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N" 402 •APDO. 1371 (VIGO) e100 PTA.·

POR CALIDADE E RECURSOS A UNIVERSIDADE GALEGA ATÓPASE DI s T. IADA . X.L..Barreiro
, DAS OUTRAS EUROPEAS .E MESMO DA.ESPAÑOLA
~~ 4>~G>
absolto nunha
.

~

TRES .UNIVERSIDADES
E UN ·DEFICIT VERDADEIRO

-senténcia
:progresista
O Tribunal · Superior de Xustiza
absolveu a Xosé Luis Barreiro
dun delito de prevaricación nuriha sentencia considerada
en meios xurídicos como
progresista. Dous maxjstrados
emitiron un voto particular.
Ainda que o dirixente de
·
Coalición Galega manifestase
que ista ·non debía ser usada
políticamente a decisión
xudicial vai ter unha importante
trascendéricia no panorama
· político galega.
· (Páx. 5)

·O conflito
PCE-PTE motivo
da dimisión
de Amor Deus :_
O Secretário Xeral de
Comisións Obreiras na Galiza,
Manuel Amor Deus, apresentou
a sua dimisión do cárrego,
froito dás,presións á que está
sometido-debido ao
enfrentamento entre os
sectores vinculado$ ao PCE e
ao PTE (carrillistas), pero
· sobretodo na sua própria
organización que tenta impar a
"liña dura" e desfacerse dos ·
· carrillistas.
(Páx. 6)

O Plan _
Forestal
feito á medida
·das celulosas
Sobre as cinzas. dos montes
arrasados polo verán con máis
alto número de lumes, a
Administración acaba de
desvear a sua própria iniciatiya
forestal concebida en función
dos intereses de dous gr~ndes
grupos: as celu~osas e as
fábricas de taboeiros. A p·olítica
forestal colócase asi en mans
da industria privada ·ff que a
Xunta recoñece como garante
úniGO do monte.
(Páx~ 7)

Case
70 mil millóns
de pesetas pode ·
ser o custe global,
até 1996, da refor- ·
ma universitária que
tenta levar á prática .o R. V. Garcia: "' ,
funcionamento 'Galiza non ten un
_de.tres u~iv~rsid~des _
problema próprio
no noso pa1s, 1nclumdo d · . ~ . , ,
2s.· novas titulacións ' e nutnc1on _
e a demanda de 2 mil no- Cada dia existe un maior
vos profesores. Cantida- inte.rese entre máis e máis
persoas, non só pola,
~
des que· poden parecer . apariéncia física, senon tamen
·pala nutri.ción en xeral. ·º
a Prl'meira vista astrónomi-.
doutor Ricardo V. Garcia,
,CaS, pero que non Significarian especialista en. Endocrinoloxia
e Nutrición do Hospital Xeral
máiS que ·8 CObértura de mínimos de Vigo; un dos máis notórios
.requerida ·por Un ehsinO Superior . especialistas do Esta~o
·
español, trata de explicar
hoxe á ·cola de Europa e a notá- científicamente as causas, os
bel distá_
n cia igoalmente das do- por ques e as solucións aos
problemas da nutrición.
taciÓn$ da Üniversidade. española.
(Páx. 10 e 11)
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Govemo e reitorado abríronse nos-últimos.meses ao consenso
.

.

A criación de ·duas· novas.Universidades non é
·garantía ·de igualdade de .oportunidades
.

-

.

MANUEL VEIGA

Mentres o gasto por estudarite universitário ronda ·en Fráncia, Alemaña ou Suécia os
3 mil dólares, en España non supera os 1.400 .e na Galiza fica ·nos 1.200. O volume
·de ti~ulados univ~rs.itários galegas .-representa só 'o. 4,5°/o do total do Estado, pésie a
- contar co 7,4 qa povoación.".. A réforma que s~.pretende levar a cabo moi dificilmente
· conseguirá correxir unhas desigualdades, segundo as. que non máis do 15o/o de
alumnos provinte~ dos sectores populares ten aceso ao ensino superior.

VAN CAMBIAR ALGO AS TRES UNIVERSIDADES?
A -preP.oténcia coa que os governos dos
últimos anos acostumaron a lexislar pareceu
sofrer un receso no caso úitimo da
uniyersidade galega. O proxecto ofertado
polo govemo autónomico de criación de · ·
duas ·novas universidades, tras -tm P,eric;>do
de crítica, agardou .pólo informe elaborado
·por unha comisión do Claustro, encarregada
de emitir opinión sobre a ordenación ·
territorial dos estudos universitários. O
~onsenso entre os distintos grupos primou
tanto na elaboración do mencionado
i'1forme como ·nos posteriores t~ámites
parlamentários.
Non está demais lembrar que, pesie ao
. clima de pasividade imperante socialmente
e tamén nos médios universitários, Q
claustro compostelán é o úni~o en todo o
estado que conta cun sector crítico ~á
esque.rda do PSOE e galeguista en termos

recantos ·do ensino superior-,- e de deficit
políticos- que al>rangue ao 40 % dos seus
agravado de infraestrutura e dotacións. Este
membros.
é o _temor: Quedarse coa atención aos
As .enormes caréncias qué convirten á
localismos, mentres se mantén á
urfiversidade galega nunha caricatura,
universidade coxa de recursos e plans que
patentes e documentadas: -menos
a dirixan a ~lgunha parte, alén da única liña :
universitários que no resto do estado, m~is
marcada na actualidade ~ en progresiónaltas porcentaxes de paro entre. estes, ·
de cobertura a0s intereses privados. ·
menos (ecursos investidos por estudante
Sobre este último. aspecto· conviria ·
(máis unha vez estamos á cola desa Europa
111atizar que cando se fala de axeitar os
tan en .vano reclamada) caracterizan un
panorama interiorizado e discriminatório. . . estudos ás necesid?des socia.is haberia que
determinar que entendemos. por estas e. se .
Son 'e stas razóns de máis ·que envergadura
para aplicar unha correción nese desenrolo. ?Ociedade significa unicamente intereses
·empresariais egoistas que pouco ou nada
· Só taita ver onde chegan os feitos, pois a
teñen que ver coa cultura e coa
criación de duas novas_universidades cc;m e
investigación realmente útil pará a mé;lioria-e
o risco de realizarse co post o ..Máis centros
.para o des~nrolo do pais no que está
non Éfgarantia asegurada de máis extensión
·
O
é maior calidade. Pero probabelmente si de · inserida. ·
maior burocrácia, maior camarillismo -lacra
A NOSA TEB1lA
nefastamente espallada_por todos os

Un sondeo dado a coñecer hai
escasos días sinalaba que o
81 % dos pais espafiois desexarian que os seus fillos estudasen
na universidade. Mais o certo é
que os universitários só representan o 26% da povoación que
linda entre os 18 e os 22 anos.
Os país tamén teñen as suas esperanzas: o 83% dos pertencen-:tes á clase média-alta aspiran
ver cumplido o seu desexo de ter
os tillos universitários. Na clase
médía só agardan por tal cousa
o 47% (sempre do total dos que
o desexarian). Entre os traballadores só o 29% confian en conseguilo. Estes dados, ainda asi,
deben ser considerados optimistas. Na Galiza a situación é pior:
só un 15% dos universitários
proveñ.en dun médio popular.
A universidade galega só titula
ao 4,5% dos esfudantes do estado, pesie a contar a nasa c.omunidade co 7,4 % da povoación.
Mentres que no estado español
permªnec~n en paro O· 16,2%
dos titulados, na Galiza o paro
universitário alcanza a potente

'MENTRES QUE 'NO
ESTADO· ESPAÑOL
PERMANECEN EN
~PARO O 16.26°/o DOS
TITULADOS,_:...N.:.:....A.:.....-_
GALIZA O PARO
.UNIVERSITÁ.R--=10-...
ALCANZA A POTENrE
CIFRA DO 28.4°/r/
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GASTO POR ESTUDANTE
UNIVERSITÁRIO (en dólares
Reino· Unido ....................... 11.636
Bélxica ·..................... .. ........... 8.792
Holanda ................... :... :........ 6.387
Estados Unidos . .'............ :-..... 5.911
Suécia ................................... 3.375
R.F.A. .......... .. ............. ....... .... 2.972
Fráncia .................................. 2.626 '
España ...... ...... .... .... ....... ... ... 1.400
Galiza .. .................... ............... 1.200

PORCENTAXE DO P.l.B
INVESTIDO NA UNIVERSIDADE
Holanda .............. ....................
Reino Unido ...........................
Irlanda .: .....: .............................
Bélxica .............. :.....................
Suécia .....................................
R.F.A .......................................
Fráncia ......... ............. ......... .....
ltália ........................................
Portugal ..... ............ .................
España ..............•....................
Gal iza .............................. ........

1,61
1,07
1,01
0,97
0,91
0,81
0,62
0,63
0,47
0,43
0,37

P.1.8.: Produto Interior Bruto
Fonte: Elaboración a partir de dados da Unesco
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cifra do 28,4%. Por outra parte,
na Galiza só o 10,8% dos universitários pertence a estudos técnicos, claves no mercado de traballo e fundamentaís se o que se
pretende é un desenvolvemento
autocentrado da nosa economía.
As carreiras con máis alumnos
son aquelas precisamente máis
afectadas polo paro e entre estas encóntranse as máis altas
porcentaxes de participación feminína (64,8% en Filosofía e Letras, 69,67% en Filoloxia, mentres en arquitectura ou ínxeñeria
técnica son homes o 89,29%}. A
discriminación refléxase coma
dun espello a outro e alcanza tamén o eido territorial: a Galiza urbana está sobre-representada no
mapa universitário, mentres a ruralacada os índices máis baixos.
A asignación de recursos é
coerente con este deficitário cadro. O estado español é o membro da CEE que menos recursos
dedica ao ensino universitário e,
dentro do mesmo, Galiza situase
ainda na cola (os cadros adxuntos neste informe son abando
ilustrativos).

A correción necesária do
déficit universitário
A correción deste deficit é o que
pretende afrontar a nova lei de
reforma do sistema universitário
galega. Parte dun consenso pouco frecuente nos últimos anos no
ámbito universitário e, en resu-

mo, vai supor a criadór.i de duas.
novas .universidades (a norte:·
campus de Coruña e Ferro.1 e a
sur: campus de Vigo e Ourense},
a de Santiago seguiría a funcionar como . universidade central,
contando co campus asociado
de Lugo:

'Ó PROFESORADO,_
ESPECIALMENTE
NAS CARREIRAS
TÉCNICAS, É_C_A_D_A_
VEZ MÁlSDiFÍCIL DE
~n"1~r=GLJIR'

En conxunto trátase de aterecer, de aqui ao 96, 25 novas titulacións, facendo fincapé no ensino pe carreiras técnicas, nas que
como dixemos Galiza é deficitária. Os -critérios básicos serían os
de descentralizar a oferta (o
campus de Santiago acumula,
ate o ano que ven en que se
poña en marcha este proceso, o
50% das titulacións), especializar
os campus (evitando a duplicación de titulacións} e agrupando
as titulacións por áreas de coñecemento, de modo, por exemplo,
que os estudos relacionados coa
agricultura tendesen a agruparse
nun eido xeográfico e o mesmo
·cos dependentes da saude, etc.
Para tal empeño serán nec~sá
rios 2 mil profesores máis de
aqui a catro anos. Desafio difícil
de cumplir, tendo en canta que
o profesorado, . especialmente
nas carreiras técnicas, é cada
vez máis difícil de conseguir. As
ofertas económicas da empresa
privada resultan inalcanzábeis
para a universidade. Aqui vemos
como a universidade é vítima do
próprio modelo social e ideolóxico que eta mesma contribue a
reproducir.
O total de estudantes, segundo os plans previstos, poderia
pasar dos 52 mil existentes na
actualidade a perta de 80 mil. O
orzamento necesário para cubrir
os gastos correntes, novas instalacións, infraestruturas, bolsas,
et~. deberia estar cercano, no
monto global para 1996, aos 70
mil millóns de pesetas. Se as cifras, a simple vista, se poden

Perfil do universitário act~al
1. Procedéncia ·social:. cláse média ou média alta.
(maiaritariamente). lntére~ante observar os aparcamentos.
_
2. Vestimenta: cara, bon aspecto. Alta taxa. de L"e- .
vis 501 por.metro cadrado.
3 ..'Acrítico. ·Relega a polltica. Carece de conciéncia
sobre a sociedade na qué vive. Cando se compromete faino co nacionalismo; non existe 'a esquerda
estatal.
·
4. Móvese só por causas moi concretas (Ex.: polémicas sobre fumar ou ·non nas aulas}.
5. Pouco solidário. Medra o sector que non presta
·
-'
.
~
os apuntes.
6. Mal alumno: só se rixe polos apuntes; recuperou
o costume, moi habitual nos ahos _40, de p~salos a
limpo. Non ampli~ coí'.leceméntos. · Adoita a non ler ·
~libros, nen sequer sobre a matéria na que pretende
ser·esp~cialista.
·
..
7. Pouco -ou nada participativo (tanto no ir:istitucional como no reivindicativo). Pasotismo recicladq:
pelo máis curto e con gomin~.
. ··
mesmo das _xa derogadas.
.
8. A faculdade condiciona . A sua vez a faculdáde 13. Trepas (amiguete do profesor, pelota de última
vese condicionada polo tipo de estudantes que a hora, pelota durante todo o curso, chorimic;:as, futu- frecuentan (a biblioteca pode ser denominada ligo- ·ro bolseiro, melee-, placaxe e abre hoco no departat1 ca).
- .
mento). _ .
·
,
9. Bébese menos alcol, un dos motivos é o necesá- 14. L.Jn día na vida dQ estudante cumplidor: Ergue·rio cuidado do físico. As horas de barra teñen logo se ás sete da mañá. Esfórzase por serdos primei- ·
unha función nomeadamente estética. .
ros en entrar. Aqui aparecen dous tipos: o que coite
·1 O. Pedanteria intelectual (a insoportábel levedade sitio nunha das tres primeiras filas da aula e o que
do ser).
coite sítio nunha mesa do bar (o mus está moi ex11. Anoréxia culturar. Obxeto de estudo; Sancho · tendido).
.
Panza/Batman (en función da procedéncia de.letr~s 15. Pesie a todo hai moitos tamén que sobreviven.
ou ·ciéncias, respeitivamente). - ·
·_ Saben sacar partido das suas l~cturas. Toman con12. Sumisión ao profesor (ilustrativo .o caso do pro- ciéncia do papel das matérias que estudan no mé, fesor detido en Pontevedra con 40 anos de docén- dio da sociedade en xeral e pretenden que os seus
~ cia). Cumplimento estrito de todos as norm~tivas, coñeeementos sexan utieis á mesma.
·

~

'

considerar cuantiosas, non o.son
en absoluto e hai·que pensar que
a correción das caréncias ac. tuais da universidade galega ~stá
calculada segundo uns míni1nbs
considerados
lmprescindibeis
que, en modo algun, non farian
ascender do segmento europeo
máis baixo.
·

Comisión do.Claustro encarregada de emitir a sua opinión sobre
a Ordenación Territorial, .e-na que
participaron representantes de todos os sectores, non é de im- .
·portáncia ·central tal polémica." -A
marcha .futura da universidade.
viria dada en moita maior medida

'So

Descentralización Ol,J
novas universidades
-

Convén ainda mencionar a polémica entre descentr..alización' versus novas universidades. Para a

UN 15% DOS
UNIVERSITÁRIOS
PROVEÑEN DUN
MÉDIO POPULAR'

pala eleici.c?.n oo plan a seguir e
polo volu.mé dos recursos asignadas. Descentralización ou novas universidades terian ambos
pros e contra.s · de matiz i5ecundário, -segundo o informe elaborado pola comisión mencjonada.
Demándase, iso si, a criación
dun Consello lnter-universitário,
con funci_óns de planificación xeral, establecéndose un sistema
de Distrito Unico que evi.te que
"as dinámicas particulares podan
alonxarse do diseño global,
criando desaxustes ou multiplicación irracional de· ofertas". O

'0ESCENTRALIZACION
OU NOVAS
UNIVERSIDADES
TERIAN AMBOS
PROS E CONTRAS DE
MATIZ SECUNDÁRICY

IS0
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lnvestimentos necesários para cubrir
déficits do sistema universitário
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1.- Creación de 2.600 novas
prazas de profesorado no período 1990-96 e redución do
20% nos níveis da actual carga docente.

2.- Tranformación do ratio
"Pas/Profesor" do 0,5 ó 0,8
no período 1990-1996.

3.- Incremento do .10%
anual no módulo "Gasto corrente por alum.no", acadando
o valor de 292."307 pta. no ano
1996.
4.- Construción das instalacións necesárias para ofertar
25 novas tituladóns-no período 1990-1996.
5.- Cobertura do 10% sobre
·o número de alumnos matriculados na oferta de prazas
de Residéncia Universítária
.para o periodo 1990-1996.

.

6.- Construción dun Pavillón
·Esfudiantil nos Campus da

Coruña, v;go, Ourense e
Lugo.
7 . - Plan de bolsas para o período 1990-1996 cunha dotación media de 210.000 pts. e
unha cobertura do 25% sobre
o número total de alumnos
matriculados.
8.- Construcción ·da infraestrutura deportiva básica nos
Campus de Lugo, A Coruña,
Santiago, Vigo e Outense~
9.- .Incremento do 80% no
módulo "Gastos de Investigación por Profesor" para o ,período 1990-1996.
1
Criáción dun Plan Especial de Formación do Profesorado co horizonte 1996, composto por 2.608 Bolsas de 3
anos de duración e cunha dotación de 1.800._000 pta,s./anC!:

As dotacións universitárias supoñen unha caréncia notábel. -

DELMI ÁLVAREZ

-

Previsión da distribución de alumnos por ·campus e áreas de coñecemento.
· _.
.
·
Ano 1996
. _
J

Universidade
Norte

Areas de .
Coñecimento

Universidade
-. Centro

Universidade
Sul

TOTAIS
Num. de alunps
% sobre total

-

Ciéncias
Experimentais
Ciéncias Sociais
Clásicas e

o.:....

1.,000 .
6.100

5:500
10.SOQ

1.500
9.000

. 8.000
25.600

3:800
1.300
· 1.000

11.000
6.500
2.500

6.000
1.000
·7.300

20.800
8.800
16.800

19.200 .

:36.000

24.800

80.000

...

10% (9 ..1)
32% (30,6)

.

Hu11,1anida~es

Ciéi"lc.ias da Saúc;le
Enxeñeria

-

..

26% (32,4) .
11 % (14,2)
21 % (13 ..5}e

e

Total
Estimación de Comisión- do Claustro
sobre Ordenación Territorial dos Es. tudos Universitarios.

,

..

~

(*)As porcentaxes entre parén:eses corresponden ~s·dátos do Curso 1987-88
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UNHA E TAINA
ADOLFO SANTIAGO FRAGA

Desde hai algún tempo ollábase vir un
proceso onde ·cc;mcorria.n nioi diversos in:..
tereses: localistas, de universitários "camarillas" (verdadeiros entes de poder, máfias de profesorado corporativista) ... Este
proceso que nun priméiro intre recebeu o
nome de descentralización e nunha segunda parte, .xa coosum_ada, deu como
· resultante a multiplicación dunha inegábel
necesidade do mesmo e o feito de que
nel rapiñaran os localismos e os lobys antes citados.
.
· Porén a multiplicación da nasa Universi.dade está feita só de iure, de facto ainda
fican por resolver "problemilla!?" tais
como: financiación das novas universidades, infraestrutura das mesmas, necesidade de profesorado cualificaqo, órganos
democráticos (por certo xa foron nomea-,
dos os reitores provisórios, antigos delegados do reitor nos campus da periféria,
agárdas'? que provi~oriamente a dedo);
·compre citar ao respeito 'º moi positiyo
acordo ·unánime do Claustro que deú lugar a un compéndio de "como facer unha
algo boa segregación universitariá con
pouco· tempo". O estudantado en xeral· e
os Comités Abert.os de Faculdade en particular, . participaremos e controlaremo~ o
proceso . desde un'ha perspectiva que ·
.abrangue conquerir un bo nivel doceQte,
uriha ampliación da financiación, unha
adecuada política de becas, imediata ·solución aos prob]emas en infraestructura
das novas universidades ...
Aparte d.unha nova organización territorial, a Universidade Galega posue unha
série de características que a tan moi diferente das do resto do 'Estado, é unha universidade que non resposta ao que Galiza
precisa, o~_soleta, acrítica a mesmamente
corrupta. E unha verdadeira escola de
arribismo, que tenta inculcar no estuaante
ese espíritu preconizado desde sernpre
polos retrogados: a falla de ética, retrogados que hoxe disertan en nome do "progreso" e da modernidªde. O sistema tórnase perfeito, na EXB definímolos e marcámolos, na média eliminándolos ou se-·
m icualificándoos·na universidade "tacemos
deles élite (a Reforma Educativa, a ·repro- ·
dución das relacións de produción, segue ·

ca por unha boa parte do profesorado).
Diante disto os estudantes propomos:
control .da docéncia, que xirará arredor
dun control efectivo por parte dos organismos que competa, onde os estudantes
xogaremos o papel primordial, é a criación
de organismos de control progresistas
nas novas universidades.

•

[i:j
o:
~
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~
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o
esmagando e canto men9s rozamento
tope no seu camiño máis' p~rfeita).
Neste hábitat vive o ·estudante universitário, cunha procedéncia .social cada vez
menos popular (a evolución das espécies
prima ás que posuen máis recursos económicos). E neste entorno os CAF traballan en tentar que a evolución se invirta e
que a nosa Uhiversidade se compaña fundamentalmente dos tillos da maioria da
povoación non só dun escollidos.
Por outra banda, casos como o acorrido en Maxistério de Pontevedra non son
déscoñecidos :por calquer e_studante,
tema este que nos dá a entrada a algo in-

'TODAS AS CUESTIONS DE
RELEVÁNCIA TRATARÁN DE
SER CONTROLADAS POLOS
ESTUDANTES'
nomeábel durante séculas: a docéncia e
o seu control. Por moito que reciten o rector e a sua equipa, o nível docente na
nosa institución é alarmantemente baixo,
téntáse remediar iso con figuras ben coñecidas de todo estudante comó a do
suspenso masivo (declarada proba olímpi-

Outro tema que preocupa e inclusive
asusta é o da infraestrutura que soporta
ao conxunto das nosas universidades, o
. nepotismo da autoridades académicas
produce efeitos debastadores en Santiago, Faculdades recén constru'idas con
piscinas no lugar que debian ocupar as
aulas, e no resto da Universidade galega
chégase ao escándalo: Vigo canta cun
campus a máis de 1 O Kms. do casco urbano, en pendente, leva funcionando vários anos e ainda non conta cun transporte adecuado, e as suas vias de aceso até
a data eran frecuentadas todos os dias
por conductores "suicidas", dado o seu
estado.
A nivela universitária non fica asi contada, porén ternos que talar doutras cuestións de releváncia. Desde hai un ano os
diversos Comités de estudantes que nos
espallabamos pala xeografia universitária
(con diversos nomes coma o de Grupos
Abertos en Vigo, ou Vagalume e KRA en
Santiago) decidimos en Asamblea facer
unha organización .estudiantil de ámeto
nacional que, co nome de CAF, xuntase
os esforzos do estuaantado progresista
galego. Un ano despois a nasa organización canta cun órgano nacional, un programa definido e unha maioria absoluta no
que a representación estudantil se refire.
Comezamos nestes días un proceso de
debate nos grupos de base sobre moito
do anteriormente dito, que conducirá á
nosa Asamblea Nacional. Na nasa organización dase o feito da unidade do nacionalismo en base a posturas .en igoaldade
e nunca a imposicións.
De universidades e de universitários
quedanos muito que dicer pero desta volta paréceme que xa está ben.
D

.>

e

L
q
d

c
e
b

n
p

ñ.

Adolfo Santiago Fraga, é membro do Consello Nacional dos CAF.
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XUÍCIO CONTRI\ BARREIRO
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Barreiro favorecido cunha senténcia de tint~ progresistá.

•Alfredo Átrio ao · PNG~ o
ex-militante . do PSOE, partido
que aban~fonou pola postura da
Xunta e dos socialistas referente ao Mapa · Sanitário que deixaba '
fóra das cabeceiras a Valdeorras,
formalizará o ingreso, nas próximas horas, nas fileiras do PNG.
O deputado valdeorrés, ql)e xa
se mostrara anteriormente crítico
• A.P./A CORUÑA
sala non se mostraqan demasia- -cos socialistas, logrou na última
. do solprendidos· pola natureza
sesión que o Parlamento galega
. deste voJo particular, xa que sé
As 1'elucubracións" que se
aprobase
módifi~ación do .
. falaba das anquilosadas atitudes
inducen dos traballos
mapa sanitário, congraciándo~e
defendidas polo letrado Trillo, - asi co eleitórado da sua ·comarfiscais durante o xuizo
antes xuiz en Ferrol, ·de quen se
ca, na que fora <;ieclarado persoa .
contra o ex vicepresidente
dicia qúe posuia un carácter fornon grata polo concelío do Bar·
da Xunta, Xosé Luis
temente autoritário e se preocuco. ,
Barreiro Rivas, fóron unha
paba máis da fuxida cara ~diante
O PNG procura ~urnentar desnos proc·esos nos -que sé via indas notas máis
te· xeito a cuota eleitoral en Oúserto;
que
da
correcta
e
profundestacadas da senténcia ·
rense. ·
·O
da interpretáción da lei aplicada
pronunciada o mércores á
ao mecanismo' procesal.
tardiña polo presidente do
~
Esta característica subxectiva
Tribunal Superior da ·
~ do contido -do proceso notouse
Galiza, Daniel García
~ na insisténcia coa que o Tribunal
~ ·demostraba, unha e_ outra vez,
Ramos. Unha senténcia
~ que non hapia ·elementos que
sorprendente pola sua
~ probaran que Barreiro incorrera .
inspiración progresista,
Mariano Rajoy foi un dos grandes derrotados oo caso Barreiro. Femández Albor .
en delito de prevaricación. As reque non fixo máis que
xa fixo mutis hai tempo. ·
feréndas ao momento de "'crisconfirmar o resultado do
dos maxistrados que votou a faque fixo c;:te cada unha delas o pación pqlítica" e a "decisiva inxuizo publicado xa había
vor ao lado de Pablo Saavedra e
centro· dunha completg descrip- flué-ncia de acontecimentos-, pración, desbotando ao tempo todo vacados porque o procesado
do mesmo . presidente do Tribudias pola prensa diária.
nal, fíxose notar na elaboración
indício de culpabilidade do pro- deixara de pertencer á m_
inoria
Logo_ de coñecida a senténcia do texto xurídico que marca o
cesado, que saléu do. discurso g<?vernante antes do trunfo da ·
que o absolvía, Barreiro Rivas início da atividade do máximo
presidendal leido ante máis de . moción de censura'', ap lado do
dixo que era unha boa demostra- órgano da xusticia galega, que
vinte xornalistas e un público non explícito resultado _negativo doción de que a política galega non en todo momento utilizou o idiodem.asiado numeroso, máis lim- exaustivo exam~ patrimonial_ ao
estaba corrompida, que espera- ma do país e os símbolos constipodo que ·podería ter imaxinado que foi sometido o ~íder coaga,
•Os agricultores, poderán
ba c;¡ue o resultado do proceso tucionais para a sua preséncia
calquer encausado.
foron argumentos de pe~o g~e
xubilarse aos 60 anos. Esta
non se utilizase durante as cam- pública.
talaron en favor da aphcac1on
medida afectará aos 'titulares de
pañas electorais que se aveciO carácter marcadamente proVotos particulares
dialéctica e contémporizadora
explotacións ·agrárias, que recibíñan, e subliñou que a senténcia gresista da senténcia baséase
do direito.
. rán anualmente 450 mil pesetas ..
era unha chamada de atención a sobre·todo na natureza subxectiA intervención presidencial fot
Argumentos qúe se contrapuTamén se contempla a xubila.:
"Fraga, a -Albor e aos tontos úti- va dos argumentos utilizados no
seguida da leitura dos argumen- · ñan 'versión do fiscal Couceiro
cien d_os agricultores maiores de
-tes de AP, máis tontos que úti- razonamento expositivo polo que
tos que defendian dous maxisen favor da aplicación da "cién55 anos, cunhá compensación
les". Estas palabras fóron pro- se chega a probar que nengunha
tracios que fixeron explícito o seu
cía do direito" para pronunciar
de 300 mil pesetas anuais.
nunciadas nunha rolda de prensa das imputacións que se fixeron á
voto particular, e que doblou a indefectibelmente unha senténÉ condición indispensábe·I que
convocada en Santiago cando persoa de Barreiro Rivas ao Ionxa prolongada sesión de leitura cía coridenatória.
sexan iitulares da explotación e
ainda ben non se acabara de ler go de todo o proceso, estaba
de conclusións. Os argumentos
En resumo, segundo o máximo
que as · teFras sexan trasmitidas
en A Coruña a senténcia que comenentemente
· xustificada
destes dous letrados -:--J.uan
tribunal da Galiza, Xosé Luis Ba- ~ en propriedade ou arrendamento
puña punto final a máis de dous para inabilitalo para o seu exercíCarlos Trillo e José Mariá Arrorreiro fixo uso da sua discreciopara un mínimo de 10 ·anos a
anos deproceso.
cio de cargos públicos.
jo- coincidiron tanto coa ínternalidade como funcionário públiagric~ltore~ menores de·45 anos
Pola sua banda, o fiscal está a
As tres imputacións das que
vención do brilante' fiscal Couceico comptente, sen incorrer en _e que desenrolen a atividade.
considerar a posibilidade de re- se falou -soborno, falsedade e
ro, como os do presidente éoa
nenguntia ilegalidade, utilizan.do
agrárra a i:ítulo principal.
correr a senténcia ante a sal se- prevaricación- mereceron un
intervención da defensa· do Jíder - as atribucións competenciais de
Igualmente corltémplase a pogunda do Tribunal Supremo.
minucioso e detallado percorrido
coaga~
Galiza e obrando segundo o intesibilidade de que as terras, perA huella de Pablo Sande, un semántico por parte do trit;>unal,,
Observadores , presentes na
rese xeral público.
O
tenceÍltes as persoas que se xu.bilen podan ser cedidas a Ol'.'ganismos ·ou -entidades autonómi-'
cas.
.
Para.accederá xubilación é in.·
'
.
dispensábel ·q ue ós agricultores
teñan cotizado 1O anos á SeguriA. PRIETO
·dade Social, asi como estar -dados de alta.
"
diencia, senón, sobretodo, nos círculos eco- ·
Cál será o próximo golpe de efecto que surti- unha fresca bafarada dun osíxeno purificador
Os agricultores poderán connómicos .aos que de natural está,.n conexos.
rá Coalición Galega logo da senténcia abso- de cara a procurar a clarificación necesária.
servar para .si unha hec~área ou
lutória en favor do seu secretário xeral é o Unha clarificación para· a cal xa· non hai disXosé Luis Barreiro, para que a credibilidade· até o ·20 por cento da explotameirande ponto de interese que xera o xa culpa do "a ver qué s~cede .co xuízo de Bao acompañe xa para .sempre, ten que deción, sen exceder de ·cinco hec,presuntamente fenecido xuizo do xogo.
rreiro". .
most.rar.dunha vez por todas que é quen de
táreas, para usos forestais.
o
Un recén criado Tribunal que fala en galeca líder natural fóra dos muros da xustiza, - agrupar no seu redor as famílias ui~gregadas
go, exime de culpa a un eterno vicepresiden- os flecos máis ou menos con:.tuJsos da extinou mal situadas dese. órbita que, para ben
te do governo de Galiza e estréiase cunha ta UCD teñe.n que comezar a reconsiderr a ou para mal, ten qu_e se comezar xa a cha•Os --emigrantes ·poderán
senténcia de marcado carácter radicalmente sua adscripción ao centrismo sen médias tinmar nacionalismo centrista, abandonar a· cobrar axudas familiares.
progresista non son dados que abonden tas que· debera representar CG. As estraté- idea de. governar con Manuel Frága eri virtu- - O direito ao cobro retroactivo
para desviar o ponto de interese da, tomo xias de búsqueda do militante cualificado e dé daquela filosofía -de "nengun . gov~rno · das ·axudas familiar~s que lle dedixera o fiscal António Couceiro durante o do líder local non poden demorarse por máis . máis sen nacionalistas", e aplicar a sua in- bian aos emigrantes do estado
xuizo, futura 'composición do mapa político tempo, sobretodo tendo -en canta a ve(gon-·. cuestionábel capacidade política á defen·sa español nos paises da CEE foi
nacional.
' zante e fraudulenta rapiña que de norte a sul
dos interese$ do país des·d e un posiciona- ·aprobado polo Consello ·de Mime_nto ideolóxico como o qu~ repre~e11ta.· .
nistros de Asuntos .So9iais da
Por outra parte, nen os dadQS procedentes ,está a sementar Manuel Fraga.. O enemigo
das recentes enquisas, nen as perspectivas natural.
. \.
·
/·
CEE. Ainda.-asi, debido ao veto
de converxéncia eleitoral co PNG-PG nen co
Outro . enemigo, ·o CDS, quizaves moito
Pode que 0 seguinte g~lpe de CG non
de ltália, terá que tramitarse caso
resto do nacionalismo, nen a própria dinámi- máis perigoso por se tratar dunha ifiera ofici- sexa a captación de fortes valores e contiper caso, apreseAtando o coca solitária e un tanto prepotente do aparato. na de márketing ou, como alguén dixo, dun nue, en troques, dando máis mostras de inrrespo~de~te recurso:
.
coaga, podían tanto no necesário d_
ebate de. hospital de resentidos, está and?ndo o pre- ·- conexión e irracionalidade como . o recente
O cambio retroactivo ,da _d1s.~
reorganización centrista .como o resultado cioso camiño que correspo·ndena en honra nomeamenfo de. candidato~ para as eleicións
posic~ón regres_iv_a para o .Est?d?
deste xuizo do ·que posibelmente se deriven camiñar aos nacionalistas de centro.
galegas, deseñado co único obxectivo de
esp?,nol, correx1ra unha d1scnm1_
- ~
consecuéncias decisivas para continuar o
· Xa cun líder.que de seguro aproveitará -a contentar estreitas posición~ familiares in~ernac1~~ 1~posta P?lo Tratado de
despegue emprendido nas· pásadas eleicións ·senténcia pára consolidar a súa figür definiti- nas. M·ais cabe confiar - ainda que sexa na
Ades1on a Comurndade.
parlamentárias.
.
vamente entre os homes públicos deste país, · palma da· man- en que 0 arriscado malabaEs~~ disposición m~nté~, a exA -reco.m po'sición dó cen~rismo gál~go · é- 6 centrismo galega ten que comezar a gañar rismo remate para ·non convertirá Galiza nun
cepc1on da sua aphcac1on na
tema qüe non .recebe coa .senténcia máis que as horas. peraidas e non só .nas salas de au- circo. ·
O
Franza.
n

O PP ·consigue xusto o .efecto c9i1trário .
ao perseguido -cand_
o apresentou a .denúncia·
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GALIZA EMÜÑDO ,

CÁMBIOS SINDICAIS

Un sector de CCEJO pretende destacarse dos carrillistas

Amor Del.is apreSenta. ·a dimisión por mor dó conflito
entre·,>·.ó -POE e .-o. PTE :-.:~·
·
·
O S~cretário Xeral

de ·
Comisións Obreiras na
Galiza, Manue·I Amor Deus,
apresentou a súa dimisión
do cárrego, froito das
presións R que está
sometido debido ao· .
enfrentamento entre os
sectores vinculados ao
PCE e ao PTE (carrillistas),
pero sobretodo ha sua
· própria organización que·
tenta .impar a "liña dura" e
desfacers~ dos carríllístas.
A .apresentación da dimisión de
Amor beus, foi xustificada ofic¡almente por razóns de índole
· persoal. Os líderes dos distintos
sectores de CC.00. na Galiza tamén negan que existan enfrentamento_s e o máis que recoñecen,oficialmente uns e ou-tros, ·é
a exis.téncia dunha "discusión

"Amor Deus encontrariase no
médio destas tensións que at$
agora deu harmonizado, pero
que cada dia se fan máis patentes. Seria a posición do PCE, o
~eu · partido, a que precisamente
o leva~ia a apres_entar a dimisión,
ainda non aceitada polos organismos correspondentes.
A direcion do PCE p~etende
pór man dura cos (tue eles denominan carrillistas, expulsando da
dirección a alguns dos principais
· .líderes.
Negan que as tensións esteñan producidas polo momento
~ eleitoral vivido e as críticas do
~ PTE a IU, pero e11gadindo a con·
a: tinu'aclón que o que pretenden
<3 os "homes de Julián Ariza é des~ facer Cornisións Obreiras", acusando a este dirixente de estar
·Manuel Amor Peus
vendido ao PSOE "no que xa ten
, por discrepáncias e pontos de · os enfrentamentos entre as dis- . tormalizado a · su~ entrada para
cando acabe un traballo que non
ti~tas organizacións que teñen
vista diferentes.
lle irnos deixar facer".
.Pero raos aparte ~ae·n a reludr fonda preséncia no sindicato. .·

Acusan tamén aos seguidores
de Sa11tiagb Carrillo de tenta_r a
unidade _con UGT, para entregarlle "os dous sindicatos ao· PSOE,
atado de pés e mans".
·

Discrepáncias

no

PCG

Estas postura·s levarian a fortes
discr.epáncias no seu do PCG,
entre os partid$rios de seguir a
política dura marcada desde"Madrid e os que tentan a convivéncia no seo dun sindicato que fixo
desta unha bandeira.
·
Amor Deus non estaría disposto a ser o executor desa política
de "expulsións'_', polo que opta
pala retirada.
O problema que teñen agora
no PCG é o de encontrarlle un.
sustituto que .consiga aglutinar o
sindicato, por máis que se produzan certas expulsións ou
abandonos; posto para o que se
fala de Xesus Díaz.
O

~

VIVEl~O '

MOBILl0CIÓN FEMINISTA

A

J

O concellal de cultura acusa ao
BNG de monopolizar o Pastor
DiiJz para organizar .gallegadas
• H.N.NIVEIRO

O pasado venres ·29 de Setembro· tivo lugar· un ha manifestación en Vigo contra as violacións e "as complicidades policial e xudicial"-, ao dia seguinté de que se producira na mesma cidade outra agresión
sexual. A manifestación fói organizad~ por grupos. feministas, sindicatos e-. partidós políticos e continua
un ha. série de inobilizacións que-se teñen desenrolado desde fins de. Agosto e. que a primeiros de Setem. ~ro ocasionara a pr~sión en Pontevedra de duas militantes feministas.
éJ

HUMOR :
PARA TODOS

é venda en quioscos e llbrerfas

*....

*...

O nacionalismo
convulsiona ·máis unha vez
a política municipal en
Viveiro no eido cultural.
·Un ha ponderada moción
do concellal do BNG sobre
o quefacer cultural desde
o Concello, con-maioria
absoluta do PP, desde a
adquisición do Teatro '~Pastor Diaz" a primeiros
do ano, ten desembocado
na última semana nun
intenso debate sobre
política cultural que
excede o ámbito local.

con meio millón, para onx1nais
"en castellano o gallego", etc., .

etc.
Análise aparte mereceulle ao
BNG a calamitosa situación da
Biblioteca Municipal, cun 0,3 libros por habitante, moitos dele's
de marcado. signo fascista. A
pergunta do concellal nacionalista Rodríguez Guerreiro sobre o
paradeiro de dúcias de libros antigos que pertenceran ao Coléxio
Insigne de Viveiro, e recuperados
hai anos para o Concello por
este mesmo Concellal, non foi
contestada, como tampouco a
referida a continuidade dos exproprietários do Teatro "Pastor
Díaz" na xestión do local.
A delegación Municipal que
. ocupa Xosé M. Ferreiro abrangue
tamén ao Patronato Municipal de
Deportes, que desde á sua constitución hai máis de dous anos
non ten feíto público balanza
económico algun.

Na sesión plenária da Corporación celebrada o pasada dia 29,
o BNG solicitou a dimisión do
Delegado Municipal de Cultura,
Xosé M. Ferreiro, baseando a petición nun extenso relatório de Xefe da oposición
"infort1.,mios públicos" do conce,llal popular, alguns ~e moita gra- A todo isto, o concellal Ferreiro
vidade: incumprimento de mo- só respondeu cunha di,1agación
cións culturais do edil nacionalis- literária por escrito (Ferreiro ten
ta, unanimamente aprobadas hai escrito voluminosas novelas en
. meses, · relativas á utilización · español que nunca deu publicacontínua e proveitosa do Te.atro do). Manifestou ter recibido quei"Pastor Díaz", á criación dun Ar- xar por organizar "gallegadas':
quivo da Lmaxe e á recuperación · que só conter:itan ao Bloque e a
de importantes vestíxios arqueo- A.C. Sementeira, en referéncia ás
lóxicos aparecidos na parróquia funcións teatrais dos Circuitos
de San Pedro; unha política . de Culturais autonómicos; acusou
subvencións irracional, consis- aoBNG de querer "monopoli_zar"
tente na asunción de débedas o Teatr:o "Pastor Díaz", cando
. millonárias da equipa local de noutras ocasións ten recoñecido
fútbol e xestos como a financia- o significativo labor do n~ciona
eión con 1~0.000 pta . . de actos lismo, através de Sementeira, na
relixiosos de clausura co gallo do recuperación municipal· do inmócentenário da orde concepcio- bel; e proclamou a ·Gerreiro xefe
nista, ignorando as demandas da oposición ml:lnicipal, formada
·das ·a-sociacións de ba"se; -patro- támén por CG, CDS, PSOE e EU,
cíoió da Semana das Forzas-.Ar- · · gr:upos aos que se lles · cham9u
madas, promovendo a .introdu.. . "vagóns de cola". .
.
·
ción de. propagand;;i militarista
Mentres o delegado -Ferrerro,
nos centros de ensino <;ia locali"- ex-militante do PSOE, lalllenta
dade· cando estes estaban a ce- ter _
organizado ','gallegadas" e os
lebrar o Dia .das. Letras Galegas, .· mudos concelleiros . ·do PP erdata obviada polo Concello, e guiar.t ·mecanicame~t.e . o ~razo
. pagando · un xantar de mandos para derrotar a moc1on nac1ona. militares por' importe de 100.._00.0 lista, no "Pastor· Díaz" represenpts.; criación do prérríio de -nove- tábase unha peza d_e Alfon~o
la curta ''Pastor Díaz';, dotado . Paso.
D
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Montes m~niCipais,
un caso de·_ab8ndono
s

están deslindados, vixiados, inventariados- nen inscritos no rexisto da propriedade, danse ca. sós de ocupación ilegais por parte de particulares que prosperan
ante os xurados provinciais de
montes, sen que o concello poi.da tace~ nada por evitalo".

• MARIA ALONSO
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A normativa en matéria de aproveitamento, conservación e fo. mento das superfícies forestais é
abando clara no que atinxe ás
competéncias das entidades locais a respeito dos montes municipais: O texto refundido da Lei de ·Bases de Réxime ·Local, nó
O concelleiro responsábel de
articulado do seu capítL1lo primontes, parques e xardíns,
meiro, estipula . que "las · entidaAgustín Arca, insiste ao afirmar
_des .focales tendrán la- facultad
que "os montes municipais si se
de explotar· los montes de- su
atopan inventariados e deslindapropiedad y realiza,rán el servicio
dos" apesar de... que a cotio se
de conservación y fomento de
dan casos como o .fallo do xuralos mismos" e serán responsá- . do provincial de montes sobre a
bei.s de "la repoblación forestal,
titulariedade das 187 Has. que
ordenación y mejora de los monocupa o morite de Cotogrande
tes de su pertenencia, estén o no
na parroquia de Cabral, que padeclarados de utilidad pública" .
sou a ser dos veCiños, tal e como
reclamaban .. ·
·
É ilustrativo o caso
Vigo,
cunha importante superficie de
Tampot1co se atende ·á ordeterreo . forestal, constituida por
nación, regulación e explotación
celulosa.
montes catalogados como de
dos recursos económicos que
utilidade pública ·au de libre·· dis· poderia xerar a riqueza forestal
posición. Os montes c;ie utilidade
viguesa. Xesus Costa declara,
pública, que foron repovoados,
neste senso, que "non existe
identificados e deslindados desnengun plan de actuacións tenpois da firma oun convenio con
dentes & mellara dos montes, á
ICONA, ocupan unha extensión· destrución da maleza e ao foaproximada de 600 Has.
.mento das espécies autóctonas,
de tal xeito.que, por pór un caso,
CEE están a reforestar con espéOs de libre disposición, entre
tense coñecemento desde o 79
cies de tumo longo (até de 150 os que están os montes• urbáns
dunha plaga· de Acáda nos mon·anos na Alemaña) mentres que
do o ·castro, A Guía e A Madroa,
tes de. Oia e Coruxo, sen que se
aqui se deseña un modelo que
teñen unha superfície de 400
teña feíto nada por combatila".
compensaria as necesidades inHas., sen ter en canta os de Beadustriais de pino e eucalipto do
de. e Valadares -:Que· tiverori que
De feito, no·Plan Cuatrienal do
resto da Europa. Segundo se te·n · ser devoltos ás comunidades de
Concello de Vigo a actuación
publicado, os trinta e-tres paises
vecinos respectivas-, así como ·fundamental ·que se pretende
que actualmente fornecen estas
os que son propriedade da entinos ·montes municipais se bé;lsea
duas especies á indústria eurodade local menor de Bembrive.
na criación de 11 parques forespea da pasta e do taboeiro serán
tais, no médio dunha zona·abansó 20 no prazo de vinte anos. O
Segundo un informe municipal
donada e sen nengun tipo de orrecámbio viria dado pota reforesque data do ano 79, a meirande
tación intensiva da Galiza con
parte dos merites de li.bre dispo- · · dena~ión, explotación e coidado.
estas duas árbores que aquí te- . sición están sen deslindar, polo
ñen, por outra parte, uri creceNa adaptación do Plan Xeral
que deixan lugar á confusión e á
mento mellorado.
d~ Ordenación Urban de Vigo á
indeterminación do seu perímePara o que se retire á ·proprieLei do Solo de ·Galicia pódese -.
tro.
dade do monte, a Xunta critica a
comprobar como o espácio ocufragmentación de competéncias,
pado' polos montes municipais
O concelleiro do PSG-EG na
non tanto desde o ponto de vista Corporación
non están catalogados de nenviguesa, . Xesus
da planitificación global senón Costas, manifesta que "por mor
gun xeito e non aparee~ nengundo da obtención do máximo beha tipoloxia que os identifique
deste abandono que caracteriza
neficio no menor tempo posíbel. . aos montes municipajs, que non
como de propriedade pública. D
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A planificación forestal da Xunta. oriéntase á produción das plantas de

o

A Xunta quer piñeiros e ·eucaliptos para
uso de celulosas e fábric--as de taboeiros·

o

r

CEE recomenda para o bosque
que son conservación, uso social
e produción, só se atende a terceira. No modelo da Consellaria
prevense 800.000 hectáreas de
piñeiro e 275 de eucalipto o que
quer dicer que a extensión arborada de hoxe quedará logo ocupada por só duas espécies."

• G. LUCA DE TENA
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Sobre as cinzas dos
montes arrasados polo
verán con máis alto
número de lumes, a
Administración acaba de
desvelar a sua propria
iniciativa forestal
concebida en función dos ·
intereses de dous grandes Aumenta o risco de lumes
O plan de reducir a variedade fogrupos: as celulosas e as
restal galega a estas duas clases
fábricas de taboeiros. A
de árbores é contrário á direitiva
politica forestal colócase
da comisión das Comunidades
asi en mans da industria
Europeas para o seitor forestal,
privada a que a Xunta
suscrita pola representación do
recoñece como garante
Estado. A especialización que reúnico do monte, tanto para comenda a Xunta aumenta o risco de turnes forestais, céntrase
a productividade como
en espécies de crecimento rápipara a evitación de lumes
do pero altamente dañinas para
e outros estragos.
o entorno e desbota alternativas

perfeitamente realizábeis coma a
Recentemente adíantada polo
do bídalo, árbore que non empodiário El Correo Gallego esta
brece aterra e que non é extraña
proposta define un monte esenno noso médio. O bídalo esta a
cialmente produtivista no que o
ser utilizado en centro-Europa
piñeiro e o eucalipto terán respara as fábricas de pasta. Pero
peitivamente un 2.5 e 7 por cennen sequer esta espécie se conto máis de superfície de monte
sidera no modelo forestal que
sobre as cifras de hoxendia. As
prepara a Xunta. O obxectivo
catro fábricas de pasta de papel
deste plan é "incrementar a suconsumirian un millón de metro§
perfície forestal e a sua produticúbicos de madeira de piñeiro e
vidade", e para realizalo conside- .
euc:ilipto por planta. Para poder
ra que compre "consolidar con
executar esta política forestal
urxéncia unha potente indústria".
global, solidária e estábel, seria
Para que esta redución da utipreciso un investimento de
lidade do rrionte á sl.ia explota602.178 millóns de pesetas aos ción industrial se poda realizar,
que haberia que sumar os gastos
os intereses das celulosas e das
de conservación de 300 quilómefábricas de taboeiros antepóñentros de pista forestal por cada
se aos dos aserradores, e aos
dez mil hectáreas de arborado.
das outras utilidades do monte,
Este orzamento, orientado a fa.:.
que se consideran marxinais ou
cer do monte un modelo indusanedótica. No informe da Consetrial funCional, é superior en máis
llaria enténdese a desaparición
de 150 veces ao que se propuña
progresiva 9e aserradeiros coma
un proceso de decadéncia que
na Iniciativa Forestal Popular denon ten reversión posíbel. O plan
rrotada polo · Governo autónomo
aplica pois un critério. radicalcoa xustificación parlamentária
m-ente · privatizador no que se
de que o investimento que conleidentifica interese mqnopolístico.
vaba era irreal.
con solución óptima para o mon"Realmente neste proxecto da
te tanto pola iniciativa capitaliza:·
Consellaria xa non se tala de
dora (que lle nega implícitamente
bosqu_e senón de. cultivos --coao seitor público), como polo
mentou Ramón Varela, presidente de ADEGA. · No inventário de . protagonismo' :que achaca aao
1986 habia 261 hectáreas de interese' das grandes indústrias .
do taboeiro e da celulosa na ·vifmndqsda~ e nesta proposta
xiáncia, cuidado e mellara do
preve~e
que
aumente
até
300.~00. Esta marxe comparada
·monte. Como en toda literatura
producida poi~ consellaria de .
c?_a ..1mportár:1cia que se lle dá
p1ne1ro e ao ,eucalipto non é case · Agricultura desde hai dous anos,
nada. Das tres atencións que a
agáchase que outros paises da
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DELITOS POLÍTICOS

.Folgas de.fame.e protestas diversas son ignoradas e~ ~eiü?- oficiais

A categoíia de·preso políticb
.
segue sen ser recOñecida polo ·governo
•

#

'

...

'

•

manas, neste mesmo serhanário,
so, tjeclarábanse en folga de
Gladis Afonso, familiar dun preso
fame. Semanalmente iríanse ingalego, a existéncia .de presos
corporando dous ·compañeiros
políti9os é recoñecida implicitamáis do PC(r) e os Grapo. "Levamos en celas de illamento desde , mente á hora de tomar medidas
contra eles. Os presos polí!icos
o 24 de Outubro d_o pasado ano
son diferenciádos á hóra de ser·
. -sinalaban nun comunicado enespallados por diversas prisións,
viado p'or correo- unha hora de
á hora de seren aillados en cada
pátio ao dia, dez minutos de comunicación semanal só coa fa- . cárcere, na limitación das comunicacións e censura da corresm ília, · imposibilidade de facer
pondéncia, no que alguns deles
nengun tipo de traballo, nen escalifican de "tortura branca": illatudo conxuntamente (... ). A alterme11to completo, utilización uni, nativa que nos oferece o governo
camente da roupa que se leva
é a de que ou nos arrependemos
posta, dous libros, cela valeira e
ou nos. exterminan (...). Durante
control permanente.
estes dez meses non cesou a
nosa loita por recuperar a nosa
vida en comun. Non irnos renunProtestas dos presos
ciar ás nos~s ideas".
gal
egos
Os dous presos mencionados
non deixaban de lembrar a situaEn Agosto os presos indepención de Álvarez Abalde, Mercedentistas galegas facian pública
des Herranz e lñaqui Kuadra,
tamén a sua protesta palas mepreso~
gravemente enfermos
didas tomadas contra eles.
aos que lle foi negada a liberda"Vemo-nos abrigados a iniciar
de.
um fechamento nas nossas celas
~
Cñ
durante as vinte e quatro horas
-~ As medidas do Governo
do dia e por tempo indefinido (... )
~ recoñecen implicitiamente
Tratan de aniquilar a nossa con~ a sua existéncia
di9om de, presos políticos e por
outra banda for9ar-nos ao arreO
Como sinalaba hai algunhas se- pendimento".

Familiares d~ me.!"lbr.os do GRAPO -pechados.. én Vigo en apoio do$ presos en .folga de fame.

Oficialmente no estado español non existen presos
poi íticos. As leis vixentes non recollen tal conceito (as
únicas categorias recoñecidas son as de preso comun pu
as de inculpado por terrorismo), o ·que non deixa d~
provocar contradicións flagrantes como a producida coa
detención de Francisco Rodríguez que foi obligado a :
ocupar praza de "preso corpun". Javier Sánchez Erauskin,
xornalista vasco, conc;tea,do a dous anos de prisión co
gallo da publicación dun artigo sobre a monarquia, sofreu
unha situación semellante.
·•M.VEIGA.

. A inexisténcia legal non significa
obviamente .a su.a inexisténcia
real. ·o franquismo e os primeiros
ano~ da transición. tarnpou~o de-

ron recofíecemento á existéncia
· de presos deste carácter, -do cal
non se deduce obviamente qüe
con Franco non existisen presos
causa da suas actividades conré>cime estabelecido.
trárias

a
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A categoria de presos por delito de terrorismo non deixa de ser
un eufemismo. O método non
define os obxectivos e os obxec. tivos para o caso de ETA ou de
calquer organización armada
son,
obviamente,
_políticos,
como,. a máis ou ménos longo
prazo, se acaba por recoñecer (o
·governo español s.inalaba nun
comunicado oficial recente a
existéncia de :·conversas políticas" coa organización basca).

Protestas continuadas
nas prisións
As protestas nas prisións repítense a cotio. A fins de Agosto,
Hierro Chomón e Pedrero Dono-
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· OS NOSOS PREVILEXIOS!
MANUEL SOUTO

A finais do mes de Xuño tocounos aos presos políticos galegas sofrer
nos nosos corpos a validez do estado democrático español. A "xenerosrdade poHtica da reinserción", deixouse 'sentir con toda a sua forza
nas nosas costelas, nos nosos carpos. Foron cinco longos dias de
malleiras, humillacións, ameazas e insultos constantes. Todo o que
faga falta para rematar cos nosos previléxios, que segundo o S.U.P.
·concrétanse en dispar dos cartas que nos fagan falta para gastar
(1.600 pesos á semana cando hai cartos. E é para todos o mesmo);
disposición de teléfono para o noso uso particular cando o desexemos (que lle pasará á policía para mentir deste xeito?). A realidade é
ben distinta, pois do que á chamada de teléfono se retire, ternos que
solicítala á dirección e, se é autorizada, son de cinco minutos e por
suposto íntervidas e gravaqas. Para que cha autoricen, o de ser político xa é unha traba: levo cinco meses na cadea e, do denominado
"direto da chamada mensual", só un ha me foi autorizada.
lso si, ternos que recoñecer que como presos políticos ternos o
estraño previléxio de cumprir a condena até o último dia, sen redencións legalmente estabelecidas.
Asi e todo, sempre salta o listo de turno e algun 'destes xuíces
ilustrados e lúdicos de que gozamos, tala de que isto ten que rematar,
que os terroristas teñen que cumprir toda a condena, ou máis ainda.
Este para ministro!
A vida na cadea, para alguns,
é moi doada (para os que calan
e tragan). Para outros é a mesma -'QUEDARSE NA ,aqui· que en Chile ou Guinea.
CELA A ESTUDAR E
Toáo queda supeditado á seguriPERIGOSO, TER
dade que presos tan perigosos
coma riós tentamos de rachar a FLEXO E PERIGOSO'
cotio. Xa lles debeu costar explicar que o aceso á biblioteca pode chegar a ser un perigo para o
estado. Que irá escola todos os dias resulta, cando menos, sosp~ito
so. Que mercar froita e leitugas é un previléxio que por seguridade
ten que ser suprimido. Quedarse na cela a estudar é perigoso. Ter
. flexo é perigoso. Ter máquina de escreber é perigoso. Pensaré perigoso. Viver é perigoso. :res que pedir permíso para todo, ter flexo, ter
máquina de escreber, ter fio para cos·er, ter escarbadentes ... E xa se
· sabe, o que é bon ou se chama Amedo ou Ruiz-Mateos, téñeno todo
mais.
Os cacheos son constantes ·e domáis vexatório e virulento. Á mínima lévante a illamento, aplícanche o artículo 123 ou o artículo .10,
qu~ para todo teñen. Os cinco días que estivemos illados en nada
envexaron ao tempo pasado na Garda Civil. Nen aos que estabamos
en folga qe fame se nos respeitou. Insultos e ameazas ás familias era
toda a educación que os carceleiros amasaban.
A comida na cadea é unha constante. ameaza para a nosa saude.
Non é a primeira vez que s.e -nos dan produtos coa data xa caducada
e en rnao estado de conservacrón. En ocasións, poder talar con propriedade da comida, seria tarefa dun historiador. Tivemos que vir nós
para este ·m ódulo para que logo .de catro anos sen funcionar, obr:gáramos a reparar os surtidores das piletas do 9omedor, necesárias
para lavar os cobertos. Antes tíñamolo que facer ou nt_s duchas ou
ben na pileta do mexadoiro (non é coña!)
,
. Do serv_
ício médico é mellar prescindir, pois agás honrosos casos,
é perder o..tempo:~ Lembraste de Joseba A~ensio?, lémbraste de can·
O
tos morreron por falta de asisténcia médica?
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A ·falla de planificación e as.condicións mete6rolóxicas casti8an á comarca

Ferro1 · coa água
• E. SANFIZ/FERROL

Tal e como se dunha
maldición bíblica se
tratase, aos veciños
dacomarca .de Ferrol
néganlle continuamente o
pan -en forma de
emprego- e agora tamén
lle falla a auga. "Mexan por
nós e ternos que pedir que
chova" podería ser o
slogan desta atormentada
comarca que despois de
denunciar reiteradas
discriminacións
guvernamentais, agora
vese afectada palas
condicións meteorolóxicas
adversas pero tamén pola
máis absoluta falla de
planificación das .
administracións central e
autonómica. Ainda que
sexa xa un tópico é
necesário recordar que a
preséncia diária e
accesíbel do líquido
elemento fai despreciar a
sua importáncia, até que
xustamente se padece a
sua escasez.
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Os nenos que non se poden lavar ao ir á escola, os traballadores sen ducharse antes de entrar
no tallo, os hosteleiros con dificultades para fregar un vaso, a
falla de hixiene en xeral xenerada
pola escasa e difícil limpeza, son
~guns dos problemas "menores"
que están a vivir os ferroláns por
mor da "pertinaz sequía", e dos
constantes cortes no suministro
de água que reduce o horário de
servício a cinco, tres ou incluso
nalguns días e lugars tan só unha
hora diária.
Os veciños comentan atónitos
como é posíbel que todos os rios
da comarca leven ainda un volume apreciábel de água, e que en

~o

peScozo

cmpio non· se aproveite o seu
caudal, dependendo unicamente
toda a bisbarra do minguadq alimento do cativo rio de As Forcadas. Algun a.tribue a seca á inevitábel repetición · da história
("Todo o mundo sabe que .s;ada
setenta e dous anos non hai
choiva en todo o ano"), outros
afirman quese debe á falla de
médijos ("Tecnicamente non estamos preparado"), e incluso ~1guns relacionan o mal se produce pola plaga de eucaliptos
("Esto sementes pasa desGfe que
chegaron esas árbores... que chu.pan toda a água do chan").
Contado os únicos beneficiários das escasas precipitaéións
que vive Galiza neste outono,
parecen ser os poeeiros, dado
que o ~gotamento dos pozos
existentes nas zonas rurais, provoca que o grémio citado fagan
autenticamente o seu "agosto"
neste atípico Outubro.
lndependentemente da inevitabilidade das condicións meteorolóxicas é tamén evider:ite que
gran parte dos problemas que
nestes días vive Ferrolterra están
provocados -máis unha vezpola auséncia máis clara de planificación ao ·respecto. Desde
que os anos 60 a comarca ten
un ha rede -de abastecemento e
un encaro pensado para abastecer a unhas 60.000 persoas, cando na actualidade ten que dar
servício a máis de 150.000. Os
concellos que abeiran a ria de
Ferrol veñen solicitando desde
hai x_a nos a acometida das
obras de infraestrütura necesárias para actualizar a rede e preparar o servício para afrontar situacións de emerxéncia como a
presente. Pero as demandas,
chocaron e chocan ainda agora
polo que parecen cos ouvidos
xordos da Confederación Hidrográfica, da Xunta de Galícia e da
Administración central.

pola propria Confederación Hi- ·
drográfica, .no que se previa un
crecimento do própri.o encaro As
Forcadas e a construcción dunha rede de suministro dobte que
discorría por Narón, Neda-e Fene
e paralelamente palas Pias, uníndose no concello fenense, e prolongándose logo a Ares e Mugardos. Paralelamente, preveríase a
construción- de pous depósitos ·_
en ·Ferro! e Fene· para dotar de
maior presión á rede. O proxecto
f oi redactado e aprobado pero .a
Confederaciqn Hidrográfica no
decidiu executalo por rá.zóns q~~ ·
.:;e descoñecen.
Posteriormente, ·xa no ano_85,
o Concello de Fe.ne presentot..¡
tamén diante da Confederación
· Hidrográfica, · un · proxecto de
construcción . de tres pequenos
.encaros en limodre, Rego da
Moa, e na própria parróquia de
Fene, destinados a aproveitar a
água dos rios que discorren polo
término municipal que transporta
un volume de líquido que non ten
moito que envexar ao río das
Forcadas. Ante aquel proxecto
-redactado por técnicos e xus- _
tificado presupostária e docue Mugardos, demandándolle u-n
estudo técnico sobre as posíbeis· ment_almel)'te despois de avaliar
Promesas da Conselleria
o caudal dos rios- que se co- ·
saídas para os concellos : situaincump~idas
rrespondia co ·marca-do na ·pian
dos na marxe sul da ria. Sánchez
Xeral de Ordenación Urbana, a
Presedo, nesa reunión comproAntes de estar como agora "coa
metérase a enviar nun prazo bre- 'Hidrográfica respondera valoráñ-:
auga ao pescozo" ~símil utilizado metaforicamente- as institu- . ,ve de tempo ao.técnicos da Con- · doo positivamente, pero indicando que .non estaba dentro das
selleria' pará estudar_conxuntacións municipais da comarca de
suas previslóns subvencionar a
mente coas corporacións esas
Ferro!, xa se entrevistaron en Feconstrucción de pequenos enco- ·
posíbe[s saidas, pero até o mobreiro deste mesmo ano co tituros, polo que a afirmación das
mento a prometida visita non se
lar do departamento de ordenaproduciu.
·
obras oebia correr unicámente
ción do território da Xunta, Sáncon cargo ao Presuposto municiPero moito antes de que "a
chez Presedo, a quen lle espuxépal.
.
pinga de água ·colmara _o vaso"
. ron a precariedade da .rede de
A imposibilidade do concello
abastecemento. O conselleiro- provocando a situáción-de emer:.
para realizar ese investimento
xéncia, os concelios ferroláns xa
respostara naquel momento profrustrara daquela a realización da
tiñan apresentado as corresponmetendo unha ampliación do acobra. Tal e como os condenados
dente-S- alternatlvas, que foron
tual .encaro de As Forcadas e
permaneciar:i
nas
esquencidas nos despachos ·ofi- · ~ medievais
cunha anovación da rede, pero
·
- mazmorras, co seu ministro alios alcaldes indicáronlle que o es- ·- ciai~.
mentário reducido a pan e água,
No ano 79 a Mancomunidade
caso caudal do rio que abastece
os veciños da comarca de Ferrol
ao citado encaro ofrece solu--- de municípios da comarca apro-continu_
an tamérí condenados
bara un estudo de viabilidade socións de futuro para oshabitanpero nesta ocasión, sen pan bre o abastecer:nento de auga
tes da comarca, especialmente
ou emprego- e sen agua.
o
para a zona que tora redactado
para os municipios de Fene, Ares
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Ricardo V. Garcia
·'Galiza non -ten
·un problema esp~cífi~o de nutrición'
supermercados; en·sálzanse vacacionais. O doutor
a determinados alimentos e Ricardo V.· Garcia,
Cada dia existe un maior
·especialista en interese entre máis e máis d~nígransé a outros. Os
Endocrinolox:ia e Nutrición
tabues, os equívocos en .
~ persoas, non só pola
torno a obesidade teñen xa do Hospital Xeral de Vigo,
apariéncia física, senón
un dos máis notórios
carta de naturez~ popular
tamén pola nutrición en
especi~listas do Estado
.
própria
que
se
acentou
coa
xeral. Dietas milagreiras
1
chegada do Outono cando - español; trata de explicar
para adelgazar corren de
cientificamente as causas,
man en man, voan ·de fiestra todo o mundo' se pon a.
.os
por queseas solucións
rebaixar
os
·
quilos
a fiestra nos pátios de
aos
problemas da nutrición.
adquiridos
cos
excesos
viciñanza e nas colas dos
.A. EIRÉ

Cales son as principais eivas que ·
existen na alimentación dos galegos
·

'·f its PERSOAS QUE
HERDAN UN GRANDE
COMPOÑENTE
XENÉTICO ·SON .
OBESAS DESDE
NENOS E O
TRATAMENTO DEBE IR
ENCAMIÑADO A
MODIFICAR ESA
TENDÉNCIA COMO
SEXA. INFLUINDO
NOSHABITOS
AqMENTíc-=-1=-=o-=s~,- -

Calquer povoaclón é moi difícil de
enxi.Jiciar-co.mo grupo no toeante
aos seus hábitos alimenticios pois
son moi variábeis. Existen notábeis diferéncias entre a zona rural
e a urbana e a sua problemática é
· completamente distinta.
· No meio rural tense, .relativamente, unha alimentación monótona. Pero no lado positivo ·é bastante máis ordenada nas tomas de
alimentos ao dia, tres ou catro veces, a hóras fixas. lso é unha das
causas máis· importantes á hora
de educar un ,hábito alimentício.
No mundo urbano o que se
aprécia máis é o mao costume de
estar c·omendo durante todo o dia;
un pouco por mimetismo da TV. Hai especialistas como o Doutor
Pero nós o que ollamos son as re- Covián que afirman que o que se
percusións deste hábito nalgun herdan son os hábitos alimentitipo moi concreto da povoación. cios nas familias e non elemenAsi, nas cidades, prodúcese unha tos xenéticos.
alteración moi frecuente: a anoré- Na miña opinión hai outros facto·
xia nervosa, cadro bastante grave res a maiores dos hábitos alimenque se dá, sobretodo, en rapaces ticios que son os que fan engorentre os 14 e os ·19 anos, que te- dar. O coñecimento popular sabe
ñen unha desestruturación total da que hai persoas que comen moito
sua personalidade con alteracións e non engordan. Non é o alimento
nos hábitos alimenticios moi bru- o determinante do sobrepeso.
táns que conlevan que teñan que
Hai xente que xenetica e consti·
facer tratamentos moi longos e tuciorn~lmente teñen esa disposicon apoio psiquiátrico. lsto é o ción. E cando comen cando deque apreciamos como centro hos- sehrolan a obesidade. Cal é a capitalário que se dedica a estas racterística que herdan?: a de ser
causas, dado que se requer unha máis ou · menos aferradores de
equipa interdiciplinária moi ampla enerxia. Q!obeso é un aforrador de
para levalos, con psicólogos, psi- enerxia. Toda o que sobra da enequiatras, nutriólogos ... ademais de rxia que adquiren ao comer afórranós, claro.
no. No outro extremo estaria o indivíduo delgado constitucionalmente, que non aforra nada; pode
comer
o que queira pois o que lle
'NAS CIDADES
sobra elimínao. Entre eses dous
PRODÚCESE UNHA
extremos estamos todos.
ALTERACIÓN MOi
. Pero hai persoas delgadas qu
comezan a engordar...
FRECUENTE: A
Depende da intensidade do qu
ANORÉXIA NERVOSA,
se herda. As persoas que herd
CADRO BASTANTE
un gran componente xenétic
GRAVE QUE SE DÁ- para desenrolar a obesidade, se
rán gordos desde nenas. Cant
SOBRETODO EN
menor sexa a carga herdada, mái
PERSOAS DE ENTRE
tempo tardarán en engordar. Sem
pre é necesária esa carga para en
14 E 19 ANOS'
gordar, non só a alimentación.
E necesário considerar est
Tense afirmado que o xeito de extremos para facer un plantex
alimentarse no rural galego é ter- mento terapéutico eficaz. Unh
ceiromundista. Até que ponto ere persoa ten a. predisposición a e
vostede que é certa esta premi- gordar e se cos hábitos aliment
cios que está a levar desenrolo
sa?
obesidade, ainda que sexa só p
Existen moitas veces opinións un
senso comun o tratamento de
pouco superficiais. Coñezo poumodifícalo, sexa como sexa.
cos estudos sérios sobre a aliModifícalo, ademais, de form
mentación en España en xeral e
definitiva,
pois sempre que volt
na Galiza non coñezo nengun.
Poi a experiéncia persoal, sen fa- aos hábitos anteriores, porá e
cer un estudo controlado é moi di- contacto a sua predisposición co
fícil que se podan sacar conclu- desencadenantes alimenticios.
Os maos resultados, en xer
sións.
no tratamento da obesidade, d
Saber se a alimentación e'stá penden moito da falta de intelixé
ben ou está mal, só podemos cía para entender que isa é as
comprobalo polos resultados. A Por suposto que é moi duro e m
povoación galega é máis baixa difícil variar os hábitos aliment
que a média .da povoación estatal?_ Non .. A povoación galega seguru un incremento de estrutura
s~_mellante ao doutras povoaPOVOACION
. c1ons? Igual. Existen enfermidades
GALEGA SEGUIU UN
causadas pola nutrición que resalte_n ~specialmente, por exemplo o INCREMENTO DE
bocio ...
ESTRUTURA

'f\

O Outono é un tempo no que
- moitas persoas recorren, outravolta, ás diétas, despois ·dos excesos vacacionais. C~I seria a
di~ta ideal par~ a9elgazar?
Hai ·que basearse en por que un ha
persoa é obesa. Non é só por un
fa9tor. A persoa obesa nasce con
esa predisposición, debido a un
factor coilstitucjonal xenético; o
alimento é o desencadeante. Polo
tanto, un tratamento conxuntural
ou transitório do fenómeno da
obesidade, r.ion teria demasiado
seritido.

SEMELLANTE AO
.
'DOUTRAS
POVOAC 1Ó_N_S_?'--IG~U-=--=A-..
EXISTEN
ENFERMIDADES .
.' CAUSADAS POLA
- NUTRICIÓN QUE ·
RESALTAN
ESPECIALMENTE
·co·Mo É o CASO
BÓCIO? NON'.
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)autor
~ue se
mentiemen-

cios, sobretodo canto maior é ·
unha persoa. Nós ternos comprobado que se, sinxelamente,. lle indicamos a unha persoa que ten
que almorzar, se non está acostumada, cústalle moito tempo e;
moitas veces, abandona, porque
non pode seguir. Aqui entra a motivación. Cando unha persoa tivo
un infarto, unha lesión discal que
lle doeu moito, etc., élle máis fácil.
Logo depende do típo de estímulos para que sexa duradeira, que
é o importante.
Os réximes drásticos, que só se
levan un tempo, teñen uns resulta-.
dos escasos, á longa. O problema
da obesidade non é duns meses.
Nós valoramos os resultados
como mínimo aos catro anos. Non
me di nada que un paciente adelgace nun mes 20 quilos. Sei que,
se non fai ben as causas, vainas
recuperar enseguida. O máis importante é que mude os seus hábitos alimentícios.

Nós irnos facendo ·un ha história . Quer dicer que está logo total·de hábitos e irnos mÓdificando, mente en contra das dietas clásipouco a pouco as cousas, ainda -cas?
que os resl:lltados sexan moi len- - Non. Esas -dietas poden ter Ún patos e o peso non se.perda imedia- pel nun momento determinado (un
tamente. Como consecuéncia do que come pouco adelgaza sexa o
cámbio de hábitos, xa perderán que sexa); pero fáltalles o segundo
peso.
paso: que se eduque ao indivíduo.
A xente gosta de ver resultados para que unha vez. que deixe esa
moi pronto e sométense a dietas dieta drástica, xa non volfe aos
drásticas, pero, cando comezan o seus hábitos anteriores, senón
tratamento, xa están a pensar en que volte a ou.tro plantexamento
cando o van deixar.
·
qtJe se poda chamar -<le mantimento, .no que respeitando, dentro
qo que-cabe, os costumes do indivíduo, non faga unhas inxestións
esaxeradas. o problema é puramente físico: de aporte de enerxia
PERSOA OBESA
.e da que gastas.

'/l..

NASCE CON ESA
PREDISPOSICIÓ=--=-N-DEBIDO A UN FACTOR
CON~TITUCIONAL,
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RESOLVE NUNS
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•Intento ~e golpe _e n Pana·má. As trópas leais á Noriega

abortaronn un golpe de Estado en
Panamá protagonizado durante
sete horas pola unidade _d e élite
protectora uo cuartel, Batallón
Urraca, que se rendiu sete horas
máis tarde.
As tropas do comando .Sul do
Exército -Americano, acantoado na
ibeira do canal de Panamá, declaráronse en estaqo de alerta,· no n ícomo axéntes plásticos. Os que
vel de Delta, o anterior a réalizar un
aportan proteínas son axéntes
ataque. Tamén safron de manobras
plásticos e os enerxéticos son os
. que, dificultaron a·cheg~da de forhidratos de carbono e -as grasas.
zas dd exterior coa capital panaCada alimento contén unha promeña p~ra reducir aos insurrectos.
porción destes alimentos fundaOs EE.UU. declararon que non _
mentais. Aí está todo. o feito de
tiñan ·nada que ver con esa intento~ .
que unha proteína, un hidrato de
na, ainda que no Oepartamento do
· carbono, estexa inmerso nuAha
Estado . recoñeceron que si tiñan ·
sústáncia e, por iso, teña unhas
conocimento dela.
propriedades que non teñen ·a uNos dias anteriores dive.rsos
tros ... por lóxica é un pouco difícil.
· meios de comunicación afectos ao
Pentágono publicaban editoriais ou
As prétendidas CLJalidades de
determinados alimentos obede- · comunicados nos que decian · que
cen, na maioria das veGes, a un · Noriega debla ser derro~ado polos
seus compañeiros de Armas.
presuposto ·estratéxico, levando ·á
longa a unha modificaciórJ de háO presidente centroamericano,
bitos. Quer dicer, a xente come
Francisco Rodríguez, que interv.iña
eses alimentos pensando nas
diante da ONU , acusou directasuas cualidades maravillosas.
mente aos EE.UU. de estar detrás
.da-intentan~.
O
A combinación d.e alimentos
debe de ser mixta e variada, pois
cada un ten unhas propriedades - ·
características.
• Cámbio de nome do
POUP. Todo parece indicar que o
Pero agora hai unha guerra con- ·
Partido Obreiro Unificado de Polótra os hidratos de carbono e
nia .(POUP) mudará o seu nome e
u~ha campaña en favor das diealguns artigos do seu estatuto no
tas vexetarianas.
· seu próximo congreso, o XI, que se
As dietas vexetarianas tamén tecelebrará no próximo mes de Xañen hidratos de carbono. ~As camneiro.
pañas diríxense máis contra os hiO POUP realizou unha consulta
dratos de absorción rápida en forsobre este extremo ante os militanm·éf de azúcares sfnxelos. O orgates que se declararon, nun 72 por
. nismo necesita hidratos de carbo·cento, a favor..
no,- se ti llos sacas, comeza a utiliEstes dados 'foron apresentados
zar enerxia procedente das granunha
reunión plenária do Comité
sas. E isa ten os seus limítes. Hai
Central.
·
xente que chega a situacións de ·
As grandes inno~acións dos pr.edesnutrición tremendas. Para reparativos para o congreso constiducir peso hai que facelo de forma
tuena a eleición directa dos de:leequilibrada. Pódese reducir o congados e na posibilidade cb apresumo de hidratos, pero de forma
sentar plataformas alter; 1ativas por
temporal , non se· pode -facer de
xeito indefinido, todos os tecidos · grupos de militantes.
necesitan ·hidratos de carbono.
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Nas di.e tas hai vários tópico.s, fálase ·de alimentos maravillosos
que, combinados, .fan adelgazar
comas o que comas.:.
·
Os elementos de nutrición ou serven como axentes enerxéticos ou

'Ó.- PROBLEMA DA

COMBINACION DE
AUMENTOS DEBE SER
MIXTA E VARIADA
POIS CADA
UN TEN UNHAS
PROPRIEDADES
. CARACTERÍ·S=-T=-1=-CA_S_'_

No Partido C'..::>muhista Unificado
Polaco. existen duas tendéncias:
unha r;<.Je pretende $eguir coa polític:t tradicional e, otra, partidária de
realizar cámbios para que o os comunistas conquiran outravolta o
poder; para ís~o estarían dispostos
a militar en asociacións de base
que ríon fosen suas e até a mudar
de nome.
·
D

• Reclamacións índias. DesDise que a comida imprime capois de 50 anos de negociacións
r:ácter. Vostede como ve a relaentre os índios da nación Lubicon
ción dos hábitos alimenticios e o
e o governo de Ottawa, estas concarácter dás persoas?
tinuan. A loita 1.evada a caba- nos
últimos anos parece dar os seus
O hábito alimenticio forma parte
froitos, e, agora, a única cuestión
da educación, non- é unha cousa
a resolver é a superfície que terán
que un se poda sacar. Por ~ so é
ccinta que coa iodación do sal
Semella que o problema do bó- xeron foi deducir, por estudos
as terras que lles van ser concedimoi difícl calquer tipo de trataaforras a aparición do bócio encio na Galiza sobarda a incidén- · feítos en determinadas zonas do
das en Alberta.
meoto da obesidade ou de caldémico, era a povoación infantil
~ nterior da Galiza, que toda ·a pocia real
quer tipo de · outras patoloxjas de Para conseguir as suas reivindicara a que se tiña que 'dirixir es-: · nutrición.
Pode. o problema do bócio dase voación galega era igual. E non
. cacións os índios ,bloquearon, du-.
tas campañas, pois unha vez que
é así. Demostra isto tamén que
Moitas veces ·ao mudar os hábirante cinco dias, as estradas que
semente en áreas moi determi- sacar conclusións en xeral é moi
se desenrolou o bócio, o ·aporte
tos alimeñtícios,- múdanse tamén
nadas da Galiza. Incluso aquela difícil.
pasan ao lado das suas terras. D
de iodo non o -vai curar e, inclurelacións
moitas
outras
causas:
as
campaña que se montou coa io- Vostede foi bastante reticente
so, t~n ese pequeno perigo do
, coa família, cos amigos, ño trabadización do sal. .. na provincia de
hipertiroidismo.
·
Pontevedra non houbo necesida- con aquela~campaña do bócio
llo . .Está demostrado que aquelas
Campañas contra o bócio en• Raioactividade. As camisas
de diso. Nós fixemos l:ln estudo ·s i, creo que foi un pouco indis- ·
persoas que se someten a un 'réxi""
démico fixéronse en moitqs paíincandescentes de tório, utilizadas
que se publicou en 1986 onde se criminada, ainda que, nalgunhas
me de alimentación moi forte, denos aparatos portátiles de gas, son
puña de ' manifesto que nesta zonas, estiveS\3 xüstificada. Ta- . ses desde os anos 50. A campaprímense e, até alguns, contraen
ña realizada ·aqui pareceuse moiradioactivas; segundo aenúncian
província a incidéncia desta en- mén podemos ver, ademais, os
enfermidades psíquicas. grupos ecoloxistas. O tório contido
to a esas... o tempo, o co5ecifermidade era inferior ao 5 por efeitos negativos. Ou, polo meO xeito de comer, o que comes,
mento e, incluso, a forma de que
nestas camisas é unha sustáncia
cento. 9 que representa que nos, que nós lle atribuímos a isa:
cando o fas, onde; son uns eleaxuden os meios de comunicaradioactiva natural cuxos átomos
aqui non existe 0 · bócio endémi·nos tres últimos anos a prevalénmentos máis do carácter. O coción , podian axudar a realizar
poseen case todos unha masa de
co, o que ntJn quer d!cer que non
da de hipertiroidismos que vimer, en estricto senso, é aportarlle
232 e·mitindo, fundamentalmente
haxa persoas que non teñan bómos é altísima. Sabese que can- · unha campaña moito máis cenenerxia ao organismo, todo o detrada, non. tan indiscriminada.
radioactividade "alfa"'.
cib, pero non ten unha frecuén-. do aumenta o consumo de sal
mais son cuestións culturais e soAinda·asi xa é positivo de que se
cia para consideralo un problema entre a povoación , persoas susciais adquiridas. As distintas .so· Estas camisas, usadas normalpreocupen por unha parte da nude saúde pública.
ceptíbeis poden desenrolar disciedades distínguense polos seusmente non son perigosas, pero o
trición.
o
Na campaña da Xunta 0 que fi- · funcións tiroideas. Tendo en
hábifos, até con certas conotAperigo aumenta de forma conside:cións relixiosas.
D
rábel cando se deterio_ran polo uso,
reduc índose a cinza.
O

'A campaña do bócio
foi <;Jemasiado indi·scriminada'

..._
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A

ved~r- abre

_con guerra
cde précios
A campaña marisqueira pon
outravolta a proba a resisténcia
dos ceifeiros do mar frente das
~ondicións do tempo, a situación
da cdlleita nos placeres de
· .,,
· beiramar e nos t;!Steiros das rias,
e os precios que marcan os ·
intermediarios. Este Outono ven
con fartura grande e- boa
calidade pero o problema:
céntrase no sistema de fixación
· de précios. Unha recén
apare9ida Asociación de
Comercializadores convértese
na notícia do primeir.o dia de.
labor co anúncio de que deixará
de comprar. Os mariscadores
ven neste embargo a intención
dos intermediários de
comercializaren o produt~ do
marisqueo furtivo sen a
intervención da Consellaria de
Pesca.
A resposta dos traballadores
.non ~e fixo ·esperar. En Ribeira
mariscaron só média tasa para
conter os précios. O exémplo foi
seguido por Arousa no segundo
dia e repetido por Santa Uxia ño
terceiro: Coma outros anos
levantáronse voces. .contra o
marisco importado que aproveita
a situación de mercado coa veda
· recén aberta para entr_
ar nos
circuitos comerciais e facer
competéncia ao de aqui. As
diferéncias de valoración e de
sistema extractivo danlle
avantaxe na competéncia.
Mariscadores, Consellaria e
compradores chegaron por fin. a
un acordo o dia 4 en Compostela
sqbre précios.
O

Reportaxe gráfica: DELMI ÁLVAREZ

·PR·EM 1·.0 -S'GALICIA ·DE.XORNALISMO 1989
Co fin de promoci_onar iodo o que ~ntribúa a profuridar na realidade galega, así como para-recompensar publicamente. o-labor que profesionais e .colaboradores dos medios· de comu~cación social veñen realizando neste senso, e .tendo en conta que no·présente ano as distintas institucións galegas lembran a· figura do poeta e e~critor· Celso Emilio Ferreiro, a Con5ellería da Pi-esidencia e Admiriistración Pública convoca os ·
4(Premios' Galicia .de Xornalismo 1989», de. acordo coas seguüites bases: ·
Primeira..:' Poderá1foptar a estes premios os profesionais que publi.
caran
eniit~n os ·seos trabanos en galego nalgunha publicación periódica, emisora de radio ou televísión galega, entre o ~ de ~o e o 25 de
outubro
. de 1989. .
..
Segunda.- Concederanse · sete premio!ii ordinarios de catrocentas
iDil pesétas cada un ( 400.000) e 9ous premios especiais de cincocentas mil
pesetas cada un (500.000) conforme á seguinte relación: ,
A) Premios ordinarios:
1.- Preníio 6 autor do ~ellor artigo.
2.- Premio 6 autor do mellor programa radiofónico.
3.- Premio ó'autor do mellor"programa de televisión.
4.- Premio ó autor da mellor información ou ~eportaxe política,
económica ou laboral.
·
·
. 5.- Premio ó autor~~ mellar infor;mación ou reportáXe
tontribúa -6 fomento da cultui;-a e o deporte.
6.- Premio 6 a1,1tor do mellor humor gráfico.
· .7~- P;emio Óautor da mellor fotografía ou reportaxe fotográfica. ·
B) Premios especiais: · ~
.
·· 1.- Premio 6 autor do mcllor artigo ou cenxunto de artigos s9bre a
·
vida e obra de Celso Emilio Ferreiro. ·
2.- Premio ó autor do mell<?r conxuilto de artigos oú programa de ·
radio óu télevisió~ que polas súas caractenstieas contribúa ~ difusión e
divu~gación do desenvolvemento científico e tecnolóxico.
Tódolos premios seráñ compatibles entre eles. O Xurado poderá
- valorar discrecionalmente a continuidad~ o.u frecú~l!_cia do labor· en cada

ou

que

"

-

'

~partado.

Terceira:- O prazo de presentación dos tr.tballos rematará o día Jl
de-outubro de 1989.
·
·

Cuarta.- Os traballos serán enviados á Dirección Xeral de Medios
de Comunicación da Consellería da Presidencia e Administración Pública, situada · no · edificio administrativo San Caetano, n° 1, Santiago de
Compostela. No sobre farase consta-la mención: Para os «Pernios Galicia
de-.Xomalismo 1989» e conterá a documentación seguinte:
a) Se o traballo se difundiu nunha publicación ~riódica, achega. rase un exemplar do xornal ou revista no que aparece, indicando cal é o
trabafio e ·a que premios opta, así como o nome e enderezo do autor. En
caso . de optar ó premio de fotografía, o autor deberá presentar tamén
unha rupia do orixinal publicado.
· Se o traballo se publicou con seudónimo ou sen asinar, cwnprirá
presentar un · certificado da empresa periodística correspondente que
acredite quen é autor.
~) Se o traballo se radiou ou emitiu pola televisión presentará unha
cinta co programa ou programas, indicando a que premios opta, así como
o nome e ender~ do autor. Presentarase tamén un certificado do director da emisora no que conste a data de emisión e mailo autor.
Quinta.- O Xurado para· a adxudicación destes premios presidirao
o Director Xeral de Medi~s de Comunicación .da Consellería da Presiden:cia e Administración Pública e serán membros:
-Dous representantes da l!mversidade d~ Santiago de Compostel~.
-Un representante da Real Academia Galega.
-U_n r.epresentante do Consello da Cultura Galega.
A~riando como ~etario, con voz ~ro sen voto, a xefa de Servi cio de. &ludios e Análises da Dirección Xeral de Medios ~e .Comunicación.
Sexta.- O veredicto do xurado farase público nun acto que terá lugar na primeira quincena de decembro de 1989,
Sétima.- Os traballos recibidos non se devolverán ·ós autorés. A Úi- .
· rección Xeral de Medios de Comunicación da Consell~ría da Presidencia
e Administrac:ión Pública reservará para si os dereitos de publicalos ou
emitilos.
· ·
·

o

Oitava.- As decisións do xurado serán inapelables e o premio ou
premios que este considere oportuno p~erán ser declarados dcsertos.
.
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O FIN ·DO SOÑO AMERICANO
O PAGO .DOS INTERESES DA DÉBEDA
DRENARÁ OS·.INGRESO.S DOS.NORTEAMÉRl.CANOS .
CARLOS FUENTES

~estes dias celebra aqui o seu centenário
. o xornal máis representativo do capitalismo norte-americano: o Wall Street Journal. Durante un século, o diário neoiorquino comparteu co público norteamericano
un soño. Chámase, precisamente, "the
american dream". E ainda -que Norman:
. Mailer, nos sesenta, usouno como título
dunha novela. sobre · a corrupqión e a violéncia, para a· maioria' dos norteamericanos consistiu en creer que a esta nación a
felicidade tíñalle. sido non só prometida,
senón asegurada. E a forma concreta s:ia
felicidade consistia nun nível de vida crecente, de maneira que os tillos viviran mellor, tivesen mellor educación, mellares
oportunidades, traballo, fogar, ingresos e
lecer mellares que os dos pais e os abós.
Hoxe, esa visión está mudando drasticamente e é o próprio Wall Street Journal
o voceiro das más novas. Un recente inquérito conxunto do Journal coa cadea
CBS revela que unha maioria de norteamericanos pensa que o seu nível de vida
está en descenso; 63 por cento creen que
viven mellar que os seus país, pero 70 por
cento creen que os seus tillos vivirán peor
que eles.
Entre 1946 e 1973, a productividade
norteamericana aumentou anualmente a
razón do 3 por c~nto. Hoxe rabuña apenas o 1 por cento e é a rnáis baixa do
primeiro mundo. Equivale á metade da
productividade da República Federal Alemana, a unha terceira parte da francesa e
a unha cuarta parte da xaponesa. O traballador norteamericano gaña hoxe case un
1O por cento menos que no 1972. Pero
consume máis que nunca. E para facelo
se endebeda máis que nunca. Por qué?
Para manter un nível de vida que ameaza
descer tan vertixinosamente como a productividade ou os salilrios, explica o Watt
Street Joumal.
No 1946 poucos dubidaban da -saúde e
o optimismo económicos do xigante norteamericano. Vencedor da guerra mundial,
con menos perda de homes que calquer
outro contendenle maior, coa sua planta
industrial non só intacta senón rebordante
de enerxia, coas suas cidades e a sufi organización democrática intocadas pola
devastación infrinxida a Europa e a Extremo Oriente, o povo norteamericano podía
creerlle a Henry Luce, fundador do império informativo de Time elife, cando proclamaba que este seria "o século norteamericano".
Esquécese que o pulo non só o determinou a guerra, senón a notábel capacidade, durante a Presidéncia de Franklin
Roosvelt, para facer frente aos problemas
sociais e chegar a unha conclusión: sen
unha clase de traballadores adecuadamente e.d ucados, alimentados, vestidos e
aloxados, non hai economía que sobreviva 'e compita. Abraham Chayes, o eminente profesor de Direito da Universidade de
Harvard, confiaba hai pouco en México a
un grupo de escritores: "Desde o Novo
Trato e as suas secuelas socíaís nas presídéncias de Truman, Kennedy e Johnson,
Estados Unidos negouse a confrontar os
seus próprios problemas. Ternos vívido a
ilusión de que vivíamos no .mellor dos
mundos e que os problemas automatica. mente, reso/verianse no naso favor."

·

.

empréstimos. Cando a barbulla. estalou,
· subiron ·as ·taxas de· intereses, baixaron os
préci.os do petróleo e os organismos ban. cáriqs xa non tiveron que reciclar dólares.
Chegou ·a hora de pagar as cantas da débeda e a ·dolarización. A América latina
im·puxéronlle todas as disciprínas imaxi.nábeis para reformar as suas economias e
pagar a · débeda. A Estados Unidos exi:.
míuselle de igual abriga: Porén, ninguén
· requeria, ou require, unha disciplina meirande que a grande poténcia norteameri.. cana.
·
· O governo dé Re?gan quixo deter a inflación, o decliye da producíón e o descenso ·do n ível de vida, a meio da rédu- ·
ción de impostas · e · do gasto social. A ,
· ideoloxia do supply side consistía en qbter, desta maneira, aumentos c;:ia produ:ción, o investimento e o a.torro. A realida-··
de é .que qs tres f¡::¡ctores ..:__ produción,
investimento e aforro- baixarón abruptamnte mercé á política reaganista. A ·redución _de impostds conduciu ao déficit
orzamentário. Este foi incrementado polo
- aumento dos ,g astos de defensa. Pero o
consumo, como ·resultado da r~dución tributária, a~mentou. A produqión non aumentou. As sumas .liberadas polós impos- ·
[¡¡ tos foron dar ao corisumo e ao incremen~o
~ cia débeda interna. A débeda de éonsumo
a. ascendeu
a 550 mif[óns .de dólares. A déifi
.
_. . beda hipotecária aos 1.500 millóns de dó~
_
.
.
.
.
, .
.
lares. A débeda por conceitos de fusión
Adeus. ao sono amencano. Compr~ despedirse d.o crec1mento constante -do n~vel ~e vida,
de empresas (mergers) a dous billóns. E a
acaecido desde a 11 Guerra Mundial. Na actuahdade o ·63% dos norteamericanos eren
d ,b d f d
t
d
b ·w
que viven mellor que os seus pais, pero o 70% crén que os seus fUlos vivirán peor ca _eles. -:; e e · a . e era1 a ou ros .ous 1 ons.

-,Q

TRABALLADOR
NORTEAMERICANO GAÑA
HOXE CASE UN .10 POR
CENTO MENOS QUE NO.
1972'

pério. do Mal Cando Gorb~chov, excusándose diso, privou aos Estadosl:Jnidos do
seu nemigo, a Adm.inistración Reagan afa-·
nosamente procurou e· atdpou ·nemigos,
só que cada volta máis pequenos:-Grenada. Líbia; Nicarágua. Nunca un nemigo
con máis .de cinco millóns de habitantes!
O matrir:nóhio de Polyanna a Nena Optimista e de- HopaJong, valente cowboy, .
prolóngase inda nas declamacións .d e
Dan Quayle: "So1J7os a envéxa do mundo.
.. Eu non coñezo· a moitos xaponeses, ale-·
máns, españois, italiano$ ou escandinavos que envexen o crime, a droga, a ír:1se- .
guranza, a decadéncia da infraestrutura, a·
má calidade· dos servicios médicos e a
ameazante críse da economía norteamericana".
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DEFICIT

· oRZAMENTÁ~R~IO~PE_S_A~

COMA UN XUGO AO
PESCOZO DA ECONOMIA
DE ESTADOS UNIDOS' -

A todos estés rubrós, e non ao aumento ·
· da produción, foron dar as súmas liberadas, pota reagonomia. O déficit orzamentário pesa coma un xugo sobre o pescozo
da economia dos Esytados Unidos._Como
financialo sen provocar._inflación? A me'io
de empréstimos estranxeiros. Pero o capital estranxéiro en Estados Unidos non viu
á constituir unha ·economía, senón a ~
reemprazar o - aforre intérno, devoradó .
pota débeda federal O capital estranxeiro
A ECONOMIA "VUDU"
.
é aforro europeu, asiático, latinoamericaQue su_cedeu?
problemas veñen de. lonxe e non todos poden carregarse sobre . no, empregada_non para producir. senón
as octoxenárias costas . de Ronald Rea- - para cubrir o déficit do orzamentó 'nortea'- .
mericano. .
gan. Lyndon Jonhson -criou uriha econoEsta ' é, precisamente, a "economía
mía de guerra.para vencer aos invencíbeis
'vudu", como caracterizou George Bush as
vietnamitas pero sen sacrificar a ec·oño- r~eas econó.m icas de Ronald Reagan dumia dvil e os programas, incrementados, rante os debates da campaña interna dQ
·de benestar social. Bombas e manteiga.
Partido Republicano, no 1980. .
A fórmula costou demasiado cara e iniciou
O resultac;jo foi que, ademais da débeda o desfase entre a produción é o gasto. No
· 1971, Richard Nixon recoñeceuno, -aban- interna que veño .de identificar, a debeda
externa norteamericana chegou nos anos".. _
doando as paridades fixas e 6 respaldo
d~ Re_agan aos trescentos mil millons de
metálico para a divisa norteam~r:icana . o
dólares e está crecendo a razón .de cen ·
soño golista de Jacques Rueff morreu e .
mil millóns de dólares snuslrd e ch~gará a
con el a ultima instáncia de Úd~ e equi!ícinc0centos mil millóns no 1990. E, a débrio mon~tário na posguerra. A OPEC debeda -externa máis · grande do mundo.
cidiu ~umenta~ os seus précios e reciclar Converteu a Estados Unidos, que no 1980
rapid~mente os seus dólares. Os bancos
era ainda a princi.pal nación acreedora, no
decidiron desfacerse dos dólares excesi- primeiro debedor mundial. O país disipo.u
J
yos prestánEJollos ás··nacións en desenro- . os· seus activos mun-diais. Estes son agora
A ENVEXA DO MUNDO? ,
lo. O Fondo Monetário Internacional dei- dun billón de dólares. Os activos estranxou de-· ser o que era, unha institución refó~
.
A visión do voltaireano doctor Pangloss xeiros en Estados .Unidos, en cámbio, son
guladora
da
estabilidade
da
orde
cambiáA Unión Soviética comprendeu e acei vivimos no mellar dos mundos posíbeis_;_
_de 1,2 billóns de dólares .
tou este ·descenso 'relativo. Contóu . para . . ria, para se conver:t~r. nunha axéncia de
uniuse á acción do· vaqueiro Hopalong
E se os activos ·se disipan, as débedas
iso . cun grande estadista, Gorbachoy. EsCassidy- todo o pode ~rranxar a forza. A
quedan e _só se poden cor~exir, afina!, a
tados Unidos non ten un grande estadis~a
meirande virtude da cultura norteamericaredución dos -n íveis da vida do
meio ·
DEBEDA EXrERNA
desde hai moito tempo. En tmques de enna foi a de ver criticamente ao seu país.
povo norte<:!_mericano: O impensábel. O
tender e facer entende·r os cámbios que
N·a prosperidade excesiva, esa virtude
NORTEAMERiCANA que máj,s vulnera o soño norteamericano.
ocorrian no mundo, Ronald Reagan, duamortiguouse. Esqüeceu que a prosperi· O, Wall .Street Journalnón se fai ilusións
CHEGARÁA
.
rante a sua longa p'residéncia, apelou aó
dade mesma era resultado de lexislación
ao respeito:. "O pago do interese sobre a
· CINCOCENTOS MIL
social ·e de reformas políticas que, a partir . chovinismo máis demagóxico e sentJmendébeéJa. drenará os .ingresos dos nortea. tal. Era o mencer en América era a última
dos se.te'nta, foro.n acusadas de ser a·cau-M-IL-=-LÓNS DE DÓLARES NO - mericanos .até ben entrado -o século vin- "
grande esperanza da ·liberdade ño mundo.
sa do relativo declive 'de Estados Unidos~
deiro ... " Engade esta salvedade "Particu.1990. É DEBEDA
: A..este resultábafles,. nouttas' palabras, di- To,do cámbio democrático. no. mundo delarménte se a productividade permanece
bera ser atribuíbel a.E,stados Unidos e ao
·- EXTERNA MÁIS GRANDE
f~?i! ollar o mundo, O~ norteamerica~ºr· ,é
baixa". ·
O .
seu exerpplo lumin9s<?s· Os ·nemigos era
certo, ·saben comprenderse ben a s1 proDO
MUNDO'
Bfecf)a
identificábeis:· Moscu, o comünisryio,_ o imprios pero carecen cas~ por completo de
intelixéncia sobre o resto do mundo. A bonanza da posguerra acabou por convertilos nunha nación narcisista, inteiresada só
en sí mesma; no resto do mundo, só para
saber que opinaban de Estados Unidos.
Nestas circunstáncias er'a difícil aos
norteamericanos entender os cámbios exteriores. Sobretodo, o paso rápido dunha
cómoda estrutura de condomínio a veces,
de rivalidade outras, pero sempre en bipolaridade cun adversário recoñecíbel: . a ·
Unión Sov.iética. Súpetamente, son os ·
próprios aliados dos norteamericanos Xapóri e Alemánia, os paises derrota~os
da guerra- quen maior competéncia representan e é onde doe: na carteira. Supetamente, os desq.grádecidos iberoame- ·
ricanos reivindican os direitos á autodeterminación, a non intervénción e o direito de
cometer os nasos próprios erros. Supetamente, culturas identificadas co "retraso"
reivindican direitos á autodeterminación, a ·
non intervención e o direito a cometer ·os
.n'osos próprios ·erros. Supetamente, culturas identificadas co "retraso" reivindican a
sua identid~de cultu~al como parte qa modernidadé: Islam, o Africa Negra, á India ...
· Súpetamente, as duas - superpoténcias ·
apárecen meri9s poderosas, máis relativas en todas as din'lensións. Máis vulnerámas internos
beis . aos seus próprios proble_
que a calql;Jer panta·s~al agresión desde.
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- CARTAS

t:u son tillo dun_repartidor autonomo de Butano. Meu pai xunto
cos seus 29 compañeiros, está
en folga desde hai un mes por
mor das represálias que contra
eles tomou a empresa Butavigo
Ltda. coa cómplice protección
de Repsol.
O director de ·Butavigo Ltda.,
José Ramón Nieto, pretende facer crer á opinión pública e aos..
usuários que a sua idea de meter
a 5 traballadores máis no reparto
só obedece á vontade de mellorar o servício de reparto de bombonas de -Vigo (zona Norte). lsto
é falso, xa que non lle seria rendábel eQonomicamente, e como
de todos é sabido, nengun em- ·
presário está disposto a perd~r
cartas, inda que sexa no beneficio dos usuários. Lago, que razóns hai nesta manobra? Só
unha: a represália. Este · señor
non soubo aceitar a sua derrota
.na anterior folga dos rep~rt;idores
e agora no nome de todos vós:
os usuários, pretende castigar
vilmente aos traballadores, corno
fixo o Mércores pasado (27 de
Setembro 89.) a meio duns gardas xurados que exerceron de
simples matóns ·pagados, que
mallaron nos traballadores cando.
estes pretendían dia~ogar co encarregado de Repsol en Vigo,
nos locais na Gran Vía viguesa.
O conflito non sei que fin terá,
pero serveu para que me fixese
yárias perguntas. Como é posíbel que se estamos en Democracia, un señor poida mercar a uns
matóns (gardas xurados) para
mallar nos traballadores? Como
é posíbel que se es~amos en Democrácia, a empresa privada
(Butavigo Ltda.) e o que é piar, a
· empresa pública (Repsol) se mofen e burlen dos traballadores?
. Nunha Democrácia hai traballadores ou escravos?
· Os e.mpresários desta dempcrácia só · reaccionan favorabelmente cando hai "leña"?
O futuro respostará ás r'niñas
pergunfas?
O

~

i

LUIS ALBERTO MU~OZ LUACES.
Filio dun· repartidor de·Butano.
(Vigo)

CONVERSAS A~U:-FPG
As pessoas abaixo assinantes,
como militantes -da Assembleia
do Povo Unido (APU), r:nanifestamos, ante a inf~rmagom aparecí-

da no nº anterior do seu semaná- dono duma linha i_
ndependentista
rio, o que a seguir pode ler-se:
e revolucionária (como ficou bem
1. A crónica referente a que "a- claro para quem o quijo ver tras
FPG mantivo até última hora os suce$SOS de lrijoa em Fevereiconversas · coa APU para fazer
ro deste ano, expulsando ás peslist?S conxuntas" nas próx.im.as soas pretendidamente implicaeleigoes gerais é radicalmente das nos factos e fazendo urna
falsa. APU decidiu nom conco- valorizac;om dos mesmos abertarr:er aos comícios do 29-0, e mente apolítica _e pequeno-burcómo tal nom estabeleceu con- - guesa, ~ forgando mecanicaversas com· ninguém senda, por- mente e por medo a paralisagom
tanto, a .citada "informagom" do projecto frentista). lgnoramobem urna aprqveitada intoxica- lo, duplamente surprendidos, se
c;om por parte da fonte á que SE! ternos em canta que toda actituacudiu, bem urna · intencionada de revolucionária exige urna teofalácia deste periódico; como faría da violenci_a como réplica á
_lazes forom, com anterioridade,
opressom. E, portanto, concluítodas. ás referencias espelhadas mos .que essa organizac;om está
neste meio tais como as qu~ afir- condeada a curto prac;o a optar
mavam: o boicote de APU no 25 entre a oferta independentista,
de Julho ás mostras de solidarierepresentada hoje pola APU, ou
dade com a conseqüente luta do
regressar ao seu ponto de parti_pov'o trabalhador basco, a pre- _ da, no marco do autonomismo
tensom de APU de manter unisocial-democrata, representado
dade ~e acgom como PCLN (ou _hoje polo BNG e PSG-EG . .
FPG), ou aquila que há mais de
3. Finalmente, denunciamos
dou méses afirmava a celebrapublicamente a utilizac;om oporgom da Assembleia Constituínte tunista e hipócrita que fixo nos
-até agora .nom celebrada-:- da
días pasados o PCLN/FPG na
. nossa organizagom.
·
apresentac;om, aos meios de co2. Ignoramos, sinceramente, o
munica9am, das suas listas eleclugar que está disposta ·a Qcupar torais ao incluirem e resenharem
a FPG no mapa das fem;as políti-. expresamente supostas vinculacas galegas diante do seu fung9es -anteriormente negadas
cionamento fracciona! e selectivo
até a saciedade- dalguns dos
-no campo antirrepressivo; e tras
candidatos/as com a organizao seu manifesto e expreso aban- .9om militar EGPGC. Assim po-

Clinica Médico Dental
e

N. Alvarez Santamarina
E. de Fr.utos Martínez
(Medicas Estomatólogas)

PROTESIS-PERIODONCIA-ODONTOPEDIATRIA
. ONDONTOLOXÍA PARA A SAUDE
Asistencia por Seguros Privados ... IMECOSA, SANITAS, etc ...
Consulta Diaria: 10-2 e 4-8
Avda. da Florida, 9-3" - Teléf. 20 58 85 - 362 JG Vigo
\

...

fodida realldade e puxo-se a
despotricar contra ela misturando, confundindo, efeito con causa, excepción con regra.
Mais o que me doi hoxe, como
militante
do Alén, non é a opinión
JÚLIO SEJAR (Membro de APU. Exde Celso Emilío porque el xa foi
membro da Direc~om de Zona
Corunha da FPG)
contestado polos coterráneos do
, JOSÉ MATO FONDO (APU)
seu tempo e porque e·I foi un filio
CARMEN VIDAL (APU)
máis dunha realidade ben fodida
.{OSÉ ANTÓNl9 LOUCAO (APU)
ALVARO J_ VIDAL BOUCAO (da
-colonizada- e dunha conxunCoordenadora Nacional APU)
tura dura -guerra civil-, cirBEGONHA LEMOS MALVAR (APU)
JOSÉ CALVO RÚA (APU)
cunstáncias vivenciais que non
deu superado nen racional nen
UNID~DE NACIONALISTA
emotivamente, segundo os indícios. Non, o que manca hoxenAnda todo o mundo a pontificar
dia é a atitude dos que acreditan
co'n "iso da unidade nacionalisou comparten a tese celsoemiliata". Que o faga Camilo Nogueira,
na de que a emigración galega
dicéndolle aos militantes do BNG
na América foi, é, unha cava de
o que teñen que facer ou non, o
reaccionários. lsto é grave, é un
que pensan ou deixan de pensar,
insulto para todos os emigrantes,
non me estraña nada, coñecennon só os de ultramar.
do o seu talante autoritário, sofrilnteiren-se xa! A xente foi, e
do en tempos dos que el agora
vai, á Emigración a gañar o pan
non se quer recordar.
e a dignidade. Uns poucos fixeO que máis me surprende (surron cartas. Todo se fixo a un preprende?) é que tamén haxa ouzo impagábel: deixar de Viver; si,
tros que se suman aos coros de
de Amar, de Traballar, de Loitar
Esquerda Galega afirmando que
e de Morrer no próprio país. Toas únicas ideas válidas son as
dos sempre coa auséncia da Pásuas, absolutamente privadas e
ao Lombo. E catro desleigatria
paridas para a sua própia galería_
dos do caralla son excepción e
A maioria destas persoas, elinon fenómeno social.
m ínase asi a surpresa, non miliParece que se esquece por
tan en nengunha organización e
parte dalguns sectores da intelli-non se distinguiron nunca pala
gentsia que mercé aos exiliados
sua militánoia activa. Son os
económicos entraron na nosa
"pen·sadores de pubs e cafetes"
Pátria ideas e diñeiro: O anarque falan galega cando lles conquismo, o marxismo, a fundación
vén e con quen lles convén,
de organizacións patriotas foron
agardando por un pasto na Adnadas e/ou apoiadas afervoadaministración ou unha bolsa para
mente desde o Alén ultramarino.
facer un libro.
Cartos para a família e para cobiGastaron sempre estas perxo -inda que só fose o derradei. soas dunha uniformación que eliro, carallc:r- viñeron da Emigraminase calquer tipo non xa de
ción americana.
enfrentamentos, senón de dife-·
Unha causa é que alguns esrenciación, para, deste xeito, pocritores de hoxe "esquezan" o
der sentir ás suas anchas e acofenómeno social que foi e é o
char a sua desidia e o seu egoísexílio económico e outra que nos
mo: a sua falta de compromiso
alcumen de reaccionários. Fuco país. O caso é buscar disculmos ágrafos pero non parvos. E
pas para manterse nunha posilago, como se fundou a Acadéción "equidistante" de todo e de
mia Galega, como se edítou Fotodos; ainda que si, fustigando
llas Novas, como se estreou "Os
ao inimigo, que son aqueles que,
vellos non deben de Namorarse",
coa sua conduta, lles están
como funcionou o Consello da
afeando a sua cara bonita de
Galiza, como saían ao ar as ené"unitários desencantados".
simas emisións en galega ...
Eles fan como se estivesen escomo???!!!
peranzados e, seguidamente,
Estou farto de tanta mentira.
frústranse porque os demais,
No alén tamén se loita -onte e
que tamén podaremos opinar,
hoxe. Doi, doi que nos alcumen
- non fixemos o que eles pretende reaccionários señores que end~n.
O
dexamais coñeceron a verdadera
ROBERTO PEREIRA
faciana do .exílio económico ben
(A Coruí\a)
porque a Emigración foi un paso
CELSO EMILIO
ocasio!1al para eles ou ben porE A EMIGRACIÓN
que tiveron uns postos de traballo alonxados dos asalariados ex
Lendo o especial de ANT sobre
polo capital -Celso
plotados
Celso Emílio Ferreiro tremei
Emilio pertenceu a este dobre
como non lembro: estou canso
mOO,elo.
de que se despotrique contra o
se hai algo que non aturo en
irmao e non contra o opresor,
ninguén son os laios ~ Celso
que se acuse á yíctima e non ao
Emílio sempre estaba nela: só
· v~rdugo.
. hai que ollar a correspondéncia
Para min Celso Emílio é un ferepistolar recollida no especial de
moso e grande poeta; pero enANT._Xa sabemos que a Realidatendo que foi un grande poeta
de -a do Aquén e do Alén- é
abstracto que idealizou e laiou
fodida pero hai que luxar as
realidades por mor da sua actitumaos: Loitar! Os que non teñan
de · vital: pesimista. Esta atitude
azos ou se sintan cansos que
levou a·celso Emílio, en relación
non despotriquen contra uns hoao exílio económico americano,
mes e mulleres que emigraron e
a ver só exemplares noxentos,
que con máis ou menos .instinto
sen ollar, en troques, o esforzo
polític-o levaron, e levan, a Galiza
patriótico, o anseio garimoso, o
aóarón seu e que. con tanto saespírito sempre. en Galiza, a dor
crificio material serviron, e serfonda da ausénciá da Pátria."..
ven, ao País. Os :"anan9s" non
Quer dicer, non viu a vida estravos··son os emigrantes, son-che. gada xa que mirou o exílio ecoD
vos outros.
. nómico como un pequeno-bur- ·
gués que previamente idealizara
ANTóNiO LIZ VÁZQUEZ
. .
(Madtld)
. o Alén e despois, claro, topou a
derám explotar essa imagem de
serem a H.B. galega, quando a
mais recente realidade histórica
do nosso país tem demostrado
triste.mente· que nom é certo.
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Billy Bragg
'A nova- éanción política ~- unha ·;reacción .co:otra q: ·eonser\raélµrlSnio'
• GONZALO VILAS

Ión e - nós fixernos; fornes ali,
,plantamos a bandeira e dixernos
"agora ternos isto, esta xente
perténcenos". DebeÍíamos 'marcar esas 9.atas con respeito . non
celebral9s¡ para os índios foi ·o
fin. .
·

Billy ·Bragg, o cantautor
londinense de 31 anos'
militante do Partido
LabÓrist·a e· asíduo participante en _
concertos polos
rilineiros folguistas, -por
Nioarágua, ou en festas
como a portuguesa do
"Avante", pasou por
Santiago despóis de tela
xa feíto por case todo' o
mundo. Non moi
canecido por estes
pagos e si rnoi popular
no Reino Unido como
frecuente ·portavoz de
diversas causas sociais
e políticas, este
cantautor á vella usanza
ten unha ampla
conceición da canción
"política", pero
conectou de contado co
público, a pesar (ou
gracias) ás suas
xenerosas introduccións
faladas _ Nada amigo de
entrevistas, unha vez
que cedeu amosouse
como un afábel
conversador, lomee de
calquera "tic" de divo ...
Cre que despois da mus1ca
dos sesenta e o conservadurismo dos oitenta 'e stase a
dar un rena.:;cer da música
de contido social?
Si. a nova canción politica é
unha reacción contra do conservadurismo. este non pode existir sen que se dé esa resposta.
Mais, pensa que é un "revival" forte?
A música política nunca se ten
ido, só estaba agachada; pero' a
~ente volve mirar para ela e a
política. porque a músir:a das
·listas de éxito e moi aborrida ...
lso dáse na Gran Bretaña ou
é un fenómeno inundial?
Refírome a Inglaterra. por causa
de Margaret Thatcher; nalguns
sitios corno Norte-américa non
se dá moita expresión de ideoloxia política; é realmen~e incrível
que non se inte~esen pola cousa
política, tendo á Chapman, a
Michelo ,Shocked ...
A qué cantantes incluirla
neste renascer?
· MÍchelle Sho~ked, Tracy Chapman non ·é rnoi polítíca, pero sobretodo Shocked, e mesmo algo
.do de Bruce Springsteen desde
un ángul~ polí~ico .. :
Considera "político" a Bruce?
·
·-8i, nun senso moi amplo e amer:icano, el ~ ~polítfco ; éo,
Parécelle · posíbel para -un
cantante de masas dar · a coñecer a sua música cónservandÓ unha certa autonomía
frente ·ás multinacionais do
r disco?
. Confiq niso, porque gósto de
pensar que eu a teño _Cando .fir7
·mas cun s~lo c.liséógráfic~ fas un ·

Está preocupado polo problema índio?
·Preocúparne o imperialismo : o
británico, o español, o _america ~
no, o soviético . Todos eles fixeron causas terríbeis · en : nome ·
dos seus reís e raíñas, e nengun
pode :rnirar.o s~u pasado con º1'
, gullo: Nós usárnos o imperialismo Jilara alimentar a revolución
. industrial, os españois b_aseárono ·no cristianismo. péro a avaricia foi sempre ·a mesma. Os españois-fixérono "ben" na Arnéiica .do XVI, nós flxémol; "ben"
na India ...

'NA GRAN
BRETAÑ_A_H_A_I_ _

• A actriz galega i..uisa
Martínez foi : convidada ·
polo Centro Dramático ·
Andaluza para traballar corn9.
· protagonista na obra "Ligazón"
d~ Valle-Inclán . O CA'¡', con
sede en Sevilla, programa para
este· Outono un espectáculo ti~
tulado "Valle x 3''. baseado ·en
textos do "Retablo de _la avari- .
.cia, la lujuria y la muerte": "La
cabeza del Bautista" , "Ligazón"
e "La Rosa tle Papel".
Un total de 12 actores e actri:
ces, seleccionados atravcés de
diferentes próba9 realizadas en
todo ·o-:Estado, participarán nest~ espectáculo que contará ca
cenógrafo catalán Andreu Rabal
e que estará dirixido por José
Luis Castro, José Maria Rodríguez _e Antonio .A ndrés Lapeña. A estrea está prevista en Sevilla para comezos ·de NoverrÍ.ebro, e na xira posterior prevista
a compañia do CAT pasará por
Galiza:
D

UNHA CENSURA
MOI SUBTIL.
NINGUÉN ESTÁ
PROIBIDO, PERO XA
SABES: .NON É

'SE EU FOSE AO
CÁRCERE A MIÑXCOMPAÑIA DE ·
DISCOS DIBIA BIELY

BRAGG EN PRISIÓN,
COMPRE O SEU
NOVO ÁLBUM
compromiso, que eu teño que
cumprir coma ti os teus' de xornalista ·pero eu os estabelezo
nos rneus termos,. .. eu non son
uri "Fausto" .
Que pensa dos grandes concertos be~éficos tipo "Live- .
Aid", son ·positivos?
Positivos, son -positivos .· Coidó
que é erróneo pensar que "LiveAid" vai campiar por sisó, pero
é bon que o. maior número de
xente se irriplique .
· '
Non -Hes ve nengunha desvantaxe, non son unha. publícidade grátuíta? ·
Si, son xigantescos escaparates .
Pero a publicidade que os cantan tes obteñen permite que
existan os conc.ertos. Cando nós
usamos t;l-rnúsica "pop" para .dar unpa mensaxe. politica, ao-tem. po a indústria ten de vender os
Sl,IS discos, asi que cand9 tentarnos facelos políticos eles teñen
que os venQ_ér igual. Se eu fose
ao cárcere palas miñas ideas en
Inglaterra, a miña compañia de
discos seguiría tentando ·vender; , dirian "¡.1;3illy Bragg en prisión, compra o seú novo album!". É ásí a causa.

Cómo e o seu público, está
moi ligado-ao Partido Laborista?
~
Non , é máis amplo, non qu.ero
ql}e o meu público sexa -un pequeno grupo, quera que sexa
extenso . Teño seguidores do
lado consenlador.
.Ten tido algun problema polas suas cancións, aparece
con frecuéncia na TV?
' Na Gran Bretaña hai unha censura rnoi subtil .. Ninguén está
proibido, pero xa sabes, dinche
sirriplesrnente "non é · comercial" . Eu aparézo con irecuém:ia
na "tele" pero noi1 cantando, só falando ;.lévaiune aos programas
a falar qe política, de rn0sica,coüs.a deste tipo .
Vostede ven de facer un programa na América do Sul,
que pensa sobre a ·celebráción do 5º Centenárió?
O de Colón? Penso que está moi
mal. porque non Colon 'por si
mesmo, pero os_ que viñeron
tras del (españois, portugueses,
ingleses, alerriáns .. ,) fixeron un
terrível acto 'de xenocídio sobre
os índios; do .Sul .e do Norte
Penso qú.e non deber-íarnos estar
celebrando tal cousq. Direiche
algo: o ano pasado celebrousf:l o
bicentenário · do descobrirnento
·de Austrália polos ingle.s es . E
para min, o único bon daquilo
' veu dun aborixen que chegou
no seu bote ás costas mglesas,
e dixo "estou a descobrir Ingla-·
:terra para o pavo · Aborixen :
plantou unha ·bandeira ~ dixo
"agora Inglaterra p~itence ~os
aborixes". Isa foi o que fixo Co- .

•Subteira.pean Kids son o
exemplo c;luh grupo que con
· todo en cémtra .é capaz de con.verterse na banda .de Hardcorel ·
Punk de Espafi.a máis coñecida
en Eurqpa'. e . á vez sacar· dous
COMERCIAL'
discos, un deles auto-produci- .
· do. Detrás de todo isto hai o traballo constante, a colaboración
Coñecia Galiza como ~ación,
do grupo en miles- de -fanzi.Ils, -.
sabia da sua língu~?
tanto da ·península coma d.e
Non. -só a coñecia cómo uriha
todo o mundo ... O constante derexión -do Norte español (e pido
sexo de superar estereotipos do
disculpas). Alá coñécese a idencal este segundo disco é fiel re·ridade nacional do País Basco,
flexo. Unha coidada apresentae tamén a catalana; daqui soan ,' · ción- e deseño que rachan con
Coruña ou Vigo , pero porque totoda _a tradición ·"cutre_do punk
can á nosa história "gloriosa"; a
de por aquí; unhas letras cun
das batallas de Wellington. As
grande fondo persoal, letras_qlie
derrotas nunca as estudamos ....
fala qa raiba, da impotencia que
todos sentimos ás véces , ou
Dicemoslle ~e. por aquí tarndun
cidadán exemplar atrapado
pouco .. e esta última cuestión
Ílun círculo. vicioso de monotodalle pé a Billy a perguntamos
nia e productividade ... letras en
rola história galega e· de Santiaxeral ,que escapan do fácil e ingo, de onde lle charnou a atenVitan á reflexión. A música se- _
ción que fose -"máis .vello que
gue a liña do seu.anterior trabaMadrid", perguntou polo pasado
llo: "Los ojos de la Víctima" ,
·celta do país, que adiviñot.i nun
.Hardcore americano con forte
paseo potas ·ruas e escoitando a
.· influéncias metálicas. Este novo
música das tendas de souve·:1.p dos S.ubterranean chamado
nirs, e inquiriu se "Franco nas"Hasta el ·final" seiviu p·a ra que
cera aquí", porque · vira ·ne.s as
a independente cátalana "La ·
mesmas tendas · chaveiros coa :
Islá de la Tortuga'.' se estrease e
sua efixie. ,
agardernos que a causa non
Inteirésase ,igualmente polo
.
·quede
aí xa que están preparanpapel galega na guerra ·civil, un
do novós trabalios!! ! Subtérratema que, como a calquer ·¡·pronean Kids "Hasta el final". Á
gre" europeÚ, 'apaixónalle. E re·
venda
no Bar Uft ! de Vigó '(Rua
mata .dedarándose fervente ·
do Pracer 19. Babeo.)
O
"fan" do F.C. Barcelona, por ·.
simpatía cos cataláns "porque
non queren ser: españois, queren ser c;liferentei;;, e.esa diferéncia fainos ser europeus; Madrid ·
en cárrlbio é unha cidade da
que n.o n gosto; é demasiado.·,.
centralista".
.D

,.NOS USAMOS O _
·IMPERIALISMO
PARA ALIMENTAR ·
A REVOLUCIÓN .
INDUSTRIAL, OS
ESPAÑOIS
BASEÁR- _O_N_D_N_O---'--CRISTIANISMO,
PERO A AVARÍC_IA
__
FOI SEMPRE A
MESMA'

• .Arte obscena. Un 'comité
~ formado

por cinco mernbros da
· Cámara de Representantes ' e
·sete do Senado dos Estados
Unidos, votou a pral dunha resolu'ción que proibirá a donaciónde fondos federais · a . obras de
arte . que se poidan calificar de
. obscenas. A resolución ten a
sua orixe nunha proposta pre·sentada perante Cámara .AÍta
en Xuño polo senador_republi-' ·
. cán Jesse Helms, que piopuña
embargar a subvención de to.d as aquelas ·obrás que_puidesen
ser consideradas. indecentes ou
denigratórias . No· caso de· ser
ratificadá, a lei permitirá intervir ·
os fondos Fundación ·Nacional
para A(tes (NEA) para o que
unha comisión considere mate- -

a

riais obscenos

P
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CULTURALV .·

Arriba á esquerda Mural
Díptico (1961), abaixo Mural
· Díptico fragmento (1961), e á
direita Sinfonía en mar maior.

URB.ANO LUGRIS
FERNANDO M. VILANOVA

Urbano Lugrjs: aparece no cenário da arte galega contemporánea como un p ersonaxe atípico, posuido tal vez.daquel reuto
norteiro que siñificou a alguns
pe:rsoeiros do noso Cantábrico
nos comezos do_ século (Maruja
· Mallo, Imeldo Corfal, Hildelgar.den ... ) ·-Fillo do académico MaIll).el Lugrjs. e· dunha coñecida
pianista, levou o nome de pia
coma hornaxe ao seu tío Urbano
Gonzél~z. illistrador e retratista
de p rincípios de século ; Iiesta
converxéncia familiar. Lugris , vai sér -persoaxe central , onde .
se mergulla o virtuosismo, a re-.
tórica e a imaxinación que estabelecerá unha lenda en cada capíduo sempre· cheo qe proviso-·
riedade .
Formouse a s ua mócedade no '
Madrid pre-republicano a qnón
daquela fámosa Residéncia que
miraria tomar carpo a homes
como Lorca, Buñuel ou Salvador
DaJí. · Serán . contacto-s que dalgun xeito deixarán unha impronta definitiva na p ersonalidade dun Lugris actívista d·a 'i n~.
quedanza e que rende cÚlto
desde a bohemia a un vedettismo persoal.
O ultraismo será o ponto de
arranque do seu conceito a rtístico , ponto de referéru::ia no que
s~ . apoia o · m undo. smrealista
posterior. A poética de Cavaffis
e Alberti , 'a proxección mé tafísi' ca e mariña de ribeira do su rrealismo mediterráneo ancora do na tradición cretens.e, son eixos cardinaís que LugriS' extra~olará cara Galicia coa linguaxe
de actualidade que supuña nunha época de forte distanciarnento cl,lltutal.
·
Na Gálizq,- os contactos con
· D~_este, Fe rnández del Riego e ·

.Cunqueir'o<no Van impedir .qu e
se aliñe a carón dunha opción
europeista redentora d~ anacron.ismo pala via da importación
de fó rmulas estéticas. Mentres
tomaba · corpo no naso país 0
mqvirnentq renovador 'dos "Novas", Lugris proxecta o seu tra ballo na. revista .'A tlántida continuadora en ideais da t amén coruñesa Alfar. Se a re.vista Nós
supuxo a ct:istalización de toda
a fervenza · anovadora que po-

-'l:UGRIS VAi
SUPOÑER CO PASO
.DO'--TEMPO UNHA
,CONVEBXÉNCIA
COA pESCUBERTA
DA 'POÉTICA DE
MANUEL ANTÓNITS'

tenciaba o movimento galeguista denantes da Guerra, Alfar foi
a conexión cosmopolita , o nexo
coa vangarda sen recalada, actualizadora de fórmulas e divulgadora do quefacer "divino".
Nestas coordenadas Lugris
vai supoñer. co paso do tempo
unha converxéncia posíbel coa
descuberta da poética de Manóel António . A sua obra sofrerá
unha lenta metarnorfose que
gradualmente se aproxima aos
perfís at,lánticos. Martin Codax
do mar de Vigo, as Cies solitárias e o cheiro a brea que se
presinte de~de cada xanela asomada ao Berbés, formarán concerto coa nostálxia dun mariñeiro en tena arreciado de lembranza e de símbolos. ,
·
b ponto álxido destas novas
circunstáncias aparecerá refrexado nos seus cadr.os "Habita. ción dun vello rx_lariñeim" (1945)
e "Anticuárib do porto" (1946).
Hai unha pretendida íntencionalidade de superarse a si mesmo cunha técnica de grande
pulcritude. con acabado porcelánico, onde os símbolos acaden .
o seu máis amplo exercício narrativo. O modelo relamido dos
volumes, os perfís de meticuloso
proxecto e ·un ambiente diáfano
envol to na frialdade cromática,
desnaturaliza n a escena para
f~rmar pa rte dun p re·s entim en- .
to.
Pero ·este proceso 'non só será
. un prp.nte xarnento ' temático ou
de form a, senón que a ~ór xogcr
un importante papel na afirmación dos contidos. O mundo flamengo e holandés toma corpo
nestes exercícios .coa apoloxia
do espácio aberto como instrumento, en gianaes celaxes, as·'
.· nubes ameazantes e a sinfonía

antoxadiza do Bosco ou Brueghel.
Hai un efecto principal en Lugris, coincidente con moitos
mestres do surrealismo : o aspecto cenográfico como argúcia
para introducir no espectador
códigos identificativos É este
un perigo que fai que moitas veces a sua pintura se aproxime
gratuitamente á ilustración con
esa proliferación de bandas iluminadas que van delimitando
espác1os de cartón pedra . Este
"trompe J:oleil" está dirixido
muitas veces con acerto , moti vando o tema e aproximando a
traballos continuadores como o
de Granen e incluso Lodeiro.
A pintura de Lugris faise co
paso do tempo máis plana, buscando o efecto no contraste de
tonos e na seg.uridade do trazo
gráfico, constante soporte da "
cór. É o momento onde aflora un
coriceito metafísico que xa non
pode ocultarse na retórica literária dos símbolos e das formas
para perpetuarse n unha nova
dim'ensión do ttascendente.
Aparece entón un emparentatnento con Chirico nos aspectos
fo rmais dos ternas ainda que o
pintor ga lega· rnanterá sempre
un prin,cípio de fi delidade a si
m esmo .
N aif ou 1 surrealista, yocación
de soños incompletos ,. Lugris
expresa· ªº lqngo da sua obra un
senfin de referéncias que o sítuan nunha plataforma de difícil
acceso. O mundo rnedieyal, a
provocación do kistch e o inaugurador dunha bohemia pictórica carente de precedente ' só .
poden . explicar unha parte da .
sua heterodóxia criativa que se
aviva nas"iris nacaradas da:s.'Ca ~
racolas.
D

GuieirQ
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E1Jioamericana de
gravado ·
Boa xestión
e má dixestión
A Galeria Trinta de Santiago e
o Ateneo de Ferrol mostraron
durante o mes de Agosto a exposición -concurso Euroamericana de Gravado, tras se1 exi bida na cidade da Coruña e ou -.
tras localidades da província,
que recollia cen obras duns trinta artistas, oferecendo unha. visión globalizadora e tensa do
horizonte do gravado contemporáneo _
Do ponto de vista técnico
aparecian representados case
todos os métodos de traballo,
desde a máis remota xilografia,
até o máis vangardista augaforte fotográfico, tamén os formatos oferecian unha ampla gama
dimensional , abundando as
obras desenroladas en grandes
planchas e as propostas plásticas pasaban do lirismo intimista
do brasileño A. Lu1z P1za , ao expres1omsmo roto do mexicano
José Luis Cuevas ou a irania
bufa e provocadora do 1sraeli
Mordecai Moreh . Tamén xeneracionalmente aparec1an con frontados valores consolidados
como Hernández PiJuán ou Gmnovart con valores ernerxentes
como a danesa Doris Bloom . Así
pois , unha oferta heteroxénea e
eruiquecedora que deixa constáncia da permanente actuahdade do gravado, por canto
aporta ao mundo da plástica esa
especial sensualidade do proceso de acomodación do papel e
a tinta, e esa xeneral vontade
non especulativa, con meirande
proxirnidade ao cotián que caracteriza á obra gráfica .
- Un aspecto destacábel de Euroamericana de Gravado é que ,
na sua fase de concurso, prémia
e convida ao artista elexido a
traballar durante un breve espácio de tempo na cidade de A
Coruña, propiciando a relación
deste cos nasos criadores . Nesta ocasión o artista premiado foi
o norteamericano Miguel COndé, gran mestre do gravado e
pintor ensimismado que, afianzando no clas1c1smo renacentista. convoca a todos os mitos do
devir humano. Laborando con
espác1os dinámicos, gamas de
cores matizados e ferreamente
harmonizados. consigue un producto moi pautado pola razón e,
ao mesmo tempo, de cálida e
evocadora .
En fin, unha positiva iniciativa do Centro de Gravado e da
Deputación da Coruña á que de- .
sexamos e augurarnos moitas
primaveras. Doutro modo ben
distinto haberia que valorar a
confusa e, ainda hoxendia, vacilante traxectória de Ateliers
Roma-Compostela . Exposición
anunciada corno estrela da temporada e que se converteu nunha chea de despropósitocs aos
que non se ve fin .
Unha vez deixada constáncn1
da calidade de boa parte ·da
obra exposta, especialmente a
de Nunzio di Stefano que, nun
camiño de síntese .da pinturaescultura, recupera os conmovedores signos- ferida de Lucio
Fontana e estabelece un código
próprió , frío e matérico. E por
parte dos galegos hai que destacar. de novo, a obra do escuJtor
Paco Leiro que, desde os seus
firmes fundamentos de tallador,
aborda novas e arriscados proxectos, próxírnos
conceitualismo. Entre os aspectos _o bviamente negativos hai que sinalar
a uniformid~de da proposta ita~

ªº

afast;~r-se (ou non quer). ~ por
isa, repetimos ; son c¡:rntos e
acolledores, abertos e arnáveis,
e exquisitos. E son exquisitos ·
porque están escritos con ale- ·
gria (con entusiasmo) e con dar.
O .entusiasmos está naqueles
adrais en que Filgueira lemb.ra.
A dar .. no re cor do dos arriigos
mortos, .amigos que o leitor ca-·
ñecer$ e, sobretodo, . recoñecerá
como seus tamén, ainda que
nunca os vise cando eles vivían.
Os adrais, lago . xa de cinco
volumes e esperarnos que continuen por rnuitos anos , entraron
xa no panteón das letras gale- _
gas. Como os ' . Parladoiros'' de Otero, como os artigas non recollidos (por. que?) de Cunqueiro . Son, cada un déles, obras
mestra en si. Pequenas informacións que se fan vida. Pequenas
vidas que entran en nós. Dados
espallados que recolle- autor
para estudosos (ou para ' -curiosos) como pode ser '.'A anto~oxía
galega de .Casal", ou "Os nomes
dos ríÓs ", e ~acima de todos os
· dedicados ás letras- "Autopoética de Otero Pedrayo 1936" e
"Liérmontov en Rosalia". E hai
os artigas para a xente do c.ornun, para aquel que nunca leu,
nen a Rosalía nen a ninguén.
Son os que falan dos lu'g ares ou
da festa. Son os artigas sobre
aquelas c_ousas que vemos diante nasa e non reparéµnos nelas
até que ven o escritor de raza e
no-las mostra, cauto e prudente,
para que non e alporice ninguén. E hai evocación dos amigos martas e hai, éomo bon coñecedor de Santiago, os artigas
de ·Compostela.
Son os Adral de Filgueira livros para levar sempre na mala.
Para ler nunha viaxe, para ler na
consulta do médico, e para relér
sempre. Artigas eruditos (sen
aparato de erudición). sempre
interesan non só polo que di, senón polo estilo do escritor. Expositivo, sinxelo, amáveL É nunha palavra, o estilq do mestre:
Joan M;aragall Ouer .dicer, o
verbo criador que -brota da tala
popular, a que usa --€ que ben!
netes tempos de escritores tecnolingüístas_:_ Xosé Filgueira
Valverde.
D
XGG

o

Miguel Conde. El Gran Ícaro. Aguaforte, aguatinta.

liana, consecuéncia de ser todos
os artistas parte da "cuadra" do
galerista suizo O. Triebold, confundindo a posíbel complexidade da nova arte romana cunha
visión limitada e sectária _ Para
os artistas galegas a causa foi
pior, se cabe.
O plantexarnento irlicial que
pretendia recoller "dossiers" da
sua obra para ser estudados
polo cornisário A. Bonito Oliva
e , tras pasar polos seus estudos
(Ateliers), concretar a seleción,
converteuse nunha filfa , recorrendo de modo simplista a elexir a alguns dos artistas galegas
con meirande implantación comercial _
A montaxe da exposición no
Museu do Pavo Galega tamén
deixaba patente un agrávio
comparativo, mentres que obra
dos artistas italianos estaba
coerente e dignamente pendurada, a dos criadores galegas
mostrábase
descaradamente
descoidada : a pintura suspendida dun lamentábel estaríbel,
boa parte dos cadros ekpostos a
un sol rigoroso, as pezas de
Paco Leiro perdidas nun recinto
cheo de trastos e as fotografias
de Vari Caramés penduradas
sobre esculturas, abandoadas á
sua sorte, do desaparecido Mon
Vasco e de Silvério Rivas. Só
unha frase resume esta situación "escravos fóra , escravos na
casa" . O derradeiro acto desta
traxédia ainda está por resolverse . Confío en que a preséncia
dos artistas galegas e italianos
no Círculo de Belas Artes de
Madrid iguale aos iguais e desfaga o maleficio. Os responsábeis de Artes Plásticas da Xunta
tragaron un cebo envelenado
nesta proposta e a dixestión se
está facendo irnposíbel.
O

grande erudito que coñece adrniravelrnente Santiago de Compostela, que escreveu livros mui
apreciáveis e 'é facilmente accesível , invariavelmente amável.
· É, ademais un profesor (de literatura) rnui apreciado. Neta p·eninsula há demasiado desamor ,
_unha excesiva indiferéncia pala
vida provincial. Mais é un feito
que frecuentemente encontranse persoas admiráveis (... ) O señor Fiigueira Val verde é un
grande erudito, cauto e pru ente , home acolledor, aberto e
dunha sociabilidade exquisita" .
Talvez estas liñas do escritor
empurdanés definan a personalidade iterária de Filgueira Valverde, sobretodo a-do ho'me que
escreve os Adral, do que saiu
hai pouco o quinto volume , Os
adrais son erudición muitas veces, mais son algo roáis. Co pretexto dun dado . determinado
(descoñecido pala maioria dos
Jeitores), Filgueira Valverde ar. galla un texto que é todo aquilo
que <licia o mestre catalán: erudito, cauto, acolledor, aberto ,
amável. Son textos publicados
en xornais, ás veces en revistas
para público maioritário. ás menos en . livros de homenaxe. E
conti.n uando unha liña que provén de Otero, que continuou
(doutra maneira e diferente)
Cunqueiro, o autor dos adrais
escreve uns artigas a-doutrinais, mais que conteñen unha
doutrina que se define en tres
palavras : amor á tena. Porque
·os artigas de FiÍgueira, como os
de Otero, como os de Cunqueiro
salvando todas as distáncias
(que compre· salva-las), tratan
sempre de causas e tipos da sua
te'rra. De causas e tipos que
~a. dos que o autor npn pode

FERNANDO FERRO

Outro Adral
No volume 28 da sua obra completa, Direcció Lisboa, o escritor
catalári Josep Pla traza un retrato do director do Museu de Pontevedra!2l: "O señor Filgueiro
- (sic) . que diri.Xe (o Museu~. é un

Fllgueira Valverde

1) Edíciós · do Castro/ensaio. Sada,
1989. 393 páx . con ilustracións. 1.400 pta.
2). Sobre a viaxe de Pla a Galiza poi;:!e
ver-se, Domanº 14: "Unha viaxe de Josep
Pla a Galicia", de Xesus González Gómez .

Publicacións
gal:e gas antifranquistas
Na sección de Documentos
para a História Cohtemporánea
da Galiza aparece unha no:va
obra 'de B. · Máiz. O autor introduce e recopila un longo listado
de p'l,lblicacións de 1936 a· 1975.
A introdución de Máiz está na
liña da sua obra Galicia dural].te

na

a
República e baixo o Franquismo, subliñando os aspectos

ideolóxicos aos que as punlic.acións responden.
Son 107 títulos os que recolle
Máiz, alguns repetidamente, ao
cambiar de logotipo ou modificar notabelmente portada. maquetado, etc. Esta Memória-Catálogo pode prestar un servício
aos investigadores inda que al.g unhas estexan en diversas hemerotecas, sexan de particulare~ ou, de momento, non haxa
colección á man.
Moitos déses títulos· seglien a
sair á rua, xa non corno publicacións clandestinas, senón corno
órgaos de grupos. Adiante foi título utilizado várias veces e serve hoxe de nOm!=J dun clube de
opinión.

17

Fouce, voceiro do SLG (Comisións. . Labregas) comezou en
1973, e vaina actualidade nonº
114. Eµita-se en Lugo, rua Dinán, 9. 1° esqu. Combina a fidelidade ás suas orixes réivinqicativas cunha formación ampla
· para os campesiños sobre canto
cumpre aos seus intereses. Lo. gra publicidade e goza de cali. dade tipográfica.
O Eixo , nº 1 en Xuño de
1974, coincidia con outras. do
sindicalismo nacionalista a xermolar naqueles anos. É órgao da
.INTG; sai en forma tabloide,
canta con algunha publiciqade
. e elabora tanto páxinas doutririais como informativas. A ~con
flitividade social é recollida nas
su as páxinas .·
· O Funguefro e O Cadro de
-Moaña foron desde 1974 papeis
de rebeldia e motivación reivindicativa. O seli interese radica
na oferta de testemuñas das
· ideoloxias antifranquistas dos
anos 70. O Fungueiro continua
fustigando a corrupción municipal.
A Nasa Tem1, nunca foi clandestina, pero a edición de Buenos Aires , á que se retire Máiz,
entraba clandestinamente ·na ·Caliza. Vários número saíron na
Arxentina con especial valor o
do ano 1950 dedicado a Castelao no seu pasamento ; número
reeditado por Promocións Culturais Oalegas na Galiza. ·
. Lume de 1974 asi como Pulo
, editado móí· clandestihamente
na escola
Maxistério de
Vigo, 1975,' pertenecen a ERGA.
Lume seguiu na rua periodicamente fóra da clandestinidade.
Terra e Tempo , 1965, 1969,
1973. Máiz-oferece tres portadas
dos prirneiros anos deste órgao

de

da UPG, de tarito significado
ideolóxico e.literário. Á sua beira estaban Adiante-Galicia Socialis"ta, do PSG, e A Voz- do
Pobo do PCG. _Literariamente
rnoi superior Terra e Tempo; en
galega exclusivamente esta e G.
S..ocialista. A Voz- do Pobo foi-se
galeguizando número a número.
Seguen na actualidade Terra e
Tempo da UPG e Galicia Socialista do PSG-EG.
Por vin, Vieiras ,. editado en
Méxicb do 59 ao 69 e agora reeditada na Galiza. Foi un· logro Íiterário reunir a case todos os escritors de Galiza en galega. A
sua calidade gráfica é tal que
non foi superada.
- O catálogo serve, corno dixemos , información~ até -de 107 títulos. Desde ·1975 compre engadir novas. Se algo destaca é
omaior uso do- galega desde
1975 e a extensiñón-aos coléxios
de EXB e Média da publicación
de revistas , xeralmente exclusivamente en galega, algo que .
· antes só conseguían moi poucos. Tales publica~ións escolares cantan cunha pequena .s ubvención da Xunta da Galiza e
son testemUña dos cárnbios peda'gó.xicos no ensino.
N este momento sector da
rnocidade resaltan as publicacións dos centros e asociacióris
cuJturais da: Galiza e da emigración como o de Barakaldo que
edita dous, Xistral e A Catrapola, ambos agora en galega íntegramente. Haberia que analisar
estas· publicacións
xuvenís
como fenómeno que irrompe na
cultura e na política deste país.
Revistas como O Coiote de Vigo
ou Can de palleiro de Galiza
Nova de Marin son un indicador ,
destas novas preséncias lonxe
de "movidas" manipuladas e de O
dirixismos esterilizados.
FRANCISCO CARBALLO
Bernardo Máiz Vázquez , Memoria-Catálogo das publicación galegas antifranquistas, Ed. do Castro, A Coruña.
1989, pp . 28.
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AcuLTURALA
/

ACTOS

•

Cine-Club
Groucho Marx

No Barco de Valdeorras esta
agrupación cineclubista proxecta ás 23 h . na Casa da Cul tura o film e "Amane ce que no
es poco" de José Luis Cuerda.

•

Alain Rudolph

Proxécción no auditório da
Caix9vigo de Vilagarcia do fil - ·
me "Benvido a Los Angeles".
de A. Rudolph . O venres ás 20
e 22 horas
·

EXPOSICIONS

•

ANUNCIOS DE BALDE
.xeiro de \ligo (Praza da- Constifudóti)

Memória de
Galicia

Na A.C.. Auriense (Praza do
C.orrexidor de ..Ourense) expo. sición de tran allos do obradoiro de cérámica da Casa da Xu ventude de Vilagarcia. Tamén
se. expoñ en pinturas,'de üxio
López,

Angel Lemos

Expos ición de Pintura até o 16
de Outubro na Sá 'de Expesición s d a Caixa Pos tal de Com poste la .

•

•

Rafael (Jbeda

Os Comités Abertos de Faculdade comunicari a todos
os estudantes galegas que
queiran receber información
sobre a asociación que poden
poñeise en eontacto - con
membros do seu Consello Nacional .escreb_e ndo ao apartado
l de Correos 855 de Santiago de
Compostela . Asimesmo poden
dipxírse ao mesmo apartado
para consultar dúbidas que
- podari ter sobre o funcionamento da ·universidade for mular queixas sobre os ~erví
cios universitários ou para
pder información sobre os
seus direitos como universitário. ·

M. Robles

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

• · Suxeréncias

Exposición antolóxica na série
Grandes Artistqs Galegas. Na
Xornad as de cine organizadas'
sá de exposicións do Centro
na Casa da Xuventude de OuCuitural Caixavigo.,
rense polo grupo M enphis.
Haberá sesións de 5 e 7 da
Jazeh Tabatai
tarde O xoves pasarase "Peri- · •
gosamente xuntos" de [van
E~osición de,Pinturas na GaRe1tman; o venres "Esperanza
e glória". de John Boorman e . !aria Androx, na Via Norte de
Vigo
o sábado "o corazón do anxo"
de Alan Parker .

O grupo de estudos sobre a
condicic3n da muller "Alecri.Íl"
ten organizado un curso de
iniciación ao galega para as
suas sócías que dará come·zo
i o vindeiro 2 de. Outubro (lusmércores e venres) de 19 .30 a
·22 h . nos seus locais de barcia
Barbón 30-5° oficina 8 en
·· viga.
·

-• - Cerámic.a e
Cartón Pedra --

Exposición de Postais antigas ·
de Galiza da colección de Mariela Lorente. No Museú· do
Pobo Gal ego de Compostela.·

•

19

--

•
•

Longa Noite
de Pedra

Mosra sobre a vida e obra de
25 poetas galegas. ·Na Sá La-

Espácios -.

Mostra fotográfica na Sá Os
Peiraos de Vigo . Gabriele Basilico, Olivo Barbieü, Vincenzo
Castella , Abdre Cava zzuti e
· Guido Guidi . Até o 14 de Ou tubro.

-Agricultor vende mel galega
elaborado artesarialmente en
casa particular. Interesados
chamar ao (986) 45 27 02.
Desexa receber clases de
acompañamento de .guitarra para bolero, fado e tarigo, ,
posµindo xa alguns coñecimentos de partida. En Santiago. Ramón (986) 56 52 71 ou
74 65 33.
Debuxante necesita guion
para comic. Chamar a Diego
(986) 31 05 69 .
ZUR/HA. Distribución alternativa de • fanzines . ·discos,
casettes, chapas, camisetas ,
pegatas . Apartado 389, Fe-·
rrol · ou nos Pubs : Casa das
Cre~has .(Compostela) · ou UF
(Vig'o).
Churuleta Teatro. Espectáculos de rua para todos os públicos. Os interesados poden
contactar co teléfono (986) ·78
'08 73 ou no Apartado 185 de
·. Lalin.

CONVOCATORIAS

•

Cine francés

Nun ciclo de eme da Alianza
Francesa o xoves e venres
"Chant z le moi, la Revolution
fyanQa1se" de Jacques Samyn .
. As 10 30 h e ás 19 30 h subtl
tuladas en castellano

•

Tertúlias do
Fa cho

O xoves d1a 5 ás 20 h . no local
da Agrupación O Facha de A
Coruña (Federico Tápia, 12 1
c) reinicianse as hab1tuais citas culturais dos xoves lnervirá o poeta. procurador e ex-d1
rectlvo Xúlio L. Valcárcel
que evocará a figura de Anto
ruo Machado
O 12 de Outubro· participará o
arqueólogo Xosé Maria Bello
Diéguez, que falará dos recentes achádegos no Dolmen
de Dombate.

•

Máscara 17

A últ:Im~ obra do grupo vigués, "Neñeñe-Ukákáká" re- .
presentarse o venres e sábado
ás 22.30 h e o domingo ás
20 30 horas, no Auditóno do
Centro cultural da Caixavtgo.

•

Actos V
Centenário

Dentro dunha sén de actos
contra o V C ntenánoo, e
comc1dmdo coa data do 12 de
Outubro, os com1t s de Vigo
e o Val M1ñor teñen programa
dos os seguintes actos.
Venres dia 6. Cea f sta ás 10
h no Bar Churrasco da Flonda
que seguuá na discoteca RKO
(Rua Lóriga) desde a 1 h
Sábado dia 7 . Ás 20 h. recital
poét1co na Casa de Cultura de
Baiona "A palabra arma de
solidariedade", con Méndez
Ferrin, Xela Arias. X. Balleste·
ros. X Mº A. Cáccamo. M.
Caride. M6 Xosé Oueizán, Alfonso Cáccamo, Cid Cabido.
Xab1er Baixeras, Manuel Forcadela, Xaquin Agul!a e Dario
X. Cabana . ·
Martes 10 de Outubi-o.
Mesa re don da "1492-1992, ra diografía dunha comemoración" coa . intervención' · de
Francisco Carballo e Marcial
Gondar.

•

A revolución
Irmandiña

•

XII Concurso de
Poesia o Facho

A Agrupación Cultural O Facha, convoca a doudéc1ma
ed1c1ón do Concurso Nacional
de Poesia O Facho, que se desenvolverá de acordo coas seguintes Bases :
1. Poderán concursar todos
aqueles autores que, sen limi tac1ón de idade, non teñan
pubbcado ilbro poético individual en Galega
Os traballos serán de tema
hbre, méd1tos e en galego e
non terán !mutación de exte·n sión . cun máximo de dous
poemas por concursante e
mecanografados a duplo espazo.
3. Os orixinais deberán ser
remitidas, por triplicado. ·con
lema e baixo plica, á Agrupación Cultural O Facho . rua
Federico Tápia, 12-1° ou ao
Apartado de Corre10s nº 46. A
Coruña, senda admitidos a
concurso os traballos receb1dos arites do dia 1 de Novembro de 1989.
4. Haberá un único prémio
de 50.000 pesetas. malS as
mencións honoríficas que o
Xurado estimar oportuno.
5. O fallo será dado polos
me1os de comunicación nos
pnmeuos dias de Decernbro

Luada

De's file anual ·dos d i'señadores
de moda galegas. Entrada por
invita ción . O sáb ado dia 7 no
Teatro do Centro Cultural da
Cai,xavigo. · ·

proxección de futuro.
2. Poden participar tódalas
persoas que o desexen. sempre que os traballos se presenten e indioma galego.
3. Tódolos ttaballos terán
unha extensión. mínima de f5
fólios meéanografiadós a doble
espacio e cunha extensión
máxima de 40 folios.
4. Deberanse remesar 3
exemplares dos trab_llt:is nun
sobre sen remite. As -obras
non levarán o nome dó seu autor nin ningún dato que permita o seu 1ecoñecemento,
pero _sí · deberán ostentar un
lema ou seudónimo . Ese lema
oú seudónimo aparecerá ta• II Campaña de
_mén no exterior da plica. cnie
animación o
-consistirá nun sobre pechado .
emprego-de
e no interior da plica aparecerá o nome e o enaerezo do auIdioma Galega
tor.
. Os - traballos remesaranse,
O Concello de Cambados conata o dia 21 de Outubro ó
voca o 2º Concurso de Traseguinte ' enderezo: Cása de
ballos Lexicográficos coas
Cultura. timo. Concello de
seguintes Bases:
Cambados. II Concurso de.
Traballos Lexicográficos. Rúa
1. O Concello de ·cambados
convoca o presente Concurso. - NOva 4, _366630 - Cambados.
Tamén se poden entregar en
co obxectivo xeral de prornoman na .Casa de Cultura.
ve-la investigación, recúpera5. A dotación económica
ción e sistematización da lexiserá de 50.000 pesetas p ara o
cografía galega en tódolos. ei1° Frémio, 25. 000 pts .. para o
dos. e especialmente no dos
2º. e de 15.000 para o 3º.
oficios. a toponimia e a cultu6. O Xurado pode deixar de-.
ra popular. Valoraráse de xeito
serto calqu.e ra dos premios. no
espe cial a aportación de vocacaso de non apreciar calidade
bularios relativos a campos
suficiente.
con vixencia actual ou con

sobre apare·cerá, ademais do
7 . Reunido o Xurado, e adnome, o enderezo do autor. No ·
xudicados os premios, serancaso de ser escolar citaráse' o
lles comunicados ós gañaQ.onome do Centro- no que cursa
res a ·q uen Hes van ser entreestudios.
·
. gados o dia 12 de Novembro ..
5. ·Premiararise os 5 mellares
8. O Xuracfo estará ·formado
lemas cun lote de libros gal e-_por 5 membros designados
polo Ilmo . Conéello de Cainba- . gas valorados en 7.QOO pesetas. aproximadamente. cada
dos . A interpretación destas
un.
bases sp cbrresponderá ó Xuc
6. -Deberán entregarse os lerndo , supoñendo o acantamas ou envíalos por correo,
rriento das mesmas a partici-.
pación no Concurso. O Canee- _ antes d'o dia 15 de -Outubro. á
· )lio de Cambados resérvase o · Casa de1 Cultura de Cambados. na Rúa Nova nº 4, 36630dereito a publica-los textos
'cambados .
gañadorns. . · O Concurso fallaráse o dia
25 de Outubro, e os premios ·
O Concello de Cambados
entregaranse nunha festa fin
convoca -0 Concurso de Lede campaña, que terá lugar na
mas coas seguintes Bases :
segunda semana de- Novem1. O obxecto deste Concurso·
bro.
é elexi-lo Lema ou "slogan" da
7. O Xurado estará formado Campaña que Ilmo. Concello
por 5 persoas .designadas polo
de Cambados levará adiante .
Concello de Cambados . Acen colaboración coa .Conselle tuqrá de Secretario un Funcioría de .Educación e O.U . da
nario Municipal, sen voto.
Xunta de Galicia e a Excm a. 7. O Xurado estará formado
Deputacion Provincial
por 5 persoas designádas polo
2. · Os lemas irán en idioma
Concello _d e Cambados. AcGale-go e tratarán da necesida~
tuará ·de Secretár:io un Funciode de espallar e defende-lo'
nario_Municip8.l, sen voto.
emprego do noso idioma.
8. O premio poderáse decla3. O Lema non poderá exc;:erar deserto . se nori se' achar:an
_der de 15 palabras .
lemas con calidade suficiente .
4_. Presentaráse sen sinatura
nin ningún dato qué permita
9. A interpretación das prerecoñecer ó autor. O nome do
sentes Bases só corresponde ó
mesmo irá en -sobre pechado
Xurado, e o feito de participar
adxunto á cuartilla na que . neste Concurso supón acatavaia o lema . e no interior do
las súas Bases.
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Apresentación do libro de Anselmo L. Carreira coa intervención de Francisco arballo,
Anselmo Lpp ez e Xoaquin
Agulla. Na .Casa da CÜltura de
cangas o venres 6 de Outubro.
Organiza a ASPG .

·•

de 1989.
6. A Agrupación Cultural O
Facha reserva-se o dlreito de
designación do Xurado que ha
fallar o prémio, asi como o sistema de elección do poema .
gañador .._
7 . O facho compromete-se
a publicar, en canto se xunte
cun certo número de poemas
con prém10 e mención , un volume que abranxa os traballos
de vários concursos.
8. A participación neste
concurso presupón a aceptac1ón expresa das presentes
bases.
·
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Diecionario
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Sinónimos, modismos, usos," etc.
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Al

NAZISMO
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE

nazismo é o escándal.o .mor~I do
naso tempo. A unarnm1dade da
condea, s.en . embargo, agacha
moit?S máis discrepancias das que .se
está disposto a recoñecer nos discursos
, ~abertos. Non é, pois, raro que de cando
en vez renaza a polémica á par que o so-bresalto, cando un partido gaña votos cun
programa r_
acista, ou cando a un respetable dirixente se lle escapa que, despois de
todo, aqueles si que foran tempos ...
E a causa non é algo que afecte s.ó ós
alemáns ou a segundo que país para alén
dos Pirineos. Nese $Orprendente e exitos_o
labbr de enfeitamento, cando non esquecemento ou aberto encubrimento, do ·
naso inmediato . -pasado, semella que xa
ninguén está disposto a re-lembra-los es- .
treitos nexos entre o réxime franquista e o
nazismo alemán, ou mesmo se quere facer pasa-la subasta de Hendaya entre Hitler e Franco por unha heroica defensa da
g
autonomía patria.
O desafío do nazismo reside .en se-lo
UJ
máximo expoñente dunha máquina estatal
N
:Z
posta ó servicio directo e explícito dunha
o
<
operación de aniquilamento da dlferericia
e da uniformización das vontades. Res- ·legado, seguimos a pensar que finalmente mente discriminada. Dese xeito, o "home
do común" -o que non é nin xudeo, nin
pecto disto, a distancia co fascismo italia- o libro triunfará.
no ou o · franquismo español é só unha · Libros como Cuando Hitler robó el Co- opositor político, nin ... o que non é senón
cuestión de matices ou graos. Matices. nejo Rosa, de Judith Kerr, que a un lle sa- -un "home do común"- crese estúpida e
que historicamente -e, por suposto, vi- tisfai ·atapar semán tras semán nas listas miserablemente a salvo, e remata por covencialmente- poden ser moi importan- dos libros máis vendidos. Como este, La lab9rar, por activa ou pasiva, na operación
tes (só tioubo holocausto sistemático no habitación de arriba (Johahna Reiss, Aus- de exterf'T)inio e úniformización.
territorio nazi), pero ética e xuridicameflte tral Juvenil) tamén .é obra dunha éscritora
Christinne Nóstlinger non é xudea, pero
xudea que rememora os anos. da ocupa- ·tamén voltou a súa ollada sobre os anos
son só iso: matices. Porque, en definitiva,
¿cal é a distancia que vai entre a vida e a ción nazi en Holanda. As dúa.s· tamén en-: do nazismo e a guerra en ¡Vuela abejorro!
marte, a 'liberdade ou a prisión, nun caso
gadiron unha segunda parte (~n la batalla (Alfagu?ra). Como nos outros casos, o
ou neutro? A decisión do Estado., do parti- - de Inglaterra e El viaje. de vuelta, respecti- eixo· narrativo xira sobre a oposición entre
do-Estado, do dictador-Estado, que mar- vamente), nas que o trasfondo da guerra a protagonista infantil, que aínda nos peocan, sen límites que se · !les poidan opór, e, ·na de Reiss, a post-guerra, deixa paso res intres encentra ocasións inesperadas
as fronteiras do lexítimo e o ilexítimo.
·
a unha emocionante crónica do paso da para o xogo e para a risa, e ·o escenario
anenez á adolescencia. De seguro nisto da guerra e a persecución política.
Cando, ás veces, 'l(exo a grupos de r_
_ paces acudir a concertos de "rock" levanestá a razón do seu éxito entre os xóvenes
Xustamente esa tensión entre a ollada
do emblemas . nazis pintados nas súas
lectores: a acertada mestura entre a análi~
roupas, pregúntame se saben realmente o_. se das emocións infantís e logo adoles- infantil e a paisaxe bélica é deslumbradoseu significado. Aínda non fai moito o grucentes, e a descripción da barbarie nazi, ramen.te exposta nun belísimo álbum de
que sernella aínc;Ja máis incomprensible imaxes: Rosa Blanca (Lóguez, 1.987).
po asturiano "llegal~s." cantaban un himno
cando se exerce sobre o desamparo da Máis de vinte estremecedoras acuarelas
que, en clave tan par_ó dica como ambigua,
do ilustrador Roberto lnnocenti, sobre un
·
evocaba os éxitos guerreiros dos nazis.
infancia.
breve e case frío texto de Christophe GaA escritora portuguesa de cantos infanRecorrer ·ós libros como antídoto parra
llaz, amasa despiadadamente todo o incriesta tolemias de aprendices de bruxos se- tís llse Losa, actualmente directora da
ble horror que pode chegar a caber nos
gurame,nte non deixa de ser unha inxenui- magnífica colección da editora Asa, douse
ollas dunha nena.
dade. O cabo, os "punkies" máis ou me- a coñecer inicialmente cunha . impresionas reciclados, que beben litronas · men- nante ·novela de corte .autobiográfico: O
Agora, cando remato este artigo, decátres escoitan o radio-cassette, non é pro- mundo ém que viví (ed. Afrontamento). De
Jome de que en tódolos casos os protagobable que varan adica-lo seu tempo nin a · orixe xudeo-alemán, llse Losa fai nesta
nistas son femininos. Renuncio a lle proestes nin a outros libros. Pero abonda con obraJo relato da súa nenez e adolesc~ncia
curar unha interpretación para 6 caso.
que exista a posibilidade de que tan se- nunha pequena aldea do interior de AlePrometo, en cambio, insistir na búsqueda
quera un só probe .a compa_rti-la incompa- mania, primeiro, e logo xa nunha cidade
e comentario de máis libros antifascistas.
rabie emoción estética da lectura coa au- onde asis'te ó medre irresistible do nazisE non só centrados no pasado nazi. O nadición dunha música seriada de discote- mo. Impresiona, nos derradeiros capítüzismo é o gran escándalo moral do naso
ca, para que pague a pena face-la proba. los, o xeito n.o que a podremia racista se
século. Pero sería inaceptable que a meOs qúe día a día nos PE!tdemos nas páxi- vai apod,~rando dos espí,ritus, virando as . moría dos seus horrores poidese. servir
nas infinitas e sempre distintas do maravi- conductas, primeiro de vagar, ata lago espara agachar outrqs fascismos, outros horrores, outros •éscándalos.
O
lloso libro
area que .a cultura nos ten . toupar na violencia aberta e coidadosa-
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OS QUE

ENTRAN
G. LUCA DE TENA

ano que os exércitos de
Westmoreland perderon a
guerra do Vietnam, unha expedición de intermediários, xogadores de trilé, taxistas privados dos
oficiais da ocupación, o servício
todo e a intendéncia dos libertadores loiros e unha punta de labregos
sen casa néñ , roupas, fo ron petar
nas portas de--Hong Kong, paluarte
do mundo livre na Mar de China
por ver se lles concedian carta de
refuxiados. Déronlle, si. Leváronos
a unhas illas desertas por frente da
colónia británica coa oferta (literal)
de que fosen comendo algo de herba que estaba ben cumprida.

O

Non son os únicos desesperados
que teñeri pedido a entrada no clube dos do Norde. Milleiros de homes e mulleres da África son recusados cada ano nas fronteiras de
Inglaterra. Moitos deles mostran
pasaportes das ex-colónias que
teóricamente os convertirían en cidadáns británicos. Pero son negros
ou asiáticos. Poida que do Curdistán, supervivintes do xenocídio que
lanzaron contra o seu povo os xenerais turcos co apoio das democrácias da CEE. Pero estes non entran. Nen os iranies que fuxen da
guerra química e da excomunión.
Nen os cidadáns do Mercado Comun do Sul, moreniños de pelo
crecho da Calábria, sicilianos acaso que queren pór terra entre eles
e a Camorra.
Os que entran son loiros, saen
nas primeiras páxinas dos diários,
talan alemán amais doutra língua e
pasaron polos excelentes centros
de formación (públicos) da ROA.
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s manuais de guerrilla urbana
deberían ser modificados. O
atent~do anarquista de bomba en man arroxada ao p·aso da carroza do monarca pasou de moda hai
e.ase un século. Estamos no p<;mto de
inflexión polo que de contado pasará
á história o atentado contra o garda
civil ou o poljcia do carpo superior.
Agora as bocachas que apontan
. ao cidadán son orwellianas. Funcionan presionadas poJa própria vítima.
Axiña _ comezarán: · a televisión, El .
País, a Ser... Entran en campaña eleitoral. Os exércitos mopernos tampouco teñen compasión, pero son
máis sedotores.
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