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-- SILVIO BERLUSCONI, EMPRESÁRIO DE .- TELÉ'5 ADMINISTRARÁ UN TÉRCIO DO ORZAMENTO
DA COMPAÑIA DE RÁDIO TELEVISIÓN
.~

MANS·PRIVADAS
SOBRE A TVG

A publicidade das. emisoras de rádio e televisi.Ón ,autonómicas estará rias mans do empresário
· Silvia Ber-lusconi, s~gundo o corit~atO-que a Compañia de Radio e Televisión acaba de asinar por tres anos. ·
Amais 'da mensaxe dos ·anúncios, máis integradora ca mil _discursos, Berlusconi quer introducir
. na programación da TVG os seus programas-lixo. -

Os crime~
da ruados
viñas.
Últimos capítulos
(4 páxinas)

Antón,
o ·xenuino
sucesor do mago
Merlin,: recorrerá
a Via Láctea
A máxia na Galiza ten-o nome ·
do Mago Antón. Desde hai
quince anos, con crecente
perfeizoamento·, Antón percorre .
Galiza, agora a bordo dunha
carpa enorme, co seu
. espeptáculo "Merlin e família"
que ~ada vez consegue unha
meirande espectacularidade e
co que se despide taméñ por
álgun tempo o boneco Facundo.
Antón está xa a preparar a sua
seguinte representación" "Via· ·
Láctea"
· (Páx. 12 e 1_3)

As matanzas de
auto-detenninación~ Roménia,_a m~ior
nen solucións ao falsificación
sector lácteo e
televisiva da
. pesqueiro_
-· década
,

. Parlamento: nen

O primeiro
.,
debate operativo_
· '
desta lexislatura
.
tivo o contraponto .da discusión
sob're o direito de autodeterminación, proposición apresentada polo PSG-EG. As
propostas sobre a crise do
sector lácteo e os barcos
conxeladores evidenciaron uh
intento de entendirnento.entre
os·nacionalistas.
(Páx.. 5 e 6)

A fins de Xaneiro
revelouse que as
arrepiantes imaxes
da fosa comun de Timisoara era
·o resultado dunha
cenificación: que os cadavres
deitados en sabas brancas· non
eran vítimas das masacres do
17 de Decembro, senón mortos
desenterrados do cemitério ,dos·
pobres e compracentemente
oferecidos á necrofilia da TV.
·(Páx. 14 e 15)
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Unha cláusula condicioné) o Rª9º de dez mil millóns ~ manter o 40 QOr c~nto da audiéncia
I

-

O apostol .da.televisión· privada, Silvia Berlusconi,
governar~ .· an tércici dos ·diñeiros
da televisión pública galega
. G. LUCA DE TENA

· O empresário por exceléncia da televisión prrvada, o home que fixo dos critérios comerc1a1s e da vulgaridade
unha máxima, convértese por contrato d~ Comp.añia de Rádio televisión Galega en ·administrador en exclusiva
·
·
. dos ingresos de publicidade . das emisoras públicas.
Gestevisión/Tele-5, a
televisión de Berlusconi,

A iEIMA PRIVADA

queactuanoE~adocomo

COAS EMISORAS PÚBL.JCAS
Nos primeiros arios 60, o governo. dos
Estados Unidos víase na abriga ' de
atemperar o comercialismo extremo das ·
emisoras de televisión, que nacera:n como
forma de atividade privada financiada pola
publicidade~ Unha lei federal abrigaba a
transmitir notícias e comentar asuntos de
interés púb.lico como- contrapeso do
sensacionalismo a que chegara a televi_sión,
incentivada só polos ·condicionamentos .
'publicitáí.ios e a preocupación conseguinte
- de logra·r audiéncias máximas.
A diferéncia dos Estados Unidos, a
.
Europa occidental desenvoivera un módelo
· ·de televisión máis orientado de cara ao
servício -púb1ico .. Este compromiso tácito
dos estados tiña que ver tanto coa áuséncia .
de capifais e a debil!dade do sector
publicitário despois da 11 Guerra Mundial,
·corno coa tradición europea de rádio
pública e a· idea de recuperación das
. formalidades democráticas arrasadas polo
111 Reich.
··
o interés capitalista non declara a batalla .
ao coríceito de televisión públic~ exclusiva
até que na Italia do~ primeiro.s setenta o
ascenso da esquerda limita nos consellos
· das emisoras institucionais o domínio
.
tradicior:ial dos intereses financeiros. A partir .
·desde momento as emisoras privadas
. . tentan recuo~rar desde outras ' antenas a

a

predicación sobre as virtudes do
individualismo, o consumo ·e o mínimo
esforzo intelectual. O primeiro e máis activo
predicador daquela misión chamábase
· Silvio Berlusconi. Este agresivo home de
negócios proclama que programación
televisiva debe ser decisión exclusiva do
espectador, pero o público de ltali~ sab~
que por baixo deste responso liberal ó que
· se esconde .é sensacionalismo, .trivialización
e degradación consumista de querer
considerar como mellar o que n.on é máis
que o máis comercial. Máis que uriha ·
programación pluralisfa o que o modelo de
televisión de -Berlusconi trae. é unha
reiteraciórl- do mesmo, con tendéncia
·inexorábel a alienación e·á· rebaixa
constante da esixéncia intelectual.

a

Antes que o poder abrigue tamén aquí ás
emisoras privadas de televisión a se salvar
da miséria intelectual transmitindo "nbtfcias,
a -Compañia de.Radio Telévisión ..
·
· comprácese er:i pór nas mans de Berlusconi
toda ·a publicidade das emisoras públicas.
Unha parte importante do governo real da
programaci"ón das emisora$ que naceron
para normalizar a língua e a comunicación
social da Galiza dependerá de quen non ten
máis fílosofia que facer medrar .a audiéncia
e o~ inqresos. A privatiación dun

importantísimo invesfimento social que non
hai moito denunciab"amos (ANT nº 337),
agrávas~ ainda.
·
· Para celtas opinións pes[mistas, o
desembarco de Berlusconi, protexido por
unha cláusula de audiéncia mínima (o 40
·por ·ce.nfo) que poderá en todo casó
manipular a xeito,. non pode an.egrecer o cadro xeral dunha Televisión Gal~ga
embalada cara a superficialidade e a miséria
cultural. Berlusconi pode aprofundar ·o
proceso de colonización transnacional que
traen os tele-filmes nordeamericanos da
. série B, con :herois que deitan sobre a
transición rural-urbán litros de violéncia,
insolidariedade e adoración palo diñeiro.
.Os médios que riaceran como mediadores
da socieaade e centradores da diferéncia
cultural non se poden entregar a quen só
defende a insolidariedade e o colonialismo
..~ob capá do benefício _comercial. Berlusconi
non perge nada con esta operación que lle
-pode asegurar a programación dos se'us ·
programas-lixo, pero a sociedade galega
estraga o direito a un serv_ício público que
Ne foi negado con violéncia durante
, demasiado tempo.
O

Grupo Fininvest, terá un
amplísimo poder de
decisión sobre
programación e contidos
da rád io e a televisión
públicas, mediante o
contrato exclusivo de
publicidade. que veñen de
asinar por tres anos coa
Compañia de Rádio
· Televisión Galega
(CRlVG). O documento
suscrito pela axérn;ia
Publi-.España, hipoteca un
tércio do orzamento dos
meios públicos gafegos e abre as.portas das
emisoras instituciooais aos
intereses das compañías
privadas de rádio e
televisi_ón.
O compromiso abriga á televisión e á rádio galégas a ceder en
exclusiva á axéncia Pul)li-Espáña, do Grupo Fininvest to.dos os
espácios publicitários até o re- .
mate de 1992, ·a cámbio do pago
'de dez mil millóns· de pesetas.
No grupo Fininvest participan,
xunto a Silvia Berlusconi, a Orga- ·
nización Nácional de Ciegos Es-
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CONTRATO
HIPOTECA UN TÉRCIO
DO ORZAMENTO DOS
MEIOS. PÚBLICOS
GALEGOS E ABRE AS
PORTAS DAS
EMISORAS
INSTITUCIONAIS AOS
INTERESES DAS
COMPAÑIAS
PRIVADAS DE RADIO
E TELEVISIÓN'

p~ñoles (ONCE), e UIJ grupo. de
intereses dos sectores do turismo e a alimentación presididos
polo empresário Juan Fernández
Montreal, que ten o 25 por cento
de accións, entre outros sócios.

Audiéncia condicional
O trato compromete á axencia
de Silvio Berlusconi a condición
de que a Televisión Galega manteña un nivel de audiéncia superior ao 40 por cento durante o
tempo preferente, que no documento asinado recebe o nome.
inglés de prime time e que se retire á franxa de sete aonce e méd ia da no!te. O cálculo deberá se
realizar sobre o total de persoas
que están a ver a TVG no ámbito
nacional no tempo acordado
para o inquérito. Se a média
anual baixa, redúcese proporcionalmente o mínimo a pagar. A
medición realizarase polas duas
partes asinantes coa intervención da axéncia de seguemento
de audiéncia Ecotel, ou de calqueroutra que poida sustituir a
esta no futuro. Se a audiéncia
fose inferior ao 20 por cento, Publi-España non se veria abrigada
a cumprir o contrato. O sistema
de medición de audiéncia é un
dos aspectos críticos da concesión xa que é evidente que poderia ser intervido con máis facilidade por parte dun empresário
de publicidade co volume de negócios de Berlusconi que por
unha emisora pública como a
RTG. Destes dez mil millóns, a
CRTG está abrigada a pagar un
quince por cento de comisión ás
axéncias de publicidade, un rappel ou incentivo sobre producción do 4,25 por cento, unha prima de garantía de 1, 75 por cento
para fallidos e morosos e un 14
por cento de comisión de contrato. O 35 por canto neto que supón o total de descantes, significa que a CRTG pode recibir, no
caso de se cumprir as condicións contratadas, 6.500 millóns
no prazo de tres anos por concepto de publicidade.

Précios sen competéncia
Tanto Publi-España como Viodetirrle, son empresas nas que
ten maioria Silvia Berlusconi e
que están instaladas desde hai

'0 COMPROMISO
OBRIGA Á TELEVISlóN
EÁ RADIO GALEGAS
A CEDER EN .
EXCLUSIVA TODOS OS
ESPACIO~
,_
PUBLICITARIOS ATE ,
1992. A CÁMBlO DE
DEl MIL MILLONS DE
P~SETAS'

tempo. en Madrid para cómercializar programas de audiéncia masiva a un précio competitivo. As
tarifas destes productos · son
comp,arativamente baixas en razón da rendabilidade que poden
producir en vários redes a partir
de contratacióhs que poden superar os trinta mil millóns de pesetas. A traveso de Reteitalia, .
Berlusconi prod1:1ce xa longametraxes que antes de chegar ás
cadeas de televisión visiónanse
nas Salas de cine que posue en
toda Italia. (A editorial Editricia,
do mesmo productor, vende as
revistas Clak e Soffise e Cancioni,- nas que publica información
de programas).
Persoas que participaron na
discusión do contrato entre Berlusconi e a CRTG, aseguran que
non figura cláusula- nengunha
que comprometa á televisión e á
radio galega á compra de programas. Con todo, recoñécese
que o interese de Fininvest ao
establecer un acordo coa CRTG
non é outro que o de·incorporarse a unha rede xa existente en
nome da fabricación de programas. O concepto de televisión
privada que nace para realizar
rendementos de escaJa a traveso
da distribución por cable (sobre
todo a escala local), ou por satélite, non tiña lugar na Galiza que
conta cunha rede pública. O empresário Bertusconi non pretende
chegar coa sua Tele 5 senón
vender programas a redes pagadas con cartos públicos, como a
galega. Se ten na sua man unha
parte importante do movemento
económico da CRTG, a sua posi-

'8ERLUSCONI SO
CUMPRIRAO
CONTRATADO SE A
TELEVISIÓN GALEGA
MANTÉN UN NÍVEL DE
AITDfÉNCIA SUPERIOR
AO 40 POR CENTO DE
7 A 11 E MÉDIA DA
NOITE'

Sllvlo Berlusconl

A-televisió.rl lixo
que ·entraba no terreo dominaserv.ício _público porque atenA máxima audiencia posíbel co
do por Silvia Berlusconj. Esta
den a dema·nda espontánea.
máximo beneficio. Esta é a deBerlusconi representa a ofensi-_ iniciativa, que pon en perigo os
visa de Silvia Berluscorii, o
negócios do milanés recebe
va da burguesía italiana_por se
constructor milanés metido a
acerbas cdtiéas de toda a
asegurar o cántrol da televiempresário da televisión que
prensa de direitas. sión no momento en que a
. nega a existéneia de tais conceptos cómo calidade, intere- . presérícia da esqµerda era
cada vez maior no consello da
O último invénto do emprese público ou direito á informacadea estatal . prúic:pal. O posario italián é a traducción en
ción. Os amigos atribuen o
der financeiro non reparou n·a
· crecemento espectacular da
Europa da MTV (Musical Television ou televisión musical),
cadea de Berlusconi a acertos • propriedade da televisión mentres tivo a maior!a-no Corisetlo.
· un ha empanada na ·que se
como reestrear Dallas, prograconfunden discursos ecolóxi·mar películas series B dos EsAs oito emisoras públicas de
tados Unidos e montar concurcos con heavy metal, violéncia .
Italia manteñen perante _
Bersos. Pero Berlusconí non comsen límites xunto con . pacifislusconi a batalla da calidade.
prou cos -seus aforras as 700
mo, reportaxes políticos con
Pola sua banda, Berlusconi . anti-socialismo demagóxico e
emisoras menores de. lV, que
sairan como fungos en - Italia · aproveita todas as emisións·da
sobre todo porno, tan brando
RAI programadas polo seu incomo sexa.necesário palas leis
despois do decreto de liberaliterese público (debates parlazación de 1970 e logo deron
de cada país e tan duro como
mentares, _discursos, informasexa posíbel. Nos Estados
en _creba. A sua posíción está
cións s9bre actos públicos)
asegurada por unha estratéxia
Unidos pretenden que a MlV
para emitir pelíc~las taquillei- de distribución que lle facilita
xa se está a ver en 84 paises
ras e gañar pontos nas tabelas
con 90 millóns de telespectaaceso preferente a tele-séries
de audiéncia. Os concursos
dores. De feíto é a desviación
de éxito nos Estados Unidos.
con grandes prérriios son outra
· dunha televisión-lixo · que xa
· lnemigo declarado da televiespecialidade de Berlusconi.
non se . pode vender através
sión pública, Berlusconi asedas cadeas .de pag.o, en plena
gura que só empresq.s priva- . Recentemente a RAI puxo en
antena o ·concurso Colpa
' das. como a que el dirixe. podecadéncia nos Estados UniGrosso (o grande~ golpe) co
den asegurar un verdadeiro
dos pala invasión do vídeo. D
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Tarde para privatizar
A actual Xunta non poderá
lmaxe Galf!]ga, unha e.mpresa ·.
_cumprir- unha das promesas
basca montada con .subvenelectorais máis ·repetidas ducións do góverno de Gasteiz.
rante a última campaña. A priO negócio da dobraxe consis. vatización dos meios públicos
tía en cobrarlle á lVG sobre a
non será posibel porque xa se
mesma tarifa das ·empresas
realizara antes: · na lVG e na
estatais para lVE, coa difeRTG. non queda móito por paréncia de que tra9utores evo~ sar a mans privada,s: A dependéncia dos informativos da . ces cobrasen un tércio menos
ou as veces só a metade que
JVG .cos diários privados é eraqueles. ·A empresa Galaxia
norme , desde que Xerardo
de Comunicación co·nvertiase
Fernández Alboí"lles entregara
as corresponsalías ao Faro de -.. tamén en contratista de serví- ,
Vigo (Faro-Noticias), a-La Voz - cios de TVG con tr'aballos de
dobraxe ~ o aluguer do Plató ·
de Galicia, (Voz-Noticias), La
1000 que custa 26 millóns por
Región de Oürense e El Proano. A Compañia de · Rádio
greso de Lugo. Xunto ·con
Televisión .de Galicia (CRlVG)
esta- importante- hipoteca, de
non quer se dotar de meios·
imposíbel .crítica nos diários,
próprios porque q seu propoestaba a contrata multi-millosito é pasar as rendas sociafs
nária para dobraxe de pelíc;;ulas .e produción allea _ entrega~ .dun meio público a empresas
privadas.
·O
das sen concurs~ nengun -a
ción de vendedor está indudabelmente mellorada. O obxectivo
comercial de Publ/-España e Videotime, seria · máis difícil de
cumprir nunhas emisor(!s que tivesen feito do interese público
unha divisa. Pero o certo é que a
Televisión Galega está entregada.
á producción allea e deberá celebrar logo o seu quinto aniversário
cunha tarta na que figuren as velas dos tele-films alleos, alguns
deles comprados a Berlusconi,
ber:i directamento ou através da
Federación de Televisións Autonómicas .que funciona como
·cooperativa de ·consumo. Esta
dependéncia progresiva da producción allea desde a sua fundación, .acada as cotas máis altas
a da NBA
coa transmisión da lig_
con ~ubtítulos. Os rapaces galegas consumen séries B ianques
nas que os herois responden a
un modelo anterior á guerra do
Viet-Nam. Batman, Star Treak,
Os Master do Universo, non ·entran nos circuitos da televisión
pública española pero si na galega. Os tele-filmes residuais que
emite a TVG respostan ainda á
guerra ·fria, _defenden· a_doctrina
Nix0n de contención e están ainda _na guerra suxa publicitária
coa que os-venc;ledores de alcool ·
e tabaco e outros obxectos de
consumo contra-atacaban a finais dos anos 60 as limitacións ·
legais para se anunc_iar:
Como parte do contrato, Silvio
Berlusconi ofereceu ao consello
da CRTG a posibilidade de emitir
,. de balde anúncios institucionais da Xunta por un valor de tarifa de
. até 50.000 millóns de pesetas
.nos ca·nais Tele Cinq, de Francia,
Tele Cinque de ltália e· o canal

.-...

'Q SISTEMA D~
MEDICIÓN DE
AODIÉNCIA UN DOS
ASPECTOS-CRÍTICOS
DA CONCESIÓN X.A
QUE PODERIA SER
. INTERVIOO_CON
'
vende . Berlusconi a précios tan
FACILIDADE POR
mellorados.
PARTE ·DUN
EMPRESÁR-1~0. C-0-- órzamento irrisório
Membros do Comité de Empresa
VOLUME DE
da lVG manifestaron a sua preoNE~ÓGIOS_ DE
cupación pota influéncia que po. deria ter a invasión de programas
BERLUSCONr
alleos, especialmente na ár:ea de
concursos que é -unha das especialidades de Berlusconi. Moitos
traballadores de lVG están sualemán Tele Fünf. Previamente xeitos a contratos por día e o cofalou de ofertas suplementárias,á renta por cent o do· personal emde publiciaade, na que queda- pregado ten contratos tempoban en termos ·ambíguos a pro- rais. O Consello da CRTG non
gramación na lVG de dramáti- transmitiu aos traballadores da
cos seriados de baixo custe con rádio e a televisión información
diálogos pensados para percep- ·nengunha sobre esta capital exción semi-aberta, de tele-comé-- clusiva concedida a Berlusconi.
dias de enredo sen exteriores,
Membros da redacción da Radio
con grande definición de persoe da Televisión concidiron en denaxes e · posibilidade de comnunciar qué o orzamento para os
prensión aillada por capítulos.
Tamén programas contenedor, 'meios de comunicación en galega é irrisório, sobre todo cando
nome tomado do ·inglés para un
se fai comparanza 90 que se recaixóñ de sastre no que se meten concursos, entrevi~tas, ac- . .serva ao catalán.' Unhas emisoras que naceron para normalizar
tuacións en directo e variedades.
o uso da língua e a comunica- O Consello da CRTG teria renunciado as abrigas de programar ción cultural carecerían até pouco de comisión de formación e
productos do ·Grupo Berlusconi.
Preferiuse ·a liberdade de com-· non consideraban excluinte· a
proba lingüística para ingreso de'
prar ou non comprar. aquilo que
personal de redacción. A diglósia
se considerase de .interese, pero
inversa, co uso litúrxico do galede certo a TVG ten programado
séries e dramá~icos como os que ga á hora de transmitir e. o em-

prego coloquial do español nos
corredores a RTG e da lVG é un
dos resultados da auséncia de
vont~de riormalizadora por parte
da dirección da CRTG. Pola contra, preocupación por mellorar
a rendabilidade e reducir gastos

a

conduciron a unha política de
privatización de servicios a contrafio coa filosofía de em isoras
públicas que as fixeron nacer. A
entrada de Berlusconi, dacabalo
da exclusiva de publicidade é o
último paso nesta direción. · O

Xeréncia próp~a
d~ publicidade
O contrato exclusivo de publicidade que o consello da
Compañia de Ráeiio Televisión
ven de concertar con Berlusconi ·é o tipo de concesións
coas que rematou Fraga, senda ministro de Información e
Turismo de Franco. No ano 69
Fraga fundaba a Xeréncia de
Publicidade Própria da Televisión Española porque se con sideraba que a institución non
· podia pasar o recado de administrar unhas parte tan importante do seu orzamento
como eran os cinco mil millóns ingresados por anúncios.
O trato con Berlusconi fai
que a CRTG _aumente de
1.300 millóns de ingresos brutos por publicidade para lVG

no 89 a 2.900 no 90. As cantidades previstas para 1991 e
1992 son de 3.100 e 3.400 millóns respectivamente. Para a
Rádio contratáronse cincuenta millóns no 90, setenta e
cinco no 91 e 100 no 92, ca
compromiso de non perder
audiéncia con referéncia á do
ano 89.
Pero a Compañia terá que
entregar un 14 por cento desta cantidade, un total de 1.400
millóns de pesetas, pala exclusiva. As voces críticas que
se erguen contra esta exclusiva argumentan que o que
pode ser de interese polo seu
volume para unha empresa
privada tamén o será para outra pública.
O

...
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• Marnotes: "Co PSOE ·non se,falaria de auto-determinación (Páx. 7) • ·Oure~se, - 400 millóns-de menos
(Páx. 8) • Folga contra a LOSE e eleicións. en Vigo á Xunta de-Governo (Páx. 9) _
• A contaminaciqn da Térmica das Pontes degrada a ~gricu!tura (Páx . .1O)
• Dobre linguaxe sindical (Páx. ·11) • A resposta do PC_
I (Páx._14)
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0EBATE DE AUTODETERMINACIÓN

1

'

As propostas nacionalistas: auto-detennlnaclónm (PSG-EG), s~or lácteo e pesqueiro (BNG), ce'n traron os debates.

Tamén rexeitaron as medidas a prol do sector lácteo_e pesqueiro

PP e PSOE, mf;lioritários no Parlarnento,
rexeitaron a auto-determinación
• ALFONSO EIRé

"A sesión de hoxe é un auténtico

gueira e contra a auto-determi-

·deducindo,

en

consecuéncia,

os argumento::? esgrimidos. por

nación. Tanto PP como PSOE
exercício de soberanía", así coO primeiro debate
que como a ran maioria do ParNogueira: a actualida'de do deencarregárose de restreºgarlle
mezou Camilo Nogueira a sua .inlamento estaba contra· da auto- bate autodeterminista, a história
operativo desta lexislatura
tervención sobre "o desenvolvi- · un ha e ·outra vez polos iuciños a
determinación, tamén. o está a dos galeguistas, a pretensión de
tivo o contraponto da
composición da própja Cámar~.
mento do autogoverno nacional
totalidade do pavo galega.
nori quedar illados nas demais
discusión sobre o direito
como o PSG-EG se quedaba só,
e o direito de auto-determinaContra disto, de pouco valían .
(pasa á páxina segulnte)
de auto-determinación,
ción", neme real e definitório da
proposición apresentada
proposición do PSG-EG, coñecida logo como o debate sobre a
polo PSG-EG. As
auto-determinación; e até na vapropostas sobre a crise do
lidez do debate en si, esgrimida
sector lácteo e os barcos
· como logro polo propoñente,
conxeladores evidenciaron
quedouse só o PSG-EG. Todos
un intento de
os demáis grupos coincidiron en
entendimento entre os
sinalar o debate como "inoportuA. EIRÉ .
no, estéril e contraproducente".
nacionalistas. O peso dos
escanos populares frente
Partido Popular e PSOE gastaban do ·debate sobre claramente e como a auto-determinación só é solua razón e o intento do
Camilo Nogueira asentaba a
a auto-determinación na Galiza, segúros como es-. ción se pasa do plano retórico ao plano real. sua proposición en tres frentes:.
PSOE de camiñar en
taban da sua victória nun:iérica e o póuco eco so- · Non son nen _os labregos galegas, nen sequer as ·
a primeira, esóxena en si á redacial que ia acadar a proposta, minorizado por unha empresas,. os causantes da crise. Eles non fixaron
solitário na sua postura
ción
da
proposta,
o
apontarse o
tramitación
parlamentária sorprendentemente rápi- as cuotas lácteas neh sequer puderon intervir na
opositora, ainda que sexa
tanto de que fose o PSG-EG
da, en contraste cba maruxia levar:ttada en Catalu- sua negociación . As directrices agricolas fíxaas a
contradecindo a sua
quen propiciase o debate ao
nya e Euskadi e a treboada de declar;acións amea- CEE e quen as negócia é o Estado Español, en funprópria laboura de governo
ternpo que tentaba situarse á eszantes desatada en Madrid, cando se realizaron as ción de diversos intereses. Pero, á hora de buscar
querda do BNG ; a segunda o ·in- · proposicións nas outras duas nacións, ánde preci- solucións, son precisamente as normas comunitáde hai uns meses,
tento de potenciar o desenvolvisamente un PSOE nen .o PP foron quen de parar. rias as que impider:i, se o próprio estado non o im- .
jmpediron que
mento do autogoverno ca afianAinda que a discusión do direito é 'a ;n~sma, afec- pón, coma no caso francés, elaborar medidas que
prosperasen as medidas .
zamento de institucións como o
~
tando á "uhidade de España", os efectos, sabían, impidan a crise desatada.
propostas. O debate sobre
Parlamento e, a terceira, descaian ser contrár ios. As teses nacionalistas ian set
a auto-determinación
Galiza non é soberana para marcar a sua política
feinar o própio direíto de autoamplamente derrotadas e o dereito, inalienábel serviu para todo o
determinación en si para que pupolo que- non precisa discusión, senón o seu exer- ag~ária e asi o recoñecia mesmo o portavoz do PP.
E iste un feito coostante ca que nos vimos en..:.
,,
dera ser asumida por outros gru.contrário do que
cício- lapidado, usando ademais, as própria? arcentrando
através das distintas reconversió_ns que
po$. Na proposta pesaba, máis
mas da.proposición do PSG-EG: a· sua incuestionápretendían os seus
nos tocou padecer durante os últimos ·anos. Unha
que
a
própria
o
tema
autonómico
bel
maioria
parlamentária.
propoñentes: á maiória da
realidade máis tanxíbel, apreciábel e entendíbel
auto-determinación en si.
·
Pero ambos partidos foron máis alá e, valéndose
· cidadania quédalle a
pola maioria da populación, que calquer diatrib~
da sua preséncia en solitário na Mesa do Parlamensobre
un direito en abstracto. E está realidade obsensación de que o povo
to, confecionarc:iri unha "orde do dia" que lles servi~
A· auséncia de debate púbiico
xectiva a que pode coridudr ao ·povo a exercer o
gaJego rechaza por
se
para
"tapar"
con
iste
debate
dous
temas
máis
_
ou de campaña axitadora, privadireit6 d_e auto-:determinación. A que pode superar,
absoluta maioria este
espiñentes: aquí e agora, para ambos partidos,
ba á proposición de todo elemesmo, a ·inoportunidade dunha batalla, confusa e pois
podíanlles
f~cer moito máis dano no seu endireito. Asi o evidenciaron
mento concienciador; as_críticas
perdida
de antemán, como a plantexada polo PSG-·
tramado eleitoral: a crise no sector lácteo e no pestodos os titulares. Non
unánimes contra. a sua-inóportuEG.
serviu, sequer, para
nidade e mimetismo voltabán · queiro:
Pódese concluir, como fixo Camilo.Nogueira, que
Dous temas básicos para a economia galega,
contra
o PSG-EG o valor que puclarificar o conceito e
o
feito
de que o PSOE e PP acedesen á discusión
pois destés sectores dependen perta do meio midera ter o ser o autor de tal inido direito de auto-determinación "é un auténtico
mostrou a un nacionalismo
llón
de
persoas,
que.dar.on
relegados
informativaciativa; a emenda do BNG, moito
' desunido, até o ponto de
mente, a un plano moi secundário que non permitiu exercício de soberanía", pero,1, tamén, que, verdamáis clara e ortodoxa, situaba as
unha percepción e toma de postura polo conxunto deiramente, esa permisividade, o tempo e o modo
que Camilo Nogueira a Xan
posicións políticas.
,
no que se deu o debate, foi encamiñé;ldo a escotar
da povoación.
,
Facal quedáronse sós na
as arelas e os vieiras :autodeterministas pois, ao fiNon
é
casu~I. Foi, precisamente, no debate sovo~ación, por máis que CG
A proposta do PSG-EG para
bre a crise do sector: lácteo onde se evidenciou, nal, quedou acochada a demostración materialda ·
os apoia_
se no r.eferente a
que se recoñecese que sobera-, nidiamente, sen recorrer a abstración dun térmo, a necesjdade da soberanía.
que -"a soberanía reside no · nia reside ne Parlamento, voltá- necesidade que Galiza ten de decedír por si, como
PSOE e PP gastan máis de discutir sobre conceitos que sobre r-ealida~es.
o
base contra o própio Camilo NoParlamento".
está atada por directrices alleas que a perxudican
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comunipades · históricas, a ·carta
é a vontade de autogoverno,
·da ONU, a sólida fundamentasendo, en alguns pontos, contráción xurídica, a necesidade' de
dictória".
pronunciarse sobre da auto-determinación .para que se desen::- -. · O BNG tentou centrar ó
role o ·Est~tuto de Autonomia ... ·
debate
.X.M. Beiras, polo BNG", · quixo
centrar o debate· na "fixación das
diferentes posicións · ideolóxicopolíticas das diversas forzas verManuel Fraga-e Antolín S. Presedo, en sendos discursos seme- - bo do direito de auto-determinación". Afimou, primeiramente, cillantes no fondo, por máis· que
tando a Michel Novou que "e a ·
M. Fraga o desfigurase con amcomunidade a que debe determi·plio adubió populista, receta na
nar se é ou non é unha- nación'!,
que vai basear o seu cociñar autonómico, reafirmaron a "indiso- _ para a continuación recalcar que
"as xustificacións históricas non
lubilidade de España", e~ s~pre:..
debemos levalas ao lombo toaa
macia da Constitución, mesmo
.das decisións da pró'pria cámara. a vida".
Para o BNG '1Galiza é unha na·autonómica.
ción, a soberania nacional reside
Para _M. Fraga . hai un pacto
no povo galego (en contraposi:. constitucional que non se pode
, romper, afirmando que todo in- . ción ao· PSG-EG que a situába
no Parlamento) e, polo tarito; o
tento de facelo é. un acto revolupovo galego ten dlreito á sua
cíonárío, -ao tempo que criticaba
auto-determina~ión, consi~tente
a mestura que Camílo· Nogueira
en exercer libremente .a sua sofacia dos término~ autogoverno
bérania 11acional nün proceso .
e auto-determinación.
constituinte ·no que tanto pode
Paré! Antolín · S. Presedo, o
decidir suscreber un pacto fedeportavoz.do PSOE, o Parlamento
ral ou confedera! con outras nagalega "pode equipararse ao de
cións para af1:ella,rse nun Estado
. calquer estado, ainda que, se-:
un· pacto federal ou confederal,gundo a Constitución non ten
como optar pór constituirse nun .
soberania"; afirmanqo tamén que
estado independenteº.
as decisión "que nos afectan a
NI. Fraga concordou en que a ·
todos (referiase a todos os espaúnica definición exácta era a do
ñoles), deben ser decididas por
todos", negando así o direito de · BNG, ainda que tentou equiparaGaliza· de decidir libremente; ao
a separatismo, senda contestado ·por X. M. -Beiras ao ajirmar
tempo que recollia a tese dos
seus compañeiros madi-ileños -. que "o Bloque non é que non se
· Bautista Álvarez volta ao parlamento tras seis anos de auséncla.
Fol o encarregado ·de defender a proposición do BNG sobre a crise
para pontualizar que "xa nos es- · pornuncie,. senón que, como .é
'do sector lácteo.
unha.frente- non ten fixado a fórtamos .autqdeterminando en tomula de Estado';.
das as eleiciqns":
O·BNG non ·considerou "ópor- .
Fraga aprqveitab·a ta_mén para
tuno
hen politic~mente útil susci- ·
facer profisión de.autonomismo,
.
'
.
avogando pala ampliación de · tar nesta Cámara o debate, e
· competéncias e até pala reforma .- menos nestes momentos nos
que compre cen.trarse nos uneen. do Senado, ainda que non quixo
tes e gravísimos problemas coprecisar o alcance nen :.o sen so
lectivos por resolver mais que na
desta ref9rma; pero, ao tempo
especulación parlamentária arreque afirmaba "non ser nacionador dun direito, que só exerddo
lista galega nen español", tivo
poderia certamente resolvelos.
que recoñecer que, ao interpelaSector Lácteo; de que non tiPP e PSOE rexeitaron a
lo X. M. Beiras espetándolle que
ñan a culpa porque ainda non
proposición
non
de
lei
logo "debía ser neutral", "en
levaban cen días no Govemo
apresentada polo·BNG
asuntos de tanta importáncia
e de criticar o tratado de adepara a unidade de España non se
sobre a crise do sector
sión a CEE (que eles votaran
pode ser neutral" .. Ademais, tivo
.teiteiro. Os primeiros
afirmativamente), rexeitou a
un lapsus e deu un salto atrás no alegaron
coincidir
hos
proposta do BNG, "por intertempo afirmando qü'e "non perobxectivos ,pero non nos vencionista". A solución para o
mitirei ,que se tale da auto-determeios; os segundos, non PP é "deixar que negócien as
minación".
partes".
coincidir no diagnóstico
· Tanto PSOE como o PP ampaBautista Álvarez replicou a
nen nas. soluciqns, ainda
ráronse tamén .en que o direito
estes argumentos expoñendo
de auto-determinación "é doüque recoñeceron que o
os casos de Irlanda ou Holantras épocas e só ten que ver cos
sector p~ecisaba de
da, onde planificaron o sector
paises colonizados".
.· · ·
.
m~didas urxentes. CG e
lácteo, criando, mesmo, no priCoalición· Galega, nunha expomeiro estado, unha empresa
PSG-~G •.a quen lle foi
sici9n · IE:}ida por S. éastiñeiras,
pública para sair. da crise; e "
.
aceitada
unha
proposta
_ pero na que se ollaba a man de
nós aquí", dixo, "non pedimos
de adición, votaron a
X. L. Barreiro, ,axudaba a acrea criación dunha empresa púfavor-.
centar a confusión dos non ave-·
blica, senón que as existentes
' -zados. o seu discurso foi unha
funcionen": Tamén precisou
pl.)ra contradición ao non aclarar- _
"Quén pon as cuotas láccomo outros estados da CEE
se entre o . "inoportuno-oportunO · Os papulares remitense ao seu prot~as"?, perguntábase Báutista
interviñan en diferentes sectado debate e a sua este'rilidade e
grama á hora de rexeitar todas as lni.ciatlvas
·
Alvarez ao concluir o seu turno _ . res, citando o caso de Fráncia
·cantra-producéncia", traendo a
de réplica en defensa da iniciano arroz, que llo pagan aos
"Sabemos d.e estratéxias e
colación a Francisco Murillo que
tiva do BNG sobre a "crise do
agricultores 10 veces máis que
aceitamos as circustáncias''., afirpouco tiña que pintar no tema.
sector -. leiteiro". - o · deputado
o précio do mercado.
mou X. M. Beiras para rexeitar o
nacionalista concluía que "eviA confusión .foi en aume~to
debate por tres cuestións: a idoAs contradicións de
dentemente non son os labrecando pretendeu esplicar o conneidade do parlamento, ocupado
Sineiro
..
nen
as
empresas
galegos
cepto que CG ten da auto-deterpalas forzas españolas; o . non ·
gas", ·despois de ·afirmar que
O PSOE qpresentou unha
minaci~n, "concepto que ten que
ser politicamente soberano e , o
· "se a Administración non ten
emenda á · totalidade · ao texto , ·
. ser r~formulado"; concluindo
ser ~statuto unha carta ·otorga·, riada que facer neste tema, se
do ,BNG; calificada por Bautisque, para eles, "auto-determinada; precisando, ademais, que
non pode intervir no sector, . ta Alvarez como "suxeréncias".
ción é que cada povo defina ó ·. c-oa . proposición 'do PSG-EG, ·
suprimamos a Consellaria de
papel que quer xogar no contexO portavoz socialista foi. nesta
non "só -se renúncia á soberanía,
Agricu.ltura".
ocasión; o e conselleiro F. Sito europeu", pero rexeitando que
senón tamén a póla en práctica".·
Fara; precisamente, este arneiro, .empeñado en demostrar .
poda servir para ind~pendizarse, · ao pretender que a soberania regumento da imposibilidade de
que a crise non é tal, "ainda
confederarse... CG, adaptou
sida.no Parlamento e non nó caintervir no sector lácteo r:io que - que se necesiten medi<;tas";.
deste xeito, a auto-determina-=- - nxunto ·do povo.
· .
pp baseara a süa negativa
ción na defensa do actual estado .
defender a política comun°itária
Ao final as votacións foron as
aprobar a ·proposición do
do PSOE, o tratado de integraespañol. Para CG a auto-deteresperadas. O PSG-EG quedou
BNG.
_
minación consiste "en decidir se ,. . S. Q ·agás na votación -do quinto
ción na CEE · e como o sector
O dubitativo-cacharrísta,. Ro. as nasas vías de comunicadón · ponto, - referente ao parlamento
o que . necesita é ''seguir con.dríguez Pérez, despois dé afirvan cara Portugal ou. cara Eurosolidándose", aspecto que nin·c omo depositário da sob~rania.
·mar que coincidí~ nos-obxectipa".
guén cuestionou. Non deu exNeste. apartado o BNG, que se
vos expostos .polo BNG,. "·cauplicado como agora se apuña
Ainda asi, criticou a proposi- .· abstivera nos anteriores, votou
sa .non difícil para quen coñeza . a un has .medidas demandadas .
c.ióh do PSG-EG por considerala
_en con~ra, pero apoiounos CG.
Remátaba, aeste xeito, unha - o sector leiteiro", preci~ou; de · polo BNG . c'ando, arites das
"confusa, mésturar:ido concéptos
declarar que eles ·apoiaban a
eleicións el mesmo firmara a
estranos á. auto-determinación,
batalla que Camilo Nogueira se
Plataforma. para a Defensa do·. concesión dun crédito de 750 pretende que se recoñeza algo
~mpeñou en desputar . pésie a
que todo o mundo aceita como · saber xa o resultado finál.
O
.. .,.,,.. ,_. ._...
. ...
,..;..· .. ... .-....,

Fraga ·e Presedo: o
mesmo discurso
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Tamén rexeitou a ·proposta sobre a frota conxeladora

o·Parlamento incapaz de arbitrar
medidas· para o _sector lácteo
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millóns a Larsa.
Onde si houbo acordo entre
todos os grupos foi na importáncia que o sector leiteiro ten
na Galiza, coincidindo en que
representa máis do 60 por
cento da produción final agrária. Ainda asi, máis de 90 mil
familias están na incertidume,
xa non do précio en que van
vender o seu produto, senón
sequer se o van poder vender
e, menos, cobrar.
Bautista Álvarez manifestaría
como colofón ás suas intervencións que era "evidente
que a soberanía reside na Comunidade Económica Europea".

A frota conxeladora
Menor "aprécio" ainda, por
parte dos grupos maioritários,
PP e PSOE, tivo a proposición
do PSG-EG sobre a probleniática da frota conxeladora.
o debate, ao final, centrouse
en se- podian transaccionar entre o BNG e PSG-EG as suas
propostas, intentando o PSOE
non pronunciarse sobre a proposición non . de lei, e negándose a apoiala o PP porque .
"non todas as condicións poden .ser cumpridas, sobretodo
as económicas".
· Camilo _Nogueira pedia a
subvención de sete pontos nos
intereses dos créditos concedidos ás empresas pesqueiras 1
sempre ·que o destino fose a · ·
· construción ou renovación de
buques, a condonación dun 50
por cento · dos créditos pendentes (aspecto qué retiraría a
instáncias do BNG) e a ampliación e homoxeneización dos prazos e ampliación da caréncia a -15 e 5 anos respectivamente.
O

F.UGAS EN COALICIÓN GALEGA
Arximiro Marnotes, o.·
alcalde de. O Carballiño
que recentemente
abandonou Coalición ·
Galega para ingresar en·
Centristas de Galicia, leva
desde o ano 1972 na
política. Neste ano, e até
1977, foi concelleiro na
Corporación carballinesa,
até ser nomeado alcalde
en substitl!ción de Xabier
Parea, que se apresentara
ás eleición·s ao Parlamento
español. No ano 1979
apresentouse de novo á
alcaldía por UCD,
,
resultando eleito, ao igual
que nas municipais de
1~83, desta volta baixo as
siglas de Centristas de
Ourense, a piques de
fuxionarse con CG. En
1987 volveu apresentarse
como candidato da
Coalición Progresista
Galega, e aí segue como
primeiro madatário da vila
do Arenteiro.

F. RAGA EN CATALUNYA ·
·Fraga partidário

/

de.converter
o Senado
en Cámara ·
das ·autonomias

.

·•

'Vitorino Núñez é a persoa.máis idónea para artellar unha opción nacionalista'

Arximiro Marnotes, de CG a Centristas de Galiz3
• LOIS CASTRO/OUREHSE

Que prima en Arximiro Mamotes, a ideoloxia o\J o populismo.
Eu parto fundamentalmente do
povo, sincronizo perfeitamente
coa idiosincrásia das xentes do
meu concello. ldeolóxicamente
son galeguista. Galiza dispón
polo mundo adiante das mellores
sociedades, grandes Centros
Galegos, e dá a sensación de ·
que para facer iso ternos que sair
da Nosa Terra. Eu sempre me
pergunto cando seremos quen
de constituir unha grande centro
Galega na Galiza, con raíces polfticas, coa id~a de quitar a este
País do desenvolvimento no que
nos atopamos imersos durante
tanto tempo. Non renego de España, pero Galiza ten que estar
por riba de todo.
En que momento decide o alcalde de O Carballiño abandonar CG, e por que motivos?
Xa en 1986 redactara unha carta
dando explicacións sobre o
tema, ainda que non se lle chegou a dar luz. Era público daquela que mentres me ia de viaxe,
deixara escrita unha carta aos
meus compañeiros · de CG, na
que afirmaba que nos debíamos
unir, ainda que non explicaba
como nen de que xeito. Eu sostiña que o nacionalimo moderado
. da Galiza non se podia permitir
o luxo de estar disperso, a xeito
dun minifúndio máis. A nasa
unión sempre partia da própria
provincia, neste caso Centristas,
e compañeiros, con CG. Porrazóns que ignoro, non chegou a
producirse a desexada aproximaCión entre os altos difixentes
quizá porque cada un queria ter
a sua própria parcela de poder.
Como se produciu o achegamento a Centristas de·Galicia e .
que viu vostede neste partido e
en Vitoririo Núñez para elexer o
seu futuro pol!tico'? ·
Eu xa o dixen ·várias veces,· e repítoo.. que vexo en Vitorino Núñet a persoa idónea para artellar
ao seu arredor unha .opción na-

JOÁN RETANA/BARCEl-ONA

Unha frente a~tonómica que defendese as teses de CiU no 'tocante á financiación autonómica
seria o mellor agasallo que o gó- .
verno catalán ·poderia receber
· mm momento no que as suas relació.ns con Madrid pasan por
maos momentos. Fraga, pola
sua banda, sintonizaba coa sua
mensaxe autonomista . e a sua
defensa dá reforma do Senado
co novo rumo do PP en Catalunya, anunciado por José Mª Aznar
en Barcelona 24 horas antes· da
visita do pr~sidente da Xunta.
Pujo! agradeceu que a primeira
visita oficjal de Manuel Fraga
como presidente fose a Catalun. ya. Para iso deparoulle uns honores até agora só deparados áo . _
lendakari ·José Antonio Ardanza.
Fraga,·a diferéncia doutros presidentes autonómicos (o l¡ltimo en
visitar Catalunya foi o sociallsta
Rodríguez . de. la Borbolla). pernoctou na Casa deis Canonges,
a residéncia oficial do President
da Generalitat.
A· sin~onia entre Fraga e Pujol.,
a xulgar .Palas declaracións posteriores ao encentro, foi ca5e total. Só no tema da auto-determinación, obviado ria . reur:iión por · ambos presidentes, e no do uso
do catalán ao Senado; que Fraga
circunscrebeu · a intervencións
concretas e non ao funciona-mento' diário· da Cámara foron
motivos de lixeiras discrfepán-.
· cias.

estou convencido de que se_de- do sé constituiu, o que pasa é
beria falar a fondo de ·conquerir que desgraciadamente foi unha
as máximas competéncias. Eu árbore á que lle cairon moitas
non entro en separatismos, que po~las polo camiño.
non comparto, .pero si nun auto- Que papel xoga o PP neste progoverno máis forte e cun pode.r . ceso, xa que teoricamente estade xestión moito máis importante ria en contradición coas aspiraque o que hoxe teñen as autono- cións expansionistas · de Cenmias.
tristas?
.Non se trata, polo tanto,. dun Eu a iso xa non podo contestar,
A nova imaxe do PP
oportunismo político o seu de- porque non estou autorizado nen
O presidente da · Xunta despasembarco_en Centristas de Gali- teño perspectiva suficiente para
chouse en Barcelona cunhas decia...
definir o futuro. Prefiro qué sexan
claracións que asombraron · a
Está claro que non , e se me os órganos do partido os que armáis dun. Defendeu a reforma da
apoio nalgun tipo de oportunis- tellen estes temas . .Sen embargo, · Constitución : '.como via para
mo poi ítico non é para acadar estou convencido de qua dentro
transformar o Senado, ainda que
maiores cotas de poder persoal, de .PP hai moita xente que sinte
subliñou a sua oposición a que
senón pensando ·no meu povo, verdadeiramente o galeguismo, e
iso abrise -o paso ao direito de ·
ainda que a operación é total- parece evidente que ao non teauto-determinación, e se aliñou
mente coihcidente coa miña ma- ren o poder do PSOE a nível do
con Pujol riun cámbio no modelo
neira de pensar, xa que -me.movo Estado, aférranse moito máis ao
de financiación das. autonomías.
nun espácio político praticamen- "terrúño" galego. Pqsibelmente
Pujol, que xa expresara a sua
te coincidente. E dado que me sexa un momento historicamente .convicción de que a chegada de
atopo nesta opción-política, pu- importante para que ,esta xente, . -Fraga á Xunta s~rla positiva para
Autodeterminación
xen maior esperanza no_partido apesar de militar nun partido. eso desenrolo autonómico, precique lidera Vitorino Núñez. " ·
· tatal, viva .a realidade da Galiza - saba o apoio dun personaxe
Esta vostede convencido, secon moita máis intensidade que
gundo se ve, de que o nacionacon:io Fraga á hora de· e.ncarar o
Futuro de Centristas
o PSOE. Boa proba do que digo · proceso negociador entre a Gelismo de centro ten un espácio
que ocupar no espectro político - Cal pode ser o .futuro de Cen- · é que· o actual goverño Autonóneralitat e o governo central que
tristas de Galicia, absornendo a mico está disposto a adiantar os
galego ...
agora comeza.
todo o centro nacionalista? Su- cartas para as auto-vias, e isto .
Fontes socialistas restaron poEu penso que si, ainda que tosupón evidente un ar anovador.
r~n importáncia ás· palabras de .
dos estamos suprendidos xa que poria ·esta operación unha ruptura de maridaxe acutal co Par- Os seus antigos compañeiros
Fraga e surnáronllas á nova imaos que nunca falaron de 111aciotido
Popul'ar?
.
Coagas acúsano de lev~e a _ xe··que Aznar, o líder do PP, quer
nalismo agora fan referéncias a
oferecer ao eleitorado catalán . ..
Eu espero e desexo que o futuro Centristas o escano na Deputael. Pensar, .por e>.<emplo, que se
ción Provincial, cargo no que
Aznar; nunha declaracións feitas
debate no Parlamento galego · de Centristas estexa no seu esvostede se comprometera a rona víspera . de chegar Fraga a
pallamen10 · pojas catro provinunha proposición non de lei socias galegas. E unha aspiración tar con outro membto de CG .... ·, Barceiona, anunciou o interese
bre. a autodeterminación, verdado PP con conectar co eleitoraimportante, para non limitármodeiramente surpréndeme moi faEFectivamente, eu permanecerei
do catalanista de centro-direitavorabelmente, tendo en conta, · nos a un mero provincialismo, e na Deputación, ~a .o anunciara,
que actualmente vota CiU ofereademais, que se faga cun gover- se hai .que ir máis despácio en
pero téñ0-que dicer·qu~ a persoa
céndolle unha imaxe "máis cenno de ámbito estatal. lso só é vez de apresurarse, _cómpre dar que supostamente me tiña .que
trada". "Nós non somos un partiposíbel, penso eu, con Vitorino . pasos curtos pero máis seguros.
su.ceder no escano, Agustín Lódo nacionalista -dixo AznarNúñez como presidente do Par- -Cómpre agardar a que a situapez, non trat?allou xa para CG
pero .irnos abrirnos para que se
lamento galego: Posibelmente ción se vaia clarificando en ·cada
nas pasadas eleición Autonómi.:.
encentren cómodos os nacionaunha das províncias. Ourense foi
cos sócios que tivo ·CG no gocas. Teño que qicer, tamén, que
listas". O líder do PP declarara
verno da Xunta,. o PSOE, non se
a única província con aspirase trata dunha imposición e·dun,.
momentos antes que tora a
podería estar falando sequer do
cións deste ·tipo, o que pasa é ha· coacción, xa desde o momaior sensibilidade rexionalista
termo autodeterminación.
que faltou quen faltou. Desapamento en que acedera ao pasto
do seu partido uriha gran causa
É importante, .para Arximiro. recida:UCD, o que non quixemos o mel,J antecesor, Cándido CabaMarnotes, que . se fale de auto.. foi meternos noutro tren de amnelas, xa que os alcaldes do par.:.. do "éxito popular" na Galiza.
Moitos· entenderon que Fraga
. determinaciñon ou que se reco- ·bito estatal, senóri .dar vida ao ti do querian que fose eu o depu....
actuou de embaixador de luxo
centro galego. Foi entón cando · tado provi11cial. Oeste. xeito tiven
ñeza .este direito á Galiza?
do novo .líder do PP, plasmando :
Creo. que somos un . povo ·dife- se criou ·centristas de Ourense,
que asinar o documenta, pero
con declaracións · solemnes o
renciado, con cultüra e língua pero .non houbo sorte coa refun-' totalmente coaccionado. Consinovo xiro anunciado por quen foi
próprias, e_dáí' xa parte toda a dición. de vário's partidos, pero
dero, polo tanto, que non lle esnasa identidade como povo, e esa foi a idea tamén de CG can- · catimo nada a ninguén.
o . considerado o seu golfiño. o
cionalista galega de centro moderada, ainda que polo de agora
non trascenda o ámbito provincial. Se se frustra esta opción,
seguiremos moitos anos sen
unha forza galega d~ste est[lo.
Esta f-oi a idea central que me levóu a integrarme en Centristas.
Podo dicer, ao respeito, que no
proceso de achegamento non
houbo nengunha demanda nen
nengunha oferta para o ingreso.
Eu non puxen nengunha condi ción, xa que sigo senda militante
de base e non se me ofereceu
nengun posta, nen sequer o ser
de novo alcalde de O Carballiño.
Non se me pode acusar, xa que
lago, de subirme ao carro dos
vencedores. O que si é certo, é
que o meu cámbio pode supor
mellaras, non para min, senón_
para a xente de O Carballiño en
xeral.
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Ambos inv8stigan.ut'Xentemente as irnplicacións,·
.que apont~ polo momerJto ao recadad_
o r e a funcionários

_

qo .B~co.
O descoberto ·de 400 millóns no Banco Pastor de 0l)rense
está relacionado coa Contá de Recádación do concello

• LOIS CASTRO/OllRENSE

•

·

\

prias dependéncias, ainda que

. se mantén o cobro dos tributos
Palas mesma~ datas na
domiciliados en bancos e caixas
que-a oposición no
de aforro. Nestes días, a Comic.Oncello de Ourense
sión procede a elaboración da
apres_entaba un ha moción
acta de arqueo, por mandato do
'de censura contra o
· último pleno municipal.
·
·alcalde socialista Manuel ·
Hipótese
.Veiga Pombo;·estoupabaA
hipótese, . barallada· desde un
.un escándalo económico
principio,
retírese á posibilidade
¡nunha sucursal do Banco_
de que na mesma sucursal exis'Pastor na cidade das ·
tan duas cantas. Unha delas, de
-Burgas, relacionado coa
carácter restrinxido do próprio
canta de Recadación na
Concello, a· número 179/902 da
sucursal urbana número 9, e na
mesma: sucursal. As
que o Recadador ingresa, pero
consecuéncias deste
non pode retirar partida nengun"burato", que. ascende a
ha. A segunda canta, a número
máis de·400 millóns de
.179/903, está a nome de Xosé
pesetas, están aínda por
Manuel Salgado Llaves, ainda
avaliar, mentres o Pastor e
que ten o mesmo Código de
Identificación Fiscal do Concello,
o Concello investigan as
dato este qtie intentan investigar
presuntas anomalias, que
os membros da Comisión.
provocaron xa o
A operación , na que se deteccesamento de director e
tou o "burato" superior aos 400
· máilo interventor da _Gulllenno de la Deh~~· presidente do Banco Pastor
millóns de pesetas, poderia consucursal ourensá. E
diñeir:o do Concello, quizá coa conta de Recadación tiña unha
sistir, segundo fontes da equipa
non debérian ter sido ingresados
mentres a oposición
conivéncia dos directivos da su- procedéncia ·irregular. Segundo a
contábel do Concello, no ingreso
na conta municipal. O Concello
polo Recadador das cantidades
cursal bancária.
municipal culpa .á actual
atópase, xa que lago, nun dileDirección, o ingreso é indebido
cobradas na sua própia conta,
xa que non procede de fondos . ma, xa que por unha parte o ReEquipa de governo de non
ter controladas as contas · ·O Recadadot en éuestión . de Recadación M1.Jnici'pal, sen cadador- notifícaos 'da cobranza posibelmente coa anuéncia do
director e do interventor da sudos ·impostas e que o diñeiro
que·se saiba-polo de agora a sua
do Concello, os - A persoa encarregada da Reca- orixe. O Banco ·anunciou xa a
cursal. "Por algun motivo, ainda
está ingresado, mentres o Banco
representantes. m~.m icipais
dación Municipál, Xosé Manuel sua intención de solicitar a devosen clarexar --comentan eslas
sostén o contrário. Fontes muniSalgado Lloves, foi contratada ~ución do diñeiro entregado ao
insisten .en que a
fontes- é posíbel que o trasvacipais sosteñen que, ou ~n o
polo Coricelfo de Ourense duran- Concello, mentres _que o represe do diñeiro da conta particular
"operación" xestouse de
Recadador nón ingresou o diñeite o pasado mandato conserva- sentante do Pastor, Guillermo de
á restrinxida non pudese realizarro na conta restrinxida, ou ben
portas afora da Casa
dor, e move actualmente unha la Dehesa, declaraba a disposise,
e de aí nasceu -o descoberto
sufixo
o
ingreso
e
o
director
da
Consistorial, e negan
cantidade próxima aos 1.5.0 0 mi- ción da eritidade· a· esclarecer
denunciado polo próprio banco".
cursal
desvi·
o
u
a
partida
a
outra
calquer implicación no
llóns de pesestas pala cobranza cos representantes municipais
Seguindo coa hipótese, o Recacanta. En· todo ca5o, insisten os
asunto.
dos impostas muAicipais. Como os extremos da operación .
dador, ao ingresar o diñeiro das
· membros da actual Equipa de
.

1

r

•

.en calqµer outra Recadación, a
misión- de Salgado Llaves é coO "burato" foi denunciado polo
.Manuel Salgado Llaves. canta
brar os recibos que lle entrega o · con pr:eto dunha trintena ·de repróprio banco hai quince dias; e
Concelfo, para ingresar- poste- cadacións municipais na provinproduciuse ao ·entregar ao Conriormente o seu importe na canta cia de Ourense, e. comparte nece110 cantidades por valor de 420
restrinxida con que conta o Con- gócios, dentro e fóra da Galiza,
. millóns de pesetas, a canta dos
recibos que o recadador tiña que-· cello na sucursal ourensá do con coñecidos homes de negóBánco Pastor, aétemais de pasar cios ourensáns, procedentes das
· ter ingresados na conta munici·pal restrinxida. Estas cantidades . nota a aquel das cobranzas reali- máis diversas tendéncias políti· non figuraban na conta restrinxi- ·· zadas. O Concello, segundo es- . cas. Pouco despois de estoupar
tas notas, vai dispoñendo dos o escándalo, Sálgado Lloves deda, sen que se saiban polo de
fondos _correspondentes.
.
agora as razóns desfa. anomalía.
clarou sentirse vítima inocente
Especúlase coa posibilidade de
O escándalo estoupa cando, do escándalo, e amosouse disque .o encarregado da Recada- 'despois ·de comunicar o Recada- posto a que se leve a cabo unha
ción municipal estivese operandor á Depositaria municipal que in~estigación das suas cantas.
do . con duas cantas, unha delas · ingresara determinadas cantidapersoal, qa que· trasvasaría o dides :ias .correspondentes cantas
ñeiro -das cobranzas á que per- . bancárias, o Concello, · através Dilema ··
tence ao Concello, e que por aldo Depositário qrdena dispar do Mália atender o reintegro do digunha razón. non pudese trasvadiñeiro e o Banco atende a peti- ñeiro o Concello, o Banco mansar o qiñeiro a tempo, co que
ción. Sen embargo, . posterior- tén que se produciu algunha irreaéabaria .descobríndose o desmente, a Dirección do Banco,' a gularidade por parte do Recadafalco. Segu_ndo esta hipótese; o -meio dun proceso de auditoria dor ou dos seUs próprios funcioRecadador estaríase. aproveitaninte-rna: desco~r~ que a proce- nários na sucursal oyrensá. Na ·
do dos intereses xerados polo
dén.cia do diñeiro obrante na versión da .entidade, os cartas

Governo .. trátase dun asunto que
deberán aclarar o próprio Recadador e o Banco.
Denunciado o descoberto,
Banco. Pastor e Concello póñense a investigar o asunto. Por parte do Concello entran en función
os mecanismos tendentes a averiguar a orixe e o alcance dun
"burato" no que se lle involucra.
Por unha parte persónase nas
oficinas da Recadación pra .exercitar un control, ampliación de
outró que se estaba levando a
cabo. A Comisión de Liquidación
constituida por persoal de Tesouraría e Intervención que tra':'
bailaba sobre as cantas do 89,
tivo que comezar entón a investigar as cantas do 90, para comprobar a posíbel implicación municipal no escándalo. Paralízase
automaticamente a Recadación
que se viña efectuando nas pró-

cobranzas na súa própria conta,
beneficiaríase durante un certo
tempo dos intereses correspondentes, até o momento en que
realizaba os ingresos na conta
municipal. Nun momento determinado, os autores da operación
poderian ter problemas para ingresar o diñeiro, por taren que
facer fronte a outra "operación",
e foilles imposíbel realizar o traspaso coa dilixéncia necesária
para que a anomalia non fose
detectada.
A Equipa de Governo solicitou
xa do Banco Pastor a entrega
dun certificado dos movimentos
operados desde hai cinco anos
nas duas con,as, asi como os
xustificantes dos ingresos e dos
pagos que se tivesen realizado,
ademais da relación da persoa
ou persoas que recebaron os ifltereses da suposta conta "ponte".
o

f LEICIÓNS MUNICIPAIS , .
A executiva do PSG-EG desminte .ioda posibilidade de coalición ·con EU
O P~G-EG afirmou en nota de ser a opinión do secretário local mente as declaracións de Xesús
prensa, o pasado día 13, que a · de Vigo pero non da executiva". , Costas
doutros membros do
única coalición que pretendía · "O 90% dos membros do parpartido en Vigo unha semana
eara as eleicións municipais· do tido teñen cerrado o caso de
d~spois de producirse.
año que ven· é co BNG.·. confluéncias con ÉU, manifesXesus Costas 'tiña anuñciado
Domingo . Merino, en nome da tau e considérano un asunto do
Comisió~ Exect:1tiva deste partí- ~ pa~ado", engadindo . que "non esta iniciativa o pasado 6 de
Marzo .e fara recollida ampla~ do, mamfestou a A. Nosa . Terra, , existen opinións diferentes ao
mente polos meios de comunica. que· esta era a "única decisión ' respeito" . .
ción. Segundo a mesma, o seu
"A nosa esixéncia a EU é a de
tomada polos órganos de direpartido comezaria en breve neción do PSG:-EG e ademais por sempre, indicou Merino, a de
gociaCións con EU, BNG e perunanimidade". "Outras opinióris que · no.n . hab·erá nada mentres
poden ser propostas_de Coruña, non rompan con Madrid". Para o. soas ~a esquerda, nacionalistas
e pr0gresistas. Costas considede Vigo, de Boira ou dunha loca-, dirixente do PSG-EG "carece de
raba máis viábeis O$ acordos
lidade calquera, pero non repre- sentido plantexarse agora 1,mha
con EU que·co BNG, dada a "bosentan a opinión do pa~ido". . coalición con Esquerda Unida".
.
.
• ·,
·•. Negou asi "toda virtualidade" á
rracheira" eleitoral na que se enproposta de coalición a tres ban- Mala mterpretac1on
contraría sumida esta última fordas con EU e E;JNG, ·sinalando Coa nota de prensa mencionada za..Costas indicara tamén que se
que en ,todo caso · ".iso poderia · o .PSG-EG desr;nentia rotundafacia difícil falar co BNG ante a

e

. Xesue Costas·

diversidade de opinións existentes no seu· seo:
Fontes do PS(3-EG que agora
desminten a existéncia de tal
proposta, culparón aos xomalis- ,
tas da mala interpretación da iniciativa.
· Domingo Merino sinalou ademais a este periódico que só caberia falar "de acordos na esquerda como un asunto local de
Vigo, para contra_
rrestar a forza
· do PSOE que ainda conserva a
imaxe de forza de esquerdas".
Unha interpretación así caberia
tamén "dentro do desexo futuro
de ünidade da esquerda, pero
non como formulación .concreta
que teña que ver coa actualidS:·de".
O

I

ALIGA DECIDIDA

EOLGA ESJUDANTIL

Na·folga d_o 22 reclá~arase
unha ·alternativa·galega á LOSE

FÚTBOL
É-FÚTBOL
. -{

ño~

Os Comités Abertos de
Estudantes de ensino
médio (CAE), ao tempo
.
que asl:Jmen o marco
reivindicativo de todas as
organizacións estudantis
que convocan para o día
22 unha folga en todo o
Estado,. solicitan a
elaboración dunha
alternativa galega ao ,
anteproxecto de lei
socialista.
Os CAE solicitarán de contado
únha entrevista ao Conselleiro de
Educación, ao tempo que tratarán de poñerse en contacto con
todos os sectores afectados cara
a elaboración desta alternativa.
Tamén está previsto dirixirse a
todos os grupos parlamentários
para que o parlamento gal~go
solicite ao governo central a retirada do anteproxecto, instando á
Xunta para que inicie un proceso, pola sua banda, de reforma
do ensino.

como oficial e dos .respeitivos
das co.munidades autónomas,
pero sen contemplar proce~o algun de normalización~

~

RICAÁDO RNERA

Xamais· pasa nada ou, polo menos, nada novo: Morreu Franco,
· -=Pervivéncia da división entre · transición á democrácia incluido'
o 23-F, ingreso de España na
·
Bachillerato e FP.
CEE, Tian Anmen, Muro de Ber-Pervivénda da selectividade.
lín, perestroika e, porén, o fútbol
español nen se ínmuta. .
-~egúl~se a prática en empre· sas para os alumnos'. de FP, pero
Un ano e é>utro Madrid arranon se establecen mecanismos sa na Liga · comó se Bernabeu
de control' e garantía. ·
contínuara en pé, o Barc;a continua esperando por periodos que
· -Nori- se contempla o crece-.
se cantan por lustros para aqamento da rede de centros nen a
dar o título ligueiro, Gil e Gil conampliación de plantilla do profequeriu facer bon ao Dr. Cabezas
sorado.
e xa cesa aos entrenadores des-Non se contempla a reforma de o hospital, e da institución arnun marco socio-cultural diferen- bitral que vou dicer que non sexa
ciado a respeito de · asignaturas falado de c·otío.
tron_tais_cu língua.
·
Non é que noutros deportes -a
-on se oferecen variacións so- evolución sexa vertixinosa pero
pre a LODE no tocante a partici- as cousas trocan de cando en
vez pra mellar ou pior pero .sopación e direitos dos estudantes.
fren variacións.
_;_Non se establecen mecanis- Mais o fútbol español, coa remos de control da calidade doserva esRi_ritual de Occidente,
cente.
- . segue nas mesmas de hai vinte
. -Non se procura a -renovación ou cuarenta anos. Total e absodos m~todos pedagóxicos (ava- luta tranquilidade, calma e chiliación ·e seguimento colectivo cha e abafante nun deporte que
dos estudantes, clases reduci- · semeíla ancorado no tempo de
o Zarra, Panizo e Gainza.
das etc.).

o

Eixos da crítica ao
proxecto

(LOSE) que o dia 22 será rebatida pala povoación estudantil,
céntranse, segundo os CAE, nos
seg'uintes ~sgectos:

As críticas á Leí de Ordeación
Xeral do Sistema Educativo

-Establecemento da educación

obligatória de 6 a 16 anos, deixando a infantil a libre disposición, sen compromiso de establecimento dos centros pertinentes.
--Consagración do idioma espa-

UNIVERSIDADE

Pero debe ·estar ben así por- .
- que a xente segue a acodir aos
estadios, os 'clubes teñ_en máis
sócios cada dia e incluso un
dado que parecía ameazar ao
deporte reí estase a desfacer co
paso do tempo. Falo da xuventude que hai uns anos deixou a
portería pola canastra e que poudependéncias· dunha secCión do
co a pouco volta ao fútbol coa
Coléxio· Universitário.
·faciana pintáda, esgrimindo a
Edificios como -0 de Teleco- #bufanda das su as cores e identimunitacións, de nova construficándose coa sua equipa até tí·dóñ, están xa rematados pero
~ites insospeitados.
presentan graves defectos na
O fútbol pasou a sua crise sen
obra. Construcións Malvar f oí a
que se trocase nada nel. Outraencarregada de todas as edificavolta o máximo.representante do
cións. - ·
En días pasados producíronse · sistema soupo asimilar ·os seus
precisamente várias moviliza- _ erras e camiña seguro cara o secións de estudantes en demanda guinte milénio, esquecendo o cerocerismos . e as incapacidades
de mellorés dotacións -(locais,
manifestas de moitos dos seus
transporte), critic~ndo a masifiestamentos.
cación.
Os estudantes c.riticaroo taLembrando a Vujadin Boskov:
mén o plan de especializaéíóns
"Fútbol é fútbol". ·
correspondente a Vigo, .e deSupoño que isa é a sua inexmandaron tamén vários segunplicábel grandez~.
O
dos ciclos.
D

As eleicións a Xunta de Govemo de Vigo .
celébranse e~tre a precariedade de instalacións ·
Este venres 16 de Marzo celébranse as eleicións á Xunta de
Govemo da Universidade de
· Vigo recentemente instaurada.
Entre o profesorado apreséntanse várias candidaturas, unha
delas vinculada á direita, xunto
con outras como a Candidatura
Aberta de PNNs cuxo obxetivo e
defenderse da precariedade laboral na que se encentra este
colectivo.
No que respeita ao estudantado, competirá a candidatura do
CIES, relacionada con grupos
cristianos e que nos últimos catro anos non conseguiu acadar
representación. Tamén se presentan listas vinculadas ás teses
socialistas, así como unha das

Escalas Técnicas, auspiciada por
fesorado progresista. Estes últisectores do profesorado, como é
mos sectores veñen denunciano director de inxeñeria superior.
do repetidamente a precariedade
Os CAF (Comités abertos de
da Universidade de Vigo, sinaescola e faculdade) parecen ser
lando a contradición entre os
os que cantan con maiores posique estiveron na vangarda do
bilidades de éxito, ao ser os úniseu establecemento e hoxe pacos con preséneía entre o estureeen desentendidos .da neGesidantado. Recentemente estes
dade de dotala dos médios axeicolectivos constituironse tamén
tados.
no campus de Ourense, depen- ·
Entre as deficiéncias patentes
dente da Universidade de Vigo.
recóllense ás da Escota de Graduados Sociais, adscrita á UniDeficiéncias e futuro
versidade, actualmente instalada
governo
nos locais da Casa do Povo da
O futuro governo da UniversidaUGT, en situacióA insostibel.
de de Vigo haberase de mover
A faculdade de Económicas,
entre duas posibilidades: unha
pola sua parte, constituida desde
vinculada á dil"eita ou outra conhái catre anos, c.arece de edifí-.
formada ao redor dos CAF e procío, seguendo a ocupar ainda as

MARIÑEIROS LIBERADOS

Os catre m~riñeiros ~al~gos
recentemente liberados,pola Renamo (guerrilla mozambrquena aparada polo gm~erno racista de Sulafrrca),
tras 119 di~s· de secuestro e máis de mil quilómetros andados pola selva, manifestaron a sua-disposición
de voltar a faenar se é necesário e mesmo as mesmas augas. Anecesidade económica non permite outra .
saida. A liberación produciuse nas datas anunciadas por este· periódico e nas xestións colaborou o alcalde
de Noia, vila de onde son naturais dous dos mariñéiros. Nas fotografías aparecen mariñE~iros e familiares,
e Pastor Alonso no momento de agradecer as xestións realizadas en Mala,wi, onde víaxou en dias pasados
unha delegación do concéllo noiés.
.
- .
.
:.
o

Volverian se non

qued~

outr<;>

r~m~dio.

Cada vez- máis xente-no 8 de Marzo. o

oia
da Muller Traballadora foi celebrado en toda-Galiza con numerosos actos, char1as, conferéncias~ exposicións etc. Destacaron as duas r'nanifestacións unitárias convocadas p<;>la pl!,Jralidade de grupos feministas existentes e as secretarias da muller das centrais sindicais. O 4 de Marzo~
vários centos de mulleres recoman as ruas santiaguesas, con berros
contrarios a actual lei do aborto etc. O próprio dia 8 celebrábase outra
m~ifestación en Vigo-, cun números de asistentes sempre ascendente·
nos últimos arios.
O
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...·- E.FEITOS DA CONTAMINACIÓN

.Os concellos af~tados organízanse p?ra ·1ograr .contrapartidas .de E~desa ·

A contaminación da central térmica déls Pontes
deQradou a agricultura da comarca
• E.SANFl.z!FERROL

· É un segredó a voces que
as ceritrais produtoras de
enérxía eléctrica a partir
do carbón, constituen
·. unhas das modernas
instalacións industriais
máis contaminantes. Ben
o saben os viciños das
. cerc·anias de factorias
deste estilo, ou
simplemente o visitante
que se achegue a unha
ubicación industrial destas
.· cara.cterísticas. Por-iso os
cidadáns que residen nas
proximidades das Pontes·non necesitan de moita
explicación en tor'no á
contaminación producida
por E~desa.
_Quizá os que máis padezan os
efeitos·da ·central eléctrica sexan
os q~e contan . coa agricultura
como primeira actividade, ao observar claramente .como o rendi- · ·
mento da terra é inferior ao de
anos antetiores á ubicación da
factoria, ou os produtos do seu
traballo oferecen unha . calidade
sensibelmente menor que anta- ·
no.
Recentemente, uri. total de 15
Concellos situados nas pro"ximidades das Pontes . -Vicedo, '
Cerdido, Murás, .Xermade, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Moeché, ·
San Sadurniño, A Capela, Somozas, Pontedeume, Mañóri, Cabanas e Vilalb~-. veñen de agru· parse para buscé}r solucións ao
problema da contaminación. Estes municípios non contan ainda l
cori estudos técnicos que xustifi-

quen os seus perxuícios pero
aseguran apolarse na evidéncia.
Un .dos promotores da "Coordenadora contra a contaminación" é o alcalde de Somozas,
Manuel Candocia do Partido Popular, .qué manifestou_a A Nosa
Terra "non ter nada contra Endesa, pero esta empresa debe acometer as medidas necesárias
para non perxudicar a vida dos
nosos· viciños". Antes da forma-ción- da Coordinadora, algun.s al-

éaldes mantiveran xa uns primeiros contactos coa direcci6n da
factoría das Pontes, reclamándolle compensacións económicas,
: · pero a ·equipa" directiva da factoria negou ·a existéncia de efeitos
contaminantes.
Neste momento, ao parecer a
disposición tanto de · Endesa
como ·da Consellaria de lndústria
-cuxa opinión tamén se pulsou
nestes primeiros contactos- é
máis favorábel
buscar solu· cións.. Fálase xa de medidas

a

como a construción. da autovia
Ferrol-As Pontes que posibilitaria
á central queimar carbón de mellar calidade a menor précio, reducindo sensibelmente 6 índice
contaminante.
O primeiro mandatário de Somozas manifestou asimesmo
que non se opoñen á criación
doutras empresas presuntamente perniciosas para o meio ambiente, éomo a celulosa, "dada a
necesidade ·de post os de traballo, se ben esixiremos que se
cumpran todos os . requisitos de
seguridade e anti-contaminantes
necesários': .
·· Non obstante, dentro dos municípios. "protestantes" ..:.....gover.nados tanto polo PSOE como
polo PP- non é todo unánime
en torno $s actividades da coordenadora. Asi, tanto o voceiro
socialista na oposición do Concello de Ortigueira Rodríguez Patiño, · como o representante da
Agrupación Nacionalista de Vilalba, Carlos Góme,z teñen criticado a participación dos seus mandatários na citada coordenadora.
Nalgun caso alúdese á escasa
lexitimidade dos grupos governantes deses municípios para
encabezar ..agora a protesta con·tra a contaminación, .cando este
problema é desconsiderado continuamente no interior do municipio. Noutros se alude á posíbeis
intereses exclusivamente monetários -á procura da posíbel
compensación económica de
Endesa- para participar neste
tipo de iniciativas, reclamando
que en lugar de demandar "di.ñeiro fácil para tapar a boca" se
esixa a adopción das medidas
anti-contaminates precisas para
reducir ao mínimo o efeito negativo da factoría das Pontes.
O

ConsÓUdase a
-ZUR de .
Betanzos en
detrimento de
Ferrol
• ANTÓN MALDE/BETANZOS

As primeiras grandes naves industriais da ZUR de Betanzos,
nos polígonos de Bergondo,
Guísamo e Betanzos están xa rematadas e en funcionamento.
Esta preséncia en terras non moi
castigadas pola reconversión, en
comparanza· con Fe~ol, trasluce
un duro castigo político. A declaración desta bisbarra como ZUR
témola que pór en r~lación coa
adscripción política de case todos os concellos da bisbarra de
.Ferrol -Ares(BNG), Fene(BNG),
Narón(PSG-EG), Mugardos(EU),
Ferrol(antes PC)-, nun momento político no que nunha Xunta
governada polo PSOE estaba
Antolin Sánchez Presedo como
Conselleiro de Ordenación do
Território e Obras Publicas, exalcalde de Betanzos, compartindo o feudo político co actual alcalde da vila Sr. Lagares, que é
un afanado empresário da zona.
Esta ZUR dispón dun bon entramado de comunicacións coa
autoestrada do Atlántico e a estrada N-VI , que poténcia o ascenso e expansión da zona en
detrimento de Ferrol, que ademais de non ter boas comunicacións non ten perspectivas dun
imediato investimento viário e industrial, f acéndoa máis atractiva
ao investimento que calquer outro lugar.
Ao potenciar esta zona de Betanzos estase criando un empre-'
sariado amigo ao que se lle dan
facilidades e beneficios, asi
como de Betanzos unha zona de
atractiva que fai aumentar a especulación de terreas. A xente
vai viver porque hai perspectivas
de traballo.
O

A MORTl= QÜ~ NOS CAi DO CEU

Vitória dos
viciños
de Goián

- A~CHOIVA ÁCIDA
CHUS BELLO.

A choiva tan apreciada e .desexada para re- Ademais da Alemaña e Su íza, están moi · viven nas capas superficiáis das suas raíces,
matar coa sequía convértese nun grave peÍi- afectadas as árbor~s de Checoslováquia e en estruturas chamadas micorriias. Os funOs veciños de Goian celebran a
- ~~
.
.
Polónia, as da Fráncia, Escandinávia, Áus- gos obteñen vitaminas e hidratos de carbono
decisión adoptada polo MOPU
,,
A combustión do carbón e do ·petróleq que tria e · Gran Bretaña apre$entan síntomas da árbore, e esta recibe do fungo água e mina mañá do dia 14 de anular a
· teñen lugar nas centrais eléctricas, indústrias alarmantes, aquí xa se- empeza a falar dun . nerais vitais. Se o exceso de Nitróxeno no ar
expropriación do monte comunal
. grandes ou pequenqs, veículos óu calefac- virus raro que afecta ás .carballei~as.
(en forma de ions amónio e ions nitrato) dadas Trincadeiras para a instala. cións domésticas~ son os principais causanParte da problemática reside no circuns- . nan a micorriza, a árbore non medrará ben, e
ción dunha graveira. O fín do
t~s dunha ·,plaga moderna que recebe o · .tancial da e"'.idéncia que relaciona a morte
as, raíc.es tenderán a apodrecer, espeoralconflito anunciouse cunha tirada
nome de choiva ácida.
··
das árbores coa choiva áéida. A água acidifi- mente nas zonas onde o chan está xa empode vinteunha bombas de palenSegundo un informe do-NILU (Instituto No- cada lévase importantes minerais do soló do brecido.
que.
ruego de Investigación Atmosférica) en Euro- bosque e libera tóxicos como . o alumíilió. ·
Polo momento, ésta parece a explicación
Para a Comisión en Defensa
pa :emitíronse en 1985 á atmósfera Non obstante, as zonas de maior dano nos
máis plausíbel. Aindá que os intentos por dedas Trincadeiras, foi esta unha
60.000.000 de toneladas· de anídrido sulfuro- bosque$ non · sempre se correlacionan coa
limitar o desprendimento de óxidos ·de nitróloita gañada grácias á unidade
so (dióxido de xofre), óxidos de nitróxenó e intensidade de aportación "de ácidos. Tamxeno polos veículos atopáronse cunha forte
veciñal, ao manter unha oposipartículas ~n suspensión.
oposición, somos moitos os que eremos que
. pouco se ·ten comprobado ·a idea de que os
ción firme ante a expropiación.
. Se consideramos que as nubes con 'ácido contaminantes levados polo ar c;janen direc 7
sen nengun tipo de acción imediata, todas · "Por iso criticamos, sinalou, o insulfúrico son transportadas durante dias po- tamente ás árbores através das foll~s. xa que ·as árbores de Europa están condenadas.
tento por parte do grupo municilos ventas, caindo en forma de choiva, neve, -todos os síntomas indican que a enfermida- Segundo Gre'enpace, o Estado ~spañol enpal socialista do Concello de Tosaraiva ou pó incltJso miles de quilómetros de afeda a toda a árbore e ríon só ás follas.
via anualmente 201.000 toneladas de dióxido
miño de capitalizar , a loita de
do .seu lugar de orixe, podemos alcanzar a ·
de ·xofre ao resto da Europa.
Segundo . unha ·teoria qbte· vai gañando
todo un povo".
magnitude .deste grave problema que traspa- aceitación, os culpábeis son os óxidos de NiSegundo dados admitidos polo ministério
Esta Comisión, indican, trabasa as fronteiras construí das polo, home ..
de obras públicas (MOPU) no Estado espatróxeno, que tamén se desprenden dos · g~
llou, desde un primeiro : momen. Os bosques, os . nosos pulmóns .verdes, ses de escape -dos automóveis. A maioria
ñol están contaminadas até a data 3.000 . to, afastándose de protagonisHas. de laranxeiras. en Castellón e 10.000 pi.vanse parecendo m~!::. a unha paisaxe lunar; das ár~o'res dependen ·moit_o dos Jungos que
mos de grupos políticos, comq
os regatos e lagoas, veas da vida no planeta,
nos na comarca de Els Ports en Teruel, sen
· unha _
voz única. Todos os grupos
· van' adquirindo un aspecto enganoso de cris-.
'esquecer o ineríbel esfqrzo · do estado en
que o solicitaron· recibiron docutanilidade que se vai parecendo á desolación ·
protexer os espácios naturais e a sua transmentación sobre o tema .e o Godo deserto...
.
,
paréncia informativa á hora de · fornecer dabernador Civil foi informado pala
A idea fundamental da ecoloxia de que
. dos, que de seguro fqriéln trocar a postura
Comisión através da Guardia Ci'SEGUNDO
GREENPEACE
todo afecta a todo queda demostrada na
de·máis de un de nós·coa lamentábel política
te mesmo". .
,
O ESTADO ESPAÑOL ENVIA ·. histórica do govemo español e os seus res- vil Aon_Comisión,
choiva ácida.
cumplido o seu
ponsábeis!
.
A metade dos-bosques da Alemaña FedeANUALMENTE 201.000 .
obxectivo, de ·defender un anaco
ral están mortos ou moribundos. Unha de
Os monumé"ntos·de·Venécia, as esculturas
da ·identidade de Goian, desapaTONELADAS
DE
DIÓXIDO
DE
'cada tres.árbores suízas está marta ou e,(lfer- .
chinesas da dinastia Song, o Capitólio de
rece. O último acto que convoca
XOFRE AO RESTO DE .
. m~. Os bosqu~s da Europa, moitos delés
Washington e a Catedral de Santiago de . é a Festa prevista para o sábado
Compostela están afectadas pola choiva ácisalvados en da:ta recente da améaza do sa17. Limpara,se o monte e haberá
EURO.PA'
da.
·
. O
cho, . so.tren agora unha epidémia- mortal.
O
merenda e gaiteiros.

e
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· OIA DA CLASEOBREIRA GALEGA

Os. nacionalistas.celebraron. o"· 1o de Marzo
· entre

o optimismo pr0-'.eleitoral

Óesde o 72, ano no que m<;>rreron en Ferro! Amador e Daniel,
transcurriron · 18 anos de "loita,
éxitos, avances e tamén erros
· dos que ternos que aprender" sina·laron no comunicado final as
duas
centrais
nacionalistas,
INTG e CXTG, que o pasado 1o
de Marzo, Dia da Clase Obreira
Galega, celebraron unha manifestación conxunta en Santiago.
Os sindicatos mencionados . recordaron tamén que esta-traxectória "configurou a globalidade
dunha opción .sindical .que,. a pe-

sares do marco adverso e de tér · pectativas do · sindicalismo naqúe abrirse paso frente a unha cionalista son ·o .eixo do momenconcepción sindical centralista e to actual. "O ser ou non se·r da
absurdamente neg~dora das noCIG. (Converxéncia lntersindical
sas .realidades nacionais, ten
Galega), a dimensión real da sua
hoxe unhas perspectivas inmecapacidade para xe·rar unha sidiata$ certamente esperanzadotuación sindical nova e radicalras".
mente distinta, pasan pola cita
eleitoral deste ano;. recolliase ta:..
mén no comunicado final".

Situación sindical nova
A proximidade das eleicións sindiéais, a celebrar no ultimo trimestre do ano,. foi o motivo máis
presente na celebración. As es-

Na mesma tarde do 1O de
Marzo a CXTG aprobaba o programa de · converx(mcia coa
INTG, a cal ten previsto en breve
prazo asinar tamén o acordQ. D

De qu~n son Amador e ·D~niel?
A proximidade das eleicióris sindicais, previstas para o próximo Património de todos os
. OLitono, está a ·acelerar as dispu.., ferroláns
tas de protagonismo entre as diferéntes centrais, e a comemora- Pola contra, os sindicatos na~io
. ción o pasado 1O de Marzo, do nalistas, CXTG e INTG, ·estimacabodano dos sucesos do 72 en ban que os dous traballadores
Ferro!, non estivo allea a esa da Bazán mortos no 72 nón eran
competéncia pre-eleitoral centra- património de nengunha sigla
da r:io acto de inauguración dun concreta, senón do conxunto do
monumento a Amador Rey e Da- movimento obreiro galego e da
socíedade ferrolá. Por .este motiniel Niebla.
Os sindicatos estatais Comi- vo realizaron xestións diante da
sións Obreiras.e UXT defenderon nova Xunta da Galiza, solicitan'1o
a sua exclusiva preséncia nos · que a inauguración do monuactos oficiais de inauguración ar- mento se -realizase con invitación
gumentando que foran exclusi- a todas as forzas sindicais e so. vamente estas centrais, ·as que ciais. A administración autonómica así o fixo, o que ·provocou a
~ xestionaran diante da Dirección
~ Xeral de Cultura a financiación protesta dos "estatais". Ao remate CXTG e INTG "inauguraron" a ·
~ oportuna para o monolito, e .polo
obra do trab·allador de Bazán ·e
~ tanto a eles lles correspondía
escultor Xoán Braxe, pota sua
< presidir a homena~e. · ·

canta ás dez ·e média da ·maña
do dia dez, e CCOO e UXT fixéronno de· xeito oficial ás doce do
meio-dia. Entre as duas horas,
realizou o proprio a Unión Sindical Obreira, manifestando igualmente a sua protesta polo exclu- ·
sivismo no que se· moveu o acto
protocolário.
Ao remate o conxunto .dos traballadores ferroláns foron os queperderon unha boa oportunidade
para realizar un acto de ,masas
que recordara os · sucesos do
·1972, as reivindicacións dáquelas -a loita por un convénio próprio da factoria ferrolá, á m.arxe
· das fábricas da Bazán de Cádiz
e Cartagena- e que tamén fixe-·
ra patentes as demandas que
hoxe ·comparte o conx1,mto do
movimento obreiro na Galiza.. D

A DOBRE LINGUAXE SINDICAL
MANUEL MERA

A celebración por separado do 10 de Marzo, Dia da clase obreira galega, é reflexo
de como está condicionando xa a Converxéncia lntersindical Galega o panorama
sindical no país.
Concretamente, a ruptura por parte de
CCOO e UGT dos acordes -Medidas
Polo Emprego- asinados co sindicalismo
nacionalista o pasado ano, son unha consecuéncia clara do temor dos sindicatos
centralistas -principalmente CCOO- de
compartir protagonismo na Galiza.
Hai que lembrar que as Medidas polo
Emprego foran asinadas polos catro sindicatos, abríndose axiña unha Mesa de Negociación co Governo Autonómico, onde
non se chegou a nada concreto por falta
de vontade política do PSOE. Todo isto á
altura do mes de Xullo de 1989, polo que
CCOO e UGT "frearon" a campaña para
esperar os resultados das Eleicións Autonómicas e sentarse a negociar coa nova
Xunta a primeiros deste ano -tal como
figura recollido en moitos artigas de prensa dese momento.
.
As Eleicións Xerais. obrigaron ao PSOE
a replantear a sua atitude cos sindicatos,
e todo o mundo sabia, cando se iniciaron
as novas conversas en Madrid, que ia haber acorde.
.
Fíxose unha negociación típica do sindicalismo de salón, onde os sindicatos estatais só se preocuparon de "chupar cámara" ~ realizar longuísimas reunións coa
patronal e governo pondo "aire de respon:sabilidade e firmeza". Non se utilizou o
único recurso importante dos traballado- 1
res: a presión e mobilización. Polo que a
. administración só acedeu ate onde pensa:.. ·
ba chegar cando sentou na Mesa. Queda
a incógnita de que se teria consegu1do de
realizárense grandes mobilizacións sindi:cais ·durante a negociación ... Con seguridade moito rnáis, cando menos iso é o
que ensina á experienCia do movimento
obreiro.
. Non vou entrar a analisar a gravidade
de que se renunciara, por parte de ·ccoo
e UGT, ~ débeda histórica da administra-

ción cos · empregados · públicos -de
250.000 a 300.0QO pesetas- por unha
paga de 52.000, ou de que "esquecesen
máis unha vez" de que tamén necesita
unha reforma, por inxusta, a contribución
dos traballadores autónomos da Seguranza Social Agrária, que na nosa terra agru- '
pa a vários centos de miles de persoas
totalmente descriminadas e marxinadas.
Sen dúbida, o· máis grave é que se 'nos
pretenda vender a PSP e-orno solidária,
cando ten un ar claramente centralista, e·
se nos diga que se conseguiron grandes
vitórias para o movimento obreiro, cando
sé se estiveron a recoller as cesións do
"PSOE para lavar a cara despois de oito
anos de governo pro- patronal, de perda
do poder adquisitivo dos salários e de deterioro nas condicións de traballo (cunha
grande responsabilidade destes dous sindicatos, ou non?).
Hai que dicer que estes acordes sindicatos estatais-PSOE tiveron un gran eco
nos meios de información e contaron cun- ·
ha oposición máis formal que r~al da patronal, como o tempo demostrou, xa que
esta pretendia sacar a sua tallada forzando -como contrapartida- a disminución
das cuotas da Seguranza Social.
Non se lle poden negar a estas concesións do governo os efeitos da folga do.
14... 0, nen que sexan positivas. Trátase só
de matizar que CCOO e UGT, máis unha
vez, .negociaron á baixa en Madrid e esqueceron que existía Galiza. Asi de cláro.
. A atitude posterior a estes acordos, das
sucursais galegas de CCOO e UGT, foi a
de rachar os acordos das Medidas pol'o
Emprego e pretender que os sindicatos
·galegos "chupásemos ~oda" e, o que é .
mais grave, que aceitásemos a CCOO e
UGT estatais como os nosos interlocuto:res, ratificando os acordos de Madrid. lsto
era inaceitáb.el. ·
~
Estaba claro que CCOO e UGT apostaban á desunión sindical na Galiza, sabendo que isto condicionaria a abertura das
negociacións Coa administración, ou mesmo os resultados para forzar acordos so-

bre algun dos pontos reivindi~adbs. O que
demostra que o sindicalismo estatal ·prefire neste mom~nto un maior protagonismo,
mesmo a costa de lesionar os intereses
dos traballadores.
Detrás de toda esta situación está o temor, cáseque enfermizo, de CCOO, a perder o segundo posta nas vindeiras eleicións sindica~s a favor da CIG, asi como
os conflitos internos que atravesa esta organización produto da aproximación do
PT e o PSOE, que·a levan a unha ·postura
de fuxida para adiaríte a fin de alonxarse
do precipício. Unha táctica que non deixa
de ser contraditória, e que leva a. Suso
Díaz· a depositar toda a capacidade negociadora ou reivindicativa en Madrid e Bruxelas, adxudicando a CCOO da.Galiza un
papel de comparsa tardía, contrádicíndose con anteriores afirmacións de Amor
Deus naS"'c;tue reclamaba para-ccoo "un
carácter nacionalista e unha autonomía.
total fronte a Madrid"... ·
A división sindicar non é positiva, favorece á patro·nal e impede que os sindicatos podamos forzar ao governo galego, ao
central, á CEE, a modificar a sua política
cara. Galiza, e facer desta nación un país
próspero e cun nível de desenvolvimenJo
similar aos· d~ Europa -que é o noso entorno. Pero, ademais, non vai condicion.ar

-'DETRAS DE TODA ESTA
SITUACIÓN ESTÁ O TEMOR
DE .CCOO A PERDER O
·SEGUNDO POSTO NAS
VINDEIRAS ELEICIÓNS
SINDICAIS. ASI COMO OS
CONF'LITOS INTERNOS QUE
ATRAVESA ESTA
ORGANIZACIÓN. PRODlJTO
DA APROXIMACIÓN. DO PT ~
O-PSOE'

o apoio e desenvolvimento do sindicalismo nacionalista que, se o sindicalismo"estatal fose bon observador, veria que se
deu r=iestes anos a un.·maior ritmo apesar
da marxinación dos organismos de participación institucional en Madr:id, da preséncia en vários importantes convénios de
ámbito estatal e da nosa febleza económica.
·O medre do sindicalismo nacionalista é,
en boa medida,· produto das próprias
claudicacións dos sindicatos estatais
fronte ás reivindicacións dos traballadores
(Heerei-na, Sidegasa, te lanosa, Sector Naval, Banco Canario Sahariano, etc.), pero,
fundamentalmente, de antep"or os intereses do estado aos de Galiza, contribuindo
deste xeito á situación · de discriminación
e atraso do nosb país. Por .máis que pretendan salvar esta contradición cunha dobre linguaxe, aparecendo na Galiza como
"galegos a tope" -se facer nunca unha .
campaña séria, a non seren forzados- e
obedecendo en último extremo os mandatos das executivas estatais e os seus cri.térios (a ruptura dos acordos das Medidas
polo Emprego é o 1último dado), como deixaba ver polas suas intervenoións o Secretário Xeral de CCOO en Lugo hai uns
días. Todo isto non é casual!, son sindicatos de obediéncia estatal.. .
- O sindicalismo nacionalista, pódeo fa"G,er máis ben ou máis mal, pode ter menos
ou máis forza, pero só obedece os ditados
dos traballadores galegas. Carec1emos
desa dobre linguaxe que CGOO e UGT
pratica decote, que lles pode servir para
manter momentaneamente unha ~sén
cia no mundo laboral galego, pero que
cada día ven mal máis traballadores.
Compañeiros de GCOO e UGT, G(lliza
necesita da unJdade sindical! que hoxe,
como moitas veces antes, segue oondicionada pora dobre linguaxe e fidelidade
á que vos abriga a vasa dependéncia ...
canto tempo máis haberá que esperar
para que non sexa .~sí?...
D
Manuel Mera. Secretario Xeral da INTG

O·: inago..Antón

'A forza da máxia éstá na sorpre
·e ao seu arredor.debe haber.- div

xente. A perv1vencia dun grupo
sempre é máis complexa que dun
artista individual como é no meu
caso, e ademais co Facundo nunca me levei mal e fumos aturándonos un ao outro, ainda que o futuro do Facundo está por ver. No
meu ca.so vino moi claro. Neses
anos introducinme moito xa na
máxia, viaxas, tes máís contactos,
e va~ facendo da tua vida .unha fi, losof1a. Xa non es mago so na escena, estás todo o dia pensando
na máxía e case Só vives para iso .
Entón surxíanme moitas ideas e
de moi distinto calibre ás quepodian surxir en Madrid ou en Barcelona. Cando estás ~9 obrí~a~te a
buscar o teu camino propno e
aquela era unha época de máxía
social.
Daquela eu collia un papel bran"Empecei aos dezasete anos no
ano 74. De pequeno a máxi~ fa- ca e explicaba toda a história de
c íaa coa pelota, xogando ao fútbol Galiza. Rompiao en pedacíños,
a todas h<;>ras. Eu son de Santiago explicaba o asoballamento a que
da Meda, do concello de Castro- se sometera o país, o futuro que
verde".
nos esperaba; tiña un xogo que
O . Mago Antón conta así, con talaba das centrais leiteiras, ...
brev1dade os seus in ícios de auto- unha morea de cousas. Eran xodidacta, aind~ que tamén hai unha gos que xurdian dos problemas
versión, que el mesmo lembra en- que se vivian no momento .
. tre néboas, do seu encentro con Un espectáculo como o que facia
, Merlin por terras do Caurel cando entón ten moita ligazón coa protiña dez anos.
paganda.
"Primeiro comecei con libros,
que ~ran difíceís de...conseguir, e Entón si, porque tiña unha marca
rnoi nacionalista. Até o 77 , 78 é
atraves deles conseguin enderezos de casas de máxia e esa·foi a asi. Despois fixen a mili e no 79
pensei que facer da miña vida. Esprimeira relación directa coa máxia, de autodidacta... non houbo tudara un ano psicoloxia e via que
me absorbía a máxia e máis que
antecendentes familiares nen de
na Universidade estaba traballanxente coñecida dos arredores. O
que máis me lanzou para adíante do e facendo máxia por todas partes. Cando saín da mili tiña claro
foi a situación daqueles momenque os meus derroteiros ían polo
tos nos que actuei moitísimo atramundo da máxia. Desde entón
vés das asociacións .culturais. Eu
non é que eu cambiara o que fixen
era o mago de turno que logo, paf oi adaptar o sistema respeito aos
ralelamente -~ máxia e aos xogos,
anos
anteriores: xa cobraba polas
caeu nas minas mans un libro de
actuacións porque era o meu susyentríloquía, da que nada escoitatento, e ainda que algunha xente
ra, e vin que era darlle vida a un
non o entendeu era o traballo do
bom~co. Encarregueino a unha
que eu .vivía e sain para adiante.
casa- especializada, púx~nlle FaSer profisional significaba precundo, e o único que lle fixemos
pararse máis, viaxar, ter máis con-foi mudárlle a roupa e a pucha. Da
tacto con outros magos e novas
man de Facundo empezamos a
técnicas, asistir a congresos. Netraballar nas festas, que naquel
ses anos estiven na Suiza na
momento sorprendianse dunha
Fráncía1, e , axudoume a cofiecer
actuación en galego, e éramos
unha dimensión · máis 'grande do
moi ben aceitados. Aquelo marque se facia por aí adiante. No 82
coume bastante e permitiunos ir
fumos Tamariz e outros magos de
collendo tabla~. Durante eses
renome un mes aos EEUU. Eu ia
anos do 75 a<;> 77 andei por todas
un pouco de paquete pero obserpartes coa maletiña do Facundo e
vándoo todo, mesmo estivemos
coñecia todas as liñas de autobunas Vegas, e aquelas causas eran
ses do país. Recontando o trabainimaxinábeis para nós. Do 79 ao
llo daquela época tiña unha actuación cada tres dias, que .é moito . . 83 fixen moita máxia para os emigrantes: Suiza, Bélxica, Holanda...
Gostábame facelo e non cobraba:
chegaba á Cor:nisión de Festas e· até un mes seguido. Aquela máxia
ao dicerlle que non lles custaba · era moi de festa, con moita participación, lúdica, unha máxia moi
nada deixábanrrie actuar no des. 9anso das orq.uestras. Aquela
epoc~ marcoume moito.
·
Nese~ anos hai un amplo grupo .
de éi!1•stas·que actuan ligados ao
ESTAS SO
mov1mento nacionalista. Foron
poucos os que quedaron dese Oi3RÍGASTE A BUSCAR
movimento de intervención cultuUN CAMIÑO E NOS
.
ral.
·
•

XAN CARBALLA

A maxia na Galiza ten o
nome do Mago Antón.
Desde hai quince anos, con
crecente perfeizoamento
Antón percorre Gal1'za, '
agora a bordo dunha carpa
enorme, co seu espectáculo
"Merlin e família" que cada
vez consegue unha
. d
.
meiran e especta~ulanda?e
e co que se despide tamen
. -por algun tempo o boneco
Facundo. Antón está xa a
preparar a sua seguinte
representación" "Via
Láctea"

·'CANDO

~

Naqueles
mom.entos
estaban
Faisc~s de Xiabre, estaban Romaz rn e eoane, que deron despois en
< "Milladoiro" ... non quedou. rnoita
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As casas de Rianxo son de uns dous ou
. tres pisos, pero moi estreitas. A súa estreitez pode chegar a casos increibles,
como · o dunha casa de apenas tres ou catro .metros de ancha. A razón disto é que
os niariñeiros necesitaban vivir preto do
porto, e ent~n fóronse aglomerando ca. sas que ocupaban pouco espacio, para
que poidesen coller máis. Tamén hai
outra razón fundamental que é, a da here-ncia. Cando un home morría era normal qu~ · nes dese unha parte da sú~ ós .
fillos, dividíndose esta en casas afoda
máis pe.q uenas.
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A única Revista Infantil que ten un Suplemento para adultos que se chama A NOSA TERRA

[g§]

·~

D

.,::.,~"·'<
Explo.rando· a t:~~i*'~~~::.f'.·.

CJ

t·
,.,::::

i>~\%<t~::.~&S\~·¿'

.

'.

·.' Estas casas están pintadas con cores
claros, xa que as pintaban coa pintura·
que
lle sobraba de pinta-las embarca.,,
'
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., "rio anxo" ou ," ri 'o ánxo',. Pero "segun· Rianxo
do os lingüistas debe,· vir
.latin rivi
,
.
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ngulo'
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significaria
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ecordo
da
Segundo as fontes popµIar~s, este topónimo poderla significar: "rio' ancho''~ . ·ria".
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Escolma d~ traballos-realiiada polos alumnos de 1° A do ln~;tituto Xelmirez 1 de Santiago
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Corrubedo: Un tesouro ecolóxico en perigo _ __

PolaS tefr~ de Pa~o Gómez Chariño,
.~ CaStelao e Avilés de Taramancos ________

As dunas de Corrubedo son unhas enormes masas de area. O conxunto alcanza ·
os 15 ou 20 m. de altura por máis ou
·menos 1 Km. de longo.
Estas dunas van avanzando terra
adentro, a tan pouca velocidade que
para notalo habería que conta-lo tempo
en miles de anos, e incluso así sería difícil.
un dos dous lados do conxunto de
dunas (o que da ó -mar) é moito menos
inclinado que o outro lado, e a area é
moito máis branda. A area desta praia é
moi fina, ·p roducto dun moi forte· vento
ou da erosión de moitos anos (ou das
duas ~ousas) ·
,
Un dos lados está máis inclinado do
normal:- ciá a unha pequena lagoa que
fai que pola parte de abaixo da duna
haxa un pequen o precipicio, máis ou
menos 'de medio metro de altura.
Entre as dunas· e o mar hai unha pe- ·
·q uena pradeira, duns 50 m., cun pouco'
de area. Al í ,non está
todo cuberto
.
·- de
area porque a · a~ea é arrast~ada p9lo
vento ata a duna.
· -· Pois, dise que debaixo. das dunas
de Corrubedo hai .un pobo sumerghido

. A península do Barbanza atópase ao suloes~e

_da proyincia da Coruña, entre a~
rías de Muros e Noia e a de Arousa. E
bañáda polas auga_s da Ría de Muros e
.Noia ó Norte, o leito do río Tambre ó
. Norde's.t e, e a Ría de Arousa ó sul. Limita ó- poente co Océano e coas Terras
de Rois, Dodro·e Rianxo polo nacente.. Admiriistrativ~ente inclúe os concellos que incluimos no cadro-.
As zo.nas ·m~is- densamente poboadas
son as costas·, mentres q~e as serras e
amplas superficies erosivas .ofreéen densidades mói .pequenas.

Concellos

Km.

Habitantes

95,84
93,20
89,06
66,40
38,50
33,20

i 1.102
4.897
17 .288
24,542
14.126
10.067

416,20

82.022
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No grupo da Oromia. O sufixo Bar-, de
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:: Barbanza ·

chamado Valverde. A· campana ·que .ten
'a igrexa de Corrubedo foi .atopada ne se ·
pobo. Hai unha min·a de se te reinados. ·
H~i un pouso r~dondo no e han, pero
· moi 'profundo. Din qti~ na noite de San .
Xo.an vense . u·nhas vigas de ouro. Non ;
sei o que ten de. verdá, que eu no,n fun
·
nunca alÍ no día de San Xoari. ·
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orixe pre-romano, fai referéncia a un
"lugar alto e pecJrego~o.
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que car- (Lagoa de Carregal) .t en ori~e
pre-roma,no, e significa "lugar pedrego0 pre(ixo desta balabra Ooi;-~ o mesmo . so'.' "pedreifa".
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·MámoaS, medorras.e antas ___~
Dáse · o nome de "anta" ás lousas que
forman un conxunto megalítico, como
ben poden ser sepulcros megalíticos ou
dól~enes. Es tes recintos son de tipo funerario, · e están formados únicamente
por ·grandes lousas verticais que suxei'tan a outra lousa que a_s cubre a modo
de teito . .A maioría destes monumentos
atápanse· en moi mal estado ou destrozados debido ás múltiples expoliacións sufridas ·. en . busca de supostos tesouros
atopados ·no ~eu interior. As antas galegas teñén forman sin~elas.
. .Da anta da que imós falar agora é a
de Axeitos. · Esta está situada na parroquia de Oleiros, municipio de Ribeira,
no medio dun monte . 6 cal pódese 9hegar por medio dun camiño de ai:ea e pe-·
dras.
· A anta é de planta poligonal, forma- ·
·da por.oito lousas, todas elas imbricadas
e algo ·.metidas no chan paré;} manter segura· a lousa que forma o teito. Ten. cuberta monolítica: A cámara é de fo~a ·
· seniielíptica cunha· medidda de 2'30
.metros. , dende a entr~da ata · o. fondo,
por tres metros de lado a lado.
~
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A altura da anta é aproximadamente
de dous metros, mentres a pedra de cobertura alcanza 4' 50 m. por 3' 30 rµ.
aproximadamente.
.
Nun dos soportes verticais ostenta
grabada unha cruz tosca, que non parece ser contemporánea do monumento e
noutra lousa hai grabada ~ ~ilueta dun
peixe que tampouco parece ·ser coritemporáneá do monumento.
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"Ti dís: Galiza é ben pequena ..
Eu digoche: Galiza é un mllndo'~~-~-........- -
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Axeitos
Nome latino,_que fai referéncia a un
anaco de terrenq que, segundo é¡l Lei,

se deixa en Galiza .cando se cerca unha
herdanza. Supon-se que o dolme~ st:
asentou neste tipo de terreno.
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Por ser un dos . pontos máis altos do
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Barbanza, e ao ser un Cume, semellante a "Curuto".
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Falafilos cos mariñeiros na. lonxa -------------------------......-------~
-.-¿É dura a vida mariñeira?
-¡Ben!: Se se sabe levar ben, non ·
é. moi dura. Se se leva mal é bastante
dura.
-¿Como é ·. a rutina diaria!
-Po'is mira .. -. depende do que se
·. dea ou ~e. se embarran, depende, no mar
non se sabe o que pode pasar, podes estar durmin.do todo o día, mi estar traballando -todo ·o· día. Se é que embarran.
Se tes embarres .estás sen facer nada e
d~pende .~os lances, que se · dean. Un
dHr dás · tres ,'lances, outro dous. Nós,
por exemplo, · pescamos ben e· ·tivemos
dez mil kilos e lévase ás seis da mañá
du sei~ e ,media. · Desde que levamos
cinco horas · de' lance a piimeira e catro
~ segunda, . nese tempo a xente estivo
traballando, escollendo peixe e des.póis
de escollér peixe' vaise comer. e despois
~e comer segú.ese tragallando.
· -¿Sacan moitos ·cartos? .
·-Agora non. D~sde que entramos
na C.E.E. fastídíannos o precio do peixe.
Facianse. moitos cartos antes de entrar ·
·na "C.E..E .. Bastantes· cartos máis!
Ag-ora vese que está . entrando tanto

peixe de fora que\o precio do peixe baixa.
Hai catro anos na lonxa de Riveira
· tiñase vendido ata oito e n.ove mil caixas de Bacaladilla e non baixar o precio
de mil pesetas por caixa e agora traes
tres mil caixas e vale quinientas a caixa.
-¿Cal e 0 peixe do que sacan máis
diñeiro? .
-Bueno, pois a Bacaladilla é o que
máis se trae, xa que a Pesc<:tdilla non
·hai, ternos Bacaládilla, e ainda que non
· val~ moito traese en cantidade e fanse
· cartos, non se f an os suficientes cartos
para o que vale un barco des tes. .
-¿Como se r~parten ,as gañancias
da pesca?
·.
.
.
.- -0 20% para os mariñeiros e o resto para a xente, pero un 20% relativo,
porque a xente· leva unhas duas mil cin. cocentas pesetas diarias. '
E despois entre o· gas-oíl, a seguridade ·social, o seguro· do barco que son'
cada tritl)estre seiscentas mil pesetas, de
seguridade social son c.atrocentas mil
.logo gastos de elamhre; aceites e o de
costume. ·
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Un dos días da nosa estancia na Península do Barbanza encontramos unha
oportunidade para ir á lonxa e falar coas
x·entes mariñeiras. Diriximos o noso obxec~ivo a uns homes que se ~ncontraban
no porto preto · dos barcos. · ·
-Hola, boas noites. Somos un grupo de rapazas ·e rapaces dun colexio. de
Santiago que nos gostáría saber algo
máis sobre a vida da xente mariñeira~
¿Podrían contestar a unhas pn~guntas?
-· -Outra vez, xa viil.eron outros. Preguntade o que queirades. ·
-¿En que traballa vo~ted~?
-Eu agora·non traballo en nada e.s - "
tou no paro.
-Per9 aquí -~ xente a -que se dedi- .
. .
. c~?
-Pois ca~e· toda . a xente vive . do
mar ·o u de· aljo que se relasiona con isto.
-¿Podianos.falar sobre a subasta do
.
. "
peixe? · ·
-A subasta .hast~ as oito nada.
"-Pero ¿en qué copsiste?
-Subasta~ o peixe, imha caix·a do
que sea ¿entendes? Din un precio e van
ba~xando "bubl:l bubu" hasta que algén
,
o compra.
. Deixamos ó's homes que contestaron
amablemente as nosas preguntas e reco- ·
rrimos a lonxa ata chegar a parte trasei-

ra. Encontramos a un grupo de mulle-:·
res, cinco, das cales unha de elas ·coa
intervención dás outras de vez en cando. Despois de ·{Jresentarnos pregunta. mas:
- .-¿Podianos recitar ·algunlia poesía
·
tí pica desta
lugar?
.
-¿{Jnha poesía?."Un pobre estaba na portiña a·pedir.
U nha limosna por Dios
e dixolle a. señora ¡Vai traballar!
non. seas langrandín. ·
·
Señora ·unha .limos-na por Dios
· Nunha man cinco dedos· e na . outra tres--·
e dous."
. A ~eñor~ que nos f ala de u lle a risa
e as outrás aplaµdenlle .
- .. ¿Podenos decir algun refrán? ·
_ · "O que, m'adruga Dios lle. axuda''.
Non por. moito . madrugar am'1;ñece _·
máis cedo-. .
-¿Cantarían os_algunha. canción que
lle cantaban · ós seus fillos c·ando ·eran
pequen os? .
,
- · Hai meu meniño pequeniño abalado é.S. Xosé.
S. Xos~ pequenino como o meu rr:ie·mno e.
,. As mulleres preguntaron'os onde iamos dormir, despois de contestadles e
darlles gracias -seguimos o nos9 camino~
~-

.
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·. Riveira·
Divide~se en duas partes: Riveira e Sta.

4
.,,

Uxia.

·'

As terras onde está asentada esta
·pertencfa· aos Mariño, e logo. de vários matrimónios quedaron en posesión
vil~

¡

He

de ·Gonzalo _Mariño ·de Rivera, quen
deu nome de "Terras de · Rivera" que
galeguizando.-se quedarian en Riveira. ·
.
.

Sta. Uxia, fai ~eferéncia ao asentamento da frt;guesia deste nome nestas
terras.
·
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:

estivo no corazón das festas, de
Nós. procuramos que vaian moimaneira· que quen ia ao baile obri-· t9 os rapaces, é oferecemos nos
gadamente tiña que velo, e a partir coléxios bonos de descanto. O
de aí enganchou nese ano de éxi- féito de que o espectáculo sexa
to que o levou por todo o país, "o en galega, os profesores comén88 foi xa a consolidación des.a pti- . tannos que é unha boa motivación
meira etapa do Merlin, porque ta- para os nenas.
mén lle intróducimos causas máis
espectaculares, con números de : Un mundo secreto?
escapismo, . evadiame dunha caSempre se fai unha asocjación
misa de forza pendurado dunha ,
entre 'a máxia e o secreto. E realgrua, ... Todo era máis sólido e ali
mente de acceso restrinxido? '
condensaba a experiéncia de todos os meus anos de mago, reco- lso é un sambenito. É un- mundo
llia os momentos mellares de Fa- aberto, nos seus congresos vén- cundo, e íalle dando as 'Voltas á dese material, cóntanse nové,ls
continuación do Merlin ou polo causas eq conferéncias, ... quizais .
- menos que infraestrutura teria que sexa unha visión de fóra a que déa
darlle, mesmo para sair fóra de esa imaxe pero non hai secretos
entre .os próprios magos. Quen
do médio que é unha constante Gal iza co espectáculó".
queira entrar no mündo da máxia
Da
maduración
deste
próxecto
sempre do meu traballo. Durante
non lle é complicado, sobretodo
dous invemos tamén tiven unha suo<iu o que hai moi poucos mese hai unha Asociación de Magos.
ses
botou
a
andar
por
Galiza:
experiéncia moi interesante por
O secreto só funciona co público;
pubs, restaurantes, ... de máxia de unha espectacular carpa azul, cun
porque a forza da máxia esta, so· perto, que é moi espectacular e enorme Merlin facendo de chamabretodo, na sorpresa, e arredor
coa
bola
máxica
doiro
das
xentes
sobretodo moi comunicativa".
a vários metros de altura, vários diso ten que haber divertimento.
as dramáticas, .
trailers para o matérial e a vivenda Nós temas históri_
da dúcia de persoas da compañia pero está tamén o Facundo arre- ·
e un investimento de case 100 mi- dar da guillotina para rélaxar
CATRO
llóns de pesetas é o sostén ambu- En Galiza hai máis magos?
ANOS FIXEN MOITA
lante agora da compañia de An- Profisionais moi poucos e alguns
tón. A estrutura, lonxe da imaxe amateurs.
MÁXIA PARA OS
dos circos, contén un enorme ceEMIGRANTES: UNHA
nário con case 800 butacas onde E hai algunha tradición na Galiza
MÁ)(IA MOi DE FESTA,_ se desenrolan os números, cada de maxia?
LUDICA, DE
· volta máis espectaculares, que De traballo no país con connotaagora ten o "Merlín e familia".
galegas non. Pero si houbo
PARTICtPACfÓN. PARA "A financiación é moi cara e falei cións
magos, eu coñecin ao Conde de
_ MIN' A MÁXIA TEN QUE con Merlín que me dixo que de ilu- Valdomar de Portomarin, quemosións tamén se vive. Entón reco- rreu aos 99 anos e viviu toda a
VENCELLARSE AO
rrin á Xunta, 'que me deron un di- época gloriosa da máxia, cando
MÉIO'
ñeiro por criación de pastos de os artistas levaban títulos de príntraballo -un 20% do investimen- cipes e traballaban para a aristoto--, a Cultura e o resto através crácia. Coñecino nos últimos
Merlín e família
O espectáculo que agora percorre de bancos. Economicamente es- anos, e contábame da sua comGaliza ten unha prehistória qu_e se tamos sempre coa corda ao pes- pañia que estivo por - todos os
retrae ao ano 84, cando Luis Alva- cozo, pero o principal es á en . continentes e como podes imaxirez Pousa entra na Dirección Xeral marcha e ainda que con xustezas nar tiña ,infinidade de · causas das
irnos adiante. Nesta estrea, que que talar. Era un vitafista que fixo
de Cultura.
"Levaba moitos anos traballan- incorpora moitos elementos no- máxia até os seus últimos anos,
do só e todo o que lia sobre os vas, mantemos un argumento qúe ainda que xa non tiña vista.
magos clásicos era moi especta- é o que o diferéncia doutros es- E como funcioná o mundo das
cular e atraíame. Escrebin á Direc- pectáculos de máxia que son nú- patentes?
meros illados do mago coa parteción de Cultura ferecendo un esnaire. Levamos cinco meses ac- lso marca moito a diferéncia entre
pectáculo que se ia chamar "Mertuando en Coruña, Carballo, Fe- uns e outros. Nó mundo da máxia
lin e família", tomando prestado a
h~ que ser·c-riativo non só na conrro!, Santiago, Redondela, ... ".
Cunqueiro o título. Non sabia case
ceición do espectáculo senón nos
nen o que pensaba facer, e os car- Que participe o público
próprios .números. lso é moi imtas que me deron apenas serviron
portante. Cando surxe un numero
A
participación
do
público
é
unha
para meterme en grandes problemoi novo -porque hai variantes
mas, pois case só podía comprar constante que quer manter Antón . sobre bases comuns e non se preunha pequena parte do que preci- tanto agora como no futuro. No cisa patentar xeralmente- pode
saría para facer o "Merlin e fami- número da guillotina, que é xa interesar que non che cópien un
lia" que eu pensaba: merquei a unha tradición , o "reo" é escollido número e paténtalo, pero non é .
equipa de sonido, montamos o de entre o público.
usual. Nós ideamos causas pero
cenário,. .. Quería facer un especson tan personais que- xa ninguén
táculo que tora autónomo totalcho vai copiar e entón .non o pamente dos palcos das festas e as
tentamos. No naso caso, na repreequipas de orquestra. Fixemos un
MUNDO DA MAXIA sentación anterior, o número máis
montaxe no ano 85 do "Merlin" e NON É SECRETO. O
espectacular era o dos foguetes,
f oi un total fracaso de contratapensado para as festas, onde se
cións. A falla de descoñecimento SECRETO SÓ
mostraba un tubo enorme comdaquel mundo no que entraba por FUNCIONA CO
pletamente valeiro e despois saian
primeira vez pola miña canta imdel máis·dun cento de foguetes. E
pediu o éxito: o sonido non era · PÚBLICO'
neste momento Q xogo q1:1e marca
· abando, non chegaba o cenário,
a diferéncia é o xogo do polbo . .
precisaba un camión para o trans- Ten algun critério para escollera Esta nun acuario, vivo, e é un polporte, ... e iso foime metendo nun persoa ªchamar do público?
bo que adiviña cartas e bótaas
engranaxe distinto. Pasei a toda lnflue a persoa porque a 'habilida- fóra do acuáriq.
·
esa infraestrutura e ademáis a non de da máxia está máis na psicoloser eu só senón contratar unha xia que nas mans. No xogo da gui- Via Láctea
compañia, coa complexidade de llotina influe o espectador, que
,
.
relacións que isa supuña, e enrri- teña certa grácia, medo -se non A busqueda de espectacul?s cun .
basen ter un éxito económico. Es- ten medo é malo-, e, por suposto - ar~umentc:i· cond.~ctor_ ,,ta1_ que .
tiven por volver atrás, non deixar que ·lle colla a cabeza'. "Merlín e r:nentre~ circula ·o Merhn por Ga~.
a máxia, pero ·si deixar as ambi- família" é un espectáculo de parti- · hza ~ste.. prepa~a~do o_que, 11~ va1
.cións do espectáculo.
cipación- e comunicación, onde o ~eguir. O prox1~0 e~pectacul9
mago se mete entre 0 público.
1moslle chamar Vla Lactea, e e
"O segundo ano vin que ·o "Mer- E ,
. .
.
.
moito máis pretencioso_cenografilin" tiña calidade, habia que mello- ta cambia ª. psi~olo~ia do ;~pee- ~amente. Hoxe ternos unha gran
ralo, pero sobretodo había que sador das vllas as cidades ·
1nfraestrutura que nos permite non
ber vendelo e facelo atractivo. Fu- éámbia a asisténcia da xente. Na depender de ninguén pará facer· a
xin dos representantes, que esta- Coruña o público respondeu moi nasa montaxe. A xente en cena é
ban centrados nas orquestras, e mal e nas vil~s responde mellar. moita má1s e q argumento ·parte
metimos o espectáculo_ en vídeo Aos rapaces chámalle a atención dunha xuntanza de magos en Aleentrevistándome
directamente a carpa, ainda que "Merlín" é para xan~kia que deciden facer o Camicoas Comisións de Festas: vian o todo tipo de públi6o. Pero non hai ño de Santiago realizando. o núvídeo', facialles máxia de cerca, e reacción distintas da cidade ao mero que a cada un deles lles deumoitos de~idian probar. No 1986 r:ion urbano. Cámbia a atitude se- sona. Como telón de fondo está
foi mellar e no 1987 chegamos a gundo a · idade · dos asistentes
presente o Car:niño de Santiago,
facer· tantas funcións como unha _ porque nalgunhas sesións hai · que irnos recrear a meio de diapoorquestra."
máis rapaces que adultos, pero sitivas, video e outros médios au0 montaxe do Antón sempre nada máis.
·
diovisuais.
o

a

ertimento' ·

'DURANTE

'Q

;-

Pési~

ás medidas tomadas p01o govemo cont~ os presos, entre etas a dispersión, a via do anepentlmento· non callou entre eles. Na Ilustración Jo;selu ~re-ceda, recentemente excarcerado.
·

Resalta, pésie a todo, o fracaso da política de reiñserción

ETA pe~e · respeito aos acordos _de
Ab.<er para reiniciar as .negociacións
•

JOSEBA MACIAS/DONOSTIA

Mentres· distintos meios de
comunicación especulaban
nos últimos dias con
diversos países én torno a
un posíbel reinício do ·
proceso negociadór entre
ETA e o Estado español, o comunicado oa organizaeión
armada feito público o
pasado martes 13 ·.viu situar
a hipótese no marco do
posíbel. A eterna pelota no
tellado do chamado
"contencioso' basco" entra
sen dúbida nunha.nova fase,
precisamente nun momento
no que a_lguns analistas
políticos talan de. disensións
internas no seo do gabinete
González ante a
conveniéncia de reanudar
conversas.

as

"Euskadi Ta Askatasuna ,veu oferecendo mostras dabondo para emprender o camiño da negociación
polít_ica; é hora xa de que o Governo do PSOE e os poderes do Esta- .
_do resolvan tace( o próprio. Haberia ·para iso que comunicar á opinión pública, e de modo oficial, a
sua vontade para retomar as conversas políticas e manifestar o seu
respeito aos oito pontos acordado~ en Alxer na sua letra e espíri- _
to". "Este xesto -.,finaliza- seria
respondido de modo imediato pola ·
nosa parte con outro xesto recíproco. Euskadi Ta Askatasuna paralisaria todas as suas frentes operati- .
vas dando comezo a unha trégua
bilateral temporal. Este proceso
poderia e deberia contribuir ao in í- ·
cio definitivo da negociación política -que haberia de culminar coa
normalización política e xurídica de
Euskal Herria(...) ty1áis unha vez o
Governo español ten a·palabra".

Cinco son os eixos do extenso comunicado de ETA: o papel da Au- ·
diéncia Nacional,· os presos, a
auto-determinación, o tráfico · de
droga en Euskadi e á negociación.
En referéncia á situación dos presos políticos, a organización armada resalta ·a vitória deste colectivo
fre.nte- ao "ensañamento empreg_
ado na represión". "Apesar da sua
dispersión por máis de cincuenta
cárceres de todo o Estado -sinala-, a·pesar de que as pegadas
deixadas polos longos meses de
isolamento permanecen con todo ·o
seu rigor, apesar da dór insopórtábel que supón a lonxania dos seus
familiarés (... ), hoxe é o día ~n que
a chamada política de "reinserción" .ou arrepentimento fixo águas
por todos os lados". Máis adiante
ETA realiza unha.análise.en torno á
situación do dir~ito de auto-determinación tras o seu tratamento institucional. Despois de criticar duramente o papel xogado. palas direccións do . PNV, EE e EA coa aprobación dun texto qué "non pretende plantexar o seü exercído'', ETA
insiste na reivindicación dun "direito que compete a todo o povo,
máis alá das diversas coordenadas
xeopolíticas e históricas· nas que ·
se atopa fnergullado".

R~início das negoci~cións
Sen ·d úbida o centro o centro da
atención informativa sitÍJas·e na última P,arte do comunicado na ·que.
· ETA valora a posibilidade de reiní- ·
ció qo proceso renegociador ...

Reaccións· ao com_unicado ·
As primeira~ reacCións tras · o comunicado ·non · se- faciar:i esperar.
Mentres o ministro do Interior José
Luis · Corcúera negábase a realizar
nengun comentário soqre a oferta
de trégua bilateral, seguindo así a
tónica oficial do Executivo manifestada previamente por Felipe · Gon- zlez en Venezuela, o Governo de
Gasteiz remitíase aos acordes sinados polos partidos do denominado "bloque democrático". Pala
sua banda Jon_ ldígoras, portavoz
oficial da Mesa Nacional de HB,
explicaba que co emprazalJlento
efectu~do por ETA .esta "é quen
toma a iniciativa ante a rerterada.
falla ae vontade do Governo".
Mentres, a m~irantje parte dos partidos do Pacto coincidía en sinalar
que ó comunicado non oferece aspee.tos diferentes aos que ETA viu
expresando habitualm~nte. Neste
·senso pronunciábase o delegado
do· governo en Vascongadas e un
dos interlocutores de Alxer, Juan
Manuel Egiagaray ou JosE'ba Egi~
bar, portavoz · do PNV. Finalmente
Carlns Garaikoetxea, pr~sidente de
t:A, pedia a ETA unha trégua .unilateral como sinaf de "boa vc;mtade"
ainda que paralelamente chegaba
a asegurar tamén que "en calquer'
caso hai moitos aspectos que aclarar a respeito da ronda 9e conversas de Alxer. O Governo terá que
dicer se houbo oito pontos naquela
mesa":
.
Asi pois, o tema da negociación
volve saltar ás páxinas informativas. Sen dúbida este voltará a ser
un dos temas estrelas na actualidade basca dos próximos meses.O

-

MANIPULACIÓN INFOR~ATIVA
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Os 60 mi/1Tiortos foron en realidade 7Q9~ menos que en Panamá onde morreron 2.000 civís

A-matanza ·romena .convértese .
na maior méntira·· televisiva ·da década
. .

~

~

A fins de Xaneiro revelouse que as arrepiantes imaxes da fosa con:iun de Timisoara era o resultado dunha cenificación:
que os cadavres· deitados en s~bas brancas non eran vítimas das masacres do 17 de Decembro, senón mortos desenterrados
do cemitério dos pobres e· compracentemente oferecidos· á necrofíl.ia da Tv.
• •GNACIO RAMONET
de habia vários días con paixón os
mesmo de 70.000, que· teria proonde, sistematicamente, desfigureito de inxeréncia e alguns reclavocado nalguns dias de insurre- - rábanse con ácido as caras dos
O falso "scoop" do ·sécúlo difundi- acontecimentos da "revolución romaron mesmo unha intervención
do pola televisión italiana o pasa- mena". A "guerra das ruas" prose- . ción romena (Sábese hóxe que o disidentes e dos líderes obreiros
militar soviética para esmagar aos
do 5 de Febreiro probabelmente guia entón ell' Bucarest, e parecia
número de mortos -incluídos os
para evitar que os seus cadáveres
partidários de Ceaucescu ...
fará época -na história-dos meios · que o país podia volver cair nas
partidários de Ceaucescu- non
fosen identificados".
Esquecíase que hoxe a informade comunicación. Ese- día, Gianni .mans dos homes da SecJ,Jritate,
sobrepasa os 700; e que en TimiPerante este aliñamento de carción televisada é esencialmente
Minoli, apresentador mi RAI.·- do cando este "osário" veu confirmar
soara foi inferior a 100). As imaxes pos espidos, martirizados, perante
un divertimento, un espectáculo.
magazine "mixer", un informativo o horror da represión.
desta fosa comun daban crédito certas expresión lidas -"metros
Que se nutre fundamentalmente
ás afirmacións máis delirantes:
semanal, anunciou a emisión dun
cúbicos de corpos", "c.amións de
de sangue, de violéncia e de mor"documento maior": a confesión
lixo ·transportando cadáveres" te. Ademais, a competéncia dedo xuíz Sansovino, que confesaba
Histeria televisiva
outras imaxes viñan irremediabelsenfreada á que se lanzan as cater trucado, co acor.do dos outros
mente á memória: as dos docudeas incitan ao xornalista a procumembros do tribunal eleitoral, os .
ENVIADO ESPECIAL Difundidas o Sábado 23 de De- mentais sobre os horrores dos rar o sensacional a calquer précio,
resultados do referendo . de 1946 DE EL PAÍS FALOU DE
·cembro, contrastaban coa atmós- campos názis.(... )
a querer ser o primeiro sobre o te·
fera d~ maior parte dos fogares,
que permitiu ·á ltálla abolir a moOs espectadores manifestaban
rreno e a enviar "desde o campo
narquia e converterse en Repúbli- CÁMARAS DE
onde se preparaban as festas do unha profunda compaixón por esde batalla" imaxes fortes, mesmo
ca. Afinal da proxección, e logo.de TORTURA ONDE SE Nadal. Como non ficar- comocio· tes mortos: "moitos choraron vense é imposibel verificar que non se
que todo o país ficasé en estado DESFIGURABA CON
· nado pala imaxe dese "testigo", do as imaxes de Timisoara", consé vítima da manipulación; e sen ter
de '!st:iock", _Minoli des·velou 0
en camisa a cadros, turrando dun tata un xornalista do N.O. (...)
tempo de analisar seriamente a sifio e erguendo polos nocellos as "Electrizado pola Canal-5 e por
fraude: o xuíz·era un actor. "osan- ACIDO A CARA DOS
tuación (como pasou en Pequin,
tigos documentos';, en branco e DISIDENTES "
pernas dunha vítima que se imaxi- France-lnfo, declara outro periona primavera do 89). A televisión
· · ···
naba marta tras horríbeis tortu- dista da_mesma revista, eu enra- · · impón tamén este ritmo frenético,
negro; foran rodados en estúdio;
con ·figurantes; en resumo, t 9 do
·ras?. (Tratábase, en realidade, do bechaba: irnos abandonar un
insensato, á prensa escrita, forza~ra falso, agás -a profunda emocadáver dun descoñecido que os · povo inteiro aos cámiceiros da Seda a ir máis alá no sensacional, a
bombeiros tiveron que retirar curitate!?"
ción sofrida por millóns de teles- . Eses corpÓs deformados enga·
risco de cometer os mesmos
pectadores. "Quixemos mostrar, díanse, no noso espírito, aos que
arrastando polos pés, por apareerras.
Os espíritos inflamaban; Géraro
-dicia en conclusión Gianni Mi- . xa víramos, xacentes, amoreados, · cer atascado· nunha cloaca). No Carreyrou, logo de ter visto as
noli-:-, como se pode manipular a . nas morgues dos hqspitais, e co-- entanto outras testemuñas escri- imaxes, lanzaba .na TF1 unha verinformaCión televisiva. Cómpre rrobotaban a·cifra de "4.000" víti- ·. tas af.irmábano, engadindo deta- dadeira chamada á formación de
lles espantosos: "En Timsoara, aprender . a desconfiar da -televi- mas das masacres de Timisoara.
Brigadas lnternacionais para iren
CAMARAS.
contaba por .exemplo o enviado "morrer a Bucarest". Jean Daniel, ·
sión ·e das imaxes que nos apre- "4.630" precisaba, por riba, un
ATADAS POR sentá".
· -·
·
"enviado especial" de Liberatíon; e
especial de El País-, o exército constatando "o divórcio entre a iriUnha tal lición de moral facíase alguns artigos da prensa ihtensifidescobriu -cámaras . de tortura tensidade dramática dos feitos
-MÚLTIPLES
necesária, efectivamente, despois caban o dramatismo: "Tense talaPROIBICIÓ=-N-S_N_O_ _
apresentados pola televisión ·e o
da revelación, a fins de Xaneiro, do de camións do lixo transportono dos governantes", perguntáOESTE.ENLOUQUECEN
de que as atroces imaxes da fosa tanda inumerábeis cadáveres cara
base "se aos nasos governantes,
cqrñun de Timisoara, na Roménia, lugares secretos para ali seren soDE-REPENTE E
de cando en vez, non lles viria ben
DUNHAS
erari·o resultado dunha escenifica- terrados ou q!Jeimados", informa
sacar a sua inspiración da rua". E
ABANDÓNANSE ÁS
ción: que as· cadáveres deitados un redactor do Nouvel Observa- -IMAXES .CUxA
Roland Dumas, ministro de Asunen sabas brancas non eran vítimas teur, ~·como sabemos o número
SUAS PIORES
s
,
parecia
darlle
a
ratos
Exterioredas masacres do 17 ·de Decem- de mortos? Os condutores dos - AUTENTICIDADE
zón declarando: Non se pode - INCLINACIÓ-NS-,,--bro, senón mortos d~senterrados camións que transpo_rtaban me- NINGUÉN PENSARA EN
asistir como · espectador a unh~
:do cemitério dos pobres e com- · tras cúbicos de carpo~ eran asasi- VERIFICAR. FALOUSE
masacre tal".
pracentemente aterecidos á ne- nadas dun tiro na nuca pala poliO poder político, por contra,
DO
DIREITO
DE
crof ília da TV.
·
'
cia secreta, para eliminar calquer
non
ignora esta perversión necroO Panama, ·menos
O falso montón de cadáveres de testigo", escrebia o enviado espé- INXERÉNCIA E ALGUNS
. - fíllca da televisión, nen os seus teTimisoara é sen dúbida o máis im- cial da axéncia France Presse. ·
míbeis efeitos sobre os espectaRECLAMARON MESMO palpitante que a 'Roménia
portante engano desde a invenVendo os cadáveres de Timi- .
Asi, a partir dunhas ima>ces cuxa
dores. En caso de conflito armación da TV. Estas imaxes tiveron- . soara na.,pequena pantalla, non se UNHA ·INTERVENCIÓN autenticidade ninguén pensara en
do, controla a circulación das cáun formidábel · impacto sobre os podia pór en dúbida a cifra de MILITAR SOVIÉTICA'
verificar, chegouse a considerar
maras e non deixa rodar libremen000 mortos", alguns talaban
telesRectadores, que seguian des- "60._
unha acción militar, falouse de di- 40. Un exemplÓ recente: a invasión
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CÁMBIÓ~ NA ESQUERDA
americana de Panamá, contemporánea dos acontecimentos de Bucarest. Mentres que o número de
mortos. ·e duas veces superior
(arredor de 2.000, civís a maior
parte), ninguén falou de xenocídio
panameño, nen de "fósas camuns" . . Porque o exército americano non permitiu aes xornalistas
. rodaren cenas de guerra. E unha
guerra "invisíbel" non impresiona,
non revolta ·á opinión publica. (...)
0 Panamá era infinitamente menos palpitante que a Romériia,
convertida como o conxunto dos
países do Leste desde hai uns
meses, nunha espécie de território
selvaxe onde non hai nengunhé¡i
regulamentación en matéria de rodaxe. Todo é filmábel. Por isa as
cámaras, atadas por múltiples
proibicións no Oeste, enlouquecen de repente e abandónanse ás
suas piores inclinacións, á sua
fascinación morbosa polo escabroso, o sórdido, o nauseabundo.
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O,congreso: do PCI non marca nengúnha ruptura esencial

. ,,...
. do N.O., Ceaúscescu e sua muller
comandaban a contra-revolución,
eses batallóns negros, .cabaleiros
da morte, correrído, invisíbei~ nos.
subterráneos"- :
corresponde
exactamente ao fantasma da
conspiración, .un mito político Clásico que ten servido para. acusar,
. noutros tempos, aos xesuítas, os
xudeus e os franc-masóns. "O
subterráneo, -explica o profesor
Raoul Girardet-,. xoga no lexendário · simbólico da conspiración
vidualismo capitalista e do colecti.M.V.
.
_
un papel sempre especial (...).
vismo · burocrático"? IlustrativaTerta sido tan. anunciado o
Nunca deixa de sentirse a presénmente- a xermana Petra Kelly anun~pngreso
.do
PCI
de
non
cia dunha ·carta angústia, a ·das
ciaba, en entrevista publicada por
estar a producirse no Leste
trampas que se abren supetamen- este semanário, o fracaso do~ ver- ·
o movimento da
te, labirintos sen saída, corredores
dés ao intentar encontrar un mbdePerestroika? Abofé que-non.
infinitos (...) A vítima sinte cada un
16 económico diferente aos dous
dos seus actos vixilado e ~spiado
· existentes.
·
·
·
En real,idade no pichi non
por mil. olladas clandestinas (...).
está a suceder tanto como ·
A soberania limitada
. Homes ,na sombra, homes do
se apres'enta nos meios de
Probabelmente o novo modelo
compló que escapan p,or definieconómico n~a máis a partir do
ción ás regras máis elementais da . comunicación.
O actual congreso non é máis, ain·sistema de socialismo de guerra e
normalidade social( ... ).
da que tampouco . menós, .que a
en base ao esforzo de economistas
Este mito da conspiración é
continuac:;ión nunha liña que veu
como os soviéticos Abel Aganbegcompletado polo do "mónstruo" .
caracterizando aos comunistas itayan ou Leonid Abalkin que dunha
No país de Drácula, era fácil tace~
~ sócialdemocrácia ocidental
que
lianos desde hai bastantes anos,
de Ceauscescu (que era incontes'Ai:GUNS
liña que desde un ponto de vista
todo o que deu.de ·si foi a asunción
tabelmente un ditador e un autócomo ideoloxia própria do capitaortodoxo poderíamos chamar re\:rata) un vampiro; un ogro, un saPERIODISTAS VIRON
formista, outros calificativos que lle
lismo ~sistencial (welfare state) ou
príncipe das tebras. El enUN PERIGO EN QUE O tánico
.''explotación, máis seguridade sopoderian acair serian os de social- ·
carna no relato mítico proposto
COMUNISMO, A OUTRA polos "media" o mal absoluto (...). demócrata ou , desde outra pers'. . ·
cial".
·
O desafio ·central ao que debe
pectiva, os de forza inovadara e
BARBÁRIE DOSÉCULO O único meio de o combater: o
respostar agora ó PCI é, sen dúbiatenta ás transformacións sociais
exorcismo, pois "expulsado do
VINTE XUNTO CO
da, a sobrevivéncia do princípio da
que está a viver a Europa Oc;idenmistério, exposto a plena luz e á
NAZISMO, ACABASE O mirada de todos, pode por fin ser taf.
soberanía limitada en Ocidente que
denunciado ,~ afrontado, desafia· Por decilo coloquialmente, hai
irr::>ediu, durante c;uarenta anos, o
SEU PERCURSO
moito tempo que o PCI é o. que
aceso dos comunistas italianos ao
do". Tal foi a función, · mítica, caRiSTÓRICO SEN QUE O tártica (e non política}, do proceso agora se anúncia. A nova 'forza pogoverno, provocando asi untia per~
lítica que naza do PCI , o recámbio ·
manente e xa característica Jnestado matrimónio Ceauscescu que,
SEU FIN PUDESE SER
bilidade e políticas .irregulares e
de simboloxia, etc., non terian un
neutro
tempo,
teria
sido
linchado.
ASOCIADO A IMAXES
dubidosamente
,democráticas
A outra grande figura do discursignificado tan grande de non meFORTES, SIMBÓUCAS
.como o "pentapartido", forzadas e
diaren as transformacións do Leste
so sobre a Roménia é a analoxia.
xustificadas pola exclusión dos coe de non interpretarse o fenómeno
Analoxia entre comunismo e naDA SUA "CRUEL
munistas.
Occheto como a resposta da es..:
zismo.
Achllle- Ochet.to, secretário do PCI
NATURALEZA''
Se a doutrina da soberania limiOs acontecimentos de Bucarest
querda ocidental á perestroika. En
producíronse logo de todos os derealidade,_ como ·din os . próprios . unha ilusión" 6u a afirmación sobre tada, her.dada non de Breznev,
comunistas italianos, nós xa era- a actual fase económica de acu- como agora se está ·a clícer, senón
A Roménia era un país fechado mais países do Leste (a excepción
dos acordos de Yalta e Postdam
mos asi, antes de Gorbachov. Vise secreto. Poucos especialistas de Albánia) teren coñecido unha
mulación, segunuo a cal é fundaque puxeron fin á segunda guerrá
coñecian as suas realidades. E ve- "revolución democrática": Alguns
ta, deste modo, a liña do partido mental atender "á calidade e non
como unha_continuidade, as dife- só á cantidade do producido", non
mundial, non é válida xa para o
lai que, a favor dos acontecimen- periodistas viren un perigo en que
réncias entre lngra_o e Occheto non · agachan outras radicais ambiguitos, centenares de xomalistas en- o comunismo, "a outra barbárie do
Leste,. tampouco o debería ser
dades. Cal ·é o significado, senón , para o Oeste.
cóntranse no corazón dunba si- século vinte" xunto co nazismo,
parecen tan grandes.
O cuestionamento deste.· princíO que hai en realidade dé alter- de esixéncias como a de "'demotuación confusa, e deben, nalgun- acabase o seu percurso histórico
has horas, sen o concurso dos ha- sen que o seu fin pudese ser asonativa e de inovaciói:i -que norr cratizar as decisións económicas e - pio no capitalismo eüropeu, tutelabituaís agregados da prensa, ex- ciado a imaxes fortes, simbólicas
por Washington, debe ser o
defendese desde hai trinta anos na políticas" a meio dunha fase capiplicar o que pasa a millóns de te- da sua "cruel naturaleza".
principal obxectivo do PCI ou do
Alemaña Willy Brandt- está por talista . recoñecidamente corrupta,
Comprian pois imaxes tráxicas.
lespectadores. A análise demostra
ver. Afirmacións do actual líder no ultraliberal e depredadora? Desde que del surxa, se, de verdade, quer
que se limitaron as máis das veces · Ao longo do último t"rimestre de
ser unha forza anovadora e de essentido, .por exemplo,. de que "o a perspectiva do mercado, que siga retomar rumores insistentes, que 1989, a caída do comunismo proverde senón é antes ver.mello é nifica móStrarse en contra do '"indi~ue~a
D
produciron, incoscientemente, ve- ducíase nvn ambiente de alegria
llos mitos políticos; e, preguiceira- (imaxes festivas de Berlin, imaxes
CRISE CENTROAMERICANA
alegres dos checos na praza Venmente, razoaron por analoxia.
ceslas .. ..). O que tora unha "traxédia" para millóns de homes non
O mito da conspiración
Neste asunto romeno, un mito do- podia acabar en imaxes eufóricas.
mina: o da conspiración . E unha "Era demasiado absurdo, ~scre
analoxia: a que asimila comunis- be por exemplo o editorialista do
mo e nazismo. Este mito e esta Nouvel Observateur, que o comuanaloxia estruturan case todo o nisfTlo se disolvese sen ruido e·
discurso dos "media" sobre a "re- sen escándalo, só co renego dos.
volución romana". A conspiración seus actores. O comunismo, ese
os pelexos arriricados pola agre- lnseguridade e medo
é a dos homes da Securitate, des- soño imeñso da humanidade,
• ANDRÉ CABANAS/MANAGUA
_sión directa mais crüel que .ninglJn Desde o 25 de Febreiro, vários micritos como inumerábeis, invisí- pode desplomar sen fragor o seu
A canción mals escoitada e·stas país sufriu desde· o Vietnam.
- les de contras ingresaron · ao país
beis, inasíbeis; surxindo da noite, montruoso poder!"
Foi' esta lóxica a que, de antedías en Managua ten esta letra: ·- Nunha mistura de dignidade e in- moralizados por uns resultados
de improviso, de subterráneos la"chorando se foi /e.llorando estarei credulidade, os votantes sandiilist- nos que tiveron influencia directa ..
birínticos e tenebrosos, ou de ta- mán, fixo aceitar as imaxes da
ao lembrar o amqr qu~ un día non tas saen á rúa (aínda hoxe, semáns E os mais radicais de entre eles,
llados inaccesíbeis; homes super- fosa comun de Timisoara. Esas
souben coidar". E a lambada, que despois das eleicións} con camise- inda soñan cunha entrada trunfal
poderosos, superarmados, princi- imaxes viñan confirmar por fin a
acompañou musicalmente unha tas da FSLN ou paniños prendidos en Managua, axitando os fusís e
palmente extranxeiros (árabes, so- analoxia que moitos tiñan in men..:
campaña electoral atípi~a e sul..:. da gqrxa. A maioria deles teme as. convertidos de súpeto ·en_exército
bretodo, palestinos, líbios, sírios} te. "Eu xa vin o fin do nazismo e
prendente, mesmo nos resultados consecuéncias dun ·cámbio de go- de Liberación est-án alentados poou novos xenízaros, orfos educa- agora o fin do comunismo.", , esfinai.s.
verno e o previsibel axuste de con- los .EE.UU ., temerosos de que a
dos e treinad9s para servir.en ce- cribia un xornalista do N.O.
lmaxes dalgunha maneira nece- ·
tas que máis dun afamado dirixen- forza da FSLN (41 % de votos actigamente ao seu mestre; capaces1
A ritmo de lambada, Nicaragua te dá UNO . anundou, tan sinceira vos e militantes) remate por afogar
da máis absoluta crueldade, de sárias. Nengun cepticismo, nen:..
recuperar do shock no como impoliticamente.
entraren nos hospitais, por exem- gun sentido crític~o podia rechaza- . ·. qvere-se
a· fraxilidde da coalición gañadora,
que entrou coa derrota eleitoral
las;
viñan
ao
pelo
e
chegaban
xuªplo, e dispararen contra todos os
co único ·denominador comun de
sandinista.
Recorrendo
c;ie
extremo
A
preocupación
centra-se
arreenfermos, ultimaren aos moribun- to a tempo. Cláusuraban a guerra
a extremo a capital sen centro his- ' dor do nunca producido desman- · direítismo e antisandinismo viscedos, desventraren as mulleres en- fria e condenaban para sempre ao
tórico,
sen prazas, sen edifícios, . telamento da contrarrevolución-. Os rais.
cintas, envenenaren a água das ci- comunismo · no ·.espirito dos hoCon este panorama, crece a insen tráfico, resulfa tanto mais es- presidentes cei:itroamericanos non
mes,
como
as
imaxes
dos
campos
dades.
seguridade e o medo, a econom ia
traño
otrunfo
de
"dona
Violeta
foron
quen
de
facer.
:
cumplir
os
sus
.. Todos estes aspectos horríbeis de exterminio tiñan, en 1945, conChamorro". Praticamente . nengun- · próprios acordos, evidenciando a deteriórase dia a ~ia e a inestabilique a ·televisión confirmaba son·-'- denado definitivamente o nazisha
parede nen muro exterior que- dependéncia da política dos USA, dade disfrazada dunha calma tenhoxe sábes0-'=- falsos .. Nen subte- mo . .
daron
libres de propaganda da e ata o ~í? das votacións o .~xércit~ sa própria de todas as situacións
Mentireiras, estas imaxes eran
rráneos, nen árabes, nen enveneFSLN, dé Daniel, de mensaxes · . mercenario armado, fornec1do e f1- de crise, é evidente en todo o país:
verdadeiramente
lóxicas.
E
viñan
namentos, nen nenas secuestraVinte días despois das 'eleicións,
arco .da vella ou Roxo-Negro ata a nanciado con fondos do Tesauro
dos ás suas na is ... Todo era pura ratificar a función da televisión nun
esaxeración.
Federal dos EE.UU., amenazou cal · os nicar~guanos ollan o futuro con
mundo onde se tende a reemprainvención, rumor. Por contra, cada
·
espada de Damocles O· proceso incertidúme; e nas estacións de
zar a realidade pala sua "mise en
un dos termos destes relatos _
A
Frente
Sandinista
derrochou
democrático revolucionario. Doado ..raido oese a mesma canción: "choscéne". ·
·
· D
"Desde un bunker·misterioso, contraballo, enerxía, criatividade, insu- é pensar que sen esa amenaza, a rando se foi, mais chorando estarei
Le Monde Diplomatique
taba por exemplo ur;¡ha xornalista
rreccionou eleítoralmente as rúas. FSLN teria gañado con suficiente · ao lembrar .o amor que Uf"! día no
Dona,Violeta somentes-1ixo recoller ventaxa.
D
souben cuidar".

.A soberania lim.itada dos p.aises
europeu-ocCidentais será o principal
desafio dos comunistas italianos
•

t

-

-

'

•

do

A

Preocupa a desmobilización da contra

lnestabilidade .económica.· e política ·.
en Nicarágu~

·-

· '·
Desel\o G'*11co • .Montaxe: Xoselo Taboada , Guillermo Gom'ez, Carlos

So axe.

A

•

I

todo o que obstaculice a completa transición a unha nova sociedad~ de aberta explotación
As reformas emprendidas por
xos2 LOIS
capitalista ..
Gorbách<?v ~a. URSS provocan
gran rebumbio e numerosos de.o capitalismo monopa,lista de
bates e discusións. O seu iniciaE_::;,tado, instaurado tras.a·usurpador presenta a perestroika como
c1on do poder polos burócratas
unha nova filosofía,' como un
.c;:onleva os seus fenómenos típinovo pensamento poi ítico, como ·
cos, crise económica e social,
unha . ideoloxia e moral novas.
..1
estancame.o.to e marasmo, buro-Non é a primeira VE! que ouvimos
cratismo e corrupción. Nestas
talar de_ste tipo de reformas na
condicións Gorbachov colocou
URSS. Foi Jruschov no XX conno centro da perestroika unha
greso do PCUS quen iniciou ese
nova estratéxia económica: dar
ESPAÑOL:
proceso de reformas é transformaior impulso e desnvolvimento
macións que socavaron o sociaás ·formas actuais do capitalislismo e abriron o camiño á resmo. Co novo sistema preténdese
taura~ión . do capitalismo. A peestimular á nova burguesía para
restro1ka e na sua extensión máis
que se mobilice, co fin de au.ampla e no seu ·contido máis
mentar a plusvalia, tan impresCastel la.no
profunda que calquer outra refor.,
cindíbel para · as su as crecentes
Vasco
·
ma emprendida polos predece- _
necesidades. Paralelamente, a
Ca+4·1a_it.
s~res de Gorqachov, xa que a
perestroika abriu o camiño aos
cnse da. sociedade-soviética tiña
investimentos do capital extranª~<:1Sfado tat grau de descampo-·
xeiro e a criación de empresas
. s1c1on que se impuña un programixtas, preténdese por todos os
ma capaz de aliviar a situación
meios u_
nha miaor integración da
. en todos ós eidos.
economia soviética no sistema
da economía capitalista mundial.
· ·Gorbachov tala dun retorno a
Gorbachov afirma sen tapuxos
Lenin e as suas ideas sobre o soque a pen~stroika "afectará aos
cialismo, di que a divisa da peintereses dunha masa cada vez
restroika é "máis democrácia,
maior tje persoas, grupos e camáis socialismo" pero na realida- ta de ~rixinalidade teórica xa que -verte toda a bilis), senón todo o pas sociais". Pero quen apoia á
de a eséncia da perestroika é un tranquilamente estes se poden sistema socialista. construído perestroika? Tras ela colócanse
ataque ,frontal ao marxismo-leni- atapar en numerosos programas polo _pavo soviético baixo a di- os ar1ticomunistas deciarados,
nismo e ao socialismo científico, dos partidos socialistas, social- rección do ·Partidp Bolchevique intelectuais e tecnócratas. e nosegundo un novo modelo capita- demócratas e eurocomunistas enca~ezado por Stalin.
. vas administradores que se adelista. O socialismo autoxestioná- · da_Europa ocidental. -As pretencuaron ás reestruturacións e atorío da perestroika, segundo os sións sobre -un novo modelo de '
A perestroika pretende ade- pan nelas o camiño para a realiseus ideólogos, ten como ele- socialismo van acompañadas cuar a estrutura e á superestrutu- zación dos seus int~reses, á pementos claves a rivalidade eco- dunha virulenta campaña en ra da sociedade 'soviética á nova resfroika tampouco lle falta o
nómica entre· as empresas esta-' cuxo albo está non só Stalin etapa do "socialismo democráti- respaldo da burguesia ocidental,
tais, as cooperativas e os pro- como persoa (contra ql;len se co e humano", co fin de eliminar que ve neste proceso a posibiliductores privados, a renúncia do
dade dunha maior integración da
esü.ido a! un ha parte - das suas
economia soviética na economía
funcións administrativas e a sua
mundial e unha posibilidade
tran~formación en árbitro que inm.aior de harmonizar os iritereses
tervén e controla a vida ecónql;sta seccis>r:t.
aberta a todas as i'nformacións opipor mercados e zonas de innions, ou criticas -que desexe formular o leitor.
'
mico-social, o estabelecimento
fluéncia. de novas relacións de poder enRICARDO ÁLVAAEZ
Os ?Sin~ntes deberan inc;:lulr o seu nome completo e
CVlgo)
tre o partido, o governo ·e as orenderezo! amda que -se as1 o fan co·nstar- serán publicadas unicamente as iniciais.
ganizacións non guvernamen'"
KZIKES
tais, o desenvolvimento da auto·A redacción resérvase o di_r_eito a resumir aquelas carDunha família labrega foi nado
xestión', o pluralismo cultural,
tas cuxo texto exceda as 30 lmas me.c anografiadas.
,
un Kzike que que conquistou o
ideolóxico, etc. En todos estes
panorama político que se lle
el~mentos vese claramente a talANTISQCIALISMO

D\ViSlÓN f\ LOLÓGlCA
DE.L ESTADO
l DIOM.AS 1DIOMENO.S
Gallego

e~t~

ocorreu na sua "cabecinha". Dita
conquista ... , foi · conquerida con
moito "traballo" e con moitos
"rómpedeiros de cabecinha". Pasou _até agora por alcalde, presidente da Deputazón, e ultimamente
é
conselléiro
do
C.0.T.0.P. Pódese dar grácias á
virxe das Dores, patrona do cacicato, que ainda non se lle ocorreu presentarse coma presidente 'do governo espanhol.
Golfinho fixo moito polo cacicato, moito. Até os máis vellos
do cacicato non acordan un Kazike que fose tam bom para si
mesmo. "Golfi", (como lle chaman os raparigos) realizou unha
extensa labor polo cacicato: ruas
peatonais, parques, fermosas
fonte, tamén fixo un fermosísimo
chalet-zen con piscina e de(rláis
atuendos (mansión case semellante ás que hai en Verberi Xils,
esas que saen nas filmes dos
ianquis, como comprenderán
tampouco habia que pasarse), e
un longo de etcéteras.
Como é de lmaxinar, o Golf inho discorreu isto porque lle apareceu o máis imprescindível para
o ca.cicato. Como comprederán,
non ia per9er o tempo a "pensar"
en parvadas. como: a mellara de
estradas e ruas, asfaltar pistas,
ponher un bom alumeado, unha
boa asisténcia sanitária, etc. ,
etc.,.. . Pois non senhores non
porque o antes mencionado e ~
que qued~ sen mencionar é ante
todo un gasto imenso e inecesário para o cacicato, por favor!
¡Un milawe! Si senhores, semella un m1lagre. Polo visto o
senhor Golfinho tivo que deixar a
alc~ldia e a pr~sidéncia da Oeputazon. Ah! Co1dadinho!, deixa ditas cargos coa cabecinha moi
alta, porque todos estes anos de
mandatos fíxoo moi bem si senhores, moi bem. Minha x¿inha. O

A cidade perdida
Memória do património arquit~ctónico.
Proximamente ~ venda coh .este semanário

C.T.F.
(LaHn)

A NOSA TERRA ..
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B8scos, cataláns .e galegas polo·ensino ·
das suas línguaS nas ·universidades españolas
O sector encabezado polo presidente da Academia ·Española rebffiXa ·
a proposta do Congreso de la Lengua Española ao anecdótico,
·
•

XAN CARBALLA

A apresentación polos
xefes de Departamento de
Filoloxia Galega, Basca e
Catalana de diferentes
universidades dunha
proposta de carta ao
Ministro de Educación
español, para dotar de
prazas das tres línguas a
diferentes universidades
españolas, non foi
aceitada nos se.us
términos iniciais polo
Congreso de Historia de
la Lengua Española que
se celebrou a pasada
semana en Sevilla. A forza
do sector que encabeza
Manuel Alvar, foi
determinante á hora de
minimizar e deixar en
formalismo o
pronunciamento do
Congreso.
Cando a celebración do último
Congreso de Lingüística Románica que se celebrou en Compostela no Outono pasado, Ramón Lorenzo, coordenador do
mesmo, comentou a este semanário a furibunda reacción dun
grupo de lingüístas españois,
cux~ cabezas máis visíbeis
eran o presidente da RAE Manuel Alvar co apoio de Rafael
Lapesa e Gregório Salvador entre outros, quen coa sua auséncia airada procuraron pór de
manifesto a sua contrariedade
porque fosen só galega e franés os idiomas oficiais do encentro intrnacional máis importante dos romanistas. No Congreso da Historia de la Lengua
Española que ven de rematar en
Sevilla, este mesmo grupo conseguiu minimizar a de por siposibilista e nada radical proposta
dos lingüistas das "otras lenguas españolas" que di a Constitución: galega, catalán e basca.

--quen para Ramón Lorenzo
"ten u.n ódiq_ feroz a toda iniciativa que el considera vaia en pe1o de enero ·de 1990
Sr. Ministro de Educeclón y·C1ené!e
rxuício do castellano conv.e rtíndose nun verdadeiro dictador da
língua: un exclusivo partidário
lluslrls1mo Se~Ór,
do esRañol e ºerra España"conseguiu rebaixar o xa por si·
c u! ndo dn 011 ~rt í cul o 3. 3.• Je Consti tución eflrme que "Le .
tépedo documénto, ·recollendo
rlquezo de de les dis tintas modalidades lingüísticos de Espe~e es un
• na · carta a recomendaGión de
pe trlmonlo cul ture! Que ser& objetó de especie! respeto· y pro/Bccftfn ;
curriprir o artigo 3-3 da Constieatabl6ce la necaslded de adopción de medidas p_osi llves encem1nades e
tución onde afirma que "Á rigarantizar le conservación de u t~ pat rimonio culture!. No cabe dude de QU8
queza das distintas modalidauno de loe medldes m6s ertceces conducentes a tel fin cans l st~ en garentlzor des lingüísticas de -España é un
que las éreee de conocimi ento correspondientes pueden deserroll er un greda
património cultwal que-s-etá ob- ,
.xecto de especial respeito e prosuficiente de actividad docente e investlgodore en a todos los centros de
tección " e .resucita.Ildo un escriens~ ñenzo superior. Ello slgn1flce, no sól o que deben exi stir en les
to elaborado en Extremadura
comÚnldedes Aut ónomas respective• tltul eciones de segundo y tercer ci clo en
hai tres anos na anterior edición
dichas érees, sino t e mbl ~ n que e.s necesario fo mentar a el estudio de les
do Congreso , no que se facia un
lenguas de Espeña en universidades que no se hell en deAtro de su domln1ochama.mento semellante.
llngorsttco.
A proposta quedaba reducida
E1 p~r todo ello por lo que los di rectores de los departementos
así aos -seus mínimos formais ,
de Filolog ía Cetelene, Gollego y Vosea de los·univers ldades 8$peno1es.-une vez
pois pon se insta ao Govemo es~
pañol a que apoie a criación dee ~em1n6de le sltuec lón de Jos e&ludlos de eates tret fll ologíes en Espefia,,
sas prazas , polo que os promotores do escrito van seguir cos
pasos previstos de envio.
.
Joán Solá manifestaba a A
NOSA TERRA que pensan "entre\ristarnos co ministro e poñernos en contactos das Faculdades de Filoloxia das diferentes
universidades. A nosa suxeréncia é que, en caso de que non
ter orzamento -as Universidades
-pois hai que ter presentes as
competéncias das comunidades
autónomas e a própria autonoDocumento dirhddo ao Ministro de Educación
mía unive~sitária- que _sexa o
Mlnistério queh directamente
A proposta asinada por repreBalears), Joán Mascaro (Autóqofináncie o custe de quen solicite
sentantes de diversos departama de Barcelona) e Antoni Fea implantación, e non convertir
mentos dos idiomas respeitivos ,
rrando (Univ. Valencia) , contan- o motivo económico nun obstáconsistía en procurar a adesión
do coa adesión telefónica culo infranqueábel. En definitido Congreso a un escrito a diriunha folga de estudantes ~ no
va, somos conscentes que as
xir ao Ministro de Educación no
País Basco impediu a formaliza- .
peticións poden' non ser moitas,
que se solicitaba "a dotación
ción da sinatura- do Departapero o governo debe mostrar cal
das prazas de profe sor titalar
mento de Galega da Univ. de .
. é o seu interese político na
das respeitivas áreas de coñeciSantiago e naeera dun encent ro
cuestión" .
mento nas universidade3 espa, co secretário do Congreso seviñolas que asi o soliciten" .
Hoxe é unha realidade -a exisllano, o profesor Manuel Ariza ,
nun diálogo con bascos e cataténcia de vários leitorados de
láns en Pozrian (Polonia) , onde
galeg_o, basco e catalán en UniRebaixas e minimización
en Xuño pasado se celebrou un
versidades estranxeiras, e des- '
O escrito ia firmado poio profeencentro de hispanistas. Ariza
tes idiomas nas Universidades
sores Joán Solá (Univ. Barcelofoi quen animou a posibilidade
de Catalunya , Euskadi e Galiza,
na), Pello Salaburu (Univ. País
de apresentar est e escrito, pero
asi como de catalán na CompluBasca) , Joan Miralles (Univ. Il.les
xa en ·Sevilla (}. grupo de Aznar
tense madrileña.
O

A Federación de Asóciacións Culturais
busca vias de diálogo para solucionar o cqnflito n.orrriativo
·-Convocatória aberta para o is de Abril
A proposta non de lei apresentada polo BNG no
Parlamento sobre a discriniinación económicq polo
distinto uso normativo do galega en publicacións e
libros, .segue a motivar o cruce de posicionamentos
contrários e favorábeis . A Federación de Asociacións
Culturais Galegas fixo público o s·e u apoio acordando
chamar a unha reunión· aberta a todos os sectores, en
réXime de autoconvocatória, para tratar de estudar como
pór ponto ·de entrada a .u n_diálogo que aporte solucións. ·
da Leí de Normalización Lin. güística, esta Xunta Direitiva;
recollendo o sentir maioritário
Para o próximo 18 de Abril a Feda 'Federación, do , movimento
deración de Asociacións Culturais convoca unha reunión aber- ·
cultural de base en xeral, e de
amplísimos sectores da opinión
ta nos seus locais da rua corupublic~.· deéide facer un chamañesa Pardo Bazán. "Tendo erí.
mento en réxime de auto-convocanta a oportunidél.de ~i á
·FAACC- legal .de revisión, recatória a todas as irn~titucións,
. collida en Disposición Adicional
forzas polítfoas, cliltur'ais, sindi-

•x.c.

cais, etc... para unha reunión
sen orae do dia prévia, a fin de
poder aproximar cantb que posíbel as posturas e iniciar es·e diálogo que as circ_unstáncias esixen e a história nos demanda".
· o· escrito asinado- polo presi.dente Francisco Salinas Portu. gal fai amplas consideracións
·sobre como debe:p encarabe os
problemas que afeitan a esta
controvérsia, que pocleria estar
entrando na sua fase prévia e
· definitiva de solución , "valora-.
mos negativamente a viscerali- ·
dade da polémica normativa
que se ten arrastrado todos es-'
tes anos e que se, por un ladG
pon de manifosto a importáncia
que o idioma ten para a colectividade e a identidade galegas
·(só o gue é esencial pode levantar tantas paixóns), por outro

ten impedido a discusión e o
debate sereo de todo o _que ati. nxe ao idioma, non só da sua fi xación standardizactora"
O escrito fai o seu chamamento afirmando que "por sentido d0 país, por responsabilidade
histórica, por madurez intelectual e social, pedimos serenidade. tóleráncia , diálogo · e com- prensión na solución dun problema que se debe encarar sen
vencedores nen vencidos e
onde 'o s preconceitos ideolóxicos, políticos, científico-lingüís·ticos, -de grupo ou individuais,
leXítimos pero non oportunos,·
deixen paso a· unlia visión xenerosa, ampla,· non dogmática e
tolerante, que impida que o futuro nos interrogue acusadora'mente coa pergunta que fixes- tes da nasa linf¡ua?'
O
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X ornadas
sobre
inmigración
galega
Celebraranse en
-Buenos Aires o
próximo Novembro
O Institutü de /
Investigacións da
Inmigración Galega na
.Arxentiria, 'dirixic;lo polo
historiador Hugo J. ·
Rodino Lalin e poL Maria
· Inés Rodrígliez, organizan
unhas xomadas sobre a
inilligración galega a
América nos próximos
días 1, 2 e 3 de Novernbro
en Buenos -Arres.
A iilstitución arxentina, que
pertence á Federación de Enti- ·
dades Galegas e ao Múseu Roca
(Centro de Investigacións Migratórias) da Secretaria de Cul-·
tura da Nación Arxentina, organizan estas Xomadas de investigación coincidindo co centená- .
rio do nacimento dunha das
máis esgrévias figuras _da colectividade, Don Manuel Puente.
No evento exporanse traballos
de investigacións, cursos ·e estará aberta unha mostra sobre
xorbalismo galega na Arxentina
e diverso, material fotográfico de
carácter' histqrico.
Os organizadores convidan· a
todos os estudosos da matéria a
participar as xomadas para o
que terian que comunicarse coa
sede que albergará o evento:
Museu Roca , Vicente López
2220, Capital Federal (1128), República Arxentina, teléfono' 8032798 .

,
4

Un .mundo aberto
Se Galizá ten unha débeda pendente nas suas investigacións
. históricas e mesmo na sua política social, é a emigración. Cando voltan a Galiza emigrantes
dos paises latinoamericanos , '
cunhas pensións que en moitos
casos nen chegan ás 10.000 pesetas, e no. Parlamento ·galego
prorriétese .unha Yolta remunerada a quen queira regresar ao
seu país de orixe, as nasas insti-:.
tucións culturais apenas teñen
comezado a interesarse nas investi.gacións· polo feíto ecoriómico-social que, sen dúbida algun ~
ha, máis ten marcado a nosa
história.
_ Cando hai uns meses o anterior encarregéi.do de relacións
coas comunidades. galega8 no
eXterio.r:, Andrés de_Souza, visitaba Buenos Aires, perguntábase 'en voz alta "e iso ten rendabilidade política?" á ·s uxeréncia de
microfilrnár, antes de que o proprio tempo acabe destruíndoas,
· as coleccións de xomais galegas
editados en Arxentina, verdadeiras alfaias que -corren perma- '
riente perigo, e que urxe traer
con todos .os honores á Hemeroteca Nacional que se proxecta.
As novas autoµ dades da Xunta teñen·. con estas xorríadas
que organiz'a n os galegas da Arxentina, a oportunidade de abrir
un camiño de recuperación, na
no.v a anP.~a que comezan. O

',
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HlSTÓRIAS DUNHA FANTASMA
ALFONSO

ÁLVA~EZ CÁCCAMO

1

Mundina Balaguer, por un exceso.. de amor aos vexetais afogou
todos os cactus, e sen embargo
a ' azalea deu en medrar e medrar e xa ten catro finos legais e
outr"os catro bastardos que se
apoderan, centímetro a centímetro, dos rpobles. dos libros e
dun magnífico debuxo de Carlos
Barros.
·

Adicado a Enrique, Rita.e Breixo

J

Desde hai aproximadamente un
mes habita na miña casa de Nigrán - unha pantasma que se
chama Lino .
,
Lino é entrañabel: ,é de esquerdas e por isa xa non falará
de política durante catro anos;
é do Alén a Vida e sen embargo
non milita na Relixión; tampouco opina verbo dos óvnis ; ódia
tanto o queixo coma min, e. ainda que ·chegou de moi lonxe no
tempo e no espazo, ama ao Celta e sabe a ciéncia certa que ·
non baixará xamais á Segunda
División . Que mºá is se lle pode
pedir a ·Urt compañeiro imate~
riaP!
Eu ignoro se ·den.tro des ta
imaterialidade conqueriu che.gar a ser tan feo coma algun nefasto habitante da contra-ria ou
tan belido coma Felipe o Fermo- .
so Óu Miguel o Basé. Do seu físi- _
co presinto, unicamente, que é
baixiño dabondo porque cando
·sopra no meu ouvido polas noites mentres ten to acougar, e me
aconsella que non faga ISO na
mañá seguinte, non escoito o
chasquido sinovial do seus
xoenllos nen os ruidos ferren- ·
gancheiros dunha coluna vertebral mal erígraxada, polo que
deduzo que. non se inclina para ·
soprar comigo. Sei que el ven
amodiño para non espertar a
Teréixa nen aos meus tillos, e .
que utiliza unhas zapatillas do
século XVI .-que daquela non
se chamaba así, e hoxe pode
que tampouco-- herdadas dun
lonxano antepasado. Un.tw noite
esparexin fariña triga polo parqué e comprobei ao dia seguinte que Lino imprimira lenes baixo- relevos coas suas pegadas, .
deixando dados exactos dunhas
solas filosóficas e artesanais, ªº
xeito da época: "F.S. IIFDecembroMDLXXV." . Cheiraron
aquelas babuchas os ·cépticos
pés de Francisco Sánchez ou
aturaron, escolásticas · elas, o
peso · das dedas de Francisco ·
Suárez? Non o sei . O meu ami-

go ,imaterial non que.r falar do
das á procura dunha morada
acolledora , ainda que pode que
pasado .
Sei, por unha confesión ínti·non definitiva. Asi atopou a
miña . recén construída, luminoma Ila que demos por coincidir
sa , cunha vfsta excelente e diLino e máis eu na mesma bote-·
lla de anis, que a miña pantasrecta por riba da Ria dos Piratas
ma i:norreu coa cabeza laterali~e outrora e de agora .
zada, ou séxase. axusticiado no
· Lino come- unicamente pan
garrote vil no ano de 1828 ._ canduro, pode que cómo redención
do malreinaba un tal Fernando
dos 'SE?US pecádos. e para nós_é
Sete, como tantos outros de ho- ·
xeendia "maldesexados", por ·
unha satisfacción experimentar
o pracer de non recoller as famor das suas idéas liberais, asrangullas da cea ouº incluso bo~
d~ Lino, nomeado ao completo
talas a propósito pola chan e
naqueles martirios Evelino Suáa topar na hora do almorzo unha ,
rez y Sánches, natural de Sigüenza, de profesión descoñeci- - limpe.za de anúncio televisivo;
.unha febleza pequen o burguesa
da porque era ·pensador ; despara os que contratamos sublipois, ca tempo chegou á Galiza,
minalmente (falo sen seguridacomo ainda seguen a chegar
de) a .·unha -pantasma agradecioutros, a deixar os. seus despoda pala calor familiar ... -Non
xos. E parece ser que, unha vez
morto, sentáronlle ben estes . recollas, parvo. que xa o fará
Lino! ·
ares e aqui f~ou dt~rante déca-

S ·.LJ _·S ·e R É .B A S E
· ·.

(Poro remitir a A Nosa

VIDA E SEN
.EMBARGO NON
. N.IILITA NA
RE-LIXI-ÓN.'.. QUE MÁIB
SE LLE PODE PEDIR

A

Terr.~ unh.o vez e:uberto e~ MÁIÚSCÜLAS)

~Para o resto do mundo.

·

--·· ---~ NOSA P.RR.A .

·

,

· O Xiro lnternocionol o nome de A Naso !erro. Aportodo 1371 ·Vigo.

PAGO DOMICILIADO, .
NESTE c~so COBRIR os DADOS DO ~OLETiN ADXUNTO.
BANCO rCAIXA DE AFORROS ................ .... ........................................ .
CONTA / LIBRETA ................. :.,........................ :...................•.............. :.... .
TITULAR CONTA OU LIBRETA ...................... ............... ................... .
NÚMERO DA SUCURSAL .............. .........:... :................. ......... .
POYOACIÓN ............ ...... ................................ ........................ :................. .... ,.............:...;········

PROV,NCfA. .: ···································-'······ .....................................

........................... -

Sérvonse lomar noto de o lender olé novo aviso, e . con cargo ó miño conlo, o s
recibos q ue oo meu n ome lles sexon op resentados por Promocións Cultura is Gale·
ga~ S.A. (A Naso Terro).
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ESQUERDAS E POR

ISO XA NON FALARÁ
DE POLÍTICA
DURANTE CATRO
ANOS, É DO ALÉNA

PEAIODICO GALEOO SEMANAL: •

Suscrébome oo periódico A Noso Terro por un ano/semestre, oo précio de:
Gol izo / Es todo/Po rtugo l ........................................................... 4.500 pto./ono. 2.300/semestre
Europa ...•......... :........................ ......... ..... .... ................................ :.... :.. ...................................... 6.200
Américo e rest o do mundo .... .................. .......... .........................
· ·· ·· ············"'··············· 8.000
l!I_ Subscricións para o Estado español.
O Tolón boncório odxunto.
O Reembo lso (móis de 130 plo.}

O Cheque boncório od•unto.
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Lino non molesta : rega amorosamente as plantas cando
anoitece, mais como non leu
nengun tratado do cura Vicente

ATENTAMENTE (A~INATURA!

A información que paga a .pena ter.

Lino ten un gran corazón e algunha teíma . Coma todos nós.
A sua xenerosidade amósaa noite a noite fac_e ndo soar o timbre
dun teléfono que sOJicitamos no
mes de Setembro de 1989 coa
san intención de talar cos vivos
e do que ainda non disfrutamos,
pero que el repiquetea sabe o
.d emo con que máxias para dar-.
nos ilusión. .. E todo porque un
dia dixen : creo en ti, Lino, no
Descoñecido, na Telequinésia,
na Telepatía, pero non creo na
Telefónica! Un gran ' corazón o
do meu amigo ...
A sua teima é o ódio que ten
ás fotografías e ás persianas. A
prímeira é comprensíbel: el limítase a lanzar en parábola contra
o chan, nas horas escuras dos
nosos soños. unhas facianas
voandeiras que nen foron pintadas ao óleo como se estilaba na
sua épocá nen teñen trazas de
amasarse, pálidas e noitébregas, nos corredores sinistros ou
nos cruces dos camiños. El desprécia . as fotos e eu recólloas.
Eu destrago as farangullas e el
tainas desaparecer.. . Coi do eu
que é un pacto tan legal coma
outro calquera.
O das persianas non o comprendo tan ben: eu báixoas de
noite e el veña a subilas ...
-Mira Lino -díxenlle moi
sério unha noite destas- se fo9es unha corda, colócala, dacordo?
Pero como o tipo ás veces é
unha pantasma non respostou,
e como ao final teria que pagalas eu, decidin deixar as persianas tan altas coma el desexe.
que eu durmo dabondo ben se
vixia a pantasma liberal .
Perguntábame a miña nai se
non me daba medo telo na casa,
xa que estes seres tan difíceis
de trato poderian sentirse incómodos entre cadros abstractos,
paredes carentes de granito e
cociña con placas vitrocerámicas. ou séxase. modernidades, e
que as suas reaccións ímprevisíbeis poderian meternos nun
lío.
Eu resposteille do xeito menos escatolóxico e máis real que
puden.:
- ... miña nai. ás pantasmas
hai que deixcilas viver, que ben
o merecen. .. hai que darlles
compaña, incluso Santa Compaña de cando en vez, agarimo, e
liberdade de movirnentos . É falso que necesitan museus, mosteiros e telarai)as para realizárense ... eles precisan de todas
as comodidades que noñ tiveron
na vida, de música e de tostadas, de arrecendo de café, da
televisión portuguesa, de libros
de história no que podan ler
mentiras estupendas, e sobretodo de confianza. Por iso, agora
que vive connosco Lino, podemos sair Terei:Xa e máis eu de
noite e deixar sós aos nenos,
porque o noso amigo xarnais
permitirá que ninguén lles faga
dano, e diante de calquer agresor poderia tranformarse no ser
máis horripilante dos séculas
XIX e XX. escollendo, para supera1os, entre unha amplísima
gama de c'::arautas históricas.· O
1
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Cetáceos,_
. fricas· e

A forza ·a o

tartarugas,

agransmo
católico

.errantes sobre
as ondas

Un libro de
Alberte Martínez

De cando en vez alguns ser"es
· mariños desorientados, feridos
ou incluso mortos, arriban ás
nasas costas . Estes animais que
poden ser observados esporadi..:
camente polos mariñeiros e até
mesmo ser habituais acompañantes dos seus navios, son
- para moitos de nós uns seres
estraños e case míticos.

Alberte Martínez publicara na
obra colectiva "Donos de seu"
unha aportación sobre "O cooperativismo agrário católico".
Agora dá-nos, mellorada e comprtmida, a obra doctoral sobre
tal tema. Contribue así a perfilar
a história da Galiza nun dos
máis vigorosos sectores, o rural.
A obra comprende catro grandes capítulos, unha introdución
e anexos docurnentaisc1>. A estrutura do "agrarismo católico"
estaba moi vencellada á parróquia, gozando de boa e abondosa prensa. Noutro lugar xa afirmámos que esta prensa superaba en todo á parelela católica
obreira; é máis técnica, menos
preocupada por redondear a
ideoloxia, a obreira e moi amarelista, disfuncio~al e alineante.
Nos anos 20 este agrarismo
acadou unha extensa implantación; máis de seiscentos sindicatos agrícolas aparecen censados . Coa Ditadura de Primo de
Rivera este sindicalismo ínexplicabelmente decai; coa República reduce-se ao mínimo.
No capítulo ill explican-se os
aspectos formais deste agrarismo. A sua base ideolóxica é o
cooperativismo. Alberte M. di
na introdución:
«Coincidimos con Castillo
(1977 :93-100) en que a eficacia
dunha ideoloxía non se mide exclusivamente polo que consegue facer. senón por todo aquilo
que logra impedir que se leve a
cabo. Referimonos á consideración do sindicalismo confesional
como baluarte frente ás organizacións smdicais de clase. Baixo este prisma , pensamos que
o catolicJSmo. agrario ten sido
ignorado ou mmusvalorado na
explicación do proceso de conformación dunha ideoloxía propietarista, conservadora e apolítica no seo do campesiñado galega» . (p.17)
No capítulo estuda as diferentes formas de cooperativismo :
cooperativas de compras en comun: cooperativas de vendas en
comun. Concretamente a venda
de gado constitue un esforzo
notábel dete cooperativismo ao
igual que o logrou o agrarismo
de Ortegal segundo os estudos
de A. Rosende .
Por fin no capítulo N aparece
a liña política do agrarismo católico. A desconfianza do sistema de partidos leva a este agrarismo á defensa "dúnha cierno. crácia cristiá de rasgos pasadistas e corporativos" (p.234); cola- boran entusiasticamente. coa
Ditadura de Primo de Rivera até
a sua disolución, "salvo certas
crítics puntuais" .
Fronte ao caciquismo, "o catolicismo agrário trataba de diferenciar entre o caciqlie "bo",
que usa a sua influéncia para o
beneficio dos seus concidadáns,
e o cacique "malo", aquel' que·
abusa do seu poder social en
,proveito propio" (p.239). Esta
valoración do caciquismo expresa implícitamente a desconfían-

Cetáceos, focas e · tariarugas mariñas das costas ibéricas é título dun.-libro realizado por X.M. Pernas Penas Pati~
ño e A Piñeiro Seage, dous naturalistas
membros
da
S.G.H.M., interesados desde xa
hai tempo nestes animais . O
traballo de tantos anos culmina
nesta ediciórr que irnos comentar .
·
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COOPERATIVISMO--CATOÜCO
NO PROCESO DE MODERNIZACION DA
AGRJctil.TURA GALEGA, 1900-1945
Retrato e capa do libro de Alberte
Martfnez

za do cidadán ao que se toma
como "menor de idade". O caciquismo como paternalismo ou
como corruptela merece sémpre
a descalificación ; pero a pretendida cliferéncia entre caciques e
caciques agacha a ideoloxia antidemocrática, algo palpábel
neste agrarismo.
Ás relacións entre e'5te sindicalismo e o galeguismo dedicalle Alberte longo espácio, pp.
245-259. Foi sintomática a celebración dunha "semana rexionalista" en Santiago a iniciativa
do Debate en Xullo de 1918.
Houbo no agrarismo católico algunha aproximación ao rexionalismo; aceitou certo galeguismo
cultural ; enfrontou-se co nacionalismo : non asimilou as ideas
dos líderes do galeguismo dos
anos 30. Por que? Alberte oferece catro razóns: a procedéncia
foránea do episodio galego, a
habitual formación seminarística do clero do s . XX, formación
memorística, a-histórica, sen
sentido da inculturación, nen
modelos galegas de identificación, as mesmas ornees estragalegas deste agrarismo e a de:
pendéncia social e organizativa
da Confederación Nacional Católica Agrária (CNCA) que ~on
trolaba os sindicatos galegas e
que -era controlada desde a Meseta polos grandes terratenentes.
Luc7s e sombras, pois, no
agrarismo católico, pero, en
todo caso, incidéncia notábel no
carnpesiñado galega do s.XX.
Tanto máis canto perdura nos
anos . 36-43 e que utilizarán as
primeiras utecos como sucedáneo. Nos anos 40 a pastoral ga- ·
lega do clero confiaba no cooperativismo , estatal que devorara
todos os sindicatos pre-existentes.
O
FRANCISCO CARBALLO
(1) Martí:hez López, .Alberte, O Coope-

rativismo católico no proceso.de modernización da agricultura galega
(1900-1943), edición da Deputación de
Pontevedra, 1989, pp. 369.
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excelentes. pois compax.ina várias visións do animal no seu
meio, logrando perfeitas composicións, Íesultando algo estraño
- que non.estexan asínados, cando est~s mesmos debuxos si o
estab_a n na Guia para a identifi-.
cación · dos cetáceos no mar
(Durán, Patifio, Seage, Mem.
·Mus. Mar. Zool. Vol.2, 20 Cascais; publicado no 82). Os debuxos do capítulo de tartarugas
son tamén de boa calidsde, logrando con acerto, plasmar a
te~ura e volurp.e destes ani- mais.
En canto aos debuxos da da,ve para a identificaGión de cetáceos.. tendo en canta que o~
presentes no libro son de boa
calidade, é unha mágoa ' que
non se inclÚísen~ outros, deste
mesmo áutor e realizados con
outra t$cnica, editados no cartel
·"Cetáceos e baleas" no 87.
Os debuxos do capitulo das
focas son algo máis frouxos co
resto ainda que isa non fai que
perdan importáncia as ilustracións nest~ apartado.
. A estruturación do libro. ademais das partes dedicadas a cetáceos (baleas e ·golfiños), pinnípedos (focas)_e tartarugas'ínariñas , contempla outros capítulos
como osteoloxia, fichas de campo, citas ibéricasL sinonimias,
caza e protección. Compleméntarise estes capítulos cunhas
claves para a identificación de
cada un pos grupos e ta.mén
para a identificación mediante o
estudo dos restos óseos do cráneo.

A apresentaci6n é impecábel,
dándolle moita importáncia · á
. ilus~ración e deseño, sendo este
coidado ao máX:imo, ainda chegando en ocasións a pecar de
"exceso de deseño ... ·.
As ilustracións e fotogratias
son abundantes, · o que aporta
grande información gráfica so-.
bre as espécies. Unha das causas máis importantes e que fan
máis enriquecedora a obra, .son
as aportacións. fotográficas de
recoñecidos estudos sobre mamíferos mariños coma Duguy
(La Rochelle, Francia), C. Nores
(Universidade de Oviedo), e Teixeira (Portugal), entre outros.

En canto ao apartado·de cetá. ceos está bastante completo por
incluir distribución no mundo e
na Peninsula, morfoloxia e bioloxia, pero a división entre identificación das ·espécies e identificación no mar dá lugar á repetición de información que deberia
evitarse, ·tratando todo espécie
por espécie.

É de agradecer a inclusión
dunhas ilustracións pertencentes a autores do século pasado
(Camper 1820 e van Beneden · 1868-80) a xeito de homenaxe
dos seus libros onde, xa hai
máis de cen .anos, se facia un
rigoroso estudos dos cetáceos ."
Corno ben di no libro seria precioso reeditar estas obras para
.
recuperalas do esquecirnento.

O ilustrador é o debuxante
Xulio Caeiro, ben coñecido polos carteis de difusión da Consellaria de Pesca, as ilustradons
do libro son boas en xeral, ainda
qu.e a sua calidade non é constante.' ao longo da obra.
Os debuxos que ilustran o capítulo de "Identificación dos cetáceos observados no mar" son

O apartado de tartarugas está
ben tratado e ilustrado, mais
non se ehtende ben a que critério responde a inclusión nesta
obra por non ter nada en comun
cos mamíferos mariños.
· No capítulo de. osteoloxia, resultado -do estud0 dos restos
pendurábeis destes animais , hai
espécies moi ben tratadas coa
inclusión de material ortográfico
e extraordinários debuxos do libro de Van Beneden, outras espécies estan menos completas
pór falta de información: ou porque é moi escasa a sua preséncia nas nosas costas, ou porque
nori existe documentación de
referéncia.
Inclúese tarnén un apart.a do
de citas de varamentos e avista-
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mentos, quer dicer, datas ·e ·lugares onde foron observados ou
apareceron varados exemplares
destes anillíais. Hai que sinalar
a irnportáncia que ten este capítulo pólo interese científico no
estudo da distribución dos ma-·
míferos e taÍtarugas már.iñas.
Pero haberia que dicer que se
alonga nun interrninábel número de_páxirias quizá excesivo.
A relaE:ión_ de citas non é
exaustiva, como ben din .ós autoes , pola dificuldade de topar
con todos os varamentos habidos e sobretodo porque non se
realiza .un segu:irilento sistemático desde ó ponto de vista espácio-temporal, que seria tari .
necesário para tirar conclusións
sobre as povoacións e -causas da
moitandade. ·
·
Remata o libro co apartado de
caza ·e· protección, onde 19go de
facer un percorrido breve pola
história da caza da balea, pasa
expoñer a história da loita pola
protección dos cetáceos , talando tarpén dos estudos realizaci9s
sobre estes animais nas . águas
ibéricas recentemente.
Aporta unha grande cantidade de bibliografi.a, tan importante para profundizar n.e.s te teína, pero debeuse .seguir o mesmo
esquema do libro, quer dicer,
referir as citas a cada un dos
apartados.
·
A finalidade desta obra é a recopilación do mat~rial habido e
a µtilidade do manexo da mesma, mais coidÓ que os áutores
non souberon definir ben cara a
onde ia 'dirixldo o libro, xa que
ainda que apresenta materiaI e
información de grande interese
para o neófito e incluso para o
estudo, aos interesados na cétoloxia e seguidores das actividades -da S.G.H.N. pode resultar- .
_lles reiterativo pola repetición
de información xa editada nas "I
Xomadas sobre Mamíferos Mariños" no 87 e no xa citado
"Guía. para a identificación ... "
Pero ben s~emos o difícil
que resulta conxugar estas te'máticas para iniciados
especialistas á vez.
S9bre todo, hai que alegrarse
por termos o primeiro libro monográfico en galego sobre estes
animais tan amados, que agardan un investimento que pro- ·
porcione unha ampla irivestigación e a merecida atención por
parte de todos . Agardemos pois
que este libro. que hoxe salienta- · ·
mos poda servir para chamar ·a
· atención cara ao-estudci e conservación desas sereas e nereidas dos nasos mares.
O
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LÓPES

Cetáceos, iocas e tartarugas mariñas
das Costas Ibéricas. X.M. Penas Patiño, A. Piñeiro Seage. Conselleria de Pes-·
ca. Xunta de Galiza 1989, 379 páx.

Revistas e

movimentos ·
de _
op:inión
A imprensa .
. literária na Galiza
O segundo volume- do mágno
traballo .d e César António Mali. na sobre Prensa literaria en
Galicia' 11 non se fixo .e sperar.
Estp. nova entrega estuda ·os
anos que van de 1.920 a 1960. O
estudo das revistas e suplementos literários que cobren ·e stes
anos dá muitaS máis · páxinas
que o".anterior. E non debido á
tPa~

á páxlna segulnte)
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ímportáncia das revistas tratadas aquí, 'pois, tanto A Nasa Terra coma Nós foran-o no anterior , senpn debido a certa supravaloración dalgunhas revistas .
por parte do autor e a certas divagacións sobre movimentos litérários das que se falará máis
adiante. ·
·'
O presente volume ten os
mesmos defeitos e as mesmas
virtudes que a anterior entrega.
As virtudes é ser un traballo
. pioneiro na · maior parte das revistas descritas·, ainda que al. gunhas ·x a _foran estudadas por
Modesto Hermida no se As revistas literarias en Galici a na
Segunda República (Ediciós do

CULTURAL

como se di na pax .. 325, senón
Miguel ; A fau ce non. acabou en
1936, publicou vários números
nos anos 49. etc. Hai máis errqs ,
pero non .se trata de reseñá-los
todos, sen embargo diga-se que
os texto¡:; que reproduce de Manuel-Antonio xa foran transcritos , por · Modesto Herrnida no
mencionado volume e, antes , no
número· 26 qa rnvista Grial. O
XGG
1) Edicións Xerais de Galicia .. Vigo.
1989. 716 páx. 1.550 pta .
2) Unha das conclusións que se pode
tirar deste livro é, cando menos, interesante. Os homes da xeración Nós crian
revistas unilíngües . Os que os seguen, á
xeración do Seminário . bilíngües ; agás

nOJ.

, Galiza e Papel de Color.

Castro) con maior luxo de detalles dos que entrega César António Malina . Os defeitos van .
polo mesrrlo camiño : a mínima
descrición técnica das revistas
estudadas, ainda que neste vo- .
lume este aspeito está rpáis coidado talvez debido a que o obxecto de estudo está m8.is achegado no t~mpo . Outro dos defeitos é , o cieslumbramento que
sinte o auto¡; perante as revistas·
fei tas en español en relación ás
feitas en galega, chegando a
traicioná-lo o seu subconscente:
"... por outra banda · non podía
deixar · de reprocha-lo arredamento , ou ó menos a omisión do
galega como id~oma xeral da
publicación e maila escasa participación de escritores na lingua nativa . Está claro que as inCapa . deseñada por Castelao para a revlsta "Nós" que n.ucle~u tras de -si o
tencións da revista coruñesa .
pensamento de toda unha xeración cultural.
tendían moito máis ó cosmpolitjsmo, ás correntes europeístas
non viveiro de escritores e poelos, o XIX e o XX. Dá o autor
e vangardistas do momento, Gás
tas<2l.
cantidaoe de irtf9rmación ainda
de Nós (o párrafo comenta o que
que esquece outras -~obietodo
se di na revista Nós da coruñesa ·
Estes dous volumes sobre a
no primeiro voluine~ .Fixo M9lina
Vida) . Que · cadaquén xulgue
llhprensa literária na Galiza son,
un labor de guia dentro dunha .
como lle pareza .
contado, un -bon inicio ao estufraga cativa, rnais ás veces
No presente volume estudado das· revistas que se .publicaequivocou o camiño (ao .cabo
se a maioria das revistas galeron na nasa terra . Agora só cab~
non soubo, ou .rion quixo, obnugas no período que vai dos anos
que pe fagan tnonografias máis
bilado como está por. Alfar. que
1920 a 1960, pode-se botar en
profundas nas que se. nos expliunha revista d,ebe servir para
falta unha revista ou outra (Mique para que serviron esta ou
criar escritores e moviment'{)S
s1on ou Rexurdimenta, por
aquela publicación ; traballo que
de opinión, causa para o que
exemplo), os suplementos literápode facer o mesmo Malina se
serviron a maioria das· revistas
rios dos xórnais galegas e as conon quedou esgotado, pois o
galegas; causa para a qúe. non
lecións de novela breve como
seu foi un labor de moitos anos
serviron as revistas en español
Lar, Terra a Nasa. Libredon, etc.
lendo e·tozando en hemerotecas
·.feítas na nasa terra) . -butras ve- .
O· autor dá unha descrición da
e bibliotecas. Quizá debeu pór
ces o problema é que non se éimaioria delas un pouco dismiun pouco ao dia a bibliografia (o
nxe ao tema tratado ·e - como
nuida e along<i."- se de ~máis en
citado livro de Herrnida, El gra exemplo- chimpa teoría literárevistas como Alfar, La Gaceta
nito y las luces, de N. Dublin teria . · O · caso do surrealismo en .
Literaria ou dá un repaso á
ria-lle servido de moito , etc .) e ,
Alfar. Volta á carga coa ·t eima
prensa·_ literária española que
tamén , en prqximas edicións
dun surrealismo español fronte a
enche demasiadas ~ páxinas.
debe correxir erras que non sei
un franc.és , teoría deitada por
Diga-se, como exemplo, que a
se son debidos a el ou aó traduPaul Illie e que destrozou O-eta~
revista Alfar ocupa. máis espazo
vio Paz (vexa-se In ~mediacio- - . tor : na páxina 61 di-se que E.
do que A Nasa Terra e Nós xunüntañón dirixia con Jaime Quenes, do poeta mexicano). Mais -,
tas, polo que ás veces dá a_imsada a revista Parabóla , era con
o problema tcllvez estexa nó
presión gue·C.A. Malina equivoXaime .Prada ; André ,Bretón non
comparatismo usado . por Malicou o obxecto do estudo. ·
leu no Ateneu Barcelonés a sua
na, pois de fóndo sempre apareobra Les·pas perdus (quen teria
ce o exemplo doutras revistas
En:t:onxunto os dous volumes
aturado cento e pique páxinas)
nas que el se sinte máis no seu
que conforman a tese doutoral
meio, pero que -en última inssenon "Cará_c teres de 1'.évolution
de C.A. Malina é un traballo que
táncia- só forori. na Galiza , esmoder.rie et ce qui en partipe"
paga a pena, para saber como
(pa.x. 145); Llorenc;: Villalonga
eran as revistas literárias gale-·
caparate para vender produtos
non é autor de Miss Giacamini,
gas destes dous últimos sécude maior ou menor calidade e
1

rui u~ r a i ,_s_._
·a .
arte's gráficas

des.e ñe, composición el.ectrónica,.
·
f aboratório,. offset, · ·
encadernación

somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola nosa
es pecia.liza·ción
en libros
"
ga.lego~

e portugueses
·
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Habermas ou
o ·optimismo
da razón
Seguir puntualmente a obra de
Jürgen Habermas tense convertido nun labor case impos.ible,
t.al é a fecundidde productiva
deste autor que , por outra parte,
é traducido con relativa rapidez
ó castelán. Entendo, sen embargo, que entre os varios textos da
súa autoría recentemente publicados, un , El discurso filosófico de la modernidad<11 en
especial in terese por dúas razóns : som'ete a unha rigorosa
crítica ós principais autores e
correntes que , desde Hegel,
Marx e Nietzsche a Foucault,
Castoriadis e Luhmann , teñen
inten tado resolve-lo que Hab ermas define como "o problema
da modernidade"; expón de forma s intética a súa p articular solución a este pr9blema que cons iste, naturalmente , na súa tea. ria da acción comunicativa.
O problema da modemidade
-que, en opinión de H<Íbermas,
foi formulado explicitamente por
vez primeira por Hegel- pódese resumir así: a inodernidade
caracterízase pala negación de
calquera modelo. trascendental
(relixioso-mitolóxico) como fonte
de fundamen tación da lexitimi- dade -social e dos criterios morais; a razón e a s uxeitividade
constitúense nas únicas fontes
de lexitirnidade ética e social .
Sen embargo, a "filosofía da reflexión" ou "do suxeito", que é a
fo rma filosófica que adopta a expresión deste problema, vese
conducida a un dilema : ou ben
se pon o acento na libertade suxeitiva, co que o "individualismo moderno" establece a superioridade da sociedade civil sobre o Estado per9, ó tempo, se
deixan libres tódalas forzas· desagregadoras e irtsolidarias ·que
ameazan coa crise permanente
do corpo-socia:l ; ou ben imponse
o predominio da razón de Estado constituída en "suxeitividade
de a rde superior" coqu e s e ten- de a afoga-lo exercicio da crítica
e a liberdade indivíduais.

A solución hegeliana ó dilema, como é sabido, apunta na
segunda dirección que, desde
lego, .é rexeitada por Habermas.
Só que tampouco non lle parecen 9ceptables as posicións dos
, que, tomando 'c omo ptmto de
partida a Nietzsche,· pretenden
escapar do dilema pechando
simplemente c3 problema da modernidade pala vía cte procla.malo f:!p do proxecto ilustrado, ou,
o que é o mesmo a illca.mpacidade da razón para proporcionar
criterios intersuxeitivos en orde
á verdade tanto científica corno
ética ou estética. Estes "postmodernos" , · que son ubicados

por Habermas nas dúas esti'ate. xias entre . as que oscilé~ba o ,
pensamento do propio Nietzsche, agachan , trala radicalidade
da súa crítica á razón ilustrada,
unha ·nostalxia polos vellos mi- .
tos que inspiraban ós discursos '
da pre . e a contra-ilustración.
Así, nos continuadores da crítica metafísica nietzscheana, ·
como Heidegger e Derrida, coa
.súa común priorización da linguaxe, atopa Habermas un regreso encuberto ó discurso mítico, regreso que se en Heidegger
adoptou a forma autoritaria da
identificación co nazismo, en
Derrida adopta · un misticismo
que entronca coas tradicións
xudeas da cábala.
Bataille e Foucault son os seguidores da .segunda estratexia
nietzs cheana, a do ·"científico
céptico" q ue só admite unha
xustificación do mundo como
fenómeno estético . O "¡marquismo esteticista" vestido con roupaxes científicas que , segundo
Habermas, caracteriza a -estes
autores , é tamén descalificado
como unha variante da_vella mi tolbxía agora renovada en termos estéticos. Descalificación
que acacia tarnén a Adotno e
Horkheimer. en canto estes autores intentaron unha superación da filosofía da praxe por •
medio dun esteticismo utópico
e pesimista.
En xeral. a filosofía da praxe,
isto é, o marxismo, •no seu intento de prosegue-lo proxecto
hegeliano, non logrou resolve- lo
problema da autorreferencialidade da razón -q. razón abrigada a dar razqn de si mesmaen que fica atrapada a moderrndade. A procura dos fundamentos normativos para a critica ético-social na análise económica
do desenvolvemento das forzas
productivas - recurso co que o
marxismo intenta escapar desa
a utorreferencialidade-- levou ó
marxismo a s e encerrar no "paradigma da producción". Pero o
concepto de praxe interpretado
en termos productivistas leva á
súa vez a unha priorización da
"razón instrumental" que finalmente afoga toda posibilidade
de emancipación individual.
Habermas, sen embargo, propón a súa solución desde unha
posición de continuidade tanto
.co proxecto ilustrativo -é posible fundar na razón criterios cos
que xulgar con validez intersuxeitiva sobre a verdade científica, a lexitirnidade ético- social
e o gusto estético- como coa
propia filosofía da praxe, en
canto esta pretende facer compatible a emancipación individual e a solidariedade social.
Desgraciadamente, as vütudes
que Habermas ere encontrar no
simple cambio de asenta-lo concepto de pra.xe na acción comunicativa, no canto de facelo no
traballo, a quen isto suscribe
non lle acaban de convencer.
Acept~mdo a crítica á que o marxismo é rnerecente en tanto pechado na desviación productivista, pensar que a lexitirnización social se pode construir sobre o simple consenso derivadó
do diálogo comunicativo entre
os a.xentes sociais aseméllaseme demasiado fácil. Sen dúbida, o intento habermasiano de
refunda-lo vello optimismo ilustrado na razón merecería éxito.
Pero - témome- para crer
nese éxito hoxe xa non nos chega co gramsciano optimismo da
vontade.
O
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE
(1) Jürgen habe rrnas . .El discurso filosófü:o de la modernidad. Trad . ó castelán
de M. Jiménez Redondo. taurus. Madrid
1. 1989.
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GALIZA E OS INTELECTUAIS
_BERNARD9 MAIZ

,,

Por unhá vez C.L. Rodriguez,
editorialista Micial de "La Voz
de Galicia" e oficioso do PSOE
coruñés, tivo un ponto de razón
no que expuxo nun artigo editado no ronsel das últimas eleiciól).S galegas, un bon artigo no
• que abondou nU.n dos esgazamentos que di el hai na sociedade galega actual, neste caso entre unha intelectualidade situada maioritariarnente na · onda
politico-sindical-cultural da esquerda nacionalista e unha
masa popular que _votou a maiores ao Partido Popular e ao
PSOE, organizacións que nen
son nacionalistas nen teñen intelectuais se como tais entendemos quen investiga, pinta, escrebe, faj música. video, cine ...
galegas, quer dícer, quen estuda a nasa realidade interior e a
sua proxección cara o exterior e
a de fóra para dentro. C.L. Rodríguez incide. en parte dó seu
apontamento da situación, en
causas que moitos vimos matinando hai tempo. loxicamente
nós con óptica e conclusións
ben diferentes e máis conwrometidas coa Galiza que as do Rodríguez. Fagarnos história.
que é o meu .
A xeración que X.R. Barreiro
charnou "os provmcialistas do
1846", os do banquete de Conxo, o Antolín Faraldo, o Eduardo
Panda!, facendo por aproximarse aos artesáns santiagueses e
escandalizando. aos patufos
desa cidade, foron quen definiron a prirneira eséncia contemporánea do galeguismo. e -ainda máis importante-- souberon
aproximarse á "xente do comun". ficando poemas seus, frases suas como formulacións do
patnmómo popular.
Sigamos cos que Francisco
Rodríguez Sánchez titula como
' dehmdores" . galeguistas de fin
de século dezanove, escasamente unhas dúcias de intelectua1s que como Murguía esculcaban na soc10Joxia. como V1ceito na história, como Brañas
na forrnulac1ón dun estado federal (non no "s no regionalismo"
como quer facernos crer Don
Manuel Fr ga), como Curros na
denúncía e como Rosalía r.radu cindo a vea poética do povo ,
Lranscehdendo todos eles ao seu
tempo, po1s souberon enL nder
que as ideas para un povo nada
valen se ese pavo non as comparte Veñen despois os mtelecLuais do agrarismo, das Irmandades , a Xeración Nós : o Viqueira, Basilio Álvarez. o Ouintanilla, Villar Ponte ... defíneos
Xavier Castro como "os bos e
xenerosos" e Isidro Molás atri búelles a "función tribunicia" , a
de defensores de quen non ten
quen tale por eles . Eran galeguistas e vários sairon 'd eputados cando na Segunda República houbo eleicións libres, defen deron en Madrid aos madeiristas galegas, aos mariñeiros e
aos fo~eiros, tirando polo Estatu-.
to do 1936 nun labor de anos : .
na tradición galega atribúense-.
lles ditas e feítos que eles toma ron do pavo e 'que este recuperou.
Coa guerra incivil comezou a
travesía do deserto na que .na
Galiza houbo intelectuais que
souberon manterse aquí na dignidade do apartamento do fran . quisrno e no exilio seguiron a
construcción da teoría para un
país: Otero- P~drayo, Suárez Pi-

neste tempo de volta á privacidade , lembrando xuntos cando
pensábamos que a revolución
estaba á volta .da esquina; non
fo.i asi antes. pero é tempo hoxe
e sempre de apertarse ás inquedanzas cotiás dá xente, que son :
a auto-afumación como país. o
paro. a- delincuéncia. a contaminación, a· droga, o précio do leite ou das sardiñas. o modelo s·aciar e cultural. ~Hai que mergullarse nas c·a usas, denunciar e
expor coa palábra. a imaxe e a
pluma , sen mesianismos e coa
realidade e compromiso que a
s9ciedade galega demanda .
,De¡xar de laretar nos "pubs" e
'nos cenáculos .

callo. Bauza Br~y . Caste!ao. por
citar só uns poucos dos xa desaparecidos. Na criación de orqanizacíóns de -oposición á dit~du 
ra nos anos sesenta e setenta
moitos intelectuais comprometeron a sua liberdade e a sua palabra. investigando no cerne do
país, cumprindo como bons .
Non é este o lugar de enumeralos. corno tarnpouco aos camaleóns que sempre están á raxeira de "el sol que más calienta".
antano na erudición, hogano
con quen tefü~n o poder sexan
quen sexan .
O que compre hoxe definir é
que é un intelectual, ben pouco
doada tarefa, conceito que se ·
Poulantzas, Sartre ou Aranguren '
non foron quen de desmigallar
menos airlda eu, pero , na Galiza
destes anos . É un intelectual
quen non sai dos arqui'vos?
Aquel que ten a obsesión de
sair na foto? O postmadetno da
"intelligentsia" viguesa , compostelá , coruñesa? A persoa que
debece por gañar un prémio? ...
Oficialmente, na nomenclatura
que indica a televisión, eses son
os intelectuais. pero .. .

·'os INTELECTUAIS
VERDADEIROS VAN
PORTA POR PORTA
IlAÑANDO VOTOS
_ _p_
-ARA CRIAR
. CONCIÉNCIA (... ) SON
INTELECTUAIS CO
POVO
CONTRACORRENTE.
ALONXADOS DOS
CIRCOS'
Eu, coa absurda autoridade
que me dá a milla alta formación académica(?), profesor: autor e unha chea de causas máis
que me colocarían na categoría
de intelectual cando tamén son
viciño de O Seixo e pai (fenómenos para min ben importantes).
atrévome a distinguir entre "intelectuais de salón". loubados
polos que mandan para asi contrapolos aos comprometidos, a ·
todos os que como agrónomos,
bibliotecários , escritores, arqui- ·
Lectos, veterinários, actores.
músicos, médicos, .xornalistas.
mestres ... esculcan e traba.Dan
arreo pola Galiza , tanto na defensa da língua como facendo
vida coa xente do comun nos lugares onde o voto ao PP e ao
PSOE vai a menos. Combaten
eses intelectuais sen meios, poñendo os seus coñecimentos ao.
servicio dos demais contra xornais, rádios e televisións diglósicos que sacan só aqueles que
interesan aos que teñen poder
para premiar ou para marxinar
das axudas e da publicidade.
Os intelectuais ·verdadeiros
van porta por porta rañando votos para criar copciéncia, cando
os grandes partidos manexan os
meios de comunicación e teñen
miles de millóns para pagar pro::paganda meritireira perq c.iíbel
por repetida. Sori intelectuais co
pavo, contracorrente, alonxados
dos circos', ainda hoxe na función tribunicia poñen "a sua voz
para quien quiera usarla / como
su propia voz I como su propia
arma" que. cantaba o grupo ?ra-

gonés "La Bullonera". E tamén, ·
sen eu compartir a sua opción,
son intelectuais os reintegracionistas e lusistas que os acadé-

1

1·

'm icos condenan ao ostracismo
sen querer, humildemente, avirse a acordos mínimos. · ·
1 Eu quera chamar por moi~os.

Quera rematar cunha cita do
Pedro Petouto de Xesus Alonso
Montero: "Estes letrados que. dicen estar co -país e para eles o
país termina onde' empeza o
pobo" - comentaba Petouto."Nes13 intre entraba na Facultade de Leis un axudante .. . que
decantado lle foi co canto ao .
xefe de que un home .estrano,
rodeadó de catro pailáns. estaba
berrando parvadas á porta da
Onive~sidade" .
iJ

DICCIONARIO ESCOLAR GALEGo
* ....
*

-·

~nsinante~

que o· desexen podep.
solicitar máis .informacióff a:
-

Os mestres e
Apartad~

de _Correos 1569 36280 VIúO

Nome .......................................................................................................................
'-

Centro de Ensino ·····:··-······· .. ··-------- ---:................................ ;..................................
Enderezo................................ ,....... ~ ...............................C,.P..............,. ....................
- Te~....................................Cidade ..... ~ : ................ :.................... :.... :.........................

1
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: teinada do que tanto interesaba
ao meu anterior informante. Ela,
en cámbio, contoume algo que
• ·a este lle pasara desapercibido.
Os soldadiños levábanlle á sua
noiva finxida ("noiva política" .
poderíamos dicer) a roupa suxa
para que- a metese na lavadora.
Maria dbs Gardas facíao. e tamén lles planchaba ª$ ··Camisas
e· a roupa interior. "Menos o lebrijano, explicoume a amiga,
que estaba moi concienciado do
feminismo . Ademais , eu coido
·que andaba enamorado de veras
da Maria."
.
Onte · topeimé de novo con .
Maria dos Gardas. Ao recoller o
correo, ·encontrE?i unha foJla multicopiada , que estiven a piques
de tirar xunto ca resto dos habituais papeis de propaganda. Na
folla vifla unha foto na que, a
pesar da defectuosa reprodución, puden recoñecer sen dúbidas : era a Maria dos Gardas . Xa
non levaba o pelo "gar9on" . se. nón unha longa melena. Pero os
ollas eran inconfundíbeis . Baixo
a foto . en letras grandes e
maiúsculas. Hase :
MARIA MAGA
MÁXIA BRANCA
TAROT-HORÓSCOPOS-ASTROLOXIA

Marta·
dos Gardas
Nunha festa do partido presentáronme póia vez primeíra a María · dos Gardas. Daquela era .
unha rapacfüa lofriña, . fiila e fle-.
X:íbel coma un fiuncho, pequeneira, a ··pel9 ·curtiño cortado á
moda "ga19on", e uns olios grandes e acesos dun lume interior
que, pensei, ·ue ten que estar a
queima-la alma.
Chamábanlle María dos Gardas , primeiro porque o seu
nome era María; e segundo,
porque era d contacto do partido coa organización clandestina
dos-soldados.
·
Facíase pasar pala noiva do
responsábel políticq en todos os
cuarteis nos que había sÓldados
organizados. Dese xeito, un día
agardaba á un recruta.lebi=ijano
á porta do Wald-Rass; outro, bicábase curi galega de Cangas á
saída da Capitanía ; oütros, citábase c'un cabo primeiro de Luaica, nun bar de Campamento.
Usaba sempre un bolso enorme
floreado, grande como a metade
do seu carpo, que levaba peo.durado · dos ombros. 1.evábao
cheo de panfletos ·e exemplares
da da "Voz do Soldado". Desde
!Ogo, ela ben sabía que se estaba a xogar un consello de guerra
e moitos anos-de .cadea.
· Alguén contoume que a María dos Gardas era estudante de
terceiro curso de Psicoloxia.
Tiña un 'piso alugado .c on 'Outras
duas amigas . i;engunha milita nte do partido, ¡::linda que simpatizaban. Sei que os seus falsos

noivos .s olqadiños a-proveitarán
o simulacro para ir pasar a noite, es d.i as libres, no seu piso.
Non seise no 'seu leito , nen coi. do que sexa demasiado relevan ~
·te. Isa si, o meu informante sa"lientaba que no piso só· había
tres camas. Fai falta dicer que o

meu informante era un deses tipos que sempre están a facer
alusións de carácter equívoco.
adubiadas con chis tes chocarreiros de pésimo gasto?
Máis tarde- coñecin a unha .
das compañeir9s de piso de Ma . ria dos Gardas. Non lle pregun-

Engadíase un enderezo e un
horário. Decidin ir vela .
O lugar era unha planta baixa
dunha casa -de tres andares.
Non semellaba que Maria tivese
moito éxito. Na saíña de agardar non habia ninguén . e recebeume de contado. Non me recoñeceu , o que non era extraño ,
xa que a penas nos tiñamos visto t~es veces e só fala_rnos duas
palabras ·o dia que nos presentaran. Pedinlle que me ad1vlñase

o futuro. Botoume as cartas-,
usando naipes españois. A primeira foi un sete de espadas . A
segunda o as do mesmo pau .
Decatárame, xa de entrada, de
que ·o s seus grandes olios perderan o antigu lume . Agora puxé- ·
ranse ttisteiros. cunha tristeza
que non podía haber meirande
no mondo.
.
"Vostede está en perigo imediato de marte - dixome. Non
lle podo · dicer máis. Só que as
cartas anúncian o risco. A vostede cúmprelle ter canta do
anúncio" .
Certamente, eu non acredito
nestas lérias de bruxas e adiviñas , pero non souben evitar sair
cun medo . frío mollándome o
carpo. Camiñaba pensando
cada paso , vixiando cada esqui- na . Non me atrevia a cruzar as
ruas porque todos os coches se
me semell.pban mortais ameazas . Notábame descompasados
latexos do corazón , o que supuña síntomas claros dun posible
infarto ....
Dúas mazás antes da miña
casa. crucei diante dun edificio
en obras Unha grua levantaba
uns ferros . Decidin agardar o fi nal das operacións. Entón alguén colleume do brazo. Era un
viciño. Fíxome camiñar con el,
pasando por baixo da grua. Eu
non a perdera de vista. De súpeto , un dos ferros soltouse e caiu
desde unha altura duns vinte
metros. Boteime a un lado , puxando do meu viciño. O ferro
caju xusto no lugar que segundos antes os dous ocupábamos
Agora aínda sigo sen acreditar nas bruxas e adiviñas. Pero
entendo mellar a vella sabeduria
popular : habelas . hainas.
rJ
FEUCIANO LOBELOS

.

.

CASTELAO
AS CARTAS DE AMÉRICA
A BOBA Tllli
Indue esta edición unha grande parte da correspondéncia que o político nacionalista
escrebeu desde distintas cidades americanas até a sua morte. O material, de case exclusivo
contido político, é parte do legado da sua obra que permanecía sen exumar, e aporta
refeténcias decisivas para contextualizar o devir do galeguisrno na postguerra.
lnclúehse tamén fotografias descoñecidas e reproduccións de primeira man de outras xa
"publicadas, nun recorrido foto-biográfico completo .

.Preseníacións
Santiago·

Xoves 15
ás 20 horas Galeria
Sar~~delos

Coa intervención -de:
Isaac Diaz Pardo
Xusto Beramendi
Francisco Carballo

Vigo

,

Venres 16
ás 20 horas
Libraria
Bertrand,
Coa intervención de:
Francisco Carballo
AJfopso Álvarez Cáccamo
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CONVOCATORIAS
•

XIII Concurso
Nacional de
Cantos tntantís "O
Fa cho"

A Agrupación Cultural "O Facha", co patrocinio da CaiJca
Galicia, convoca a XXIII edición do Concurso Nacional de
Cantos Infantis "O Facha", de

acorde coas seguintes Bases:
º. O Concurso consta de
duas seccións.
a) Cantos pa¡:a nenes, sen limitación de idade.
b) Cantos de nenes, que consignarán a Ídade ao pé do traballo que manden, subdivididos en tres grupos:
b)l) De nenes qe 12, 13 e 14
anos·
b)2) De nenes de 9, 10 e 11
anos ·
b) 3) De nenes de 6; 7 e 8
anos.
2ª. Os traballos, de tema libre,
deberán ser inéditos e escritos
en idioma galega . Cada concursante poderá mandar cantos cantos quixer, non podendo exceder cada conto de 6 fó ·
lios mecanografados a _duplo
espazo.
3ª. Os onxinais mandarán-se
por tnplicado, baixo phca . se
as1 o desexer o concursante,
entrando en concurso umcamente aqueles traballos que
teñan ingreso no domiciho da
Agrupac1ón Cultural "O Fa cha" -Federico Tápia, 12- 1°
C - A Coruña. ou Apartado de
Correios número 46- antes
do dia 1 de Maio de 1990.
4ª Os prérruos serán como ·segue:
a) Contos para nenos un primeiro prém10 de 40.000 pese·
tas e un segundo prém10 de
20. 000 pesetas
b) Cantos dos nenes · prém1os
en número de dous para cada
grupo de ldades. consistentes
en lotes de libros
5' "O Facha" reserva-se o dire1to á publicación dos cantos
no período de 18 meses, computados desde o coñecimento
público do fallo .
6ª. O fallo dará-se a coñecer a
fins de Maio, mes no que se
veñen celebrando diversos actos en tomo á nosa cultura
~- A Agrupación Cultural O
Facha reserva-se o dne1to a
designar o xurado que ha fallar .os prérruos, asi como ao
sJStema de ele1ción dos contos
gañadores
8° A part1c1pac1ón neste concwso supón a ace1tación expresa das presentes Bases.

PUBLICACIONS

Noveno número da revista de
economia que edita Unipro
· Editorial. Entre os temas desenrolados A promoción da innovación na Galiza ; Emprego,
periféria e multinacionais na
indústria do automóvil; axudas financeiras ao sector pesqueiro; tarifas eléctricas e
custes empresan·ais; a nova lei de sociedades anónimas; a
crise . dos masters de economia .de empresa; o deseño da
comunicación ' na empresa,
planificación da loita contra os
incéndios -forestais, ... A enti::e- ·

ga

complétase coas seccións

·de crítica e reseñas. Os interesados en receber esta publica-'"
ción de venda tamén en
. quio~ques e ·· libiarias, poden
dirixirse ap tfno. (986) 29 94 48
ou ao Fax (986) 20 56 04.

•

Manuel Rivas, non para. Os
seus artigas son unha Jedícia ·
para as amantes da máis fidel
ironia galega. E vai ~ ven.
Acontecer , tras acontecer. -E
ainda que el non di nada, hai
novas . Só .falla que el o confirme.
Jazz Filloa, 26, 27 e 28 de
Marzal . Jeff Jerolamon-Be Bop
Express. , Pases, desde as
23,30 até a média noite. Nemes próprios. Perico Sambeat.
saxos . Loet van der Lee. trompeta Carlos González . guita-

LIBROS
•

As beiras
do Miño

Sede Central II

Nova entrega editada polo
Clube Cultural Adiante da
CXTG con relatos de Luis
Aguero. Cid Cabtdo. Margarita Ledo, Paco Martin , Martí·
nez Oca , José Maria Merino e
Manuel de Pedrolo.

•

Grandes do
naso temp9

... A traxédia dun personaxe" de
Lwgi Pirandello e "A smfonia
Pastoral". son os dous últimos
títulos desta colección selecta
de traducións, que edita Xerais. Nela a editorial afincada
en Vigo chega á sua octava
versión ao galego de importantes obras da literatura uni-

Sala~Museo Centro Cultural
.''Cidade de Vigo", Pza. do Rei, .
·sin.

rra . Salvador Faus, contrabajo .
Jeff Jorolomon, batera. O cartel, marrón,_ "iso non significa
que sexa marrón o concerto".

~

Arracada, galería, qu.e a partir de ~a mostra gravados d.e ·
Pedro Maruna. Carmen e Nico ·
apóntanse a actividade. ao
movemento. E a salá .é unha
das maravillas-que hai que coñecer no marco da. cidade vella.
A primavera, nova pontcial.
No noso percorrido permanente e pereñne ·baixo o feble fio
qúe parez. ás veces. nos protexe , ha cor. Manoel e .Chato, ·
miran. Agardan a .que algún
día non . lonxano, "non séxa
que nos · arruines". poidan celebrar co rnellor dos caldos
unha nova melodia . Tamén,
Suso . grapde amigo e señor
dise maravilloso sorriso co que
recebe as fidelidades e as outras. E aqueles que non precisan dun anaco Piste esperpéntico espazo dos ·sentidos .

·

Exposición da Delegación de
Ourense do COAG que abre
as suas portas na Casa da
Conga de Compostela este xoves 15 de Marzo.

•

ACTOS

M.CJ A CORUÑA

Manquiña, que ainda percorre a primeira liña, aproveitando o son da sqlsá caribeña. ·
"Que pasa co teatro. Fálase
moite de histórías mais esquécese algo tan importante
como é o teatro", di, mentres
recolle o aire da penúltima sol- .
presa que aterra coa noite. A
ver se o novo responsábe~ do
Centro Dramático aponta o
dado.
·

23

versal . "O vixia no centeo" de
Salinger, nunha nagnífica tra ~
dución, tora o anterior título
editado.

•

Las milicias
populares

Entrega de Santiago Alvarez
que -segue completando coa
sua vizosa memória retazos da
história por el protagonizados
e que xa deran tres tomaos de
mernórias na mesma editorial.
Ediciós do Castro . O ensaio do
vello comunista ourensán trae
á lus un dos aspectos menos
historiados . sendo como el fpi
un protagonista de primeira·
magnitude na criación destes
comisários, · apresentados no
imaxináno franquista corno figuras represivas.

•

Homes, ~ulleres
e nenas

Un volume luxosamente editado de debuxos de Clementina
Vidal carnmés no que se recria no estilo das Causas de
Castelao diversas estampas da
vida cotián ._

•

Homenax~

a Pondal

•

Con motivo do recente éabodano do esGritor de Ponteceso,
a AC . Irmandade Céltiga celebrará un acto que terá lugar
Ó 17 de Marzo ás 13 h . no
camposanto de San Amaro de
A Coruña . Sobre .. a tomba do
poeta será depósit.ada unha
coroa de flores para seguidamente pasar á Jeituia dalguns
dos se_u s poemas e interpretar
o himno galega . Está convidades diversas persoalidades da
cultura.

II Bienal

de Artistas
Galegas

Programación :
15 de Marzo (xoves) as .
20,30 h. "Visións-muller". Margarita Ledo Andi6n .(periodista, es_critora , profesóra na F .
dé C. dá Información aa Uni- .
• Xornadas sobre
versidade Autónoma de Barcelona). ·
á muller
23 de Marzo (venres) as
20 ,30 h .. "A p resencia da muOrganizadas polo Ateneo re- .
ller nas · Artes Plasticas C\'.mdondelán , v~nse· c~lebrar dutemporaneas~ . Mª Luisa Sobrirante este mes diversas activina Manzanares (profesora de
dades sobre a Ínuller. Na Casa .
Arte Contemporánea na ·F_ de
da Cultura de Redondela hai
Xeografía e Historia da Uniaberta unha exposición . de
versidade de Santiago)
- cartaces feministas e o_calen' 30 de Marzo (venres) as
dário de conferéncias é como
20,30 h. (Mesa Redonda) "A
segue:
muller no asunto da arte" CuVenres 16 ás 20 .30 h .. na
qui Piñe1ro (presentadora/coCasa de Cultura "Muller. fainímisaria da Exposición) Mª Luilia e traballo asalariac;io e dosa Sobrino Manzanares (~om
méstco" . Mª Jesus Pinto de
promisaria da Exposición na
CCOO de Barcelona
sección de plástica) Margarita
Mércores 21 ás 20.30 h . na
Ledo Andión (comp.r ornisaria
Casa de Cultura debate das
de Exposición na sección de
mulleres xóvenes de Redonde- fotografía) Menchu Lamas (arla 'sobre igualdade de oportutista) Helga de Alvear (Galería
nidades no estudo e nb trabaJuana Mordó) Carmen Domfollo. con proxeccións de Vídeos.
guez (T.V.E.)
Dia 23 ás 20 30. no Salón de
1

ANUNCIOS DE BALDE

Actos do Instituto, Cristina Almeida desenvolverá o tema
"Muller e proxección social" .
Dia 30 Mesa redonda das organizacións feministas g-alegas, "Cara onde vai o feminismo?"

•

Organizados polo Seminário
Permanente de Educación ·
para a Paz {SGEI-C:XTG) ·os
días 23, 24, e 25 de Marzo na
Aula de-Cultura da Caixa Galicia e Hotel Araguaney terán
·Jugar os IV Encontros de Edu:
cación · para a · Paz. As inscripcións ·poden realizarse n6
teléf. (981) 583200-583457 · OU
no fax (981) 583934.
O programa indue tema:s so- ·
bre estruturas violentas na escc:ila·; maltrato , explotación e
abuso de nenes/as ; distensi0n , perestroika. jnfáncia e
paz; infáncia e direitos humanos; a convencióñ dos direitos
·do neno; a infáncia nas frentes. de guerra; xogos cooperativos ; xogos de roles. Unidades diáacticas, - exposicións,
pro):{eccións e actuacfóns 111-Usicais completan un densq
programa para os t:res días.

·•

Ferrol. As Pontes. Foz. Ouro.
Parga , Vilalba, So!. Landre, _..
bágoas , encordo limpo sano
das baleas;. sobí:e e selo para
falarmos de desenrolo e
cultura. Xoán/Joám Hermida; 1
C/Fco. Silvela nº 77. 28028-. . .
Madrid

Carlos Emilio

Recital do cantor galego-arxentino no Centro Cultural
Caixa Vigo para apresentar o
seu último LD, "Unha cantiga
do Plata" . O sábado 17· ás
20.30 h .

.
•

Oferécense
servicios
de
, gúüa, · recepoción e turismo. Falo-inglés. francés e portugués . Tfno.: (986) 22 18 32.

Encontros de
educa9ión para a
páz -

Vende::se órgano de dous
teclados e pedal e ira . caixa
de ritmos e efectos. coma
novo. Telf . :(986) 33 53 56 .
Rádio Tirana, a voz do socialismo 'en portugués para os
ouvintes de Galiza. Horário de
21.30 a 22 .30 I 24 .00 a 01 .00 e
8 .00 a § .00 hora <;le Galiza.
Frecuéncias _1 5405 . 9500 e
7300 KHz . en Onda curta . En derezo : Rádio Tirana . Tirana
(Albania)

As cartas
-de América

Apresentación do número moc
nográfico deste semanáho con
c9irespondéncia e fotografías
·inéditas de Castelao . Xoves
' 15 ás 20 h. na Libraria Sarga-. delos de Santiago con intervención de· Isaac Diaz Pardo ,
Francisco Carballo e Xusto Berarnendi_ Venres 16 ás 20
horas. na Librarla Bertrand de
Vigo, con intervención de
Francisco · Carballo e . Alfonso
Álvarez Cáccamo .

J·

. I

. TRES EN RAIA

VIVER
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,
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UNHA NOVA DEMOCRÁCIA EN CHILE

ÓS .EXCESOS PERDONÁBEIS
loÍtaron contra a ditadura é simplesme~te baixo os grandes dados económicos, ta·
,. a tema duns cantos tolos vingativos que mén no Estado español houbo unha épo.
. a
·uen nos ia dicer que.a Chile chega- - ~stán contra a "~econciliación na~io~al".
ca de vacas .gordas e disque non habia
-.
ria a "democrácia" da man d Pi.. E so~re t~do 1sto non s~ pr~~unc1an os paro, xusto cando moitos galegas emigra. ..
e .
nasos me1os de comumcac1on nen os. ban á Europa buscando unha mellar vida;
.
noc~et, que_ dina Salvador Allende "nosos" goverríantes que aplauden a-subi- e hoxe mesmo cando se nos di que vai
se lle cont~semos isto?
.
.
da ·. de Aylwin; eses mesmos que peden superandn-se a crise poderiamos falar na .
Foron si~plesme~~e dezaseis anos .de
responsabilidades áos que até pouco goGaliza do leite ou da pesca por só citar
traballo, foi u~h? n:iais das manobras que
vernaban nalguris países d 0 L t d E dous exemplos.
fan todos os exerc1tos do mundo para en. .e:s e e ~
trenar-se e amasar o seu bon · nível de
ropa (lembremo~~os das ,pet1c1ons de xu1Chile non vive no 73, iso non o vai negar
ninguén, pero daí a dicer que xa chegou a
adestramentb. E amosaro-no-lo moi ben. . zos aos vello~' dinxent_es da ROA) calan ou
Como remate o xeneral impuxo-lles aos argun:ientan que reconecen~o ~s exce.sos· democráciá hai un longo camiño por an. seus fieis colaboradores a condecoración
de Ptnochet ~~~ sel:ls pnmeiros . anos,
dar, sobretodo se ternos en canta que o
chamada "Misión· cumprida"; certamente _agfora ~s cond1c1ons non sol'} as !'11esmas
novo Presidente foi un dos apoios do gola · misión encomendada polos Estados · e alan n~s de. ,que poi~ n:enos... .seg~nd9
pe daquel 11 de Setembro contra · un ha
:..- Unidos, país gardián das Hberdades, cume~~· a s1tuac_1on econom1ca d~ .chile ~ democrácia IJª que o pavo subira ao pou a das m~llore.~ de toda a Amenca Lat1d~r a Salvador" Allende apoiado por toda
priu-se e despois das manobras voltan ao
cuartel : ·
· na, c~nha 1nf!ac1on dun 24%, anu~I que
a esquerda. lsto moitos queren que o esXa todo volta a ser normal, .~ube ·á Pre- - r:>ara si. que~~nan resto de paises da sua ' quezamos, e mentres, as organizacións á
sidéncia Patricio Aylwin cun ·Pinocheit que
area xeografica.
.
.
esq~erd~ do Pa~ido . soci_ali~ta seg~en a
. segue a ostentar a xefatura do exército e . .Si, iso de ·que Chile ten os menores íns~r _ilega1s e Aylwm d1 que so h~~era amque xa anunciou que non vai permitir unha
dices de inflación da sua zona ~ certo, mst1a. para .aqueles pre~os: poht1cos q~e
volta atrás. Que entenderá el por voltar -=-- pero hai outras cuestións a ter en canta, - non f1x~ra~ uso da v1olenc1a na sua loita
para atrás? .
·
como é o feito de que a actividade eco·nócontra a_drtadura.
-.~
. Diante desta nova situ~ción é .bastar::ite
mica . está controlada palas transnacio· O.esa esquerda que foi eixo fundamental
difícil albiscar que solución vai. ter o tema
nais, e os recursos ·haturais chilenos (funna loita do pavo chileno c::on~ra Pinochet e
d~mentalmen~e minaria do cobre e nitraos seus dependerá que se dé andado ou
dos as~sinados:..desaparecidos, de todas
as violacións dqs d.ireitos huma~os; port?s) esgot~ráh~~e algun d~a e ~~ nada ser-:
non o ·camiño cara unha liberdade que
vira ~sa h1potet1c:a boa s1tuac1on da eco- ; 1 non. estexa hipotecada polos uniformaque ~a o novo presidente anuric1ou antes
nom1a caRdo ba1xen os benefícios e ao . dos; camiño que se fai agora máis complide tomar posesión que non van abiir nengun su~ário contra Pinochet e dos outros
marchar os .estranxei_ros que controlan os .cado xa _gue os compañeiros chilenos parecursos de1xen tras de si un país carente
san c:te estar unidos para botar abaixo a
responsábeis ·dos crímes da ditadura, o
un réxime cJaramente .ditatorial a ter que
que di é que vai deixar a porta aberta para
das estructuras pre9isas para desenvolver
uul!l-eltio..uersoas ·que se sentisen perxudi- · a sua economía en beneficio próprio.
_. presentar · alternativas para construir \m
~~tiS .CJ>a réxime pinóchetfsta podan esiE ademais non todq é a -macro-econonovo· país enfrontándose aos que teñen
~xir
s~ lucionen os seus problemas. · mia, porque todas as moedas teñeh duas
por lema "esquezamos o que·pasou",·
• if_7<~ ,.'.\\ rasi l~bras, que o governo por s~
ca~as e_a chilena non vai ser di~tinta. Ese
. Agora! e.ando xa tiña remat~do <?escrito
\u' m~~
n~ a1clarexar as cousa,s nen va1
Chile que non aparece nas graficas dos
din na radio que l'_las. ruas chilenas_os ca·_,,.;. ~- xulgár a@ ulpábeis; . a if'.liciativa deberá
grandes economistas está nas "població.rabineros cargan contra os manifestantes
'6-y~ doli,~ iculares, coque todos os asanes", ~uténticas cidades de chavalas que
que peden,xustiza; as ruas seguen as es- _
~ ortüras~ etc .... _non se consideran
rodean aos núcl~os urpanos e nas que a
tar cheas de sangue, non está mal para
• , probiema do Estado senón un conflito en- · xente amoréase subsistindo nunha-situaeste Domingo dia cero desa nova "demotre particulares. Oeste. xeito pode-se .che- . ción límite; e toqo isto sen meter-nos xa
cracia", pero non poderán co povo, di-nos
gar ª ' que dentro duns anos a xente consinas zonas rurais. Non é novo nen orixtnal
Víctor -J~ra que _'.' la cosa va pa'delante. y
no pie~sa recular".
o
dere que pedir xustiza par~ ~odos os q~e - este agachar a . realidad~ diária dg povo
DúARTE CORREA PINEIRO

°

...

ivo nun país libre que poderia
ser moito máis libre que nesta
terra e neste instante. Ramón
Villot, director da Compañia de Radio
e Televisi ón pública, ten todo o direito a añorar os tempos en que era director da Red de Emisoras del Movimiento Nacional e os directores de
programas non lle presentaban a dimisión. Aquel país non era libre, os
xigantes non eran felices nen tiñan
carnet co xugo e as trechas coma o
que gastaba Villot e os únicos debates posíbeis facianse con especialistas, maneira fina de chamar aos que
tiñan. o privi léxio de dar opinións sobre asuntos que a todos alcanzaban.
Sobre asuntos políticos, claro. A especialización como recurso para facer da política un coto vedado para
sábios e xusrispertos.
Vivo m-!n país libre no que se largan couces tremendas contra o cú
dun profisional por querer sentar
nunha mesa algunhas opinións sobre
os mil e un xeitos de cortar o pastel
colectivo. Pero como nqs tempos do
·Glorioso Movimiento o director da
Compañia de Radio Televisión pública, mostra sobre a mesa dunha roda
de prensa as botas con cravos e
anúncia que -ainda lle queda o vezo
de procesar ao moderador por ter dimitido sen avisar.
E por se fose pouco teno un presidente autonómico que se estrea institucionalmente nun cuartel, un coronel bótalle un discurso contra a liberda~e de expresión e o presidente fai
coma quen está duro de orella. O coronel é un funcionário que mentres
traballa por conta dos impostes de
todos, berra nun micrófono, tamén
comprado coas taxas do Estado, e di
que lei que libremente sedea o povo
non se acomoda á estética dos funcionários armados. Pero o presidente, que é tan cumpridor das leis, non
lle aplica a villotina (invento de Vi llot)
e mira para a outra beira do río.
Se .Sílvio Rodríguez fose do meu
país só poderia cantar con propriedade é;quilo do amor da muller clara
porque aqui nen é o mesmo nen é
igual.
O

VoLvER Ao REGo
sa canción de salsa, romántica
e picarona .que l~va por título
·
· Devórame otra vez é o tema de
.
moda nos últim.os tempos. Circulan duas versións: a do grupo colombiano Los Titanes e a de Lalo Rodríguez.
No 88 fora La Bamba, interpretada
por Los Lobos e lembrada no cine atraVé$ da memória do hispano Ritchie Valens (J1icardo Valenzuela). No 89 foi a
Lambada, canción tamén con ··várias
versións, acusada de pláxios, e característica pola refrega e quentura·do seu
baile.
·
É como se a Latln9américa empobre- .
cida pola cr:ise, nos dera, através da
música, o. aviso do ·seu resurxir.
ry1entres tanto aqui, a cadea COPE
ven de enviar unha circular a todas as
suas ernisoras próibindo o Devórame
otra vez, supomos que por atentar contra· a· moral ,ou algo así. Máis atenta ·á
fame, pero esa non a proibéA.
O

E

