmente no
·caso do libro galega . "porque se
está editando pouco , cáse non
hai oferta de libro infantil. e sairon menos libros galegas ao
·mercado no ano 1988 que no 87,
case un 20% menos"_ -Couceiro
asegura que "o libro non é tan
caro, ainda que hai excepcións
e unha fixación do précio moi libre ("O péndulo de Foucault"
custa 3.500 pesetas e .a edición
portuguesa sae a 1.700) _ Como
producto cultural non o vexo tan
caro, ten, en ~anta que se ·revaloriza co tempo" _ Unha opinión
en calquer caso controvertida se
a comparamos con outros paises (ver ANT nº 355) . José Mª

o

FEIRAS DO LIBRO. VENDAS
A CORUÑA
SANTIAGO
OURENSE
VIGO
LUGO

750.000
600.000
550.000
650.000
480_000.

Os dados expresan a rnédia de vendas
por libraría ao longo de toda a feira (Ano
1989). Exc!úese. a venda a prazos.

FONTE: Federación de Libreiros de Galicia

·papel social

de Michelena dinos "penso que
moita da culpa. en canto a ampliar o mercado témola tamén
os libreiros que quizais non
prestamos a atención que debemos ao próprio libro" _

Lan'Zamento,
promoción e crítica
En xeral a promoción dos libros
é escasa . A falla de publicacións
especializadas é palmária. e GaUza non é excepción dentro do
Estado. Os suplementos literários dos xomais galegas son mínimos e ~penas ·dan canta das
navidades, ainda que a queixa
xeral aponta á falla de crítica- e
mesmo da reseña _ A comparación estabelécese C:os lanzamentos doutro producto de con- .
sumo cultural, como ·o ·disco ,
que si ten unha promoción permanente.
Femando
Meána
aponta que "a axuda pode ir á
publicidade nos meios de comunicación, na televisión" _ Mais ,
quen v~u nunca un anúncio de
libros na televiÉión? Cantos programas sobre libros subsisten?
Na TVG "A Trabe de Ouro" tivo
éxito, pero esgotada a tempora·
da non foi substituida_
As campat1as de leitura teñe_rr
sido de ámbito municipal e gale.go, son en xeral consideradas
fallidas. O secretário da FLG
afirma "as próprias autoridades
da Xunta recoñecen que son un
fracaso . Ademais non é un labor
continuado e apenas consiste
noutra causa que en publicidade . En xeral non son eficaces e
non se fai un seguimento adecuado delas _"

Alguns
dados de vendas
A falla de dados ·estadísticos
globais é manifesta. A nível de
Estado fálase dun 66 .7% declibraias cun volume de ventas
brutas anuais de menos de dez
millóns de pesetas (e marxe comercial média é dun 30%) . Na
Galiza só se poden manexar dados das Feiras do Libro para
aproximarse á realidade (ver cadrn) . O incremento de venda ,
dentro da precariedade, é mínimo e serve de termómetro.da situación actual.
O

•
Xurados para os prémios literários. NOs .próximos 45 dias vanse fallar vários.
dos prémios máis importantes
que hoxe se conceden no país
convocados por entidades privadas . ·Os "Leliadoura" de poesia-e "A Biblioteca do Arlequín"
de Teatro. que convoca a editorial - Sotelo Blanco fallaranse o
día 14 de Outubro .- Para o "LeJiadoura" apresentáronse 38 otíxinais , e o xu1ado encarregado
de adxudiaar as 500 .000 pesetas
de coantía fórmano B-asilio Losada , Xesus González Gómez, Xesus M _ Valcarcel, Antón Avilés
de Taramancos e Xosé M . Salgado. actuando Olegario Sotelo
·como secretário_ O outro meio
millón do certame de teatro será
adxudicado tras as deliberacións de Euloxio Ruibal. Luisa
·villalta. Agustín Magán, Carlos
P. Martínez Pereiro, Francisco
Pillado e Bautista Sotelo como
secretário _ Estes prémíos poden
ser declarados desertas .
Pola sua banda Edicións Xe- .
rais anúncia para o - 11 de Novembro a entrega dos seus' prémios na cidade de Compostela .
anunciando que en próximas
edicións serán _A Coruña , Lugo
e Ourense -as receptoras da tradicional cea _lle. entrega. o :xurado encarregado de deliberar so-bre o Prémio Xera_is de novela
fórmano, con · Xosé L. Méndez
Ferrin com6 secretário. Roberto
Romero . Oréncío Pérez. Carlos
Mella . Xosé Luis Vázquez Montero e Xan Carballa_ Apresentá. ronse antes do feche da convocatória 14 orixinais _ Para o Pré.mio Merlín de Literatura Infantil
son dezasete as obras envfadas
e con Helena Pérez como secretária deliberarán Susana Villa~
res, Marcos García Casalderrey ,
Carmen Campo, Xosé -Lastra e
Celestino Pardo _ Nengun <lestes
dous prémios pode ser declarado deserto .
O
Banda de Música de
•
Ribadeo.Esta -semana comezaron as clases na Académia de
Música "Carlos Fernández Cid",
recentemente fundada pala asociación Amadores da Música ,
de Ribadeo , co propósito fundamental ·de formar a Banda de
Música da Localidade rnariñán
nun- prazo de tres anos_ A persoa encarregada do ensino e
lago da dirección da Banda é o
músico viveirés Hernán naval. O
proxecto canta co sustento de
máis de cincocentos sócios . _
Este importante apoio social e
económico é cornprensibel desde a lembranza polos r"ibadenses
da Banda municipal da vila, desaparecida a finais dos 50_
Taméri no viciño concello de
Mondoñedo reanudáronse os
- traballos na Academia de Música "Pascual Veiga", canteira da
Banda do mesmo nome, ·que xa
comeza a participar nalguns actos relixiosos ou institucionais.O

• Unha obra de Shakespeare 'en galego. Completando a temporada do Centro
Dramático Gal ego. nesta fase na
que á frente se atopa Damián
Villalaín, o domingo 1 de Outubro vaise estrear en Compostela
a obra "As alegres cadas" de
William Shakespeare en ·versión
de Manuel Guede e Eduardo
Alonso , con dirección deste últi-mo. O evento terá lugar no Teatro Principal compostelán_
O

GuieirQ
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·cARVALHO SOBRE CASTELAO
XESUS GONZÁLEZ GÓMEZ
r

Os escritos de· Carvalho C¡::Uero
sobre calquera da~ figuras da literatura · galega sempre traen.
ou levan, duas cousas en si: a)
unha série de perguntas (ou
propostas) sobre a tal figura; e
b) o feche -de discusións. sobre
un ponto ou outro que atinxe á '
tal figura. Así foi cos Estudos
rosalianos. asi é hoxe con Es..:
critos sobre Castelao0 > presente volume récolle 24 escritos
sobre o autor de Sempre en Caliza publicados en diferentes revistas e xomais, ben do naso
país, ben de fóra ; uns _escritos
~u publicados- orixinai:ia:r;nente en galega {nunha norma
ou outra) outros en español
(como. por exemplo. Um motivo
comum a Castelao.e Flaubert...)
mais todos coa mesma paixón,
pois don Ricardo fala do rian:(<eiro con paixón, e coa mesma do- c~entación, que non deixa rachadelas por ·parte nengunha-. _
que un qUimico que estivese ·a
comprobar unha nova mestura
no seu . laboratório _· -Dito isto
cum:priria subliñar que nos parece un erro que os estudos non
estexan ordenados por data de
publicación. mais esta é unha
apreciación certamente subxectiva.
'
Dos vintecatro estudos que se
incJuen no presente volume.
postas a recomendar, interesan
sobretodo aqueles nü's que o autor planea sobre a obra narrativa
de Castelao. e non só pola clari dade expositiva. o rigor intelec-'
tual e doclimental. s~nón polo
que se dicia acima : série de interrogantes para estudosos e fe-·
che de discusión . Empezando

o

.

por estas. Carvalho Calero afirma, . categoricamente : "Castelao
é un escritor profissional". O
que quer dicer con isto é que o
rianxeiro ·"possui a técnica literária. e maneja-a com éstudada
intern;orn artística. De .m odo .
que Castelao nom é literariamente un estranho que even. tuaJmente-escreve. nem un afei-·
distrai dos se,u s
c;oado que
trabalhos de debuxarite improvisando textos literários''. E isto
que afirma; o autor demóstranolo · documentalmente_ - Sen ir
máis Jonxe. na edición- de Retrincos de Editorial Celta. - sen
as gravuras dé Ma~ide , a cargo
de Alonso Montero-. ~raí várias
versións dun mesmo relato .
Como mui ben di Carvalho. o
rianxeüo J:Dedia a sua prosa pa· Javra a palavra (como media os
seus discursos) . Cá.stelao. contra do parecer de muitos. non é
un escritor . espontáneó. senón
que traballa a técnica e a palavra·. Que as suas solucións fosen _
máis intuitivas .do que reflexivas. pode -ser. di Caryalho Calero, mais ·de todas as maneiras
-era un e?c;::ritor miJ1 coidadoso ..
E se despois destes ·estudos de
Carvalho hai que deixar de lado
o mito dun Castelao escritor espontáneo. tamén cumprirá que
muitos ·a bandonen a tese dun
Castelao que pon a escrita ao
.servizo dunha ideoloxi~L ·caste-·
. Jao aborda a escrita ..como escr:i tor. e os resultados , para Carvalho. están ai: é un dos prirrteiros
prosistas -na orde temporal e
·xerárquica- da literatura gi31ega._
Pasand.o agora ás interroqan-

Castélao no ·seu haballo di que .
este puidó·lera Flaubert durante a sua estadía en París: feito
que a nós. paréce un improvável. Tamén poderia sei: que Castelao lese A educación sentimental na eclición que consta
no inventário feíto ,por Dulin da
biblioteca de Otero Pedrayo ...
con todo pode ser que Castelao
non lese a Flaubert e tivesen un
motivo · comun (o desenvolvirnento e o. ponto de vista . di
Carvalho . é diferent.e). como tivo
un i:notivo comµn con Pessoa

se

ción, del ·que escpbe y el cansancio del que lee. // No siern'pre ha sido asi (_ .. )En un tiempo
se pecó de lo contrario; y Luis
Pardo, entonces jefe de redacción · de Caras y Caretas, fue
quien .exigió el cuento breve
hasta un grado inaudito de severidad.// El cuento no debía
pasar entonces de una página,
incluyendo la ilustración correspondiente. Todo lo que le quedaba al cuentista ( ... ) era una
sola y estrecha página ... " . Se se
ten ·en canta que -segundo
Luís Seoane . Castelao -Artista,- o rianxeiro coñecia a dita
revista (que dirixiu o tamén galega Xosé M ·' Cao). que por ela
foi influenciado {vexa-se Caste-

wnq~~~~d~~~~c~

tes. o estudo devandito do ·motivo -comun entre Flaubert e Castelao le.van ta a cuestión de se .o
.rianxeiro coñecia
obra de
Flaubert (o ~otivo comun é do ·
retrato fantasioso dun' neno: no
francés . é un episódlo de A edu cación sentimental: no galego o .
· do ,Retrinco "O retrato") . Segun do testemuña personal Carvalho
di que escoitou a Castelao dicer
que era un fefto que lle acontecera. e ~on há por que non eré- ·
lo . Agora ben . Carvalho demos"
tra que hai frases que son muí
semellantes. polo gue puido
acontecer que o feíto lle acontecer ao rianxeiro e logo Jera o texto do francés e tomara algo
prestado _ Tsta é cuestión que
non . . -se pode demostrar. pois
que indo a fontes dÓcumentais
vemos que no- apénciJce qué sobre a biblioteca de Cast.elao trae
o livro de Nicole Dulin. El granito · y las luces (tomo TT)-. non há
:constáncia do livro de Flaubert.
Nicole Dulin. cando - trata de

a

ñecesen (vide. Grial n ' 25. Jo?quim Montezuma de Carvalho:
"Coincidencia en Femando Pessoa e Alfonso Castelao"). Carbal.ha Calero abr.e má1s interrogantes pero hoxe abonda con este .
Agora seria o reseñador quen
abriria unha c4estión . Non sobre o que di o autor. senón sobre o tema de estudo. Sobre
Caste.lao. ou !J1ellor. sobre as
' Causas. Carvalho sinala mui
ben o que é unha Cousa e -que
estas introducen un novo xénero na Uteratura galega (tamén
dá nomes ·de quen as continuan) . Agora ben . como chega
Cast~lao a escrever estas Cou-

sas?

lao: caricaturas e autocaricaturas, o limiar de Clodio Rodríguez) e nela descobriu as primeiras caricaturas. non é lexítimo pensar que o autor de Cousas lembraba aos consellos de
Luis Pardo cand'o estaba a escrever? Con todo, é un ponto a
discutir .
Muitas outras causas podense encontrar neste volume. De
traballos que tratan da estrutura
de certas obras até recordos e
lembranzas sobre o rianxeiro,
recordos s .Jembranzas que Carvalho evoca en terceira persoa.
como se ünha personaxe allea
estivese a falar. o que. como mín imo, demostra a sua grandeza
moral. Mais o Livro interesa polo
que di e por como o di : claro,
preciso. contundente e sen exclusións .
O

_

Fagamos un pouco de história. En 1926. no xomal Bonaren-.
se La Nación. o escritor uruguaio Horacio Ouiroga publica o
artigo "La crises del cuento nacional" , no que --Bntre outras
cousas- escrebe: "Ni en teoría
la belleza de un relato gana con
s11 extensión ( .. .} la decadencia
actual del cuento que agoniza.
qrrastrando con él la desespera-

1) Col A Biblioteca do Profesor Ed1-

cións Sotelo Blanco. Barcelona. 1989. 310
páx .

?

-

'

nestes días •••

••• E·EN Ti •
Porque m~stes días, 0s máis xovens son o teu centro de
.
.
atención ... e o noso
·Recorda que a nosa tal'Xeta CAIXA AMIGA, está para axudarte en
gastos extra que anualmente soes ter por estas datas;
matricul-s, taxas univeniitarias, libros de texto, material escolar, ·
··
transportes...
Uns gastos que poderás afrontar mellor con esta tarxeta,

A TARXET4 AMIGA DE PAGAR AS TUAS COMPRAS

Caixa de Pontevedra
...Lf:m1·aa.
.

_

~. _
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Antropoloxia da
morte na Galiza
O profesor de Antropoloxía da

Universidade de Santiago, Marcial Gondar. dedicou longos estudos á vida e a· morte na Galiia
como tese do seu doutoramento. Agora oferece-nos unha síntese e fragmentos da sua investigación na obra "Romeiros do
Alén" .
O libro consta de tres partes :
Premonicións da morte ou a
morte pre-sentida. Velatório . e
manipulación de tens.ión, a morte presente. O mundo dos mortos, relacións vivo/defunto e na
procura do sentido, a volta da
morte.
Un rigoroso traballo de campo
é a base desta obra. Gondar realizou as suas pescudas na Galiza costeira. pero o leitor advirte
de contado que a diferéncia co
interior é de simples matices.
Dá gusto ler as conversas- de
Gondar coa xente á diferéncia
do que acontece na obra da Lisón Tolosana, na que as respostas da xente están condicionadas polo castellano-falante que
interroga. Aquí non. Ademais
Gondar sabe depurar mínimamente a linguaxe parea dar-mos
un produt.o confortante e fiel.
Unha reprodución magnetofónica das conversas poderá ser bon
material de traballo, mais non
sempre un resultado de investigacións.
"Romeiros do Alén" resume
unha investigación completa
arredor da marte na Galiza. É a
prirneira vez que isto pcorre. Tí. ñamos rnoitas irrupcións sobre o
tema, parciais, rnarxinais. Ago-

ra contamos cunha aborcíaxe
globalizante. A investigación de
Marcial Gondar centra-se na
realidade cultural galega através·
dos sobrevivintes dun tempo.en
que os galegos podían expresar- ., ·
se con orgullo desde si mesmos.
Asi aparece unha cultura de alívio e liberación, dun grande valor terapéutico. Cultura hcµmónica que hoxe está a padecer un
impacto demoledor e que abandonou a campesiños e urbanos
deixando o espácio ás novas
criatividades.
Observa-se na leitura de Romeiros a melancolia do autor, a
desparición de vellos rituais terapéuticos e integradores e da
auséncia de substitucións tanto
no agro como nas urbes.
No estudo de Gondar hai algunha alusión á preséncia neses
rituais da Igrexa Católica galega. A simbiose operativizou-se
no período feudal e mantivo-se
até hoxe. Quedan restos, especialmente en certas bisbarras.
que tamén se manifestan desconexionados e mercantilizados.
Gondar non emite xuícj.ós de
valor sobre este proceso residual
da lgrexa na morte dos galegas,
non se complica con referépcias
a distintos procesos de incultu-

...

ración do cristianismo e da moderni~ade , Pero o tema é preocupante. O peso social da Igrexa nos ritos de paso é ta) que
ou se manifestan como significtivos ou marcaran gravemente a
banalización da existéncia.
O libro 'de M. G0ndar está
chamado a marcar un fito na revolución cultural da Galiza e
oferece aos axentes culturais
gr?ves pontos de atención. Poucas veces a brevidade vai unida
á calidade como en "Romeiros
do Alén".
O
FRANCISCO CARBALLO
Marcial Gondar Portasany, "Romeiros do
AJén . Antropoloxia da morte en Galicia"_
Ed . Xei:ais. Vigo, 1989, pp. 292.

Uni.11.a narrativa
que interesa
Alberto Avendaño desque abandonou o grupo "Rompente" e un
dos poucos escritores galegas
que se plantexou a sua profesionalida?e. Con isto quere-se dicer que o naso escritor. aparte
de querer viveÍ (ou sobre-viver)
da escrita, chimpou-se cara xéneros maioritários, con clara vocación de gañar - un público
mais sen renunciar á _calicfade.
Aí está o seu teatro, as suas ver-

sións teatrais. as suas tradu' é::ións e os seus ·livros de narrativa para nenas . · Unha narrativa
para nenos na- que demostrara
a sua calidade, sobretodo en O
gato metido .nun saco. Agora
Avendaño entrega o seu primeiro livro ae narracións: E outras
historias(l l.
Este volume nq.rrativo está
composto de doce relatos que, ·
segundo informa a editorial, fo- ·
ron escritos en 1982. E este .é
un dado a ter en canta, como
se verá máis adiante. Os cantos
de Avendaño son unha _série de
relatos onde prima o curto sobre
o longo e onde o autor demostra
un manexo de frase e unha concisión que son fundarnentais
nesta clase de literatura. pois
impeden toda clase de digresión
e tempo morto na histótja que
se está a · contar. Son relatos·
onde o autor suxire máis do que
di, quer dicer , aquilo que Horácio Ouiroga pedía ao bon narrador de cantos. E, seguindo con
Ouiroga, Avendaño sábe -na
maioria dos relatos aqu"i publicados- · que tanta irnportáncia
teñen . as tres . primeiras liñas
como as tres últimas --ou sexa.
o final-. vexa-se- "Sara" ou "Eu
fixen o Miño".
Pero - O máis importante <lestes relatos é o que prometen-.
Primeiro polo estilo, behaviorista , seco ás veces, sen chisco de
psicoloxia E lago polo bon uso
do tempo narrativo. Estilo e
tempo narrativ0 que se bep ás
veces non están conseguidos
nalgun relato: son ben dominados polo autor. Avendaño séibe
.o que quer e estes cantos. os
prirneiros que escreveu. demostran que pode chegar lonxe. É
roáis, as suas.. posteriores obras'
narr~tivas - ainda que sexan
dedic;::adas a isa que ~e chama
literatura infantil- demostran
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que non an~aba equi~s
suas procuras. A falta.A.e psicoloxia, o behaviorismo, o mello- ·
rismo da maior parte dos cantos
(meliorismo que alcanza boas ·
c otas no devandito o gato... ), o
domínio da linguaxe e das .técnicas verbais. son factores a ter
en conta nestas obras e en futuras entregas. Mais, contado,
compre dicer que_o que non domina o autor é o monólogo interior; o relato "Monólogo de Eisa".
é unha boa mostra. ·Talvez
Avendáño non usou do automatismo necesário para lago revisar. tal vez se contivo demasiado, o certo é que o monólogo renxe por todas partes.
Orabén, se é certo que o pre-sente é un interesante livro, hai
algo que o narrador -deberá coidar en futuras entregas: o exce-:
so de mistério, ou, matizando,
de clirna . misterioso que. non
acaba de resolver ben nas "tres
últimas liñas". Ouer dicer. ás
veces o autor parece . que non
sabe como rematar o conto e a
resolución parece feíta ás pre. sas. É unha das poucas .pegas
que se lle · poden pór ao livro ... .
Tamén se poderia talar da eleición dos temas, pois acertando
nestes, os relatos terian sido máis interesantes.
Contado, este livro de cantos
de -Alberto Avendaño demostra
as cualidades do seu autor ;
compre, xa que logo, esperar
novas livros narr.ativos B9f4o.der calibrar unha pbra que se alvisca interesanté a teor da pr esente entrega e o devanditoñ . vro d.e narrativa infantil (livro no
· que au.tor depuraba as técnicas
que usa en E outras historias).
·Esperemos, ·por beri de todos,
que nen defraude.
O
XGG.

1) Galaxia-Narrativa nº 78. Editorial Galaxia.,_::igo, 1989.
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CONTRATACIÓN DUN .

na Galiza inte.ira,
pala nasa
especialización _· en libros
galegas
e portugueses

LICENCIADO EN GALEGOPORTUGUES OU DIPLOMADO

Praza do Libro
Tel. 26-63 77
A CORUÑA

MONUMENTO, 16-8-15960-RIVEIRA-TEL-. 87 32 01
~'

somos coñecidos

República
El Salvador, 9.
Tel. 56 58 12
SANTiAGO

:=".e~OAGOJltCA

E~~·mé:i~
de lcitura e escritun foi
elaborado e experimen~ado ~as
aulas polc Sem1naqo
Permanente da AS-PG de San-

.METODO DE LEITURA EESCRITURA ~:Y;~~!!d:
Ométodo co~ de:

.:..

ENREDOS. Libro 1.

Con
·baralla e fichas. Para o ahmo.

ENREDOS. Ubro 2. Para o
aluno

ENREDOS. Libro do profesor.
Que é a guia di~cti.ca.

A VENPA NAS-UBRARÍAS.
PEDIDOS A

1
editpr~

Ap~o 11~8.

OURENSE

entremuros, 12 - santiago

---

EN .HISPÁNJCAS PARA O
SERVICIO MUNICIPAL DE

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
1.- Tipo de contratación: Laboral temporal. Contrato en prácticas (R.D.
19.92/1984 de 31 de Outubro).
2.- Duración do contrato: 6.meses:
3.- R.e.tribuciqns:J04.8SO pts/mes brutas.
4.- Sistema de selección: Oposición libre.
.
5.- Titulación esixida: Licenciado en galega-portugués. ou diplomado en
hispánicas. ·
,·
6.- Probas selectivas: Consistentes en tres exercicios: a) traducción ó galégo dun documento administrativo; b) desenvolver por escrito a metodóloxí~ a empregar para facer un estudio ou para normaiiza-la to¡xmimiá do noso concello; c) expoñer oralmente o tema desenvolvido por
escrito respondendo as preguntas que, sobre o mesmó, lle poidan
eiectua-los membros da Comisión Calificadora:
1.- Data e lugar das probas: Luns, 16 de outubro -ás 9,00 h. na Sala de
Sesións da Casa ~o Concello' de Fene .
~.- Comisión calificadora: O Preside'nte da Comisión de Cultura, Ensino e . · ·
- Deportes; dous -especialistas en lingua galega; un representante por ·
cada un dos grupos municipais.
9.- Prazo para a presentación qe solicitudes: Ata o 11 de Outubro por
calquera dos procedementos establecidos na L.P.A.
lO.-Observacións:
-Contratación subvencionada pala Dirección Xeral de
Políticá Lingüística.
-Para obté-lo texto íntegro das.Bases dirixirse á Secretaría da -Comisión de Cultura, Ensino e Deportes (teléfono: (981) 34-03-66) de luns a venres en horario de 8 a
. 14,30.
.
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·BIENAL DE VILAFRANCA
DE XIRA
.
,
· VER·AN -89

ORETRATO

. ANTÓNI~ JÚLÍO DUARTE (SEN TÍTULO)

A Bienal da cidade portuguesa.de Vila Franca de Xira desenrolouse con
carácter de concurso en cinco seccións:A fotografía nas artes plásticas,
Crónica de uma cidade,.A fotografía na moda, Oretrato e A Polaroid. -

· CONDE FALCAO (ACORDES DO PASSADO)

,

AGOSTINH~O- GON~ALVES (DUPLO RETRATO)

''A ·xendA .

. .A.llOSA Dllll
Nº 401 - 28 DE S~MBRO DO 1989

AcuLTURALA

PUBLICACIONS
•

EXPOSICIONS

CONVOCATORIAS

Nova· etapa da· revista do Centro Galega de Barcelon::i. l"nnrdenada por lgnácio Carballo
Xssé Lois Gárcia. Adicada no- .
meadamente a Celso Emilio, a
. revista pasa a pórse na cabeza
das editadas na emigración
pola sua ambición e calidade.
Inclue· artigas de Ramiro Fonte, Xosé Maria Dobarro. Manuel Forcadela e Xosé L. Garcia. e diferentes traballos de
Paco del Riego, Marganta
Ledo, Xaquín Marín e Pilar
Garcia Negro. Entrevista con
Xosé Luis Barreiro, e diferentes seccións (Xantar, A Galena, Análise, Os Cartos.... ). asi
como novas relativas á comunidade.
·

e

Grial

Número 103 da revista que
edita Galaxia e q;ue está adicada monograficamente a
Heidegger. Traballos de Artmro Leyte, Andrés Torres Oue1ruga. Antón Baamonde. Basi
lio Louren90, Juan Luis Martm
Escudero, Mercedes Torreve-

jano. Ramón Pieñiro. Carlos
Casares, Jorge Pérez de 'Í'udela e Manuel Rodríguez Atvarez. ncluense duas entrevistas
realizadas po1 Carlos Femández a G1aani Vattimo e Fehpe
Martínez Marzoa . O volume
complétase coas secc1óns de
reseña de libros

ANUNCIOS DE BALDE
O grupo de estudos sobre a
condición da muller "Alecrín"
ten organizado un curso de
iniciación ao gatlego para as
suas sócias que dará comezo
o vindeiro 2 de Outubro (lusmércores e venres) de 19.30 a
22 h nos seus locais de García
Barbón 30-5° oficina B. en
Vigo.
Os Comité• AbertoB de Faculdade comunican a todos
os estudantes galegas que
queiran receber información
sobre a asociación que poden
ponerse en contacto con
-membros do seu Consello Nacional escrebendo ao apartado
de Correos 855 de Santiago de
Compostela. Asimes.mo poden
dirixirse ao mesmo apartado
para consultar dúbidas que
podan ter sobre o funcionamento da Universidade, formular quebcas sobre os servícios universitários ou para
,pder información sobre os
seus cfueitos como universitário.
Apertura de mscripcións para o
curso de Idioma Ruso que comeza o 2 de Outubro. Tfno 22
44 57 AsOCIBClÓn España-URSS

Vigo

líos. escritos a máquina e a
21 crns. Os traballos terán que
dobre esÍJacio.
ser otixinais, non se admitirán
5 __.:_ O prazo de presentanin fotocopias nin fotografías
ción remata o 15 de novembro
dos orixinais. Os traballos prede 1989.
sentados a concurso expoñeBases:
, 6.--;- Os traballos presentarailSe nos locais do Museo do
1.~ Poderán participru mor.anse por triplicado, en sobre · Humor. ·o Xurado poderá efeczos/as que non teñan feitos os
pechado baixo lema. incluinturu unha selección previa dos
.rn anos de idade o 31 de de- dose en sobre á parte: nome . traballos a expoñer. cembro de 1989. ·
enderezo e fotocopia de D.N .L
6 .- Na vertente oral; os con2. - O tema será .libre.
ou libro de Familia.·
·
cursantes deberán gravru nun3. - As fotografías que se
. 7 . - Os traballos enviaranse
ha casette catro cantos, sen
presenten a concurso deberán
que a duración total dos m~s
ou entregaranse na Biblioteter un tamaño minirno de 18 x
rnos poida excede-Jos 15 mica Club 33, ·Pr. Salvador
"24cm.
Parga, 4, 15704·· ·santiago
nutos.
4. - o. prazo de presentade Compostela (A Coruña),
Os concursantes terán que
ción remata o 1 de decembro · ou nas oficinas de Ob~as Socorital-los cantos que presende 1989.
'
ciais de Caixa Galicia en ·A
tan · a concurso nos actos que
5.- As fotografías .presense .programen con motivo da:> .
Corufia. FerroJ, Lugo, Ourense
taranse debidamente embalae Santiago.
·
Xomadas do Hu,mor. O incumdas, baixo lema. incluindose ·
8.- .Convócase un Premio
primento deste punto ·p resuen sobre á prute: norne, ende'único · de 100.000 pesetas e
pón a exclusión ·do concurso.
rezo, e fotocopia' do D.N.I. ou
dous At:cf>sits, un parn trabaTamén nesta vertente o XuraLlbrn de Familia. .
Jlos en lingua galega e outro
do poderá efectuar unhfi se6.- Os traballos enviruanse
pata traballo en lingua castelá,'
lección previa.
ou entregruanse na Bibliotede 25.000 pesetas cada un.
7 .- Os traballos deberán remica Club 33 Pr. Salvador Pru- · Nos tres casos fárasé entrega
tirse. antes das 14,00 do dia
ga, 4 . 15704 Santiago de Comdun Diploma .acreditativo.
16 de Novembro, ó seguinte
postela (A Coruña), ou nas ofi9. - As narracións preenderezo.
cinas de Obras Sociais da Caimiadas .quedarán en pod~r da . Museo <fo Humor
Biblioteca Club 33, quen deci- . (Referencia .. Premio Curuxa Galicia en A Coruña . Ferro!, Lú.go, Ourense e · Santiadirá sobre o seu 'uso segundo
xa")
go
considere oportuno.
Casa do Concello, 3° andar
7 . - Establecense tres prn10.- A participación no
155500 Fene (A Coruña)
mios : Prirneiro: 50.000 pesetas
concurso implica a aceptación
8. Os · traballos presentaranse
e Diploma . Segundo: 35.000
destas. Bases.
·
baixo lema, indicándose no
pesetas e Diploma. Terceiro:
sobre que conteña o nome et.e
25.000 pesetas e 'Diploma.
• Premio Curuxa de
autor o_seu enderezo, D.N.L e
8. - As fotografías presenteléfono prua upha pronta loHunior
tadas ó Premio serán obxecto
calización, así como un breve
Convócase este can·c urno prode ~xppsición pública unha
curriculurn.
_.
.
movido polo Museo de Humor
vez adxudicado o concurso.
9. Os traballos presentad9s
do Conc~llo de Fene e que se
9-- As fotografías premiaa concurso, salvo expresa indas quedarán en poder da Bi- · rexerá polas seguintes bases
dicación dos concursantes,
1.
O
concuiso
xirará
sobre
o
blioteca-ClUb 33. quen decidipasarán_ a formar parte dos
humor
nas
súas
vertentes
oral,
rá sobre o seu uso segundo
fondos do Museo, figmando
gráfica e literaria.
considere oportuno. puidénunha selección dos mesmos
2.
-·
Poderáq
participar
tódolos
dose recolle-los restantes tranos seü.s locais. mostras itine.inte_
r
esados,
de
calqueia
país
·
ballos durante o mes de xaneirantes e publicación$ qi.Ie pe. sempre que usen nos seus
ro de 1990.
riodicarnente se veñen reali-traballos
a
lingua
galega.
se
10.- A decisión do xurado
zando. O Museo comprométeben
na
vertente
gráfica
podeé inapelable. se a que a carón das obras uti- rán presentarse traballos sen
liz1das figme sempre o nome
texto de ningunha caste.
do autor.
·
• fil Premio
3.- Tanto os traballos literarios
10. - Haberá un único premio
Nacional de
coma os gráficos terán que ser
por cada unha · das vertentes :
inéditos.
Cantos e
(oral., gráfica e literaria) que
4-. No concurso literario podeconsistirá en 100.000 pts.- e na
N;:macións
rá uSarse a prosa· e o verso; a
entrega da Curuxa do Humor
extensión terá que ser de dous
Xuvenis
(deseñada por Francisco Xosé
folios ·como mínimo e seis - Pérez Porto e doada por Cera"·
O Club 33 da Obra Social da
como·
m.áximo.
mecanógrafíaCaixagalicia convoca este cermicas do Castro) e a publicados a dous espacios e poi
tam~ baixo as seguintes Bación das obras premiadas.
unha
soa
Gara.
Haberá
que
ses:
O Xurado poderá declarar
presentar
tres_
copias
clar:iñas
1 _- Poderán partícipaí tódesertes os premios e proce- ·
de cada traballo e o orixinal do
dolos mozos/as que non teñan
'der á concesión de diferentes
mesmo. ·
feitos os 18 anos de ·idade o
mencións . especia"is. Neste
31 de decembro. de 1989.
5. - Na vertente gráfica poderá
caso, -a contía das mencións
2..Poderanse presentar
usarse calquera técnica; branserá o resultado . ·de dividí-lo
indistintamente traballos en
ca e negro ou color. unha ou
premio que quedase deserto
lingua castélá ou galega.
varias viñetas... Os traballos
entre o número de mencións
3.- _O tema será libÍe.
deberán presentarse sobre
outorgadas, nol,l podendo e!(4.- Exteñsión mínima de
cartolina.
establecéndose
ceder en ningún caso a canti1O folios e máxima dé 30 focomo dimensións mínimas 21 -.
dade de 50.000 pts.

•

Alborada

•

Mostra fotográfiéa na Sá Os
Peiraos de Vigo. Gabriele Basílica, Olivo Barbierl. Vincenzo
Castella, Abdre Cavazzutí
Guido Guidi. Até o 14 de Outubro .

e

•

M. Robles

Exposición de éleos. Aberta
do 3 ao 14 de Outubro na Sá
de Arte da Caixavigo.

.

Agricultor vende mel galego
elaborado artesanalmente en
casa particular. Interesados
chamar ao (986) 45 2:7 02.
Desexa receber clases de
·acompañamento de guitarra para bolero, fado a tango,
posuindo xa alguns coñecimentos de partida. En Santiago. Ramón (986) 56 52 71 ou
74 65 33.

Mercaria conzelador. Teléfono (986)49 20 04. Pola tarde.
Vendo abellas do país, instaladas en colm.au "prefación". Préc10 13.000 pésetas
lnclue un potente inzáinio e
a colmea sen alza. (986) 54 00

68. Perguntar por Manolo de 9 a
14 horas

ZUR/HA Distribución alternativa de fanzines. discos.
casettes. chapas. camisetas.
pegatas . Apartado 389, Ferro! ou nos Pubs : Casa das
Crechas (Compostela) ou UF
(Vigo).

Tra_ductor con experiencia na
tradución ao inglés Inglés

nativo. (con dous libl'os editados) . profisional . Temas comerc1ais. maritunos. etc_ Chamar a Ian (986) 23 49 94 - 43
3925) ou no Apartado 767
(Vigo)
Afeizoado á musica gostaria
de fa~r grupo. Condición:
puro amor á arte. Chamar
(986) 37 44 89.

Debuxante necesíta guion
para comic Chamar a Diego
(986) 31 05 69.

RenoV8f8.0 (revista distribui da pola Livraria Couceiro) pretende ser uro espac;o aberto a
todos os escritores e poetas da
área lingüistica galega-portuguesa, norneadamente aos galegas sllenciados polo poder.
AJém de outros projéctos prua
o futro. "Estamos no apartado
24034 (ou r.o 40047) de Madrid

Churuleta Teatro. E.apecbícu.los de rua para todos os público•. Os interesados poden
contactar ca teléfono (986) 78
08 73 ou no Aparta.do 185 de
Lalin.

23

Premio_de
Fotografia XuveRil
Foto 33 ·

1

AGORA

CONCELLO DE NOIA
O Concello de Noia anúncia que todas as empresas
interesadas na concesión do bar do Estadio Municipal
San Lázaro, asi como das casas que desexan poñer a
sua propaganda, acudirán á subasta públi~ de xeito
global ou ,por separado, que terá ·lugar no Salón de
Plenos deste concello o próximo.venres -29 ás 12 h.
da mañá do mes en curso.
A subasta será dun 'tope inicial .e a puxa máis.
alta será adxudicada.
Para calquer consulta· sobre o particuUµ- diríxanse
ás oficinas da segredaria. ·
Noia 22 de Setembro do 1989
O Sr. Alcalde.

OMELLOR·MARISCO DO MELLOR XEITO
.

'/

NestOs días 6brese a _nova campaña marisqueirá. Este
é o momento de recoll~los mellores froitos.
RESPETA ~ NORMAS e rec0l_le a túa 'colleita~
A(;9RA, OMELLOR MARISCO DO MELLOR XEITO·

"

C~IA
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-
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IDEAS
·THATCHER A ·DEFENSIVA
-

. TRES EN RAIA

MANUEL VILAR

AGOIRO

E

n Maio cumpríronse dez anos da
chegada de Margaret Thatcher ao
número 1O de Dowing Street. Un ha
década na que a dama de ·ferro ergueu
unha imaxe agresiva de invencíbel, determinada polo seu afán de aplastar pola forza (política ou física) a todos os seus inimigos. Determinación que afectou profundamnte a· paisaxe política británica que
perdeu os tonos libarais.
Pero despois da festa ven a resaca. Se
o chamado inverno do descontento (7879) enterrou ao Último governo laborista, .
o verán que agora .remata, e que ·xa · foi
batizado como "verano do desconter:ito",
pode facer abalar ao governo da señora
· Thatcher.
Por vez primeira en dez anos, e a, só
catro meses do champagne, vese unha
luz ao final do túnel que indica que se
pode resistir ao mónstn,io Torí..
o feito rnais destacábel deste estío foi
que, por vez p·rimejra,' o governo non foi
capaz de aplastar aos traballadores en fol-·
ga. É certo que~ traballadóres como os
portuários cairon dentro da ·rede de marañas tendida polo poder e sofreron unha ·
grave derrota, pero outros corno os ferroviários, os empregados da TV estatal ou
os funcionários da administración local
conqúeriron algunhas mellaras. E iso foi
importante pois racharon a tea fatalista de
que non se podía desafiar aos conservadores e, por· vez primeira,· tamén, os afectados palas folgas acusaban ao governo
da situación caótica e non aos traballadores en folga.

MANUEL RIVAS

E

ESVÁENSE AS MILAGRES
'

1

·Se o sector laboral non marcha ben o económico non vai mellor. Todo semella indicar que a "milagre económica" da señora
Thatcher esváese. O déficit comercial foi
en Xullo o segundo máis alto da década e
a libra esterlina sofreu unha aguda 9aida. A economía británica xa non é competitiva. O governo, que fixo do freno da inflación un dos pilares da sua doctrina económica, é incapaz de fr_enala. A privatización
da água e da electricidade parece que é a
última carta da baralla que pode satisfacer
. ideoloxicarnente a "Maggie" e economicamente a uns poucos financeiros ·e a algunhas ~xéncias publicitárias. Pero iso non
atrae demasiado á xente nen ven reducir
os intereses nen as hipotecas das casas.
As medidas propostas polo governo
para áreas como a sanidade, educación
ou xustiza, semella que van criar máis
prÓblemas que a soluciqnalos. Mentres a
· ·infra~strutura do transporte faise migallas
e o governo vese sacudido polOs numerosos desastres acontecidos nos últimos
tempos, máis próprios dun ·país colonia
que dunha poténcia colonizadora. Incluso
un terreo que tanta satisfacción dou-lle a

u son dos convencidos de
que BNG e PSG-EG (ceo
santo , canto custa aceptar
está siglitis propia de sociedades
corporativas) acabarán por fusionarse e ser un para ser "NÓS MESMOS". lsto vai suceder. ¿Como
sabe un estas cousas? Pois polo
tarot, por un melro que sabe de política que vive nunha figueira do
meu padriño e pola lóxica dun tal
Carlos, asiduo cliente da Biblioteca
BritániGa.
,
Agora ben, tamén son dos que
pensa que isto se vai facer tarde,
mal e arrastro. Hai posibeis matices
e a historia non está escrita. Por
exemplo, pódese facer tarde e mal
pero non ·aFrnstro, pódese facer
mal e arrastre' pero non arde, e
mesmo pódese facer tarde e arrastro pero non mal. ¿Cal destas formas é a máis desexable?
O ideal seria que estas cousas se
fixeran ben, axiña e con entusiasmo. Dise que un dos atrancos é o
personalismo, a rivalidade entre
persoeiros. Eu creo que non: Eu
non creo que haxa moito. personalismo. O que sen dúbida hai é moi
pouca política. Os partidos, os mediopartidos, as frentes, as semifrentes, só teñen un sentido cando
son ferramentas eficaces para un
sector ou sectores sociais que se
constituen en operarios da construcción nacional. Un dos grandes
buracos baleiros do firmamento
galego é que os sectores sociais
interesados no que a esquerda nacionalista representa non se ven
correspondidos por unha operatividade das ferramentas políticas.
Nun concello como o de A Coruña,
un 10% da povoación non está representada institucionalmente por
causa da fragmentación desas ferramentas.
Seria absurdo buscar malos nesta política. T eño escoitado as causas máis peregrinas sobre o por
que da non fusión. O único proble- .
ma é que todos non casan cando
un non quere. Por iso pasará o que
o tarot, o melro e Don Carlos din:
o
será tarde, mal e arrastro.

Thatcher, como é o militar, non lle axuda
moito agora e proxectos como o do novo
misil Trident, vense retardados por fallos
na produción.
"LEI E ORDEN"
Outra das bases da política de Thatcher,
a cruzada para estabelecer a lei e a orden,
está a cair por exceso de celo no traballo
dos amábeis bobbies. A investigación levada a cabo para esclarecer as 95 martes
acaecidas no estádio de Hillsbrough afirma que a causa principal do desastre foi
a actuación da policía e a sua incapacidade para controlar a situación. En Agosto
anunciouse o desmantelamento dunha
banda .que operaba. no seu da policia e
qµe .dedicaba-se ·a traficar con armas,
drogas, documentos, e a cobrar sobornos. Todo no estilo puramente mafioso.
Agora 700 casos de petencións teñen que
ser revisados, incluso o caso dos "Seis de
Birminghan", seis irlandeses acusados de
colocar unha bomba nun pub desa cidade
no ano 74 que, desde .antón, están na

e

cadea purgando por un crime que non cometeron e que cada dia son máis os convencidos de que son vítimas dunha policía
corrupta e sen escrúpulos.
E por vez primeira, tamén, Thatcher ten
en frente a un partido laborista máis unido
e forte·. cun programa-basado nas ortodó- .
xias que ela propoñia de línea capitalista
dura e cun líder, Neil Kinnock, que impuxo
un férreo control no interior do partido e
aplastou a ala esquerdista, noutros tempos potente e con máis incidéncia no
mundo laboral e social.
Pero .os Tories ainda son unha forza importante e considerábel e hai campos nos
que. ainda poden extender o. seu domínio
ideolóxico sobre a sociedade británica,
e.orno o conqueriron durante a guerra das
Malvinas. Asuntos como a nova enseñanza da História, os problemas multi-raciais,
Salman Rushdie ou o carnaval de Notting
Hill, proporciónanlles material para poder
éiXitar perxuícios e seguer a erguer abandeira da reacción.
o
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esmola nas ruas céntricas de
cada cidade é unha patada na ialma da sociedade de consumo (algún "'concello preocupado pola estética - ·
que é o que agora se leva- xa tivo a 'iniciativa de !impar o centro e transixir, en
todo caso, nos bairros máis periféricos).
Os pobres non causan bon efecto entre
tanto empregado de banca.
Mais dun tempo a esta parte o novedoso resulta o ingreso na nómina de esmolantes, e xunto aos habituais x1taniños,
nais con neno e coxas·con letreiro de pa.· rada, de homes e mullere~ alleos ao a01biente da picaresca, en bon esta90 de
.saude e moitos deles galego falantes.
Non. ternos estadística da fame autóctona, pero é posibel que, a medida que a
· Galiza se urbaniza, desaparece a mantenza derradeira · das patacas e nace unha"
pobreza moderna e autonómica. . .
O
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