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Noam Chomsky:
'A guerra fria
ainaa non
. rematou'

. OS LABREGOS RESPOSTARON. EN COMPOSTELA AOS PLANS ·DA CEE
E OS MÁRJÑEIROS PBEPARAN MOBILIZACIÓNS
A SUA CHEGADA A PORTO
¡.

.. A CEE QUER A GALIZA
·c oMO CONSUMIDORA PERO
NON COMO PRODUTORA

O profesor de linguística da
Universidade Tecnolóxica de
Massachusetts, coñecido como
un dos principais escritores
radicais norteamericanos e
implacábel crítico do
imperialismo desde a guerra do
Vietnam, non ere ue a Guerra
fria teña rematado. Unha das
partes chama a reconciliación,
pero a outra non, porque a
Guerra Fria foi sobre todo un
arma dos Estados Unidos contra
do Terceiro Mundo.
(Pá.x. 14-15)

Nestes momentos é cando se está. producir a verdadeira entrada no Mercado
Comun·, cando se comezan a ollar os efeitos ..0 problema non está en producir leite
- ou en pescar, a verdadeira ·1oita dase polo mercado e as multinacionais quéreno
para elas, mesmo afundindo as empresas galegas. Só as mobilizacións poden
mudar c:is plans comunitários.

Panorámica das
opcións ao
claustro
compostelán
Até coñecerse os resultados das
eleicións ao claustro
compostelán, a celebrar o
vindeiro dla 25, non se farán
públicas as diferentes posturas
negociadoras cara a eleición da
equipa reitoral. A xulgar polas
reunións realizadas
anteriormente, e que non
conseguiron reducir as
candidaturas a duas -sector
conservador e progresista-, as
posturas máis próximas parecen,
sen embargo, as do sector antes
denominado Renovación,
próximo ao PSOE, e as dos
nacionalistas.
(Pá.x. 8 e 9)

Cipriano Jiménez:
'Na emigración
revalorízase o ser
galega'
~

Cipriano Luis Jiménez Casas,
psiquiatra, é un home li~ado
desde hai moitos anos a
recuperación das señas de
identidade do naso país. Autor
de vários libros, pertencente a
unha xeración que padeceu as
consecuéncias do siléncio
abrigado polo franquismo e a
desconexión coa realidade de
Galiza.
(Páx. 12-13) ·

BNG e PSG-EG
solicitarán unha
revisión da
nonnativa
A iniciativa apresentada polo
BNG no Parlamento solicitando
que o critério para conceder
axudas ou subvencións non fose
somer]te que os textos se
axustasen á normativa en vigor
non poderá sequer debaterse en
pleno: Partido Popular e PSOE
encarregáronse de evitalo. O
BNG e PSG-Eg pr~tenden
conseguir que se debata a
modificación da actual
normativa.
(Páx. 5)
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Mornentb crucial Qara -o agro -e a ·Qesca galeg·a.

'Traballamos todo o mes,
cobramos.cada tres'
A. EIRÉ-G. LUCA

.

·

~

As multinacionais queren_quedarse cos mercados: Galiza condenada a non producir leite nen carne e
~non poder pescar.·A verdadeira entrada no Mercado Comun estase a dar agora. Despois de perder a loita
dos estaleiros comeza a do agro e o mar. -Os labregos xa respostaron coas suas mobilizacións e os mariñeiros
· anúnCian que o farán tan -pronto cheguen a porto.
A mobilización celebrada
entender e sintonizar cos
ciares da protesta. O
· o dia 1 de Abril en
Sindicato Labrego Galega problemas sociais. A
·Compostela foi un ha( das
· reclamacióri de poder
era claro nos postulados
da mobilización, ·
máis importantes das
producir e poder vender
celebradas na Galiza, coa
demostrando á par que a
con garantias de cobrar o
.particularidade de que non sua capacidade para .
suficiente ·para viver,
· congregar a traballadores · semellan fáceis de
estaba convocada por
· . nengunha plataforma que
vidas de .lugares tan
entender para non seren
puder~ difuminar os perfis
distantes, a de facerse
qsumidas. Pero as

multinacionais pretenden
co mercado galega. A
última manobra foron as
cartas remesadas a
accionistas de Larsa
poñéndolle·s o mal que
está a empresa, e ·
alentándoos a vender as
suas participacións no que

se considera unha clara
manobra desestabilizadora
por parte do grupo francés
Reny Picót. Pola sua
banda o grupo galega
decidiu ampliar o capital
social en 1.500 millóns de
pesetas, ofertándolle as
coperativas o 30 por cento
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A entrada no Mercado Comun estase a producir dé xeito paulatino
e gradual, segundo se pactou no protocolo de adesión,
incorporando novos sectores a plena integración, despois de·telos
comenentemente adecuado ás neéesidades comunitárias, sob
pretexto da modernización ou reconversión, seguindo as
directrices emanadas dos órgaos reitores da CEE.
Esta acomodación realízase non en base ás características ou
necesidades do sector produtivo, senón aos intereses do
mercado; trátase, pois, dunha loita polos mercados e as liñas
económicas teñen como fin preservar os intereses adquiridos
polos antigos membros, quer dicer, das multinacionais,
verdadeiros motores político-económicos da Comunidade
Esconómica Europea.
Cando hai cirrco anos se afirmaba q4,e eran as directrices da CEE as que impuñan a reconversións áos estaleiros; agromaban
nos comunicados oficiais e de· determinadas forzas políticas, as
acusacións dé buscar sempre o inimigo tora. Rematada a faena,
todo o mundo recoñeceü1 desde a CEE á.Xunta,. pasando polo ·
Governo central, que era unha necesidade, unha imposición do
Mercado Comun e case ninguén.semellaba acordarse das falácias
que calificaban. ás nosas empresas como obsoletas, deficitár~as e
insostíbeis.
Para a pesca a entrada na CEE significou non só a paulatina .
reducióh de capturas, senón a entrada de peixe conxelado dos
demais países comunitários. Nós non podemos pescar para que
eles podan vendernos o seu peixe; asi .de simples é a realidade. A
razón. de que os nosos buques teñan que abandonar as costas
namíOias non é que o Mercado Comun non teña -poder para
negociar ·unha prórroga. Nos seus plans xa se contemplaba o
199(} non só como o ano da independencia da colónia sulafricana,
senón tamén como o da redución da nosa frota conxeladora.
Con anterioridad.e a propaganda encar.regarase de .
mentalizarnos do sobredimensionada e obsoleta que estaba a
nasa frota. Unha sobredimensión que nunca se aplica, claro está,
ás multinacionais que operan na Galiza, que veñen aqui á procura
• de matérias primas e d&-mercados.
·
. A cantilena da imposibilidade de competir do agro galega e da
nec~sidade de modernización, coreada até por algun partido ·
nacionalista, ia parella ao run-rum dos ordenadores imprimindo
unhas directrices que significabán o fin da Galiza como país agroleit~iro, encarregándolle ó papel de produtor forestaL
E, precisamente agora, cando esas dírectrices se teñen qu~ pór
- en marcha, cando na realidade entramos no Mercado Comun,
cando podemos ollar como imposibilitan non só ese melloramento
das explotacións, senón tamén a viabilidade daquelas que están
a alt11ra europea. A '- EE sóbralle o leite galega, o _problema non é
de produción, é de mercado.
Perdida xa a batalla industrial, o pavo galega debe aprestarse a
gañar a guerra do agro e do níar. Unha loita,, seguramente máis
longa e cruenta do que quereríamos, que debe implicar ao
conxuríto da nación por igual e coerentemente ser liderada polas
forzas sindicais e políticas próprias.
·
Precísase por iso unhá resposta ampla e, á vez, contundente, ·
único xeito de impedir que os nosos intereses, e a própria nación
en si, sucumban baixo o peso esmagador das transnacionais.
Non querer ver a transcendéncia-do momento só pode significar
miopia interesada; acocharse no egoísmo, traición ao próprio
·país.
O
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Maria de Pereira saloucaba. Eran
as 11 da mañá do 1· de Abril de
1990 e, mentres os cans gardiáns da Xunta asomaban o fuciño, ela contaba como hai tres
meses que "non entra un can na
casa e, agora, por riba, xa nen
sequer nos veñen recoller o leite
pretestando que o camiño é moi
mao('. De momento a situación
resolveuna "comprando un burro
e levándolle os bidóns a un sobriño, que vende o leite como se
fose seu".
Os autobuses ian chegando á
explanada da estación de Compostela, formándose roldas de
xerite nas que se comenta a siti.Jación das distintas comarcas:
· "en Ourense ·xa o están a pagar
a 28 pesetas o litro ... En Chantada están moi renartes as empresas... En Sárria xa non llo recollen a moitos ... en Ribadeo baixárono a 32 pesetas... A min débenmo hai tres meses e isa que
cambiei de empresa ... " Semellaban partes dunha guerra de desgaste na que os labregos están
a ter todas as baixas.
Pero q moral era alta, como ,
corresponde a quen é conciente
de que vai entabuar unha importante batalla.

co seu pano negro atado por detrás da caluga o que máis lle
doeu foi que "fixeran a mofa de
nós, ríanse, malditos, como se
eles non fosen tamén tillos de labregos". "Hoxe non teñen o que
hai que ter para facer o mesmo;
hoxe somos moitos", retrucou o
home da estaca.
Seguian chegando os autobuses. "_Da Gatada vimos 100, fanme falta pegatinas, ninguén veu
por alá", o presidente da coopet
rativa andaba en busca dalgun
dirixente do sindicato.
Os de Foz agardaban nos auS DO SAVI NAO
tobuses par& que fosen "afilialos
CONTABAN COMO OS en pleno", Xosé Lois, O Carrabouxo, perguntaba se chegaran
CONCELLAIS
_ _ _ _ _ _ _ Do
_ _. _ _ - os "quiñentos de Chantada". Os
PSOE SE OPUXERAN
do . Saviñao contaban como os
A ·QUE O CONCELLO
concelleiros do PSOE se opuñeran a que o Concello pagase os
PAGASE OS
autobuses. Argumentaban os soAUTOBUSES. DICIAN . cialistas "que era anticonstitucioQU E ERA
n~I pagar autobuses para protes ~
tar contra o Governo". ,.
ANTICONSTITUCIONAL
o Puche", ·membro das ce.u.: .
PAGAR .AUTOBUSES
de Lugo, corria dun lado ·para
PROTESTAR
outro, perguntando "onde podePA,RA
.
mos meter o'$ ·autobuses; non hai.
CONTRA O ,.
sítio e segue11 chegando". EufóriGOVERNO'
co berráballe ao Mitucho, que era
saudade como lider, por xente
Agora chega o autobus da Estrada. Hai quen ven cunha tranca
na man, hai quen trai o caxado;
unha pancarta e unha bandeira
e, hai, tamén, en todos, verbas
de condena para a atitude da policia durante a concentración que
realizaron o dia 15 de Marzo en
Pontevedra: "recebíronnos como
a cans, piar; armados -até os
dentes, con escudos, pelotas e
botes", contaba unha moza, xa
rriutter da sua casa. A unha avó,
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quince an~ e as
relvlndicacións son as
mes~. Emilio López- Pérez
e Lidia Senra puxeron ponto
final a unha manifestación.
na que se cómblnaron a
critica máls mordaz e a-sátira
despiadada, tono festivo
coa finneza reivindicativa e
a esperanza nas próprias
forzas.
·

o

de distintas zonas: "Micro , de 20
mil nada, cincuenta Micro, cincuenta.
Chega tamén o Xastre, un dos
poucos militantes fieis que lle
quedan ao PCE no sul da província de Lugo e, detrás, dous con celleiros do PP da mesma comarca.
O proprietário dun comércio
explicaba eomo "nos últimos
seis meses non se vende nada,
non é só que a xente non teña
cartas, senón que os poucos que
teñen , afórranos, porque non
sabe o que pode pasar no dia de
mañá. Xa nen gastan o día da
feira. O meu caso é o doutros
moitos comerciantes".
Lois Antón , "O Labrego Poeta"
fegálame uns versos: "Troveiro
desventurado/que, escrebes co
arado/ e con tinta do suar/ o teu
poema rimado (...) Non te pod~s
afastar/ desa vida hipotecada,/
que con pruma tan pesada/ obrígante a asinar ... "
Chegaban tamén os deputados nacionalistas. Unha muller
ríase mentres afirmaba que "o
Beiras ese ten un sombreiro de
tratante".
O Pepe do Ferreiro e o Vicente
de Pena dábanlle un grelo a
cada unha das suas botellas,
"porque o viño é mellor bebelo
antes de que queza". O Armando
de San Vitório esquecera da
bota.
A "comitiva púñase a andar ao

. Quintana se ia ateigando de xente ("as pancartas contra as pare- .
des", dicia Mariano L~ma pola
DI QUE NON
megafonía) nos bares do Franco INTERVÉN~.-M--E-o--N=T-IRA-=--,- mis~urábanse labregos con-turisINTERVÉN, PERO
- tas.

'fit ADMINISTRACIÓN

FAINO A FAVOR DOS
QUE TEÑEN OS
· CARTOS NA SUIZA'
(EMíuo LóP~- - - -

As intervencións

son dos testas dos bidóns e da
demanda de "précios xustos
para os nasos produtos".
Uns manifestantes nos que xa
primaba a xuventude, (o servício
de arde estaba integrado por rapaces de Galiza Nova) en contraste con mobilizacións agrárias
de hai uns anos, e cunha participación de máis dun 25 por cento
de mulleres algo insólito en cal-.
quer manifestación.
Rua do Home Santo abaixo,
había xente que se emocionaba,
non podando conter as bágoas:
"somos moitos, somos moitos e
moi fodidos" ,dicia, entrecortado,
un home duns 60 anos.
O ar festivo voltaba, sobretodo, ao corear consignas contra
Felipe e contra Fraga, pero as
voces facíanse rexas cando recordaban que "traballamos todo
o mes, cobramos cada tres".
Había quen tiña fame e quen
tiña sede, polo que, mentres a'

"Dician que ·non ia pasar nada
coa entrada no Mercado Comun
se nos modernizábamos, pero o
único que ocorre é que os précios do leite baixan e os becerros non se venden nas feiras; o
sindicato non se equivocou cando dicia o que ia suceder", afirmaba a secretária- portavoz do
Sindicato Labrego Gálego, Lidia
Senra. "O que queren", seguía
entre aplausos, "é que nos estexamos quedos para dar paso ás
multinacionais", para referirse
lego á táboa reivindicativa resumida en dous pontos: "garantía
de venda dos produtos, garantía
de cobro de précios ·xustos". Advertindo lago "seriamente as
duas Administracións que estamos dispostos a chegar a onde
faga falta".
Caia o sol e habia fame. A xente ia abandonando a praza como
quen non quer a causa, cando se
escoitou a voz do novo Basílio
Álvarez, Emílio L. Pérez: "A palabra cuota, esa palabra maldita ... ". Nos 1O minutos que durou
a sua intervención houbo berros.aplausos, vítores, risas e un
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"DICIAN QUE NON
ÍA PASAR NADA COA
ENTRADA NO
MERCADO COMUN
SE NOS
MODERNIZÁBAMOS, .
PERO O ÚNICO QUE-:OCORRE É QUE OS
PRÉCIOS DO LEITE
BAIXAN E OS
. BECERROS .NON SE
·VENDEN NAS FEIRAS'
(LIDIA SENRA) _ __

mando que "é mentira, intervén,
pero faino a favor dos que teñen
os cartas na Suíza, a favor das
multinacionais" ,"' pidiulle á Xunta
que "nos axude · a levar a cruz
que nos puxeron encima", afirmou que o problema "é de todo
o povo galega", e que "embestiremos, como boas vacas do
país, cando queiramos ·e ci:>mo
queiramos, cun corno para Madrid e outro para Santiago".
Rematou chamando á loita e a
unidade: "nen un paso atrás, nen
sequer para coller impulso".
Maria de P"ereira tiña o sorriso
na cara mentres ollaba para "os
cabaliños de pedra". Os seus
acompañantes afirmaban que
"non voltamos a ou,ra manifestación; xa · lles demostramos cantos éramos, agora os tractores,
aos tractores!".
.
Fraga estaba en Sevilla amañando o recámbio e o. Conselleiro Romay, na mesma capital, á
procura dun posta no PP.
D

se via vir a ·actual situación

" ... Garantia ao produtor duns
précios mínimos dos produtos, asegurados ao início dos
traballos·agrícolas, e que ademais de cobrir os custes de
produción, cheguen para levar
unha vida digna. Planificación
da produción garantindo a
compra dos produtos incluso
dos excedentes se os houber... ". Este texto non é -:de
hoxe, senón ·q ue é un extracto
do Programa Agrário, das C9misións Labregas, publicado
en 1975.
Xa van alá 15 anos e as reivindicacións básicas son as
mesmas, pés.ie a que, desde ..
1979, non houbera un só ano
no qué as CC.LL. non protagonizasen unha forte protesta
para esixir soluCións, apre-

~
~ (\

contínuo asentimento- conexión
·
co auditório.
Desmontou o dirixente sindical, as teses da Administración
ao dicer que "non intervén", afir-

tintos governos de Madrid e
da Xunta, prop.ostas de solucións.
En 1977, analisando o fa-

maso estatuto de leite, as·
problema do agro galega era
CC.LL. publican un documenque non estaba preparado
to no que se di: "De darse a
para producir. Agora enconentrada na CEE (o sindicato
trámonos con· que o que pro. oponse á entrada polos altos
ducen non poden vendelo.
custes que lle vai super ao
Os gadeiros pergúntanse:
sector), onde a redución de
por que non se venden os beexplotacións estase a facer
cerros? Porque se autoriizou a
dunha maneira importante por
importación de 15 mil tonelabaixo das 20-30 vacas, non se
das máis que outros anos de
pode .quedar un labrego con 6
carne fresca, e 11.500 cabehectáreas e 10 vacas ... ".
, zas vivas máis, mentres non
A alternativa do sindicato La- - se axuda á recria aqui.
brego Galega era que "se
O Ministério de Economia
poña en practica un contrato
fai
importacións de choque
do leite obrigatório entre a
polo Nadal. Os cataláns macentral leiteira e o labrego que
tan en Frigsa todas as semagaranta a ve11pa deste produnas cam ións de xatos. A Coto a todas as explotacións gamunidade está a ponto ·de
legas que hoxe se dedican a
conseguir a liberaUzación das
estas funcións".
importacións de leite fresco.
Hoxe o problema é de coO problema da
mercializaCión e ·está demoscomercialización
trado que só se resolve con
Durante todos estes anos vifortes medidlas de política coñeron afirmando que o gran
mercial.
O
~
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Unha das primeiras empresas de C<;)nxeladós debeda máis de trinta mil millóns de pesetas

· O~

sindicatos·convocan accións ~ d~ protesta
meritres se agrava a·crise dos caladoiros
Respost~mdo

a unha
iniciativa do Sindicato
Galega do Traballadores
do Mar (SGTM), as centrais .
sindicais secundan
·
medidas de protesta en
Vigo contra da política
pesqueira da
.,
Administración. E probábel
o bloqueo do porto,
coincidindo co regreso dos
barcos expulsadQs do
·. caladoiro de Namíbia.

ciedad.e namíbia (ver ANT nº
426). Estas iniciativas provocaran unha crise na Cooperativa de
Armadores do porto de Vigo que
se resolveµ coa dimisión do seu
presid-ente Xulio Vieira.

sas auxiliares da pesca que preparan expedientes de regulación.
Unha institución de aforro galega
ten un saldo acreedor de máis de
30.000 rnillóns de pesetas cunha
grande empresa de conxelados.
Na mesma institución, a regulación de PEBSA deixou débedas
por valor de máis de 1 .500 millóns. A concesión de 220.000
pesetas por conxelador durante
cada dia de actividade, anunciada polo director xeral de Ordenación Pesqueira Rafael -Jaén, non
satisface aos armadores nen ás
centrais sindicais que a consideran un cantidade sen relación

coa gravedade real da crise económica da frota de conxelados.
En médios da frota conxeladora considérase que moitos dos
barcos galegas que hoxe pescan
na Namibia terán que se trasladar ao caladoiro libre das Malvinas (por fóra das 200 millas). Naquelas augas faenan xa 55 barcos mentres que 28 traballan con
licéncia nos caladoiros xurisdiccionais. Outra solución esperada
é a moratória asi como a saida
escalonada dos barcos, dacordo
co que cada un deles teña pescado.
O PSG-EG apresentou unha

O ministério de Agricultura
aproveitou estas fendas na patronal pesqueira para desviar a
sua responsablidade con críticas
públicas ás decisións unilaterais
dos armadores que provocaban
disensións semellantes á? que se
deran . na negociación das licéncias do caladoiro das Malvinas.
Pasándolle aos armadores ::i
canta dunhas deficientes e seródias negociacións globais e dun ·
Tanto o SGTM como CC.00
encarecemento de licéncias forpreparan manifestacións que rezado pola dispersión da oferta, o
-ciban aos barcos nos peiraos de
ministério de Agricultura e Pesca
Vigo . .Esta iniciativa foi apo1ada
de Madrid, oculta que as frotas
por telegramas cf os traballadores
da Unión Soviética, Cuba ou Roque permanecen a bordo dos
conxeladores galegas que están · ménia. teñen xa asina.dos acordes pesqueiros co nov¡> governo
á espera dunha decisión do governo da Namíbia. · Familiares . de Windhoek.
A poi ítica de pesca da CEE dos excedentes alimentários
dos traoalladores do sector celeO governo namíbio .decidira
suscrita polo Estado ten como da CEE é a pesca. Especialbraron _en terra asambleas para
estes días solicitar da Comisión
obxectivo o crecemento da mente a pesca galega porque
tratar do grave problema orixinaInternacional
das Pesqueirias no
productividade através da fornece un mercado tradicional
do pala deixación de responsaAtlántico Súd-Oriental (CIPAS), a
reestruturación da frota.. Pero con proteínas baratas e inagobilidades do governo Autonómiretirada de toda a frota que faena
no mesmo tratado de adesión táveis (non se sémenta o mar),
co, a imprevisión do governo
naqueles caladoiros, composta
resérvanse axudas para a mo- a partir dos salários máis bai.Central e a mediación negativa
por
barcos galegos, xaponeses,
dernización da frota ca fin de xos e sacrificados do Mercado
~ Bruxelas.
soviéti6os, polacos, roménios e
reorientar e reducir as capaci- · Comun.
franceses. Condiciona o regulaAs portas pechadas
dades de pesca.
O conxunto da CEE está famento futuro dos caladoiros a un
- Estas precisións tomadas do cendo por tirar do médio a
"O, governo de Madrid e a CEE
e~tudo solicitado polo primeiro
programa da Europa Azul ins- pesca. Os seus primeiros mo.pecháronos todas as portas governo namíbio a .técnicos de
piran inequívocamente a acti- . vementos nesta dirección fodeclarou o secretario nacional do
pesca noruegos. Os namíbios
t_
ude de Bruxelas na negocia- ron o ataque aos arrastreiros
SGTM Manolo Caamañ~ e menon quixeron fiar da CIPAS que
ción do ·recén constituido go- do Gran Sol pola trécola legal
.téronos , nun caleixón sen saida
desde hai vinte anos regula o caverno da N'amíbia. A CEE é . do abandeiramento, a subvenno que non nos deu sequer a poladoiro ·e reparte cupos. De feito,
unha asociación de paises ción das campañas irlandesas
sibilidade de discutir a política
a própria CIPAS decretara hai
produtores que vive desde hai contra os ·barcos de fre_sco, a
pesqueira". Caamaño criticou as
tempo o baixo rendemento desanos un grave problema de ex- expulsión do caladeiro de Esmedidas da Administración para
tas prais de pesca e rebaixara
cedentes . agrícolas. Para as cote (en augas internacionais),
escalonar a chegada dos barcos . aos barcos galegas ·de 106.000
_ cooperativas agrícolas francee a pasividade da Comisión de
da Namíbia e evitar as manifes- · toneladas a 56.000, das que
sas, holandesas ou belgas, o Pesca para buscar novos calatacións de protesta no porto asi
apenas utilizaran catorce durante
ingreso da península significadoiros. O último golpe de imcoma a: atituqe dos armadores · este ano porque a comisión reba a incorporación dun merca- -portáncia é a imprevisión ·do
que procuraron na Namíbia acorguladora decididira previamente
do importante para a sua pro-· que ia acontecer coa independos particulares. Os grupos Galo fracciqnamento.
du~ión. Moito máis interesante
déncia da Namibia .. A CEE
frio e Vieira xestionaron perante
porque o peso da horta e dos
apreséntao coma un avatar
Os ' recortes dos caladoiros e
as autoridades do novo governo
lácteos era relativamente memáis da poi ítica exterior comuas importacións masivas de conlicéncias de pesca , mediante
nor. O verdadeiro competidor
nitária, pero cadra perfectaxelados están a extender o seus
compensacións como a adquisiperxuícios a numerosas empreción dun .30 por cento- nunha so-

segunda proposta, apoaida polo
BNG, sobre a frota conxeladora,
pola que se deberia criar unha
mesa de negociación para estabelecer os plans de viabilidade.
Nesta plataforma deberian participar cooperativas, empresários,
organizacións de traballadores,
governo Central e Autonómico e
todas as institucións implicadas.
Os partidos nacionalistas critican
a deixación de responsabilidades da Xunta, que ainda que non
ten competéncias na negociación dos caladoiros, poderia unir
e organizar forzas das institucións afectadas.
O

A CEE quer aCabar cOa pesca
para vender os seus excedentes
mente co obxectivo de reducir
capacidade de pesca e de colocar os excedentes alimentários máis importantes do mundo.
Este plan por afogar a pesca, e especialmente a gran iniciativa industrial galega deste
século, que son as pesqueirias
do conxelado, ten acadado
coa colaboración da Administración central e autonómica
alguns avantes decisivos: a división profunda da . patronal
pesqueira que procura en desbandada unha solución particular; a crise de comercializadoras de conxelado arrasadas
por un mecanismo comunitárib-de protección contra as importacións que non funciona e a
reducción de caladoiros.
As medidas tomadas até
agora . pola Administración
central só colaboran na reducción da capacidade pesqueira .
e a deixar espácio no n_oso
mercado aos excedentes da
CEE.
D
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• O Buró Europeu do Meio Ambiente contra a~ gelulosas-' (Páx. 7) • Constituida a Mesa polo galega·
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no Salvador (Páx. 17) • .A economia mundial ~ exame (Páx. · 18 e 19)
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coMUNlCAClÓNS VIÁRIAS

Guiña mostroulle a disposición da Xunta a financiar o plan de autovias do PSOE

O govemo central négase.
a que Galiza teña autovias antes do ano 2000
.A.E.

O ministro de Obras
Públicas, Javier Sáez de
Cosculluela, considera que
a financiación das autovías
galegas pola Xunta é unha
invasión das competéncias ' "'
do Estado, segundo lle
expresou ao Conselleiro
de Ordenación do
Território durante a
entrevista que ambos
celebraron en Madrid o 3
de Abril. Esta posición do
Governo Central impede
que Galiza conte cunha
rede de autovías até o ano
2000, imposibilitando
deste xeito o aceso aos
mercados europeus.
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O conselleiro Guiña Crespo e o
Ministro Sáenz de Cosculluela
discutiron en Madrid o plan que
o PSOE ten deseñado para a
construción de autovias na Galiza, ainda que, tamén, estivo sobre a mesa o elaborado pola
Xunta, por máis que este non estexa consensuado polos grupos
parlamentários, principalmente
pola negativa do PSOE.
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A Xunta pretende que as autovias estexan rematadas en 1994,
mentres que o plan do PSOE
contempla a finalización para o
ano 2000, pois as obras, agás de
Lugo a Coruña e de Vigo a Ourense, terian que ser contempladas ainda no próximo Plan de
Estradas que elabore o Governo
de Madrid.
Para lograr que Galiza non
quede máis unha vez marxinada
no tema das comunicacións, a
Xunta mostrouse disposta a financiar os 100 mil millóns do importe das obras. Extremo que
non lle caio ben ao Ministro de

A NOSA TERRA

Obras Públicas, que ve a proposta como unha invasión por
parte da Xunta nas competéncias do Estado por canto estas
vías son de "interés nacional".
Sáez de Cosculluela tamén
aduciu, para dar a negativa, que
teme que sirva de precedente a
outras comunidades, esquecendo que Galiza e Astúrias son as
únicas marxinadas nestes plans
viários.
O "Plan de Carreteras 1993-

2000" ten que estar apresentado
no Congreso antes de Decembro
deste ano, ainda que o Ministro
Consculluela teña previsto dalo a
coñecer, no referente a Galiza,
para confundir proposta de execución con realización, antes das
vacacións de verán.
De aceitar esta proposta, o
MOPU sairia gañando por canto
o adianto significaria un menor
custe- das obras, xa que hoxe é
moito menor do que será a finais
da década, ainda que a amorti-

zación principal correse a cargo /
do Ministério.
Entre os diferentes grupos parlamentários galegos existe xa un
acordo tácito, que mesmo se
pode selar esta semana, sobre
as autovias; considerando que
Galiza non pode agardar até o
_ano 2000 polas vías ráp!das de
cómunicación, pois significaria a
imposibilidade de acceder aos
mercados europeos "e xa non
.faria falta a cuota láctea nen pesqueira, estaríamos imposibilita-

dos para vender os nosos produtos", en palabra~ do deputado
do BNG Bautista Alvarez. Do único que disinte é o PSOE, funcionando, máis unha vez, como
axente da Administración Central
e esquecendo os Jntereses galegas.
Nos grupos da oposición sentou mal a xa avisada visita de
Guiña cando ainda o pacto non
está firmado, e non se aprobou
no parlamento a proposición non
- de _lei COC!. que se vai instar ao
Governo central a imediata construción destas vías rápidas.
Bautistá Álvarez considera que
./ "se non se pode afirmar que
houbese má intención por parte
do conselleir_o, si que, polo menos, existiu unha falta de intelixéncia política ao invalidar a presión que se poda exercer o dia
·
de mañá".
Nalguns círculos fálase da
existéncia, tamén neste tema,
dun pacto prévio entre o PP e
PSOE, que iria parella ao estabelecido para nomear ao Valedor
do Povo, Consello de Contas e
consello de Administración da
CRTVG, marxinando aos nacionalistas. O parlamentário do
BNG afirmou que se a Xunta non
apresenta esa proposición don
de lei negociada, "farémolo nós
e despois a ver que din".
A posición do Governo Central
ante a proposta da Xunta deixa
claro que a falta de comunicacións na Galiza non _.está -guiada
por razóns de financiamento,
algo difícil de defender cando a
Andalucia e Catalunya estanlle a
chover millóns en cada Consello
de Ministros, nen por cuestións
técnicas. Trátase dunha marxinación intencionada conforme · a
plans perfeitamente -estudados
pola CEE e máis ó Governo Central. Esta evidéncia é a mesma
que a da necesidade das vías ráo
pidas.

P. ARLAMENTO
BNG e PSG-EG solicitarán a renovación ·da actual norma

Rexeitada a·proposta de non discriminación -por razón de ·normativa
A normativa ortográfica vixente seguirá senda .no futuro
o ras~iro polo que se mida a conveniéncia de .que un
texto receba o apoio financeiro da administración galega.
A iniciativa apresentada polo BNG no Parlamento
solicitando que o critério ·para conceder axudas ou
subvencións non fose semente que os textos se
axustasen á normativa en vigor non poderá sequer
debaterse en pleno: Partido Popular e PSOE
encarregáronse de e\7italo. Máis unha vez, as formacións
' na~ionalistas quedaron sós na defensa dunha proposta.
Solicitaba tamén a deputada do
A iniciativa, defendida na comiBloque que non se discriminase
aos textos que ndn ..cumprisen a
sión de cultura por Pilar García
devandita norma á hora de
Negro; pretendia que se eliminase das convoc;:atórias de ·préapoialos financeirar:nente.
Segundo Pilar .García Negro, o
mios, axudas ou subvencións o
galego é ainda unha língua que
requisito de que os textos repre!.
sentados tivesen que axustarse á · loita con inferioridade fronte ao
normativa ortográfica .do galego. , castellano. Daí que· non teña
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sentido que se pechen as portas
pola Xunta. A deputada coruñesa
asegurou que.o BNG non pretendia con esta proposición semen.tar o caos e a anarquia, senón
simplesmente procurar que o di-

ñeiro público chegase a todos.

Apoio do PSG-EG
O PSG-EG asumiu ese critério
ainda que pondo algunha obxección. Camilo Nogueira ere necesário que a normativa se cumpra
escrupulosamente en todo aquel
texto que teña un destino pedagóxico ou docente. Nogueira recoñeceu a existéncia de discrepáncias no seo do seü partido
canto á conveniéncia de que a ·
normativa sexa o modelo a respeitar en todo momento. ·
Houbo coincidéncia entre os
nacionalistas á hora de apoiar a
proposición non de leí, pero tamén a houbo entre PSOE e PP
no momento de buscar argumentos con que rexeitala. Mentres os socialistas calificaron de

irresponsábel a iniciativa, os populares sinalaron que seria un
instrumento en mans dos inimigos da normalización lingüística.
As forzas estatais non están por
contribuir á difusión de toda a
produción en galego.
Máis acordo acadouse a respeito da necesidade de consensuar unha nova normativa.
PSG-EG e BNG levarán ao parlamento senllas iniciativas que
procurarán a renovSlción da actual norma coa participación de
todos os sectores culturais e.
científicos implicados. Ainda que
menos ilusionados ante esta
perspectiva, populares e socialistas deixaron as portas abertas.
Así pois, nesta lexislatura.os textos sen normativizar seguirán esO
tando "fóra da lei". .

CONCELLOS
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Aeomo_
dos,· intri"gas e- pr~paganda · faraónica coas_mu~icipais a máis ~un anó vrsta ·

A ·Mariña versallesca
marca .(PSOE, PP, CDS, CG,
PNG, EG), o que·facilita a permanente "recomposición" do governo do concello. A actual oposición -a actual; pasado mañá
poden cambiar as tornas máis
unha vez-, formada polo PP,
que arida a gañar as eleicións, e
o PSG-EG, que anda a perdelas
en beneficio dun emerxente BNG
local, ten sido acusadá recentemente pola equipa de governo
(PSOE e outros) de se reunir nun
soto a horas intempestivas para
coodenar "destrutivas" atitudes
dos seus concellais. O coñecido
edil Andina, que fora primeiro tenente de alcalde polo PSOE na
anterior lexislatura (nos tempos
do controvertido alcalde "socialista" Paz), e hoxe nas ringleiras
de EG, ocupou até hai moi poucos meses a delegación municipal de urbanismo, da que demitiu no meio dun vendaval de graves acusacións entre el , un irmán
mal avido, outros munícipes e
poderosos e influintes contratistas da zona.

• HEf4NÁN NAVAUVIVEIRO

-Cando ainda faltan _quince.
meses para a celebración
ordinária dos comícios municipa.is, a vida política
da ~11ariña lyguesa, de cóte
-abando cutre pola escasez
- de espadas que podan
· exceder os affaires ·
provincianos ordinários,
convulsiónase
extraordinariamente
perante o arrinque dunha
carreira de acomodos
dunha banda e actüacións
eleitoralistas dalgun
alcalde que quer emular
ao correlb<ionário colega
herculino. A película é má
e as fntrigas palacegas, xa
que logo, de burdo ·estilo·.
Non parece que o esquemático
alcalde do Vicedo, Isaac Prado
Villapol , fiel m~·~bro do PP que
sen embargo non oculta unha
visceral antipatia por outros cargos públicos do mesmo partido,
como Xosé Mª López Noceda,
alcalde de Vilanova de Lourentij ·
desde -habia dezasete anos, · até
resultar eleito deputado autonómico e pasar a presidir a Comi- .
sión Parlamentária de seguimen· to da CRTVG, vala topar con sérias resisténcías eleitorais dentro
de ano e pico, ollados os reiterados resultados eleitorais duns e
doutros rexistados na· concello.

"Boxeo" en Ribadeo

Unha espectacular carroza cun
cuadi:ilátero boxeístico no alto,
no que dous púxeis simulaban
con tanto realismo o combate
que dunha volta un deles saiu
desprazado alén das cordas indo
deputado co auxe construtor no . en Viveiro e oriundez dun ·dos to en Alúmina-Alumínio pola traídar ca lombo 110 asfalto e resulcoñcello). O nome de César Aja
tando levemente contusionado,
seus . vice-secretários nacionais,. da á factoria dos bidóns do Catora barallado entre bastídores
animaba enormemente o pasado
Xosé Mª Cabaréos.
san.
hai semanas como posíbel ocuAntroido ribadés. Os contrincanCon EU en cadro organizativo,
Momento estelar desta liña fates, uns presuntos Eduardo Gusomento o BNG, cun 17% dos raónica de propaganda eleitorapante da c~deira principal da
Consellaria de . Pesca, designatiérrez, alcalde de Ribadeo, e Ravotos emitidos nas autonómicas lista sen escrúpulos que obserA oposición municipal, do PSOE,
cion que ao cabo refugara:
món Acuña, concellal do PSOE.
e cunha céntrica sede local revamos foi a inauguración, en OuComo far,. estanllo pondo 'politié feble numericamente e impoUnha média de duas veces por
cén
inaugurada,
atópase
en·
situbro,
da
nova
Casa
do
Concetente perante quen., carpo 0 dou'"
camente fácil: PSOE de Viveiro
semana, Acuña acude aos meios
tuación de· lle plantar cara a Aja
llo, coa concentración dos escotor Pradb Villapol -nome por ·
de comunicación comarcais
nas municipais se continua coa
tares do concello, mediatizando
máis da principal rua do Vicedo,
vive un conflito interno protagocoas máis circunspectas acusaincisiva oposición que o seu conás APAS, para a distribución de
batizada por el próprio-, dirimé
nizado polo ex-responsábel local
do PCG, no PSOE desde Setemcións contra Gutiérrez. A última,
cellai, Rodríguez Guerréiro, promilleiros de camisetas propaganas cuestións persoais desenfunbro último, e o actual par de can- . tagoniza desde hai meses.
que este é incapaz de "pesar" en
"Regalos
de
redísticas
e
outros
dando e mesmo empregando a
Madrid, onde "deben recebelo
cuerdo".
"Regalos
de
recuerdo"
istola
da
que
non
se
separa,
e
cellais
sociatas.
Néstor
Seijo,
P
A sua proposta recente de que
que asegura encabezar un "secos porte iros". O alcalde respon entregaranlles tamén, outro ano
ainda asi segue a colleitar. numetor renovador" no ·que póucos
o Axuntamento de Viveiro se sude cunha lista de altos cargos do
máis, aos maiores do município,
rosos votos. Hai anos, mesmo se
aéreditan, ten conseguido xa que
máse á coordenadora de concePSOE estatal, cos que se ten enna Festa do Xubilado que o Conacompañapa de engalanados
llé abrisen expediente disciplinállos afectados pala contaminatrevistado ultimamente, "agraviacello anúncia para o 1 de, Maio.
gardas civís da comarca para
ción da fábrica de Endesa, das
dos" ("porteiros") por Acuña.
As palabras de Roberto Alvarez
rio, e contodo, anda a rscoller siabandonar a tiros, triunfalmente..
Coa Xunta de Laxe, o concellal
-militante do PSOE e da UGT,
as barras americanas. Albíscasenaturas de afiliad.os para pedir a. Pontes, que demanda compensacións polos perxuícios que
dimisión dos concellais do seu
do PSOE recriminaba a frecuén e presidente do Comité de Emlle, talvez, o agramar dalgunha · ".próprio partido. Da magnitude da
esta ocasiona, non foi aceitada;
cia das viaxes a Madrid do alcalpresa de A.-A., para que entenliorta militante pode dar idea a . Aja di querer máis probas, cando
oposición eleitoral, ainda non orde (xa que, segundo el , a admidan- a Antena 3 da Mariña son
.. gánica, en pontos moi ·determileitura dos comunicados de
os efeitos son evidentes no vicinistración perante a que intervir
elocuentes: "El día 1 de mayo,
· __.. nadas da zona rural, inconsistenpr~nsa duns e doutros, · até hai
ño concello de Ourol, a catorce
estaba en Compostela) e mesmo
que viene siendo tradicionalmente polo de agora no casco urba- . uns dias case diários, en terrnos
Km do casco urbano de Viveiro,
cuestionaba a veracidade das
te la Fiesta del Trabajo, nos conno. Nada, en principío, que lle · que máis semellan graves acusae en todo o val do Landro. Hábil
dietas apresentadas.
centraremos
con
los
jubilados,
··
·d
d'f
impida proseguer con xestos
Aja: o mesmo dia que unha colos llevaremos de excursión y los
Mentres Acuña, deputado pro· como a colocación na balconada cions entre parti os 1 erentes e
misión . viciñal independente,
invitaremos a una comida de tovincial, é relegado á condición de
da moderna casa . consistorial· encontradós que discrepáncia
interna; e mesmo que se teña fa- · pero constituída a instáncias do
militante de base e non se perfila
dos juntos y los obsequiaremos
dos vellos· xugos e flechas escul- cilitado ao correspondente local
BNG e que presidiu honorifica- . con un recuerdo de la jornada".
como candidato para o ano, os
/ pidos ·en pedra.
dun diário a espionaxe, através
mente o diplomático, intelectual
Ao tempo que se anúncia a
escuras "populares", que tamén
e histórico galeguista Luís Tobio,
de sofisticados micros, dunha
construción en Burela dunha decuestionan a actuación do seu
· Viveiro
apresentaba na Consellaria de
convulsa e mesmo violenta
voceiro municipal, neste caso
proporcionada Casa da Cultura
Agricultura
dous
milleiros
de
siDe se aprobar a lei de incompatiasemblea do partido. En comun.ipor falta de contundéncia na
cun auditório de 1.500 localidanaturas recabadas por toda Gali, biliciades para cargos públicos . cado de .prensa do partido, asioposición ao governo do BNG,
des por máis de 120 millóns de
za solicitanto. a . declaración
· proxectada polo governo, César
nado por un dos concellais, méincitan operacións "clandestipesetas e segue adiante o procomo Parque 'Natural da paraxe
Aja, a!calde .de Viveiro e deputadico, filtrado hai · algun tempo,
xecto da praia artificial, cuxa
nas" no rural, como unha reunión
1 do en Madrid, atoparase na
aparecía escrito no papel timbra-: · ecolóxica coñecida como Souto
inauguración anúncian·para o 91,
dirixida polo mencionado presi· complicada disxuntiva de escodo para as recetas do doutor, "dá Retorta de Chavin, no val do
dous concelleiros do PSOE en
dente da Comisión Parlamentária
Landro precisamente, o alcalde
ller e·scaño ou alcaldia, unha
case sen signos de pontuación
Cervo apresentan a dimisión
da CRTVG e e alcalde de Louviveirés propuña áCorporación a
causa ou outra. De optar por
sintáctic~.
"por motivos persoais", sen que
renzá, López Noceda, nunha pasolicitude form~I de tal declaracontinuar · outros catro an0s
as verdadeiras razóns estexan
rróquia con problemas na recepción.
como congresista en Madrid (éo
· O CDS, pola sua banda, ven
moi debuxadas.
ción da TV e onde o BNG foi pridesde 1986), deberá abandonar
de substituir ao seu único conceVoceiro das magnas realizameira forza política nas autonóOs faraóns de Cervo
tamén, polo menos de xeito for- · llal, tamén por discrepánciás
cións do PSOE cervés será o Bomicas, reunión cuxa cel~bración
mal, a sociedade ql!e promove a
deste co partido; o ·concellal de-:. ·o alcalde de Cervo, Roberto ·Álletín Municipal, cuxo número 1
non foi comunicada ao Concello.
criación na :Zona dunha pisci-fac- . misiónário mantivera "singulaven de sair do prelo, ao tempo
varez, e lsamael Rego, concellal
A deprimente escuridade do
toria para acria de salmóns, prores" posicións en pleno, como a,
que a revista bimestral O Trasno,
e deputado autonómico, pro::?eacontecer diário nos palácios
xecto · que .ten recibido a fondo
segúndO- el, inoportunidade do
promovida pola A.C. Buril, non
gu-en á frente dunha política mumuniéipais de Ferreira do Vala- perdido uns cinGuenta millóns do
derrubo do mastodóntico e ruiproclive precisamente aó PSOE,
nicipal de veleidades mesiánicas,
douro, da curial Mondoñedo, do
fondo europeu. Moi poucos connoso "Teatro Barros" sen·satisfaanúncia o seu derradeiro número
pésia a que os resultados das- LílAlfoz · do Mariscal Pardo de ·
sideran esta· posibilidade: nen
cer os seis millóns de pesetas timas confrontacións eleitorais,
lego da retirada da axuda econó·cela ... , deslacen
final cr6nica
·ten sucesor de confianza (aos
que reclamaban os herdeiros
mica municipal.
por máis ql{e alén das . peculiariversallesca da Mariña luguesa.
outros dez edís do PP en Viveiro
("cifra simbólica" dixera o ·cendades dos comícios municipais,
Nen o esporádico .comunicado
·Conspiración nocturna e1i
chámanlles a maioria muda; ás
trista) pésie a ocµpar as ruinas
non foran, nen no ·concello nen
de prensa da oposición socialista
1
Foz?
veces, Aja nen lles deixa intervir
espácio público ~ catro metros na comarca, os por eles agardadé Trabada, nen a foto frecuente
nos plenos); nen parece que
oa ria, ou a defensa da isención .dos, responsábeis como son, · Pactos. Contra-pactos que subsde Enrique Fernández; alcalde da
abandonar a alcaldia lle poda inde impostos por ocupación de ademais, do partido ·na Mariña.
creben asinantes dos pactos iniPontenova e vice-residente da
teresar persoalmente, apesar de
chan público a unha gasolineira Nen a desfeita organ izativa e os
ciais. Re-pactos · e reparto novo · Deputación, nen a incesante sunon contar con retribución formal
instalada desde hai anos no cen- graves enfronfamentos internos
das delegacións municipais. Asi , cesión de actos culturais semade carácter mensual (informa~
tro. do casco ·urbano. CG non er.,. que vive o PP no concello deron
discorre a política ·municipal en
nais en Xove ao abeiro dun ·grancións oficiosas que no futúro regue cabeza desde os. calamito- aproveitado.-como_se esperaba.
Fo.z de.sde. .tlaUre·s .an_os. Con Vi.de orzamento_que .eod.orga Alúquerirán
ri~or.~so
contraste
sos resultados das eíeicións au- Na mente dé moitos eleitores esveiro , ten a corpora~ión d~ formina- Alumínio, rompen a mono-
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CELULOSAS EREPOVOACIÓN FORESTAL

Considera que os fondos da CEE non deben subvencionar está Clase·de émpresas

O Buro Europeu do Meio AmQiente
oponse á instalación·de novas plantas de Celulosas
3
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A Comisión Ibérica do Buró Europeu do Meio Ambiente integrada por once organizacións ecoloxistas e naturalistas da Península, resolveu por unanimidade
promover accións de solidariedade e apoio coas voces que na
Galiza están a opoñerse á insta-

!ación de novas plantas de pasta
de papel así como a práctica forestal baseada no monocultivo
do eucalipto. O Buró denunciará
perante o Parlamento Europeu a
subvención de máis do cincuenta por cento por parte do estado
español dos proxectos de celulosas do Grupo Flick e da Tampe-

/la finlandesa.

.

Este acordo do Buró, é resultado do debate promovido por a
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) através
do seu presidente Ramón Varela
na re.unión celebrada ·recentemente en Huelva. Nesta xuntan-

cío.dos intereses do povo galego
e acorde co auténtico desenvolvemento do país. As duas novas
empresas, · ao sumar a sua demanda de madeira para pasta á
da ENCE en Lourizán e á celulosa de Navia, que se fornecen da
. pr:oducción galega, ameazan con
converter os montes nunha reserva forestal terceiro-mundista
baseada no. monocultivo de piñeiros e eucaliptos. Nun informe
·de hai catre meses;. o Buró denunciaba a extensión do eucalipto en zonas de pasteiros e o crecemento desta espécie a conta
doutros cultivos.
A Comisión Ibérica do Buró
denunciou a pretensión de financiar estes novos proxectos de
. celulosas para a Galiza con fondos· públicos por convencimento
de que os orzamentos comunitários non poden server para sentar as bases da desnaturalización
do bosque • natural dun país
membro. Os proxectos que pretenden levar-adiante a Tampella
e o Grupo Flick serian finadados
até o 75 por cento do seu investimento total · pola Administra.:.
cion.
·
O Bloque Nacionalista Galego
a: remitiu un custionário ás empre~ sas Eurogalicia Forestal, delega> da do Grupo Flick e á Papelga,
~ do grupo Tampella, para coñecer
~ o alcance dos proxectos e o seu
impacto ambiental. Xosé Manuel
Beiras indicou que a Galiza vai
za, tratáronse os proxectos de
ser "pasto do capital trasnacioinstalación de senllas plantas de
nal" se instalan este xénero ·de
celulosa en Narón (das empresas
fábricas. O portavoz do BNG criPapelga-Tampella) e As Pontes
de Garcia Rodríguez (a empresa ticou a posibilidade de- subvencionar até un ·so por cento ás ceFeldmuh/e. do Grupo Flick). ADElulosas mentres os empresários
GA considera que a instalación
galegas t~ñen que recorrer aos
de~ta celulosa é incompatíel
O
cunha política· forestal ·ao serví- ' créditos bancários. -

AGRESIÓN EÓOLÓXICA

ESTAMOS A DESTRUIR O OZONO
CHUS BELLO

A capa de 'ozono atópase en perigo. Durante ·as últimos anos, científicos de todo mundo veñen dedicándose a estudar os efeitos dalguns
contaminantes sobre o ozono, observando que os principais axentes destructores élo 0 3 son os Óxidos de Nitróxeno e os clorofluorometanos F-11 e F-12.
Os óxidos de nitróxeno atópanse na estratosfera, depositados princ.ipalmente polos avións supersónicos e subsonicos, que sobrevoan
as zonas polares. -onde a estratosfera se situa a 8 km. de alturavertendo directamente os gases de combustión a ela. Estes gases
(NO e N02) permanecen en altu- ,
ra longos períodos de tempos,
·
S PRODUCTOS
provocando mediante reaccións ~IS PERIGOSOS SON
quími9as, a destrucción das moléCLOROcu1as que componen o ozono.
Ainda sendo importante a conFLUOROMET[\NOS
taminación por óxido de ni~róxe- ·
. QUE ESTAN
no, moito máis o é a producid.a
CONT1DOS NOS
polos clorofluorometanos, deb1·AEROSOIS NA
do ao seu desmesurado ·empre'-'-,--,--go na actualidade.
COMPOSICION
~ntre os cl?rofluorometa!1os
DALGUNS PLÁ_S_Tl_C_O_S_
m?•s.usados atopans~ os ~reons,
E-EN EQUPAS DE .
principalmente os denominados
, .=-==--. F-11 e F-12. ·Estes compostos,
REFRIXERACION'
por seren químicamente moi estábeis e non misturarse cos produtos
que conteñen. os esprais, empréganse como prdpelentes en envases ·
de aerosoles: como espumantes na produción de plásticos e como
axentes refrixerantes en equipos de conxelación, refrixeración e ar
acondicionado.
Estes compostos (F-11 e F-12) cando saen do esprai teñen un lento
ascender pala atmósfera. O perigo comeza aos 1O ou 15 anos. Despois deste tempo o freón chega á estratosfera onde se descompon
polas radiacións ultrafioletas que fundamentalmente chegan do sol,
ou por reacción co osíxeno atómico ionizado, que se atopa nesa
zona. O resultado son gases de cloro libre reactivo que destruen o
ozon~. converténdoo en. osíxeno molecular biatómico, que tranqui!amente e por razóns físicas de densidade descende cara a Terra, desaparecendo deste xeito a barreira natural que protexe a todos os
seres vivos da maior fonte de .mutadón que son as radiacións UV
(ultravioleta).
O
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62 CUARTOS CON BAÑO
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E-.L---El-CIO-,N-S-AO_C_LA_U_ST_R_O_CO. M-PO_,--S-..,.-TE_LA_'N_Ó_D_IA-25--::--"""---t---..,.---""------'-'---'--'-'"--"---'~---\-· --:-novación, agora agrupados como
decJmos, baixo a sigla de Plataforma Universitária Progresista.
. A .Plataforma, hoxe apoiada en
siglas por membros do PSOE, EU
e CCOO, aparece como unha espécie de renovación de Renovación, en función, segundo o seu
portavoz, Xosé Sordo, profesor de
Farmácia, da "nova &jtuación criada tras a segregación das universidades da Coruña e Vigo" e tamén "para tratar de recuperar o
debate que se perdera no transcurso do governo da anterior equipa reitoral".
Como terceira alternativa, a
máis dinámica xa no anterior
claustro, apreséntase a Plataforma
Nacionalista. Desta volta, duas
das suas compoñentes, Maria do
Carmo Garcia Negro e Maria Xo_sé
Agra, pertencentes respeitivamente ao BNG e a CXTG, coinciden en
salientar o "alto grado de coeréncia alcanzado e a ampla unidade
entre todo o nacionalismo".

O nacionalismo apreséntase unido nas eleicións universitárias ·

As tres_principais candidaturas Universitárias gardan
as cartas negociadoras até.cOñecer·os re~ultados .
equipa rectoral desta nova
universidade compostelana,
da que se veñen de
segregar A Coruña e Vigo

.M.VEiGA
Renovación, próximo ao
Até coñecerse os resultados PSOE; e as dos
das eleicións ·ao claustro · ·
nacionalistas. Estes últimos
deron a coñecer, non ·
cdmpostelán, a celebrar ·o
obstante, a sua proposta de
vindeiro dia 25, non se farán
Bermúdez de Castro, Presidente
·candidato a rector, Ramón
públicas as diferentes
·
da Comisión Eleitoral do Claustro,
posturas negociadoras cara Villares,. e apreséntanse •
e membro á sua vez da Plataforma
cunha coesión e amplitude
· a eleición da equipa reitoral.
Universitária Progresista, sucesora
· A xulgar polas reunións
maior que nunca (a de Renovación, recorda que "a
plataforma nacionalista é
realizadas anteriormente, e
pr~sentación múltiple de candidaapoiada por sectores
que non conseguiron
turas realizase, nos máis dos casos, baixo o epígrafe de indepen·vinculados á CXTG, INTG,
reducir as candidaturas a
dentes",
algo que caracteriza á
duas -sector ·conservador
1;3NG, PSG-EG, CAF,
universidade, ainda que "é posíbel
independentes, etc.). A
e progresista..--, as posturas
discernir tres grandes grupos".
posíbel "nova maioria" é
máis próximas parec~n, sen
Estes tres grandes grupos counha hipótese que ninguén
embargo, as do sector
rresponderianse, en primeiro l\,1antes denominado ,. ·
descarta nen afirma para a
gar., co sector conservador, no

.

que sirven de referente nomes
como os de Xurxo Barreiro, decano de Mekiña, ou Xosé Miñones
Trillo, profesor en Farmácia. Este
colectivo, de posturas· clásicas na
universidade, canta cun importante peso enfre o profesorado, o que
é moi de ter en conta se pensamos que o cl~ustro componse nas
suas tres quintas partes por profesores. Encadrábel neste marco,
ainda que se lle poderia aplicar o
calificativo de direita nacionalista,
este o caso dalguns profesores
como Gómez Segade, de direito,
dos que hai que agardar ainda definición.
Sucedendo á anterior equipa de
apoio ao rector, Carlos Pajares,
están os ~ntigos membros de Re-

Pode dicerse, logo, que se as
conversas entre nacionalistas e
Renovación non serviron para alcanzar acordos globais, ainda que
si nalgun centro, si potenciaron indirectamente á unidade entre os
sectores respectivos. As distintas
traxectórias e as diferéncias persoais, presentes sempre na universidade, vironse desta volta mitigadas en prol da negociación de
programas. Só un pequeno grupo
de profesores, veiculados ao redor
de Miguel Cáncio, parece que permanecerán tora de calquer alternativa.
Do mesto panorama reflexado
concluese unha máis alta clarificación das posturas universitárias,
antano agachadas baixo o signo
do corporativismo e o apoliticismo
realmente conservador.
Xosé Sordo, declara; polo que
respefta ao sector progresista exrenovador, non terf le nengun
medo ás acusacións de politización. "A acusación de politización
paréceme secundária, non somos
apolíticos, e ademais esa expresión non significa nada. Militantes
de partidos ou independentes,
aqui tratamos os problemas universitários, ainda que dúbida cabe
que as posturas están influidas
pola visión global que un ten da
sociedade galega" .
D
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Os -aspectos p.rogramátiGClS
serán menos- importantes q-ue a vontade de aplicación ·
.
.

'

.

.

.Apertura ao diálogo
ñecen'' a necesidade -desta nova fiAs reunió ns habidas entre , Renogur~ • .ainda que non.coincidan nas
vación e nacionalistas non deron
' ' lugar até agora a nengun tipo de· ·características da definición.
Noutro aspecto, os renovado. acordo global, nen programático,
res, . ou Plataforma Progresista,
nen para.a preserJtaGión de candiidentifícanse, por boca de Xosé
datos. As equipas ql;le están a elaborar ambos progr3mas decláran- Sordo, como defensores dun prose, sen embargo, abertas· a todo grama "de menor carga reivindica- ·
sé decidirá unha vez coñecida a tiva e· menos. sectorial" que o nacomposición fin.al do claustro. De cionalista. Os nacionalistas, pola
ai sairá a candidatura rectoral para sua parte, apoian as peticións
a que os nacionalistas apontan xa ·descentralizadoras do campus de
o nome do historiador Ramón \ti- Lugo, tanto a respeito de xestión
como de servicios.
llares, mentres os renovadore_s re·sérvanse ainda. a suá proposta.
Ambos sectores parecen coinciAs diferéncias até agora cén.:- dir no desexo de incrementar as
transe en temas como o profeso- competéncias do claustro, se ben
os nacionalistas parecen máis ·derado próprio. ,A LRU non foi quen
atée agora de solucionar o proble- fihic;los neste sentido, apoiando a .
ma e a figura d~ profesor asociado \ potenciación do claustro e da
houbo de ser' estirada para cubrir-. eql.lfpa reitoral, sendo partidários
unhas necesidades que agora se de circunscribir as labores da Xunincrementa.rán -co aumento de uni- ta de Governo á xestión cotidiana
versidacie·s e titulacións. Os nacio- · da Universidade, impedindo que
nalistas buscan unha nova figura suplante o papel de ·debate do
profesora! que permita a contrata-- claustro.
A candidatura nacionalista estación áxil que garanta a autonomía
universitária e a cobertura deste . blece no seu programá, ainda en
élaboración, outros pontos como
déficit crónico, desde unha base,
asemade, de dignidade salarial (os · a profisionalización da xestión nos
centros, criando a figura dun adprofesores asociados · cobraban
até agora menos que un interino ministrador para cada un, a gale- .
guización da universidade, etc.
· de instituto). Os renovadores reco-

É de ter en conta que a opción
nacionalista :é a úñica que canta
cos tres estament-0s (profesores,
alumnos e PAS), establecendo reivindicacións como a de incrementar a . preséncia estudantil no
claustro, mesmo dentro dos lindes
que sinala a LRU, ou a petición de
que os mecanismos de promoción
no persoal administrativo se realicen através de concurso e non de
concurso-oposiéión. Os PAS, que
nos claustros anteriores deron o
seu apoi9 preponderantemente ao
seGtor nacionalista, celebrarán a
votación de maneira unificada e
non por centros.
En todo caso convén discernir
que as cuestións pro_gramáticas
móvense as veces dependendo,
en maior- medida, das vontades
que das declaracións. As posibilidades de diálogo semellan .máis
abertas que nunca, ·falta coñecer
o cadro que saia das eleicións e a
vontade real de onde quer chegar
cada · quen na mellara dunha universidade de eivas crónicas en
igoaldade de oportunidades, servicios · (residéncias, bibliotecas, ·
transportes ...), investigación, profesorado e mentalidade de servicio ao país.
·
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Os CAF,
baluarte nacionalista
.M.V. .

Os CAF (Comités Abertos de Faculdade), organización estudantil
refrendada polo voto maioritário
dos estudantes xa en duas ocasións, é un dos principais baluartes do sector nacionalista no
claustro.
A carón desta alternativa concorrerán ás turnas o próximo dia
25 a ADU (Asociación Democrática Universitária), de ideário vencellado á direita; UDEGA, próxima a Renovación, FAXEGA, a or:ganización de David Balsa, e
MURGA.
Mentres os CAF están implantados en case toda a extensión
da Universidade ·compostelán,
incluido o campus de Lugó'; as
demais alternativas posuen en
xeral unha cativa representación
e preséncia entre o estudantado.
Como proba está o feito, por
exemplo, de que na faculdade de
Químicas só concurran os CAF.
Organizacións como ADU, con
preséncia anterior exclusiva en
Farmácia e Direito, non conseguiron ainda agora apresentar
candidatos en História, Matemáticas, Biolóxicas, nen Físicas. A
UDEGA, pola sua parte, suma a
sua implantación, tamén escasa,
através dalguns círculos de estudantes achegados através da celebración de cursos de informática, rádio e teatro. A FAXEGA,
céntrase, case en exclusiva, na
· figura de David Balsa, o coñecido líder das médias de hai 'uns
anos, pero conta con escasas
posibilidades a maiores. O grupo
MURGA apreséntase tamén en
várias faculdades, considerados
próximos alguns dos seus candidatos a CCOO e EU. Por último,
neste extenso panorama de candidatos, hai que mencionar aos
GEU (neonazis) que se presentan
en História (curiosa paradoxa) e
tamén os candidatos a título independente.

A implantación dos CAF
Un bon ind~cativo das espectativas e peso das diferentes opcións é o feíto de que a abundáncia de siglas se produza nas
eleicións ao claustro (o foro máis
chamativo
da
universidade),
mentres para as Xuntas de Faculdade e Consellos de Departamento, que serán eleitos conxuntamente, apenas concurrirán
máis candidatos que os dos
CAF.
Para Pilar Álvarez, deste último
grupo, os CAF "van arrasar". Basea esta opinión na circunstáncia
de que "xa eramos amplamente
maioritários, pero agora contamos eón máis experiéncia e cunhas estruturas máis consolidadas. Por outra parte somos, de
feito, a única organización con
preséncia real na base do estudantado e non é polo tanto extrano que sexamos a única candidatura apresentada en várias
faculdades de Lugo e Santiago".
A interrogante será, máis unha
vez, se os CAF conseguen minimizar ás alternativas que periodicamente tratan de restarlle
apoios. Con espíritu unitário (a
sua conformación está apoiada
por vária.s siglas: Galiza NovaBNG, PSG.:.EG, MCG, independentes, etc.), un notábel desplegue reivindicativo e na elaboración de alternativas, baseado no
seu acceso á base estudantil, os
CAF cantan tamén, desde hai alguns anos, cun fino critério negoc_iador que os convirte na máis .
importante espiña nacionalista
chantada na Universidade.
D
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Constituida o pasado fin de semana en Corullón

A Mesa para a Defensa do·galega do Bierzo
pede o mesmo tratamento que -recebe o castellano
língua polos seus talantes sen
complexos de inferioridade".
A Mesa para a Defensa do
De acordo coa experiéncia do
presidente, mestre nun dos coléGalego do Bierzo e da
xios pioneiros na defensa e utiliCultura da Comarca,
zación_do galego, aiffqa "non s~
constituída o último fin de
ten superado o medo de talar en
semana na localidade de
galega, ainda se pensa que é
Corullón, pedirá das
unha língua inferior". Para rachar
con estas situacióris, a Mesa ten
autoridades da Junta de
previsto realizar actividades de
Castilla y León que se.
promoq_ión cultural entre as que
garanta a aprendizaxe do
se atopan a edición de libros e, ·
galego naquelas zonas do
entre outros, unha revista deaiseu ámbito territorial na
cada a espallar a realidade do'
que é modalidade
galega do Bierzo. No catálogo
de intencións da nova xunta dilingüística autóctona. Ao
rectiva, composta por diversos
tempo, solicita que o
profisionais, estudantes e "Tnemgalego receba no Bierzo o
bros doutras ágrupacións cultumesmo trato que o
rais, "todo desde un sentido de
castellano no resto da
gluralidade", segundo Nicanor
comunidade castellanoAlvarez, está tamén a necesidade de que se recoñeza por parte
profe~or
leonesa.
de Castilla y León a realidade
Nicanor Alvarez Alvarez
obxectiva da que se parte, e que
resultou eleito presidente
non é outra que a existéncia
da comisión xestora que
dunha parte do seu território
estará á fronte da
cunha forma distinta de expreasociación até o congreso
sarse, regulanc;lo mediaQte lei a
devandita situación.
constituinte a celebrar no
Dadas as especiais caracter'ísvindeiro mes de Abril.
ticas da bisbarra do Bierzo, desde un princípio coidouse por
Segundo as declaracións do preparte do núcleo fundacional da
sidente da Mesa, a segunda que
Mesa que o espírito debía ir máis
se ven de constituir fóra dos lími- •· lonxe da preocupación certa
tes territoriais galegos, "a nosa
polo deterioro da língua, polo
intención é receber os máximos
que se pensou en ampliar os
apoios de todos os sectores gacampos 9e actuación", engade
legas para levar a cabo a nosa
Nicanor Alvarez. Desta maneira,
tarefa". Os fins primordiais da
a Mesa fomentará os estudos etasociación, da que en principio
nográficos, a defensa do patriforman parte µnhas vinte permónio etnográfico, a importáncia
soas, son conservar e promover
de conservar o património ecoló~
o uso da língua galega e "procuxico e o desenvolvimento dunha
.rar a própria consideración da
zona deprimida economicamente
•x.LT JO BIERZO
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mediante a reabilitación de vellos
edificios e o fomento de labores
artesanais.
Os estatutos da nova asociación teñen sido remitidos ao Mi,,.
nistério ·do-Interior, de quen depende a sua posterior legaliza·ción. A sede da Mesa queda fixada no Coléxio Público de Corullón.

xan distribuídas con normalidade
no Bierzo.
·
Outra das posibilidades de traballo que se manexa desde a
Mesa é a normalización dos topónimos dos diversos lugares da
bisbarra, xa que nestes intres
existe un total abandono neste
campo.

e

.Proceso

O proceso para a constitución da
Mesa do gafego no Bierzo tense
Un dos·.primeiros proxectos co.s
visto dificultado pala falta de
que conta_a Mesa para a Defenapoios de nengun tipo, polo mesa do Galegu do Bierzo é a organos a n ível oficial. A Mesa solicinización· da segunda_ xeira do
tará do governo de Manuel Fraga
Congreso da Língua e da Cultura
o seu . total apoio, facéndolle
Galegas en Astúrias, O Bierzo e
cumprir o compromiso expresaZamora, Na primeira edic'ió!1, cedo no seu programa eleitoral, relebrada en Celanova o pasado
ferente -á "necesidade de levar o
ano, comezouse a artellar o que
. galego en primeiro lugar ás zo- .
definitivamente seria o núcleo de
nas do chamado galego exterior _
constitución. Con anterioridade,
que, desde hai tempo, están a
os diversos intentos que se tiñan
reclamar unha- atención que ainfeíto para criar a mesa forari inda non se lle prestou".
frutuosos. O congreso, a realizar
Pero no mesmo Bierzo a situacon subvencións dos organisción parece · moi difícil, pois a
mos oficiais, terá lugar probabelconcienciación dos ga!ego-falanmente no mes de Setembro.
tes ainda é moi baixa. A preséncia só é mínima nos coléxios,
'outra das ideas que comezará
mentres que nos concellos, por
a desenvolver a Mesa despois da
pór un exemplo, a preséncia é
asemblea constituinte do mes de·
nula e nengun concello ten reclaAbril, á que estarán invitados di.versos persoeiros e · estudosos · mado actuacións deste tipo, a
diferéncia do que ten sucedido
da língua galega, é a de solicitar
en Asturias con algunhas petia recepción plena dos sinais da
cións concretas. NEEngun conceTVG e da Rádio Autonómica, xa
llo, por exemplo, fixo petición de
que se consideran esenciais para
repetidores da T\YG tal e como lle
a difusión do galego na bisbarra,
ao tempo que se pedirá a pre- - tiñan pedido os seus viciños.
Mentres as pintadas de "O Bierséncia de conespondentes que
zo é Galicia" ou "O Bierzo, procobran informativatnente, en gavíncia galega" seguen a estar
lego, a zona galego-falante. Os
membros da mesa valoran moi ~ polas estradas da bisbarra, lembrando un...ha atención que polo
positivamente o f eito de que· rede agora non se lle ten dedicado.
vistas galegas e en galego xa se-
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COAS' ELEICIÓNS MUNICIPAIS ÁVISTA

BALONCESTO

'

Espectáculo e escaso debate real
no Pleno do Concello de-Riveira
• X.M.SANTIAGO/RNEIRA

Dias atrás producíanse
unhas durísimas
declaracións á Prensa do
aínda Recadadór Executivo
do Coricello de Riveira,
onde acusaba ao. alcalde
de interferéncia das sLias
labores, do favoritismos
•
diante dalguns
administrados e pedia o seu
relevo, asi como que lle
fose aceitada a rescisión do
contrato no posto de.
Recadador.
As declaracións do señor Jesús
Fo.meas viñan a conto da renegociación da débeda que diversas
entidades coma a Contraría de
Pescadores, e a Asociación de Armadores tiñan contraida co Con~ello, e que se cifraba en vários
millóns. "
Diante destas débedas a recadación executiva inicou o embargo das contas e bens das-:anteditas entidades. Nun primeiro momento estas negaron ter calquer
·tipo de débeda, pero ao mesmo
tempo escomenzaron negociacións coa Alcaldia, ,e nun prazo
breve de tempo o Concello, por
médio da sua Comisión de Governo detivo o exped~nte de embargo, renogociou as debedas, poñendo uns prazos de tempo e diñeiro moi favorábel.

e

Interferencia da
Corporación
Jesús Fomeas fixo fincapé en
duas cuestións principáis: 1ª) A interferéncia da Corporación nun
ac~o executivo que parece alleo
ás suas competéncias, e 2ª) O
atentado contra da igualdade ante ·
a Lei que suporia o feito, xa que a

outros cidadáns en casos parellos
non se lles renegócian as débedas.
·
· Con estes -preliminares o Pleno
do pasado dia 26 acaparou a expectación o que fixo que o Salón
de Plenos estivese completamente abarrotado; con xentoe polos
pasillos, e ávida dun espectáculo
que prome,tia.
Antes de nada compre salientar
a composición da Corporación ribeiran na que hai dous grupos 11ídios. Por unha b.anda o grupo do
PSOE comandado polo parlamentário autónomo Ventoso Mariño,
ex-alcalde da vita, pota outra está
o grupo de govemo á frente do
cal está o alcalde Ricardo Pérez
Queiruga, senador. Entreambos
está o solitário edil do BNG, · Mariano Vida!, que exerce a sua guerra particular contra de uns e outros, ainda que teóricamente englobado na comisión de govemo
por mor duns pactos de principios
de lexislatura.

Espectáculo preeleitoral
· O Pleno foi ante todo un espectáculo planificado até as últimas
verbas por un PSOE - local que
está xa desde agora aliando para
as eleicións municipais qu~ van
vir. Foi· toda unha .mostra de ensaio milimetrado que fixo das
cuestións pura e simplesmente
unha peza de teatro, dirixida· cara
un público que se diverteu abondo nas longas duas horas que durou o Pleno.

A história debera terminar aqui,
de sangue nada de nada, os socialistas amagan pero non termina
de golpear, o grupo de govemo
cun alcalde moi no seu papel de
sumo moderador, aprova o que lle
convén, alguns ediles incom6danse e abandonan segundp quen

tale, o BNG exerce de francotirador e sae premiado coa aprobación de duas mocións, despois,
iso si, de que o señor Ventoso
Mariñó alcume a Mariano Vidal de
"bufón do PP", e de que o alcalde
faga un chiste desafortunado sobre o abalar no número de membros dos grupos (o dia en que por
mor do T.C. o BNG oscilaba definitivamente á baixa en Ourense).
Afinal nos rogos e perguntas o
Concelleiro do PSOE, señor Gonzalez Vidal "Peixiño", un personaxe entrañábel, grande e campechano, veciño de Palmeira e de
profesión simpático volveu erguer
ao púbrico e espantar ao grupo
de govemo. Cando unha ristra de
facturas, escomenzou a recitar cifras, datas e números que o alcalde ía capeando como podía, e·algunhas eran verdadeiramente
como para salientar, xa que parecin infladas até extremos cuasi
imposíbeis.
Entre elas cabe destacar unha
na que os compoñentes dun gru. po de folk actuante nalgun acto
saen na merenda a un consumo
de duas, "2", botellas de viña pdr
persoa, ou outra na que ou ben
cada asistente se toma el só unha
botella e media de vermut, ou este
sae a casi 700 pts.
Como remate dicer que o PSOE
conqueriu todos os se-us obxectivos militares e publicitários, levantou lebres e ediles, removeu incluso ao impasíbel alcalde, insultou,
fixo da profesión de político un
espectáculo de consumo, reservoulle un rato agradábel aos asistentes, consigueu un fato grande
de publicidade, nbn entrou a fondo en nengunha cuestión e deixou
todo a médio debater, pero agrandou abando as suas alicaidas espectativas eleitorais.
o

UNHA SUCURSAL DA PENYA
RICARDO RIVERA

lsto poderia ser unha história e probas e neos. Unha história na que
un clube forte cun imenso talonário afoga pouco a pouco a un clube
humilde que traballa a canteira. Contado asi suponse que estamos no
cume do maniqueismo: canteira contra talonário.
Pero non é esa a idea principal.
Non se. pode negar que o Barya é un clube rico, do máis potente e,
deportivamente, o mellar. Tampouco que a base de talonário se fixo
cos servícios de Aito, Jiménez e Crespo; pertr tamén seria inxusto
esquecer que Solozábal, Epi e Sibilio son xogadores da canteira blaugrana.
O que si semella nídio é que a penya é unha auténtica escala de
baloncesto. Abastécese exclusivamente de xogadores da sua canteira, agás os negrazos de turno. Os entrenadores sempre son formados
nas equipas de categorias inferiores, e a afeizón, encendida e apaixonada, sente as suas cores até o ponto de que, sexa cal sexa o resultado, a catedral do baloncesto sempre estará chea.
Agora, despois de nove anos, chegoulle a reválida a unha das mellares xeracións de xogadores badaloneses.
· Montero, Villacampa, Jofresa e Morales conseguiron un título europeu. Margal! sentíao como seu ainda que xa no remate da sua carreira, e só Crespo e Jiménez faltaron á cita.
Sen dúbida, foi ·unha vitória celebrada, pero penso que máis por
merecida que por agardada.
Pero o talonário ataca de novo e Núñez quer facer blaugrana a
Montero. Asi, ademais dé conquerir os servícios dun excepcional
base, ..estraga de novo a un dos seus máis directos rivais.
Coido que non é esaxerado talar de ricos e probes; e de canteira
contra talonário. As probas están aí e o camiño que hai anos comezara Santillana estano a seguir outros badaloneses. Tantos que cuns
O
poucos máis o Sarga vai semellar unha sucursal da Penya.
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MOVIMENTOS SOCIAIS

APONTES PARA O MOVIMENTO VICIÑAL ·
MANUEL VÁZQUEZ CABO

O ponto de vista correcto indúcenos a
non esquecelo, por afirmar que a l9ita reiperceber e divisar -pésie a certa imperívindicativa só contribue a disminuir as
cia- o movi01ento viciñal como algo
contradicións, e q:.ie polo tanto é un factor
complexo -e contradictório, con ritmos e
integrador. Para o movimento viciñal
particularidades diferentes. Como un gran
abandonar a loita reivindicativa é pura e
conglomerado onde se reúnen sectores e
simplesmente alonxar-_se da povoación,
·
dos viciños.
intereses diversos (proprietários e inquilinos, comerciantes e consumidores). De2.-0s nacionalistas, os progresistas,
bemos pois fuxir de catalogalo como algo
debemos axudar: e colaborar a que as
homxéneo, mais isto non nos debe impeasociacións teñan un funcionamen¡o pledir velo desde unha óptica e cunha deternamente democrático. Entendido isto,
minada proxección, que o conduza, atradesde a participación aberta, a toma de
vés dun traballo . paciente e constante
decisións dernocraticamente, o pluralisdentro del, a incorpo.ralo .ao proceso de
mo, o protagonismo sustentado polos
transformación social. Non debe estar co-· próprios veciños, o combate ao sectarislocada dita movimento tora dunha persmo, o non vedar a participación e nengunpectiva de futuro de liberación nacional.
ha persoa qt,1e honestamente colabore e
As suas contrariedades e diversidades
axude ao movimento, sexa a que sexa a
non presupoñen, para nq_da, non contar
sua opinión. Fagamos deste movimento
con pontos con:fluintes e intereses coun exemplo de funcionamento correcto e
muns que defender. Máis ben son .un enride representatividade ante as administraquecemento se o movimento é capaz de
cións. Convertamo-lo en algo que axude
aglutiná-las. E isto está demostrado, pola
a incorporar as masas popularés ao pleno
práctica, que e factíbel. Aprofundemos
exercício da administración local ou na-.
pois no que teñamos en comun, como dicional. Transform..émolo en algo que colarectriz xerar de actuación.
bore a educar e formar democraticamente
O movimento viciñBI -asociativoa povoación, que axude a introducir a idea
debe guiar-se baixo as· seguintes ópticas,
e a prática de que os problemas públicos
algunhas delas apr'Qbadas pala Federa-:son colectivos é que todos ternos moito
ción de Asociacións de Viciños de Comque dicer a respeito deles. Fagamos da
postela: ·
palabra democrácia unha prática cotidia..:
1.-É indispensábel que se sustente
na nos hábitos da povoación. Opóndonos
nuns postulados reivindicativos, críticos e
e_fuxindo de todos aqueles que queren re- ·
construtivos ao mesrrio tempo e que poducir --circunscreber:_ a democrácia só
sua como eixo fundamental acadar a mea sufráxios periópicos •. cáseque · sempre
llara das c·ondicións de vida -e11 todos
manipulados, ou deformados...
os ejdos- dos viciños, ao tempo que inReforcemos a capacidade e conciéncia
tensifique as suas accións de protesta
cívica das persoas para que podan decidir
contra a degradación do nível de vida. lsto · -libremente sobre .todo aquilo que lles
non quer dicer que a sua funcionalidade .afecta.· Reforcemos ~ prática e ideoloxia
democrática como única maneira . de inestexa s6 emarcada no aspecto reivindiverter e opor-se ás posturas autoritárias,
cativo, pero tampouco debemos apostar.

e colaboración vainas ver e interpretar os
feitos dunha maneira máis global, e polo
tanto máis real , e tamén nos coloca en posición de mais forza ante as respectivas
administracións. Esta coordenación non
debe menoscabar para nada a própria indepedéncia, os próprios criterios e as próprias actuacións das diferentes asocia"cións e federacións.
5.- Tentemos conquerir que o M.V.
sexa un interlocutor válido, estruturado e
dotado do oportuno regulamento de participación ante as respectivas autoridades
administrativas. Pero manteñamos, ao
mesmo tempo, sempre a posición reivindicativa e garantamos a independéncia do
mesmo fronte á administración. Calquer
actuación administrativa, que se précie de
progresista e polo tanto de servidora dos
intereses populares, debe contar nas suas
,
accións con este movimento.
'E_l_N_Dl_S_PE_N_S....A¡llllB_E_L_Q_U_E_
. - Non fuxamos do debate político
dentro do m.v., este é necesário para que
SE SUSTENTE NUNS
se poda escoller a alternativa máis correcPOSTULADOS
ta en cada momento. Tampouco nos opo. ñamos, nen teñamos medo, a introducir
REIVINDICATIVOS E QUE
nel temas e obxectivos políticos, sempre
POSUA COMO EIXO
que non h!=l><a un profundo desfase entre
o nível de concienciación e iniciativa políACADAR A MELLORA DAS
tica das asociacións a respeito das ideias
CONDICIÓNS DE VIDA'
a disposicións da imensa maioria dos viciños. Se certo é que só a constante e permanente . politización da sociedade nos
dará
a todos por igual a oportunidade de
4 .-- Debemos pmcurar, como asi o virealizar unha escolla libre e razonada,. non
mos facendo desde diferentes asociamenos certo é que un enfoque erróneo do
cións, a solidariedade entre as asociatema nos fai perder o específico do movicións e os viciños. É neste senso importante a criación de federacións e Confede- · mento popular, que é influir e mobilizar as
o
persoas en núcleos moi amplos.
ración de Asociacións de viciños de Galiza, é importante ·a .¡ncorporación a elas
Manuel Vázquez Cabo é membro da Federación de
das asociacións. Pois esta solidariedade
·Asociacións de Viciños de Compostela

individualistas e caciquis.
3.- Impidamos qae continue a existir
no movimerito viciñal o enfoque reducionista de que só está para esixir mellaras
infraestruturais (ruas, alumeado, sanidade,
urbanismo ... ). Sen ess::iuecer en nengun
momento isto, ampliemo-lo no senso da
realización de actividades sócio-culturais
enraizadas na nosa nación. Para que, por
uo lado, se incruste nas própria~ características que ternos como nación, e por outro, para tomar conciéncia colectiva da
nasa personalidade. Neste sentido, e
como se di nas ponéncias da Federación
de Asociac.ións de Viciños de Compostela, a utilización do naso idioma en, e por,
todas as asociacións é necesário para o
naso troco mental.
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MULTINACIONAIS DO ALUMÍNIÓ
•Provocación do PP e
PSOE. O Bloque Nacionalista

O preside.n te de lnespal afirma que Os canadiaoos
eran os que impuñan ªs directri·c es
•A.e. .
O INI comprou o 23,91 por
cento das accións de
lnespal, que até o
momento pertencian a
firma canadiana Alean, co
que o grupo ao que
pertence a factoria de
Alúmina-Alumínio de San
Ciprián é, a partir de
agora, exlusivamelite
· español.

dado o baixa précio do alumínio .
e os seus fortes stocks neutras
das suas empresas, e utilizou
aos seus homes en !J;lespal para
·forzar a parada das CLJbas electrolíticas. As negoc.iacións co
Comité de Empresa Jeváronas
os homes de Alcaa, rion os do
'INI. Desde A NOSA TERRA demostrouse como Alean aañaba
diñeiro coa.parada de .produción
de Alúmina- Alumínio.
Agora Fernando Rubio afirma
que a factoría de San Ciprián
"cada vez funciona · mellar",
anunciando o proxecto de ampliación do porto, xa que a produción de un millón de toneladas de aluminio conleva unha
acumulación de barcos no porto. Alabou tamén a participación
.da plantilla, calificando como
"moi positivo" o traballo que desenvolvan.

O Venres dia 30 de Marzo culminouse a operación de compra
das accións que a multinacional
canadiana Alean ostentaba en
lnespal, o que permitirá, segundo o presidente do grupo español, Femando Rubio, "afrontar
con maior independéncia proxectos e investimentos e mercados que na situación anterior
víanse imposibilitados· pala preséncia canadiana".
Recoñece asi, explícitamente,
algo que se veu denunciando
desde estas páxinas, sobretodo
co tan traído caso dos bidóns:

DELMIÁLVAREZ
Alean era que verdadeiramente
mandaba en lnespal e facíao segundo os seus intereses, moitas

veces non coincidentes cos do
INI. Alean estaba interesada
riunhá parada · de produción

Ao mesmo tempo anunciou a
posta en marcha do "Proyectq
Delfín", que significa un proceso
de reestruturación da factoria .
cun - investimento superior aos
20 mil milló11s de pesetas.
O

EXCESOS DE VELOCIDADE

Condutores coruñeses fan probas
temerárias na Nacional VI
• ANTON MALDE/BETANZOS

Todo ao longo da N-VI os sábados ás cinco da tarde convértese
nun circuito de alta velocidade,
ao circularen motos de alta cilindrada. Circulan sempre en grupos, ben pequenos de tres motos ou até colectivos de catorce
motociclistas.
Laconicamente
bon é dicer que non hai coche
que poda competir con elas,

mais tamén con moi altos riscos.
Unha estrada normal que están
a converter nun circuito no que
están a medir a velocidade e a
pericia .próprias manexando a
máquina. Aquí xa non é preciso
circular polo carril contrário para
seren piloto suicida, pois as supostas pericias e as contínuas
infraccións, están criando sempre situacións de perigo de acci-

Gálego, considera que o acorde
entre o PP e o PSOE para nomear Valedor do' Povo sen contar _
cos outros grupos parlamentários "coRstitue unha insoléncia e
unha provocación,' ademáis dunha deturpación intolerábel das
regras do xogo institucional no
•
Parlamento da Galiza".
O BNG afirma que non está
disposto a que se reduza a cinzas o seu logro do Grupo Párla-mentário, co fraude que ese conleva aos 105 mil cidadáns que os
votaron, "para impedir que Fraga
e o PP monopolizaran autoritáriamente a ·política institucional",
ao tempo que "pon en coñeci- _
mento dos eleitores e cidadáns
que actuará en consecué_ncia
con esta declaración de guerra
O
do PP e PSOE".

• Comunidade de Traba.:
llo. Os empresários gelegos e
do Norte de Portugal reunidos_en
Compostela ·acordaron pedir o
estabelecimento dunha "Comunidade de Traballo" a ambos lados da fronteira galaico-portug uesa.
Manuel Fraga, pola sua banda,
pediulle ao Ministro Corcuera _o
establecimento dunha Comisión
de Traballo idéntica á que está a
funcionar nos Pirineus desde
1983.
.
Rodríguez Mantiñán, presidente da Confederación de Empresários Galegas, afirmou nestas
xornadas celebradas en Compostela, que os seus colegas van
investir moito na Galiza "dado as
axudas que a Xunta l!e está a
prestar as empresas, sobre todo
O
as PYMES.

dente mortal, véndase afectaalto en Betanzos para tomar
dos, xa non só os motoristas,- seunha copa.
nón os conducfores alleos, vítiDalgunha maneira isto acresmas destas ousadias.
centa a tradición -de mortos por
O circuito comeza propriamen- · atropelo na estrada e a longa rinte na Coruña, lugar de residéncia . gleira e accidentes mortais que
dos pilotos, que son sempre
aconteceron na variante que
xente ben disfroitando do seu
sobe a Betanzos onde por non
tempo de lecer. Circulan por
ter antideslizantes os accidentes
toda a N-VI até chegar a Monteforon contínuos, até aplicarlle a
salgueira, onde viran facendo un
o
correspondente capa.
.

)

RECOLLIDA DO LIXO
Cesión encoberta dun camión de recollida de lixo
por parte de Boborás á Mancomunidade
•

xos~ R. CASTRO/O CARBALLIÑO

O Concellal do PSOE no
concello de Boborás,
Manuel Pérez Alvitos, está
a manter unha dura liorta,
co alcalde do seu concello,
o coaga .Cándido
Cabanelas e máis o
presidente da
mancomunidade de·
concellos, Arximiro
Marnotas, por mor da
cesión encuberta dun
camión de recollida de lixo,
por parte de Boborás a
Mancomunidade. "
A história comezou o pasado
vinte de XaneirQ, cando o concelleiro socialista fixo público un
comunicado que talaba de interción do alcalde Cándido Cabanelas, de ceder o camión do lixo
ao · organnismo supramunicipal,
·argumentando o partido socialista, que eles teñen moito que dicer no asunto, xa qúe xestiona. ron a ·adquisición do veículo.
O comunicado dicia, que "non
nos estraña, dada a incapacida-

de do alcalde e o seu governo,
para pór en marcha e xestionar
novas servizos, non ocorrendoselle nengunha cousa mellar", facendo gala, ademais, dunha feble capacidade negociadora.
ante ·sto, a postura co concelleiro do PSOE, era pór, por parte
do concello, en marcha un plan
de recollida de sólidos urbanos e
contratar a un chófer.. e dous
operários, e unha vez pasto en
marcha o ~ervizo por parte da
Mancomunidade, negociar a. inclusión do material e persoal.
Con posterioridade, o mesmo.
grupo político denúncia a "desa·parición controlada do camión e
confirma a sua sospeita · de que
un "compromiso ineludíebel", de
Cabanelas, foi contratado como
, chófer, fruto dun pacto entre o
alcalde de i3oborás e Arximiro
Marnotes. O camión foi aparecer
palas ruas do Carballiño facendo
a limpeza, -indo ao vqlante . o
· "compromiso". Esta manobra , _
calificada de "chapuceira e im- ·
presentábel.", e considerada
como unha cesión pola mecánica dos feítos ~ non pola mecánica de direito, pensando que a
xustificación posterior, seria que

se prestara o camión; indicando
que mentres isto se dá, prolif~ran
os basureiros incontrolados por
todo .o município, e unha dúciá
de contadores no monte da Saleta, están sen vaciar, desde o
pasado 17 de Setembro. O dia
21 de Marzo, Cándido .Cabanelas, intentou legalizar a situazón
a meio dunha comisión de governo, se.n do advertido polo secretário, que en matéria de cesións só tiña competéncias o
pleno, polo que tentou convocar
un para b 17 do mesmo mes,
tendo que desistir de novo, ao
carecer de expedente o asunto.

Cesión sen documentos
Debido ao ultimatum da Mancomunidade, e vendo que ·o compromiso xa estaba colocado, o
alcalde acedeu á cesión, ainda
ser:i haber nengun d.ocumento no
concello que acredite a cesión,
p.edindo os socialistas certificado deste asunto, que polo de
agora ainda non lle:foi facilitado.
Tamén e destacábel, e rexeitábel, "o proceder arrogante e omnipresente do , presidente da
Mancomunidade, o tránsfuga Arximiro Marnotes", verbas estas

que levaron ao alcalde do Carballiño, a· manifestar que as acusacións do PSOE estaban fóra de
lugar, indicando que o seu con•Dimisión de Lois Pena. O .
cello levaba cinco anos recollenpolémico ~lcalde de Cangas,
do o lixo en Boborás e que o traLois Pe11a e os concelleiros do
ballador contratado non tiña
seu grupo apresentaron a renún- ·
nada que ver con Cabanelas, decía dos seus cárregos a meio
bido a que foi contratado legaldun escrito depositado no rexismente através do iNEM.
to municipal. Alcalde e concelleiAnte isto, e para finalizar a his.ros socialistas declararon que
tóriá, Pérez Alvitos volveu á carnon comparecerán no pleno no
ga, e comunicou, que a limpeza
que se fará efectiva a sua renún- ·
. a que se referia o Marnotes, era
cia.
o desprazarnento feito cada 15
Poi a sua banda .a oposición
días ou cada mes, p~ra recoller
municipal séguese a negar a
cinco contedores, polo cal coaceitar a xestora, facendo fincabrara, no 88, 162 mil pesetas,
pé en que a única saida é a conproliferando os basureiros no
vocatória de novas comícios muconcello, ao pé das estradas
nidpais.
dunha maneira alarmante, salienA xestora debe de ser nomeatando tamén que a "apariéncia
da pola Diputación, tendo en
[...]" do contrato, se debía que
canta a proporcionalidade acaunha persoa tan influinte como
dada polos diversos partidos nas
Marnotes, pode oreintar a selecúltimas municipais, segundo
ción do persoal, tendo en canta
marca a leí, ainda que o PP, con
que a oficina de emprego do
maioria na corporación provin. Carballiño esta sen informatizar". , cial, considera que se debe de
Mentres o tema, pola vía políti- - facer tendo en canta os últimos
ca parece non ter _solución, o
comicios, de distinto carácter:
concelleiro socialista está estucelebrados no município, nas
dando accións administrativas e
que os populares foron m~ioritá
xudici~is que levar a cabo.
D
rios.
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'Na emigración moitos galegas valOran ·.os elementos da sua ·identidade
qu~ non eran capaces ·de ·ver no próprio ·. país'
·

Cipriano L. Jiménez
..•
ción nacionalista. Nós tiñamos
equilibrado · e· rico se pode mos. estudantes de mediciña, a "Pato- á · antiga usanza; e isa non seria
todo en contra, non podiamos ler
trar,
é
no
que
viveu
e
no
contexto
problema
se
houbese
-como
loxia xeral". Habia tamén unha séCipriano Luis Jiménez
textos en galega, a educación era
no que se formou. En moitas perdebe ser: en calquer profisiónrie de médicos que eran ·coñece, Casas~ psiquiatra, é un
soas hai unha perturb~ción psico- _ toda en castellano e os intentos
conciéncia · das próprias . limitadores
de
Freud
porque
a
Rrimeiros
dun profesor de facelo en galego
home ligado desde hai
cións, saber-que non se pode apli-' - léxica irrt~rtante e moitos galedo XX a emigración dos liceJ)_cia·· moitos anos á recuperación . c10s, en ·periodo de formación, era car indiscriminadamente unha te- gos viven disociados. Aplícase o- podian acabar nun expediente. Eu
das ·señas de identidade do a Viéría e Berlin. Case todos os rapéutica a éalquer paciente. Ao termo diglósia no .lingüístico, pero tiven profesores da talla de Aquilino Iglesia Alvariño, que me deu lana. situación ps1colóxica de moitos
noso país. Autor de vários
meus profesores de Mediciña fixe- -· gran público o que chegou foi a
tín, e sin embargo todo o relaciogalegas podiamos tamén extender
idea
de
que
ir
ao
psiquiatra
era
siron
.algun
periodo
de
formación
en
libros, pertencente a unha
nado coa docéncia faciao en caso termo. Falta unha sinxela elaboCentrQeuropa e nomeadamente nónimo de encherse 'de pastillas e
xeraqión que padeceu as
tellano:
eu non podia saber que
ración
personal
de
que
a
mellor
.
·
· na capital ~ustriaca. Pero sempre foi un gran hándicap.
aquel home era un galeguista e un
consecuéncias do siléncio
maneira
de
estar
cun
mesmo
é
coé unha. ligazón individual motivada Emigración e conflitos de
gran escritor en galego! Os estuñecendo as próprias orixes, o enabrigado polo -franquismo e . poF- circunstáncis particulares.
dantes non tiñamos a máis míniidentidade
torno e a cultura na que nos dea desconexión coa
ma posibilidade de coñecer o
senvolvemos.
Nesa
dificuldade
de
Vostede
coñeceu
a
emigración
realidade de Galiza,
mundo que nos rodeaba, e chegáelaboración están influindo as devitalmente. A efectos de conse'ONDE ESTES
Cipriano Jiménez aborda
banos unha imaxe ficticia e inaupendéncias culturais, económicas
cu.éncias para a mente dos que a
temas non só da sua _
téntica.
Todo o que respirabas era
MILITANDO OU NO
e
doutro
tipó
que
vive
o
país
e
que
padecen, ben marchéJndo ou nos
galego e ía xerando o famoso
profisión como psiquiatra
QUE ESTÉS FACENDO, que quedan, que consecuéncias pesan como unha lousa. O médio non
é a família, o ·traballo, a cidade e auto-ódio, a idea de que todo o
senón da sua vinculación
PROCURA FACELO A . podemos tirar?
noso non vale para nada.
é
un factor decisivo que os psiao entorno nacionalista,
leñq a experiéo~ia vivida, que ~n
quiatras
ternos
que
ter
moi
preGOSTo.
·o
QUE
NON
Nese
.alleamento está a explicadestacando tamén no seu
tes talaba, da situación na aldea.
sente. O feito de que a psicanálise
ción, pero que consecuéncias
PODES É FACER ALGO De que os mozos que entraban na poda
currículo _o pertenc~r ao
centrarse no individual non
ten esa falla de integración polftiadolescéncia tiñan un pé na aldea
grupo.de fundadores da
QUE NON SINTES
exclue as dependéncias do médio,
ca? Son moi poucos os dirixen.
e
outro
na
América.
Eu
de
neno
actual xeira do semanário A PORQUE VAS
e a perturbación dese médio impites nacionalistas que andan nos
via aquel panorama como ineludíde un desenrolo normal e lóxico.
Nosa Terra no ano 1977.
cincuenta
anos de idade.
bel, e pensaba que cando chegara
REVENTAR TI MESMO
Estariamos sometidos a algunha
Para sacar nacionalistas, bons poaos
dezaseis
anos
teria
que
marA FRUSTRACIÓN VAS char. Profundando no tema, a perturbación típica?
"Nacin r,n Pontevedra pero . fun
líticos ou até futblistas, hai que ter
LANZALA
CONTRA OS emigración.·é tráxica. Detrás de to- O que enferma é a persoa, e isto canteira. Se vale o símil diria que
criado n n povo, pola condición
de mest es dos meus pais. Pasei
os que hoxe te os cincuenta
dos os supostos habia unhas conquer dicer que vai haber signos
OEMAIS'
moitas temporadas en Seixido (A
anos non tivemos a posibilidade
dicións económicas e sociais que
próprios dun indivíduo que está
Lama), e vivin con intensidad ~ a
de tacemos e a nosa vida foi de
ubicado nun país e nunha cultura.
O periodó da postguerra no Esta- non deixaban alternativa para redualidade da vida na aldea e na
costas ao noso país e á no~a culPero as patoloxias definidas non
do español é·difícil para a ·psica- solver a.vida. Desde a posición do
cidade. Na cidade tiña comportatura. Por lóxica non podian sair
individuo e as famílias era un facson distintas dun galego a un suinálise?
mentos da aldea e viceversa, e iso
políticos, porque para que_sallan
tor tremendo de desequilíbrio e
zo.
Na
Galiza
si
hai
uns
rasgos
paDifícil pcm;¡ue aquelas persoas que
que pode parecer · moi perturbamédia dúcia ten que haber un gran
nomeadamente para as mulleres.
tentes
e
cada
vez
creo
máis
nos
podian ser os introductores, pola
dór, se se elabora ben,ªenriquécecolectivo detrás.
sua posición e o seu rol naqu·e1 O impacto -era sempre tremendo, . tópicos, ou na parte de verdade
che e vaiche dar unhas posibilidaEu creo que o Muro é favoreceporque non só quedaban afectaque
encerran.
Os
galegas
ternos
momento, estaban bastante· en
des moi grandes". Abre asi Cipriador porque desde hai algun tempo
dos os indivíduos; a própria counha tendéncia á desconfianza, a
contra
das
teorias
freudianas.
lse
no Jiméne~ a senda dun percorrio acceso ás ideas nacionalistas,
munidade, a~ aldeas, quedaban
un individualismo moi grande.
foi un dos factores que retardou a
do rápido pola sua biografia, que
ao galego como língua, é maior
desfeitas en~ todos os aspectos.
penetración
e
mesmo
u
coñeciinclue a especialización en Psinas xeneracións novas, e esa perO tema é vas_tísimo, pero desmento daquelas teorias. Non houPARO ANULA A
quiatria en Madrid e estudos co
cepción vai ir xerando non só xa
cendo
á
experiéncia
que
tiven
bo apertura nen sequer intelectual
profesor De Ajuriaguem~ en XenePERSOA E DETERIORA un movimento social favorábel,
máis ben houbo un rexeitament~ ocasión de vivir en Xenebra -e os
bra, "quizais cain en Su~a porque
senón que vai dar tamén a solucasos
de
Europa
e
América
poden
irreflexivo .
GRAVE MENTE AO
O Seixido era unha aldea abocación á escasez de dirixentes que
ter matices diferentes- resaltaria
da, como outras 1moifas galegas,
hoxe pode haber. Outra cousa é
Percepción social da
INDIVÍDUO SENDO
d~us aspectos do comportamento
á emigración, e ainda que por mocomo
se poda canalizar ese enordos galegos fóra. Dunha parte o
psiquiatria
CAUSA DE GRAN
. tivos moi distintos eu tamén fun
me potencial humano que reprecomportamento
de
moitos
galeA percepción social de todo o rePARTE DOS
emigrante. Estando en Madrid tiña
senta o riacionalismo, que debe
ferente á psiquiatria, e os ..centros gos emigrados é mimético dun
. a idea de sair ao estranxeiro
superar o reto d trasladar esa forgale._Qo que habita na Galiza, cos
PROBLEMAS
de_
tratamento
é
de
lugares
marmáis ben por ter unha experién~
tamén ao ámbito institucional.
mesmos defectos, inferioridades e
xinais e ten moito a ver cunha
RELACIONADOS COAS zaPor
cia no estranxeiro que penso que
outra banda, hai unha idea
complexos; pero xustamente é no
realidade
moitas
vece$
dramática
é importante. Funme á Suiza no
TOXICOMANIAS
E
A
que sempre me gostou transmitir:
estranxeiro
onde
se
adquire
máis
do que ocorria muros adentro ,
ano 1968 e coincidin cun mestre
onde estés militando, ou aquelo
conciéncia da procedéncia dun
DELINCUÉNCIA'
destes hospitais.
excepcional que foi o profesor De
que estés facendo, procura facelo
meio e dun país cunha persoalidaEn relación á psiquiatria hai unha de nacional própria. Moitos galeAjuriaguerra. Aló estiven até o
agosto. O que non podes é facer
A outra realidade dramática de
má prensa, seguramente porque
~73 en que me radíquei xa eri
algo que non sintes, porque vas
hoxe é o paro xa sen a válvula
gas reencóntranse a si mesmos
nos seus comezos prácticos,
Vigo".
··
reventar ti mesmo e despois vai
da emigración a rendimento pleatravés da emigración -mesmo
como é unha especié\J.!_dade que no País Basco ou Cataluña. Foi ali
Ao fio ·dunhas recentes xornahaber grandes frustracións en
no.
provén do ámbito médico estivo - onde ollaron cousas que no seu
das celebradas en Vigo sobre
contra daquelo polo que traballaA xente está ben cando ten a pomoi apoiada en toda unha teraFreud, ('_'Freud por Sigmund
ches e reaccións de terra queimapróprio médio son incapaces de
sibilidade de traballar, e o tempo
péutica e unha maneira de comFreud") organizadas pola Asociada. Outra recomendación é saber
ver. Valoran máis a sua própria líndilátase cantas máis cousas se
prender ao enfermo máis médica
ción Galega de Terapeutas de Auos límites a onde un pode chegar.
gua, psicoloxia, cultura ... e é un ha
f~n. Unha persoa en paro queda
que psicolóxica, se se quer. Os
tisni?s e Psicosis lnfantís, que
A capacidade que ternos .os galeparadoxa que teña que ir fóra a
moi
anulada
e
a
situación
do
paro
métodos terapéuticos · que a psipreside, perguntámoslle a Cipriagos de producir ideas é increíbel,
decatarse dese sentimento que é
deteriora ao indivíduo gravemente
quiatría usaba até os anos 60 e 70
no Jiménez sobre os inícios da
pero o que non hai son os elemenpróprio da sua identidade.
e
causa
unha
gran.
parte
de
pro.
.
eran espeluznantes, sen qu-e isto
psiquiatria na Galiza e sobre a entos para realizar unha gran parte
blemas relacionados coa delinsupofia descartar a utilidade dos Toda esa gama que antes talaba
trada do pensamento de Freud.
delas. O que topas é moita xente
cuéncia e as toxicomanias, inde complexos, inferioridades...
·electro-~ocks ou da insulinoterá"Unha das ponéncias, que reali_ que está incómodq e non topa o
cluindo aí o alcoolismo.
forma parte do noso ser colectipia, pero isto faciase dunha mazou q profesor Carro, resaltaba
seu sítio naquelas organizacións
neira rutinária: persoa que tiña un '41-VO? Que parte da nosa psicoloxia
que estaba por facer a história da
-non só políticas- nas que se
Nacionalismo
e
e~tá perturbada p9r ese problepsiquiatria no naso país. Moi a
problema d~presivo, segundo
integra e moitas veces, despois de
discontinuidade
princípios do século XX nen había · onde fose, a terapéutica era a. ma de identidade? E non só refeque as deixa, despotrica precisaxeneracional
ríndonos· ao conflito lingüístico.
electroterápia; en casos de enferpsiquiatras na Galiza e poucos
mente botándolle a culpa da sua
mos esquizofrénicos ou se aplicaanos antes da miña promoción
Pola sua idade pertence . a' unha
Unha persoa onde mellor se pode
incomodidade a esa organización.
ba o mesmo tratamento ou a ir:tsuempezaron a saires psiquiatras
xeneración á que a história polítiexpresar, como máis auténtico,
Como di un amigo meu,· do que
linoterápia, que consistía en 'prósenda de feito os primeiros médica do país non permitiu integrarhai que desconfiar é dun mesmo.
vocarlle ·Comas insulínicos. ·1sto vi·COS e directores do Sanatorio de
se normalmérite. A sua ligazón
Précisamente desa falta de adeConxo ciruxanos. Os médicos si
vin~. no meu periodo de. especiali- . '~PLICASE O TERMO
coas organizacións políticas nacuación, e dunha inconsciéncia
zac1on . ~n hospital psiquiátrico e DIGLÓSIA NO .
cionalistas ven . de moitos anos
estaban ao corrente dos descobridos próprios límites, é polo que s~
manicómio, e faciase de malieira
ment?~ de Freud e da téoria · psiatrás, e gostariame saber a sua
viven
frustracións constantes. E
LINGÜÍSTICO PERO
cuasi estandarizada.
canallt1ca que o austriaco estaba
opinión sobre como condiciona
moi importante que un país se disA psiquiatria quedou moi anco- PODIAMOS
articulando nesa altura. Estamos a
esa escisión a madufez dos comcipline e saibamos que somos moi
ra~a nos aspectos biolóxicos (quí.:.
finais do XIX e primeiros do
É
¡:>ortamentos políticos?
capaces de idear cousas; pero ta~ENDELO
A
MOITOS
o caso do eminente médico gale- · micos e farmacolóxicos) pero moimén debemos saber que ternos
A
miña
própria
experiéncia
pode
tos fumos evoluindo a plantexa- AMBITOS DA
.go Roberto Novoa Santos, que
grandes dificuldades para mateser
extrapolábel
en
certo
sentido.
. - - - - A pergunta podia ser por que os rializalas, Cando podemos dar un
morreu no 1933, en cuxa obra se
me~t?s máis dinámicos, máis psi- , SITUACIÓ,.,,....N,........
colox1cos e psicanalíticos. Pero
ve que era un grande coñecedor
paso cualitativo importante ta.cnén
milleiros de persoas desa xe'neraPSICOLÓXICA DE
das teorias freudianas e mesmo as houbo un gran sector de psiquianos botamos para atrás e parece
ción que é a miña tañen adoptado
MOITOS GALEGOS'
plasma nun libro moi usado polos tras que quedaron nunha práctica
O
que somos incapaces.
en tan pouca medida unha posi• XAN CARBALLA

E
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xx:
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e. Eu
1quili3u la-

aciocasque

e un
estumíni-

:er o
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maso
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>Olitiixen1 nos
poeter
~que
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'.oi de
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•Reflexión sobre a perestroika en A Coruña. A Asociación Cultural Alexandre Bóveda ce1ebrou na Coruña unhas xornadas
sobre a Perestroika nas que intervi- t
ron estudosos galegas e de todo o
mundo. O catedrático de economía
política da universidade Autónoma
de Barcelona; A. Bastida, an~lisou
as duas xeiras_da renovación económica da URSS; nas que distingue un plan intensivo e un plan de
' estabiliz_ación Clásico, eón tendén- ·
cia á xeralización do mercado. ~So- ; _
1 - bre as ··nacionalidades no rnc.ent.e
... - proceso . político ~oviético, intervi- ·
· ron J. Urjewic~z. do Centr-o de E~
tudos Sociais de París, César Cunqueiro, Xulio Rios e Dolores Ser-·
gueeva. As xornadas contaron coa ·
. participación do ministro conselleiro da Embaixada da URSS en Madrid asi como coa ·do embaixador
búlgaro.
D

• • Encontro sobre o eixo
atlántico. Os dias 5 e 6 estaba
prógrarnado en Compostela o 1
Congreso sobre Economía rexional
sobre o título o. Eixo Atlántico,
unha estratéxia de desenvolvemento. No programa interveñen
Claude André, xefe de comisión
das Comunidades Europeas; Claude Lacour, profsor da universidad
de Burdeos e director do instituto
bordelés de economía rexional;
Francois Plassard, profesor da universidade de Lyo_n; Juan Antonio
Vazquez, catedrático de Ovieu;
J.R. Cuadrado, director da fundación Fondo para a Investigación
Económica e Social e os profesores da universidade de Porto Antonio Figueiredo, Daniel Bessa, Fernando Freire e Alberto Castro. O
dia 6 está prevista a intervención
de Xoán Ares, profe sor de santiago; Andrés Precedo, director de
planific_
ación e desenvolvemento
territorial da Xunta; Manuel varela
de al Fuente, decano de Económicas de Vigo e o catedrático de
Santiago Alberte Meixide.
O programa do Congreso indica
que ten como obxectivo iniciar un
foro de eStudos, opinións e experiénCias para potenciar un eixo
atlántico de deenvolvemento. . D

• Ponte Barxas, fronteira livre. Os Ministros do Interior español e portugués acordaron na reunión . mantida en Baiona declarar
fronteira sen paso controlado a de
Ponte Sarxas, rexeitando a de Salvaterra. Conxuntamente coa fronteira galega abrirase en igua_
is condicións a de San Vicente de Alcántara en C~ceres.
O "paso livre" quedará instituido
en todas as fronteiras a finais de
1992 coa plena integracién na Comunidade Económica Europea.
Por outra banda, neste mesmo
encontro entre Corcuera e Pereira,
abodaron temas de contrabando,
principalmente o de branqueo de
diñeiro e cantas do narcotráfico. D
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HC)XE XA E MANA
.SOBRE A SITUACIÓN DA LINGUA GALEGA .
Nas portas dunha nova etapa lexislativa, o Consello da Cultura.Galega estima oportunas algunhas i:onsideracións sobre a situación do
idioma galego e a necesaria política de nonnalhación lingüística.
,

-

4

Primeiro, porque·a lingua é o noso máis claro sinal de afumación colectiva, "verdadeiraforza espiritual que lle dá unidade in¡erna á
nosa comunidadt", tan necesitada de valores de seu. Segundo, porque no principio dunha nova ·xeira lexislativa, logo das p3sadas
elecións.do 17-dC decembro; cómpre establecer agora novos obxetivos e pautas de actuación para progieSar na recuperación deSes
valores propios, ségundo o espírito do &taturo .de Autonomía e a Lei de Nonnalización Lingüística unanime.mente aprobada no
Parlamento ¡le Galicia.

Vcm máis de seis anos desde a aprobación da devandita Lei e -as sÜas liñas ~ actuación e obxetivos seguen estando vixenres, aínda ,que
tamén en moitos aspectos penclentes de aplicación.

CONTRA APASIVIDADE
O proceso de nonnalización lingüístic~; que.é wt dos obxetivos culturais e políticos ·do Estatuto de Autonol!lÍa de Galicia (artigo 5),
sofre dun tempo a esta parte un esmórecemento progresivo que, na práctica, por pasividade ou falta de-iniciativas, é paralización e
retroceso. En tcido caso, coa5 medidas e os medios de qué actualmente dispón, a polítia lingüística que ata agora se estivo a
desenvolver am• clan\mente insuficiente para I~ avances na recuperación do idioma.
Iso veñen demostrando non só as observacións particulares_.e as infonnacións que eS"te Consello recolle en distintos ámbitos sociais,
senon estudios parciais realizados nos últimos tempos sobre a situación da lingua en diversas áreas: Universidade, ensino non
universitario, Igrexa, Administración, Medios de Comunicación, etc., (algúns deles xa publicados e outros en proceso de elaboración)'
e mesmo denuncias de sectores sociais óu grupos sensibili7.ados (Mesa pola Normalización Lingüística, Asociación de funcionarios,
colectivos·profesionais, sindicatos, agrupacións pedagóxicas;akiacións de pais e profesores).
·
.

e ós claustros coas familias, aumenta nos alumnos a confusión e as dificultades para unha correcta aprendizaxe da lingua, devalúa o
seu status e introduce niveis de polénpca difíciles de asimilar e que, en todo caso, deberían.lratB{SC noutros ámbitos científicos e
institucionais, nunca na base escolar.
. b) Medios de comunicación de lllllSU
Os medios de comunicación teñen un importantísimo papel no proceso de normaliz.ación lingüística. Cómpre, pois, unha política
coordenada por parte da Administración para que as accións de estímulo e uso do idioma vaian máis ató do ámbito elClusivamente
educativo.

A creación dos medi9s.de comunicación dependentes da Administración Autonómica (Compañía de Radio e Televmon) v~n
xustificada moi especialmente por seren organismos ó servicio do proceso de nonnali.zación da lingua e da cultura galegas. o.que lles
dá ruón de ser. A Lei de Normalización Lingüística (Tíbllo IV) advirtc "o galego será a lingua usual nas emisoras de rOOúJ t
televisión e nos demais medios de comunicación social somttidos a ;restión ou competencia das. institucións da Conwnidadl
Autónoma" (artigo 18).
A creac.i.PP destes medios foi un paso moi importante na valoracióo social da lingua. Pero cómpre unha maior atención ós programas e
ó uso que os profesionais fan do idioma diante das cámaras e os micrófonos, pois eles son os modelos de referencia lingü00ca que
unha boa parte da sociedade ten. Non sempre o coñecemento e uso do galego ~ medíos públicos é o axeitado, froito de demasiadas
improvisacións e urxencias; a capacitación lingüística dalgúns destes profesionais é deficiente, os medios técnicos e a autoridadc dos
Departamentos de Asesoría Lingüística son moi cativos, e a formación dos periodistas, dobradores, actO\CS, presentadores, guionistas e
locutores debería recibir atención preferente.

Un profesional dÓs Medios de Comunicación públicos debe ser moi consciente de que parte desa profesionalidade reside no
coñecemento, estudio e adecuada utilización do idioma, que é a súa primeira ferramenta de traballo, e responsabiiidade da
A necesidade dunha política lingüística axeitada ben dotada de medios e dirixida ó conxunto da sociedade é tanto máis .
-.-n.-·v--~
dirección deses Medios é esixir que se cumpran os obxectivos principais para os que foron creados: a normalización da
evidente canto que o galego é, constitucional e xuridicamente., a "lingua propia.de Galicia" (Estatuto de Autonomía.
4L ~ \.,;;
cultura e da lingua de Galicia, estimulando un mellor \ISO da mesma e fomecendo a estes profesiooais das axudas
Artigo 5,1 ) e, polo tanto, compromete na súa recuperación e uso ós nosos gobernantes e institucións.
~
~~
necesarias para dominala axeitadamente.

'Q

•••

Di o devandito artigo no seu parágrafo terceiro:

A~
:"'

-

Cómpre estimular tamén a iniciativa privada.. Unha política lingüística debe contemplar moi especialmente
os Medios de Comunicación públicos, pero asesorar igualmente a concesión daquelas novas licencias que
•• •
dependen da Comunidade Autónoma (creación·de novas emíSoras de radiO) primando e estimulando as
que garanten o uso preferencial do idioma. Galicia precisa de medios de comunicación propios, con ...
capacidade de producción propia e ó servicio dos seus intereses e da súa idcntidade, pois esres medios
configuran decote a identidade do país e os modeJos dominanres de coocim:ia cidadá.

l-f' •

Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas (galego e ctistelán) e
potenciarán o emprego do galego en tódolos planos da vida pública, cultural e infq¡mativa, e disporán
os medios necesario$ para facilitar o seu coñecemento. (Estatuto. Artigo 5,3)
Existe, pois, un obrigado mandato de defensa e uso ~ lingua galega que debe concretarse nunha eficaz,
coherente e ben dotada política de nonnalización.

Ji ..

~

O,idioma gakgo, secularmente marxinado e ,fctima dwi longo periodo hi•órico de asoballamenlo e
devaluación social, precisa duo esforzo com~ e dunha política claramente positiva de recuperación que,
~_,
coordenada dende as nosas institucións de gobemo, nos poña nas portas do século XXI con capacidade para lles
~
facer frente ós avances tecnolóxicos e ás expectativas da nova sociedade que se anuncia. o seu·uso non~ quedar.
reducido a lingua 'litúrxica nos actos oficiais, lingua-símbolo, lingua de cultura ou marca fonnal de identidade, como o
gaélico en Irlanda ou o latín medieval. Só a partir do seu uso pleno e nonnalizado en tódolos ¡ímbitos da sociedade, en todo
momento e lugar, terá sentido a súa existencia, po,is ela é, ó cabe, código de comunicación e de expresión colectiva dos homes e
mulleres deste país.
Os poderes públicos teñen a obriga moi;al e o mandato estatutario de garantilo.

GAÑAR ESPACIOS
Tres son os ámbitos nos que, establecendo unha racional políticl\ de prioridades cómpre-reforzar nestes momentos a acción de uso e
normalización do idioma galego: o ensino, os medios de comti..'licación de masas e a administración.

a) o ensino
Foi neste ámbito no que se fixcron máis esforzos inicia is, pero dun tempo a esta parte tamén é ne! .no que se detecta unha maior
pasividade.

A devandita Lei de Normalización (título IY, artigq 19) di que ·o Gobtnw Galtgo pre.stará apoio
económico e material 6s medios de comunicación non incluúios no artigo anltrior (os de carácter
privado) qut empregutn o galega dun .llito habitual e progresivo". Son moi importantes os estímulos á.\
iniciativas de base, empresariais e particulares, que conforman o tecido social do país, coa ateoción
preferente a aquelas que incorporeo a nosa lingua á nova tecnoloxía da comunicacióc de masas (vídeo, cine,
etc.) oo fome7.all ~ material o ámbito familiar e fular, tail necesitado destes apoios.

O terceiro ámbito preferencial nunha xerarquización de prioridades de acción lingiií.stica é a Administración Pública: as dissintas
administracióos" tal como se contempla tamén na Leí de Nonnaliz.ación antes citada: Gobtrno Galega e a.s Corporacións L«m.s
dentro do seu ámbito fomentaTán a normalización do uso do galtgo nas actividades mtrean1f.s, publicil~. cwltwai.s, aJOCialiva.s,
deportivas e outras" (fítulo VI, artigo 25).

"o

A Administración é o exemplo e o espello lexitimador do uso da lingua diante dos falantes, polo qu~ lea tamén unha grave
responsabilidade.-Non é só a declaración oficial dos altos cargos senón, sobre todo, ll práctica diaria dos funciooarios, a existencia de
documentación e formularios, etc., o que pennitirá un avance na valoración e uSo da lingua. E esta é responsabilidade de Administracióo
Autónoma'e das Administracións Provinciais e Locais, onde -agás contadas exccpcióos- os avances de uso do idioma soo moi cativos e,
en moitos casoi, os Servicios de Normalización Lingüística, canelo existen, teñen carácter ornamental.
Animamos, pois, todo tipo de iniciativas para a capacita¡;ión do funcionariado, que na teoóa e na práctica deberá demostra.c en Lodo
momento as súas capacidades para expresarse na lingUa de Galicia, e así debe conside~ na Leí da F'WlCión Pública. A Lei de
Normalización Lingüística di no seu Título VI, artigo 24, que "A Escola Galega de Administración Pública tncargarase da formación
dos funcwnarios afin de que poidan usar o galego Ms términos establecidos pala presente lei" e engade que "O dominio das linguas
galega e cascelá será condinón necesaria para obter o diploma da Estola Galega de Administración Pública".

A falta de seguimento dos programas por parte da Administración fai ,que en íl!Jmerosos centro se l.ncumpra a lexislación e as
disposicións académica&da propia Consellería. lsto é especialmente notable na incorporación ila Iingua galega a outras disciplihas
ou materias (Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, etc.), incorporación que no seu día foivalorada moi positivamente por razóns
·sociais e pedagóxicas e que só se leva á pr~ctica en moi baixas porcentaxes, absolutamente insuficientes.

Un funcionariado galego, ó servicio da nosa sociedJde e das súas institucións, debe considerar como esencial á súa propia condición o
coñecemento e uso do idioma, e os Poderes Públicos así deben valoralo e potencialo.

A lingua galega non pÓde ficar reducida a ser unha.materia máis nos programas de estudio. !so equivale a darlle o mesmo tratamento
ca a un idioma estranxeiro no seu país. Así é como a están recibindo nestes momentos a meirande parte dos nosos nenos e mozos en
idade escolar: as nova.s xeracións.

Parte da Administración Públi~a é tamén a administración periférica do ~lado que, por estar ó servicio dos cidadáns galegos, ten a
obriga de asumir tamén o uso da lingua e os valores culturais de Galicia, de acordo co artigo 3.3 da Constitución, que di: "A riqutza d4r
distintannodalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural qut será obxtcto de t.specinl mptto e protección".

Recomendamos a netesidade dunha política clara de progreso no uso do gaiego como lingua vebicular nos programas de
.-estudio, estimulando e fonnando didácticamente :is profesores, traballando cos pais e cos alumnos, dotaQ<io de medios técnicos e
, .· económicos as aulas e as bibliotecas, apoiando a publicación de inaterial pedagóxico e primando moi especialmente as iniciativas de
base, Sería moi útil a creación.dunha liña didáctica para o profesorado que poida estudiar accións, sistemas de traballo, pedagoxía,
' etc., cara a unha mellor preparación dos ensinantes, recollendo iniciativas, ¡lotenciando encontros e seminarios, e sumando tódQlos
esforzos e ideas para unha planificación xeral coordenada dende os estamentos docéñtes.
•
Este Consello considera moi importante o cumprimento dos artigos correspondentes da xa citada Lei de Normaliución Lingüística
- tocante, sobre todo', ó dereito que teñen os nenos a "recibir o primeiro ensino na súa lingua maierna" (Título m, artigo 13) para o que
o ~obemo está obrigado a arbitrar ."as medidas necesarias parafacer efectivo este dereito". Pr\:ocupa que se continúe escolarizandú ós
aenos galego-falantes en castelán nestas etapas, contradicindo tódalas recomendacións futern:acionais ó respecto (vid. Xosé RubJf
Modesto Rodríguez Neira "O galego no ensino público nón universitario''.. Ed . .Consello da Cultura Galega) e que non se ammxen
1
r .posibilidades para que esta disposición se curnpra.
Na devandita Lei de Nonnalización explicítase (Títúlo III, artigo 14) que "As autoridades educativas da Comunidade Autónoma
garantirán que áremate dos ciclos en que o ensino do galega é obrigatorio, os alumnos coñezan este, nos seiis niveis oral.e escrito,
en igualdade co castelán".
A~t~ ~lítica/educftiva e ~~ística non só non consegue nada dist~ senón que e~tá a,m~strar un claro retroce~ na capacidade de
uso do 1d1oma·e na sua valorac1on entre o alumnado, tal como o reconecen os propios tecmcos encargados de calificar as probas de
selectividade e in~ na Universidade.
·
·

d~

Córilpre unha maiÍr.dotaéión mediosíe<;ohómicos para o desenvolvemento da política lingüística no ensino, unha definición clara
de obxectivos a tufto e medio prazo, fonnación específica dos ensinantes nas Escolas de Profesorado e mais dos profesionais en
· exercicio, seguim¿nto dos programas por parte da Administración e, ó mesmo tempo, unha acción eficaz noutros ámbitos sociais, para
que a lingua non,pareza un problema exclusivamente cul.tural ou educativo.
·
·
Especialmente preocupante parece a este Consello a existencia de varias ortografías no ensino e a pasividade da Administración diante
delas, habendo como hai unha norma oficial que debe ser aplicada. Esta situación, que en moitos casos enfronta ós profesores entre si ·
i

.

·

UNHA NOVA ETAPA

Unha nova e necesaria etapt no proceso de normalización lingüística capaz de actuar coordenadamcnte a1omenos neslcs tres mnbilos
sinalados esixe unha maior dotación de medios técnicos, económicos e hwnaoos, obxectivos concretos, talante aberto e non excluíntc
· dos sectores sociais activos a pro! do uso do idioma e, necesariamente, llll tra1amenlr fuÍlciooal e orpnico distinto dos CSWDcnlos
encaigados do seu deseÍio e exCcución.
Parece cada vez máis necesaria unba.reestructuración do actual organigrama da Xllllta de Galicia para que a política lingüicllica deixe
de pertencer a unha área concreta (a Coosellería de Eduéación) e pase a inc.idir no cooxunto da socicdade, ou scxa: no CMxwito da
administración Galega, non só no ámbito educativo.
Como ocorre.noutras Administracións con problemas seme!lantes ós nooos, 1 R,lanificld6n da polita tinp&dca f ll¡o que compete
e ldúá ~re.todo o corpo social e como 111 debe ser coottmplada orpnicammte. Asúa actual consideración c0mo Dirección Xcnl
dentro da..Consellería de Educación reduce considerablemente a súa ~idade de acción e os seus presupostos, e contempla o idioma
como unha cuestión exclusivamente cultúiai ou ~. o que equivale a acurralalo nun gueto e coutar as posibilidades de planificación.
Precisase, ccrtameote, dunha acción especifica e seguramente preferencial no ámbito educativo, cunha oficina propia; pero a acción

política debe-dirime·ó conxunto da sociedade e, como tal, debe estructUrarsc xerárquicamente.
A lingua é un valor colectivo, un patrimonio común que debe unir, motea enfrontar ós cidadáns. A reálidadCSoc:iolingüística do galego
pennite unha acción eficaz e non discriminatoria a prol do uso da lingua en tódolos ámbitos sociais, pois a inmensa maioría da nosa
poboación a entende e unha alta porcentaxe é quen <!e falala sen grandes dificultades. lsto permite e unha política activa e xenerosa que .
debe interesar e ilusionar ó conxunto da sociedade.
Só o uso prestixiado do idioma en tódolos ámbitos sociais, a coherencia das nooas institucións na súa defensa (Xunta, Deputacións e
Concellos), a dotación de medios piesupostarios axeitados e unha política educativa eficaz para o seu coñecemenlo por parte de todos ·
(principalmente pensando nas novas xeracións) logrará superar os nosos vellos atrancos e inhibicións e a Siía ansiada recuperación. Ela é
a marca máis significativa da nosa condición de.galegos. ·En Santiago de Compostela. Xaneiro de t99o.

CONSELLO DA CULTURA GALEGA
I

.-

.

·

-

·.GALIZA-E·MUNDO

ABOBATDBA

15

~~~~~~~~~~~~~~~.,..--'--~~~-11111111m111111~~~~-=--~~~~~~~~N_º4_27_-_5~PE_A_BR_iL_D0~19~90~
· ~-

Q SALVADOR TRAS.A DERROTA SANDINISTA

enon permitir que.nos illen e lograr unha ampla concertación nacional'
Sáenz Varela, .da comisión político-diplomática da FMLN

'A gran preocupación d~ FMLN

Mig~el

Metémonos de cheo na situación interna de O Salvador. Xirando arredor deste amplo modelo está ·o tema da conversión
da FMLN e partido político e a
sua participación en eleicións.
· Pero a FMLN non plantexa a so".'
lución- do conflito -salvadoreño
somente á luz do · desenvolvimentO dun evento eleitoral. Isa é
unha parte da solución política
negociada. Mai.s pra chegar á
realización de eleicións é preciso
concertar acordos éo governo
que garantán o exercício da democrácia en O Salvador, como
por exemplo reformas á Constitµción Política, adiarito do proceso elito.ral, reformas ao código
eleitoral. Se estes acordos son
cumpridos -son cumpridos,
digo, non abonda con asinar os
acordos,-, a FMLN converterase nun partido político e .aliado
con outras forzas políticas e sociais, participará no evento eleitoral.
Vostedes veñen de declarar unilateralmente unha série de medidas que contribuen ao desescalamento do conflito. Estase
no limiar dun novo proceso ne- gociador. Que circunstáncias
concorren nel para pensar que.
non vai rematar en fracaso
como os anteriores?
,
A'dóra estamos nunha situación .
de moito interese e con boas
perspectivas, que son as de que
o noso proceso de diálogos e
-negociación se desenvolva no
marco da ·oNU, coa participación do seu secretário xeral.

• ANDRÉ CABANAS

México é un dos países
que ten apostado ma.is '"
decididamente. Por unha
solución negociada
conflito en O Salvador. Na
sua capital federal
entrevistamos a un dos .
principais dirixentes
políticos da guerrilla:
Miguel Sáenz Varela.
Sáenz, médico de
profisión, membro da
Comisión Poi íticoDiplomát_ica da FMLN,
analisa a situación do
Salvador tras a derrota
eleitoral do sandinismo.

ªº

Os resultados eleitorais en Nicarágua van ter unha grande repercusión na área Centroamericana. Como analisa a FMLN a
derrota sandinista e as consecuéncias próprias para a
FMLN?
Coido que o primeiro que hai que
plantear é que o sucedido foi
unha derrota eleitoral da FSLN.
Non podemos talar dunha derrota da Revolución Sandinista, senón dunha derrota eleitoral . É
evidente que xa os compañeiros
sandinistas van-se preocupar
para que non se revirtan as conquistas revolucionárias. Tampouco podemos minimizar esta derrota eleitoral, pois ten unha
grande importáncia para todo_s
os movimentos de liberación do
Terceiro Mundo.

,
'E-EV-ID_E_N_T_E_O_ _
POUCO INTERESE
QUE HAI POR
AMÉRICA LATINA'
No caso da FMLN apresentouse unha tese na que o naso proceso depende totalmente de Nicarágua. Nós xa dixemos. arreo
que a nosa Revolución logrou
estabelecer unha rede de relacións internacionais moi ampla,
que agora nos permite encontrar
saídas ás dificuldades que se
apresentan na rexión . De certo,
seria falta de seriedade e irresponsabilidade se dixésemos que
de parte dos compañeiros sandinistas non houbo cooperación.
Houbo cooperación ao princípio
en armas e lago en apoios políticos que terán dificuldades, perb
que por esa rede de relacións internacionais que ternos estab~e
cido, sabremos superar.
Despois das eleicións en Nicarágua moitos están a perguntarse cal é o futuro da loita armada
e das alternativas revolucionárias na América Latina.
Os sucesos de Nicarágua non
nos poden facer pensar que a
loita armada xa non ten espácio,
pois isa ven determinado palas
condicións próprias de cada
país. Nós, a FMLN, ímolo demostrar en O Salvador, e ímolo
demostrar na prática concreta. A
loita armada segue a ter validez
porque é a forma que elixen os
pavos cando as outras formas
de. loita, as formas non armadas,
rion teñen espácio e nesta via
irnos teim~r no noso país.
Mais, ten posibilidades reais de
s.obreviver un proxecto qve non
vai ser aceitado polos EEUU?
A verdade é esta; calquer .mode-

Para a solución política, ª"
nasa Frente toma a decisión de
pór en prática medidas orientadas a xerar condicións favorábeis para abrir a mesa de negociacións. Estas medidas son a
suspensión . da sabotaxe ao
transporte, ás comunicacións,
entre outras. O secretário xeral
· da ONU valorou positivamente
· estas medidas, e emitiu un comunicado recoñecendb esto.
Nós dicemos que o governo
está abrigado agora a dar medidas recíprócas que amasen a
sua dispo_sición· de levar adiante
en un
proceso negociador real.
~ Esas medidas en que poderian
a: consistir? Coidamos que seria
favorábel a suspensión do esta~ do 'de sítio; o fin da represión
~ contra dirixentes e organizacións
sindicais; darlle continuidade á
investigación no asasinato dos
cellada a sectores fascistas do
sacerdotes xesuítas, a liberación.
exército, dificilmente poderá endos presos políticos, respeitar o
contrar unha insertación no naso
direito
de libre organización. O
proceso.
Governo ten unha gran cantidaNós entendemos que un mode de posibilidades para respon- ·
delo· que semente dea resposta
der reciprocam1;mte ao naso xesaos sectores revolucionários e to e criar condicións para a ·nedemocráticos, pode ficar 111ado, e gociacións.
esa é unica das grandes preocuCo mapa político centro-ameripacións do FMLN, non permitir
cano case totalmente deseñado
que nos illen.
- a falta das eleicións en GuaSe nós logramos unha- ampla
concertación nacional, seríalle
moi difícil ás forzas reaccionárias
norte-americanas ir contra o
LOITA ARMADA
noso proxecto.
SEGUE ATEA
Ten influído neste modelo a
evolución da situación interna- VALIDEZ. CALQUER
cional?
MODELO QUE
É evidente. Nós entendemos a PLANTEXEN OS
nova situación internacional que
POVOS CENTROse plantexa, que data xa duns
AMERICANOS PARA
anos, e agora é moito máis clara,
cos novas ' termos de intercámLOGRARASUA
bio, o proceso de distensión, a
LIBERACIÓ---N"-"V'-'--A"--1S_E_R_
Europa do Leste, o tema alemán
ATACADO E
agora, e todo isa influe na rexión
centro-americana e. en nós que
REXEITADO POLOS
asimilamos e aprendemos de toESTADOS
UNIDOS'
das esas experiéncias.

g

'Q PROCESO DE
DIREITIZACIÓN NA
REXIÓNÉ EVIDENTE.
NÓS ESTAMOS
CERTOS DE QUE
ESTE PRIMEIRO
MOMENTO PASARÁ-,
lo que planteen os povos centroamericanos para lograr a sua liberación vai ser atacado e rexeitado polos EEUU. Para que os
EEUU non se plantexen atacar,
bloquear, agredir, necesitarian
que fose un modelo ao servicio
dos seus próprios intereses.
Mais, obviamer:ite, as forzas revolucionarias traballamos necesitamos por en pratica en O Salvador un modelo económico, político e social que de·resposta ás
neceslpJ~des máis sentidas dos
diverso~\ sectores nacionais que
sofrena crise en O Salvador. ·E
aqui incluírT)OS á empresa privada, se ben é .certo que sectores
como a alta burguesía, moi ven-

'fi..

temala- configúrase un panoram hostil ás fo~s revolucionárias, en especial á FMLN
Nós analisamos que o p!"oceso
de direitización na rexión é evidente, e isto esta emarcado na
política exterior que para Centro"."
américa ten definida a administración Bush. Eles manexari a
idea de que a derrota eleitoral da
Frente .Sandinista é a expresión
clara da derrota para as posibilidades das revolucións na rexión.
E xa hai sinais, evidéncias dun
endurecimento dos .sectores
máis reaccionários de Centroamérica, que para ser máis precisos hai que nomealos como
sectores .fascistas, e que concre.tamente en O Salvador tratan de
pór obstáculos ao proceso de
solución negociada do conflito
que está a se desenrolar.
Porén, nós estamos certos de
que este primeiro momento pasará e axiña van ter que modificar a su~ posición. lsto é asi porqtJe en O Salvador hai un proceso de acumulación no terreo político, no terreo militar e .no térreo
diplomático que opedece a situacións internas próprias do
noso país e que ao remate vai
ser o, que se impoña.

'ESTAMOS
DISPOSTOS A
PARTICIPAR NUN
.PROCESO
· ELEITORAL'
Os acordos rexionais de .Esquipulas e . Tela quedan lonxe,
logo?
Eses acordos non son para nós
o iñáis axeitado, porque non estabelecen os mecanismos non
dubidamos que estes acordos
poderian ser manexados, e trataria a administración norte- americana de manexalos en función da satisfacción dos-seus intereses na rexión. ~
No caso da FMLN, temas unha
dinámica estabelecida e pensamos que hai que dar impulso ao
positivo que estes acordos te,..
ñan.
Miguel Sáenz, coñecedor polo
miúdo da situación do seu país,
é tamén especialista en temas
internacioriais. Despois dunha
viaxe por cinco países europeus
do 13 de Febreiro ao 14 de Marzo analisou-nos o caso salvadoreño nun contexto mundial moi
centrado na Europa do Leste.
"Eu penso que Europa Ocidental ten seu corazón e a sua mi- .
rada pastos na Europa Oriental,
e isto é lóxico, por história, por
relacións. -e outros factores. E
evidente o pouco interese que
hai por América Latina; quizá se
está chegando á conclusión de
que nós, os europeus ocidentais
~os preocupemos.· de Europa
Oriental e que América ' Latina
quede para outros. Mas se analisamos ben quen son eses outros, a resposta é clara: os Estados Unidos de América. Vaise
definindo unha situación na que
Europa non_se quer complicar co
seu aliado do Norte e déixalle o
camiño libre en América Latina.
E se algun país de Europa Ocidental ten aigun interese mínimo
por alguns · países de América
Latina, é moi probábel qu& sexan ·
pala miña orde de prioridade:
México, Brasil, Arxentina e Chile.
Ao resto de América Latina, que
o
Deus a colla confesada.
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'A verdadelra guerra fria .ainda non rematou'

Noam Chomsky

construir Alemaña e Xapó.n coa sua
periféria. Propiciaban unha recupe- _ ración dos inimigos que xa non
eran antagonistas senón subordinados, poder.es periféricos situados dentro do marco dominado
polos Estados Unidos. As sociedades industriais necesitaban un
arrabald_
o que explotar, que é o
que hoxe chamamos terceiro mundo. Segundo o qepartamento de
Estado, _
este arrabaldo teria que
cumprir as . suas funcións como
fonte de recursos 1 de mercados e
de man de obra barata para Europa, para o Xapón e para os Estados Unidos.

'!{ ~UERRA FRIA
• DANIEL NASSIM

O profesár de· linguística da
Universidade Tecnolóxica de
Massachusetts, coñecido
como .un· dos principais
escritores radicais
· norteamericanos e
· implacábel crítico do
imperialismo desde a guerra
do Vietna'Tl-, non ere que a
. Guerra fria teña rematado.
,=;-....- ·~: Unha d.as partes chama·a
.·:·· reconciliación, pero-a outra
·.>;. non, porque a Guerra Fria
.. ~- fqi .sobre _todo un arma. dos
{ Estados Unidos contra ,do.
'" . Terceiro Mundo.
,

A división entre os bloques do TAMEN ERA UN
Leste e do Oeste foi o marco das . SISTEMA PARA
relacións internacionais durante ..
coarenta anos. Que implicación MANTERA
lle parece que pode ter o fin da PREMINÉ_N_C-IA_E_O~Guerra Fria?
CONTROL DOS
No primeiro quero explicar o meu
conceito da Guerra Fria, que non ESTADOS UNIDOS
coincide co habitual. Os Estados SOBRE EUROPA E O
Unidos saen da 11 Guerra Mundial, XAPON, QUE ERAN OS
como a primeira poténcia do mundo. O seu primeiro obxectivo foi re- RIVAIS PRINCIPAIS'
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.'Os ESTADOS UNIDOS
E A EUROPA
OCCiDENTAL
DEFENDEN A
.tJLTRANZA O
MERCADO LIBRE PARA
OS PAISES QUE
QUEREN EXPLOTAR.
NON SELLES PASARIA
POLO MAXIN ACEITAR
FRONTEIRAS-ABERTAS
AO COMÉRCIO NA SUA
PRÓPRIA CASA'

•

~

Claro que estaba o problema da
Wnión Soviética. Primeiramente,
porque a Unión Soviética quedaba
como unha illa dentro deste sistema pésie á sua condición de terceiro mundo explotábel. No segundo lugar porque ainda que a URSS
non era unha poténcia económica,
tiña unha capacidade militar de primeiro orde. Tamén conservaba
unha excelente imaxe polo papel
desempeñado na batalla contra do
Nazismo. Xente coma Eisenhower
advertían contra da agresión ideolóxica procedente da Unión Soviética. lsto era o que realmente tiraba
o sono do Ministério de Relacións
Exteriores Británico. E non é que
pasasen medo pensando que a
Unión Soviética poderia lanzar
unha invasión sobre Fráncia. Mais
ben era a capacidade que a URSS
tiña para apoiar movementos de
base e sindicatos.
No terceiro lugar, a Unión Soviética converteuse en forza disuasora
da poténcia norteamericana. Como
poder global, os Estados Unidos
interveñen en zonas nas que non
conta con superioridade convencional. lsto encerraba un perigo:
que a intervención do Terceiro
Mundo resultase finalmente nunha
confrontación co super-poder. O
poder soviético convertiase nun disuasório e a sua intervención ocasional aseguraba a continuidade de
grupos ou estados que os nordeamericanos ameazaban na sua existéncia. O antagonismo tiña unha
base real.
Pero esta non era a función principal da Guerra Fria. Para a Unión
Soviética, a Guerra Fria foron os
tanques, foi Berlín e Budapest,
Praga e Afganistán. No plano interior significaba o establecemento
de certo sistema de poder militar e
burocrático. Para os Estados Unidos, a Guerra Fria significaba ínter-

'Qs ESTADOS UNIDOS
ENTENDERON A
GUERRA FRIA
DURANTE TODOS .
ESTES ANOS COMO
UNHA GUERRA
CONTRA O TERCEIRO
MUNDO E TAMÉN
COMO UN MECANISMO
PARA CONSERVAR A
PREMINÉNCIA SOBRE
OS SEUS RIVAIS DO
MUNDO INDUSTRIAL'
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plot~r. Non se lles pasaria polo mavención e subversión en todo o
pital trascenda o Estado. A General
xín aceitar fronteiras abertas ao
mundo. Na esfera interior, implica. ANTO A EUROPA
Motors, por exemplo, obtén ·unha 'KENNAN, QUE FOI UN
comércio ria sua própria casa.
ba o establecemento dun estado COMO O XAPÓN E OS
parte fundamental dos seus bene- DOS PR
fícios cos investimentos no extran- ·
INCIPAIS
industrial · que obrigaba ao pago
As sociedades industriáis que desxeiro e procura de cote mari , de ARQUITECTOS DO
dos custes da indústria.da alta tec- ESTADOS UNIDOS
tacaron através da história connoloxia através do sistema do Pen- TEÑEN UNHA
obra barata en calquer recanto do . .. SISTEMA DE
temporánea foron sempre protemundo. Con todo o governo dos
tágono. A Guerra Fria tamén era un
cionistas e o do libre mercado é
Estádos Un.idos asegúralle as sub- POSGUERRA DESDE
sistema para manter a preminéncia ENTIDADE MOITO
unha trécola para coartar os proe o control dos Estados Unidos so- MENOR QUE NO
vencións públicas necesárias para 1946, DEIXOU ESCRITO
gramas sociais. O FMI non percura
bre Europa e o Xapón, que eran os PASADO. BOA PARTE
pagar os... seus cu.stos, _ao temp~ DAQUELA QUE
outro fin que impoñer ao terceiro
rivais principais. Pero este sistema
, BEDA EXTERIOR que pon aos seu dispar.a forza mimundo estruturas de libre mercado
DA
DE
litar para afastar do camiño a quen COMPRIRIA RODEAR
non desapareceu. Unha das partes
que as sociedades industriais
renunciou á sua participación pero · DOS ESTADOS UNIDOS se queira interpoñer nos desígnios CUN BALADO
avanzadas
non tolerarían: nen nun
da General Motors. Polo tanto es- ALEMAN-~A-'O~C:;______
a outra non. Os Estados Unidos TEN A SUA ORIXE NAS
'
tas empresas trasnacionais depen_
CI DENTAL chisco. .
entenderon a Guerra Fria durante
EXPORTACIÓNS
den
sempre·dun
Estado
que
as
dePARA
PONELA
A
SALVO
todos estes anos como unha gueUn futuro sen ameaza
rra contra o terceiro mundo e ta- =R.,....EA=-=--=L--=-IZA~D::--::A-=-=S~P=O~R_;;_____ _fenda, ainda que as C<?US~s suce- DA IN.FLUÉNCIA
~ . · · -soviética
mén como un mecanismo para -FIRMAS NORT&
d!3n dunh~ - to~ma cuahtat1vamente SOVIET,ICA'
diferente a decada de 1930. Por _ _ _ _.....::::..;.___;__
· _ _ _ _ __
Que implicacións terá a desapari-.
conservar a preminéncia sobre os
ción da ameaza soviética?· ·
riba, todos eles entanden que unha
seus rivais do mundo industrial. AMERICANAS AOS
Algo asi como unha forma de orga- ESTADOS UNIDOS
guerra é simplemente impensábel,
A resposta inmediata foi dice·r que
nización social interna. Esta situa- DESDE O EXTERIOR'
- porque suporia o final para todos. represora que podia segurar a con- · a política de Gorbachov estaba
ción mantense e por iso digo que
No tocante aos últimos aconteci-· tención do pulo radical-democráti- causando graves dificuldades no a Guerra Fria non rematou.
mentos en Europa, ainda que · o co da Resisténcia á vez que re'- orzamento militar nort'eamericano.
Claro que hai diferéncias. O feíto
governo Bush oi~ifestouse a prol <construia a orde conservadora, in- Pero isto ten unha compensación:
de que a Unión Soviética se retire, da dos setenta parecia cla~o que o da reunificación alemá, non pare- cluindo nesta aos colaboradores que Washington pode utilizar o seu
sequer temporalmente, significa mundo evoluia cara a un sistema ce que a caida do muro de Berlín do fascismo. A "OTAN non foi outra · exército con moita máis liberdade
cousa. O caso é que xa non se no terceiro mundo porque a forza
que as intervencións militares .nor- de poder tripartito. A Unión Soviéti- lle dese alá moita alegria.
pode seguir pretendendo que se de disuasión soviética desaparece.
teamericanas requiren unha argu- ca xa non é o rival principal dos Esvai producir a invasión de Europa lsto é o que Elliott Abraams, vicementación propagandística dife- tados Unidos, pero Europa e o Xapolo Exército Bermello. É o mesmo secretário para Latinoamérica,
rente. Por poijer un exemplo, hoxe pón si.
caso que o da invasión de Pana- dixo, co gallo da ocupación de Paintervencións como as de Granada
e da República Dominicana xa non Que implicacións preve para a 'SE TODO ISTO TIVERA má: non se pode convencer a nin- namá. Cando xornais coma o Wasguén de que se trata de evitar o hington Post talan do novo pensase poderian xustificar coa léria da ameaza do Xapón e da Alemaña?
SUCEDIDO HAI
perigo ruso . ..
ameaza rusa. A invasión de Pana- Se todo isto tivera sucedido hai
mento de Gorbachov están a penCUARENTAOU
má foi a primeira invasión nortea- coarenta ou cincoenta anos, agora
sar que os Estados Unidos podaOs
Estados
Unidos
cambiaron
mericana en moitas décadas non teriamos unha guerra mundial. CINCUENTA ANOS,
nos últimos meses a sua oposi- rán atacar os obxectivos que queiacompañada da xustificación clási- Pero agora non hai guerra por duas AGORA TERIAMOS-ción
á URSS, pola defensa de . ran sen a interferéricia soviética.
ca do perigo soviético. O esquema razóns principais: A primeira é que
pero ultimamente pa- Os líderes norteamericanos apare- ~
GoFbachdv,
UNHA
GUERRA·
de xustificación foi totalmente dife- a internacionalización do capital é polo docu- cen agora moito máis. seguros de
recen
moi
interesados
rente. A desaparición do factor di- moito maior que daquela. Tanto MUNDIAL'
mento
Z,
no
que
se
argumenta si. Xa consideran a posibilidade de
suasório soviético deixa máis es- Europa como o Xapón e os Estado "recuperar" Cuba para o seu sisteque
seria
interesante
a
retirada
pácio de manobra aos Estados dos Unidos teñen unha entidade
ma, porque confian en que Gorbaapoio
a
Gorbachov.
Considera
Unidos, segundo ven de dicer o moito menor que no pasado. Por
chov non mova un dedo para deque
esta
proposta
poderia
cbegar
,
Todos
os
paises
socialistas
se
exemplo, boa parte da débeda exDepartamento de Estado.
fendela. Claro que se enfrentan a
terior dos Estados Unidos ten a comportaron hipocritamente sobre · a se converter en realidade?
outros impedimentos: un deles é a
este
aspecto,
en
especial
os
E~ta
O documento Z é como unha
sua orixe nas exportacións realizadecadéncia dos Estados Unidos a
das por firmas norteamericanas dos . Unidos. A primeira mención moda. Desde o ponto de vista inte- respeito de Europa e o Xapón.
FEITO DE QUE A
que
eu
lembro
é
a
de
George
Kenlectual
é
_
despreciábel.
O
seu
autor
aos Estados Unidos desde o extetJNíóN SOVIÉTICA'SE
rior. Esta interación do capital in- nan que foi un dos principais arqui- é un historiador soviético resentido
que ve en
ternacional
crea un sistema dife- tectos dos sistema de posguerra que interpreta todo
RETIRA, SIGN~FICA QUE rente. O capital
'/!\OTAN SERVIA PARA
depende do poder desde 1946. Deixou escrito daque- Ocidente como comunista. É o
AS INTERVENCIÓNS
concreto de cada Estado para as la que compriria rodear cun balado masmo que pasqba cos sovietóloIMPOÑER
UN SISTEMA
condicións financeiras, asi como Alemaña Ocidental para poñela a gos anglo-americanos que coas
MILITARES NORTESOCIAL
SOBRE
TODA
para o mantimento da forza de tra- salvo da influéncia soviética. Claro suas anteolleiras libarais e radicais
AMERICANAS
que
non
se
referia
a
un
balado
de
consideraban
a
Stalin
como
un
liEUROPA NO QUE A
ballo etc., pero moito menos que
pedras e perpiaño, pero a metáfora der democrático.
.
REQUIREN UNHA
no pasado.
~G~Z.'\ n1= TRABALLO
Nada deste documento pode ser
Outro aspecto é que un enfrenta- está chea de significado e na miña
ARGUMENTACIÓ_,.N-un
-dos
elementos
que
ESTIVESE DOMINA~
opinión
foi
considerado- en sério. Pero hai
mento militar internacional é simPROPAGANDÍSTICA
unha frase que podemos comenplemente inconcebíbel.' Todo o que contribuiron á partición.
ERA UNHA ESTRUTURA
Desde o comezo da década dos tar. Desde un ponto de vista ultrateña un dedo de frente sabe que
DIFERENTE'
Rl;PRESORA QUE
iso significaria o final. Polo tanto 50 foron várias as ocasións para a dereitista fanático asegura que non
reunificación,
pero
os
Estados
UniRECONSTBUIA A ORDE
debemos
apoiar
á
Gorbachov.
A
non voltará a ocorrer o mesmo que
dos
recusáronas
de
vez
porque
racionalidade
que
encerra
esta
no
pasado.
Poderá
haber
confronNon se pode pretender que EuCONSERVADORA'
ropa e Xapón segan a ser colónias tacións económicas de importán- non querian unha Alemaña unida. proposta consiste en que se identifica coa 'das xerarquias de poder
dos Estados Unidos. Este é un cia, que poden rematar en accións
ocidentais. · O que non quer é que Pésie a iso considera que a invacámbio fundamental na Guerra violentas contra a povoación dalsión de Panamá representa -o verse manteñan na Unión Soviética,
Fria. O cadro mundial configurado gun deses paises enfrentados.
dadeiro espoñente da política ex'PARTES
INTEIRAS
nen
nos
paises
do
Leste,
o
sistema
Pero
a
ren.dabilidade
das
grandes
nos últimos vinte anos é trilateral:
terior
norteamericana?
social
e
as
estrutude
seguridade
Alemaña e a sua periféria, o Xapón corporacións só se pode garantir DOS ESTADOS UNIDOS
ras
estatalizadas.
Aboga·
pelas
e~
Non
tal.
nos anos 80 a intervenmantendo
unhas
regras
competitie os Estados Unidos. Todos tres
VIVEN EN CONDICló"NS truturas paralelas, por sistemas ción dosSóEEUU
por diferentes vias
terán problemas. Por exemplo, a vas: Salários baixos, etc. O que co"idénticos que teñan por base excausou máis de 200 mil mortos.
PARECIDAS ÁS DO
medida que o sistema soviético se ñecemos co nome de conservaduclusiva o mercado. Explicitamemte Pero naqueles lugares nos que o
transforma todos tres intentarán rismo ou neo-liberalismo exténde- TERCEIRO MUNDO'
indica que estos sistemas deberian exército norteamericano interviu dientrar nese espácio como unha ca- se por todo o mundo e xa está moi
seguer
as directivas-do Fondo Mo- . rectamente só se pode talar da uti-metido
na
sociedade
norte-ameriricatura do que fixeran antes con
netário Internacional, coa inclusión
lización dunha dúcia de marines. O
México e Brasil. A cuestión será cana. Partes enteiras dos Estados
ver quen entra primeiro. Polo de Unidos viven en condicións pareci- O que querían era a OTAN. Asi se de áreas de libre comér-cio para in- poder norteamericano comprende
das ás do Terceiro Mundo. Os sa- explica que cando o Secretário de _ vestimento. Propón comezar pola que os seus votantes non toleraagora Alemaña leva a dianteira.
lários reais están a ·descender des- Estado norteamericano, James Ba- periféria do sistema e avanzar parian campañas militares, de xeito
de o comezo da década dos seten- ker, asiste á caída do muro bota un seniño de cara ao centro. Do que que loitan sementes contra os que
Valide? do conflito Lestediscurso no que di: "seria unha ma- se trata é de convertir a todo o blota.
non se poden defender.
Oeste
Que é o que lle leva crer que non ravilla vervos unidos outra volta, que do Leste en México. Os EstaPero unha_vez que desaparece o
Á vista do que pasou nestes últi- vai ser posíbel un conflito armado pero naturalmente dentro da dos Unidos e a Europa Ocidental vello esquema, que áreas de conmos meses, poderia dicer que o entre os poderes ocidentais? Por OTAN". A única razón para isto é defenden a ultranza o mercado liflitci preve para os 90?
conflito Leste-Oeste segue a ser
exemplo, antes da 11 Guerra Mun- que, mentres se manteña o pacto bre para os paises que quer~ exA principal vai estar entre os tres
a causa principal de tensións no dial, as relacións económicas en- militar, continuará o domínio nor- ·
poderes globais: .EEUU, unha Euromundo?
teamericano.
tre os Estados Unido~- e Alemaña
pa govern~da por Alemaña e o XaFóino nun aspecto. Foi o conflito eran magníficas, pero finalmente Futuro da OTAN.
'DESDE
O
COMEZO
pón. As contradicións entre eles
que encerrou o perigo sobranceiro acabaron en ~uerra.
van saltar por toda clase .de motiDesde Ocidente xustificábase a DA DÉCADA .DOS 50
de destrución total, pola ameaza
vos, entre eles o reparto do Leste.
A
guerra
impensábel
da-OTAN
co
argumento
.
existéncia
de que calquera dos conflitos do
FORON VÁRIAS AS
Tamén ·se manterá o enfrentamenda
contención
da
ameaza
soviétiterceiro mundo virase nunha con- Os Estados Unidos e Alemaña tito Norte-Sul, e está por ver que
frontación de super-poderes que ñan moita relación. Indirectamente ca e da proteción da Europa -Oci- OCASIÓNS PARA
de procedimentos escollen
dental.
Que
futuro
é
o
que
lle
REUNIFICACIÓN, PERO tipo
seria tanto como dicer o final da empresas como a General Motors
para intervir: O FMI, as leis comer-.
história. A preocupación causada mantiveron a sua participación na agoira xa que logo á OTAN?
OS ESTADOS UNIDOS
ciais ou a intervención militar.
pala Unión Soviética tiña un funda- indústria alemá durante a guerra, A OTAN non tiña outro obxectivo
Tamén haberá un recrudecimenRECUSÁRONAS
DE
VEZ
que servir de amalgama a unha sét
mento real, xa que prestaban apoio ainda que só fose nos comezos.
to dos enfrentamentos de e.Jase
De
todas
maneiras
é
unha
cuestión
rie
de
sociedades
industriais
sobre
PORQUE NON a inimigos dos Estados Unidos e,
_ nas sociedades industriais. A ·prepor outr~ parte, ~on querian Jl.brir a de escala, porque os investimentos as que os Estados Unidos tiñan QUERIAN UNrtA··
sión sobre as povoacións dos Es:
que
manter
a
sua
superioridade.
A
en
1985
son
moinorteamericanos
sua soc1edade a explotacion. De
tados
industrais será enorme para
ALEMAÑA
UNIDA.
O
todos os xeitos non creo que des- to maiores que en 1935. Ao meu OTAN servia tamén para impoñer
tratar efe garantir o funcionamento
un sistema social sobr_e toda Euro- QUE QUERIAN ERA A
de os anos sesenta voltasea""hfil>.er ver o capital ten moita menos base
do comércio internacional.
O
nacional que hai coarenta .anos.
pa no que a forza de traballo esti\ un motivo grave de enfrentamento.
OTAN'
Living Marxism
vese dominada. Era un estrutura
Descje os primeiros anos da déca- No'n quero dicer con isto que o ca-
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SATURACIÓN .DOS MODELOS ECONÓMICOS

A crise económica .mundial.e o crecimento da insolidariedade converten ·
en protagonista imprescind_
íbel ad movimento .sindical

e:
COI

.

A resposta

sindical~

ªº
do1
me
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ee
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gue
de
ce1

crise

COI

pea, a actual Europa dos monopólios, canaliza o que se poderia chamar a sua política exterior en tres
frontes fundamentais: compite por
un lado coa presión comercial e o
desenvolvimento tecnolóxico do
Xapón, por outro intenta desligarse
da "tutela interesada" dos EE.UU.
da América, e por último, dispense
a ensanchar as suas fronteiras
abrindo o mercapo dos países do
Leste, aproveitando a conxuntura
de crise que observan. A nível interno pulan por darlle forma ao
Mercado Único Europeu, un mercado que inclue 320 millóns de
persoas para o ano 1993. Compre
dicer sen embargo que a maior
parte dos governos dos países comunitários, cuxas políticas favoreceron as altas taxas de crecimento
e rentabílidade do grande capital,
esqueceron praticamente a problemática social, sobretodo en canto
ao desemprego.

• XOSÉ MANUEL IGLESIAS

O mundo segue atravesando
unha das pio~es crises
-..-.: económicas da sua história,
Se ben a sua orixe é preciso
emarcala dentro da órbita
' capitalista, a estas alturas
hai que aceitar que ·ttetrás
de si ten arrastado por un
lado á práctica totalidade
.. dos países socialistas e por
outro aos países
subdesenvolvidos e
dependentes. Actualmente
os procesos ·de
internacionalización da vida
económica teñen chegado a
un degrau tal, que os
,., cámbios que se producen
nun só ou vários países
altamente desenvolvidos,
poden, ao .traveso da densa
reda de veículos de
dependencia hoxe
existentes, transmitir os seus
impulsos de auxe ou
depresión, praticamente a
todo o mundo.
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A enorme acumulación de capitais, resultado de políticas económicas a favor dos grandes grupos
financeiros, non conduciron a novos investimentos que pudesen
criar tamén novos empregos. Cos
precedentes coñecidos, é de temer
que o Mercado Libre que entrará
en vigor no 93, consecuéncia da
Acta Unica Europea, dea máis pulo
ao proceso de concentración do
poder económico e político. Mentres tanto, os desequilíbrios rexionais acentúanse e poden observarse distintas rexións afectadas pola
crise, onde pervive a pobreza e a
marxinalidade. Por todo isto, o sindicalismo na Europa actual debe
colaborar enactuacións políticas
que manteñan como prioritário,
que o desenvolvimento do mercado interno sexa acompañado dunha política social que teña en conta
os direitos dos traballadores e das
suas organizacións, e dirixida polo
tanto contra a concentración do
poder económico. Debe ademais
participar nas grandes tomas de
decisión que atinxen a aspectos
económicos e sociais. Nesta loita
seria preciso a solidariedade da
maior das organizacións europeas,
en base a propostas que atinxisen
ás que se consideran vellas reivindicacións do movimento obreiro na
Europa Ocidental, como poden
ser: a seguridade no emprego, a
ff ~ redución da xornada laboral, a de.,,~,, 5 tensa dos direitos sindicais e a loita
· ' ~ pota mellora dos salários.

O principal causante desta ·situación da economía mundial, ten
sido a· recesión dos países indus~
triais de Ocidente. O patrón nuns
casos, e neutros a reorientación da
actividade económica, ten producido un grave aumento do des~m..:
prego, que ·á sua vez supuxo unha
acción depresora dos salários. ·
A nível estrutural, compre dicir
que, mentres o sector agrícola
continua en recesión nas economías avanzadas, o sector industrial ·
representa en -torno ªº 30% do
PIB, e o de servícios en torno a un ·
60%, con proporcións semellantes
na composición do emprego.
·
·A loita contra a inflación, considerada como a causa fundamental
de todos os males dentro do· modelo capitalista, acarrexou políticas
restritivas a nível orzamental desti.. ,., , nadas a programas sociais, coa
correspondente
racionalización
dos empregos públicos e consecuéncias negativas tanto sociais
como políticas. En definitiva, todo
ten ido na vía de empiorar as condiciór:is de vida dos tra.balladores.

Autonomia sindical nos
paises socialistas·
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Esta política de certa desorde" e
inestabilidade na economía capitalista, ten afectado ademais neste
período aos países socialistas, que
· se teñen visto sometidos ademais,
a unha cr,ecente hostilidade política
por parte do governo americano.
PRINCIPAL
1
Por outra parte o mundo socialista atravesa pOr unha gravísima CAUSANTE DESTA
, crise ·a ní•1el interno, debido a que SITUACIÓN DA
.
o seu modelo de desenvolvimento
económico ten visos de quedar ca- ECONOMIA MUNDIAL~
duco por distintas razóns. A cons- TEN SIDO A RECESIÓN
tante demanda de mellaras nas
condicións- de vida, choca con pro- DOS PAISES
blemas comerciais e burocráticos, INDUSTRIAIS DE
que están chegando a pór a ínter~ OCCIDENTE'
pretación e plasmación actual do
socialismo en entredito. A maioria
destes países observan na sua ac. tividade ~conómica unha produtivi- unha conxelación dos salários, de.,. dade balxa, unha estrutura da pro- bido á insuficiéncia do crecimento
dución obsoleta, un endebeda- económico, disminución nas pres. mento externo considerábel e unha tacións sociais, e aparición incluso
inflación galopante que deteriora a de desemprego nalguns ~ éasos ...
sociedade. Todo isto ten acarrexaAnte esta situación, ·as forzas _
do, entre outras consecuéncia$, . sindicais loitan por afirmar a sua in-

"' ~ A filosofia comunitária
~ instálase no estado español

r

'o·

~

Neste estado de cousas, a presén-

x cia do Estado español como mem-

dade dunha orde económica.mun- bro ~e plen<;> direit9 .da CEE, f!lª~ca
dial realmente caduca. o peso un fito na vida po,ht1ca, econom1ca
deste endebedamento é de tal caliTerceiro mundo
breque non só ·está sofocando as
posibilidades de crecimento eco0 terceiro múndo observa unhas nómico, senón tamén as posibiliFINAIS DAS REDES
perspectivas de crecimento econó- dadas de asegurar sequer os baiTRANSNACIONAIS
mico realmente sombrizas, debido xos níveis de consumo caracterísá persistente crise a que se ve " ticos da maioria dos países subde- TENDEN AO
arrastado pola sua dependéncia de senvolvidos, altamente dependenOcidente. As tendéncias de infla- tes das importacións. Todo isto ILLAMENTO DO RESTO
.ción son enormes, incluso nos paí- tradúcese nunha inestabilidade po- DA ECONOMIA DO PAÍS
ses de maior p~so económico desa lítica e unha ameaza latente para a ONDE RADICAN, AO
área. A débeda externa -conside- · paz mundial, na medida en que .
rada por moitos autores como in- esta conxuntura económica ten DEPENDER NA
cobrábel e impagábel en estritos golpeado non só aos obreiros, se-:.. MAIORIA DOS CASOS
termos técnicos- é", co seu monto nón tamén aos grupos sociais máis
DE MATÉRIAS PRIMAS •
enorme, a sua velocidade de creci- desfavorecidos no seu conxunto.
E
CAPITAL
mento, e o sostido empioramento Perspectivas no mercado
das ~uas condicións, probabel- único europeu
TECNOLOXIA
mente unha das mellares expresións da irracionalidade e inviabili- A Comunidade Económica · Euro- IMPORTADOS'
dependéncia e autonomia dos aparatos estatais.
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e social, ·sobretodo se ternos en.
canta que este feíto é case parella
ao ingreso tamén na OTAN. Estes.
dous elementos conforman un momento histórico no que se. pode
observar un paulatino asentamento
e consolidación das estruturas políticas do sistema capitalista burgués no estado, xunto cunha série
de acontecimentos de certa transcendéncia no campo económico,
con repercusións importantes no
campo social que é preciso analisar con detimento.

'fl.. ECONOMIA DO
ESTADO, SE BEN
OBSERVOU UN
.IMPORTANTE
CRECIMENTO NOS
ÜLTIMOS ANOS, NON
CONTRIBUIU APENAS
A MELLORAR
AS ENORMES
DESIGUALDADES
SOCIAIS'

' A•

estímulos inusitaé::los por parte dos
governos á afluéncia deste tipo de
, capital transnacional que pode
acarrexar as consecuéncias vistas
anteriormente. Vemos con moita
preocupación as enormes vantaxes existentes para o capital extranxeiro en matéria de investimentos,
isencións fiscais e outras seguridades, aparte dunha liña de créditos
con cargo ao erário público que
denúncian ben ás claras a liña de
actuación económica do actual governo do estado e da Xunta da Galiza. Sen esquecer a nosa forza de
A entr~da na CEE, supón para o traballo, praticamente ilimitada e
estado aceitar de cheo -e tora do barata, unida a abundantes recurmarco das negociacións concretas sos naturais que constituen motido tratado de adesión-, o xogo vacións básicas do investimento
dos intereses económicos das em- das empresas transnacionais. Non
presas transnacionais e a sumisión hai dúbida logo de que, as crecendas políticas rexionais a estes inte- tes actividades das empresas
reses. Fóra dos proceses de re- transnacionais en países como o
conversión, e froito desta filosofía, noso, constituen ur;iha ameaza real
aparece toda a reordenación eco- para a nasa loita pola soberanía,
nómica que se opera na Galiza ac- pois como consecuéncia da penetualmente, onde se propón un mo- tración de que son obxecto, audelo de desenrolo próprio de paí- mentan d.un xeito perigoso o seu
ses subdesenvolvidos.
degrau de dependéncia a respeito
É así como se explica a orienta- dos países capitalistas desenvolvición industrial que se ven impondo dos.
nos últimos anos na Galiza, e que
resposta exclusivamente ás nece- A poi ítica estatal
sidades do capital, que, sempre
consecuente cos seus intereses, A política do estado, consecuente
inviste nas ramas e nos países que con todo isto, na medida en que
lle reportan maior rentabilidade e comparte os princípios que rexen
seguridade. Faise preciso observar a economía capitalista, pretende
tamén como as filiais das redes adaptar a calquer précio as suas
transnacionais tenden de maneira estruturas á disciplina comunitária.
obxectiva ao seu illamento do resto
A economía do estado, se ben é
da economía do país onde radican , certo que observou un importante
ao depender na rnaioria dos tasos crecimento nos últimos anos, inde matérias primas, capital e tecnoloxia importados, que á sua vez
serán de novo re-exportados dentro da corporación. Procesos que
resultan contraditórios por definición co conceito de desenvolvimento e o efeito integrador que
isto supón.

Efeitos das transnacionais
Por outra parte, se ben é certo que
a actuación das empresas transnacionais eleva nalgunha maneira o
nivel de emprego e, consecuentemente, o ingreso, non é menos certo que isto acorre porque o capital
necesita da forza do traballo para
elevar a sua rentabilidade. Da4ui
que sexa inevitábel o aumento do
emprego asociado ao capital extranxeiro. Pero sempre de forma moi
localizada, país o efeito multiplicador da produción orientada cara o
mercado mundial, na criación de
novos pastos detraballo neutros
sectores, é extremadamente limitado, debido á escasa ou nula integración do resto da economía nacional que xeralmente caracteriza
aos investimentos de capital transnacional como dixemos anteriormente. Por todo isto, non pode negarse que ese incremento de ocupación e ingresos representa unha
forma de crecimento inestábel, na
medida en que -as empresas poden
trasladarse cara outros lugares en
calquer momento en función dos
intereses da casa matriz transnacional, coas conseguintes repercusións no campo laboral.
Na Galiza estamos asistindo a
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produtivo (disminución do número
Por isa .imponse unha participade ocupados asalariados) e ·redefi.:. ción activa dos sindicatos -ao
ne a povoación activa en favor do
lado da ·patronal e dos repres~n
sector servícios, con tendéncia á
ta·ntes dos governos- na conceiprecarización.
ciqn dos programas de introdución
No modelo económico actual,
das novas técnicas de maneira
que haxa garantía real de que a
obsérvase un retroceso claro do
sector industrial en favor do sector
sua realización sexa acompañada
servícios.: -A tr911s-nacionalización - por programas sociais destinados
a:
económica apóiase eS"'encialmente
neste sector onde a expansión vai
-asegurar mellares condicións
unida ao desenvolvimerito de nona reciclaxe e transferéncia para
vas tecnoloxías de información (inoutros ramos, dos traballadores
forrffática e telemática). Actualmenafectados pala introdución' das no-'
te, arredor del están · xirando en
vas. tecnoloxías.
boa medida cámbios que reflexan
-compensar o medre da produa precarización da forza de traballo
tividade do traballo xerado palas
como son: o desenvolvimento da
novas técnicas, por unha redución
economía sumerxid-a, o impulso en
do tempo de traballo, como . meio
de preservar o emprego a nível /
favor do traballo a domicilió no
global.
sector informático e algun outro,
reforzando asi o individualismo e o
-introducir unha revalorización
aislamento dos cidadáns favorecidos salários proporcional ao aumento da produtividade do trabado palas tecnoloxías da comunica.; ción e lecer. Tod? i~to alimenta llo, de cara a asegurar ás novas
unha ma1or dependencia e descuaproducións maiores saídas no merlificación do -traballo e pon en claro
cado grácias a un aumento do po- _
der de compra dos traballadores.
perigo as vellas conquistas da clase traballadora.
O papel dos sindicatos na

MSISTIMOS A UNHA
INDIVIDUALIZACIÓN
CRECENTE DAS
,_N_S_D_E____
CONDICIO
ADM ISIÓN E DE
REMUNERACIÓ_N_D_O
__
º.
TRABALLO QUE
DIFICULTAN DUN XEITO
CRECENTE O
TRABALLO SINDICAL'
Resposta sindical

Europa

· A nível europeu o movimento sindiFronte a todo isto, o movimento
cal neste momento fai xirar a sua
sindical no mundo enfróntase a
actividade en torno á preparación
cluso superior ao doutros países unha situación que complica moito
para,a entrada en vigor do Mercaas
negociacións
de
convénios
que
da CEE, non contribuiu apenas .a
do Unico Europeu. Mercado que
mellorar as enormes desigualdades podan garantir os direitos colectidebería constiturr non só unha entivos
dos
traballadores.
Asistimos
a
·
sociais, mantendo un paro de máis
dade económica, senón tamén
dun 20% da povoación activa. Es- unha individualización crecente nas
un ha - estrutura de coordenación
tas desigualdades, desafortunada- condicións de admisión e remunedas políticas monetária e fiscal e
ración
do
traballo
que
diffcultan
mente cada vez máis grandes, deicontribuir para a promoción do seu
xan ver ben ás claras que o medre dun xeito crecente o traballo sindiseo dunha nova división do trabacal.
A
nova
estratéxía
do
capitaliseconómico non foi acompañado
llo.
dunha mellara no benestar do con- mo, en definitiva, pon nun sério de- A Europa do Mercado Único, desafio
o
movimento
sindical
no
xunto do tecido social. Incluso
bería conducir á criación dun Espácómpre dicer G!Ue a maioria dos in- mundo.
cio Social Europeu onqe o emprevestimentos son de carácter espe- go estaría no centro das prioridaculativo, de maneira que non é podes políticas. Por outra parte, os
síbel falar de verdadeiro desenvolsindicatos deberían participar pleEÚROPA DO
vimento económico capaz de subnamente nas profundas re-estrutusanar a problemática actual do em- MERCADO Ú:..-..:::N:........:=lc'--o-- racións tecnolóxicas e sociais dos
prego.
DEBERIA CONDUCIR Á- anos vindeiros: colaborar na proPolo confrário, os portavoces do
moción das relacións económicas
governo repítennos machacona- CRIACION DUN
entre os países membros da CEE
mente que asistimos ao fin do ple- ESPÁCIO SOCIAL
e os que non o són, entre o Leste
no emprego, que o traballo cara o
e o Oeste, e entre a CEE e os paíEUROPEU
ONDE
O
futuro será un ben escaso; por ouses en vias de desenvolvimento,
tro lado, os cárnbios tecnolóxicos EMPREGO ESTARIA NO
asi como na loita sen descanso
están definindo un novo modelo CENTRO DAS
pola paz, por mellorar as relacións
sócio-económico que, entre outras
internacionais,
por deter a carreira
características, despraza traballo PRIORIDADES
armamentista e por reducir os gasvivo a ritmo acelerado do sistema POLÍTICAS'
tos militares.
Sen embargo, a nova Carta Social, a chamada Carta Social de Direitos Sociais dos Traballadores,
pouco promete fórá da cerimónia
de "declaración solene" de proclamación. Os governos dos países
membros, nen sequer son capaces de aplicar a pobre normativa social
hoxe en vigor, en casos flagrantes
de racismo , de xenofóbia, de falta
de solidariedade ... A estratéxia tendente a afastar os traballadores
dos grandes foro$ de decisión,
constitue a outra cara da mesma
moeda.
Pero quedan outros retos, ~si ;
cara o futuro, a sensibilización dos
traballadores debe incluir a loita
contra a droga baixo todas as suas
formas, por constituir un elemento
de dominación e degradación humanas. A defensa dun meio natural
que poda garantir un futuro digno para a humanidade. A acción do ·
home, hoxe máis que nunca, está
provocando de maneira acelerada
cámbios sen precedentes na estabil idade, organización, . equilíbrio,
interacción e, incluso, supervivéncia dos principais s,istemas ecolóxicos do planeta. E un problema
acuciante a desertización, a erosión acelerada dos solos agrícolas,
a contaminación crecente das
águas, o esgotamento das fontes,
a deforestación e outras· fenómec:x: nos' -similares. O movimento sindi·~ cal na Europa e no Mundo, non
o pode ser insensíbel a estes proble~ mas que poden condicionar irremi0 sibelmente o futuro da humanidacal'.'ldidato presidencial da Frente Bra~il Popular.
de.
O

~fit.
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CARTAS
ESTUDA~TE FARTO
Eu denúncio á miña faculdade de
Filolox1a, e con ela a todas as ou.tras faculdades, porque imaxino
que o panorama nelas é igual de
de~olador ca na miña.

,.

· Den(mcio a mediocridadé reinante e a ánsia do ap~obado final. E denúncio aos fracasados
que imparten as suas aulas, cunha aureola de divinidade, porque
as aulas seguen sendo "suas" e
non nasas; e porque lonxe de
instruir-me, están-me a construir-me como persoa, estan-me
capando intelectualmente. E por
que o seu cinismo e ·estupidez
invade todo o edificio.
·

HAl ~ t,ER . av~ . UE:run>
SE: LE lH\~TOU COA
APf:RTUR!\ DO éSTt

E denúncio porque cada vez
que traspaso a porta da.Faculdade, sinto que algo de min se queda fóra, esperando-me, e só .o
recupero ao--sair. E porque ese
"algo de min" que queda tora é
o quemáis necesita saber, o que
máis necesita estar dentro, porque é o meu eu criativo, pensador, escrevedor, ... Porque ás clases só asiste o meu eu repetitivo,
grabador, sumiso, que pouco a .
pouco . se vai impregnando de
mediocridade. De estupidez.
Denúncioo porque ainda· que
non esperaba nada da FaculdáE denúncio porque vai para
Denúncio por que de min non
de, nen da Universidad.e, deronseis meses que entrei na faculme inutilidade, ... deron-me o que · queda nada máis que un pouco
dade e xa estou tarta. TotáJmencalquer persoa debe odiar: desan, e ese pouco obriga-me a
te farto.
o
denunciar o inútil que é cursar
ron:-me as normas para chegar
. RAMÓN BOQUEIXÓN
e!?tes estudos que eu tento pa- ·
ser un perfeito critino. -Coma
(Santiago)
eles. Coma os meus mestres.
sar, o vacío que me estou quePor que vendo-se afogados na
dando, o pedante que resultan , XORNADAS SOBRE
sua própria . estupidez queren . todos eses doctos deuses, e A PERESTROIKA
porque eles mesmos que teñen
que 1afoguemos con eles no mar
o poder de cambiar todo, dei- No últimó numero de A Nosa Tedas subscricións mensuais a vaxando-se dominar pola cornodi- rra,; na páx. 21, informa- ase duncias revistas de "literatura subdade e repiten como loros as has xornadas sobre a "perestroivencionada", no mar da leitura
mesmas parvadas ano tras ano, ka" convocadas ola A.C. Alexande inúteis teses sobre livros imcurso tras curso nunhas aulas dre Bóveda e afirma-se que "a
posíbeis, no mar da sua própria
masificadas nas ,que ninguén se perestfoika será posta a debate
desgraza, herdada de anos papor prime ira v_
ez na Gal iza-".
. coñece.
·
sados ...

~ESTA

Semellante titular é inexacto.
Os pasados 23, 24 e 25 ·de Xa:n·eiro, a Organización Universitária do MCG promoveu, en Compostela, uns debates sobre "Perestroika e esquerda ocidental".
Concretamente, o dia 25 de Xaneiro, celebrou-se unha mesa redonda coa presenza de representantes de APU, BNG, EU,
FPG, LCR, MCG e PSG-EG na
Facúldade de História da Univ.
de Santiago.
Por outra banda, desde o 22
de Xaneiro ao 4 de Febreiro celebrou-se, tamén en Compostela,
un ciclo sobre "Os cámbios do
Leste" organizado pola "Delegación Pastoral xuvenil e universitária da diócese de Santiago".
En todo caso, felicitamos á
A.C. Alexandre Bóveda por esta
iniciativa e compartimos a sua
consideración sobre a necesidade dun maior debate e aprofondamento sobre os procesos que
se están desenvolvendo en diversos países da Europa do Les-

o
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O. UNIVERSITÁRIA DO MCG
(Santiago)

.MANIFESTACIÓN •
POLOS PRESOS
Houbo manifestación polos presos-as o outro dia en Compostela. Din os-as máis próximos que
haberia unhas 500 pessoas (entrer JUGAS e ACPG). A nós parécenos unha auténtica miséria.
Tendo en conta que o poder de
convocatória de ACPG é realmente ridículo (sem gañas de
ofender), subliñamos que tamén
as JU_GAS nom o están facendo
moi bem. Onde fican os-as independentistas que nom hai moito
estiveran nas ruas cando se cocia a unidade numha só organizazom de libertazom nacional?
Suponho que ficaron todas-as

nas praias xa que habia bon tempo ... nom si? E como todos-as
sabemos isto nom é bon para
Xosefa, Antón-es, Sus;:ina, Manoel,. .. etc. Nem é bon para
aqueles que desejamos unha
Galiz? "de aquela maneira". Ben
é sabido que os-as canallas acóchanse cando os momentos ~on
duros ... mais podian facer un estarzo e sair a facer bulto. Ou é
que ~a cumpriron o seu trabalho
e agora tócalhes descansar.... ?
Nós estabamos alí. Nós seguiremos estando onde os-as nosos- '
as sofran. Na batalha cotiá e
queimante para o moi desejado
mencer do nosso povo. Mais
eles-elas daquela nom estarám.
Ah! esquecíamonos dos Comités Anti-represivos de marras.
Pois supoñemos que por ali haberia algunha esposa de preso
con ganas de cortar algo, ou
mais bem con ganas de impedir
que os outros "esposos-as"
saian cedo. Ja que estes bem
pari_sjos comités vemos que tenhen outros camiños para conquerir o que outros-as costalhes
moito sofrimiento e tempo.
Boeno, toda unha desfeita.
Todo un trabalho bem planificado e destiñado a impedir que a
nossa forza se mova. Que a forza
dos independentistas e das independentistas tome a forma e artelhe dunha vez a alternativa que
a nossa terra necesita. Unha organizazom independentista que
aglutine, que empuxe, que rache
cos muros impostas pola repressom do estado católico espanhol, que ceibe os-as presos-as
que a iste paso apodreceran em
Alcalá-Meco, ou en caJquer outro
mortuorio do estado.
P.D. Por certo, onde estás
O
Suso ... ?

DA PALABRA SILEN .CIADA
Revista galega de mulleres
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.Primavera para a guitarra baixo a ·sombra de Andrés Segovia
VI Ciclo de Guit.arra de Xuventudes Musicais • XOÁN M. ESTÉVEZ

· Cando no ano 1982 a
Asociación Local de Vigo
das Xuventudes Musicais
(única galega integrada
actualmente na
"Fédération Internacionale
des Jeneusses
Musicales") puña en
marcha o "I Ciclo de
Guitarra", apenas contaba
cun limitado apoio
económico que
forzosamente
condicionaría un
plantexamento
artísticamente modesto,
cun sobranceiro
protagonismo dos
guitarristas galegas
(Pedro González , Pepe
Bordallo, Xoán Carlos
L~renzo , Paco Barreiro,
Elias Ouiroga) . Sete anos
máis tarde, a iniciativa,
que pasou por momentos
que facian temer a sua
desaparición (proba diso
é a sua auséncia durante
tres anos), continua
activa, coa xa habitual
presenza de intérpretes
galegas, e cuns
presupostos moito máis
ambiciosos . Xunto coa
"Semana Musical de
Noia", e
excepcionalmente os
cursos de "Música en
Compostela", pódese
considerar un dos
acontecimentos musicais
galegas na actualidade .
Baste citar nemes coma David
RusseU, Carlos Paredes, Kenny
Burrel, Paco de Lucía. Baden
Powell ou Toti Soler para facerse
unha idea non só da dimensión
do acontecimento artístico senón tarnén da amplitude do critério programador . O eclecticismo que acolle a intérpretes clásicos. de "jazz" ou flamencos
por exemplo, desenvólvese dun

Á marxe ·dos que simultanean
esta función interpretativa coa
composición (cuxos concertos,
en boa lóxica. a rniúdo están baseados na própria obra). hai autores que xa criaran solera nos
seis Ciclos que este ano s.e
cumpren : J .S. Bach, F . Tárrega,
Villa-Lobos ou Albéniz , por citar
tan só alguns deles .

Critério ecléctico
Unha das aportacións destes ciclGs é a sua versatilidada musical; ao ser a guitarra un instrumento polifónico, disfroita dunha enorme posibilidade de
adaptación a outros instrumentos e mesmo forrnacións instrumentais. Nalguns concertos versioneáronse obras compostas
con outro planteamento artístico, quer dicer, fixéronse adaptacións ; e en moitos outros a guitarra foi o instrumento --€ixo
sobre o que xiraron formacións
máis ou menos estábeis ; é o
caso de Carlos González co grupo "Cinco eri uno", de John
Abercrombie, compartindo formación de cuarteto co saxo
Mike Brecker , ou do "Kewin Eubanks Quartet".
Esta variedade que a todos os
niveis caracterizou os diferentes
"Ciclos" fai que a diversidade de
público asistente aes concertos
irrádie o seu ámbito de inflúencia a sectores moito máis amplos que o do próprio mundo da
guitarra, senda este un auténtico caldo de cultivo de afeizoados ; chegando a coincidir algun
cwso , ao que asisten con frecúencia alunes que, á sua vez,
son espectadores do seu próprio
profesor. O interese, pois , nestes casos, xa é mesmarnente didáctico. A incidéncia dentro do
grémio pode servir de substituto
doutras iniciativa~ que, en tomo

Marinhas del Valhe renúncia
ao seu escano na Real Acadérnia
Jenaro · Marinhas del Valhe, un
histórico do galeguismo e as Jrmandades da Fala , dirixiu unha
carta á Real Académia apresentando a sua dimisión. Marinhas
del Valhe, escritor e autor teatral , seguidor da corrente lingüística reintegracionista, renunciou ao seu sillón , como na

·gura como presenza na sombra
do acontecirnento, xa que · foi
profesor dalgun dos participantes (Tomás Camacho); óutto deles (David Russell) conseguiu o
prirneiro prémio no Concurso
"A. Segovia" de Mallorca; ao
tempo que_se canta coa preséncia dos dous prirneiros prémios
do mentado certame (o italiano
Lucio Dosso e o alemán Jorg
_, Renny).

xeito desigual segundo os diferentes "Ciclos" organizados polo
de agora : alguns deles foron
monograficamente
dedicados
ao "jazz", outros aos "clásicos",
e meirande parte deles tiveron
como único fío condutor ao instrumento -protagonista, senda .
ás veces inclasificábel a tendéncia dos intérpretes.

práctica fixera xa o recén falecido Carvalho Calero nos últimos
anos, e manifesta no seu escrito
que considera que a RAG (agora
xa só Academia da Língua Galega, segundo os derradeiros
acordos corporativos) tomara un
rumo pouco acorde cos intereses da cultura galega.
"Desde há sete anos non respondo as vossas convocatórias
-~inala . Marinhas del Valhemantendo umha distáncia sem
chegar a separa~om total mentres honrava a Instituc;:om a _figura escepcional de Ricardo
Carvalho Calero . Quebrado agora, bem dolorosamente para
mim, isse fío que á Académia
me prendia, dei.Xo vacante um
sitial que nunca ocupei gastoso
e admito que sem merécementos. Vou-me a,rnigo dos amigos
mais non podo continuar companheiro _polos caminhos que leva des. Está certo que non irnos
a mesma romaria".
o

ao mesmo instrumento, tiveron
á cidade de Ourense como centro dinamizador: •tal foi o caso
do "Concurso", que contou co
impulso decisivo no seu momento de António Iglesias como
Director do Conservatório local;
e xa máis recentemente o "Certarne futernacional de Interpretación na Guitarra-Cidade de
Ourense":

VI Ciclo:- ano 90
A perda de continuidade de actividades cuxo interese sobrepasa o tempo da sua limitada
duración nas sucesivas edicións-, ven .senda unha constant~ na ~árnica cultural, que no
musical l\doita a acontecer no
noso País. A simples vista podemos constatar que non se procurou substituto dos Festivais
"Celtas" de Ortigueira e Vigo ,
dos distintos Festivais de
"Jazz", que comezaron a agro
mar nalgunhas cidades durante
a pasada década, ou do "Festival Musical do Ve~án - Cidade

de Vigo" ... , son dados que reflexan a falla dunha dinámica cultural asentada. Neste sentido, a
contribución dos sucesivos "Ciclos de Guitarra" á normalización da vida musical galega ten
sido outra · das suas grandes
aportacións; os intérpretes autóc:tonos comparten habitualmente cartel e cenário con outros chegados de fóra: Miguel
A. Murado , Xosé Guzmán Ons,
ou ·xesus Alonso Eimentel son
alguns- dos nomes.
Afortunadamente estas constantes mantéñehse noxa inicia-do "VI Ciclo Internacional de
Guitarra - Vigo 1990" , e a teima
das Xuventudes Musicais locais
pudo convencer á Concellalia de
Cultu¡a viguesa para que asuillise a sua organización. ·O orzarnento supera os tres millóns
·de pesetas, e cóntase coa colaboración da. Universidade Complutense de Madrid, como parte
implicada que foi no "I Concurso Internacional Andrés Segovia", egréxio guitarristá, que fi-

Máis upha vez, a variedade
de tendéncias conforman est&
nova xeira de concertos: Músic;:a
proveniente do barroco , do ro-·
mantismo e do século vinte
(tanto no ~pecto clásico coma
no "jazz"). Aos xa celebrados de
Toti Soler.-David Russell e Lucio
Dosso, sumaranse nas vindeiras -.semanas os seguintes: Sábado ,
7 de Abril: Jorg Renny (clásico) ;
Xoves, 19 de Abril: "Dúo Assad''
(irriJ.áns Sergio e Od;;i.iz), conceito este qÚe está despertando un
grande interese na afeizón, non ·
só pola calidade dos m,ú sicos,
senóÍl tarnén polo programa previsto, baseado en-áutores sudamericanos contemporáneos; Xoves, 26 de Abril: Hugo Geller
(clásico, tarnén. con abondoso
repertório súdamericano ac-tual); Xoves, 3 de Maio: Marcos
Díaz Fuentes (clásico) na primeira parte, e Xoán Carlos Lo. renzo (clásico) na segunda; Xoves, 10 de Maio, concerto de ·
clausura co "Xirno Tébar Jazz
Group" · (formación na _que sobrancea a presenza de mús~cos
da categoría de Jorge Pardo ao
saxó e Rubém Dantas á percusión). Todos os concertos terán
lugar no Auditório do· Concello
de Vigo ás 8,30 horas do serán.
O aspecto máis novidoso desta edición · é · a proliferación de
composicións de autores sudamericanos; característica esta
habitual nas anteriorés edicións, pero- que l}esta ocasión
céntrase máis en nemes contemporáneos (A. Piazzola, A. Ginastera, E. Gismonti, Leo Brou. wer) . Polo demals, _só resta-.suxerir aos privilexiados que teñari.
aceso a tan amplo abano de posibilidades, que escollan segundo gestos e 0bren en consecuéncia.
O

Criase un fondo de documentación municipal, _xudicial e
.
notarial en galega nos locais da Fundaciqn Penzol

'

Femando Perelra e Xalme Isla Couto

O pasado día 2 constituiuse o
Fondo Documental Xurítlico e
Administrativo en Língua Galega, nos antigos locais da Fundación Penzol, coa preséncia dos ·
alcaldes ou representantes de
Fene,· Corcubión, Moaña, Soutomaior, Cuntis, Santiago e ' Redondela quen- fixeron entrega~
simbólica de diversa_documen-

tación municipal escri~a en galego. No .acto, do que levahtou
acta o notário Alfonso Zulueta.
: tamén se recollernh senténcias
do Tribunal Superior de Xustícia
e un dos seus maxistrados, Daniel García Ramos foi un dos encarregados de apresentar o .
acto:
·
A iniciati':'ª. p~iu da Asocia-

ción de Flincionárj.os pala Normalización Lingüística e téntase
asi permitir o acceso e .seguirnento de todo o elaborado. no
noso idioma deñtro das .d istintas adrninistracións públicas,
destacando a auséncia no acto
de representación alyunha da
administración periférica do Estado, que fo'i sinalado polo xuiz
García Ramos e da lg;exa, ainda
que se manifestou que esta si
· ten fe°rto algunha iniciativa de
nórmalización. '
Xaime Isla eouto, do Patrona.to da Penzol; Fernando Pereira,
alcalde .de Soutomaior; Francisco Fdez . del Riego e Daniel Garcia Ramos foron os que se encarregaron de sinalar a fonda significación dun acto que empezaba a facer xustícia ao esforzo
que alguns concellos, xuices e
maxi"strados, notários, e outras
organismos e persoas da administración estaban a facer a prol
da normalización lingüística. D
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Un programa· de radio

da Cadena Galega da .'t§IEll l'

l\lláis de trinta artistas
na II Bienal
de Mulleres Gal~gas
Aberta durante Abril,

no· antigo Banco de España de Vigo
Nun edificio remodelado,
idóneo para exposicións
de grande magnitud e, o
do Banco de España de
Vigo agora en mans
municipais, máis de duas
dúcias de mulleres
criadoras convencen
nunha mostra que chega
á sua segunda edición: a
Bienal de Artistas
Galegas :
Organizada por Alecrin, Centro
de Estudos sobre a condición da
Muller, e a Concellalia de Cultura viguesa, está aberta durante
todo este mes de Abril a TI Bienal de Artistas Galegas, dividida en catre grupos temáticos re. partidos polo amplo labirinto de
sás que o remodelado edificio
do Banco de España permite, co
centro no antigo pátio de operacións, agora despoxado do vitral
co escudo falanxista que ostentou durante décadas.

Tódolos qías, de luns a venres, ás oito menos cario da tarde, polas emisoras
• Radio Galiéia de Santiago • Radio Coruña • Radio Ferro!
• Radio Orense • -Radio .Pontevedra·
• Radio Lugo
• Radio Arosa
• Radio Vigo

C."§

IE l .A radio. Porque.escoitar é de sabios .
11
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A homenaxe a Maruja Mallo
ocupa duas salas e recolle obras
dunha das máis descoñecidas
das nasas figuras nas artes plástic_a s e das vangarda~ históricas. "Tempos de transición"
mostra obras de diferentes artistas . galegas no periodo das décadas dos 6Ó-70: Maria Antonia
Dans, Victoria de la Fuente Elena Colmeiro, Mercedes R~al ··
Elena F. Gago e Dolores Padin.'
Nas experiéncias actuais est~
II Bienal canta cun apartado de

(

plástica, o máis numeroso da
Bienal,- e outro sobre fotografía :
"Visións-Muller". No primeiro
deles a lista é longa: Berta Cáccamo, Marisa Areal, Loreto
Blanco, M. de Bauzas, Teresa
Cámara, Maria Xosé Diaz , Maria
de Felipe, Renata Fontenla, Ana
Garcia Pan, Márgara Hemández, Menchu Lamas, Ana Mazoy, Carmen Pallares, Rosalia
Pazo, Pamen Pereira, Maria Xesus P. Carballo , Cruz Pérez Rubido, Maria Ruido, Isabel Taboada e Laura Terré . Na sección
fotográfica , vários nomas coñecidos na prensa galega, corno
Nieves Loperena e Pilar Pral,
xunto con outros que xa teñen
estado en certames como o Outono Fotográfico : Maria Alejas,
Beatriz Diez Astoreka, Asunción
Fdez. Fuentes, Marta Filgueira,
Isabel Garcia, Marisol Rodríguez
e Xexe.
A Bienal complétase con diversas conferéncias e mesas redondas paralelas . O pasado 15
de.Marzo abriu camiño Margarita Ledo, "Visións-Muller"; para
segu~r o'23 de Marzo coa conferéncia de María Luisa Sobrino
Manzanares: profesora de Arte
COntemporánea na Faculdade
de Xeografia e História da Univ.
de Santiago, que falou da preséncia da muller nas artes plásticas contemporáneas. Para finalizar. ·o 30 pasado as duas citadas, Me~chu Lamas, Helga
Alvear -da Galeria Juana Mordó de- Madrid- e Carmen Domínguez desenvolveron o temá
da muller no as.unto da arte. D
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prirneitas o "eu" de don Álvaro
de Oyón xustifica o porqué do
seu levantamento. Logo a terceira persoa neutral do narrador
recolle o longo e feroz co.mbat~
coa derrota do imperador e a
sua marte escuartexado, por ca:tro éguas na praza maior despois da decisión do Governador.
A batalla transcorre en Popaiád4l é o exército de alucinados pouco pode..fazer.
·

Un libro anti"
V Centenário
Nova Crónica de
Índias de Avilés de
Taramancos
Ás vezes hai aportes que xustifican louvan por si mesmos a
publicación dun livro e hoxe ao
darmos canta nesta páxina da
Nova Crónica das Indias( 1J da·
escritor noiés Antón Avilés deTaramancos estamos a falar dun
deses fitos ocasionais que aledan a paisaxe entre luminosa e
griseira da nosa literatura .
O volurne de dezaseis relatos
curtos (aJgun deles diminutivo)
é a constatación visual de que
se poden incorporar elementos
estraños á Terra para deste xeito arriquecer o naso corpus literário e dar-lle un senso cosmogónico que transcenda o pátio
do ruralismo (quen isto escreve
non renegou desta corrente e
mesmo recén puido ler o fermoso romance "O joio" do portugués Fernando Namora) "Con
este prirneiro livro de relatos,
comeza brillantemente o seu labor de narrador para o que utiliza a experiéncia do seu paso
por Colombia de 1960 a 1980"
di-se-nos na !apela do texto de
Avilés de Taramancos e velaí os
fundamentos dese aporte que
subliñamos. a cultura amerindia, que por vez primeira enche
páxinas na nasa língua achegando-nos a paraxes que a nós
deven ser-nops exóticos. misturando o noso idioma de vello
con topónimos e palavras do comun que teñen acento indíxena,
submerxendo a história dos galegas errantes en tempos pretéritos de conquista, de voráxine
colonizadora ...
Sen sequer ser unha intencio1nalidade manifesta do seu autor
este volume de relatos é un texto contra o V centenário onde se
descreven episódios xenocidas
contra as tribus ameríndias, é
todo iso e moito mais .
"Sentado no mazadoiro. ao pé
da soleira da porta. vexo agora
como nun soño através do tempo entrar ou sair a xente miña.
Sair : a nasa porta fixo-se para
iso" . Deste xeito principia o primeiro dos dezaseis textos, prólogo que nos fala da mocidade
na que se xestou a fuxida a Colombia através dun percor5ldo
con dous pontos cardinais de
referéncia : avoa e nai, pois os
homes están fóra .. embarcados
ou na outra banda do mundo,
que escreven esperando que al
resibo destas .catro letras se encuentren bien de salú". Unha
nenez de lembranzas do tio republicano fuxido a Chile, do pai
preso na guerra, dos tres mariñeiros da aldea, da época e épica do wolfram, do estraperlo
(mesmo de pan) e da própria
marcha a coñecer- nos livros a
rosa dos ventas e a agulla de
marear .
Gaitana, relato que se estrutura en tres partes (Alba, .Serán,
Noite) canta en primeira persoa
a condición de reo dun capitá'.n
que leva anos de cativério despois de desenvainar a espada e
sobreviver mil días de combates
e asasinar, verter sangue in(')cente. "Eu era o capitán Pedro
de Añasco. e ninguén pronunciava o meu norne sen sentir un
tn::mor no corazón" . No serán o
militar sente-se home derrotado
e animal submetido e á noite
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"digo o· teu nome en lingua brava. - Gaitana, digo o eu nome
vinte vezes ... " acontece o desenlace dunha história de ódio.
amor, rábia, desexo dun xeito
surpresivo.
O terceiro texto é unha cena
de caza da xaguarana negra (xaguar, no mato escuro) dirixida
por un vaqueano ou indíxena
chamado Nereo<2> "parte do terreo en que anda e sabedor das
causas mais pequenas", narrase a persecución. a espera e o
fin da correrla cazadora resumida na última frase.
Bulevare do ron< 3> é para este
reseñador un dos mellares relatos desta colectánea no que se
avoca ao Andrucho, un vello capitán cie naos, noiés despois de
atopá-lo vinte anos despois en
terras do mato colombiano. De
primeira sabernos das suas andainas pota ria de Noia e os mares próximos co seu ba!co
"Olga" e doutras moitas tazañas
do mariñeiro nas que sobrancea
o contrabando de armas para a
guerrilla do Brasil, "ninguén é
rnais compañeiro na vida que
guerrilleiro en pé de loita" di o
Andrucho. A mernória da nao e
'do seu patrón transpoñen docemente o intre da sua desaparición física, as derradeiras palavras ci:ue pronúncia o vello capi-

tán teñen a forza do vello loita-

dor e a imensidade dun corazón
xeneroso.
A seguir ternos un deses textos que narran o xenocídio, neste episódio através das palavras
dun rapaz que sobrevíveu a matanza por estar doente a causa
da malária; asasinato en masa
que ordeou don Baltasar Gavira,
maxistrado e outros títulos, con- tra a tribu de Capanaparo,, vello
cacique índio, sen verter nen
pínga de sangue cun método
que non descobrirei ao leitor.
O buscador de llias é a procura dun enigma. saber das coordenadas que faciliten a descoberta da Fonseca, terra perdida
dos mares. quizá sexa do mais
frouxo deste volume no bon
tono xeral do mesmo, pois desaproveita Antón Avilés unha idea
que tiña que dar algo de maior
consisténcia.
O sétimo dos relatos é dos
máis fantasiosos e non lle falta
o pausó do humor, cando salvan
dos índios reducidores pala idea
do vaqueano Nereo de queimar
a radiola no lurne e tamén poto
detalle da orixe do cacique Pakariña que resulta ser. .. betanzeiro !! !
Os cen cofres de ouro , o te- ·
souro do bucaneiro Margan é o
eixo da frustrada busca polos arquipélagos qu-e narra o texto
que segue. "O tesauro anda no
mistério dos séculas." O fio da
saudade remata por acordar do
regreso.
Luzmila aparece como o símbolo do amor ao povo indíxena.
Canta belamente o horror do escravismo, eis senón un anaco
que é revelador da intencionalidade de Antón Avilés: ,;Lego a
subasta. o ferro nos cadrís queimando a carne. o sinal do seu
amo, a infinita fazenda do algodón, o mundo extraño da língua
nunca ouvida", é unh~ descrita
abondosa de sonoridades caucanas.
A narración breve que fai o
número dez neste livro mistura
no seu seo técnicas variadas, de

O home da rosa branca qtie
non é out.ro que o neto de gaucho-xudeos Elcano Sildenik, representante en América de todas as editoras do 'mundo serve
a Antón Avilés de Taramancos
para render homenaxe a várias
figuras literárias desde .o editor
Gonzalo Losada de Bos Aires
galega de nacemento, e a dou~
poetas chilenos de nome Pablo
Neurda, autor de sobras recoñe~
ci~ e Pablo de Rhoka que. nontivo a transcendéncia do·prirneiro porque andava perdido nun
tren, viaxando por Chile cun
cartafol debaixo do brazo.
Mariño e Crescéncio Salcedo
son os dous intitulados que seguen, o primeiro recolle unha
-biografía (non no estricto senso)
do liberal don Antonio Nariño
antigo batallador que sofreu pre~
sídio en Cádiz e que tiña a ilusión da ''pátria l:ibre", e o segundo evoca a un descoñecido músico de cúmbios "añíñ.ado-nunha rua de Medellin" onde risca
a bandúrria o vaqueiro saudoso.
O amor de Antón Avilés por
este cantor popular pouco ten a
ver co que se narra deseguida
no Solilóquio dun almirante de
mar que evoca a un poeta namorado de dona Elizabeth e que
morreu decapitado nunha torre
londinense: .. A cabeza caeu no
cabaz ensanguentado, · dicindo
Elizabeth· en vez de dicir Ave
Maria".
Servos de Deus e amos de índios arnais de p~der considerarse unha outra mostra de literatura · anti-V centenário é, sen
dúvida, o relato de máis humor
de?ta i:::olectánea. Empeza deste
xeito: "O indio vai cabreado
pero sumiso. Levar ao lombo un
ministro de Deus ... ", e conui
como o indíxena leva nas costas
a ·Frai Prácido por longos carni·ños "que xa estava até· o caralla
de carga tan pesada". A viaxe
fai meditar moito ao índio que
conclúe por arrenegar da relixión e entrega ao frade á sua tri. bo, o cansanzo foi a razón da
sua traiduria. As súas·frases derradeiras son dunha irania sublime. de veras.
A nova Crónica das Índias do
· Avilés de Taramancos remata
co epílogo intitulado O regreso
de Ulises Fingal que corno o primeiro recende lirismo e fai un
·símil do retomo .á Ítaca do Ulises da tradición grega : "Ali, ve:
llo Odisea , a min x-a non me recoñeceu nin o can". A illa das
mulleres loucas deste Ulises
Fingal<5l (qUe é o próprio Avilés)
é o averno onde se encentra con
Rbsalia, Curros e Pondal. O· comun a ambos é o regreso á Tena Nai, Ítaca é Galiza.
O
MIROVILLAR
!ndo edicións, colección Nabarquela, 1989. Coincidindo con Antón Capelán (A Nosa Terra, nº 240) sobre a inoportunidade de certos erras e de que se
inclua nuilha série de livros para cativos.
(2) Nereo a cabalo é o encabezado dun
poema do livro Cantos caucanoa. ecls.
Sotelo Blanco, col. Leliadoura, poesia,
1985, "É Nereo, e o seu caneco de augardente do Cauca/comparte-se nun rito/
como se de súpeto todos os homes forna
libres". ·
•
(3) Publicou-se na revista Luzes de Galiza nº 7, verán 1987, con ese intitulado
ainda que neste livro aparece sen ·encabezamento.
(4) Videm. O poema Elexia de Popa"ián
no livio Cantos Caucanos, máis unha vez
toponímias ameríndias na nosa lite1atura.
(5) Seudónimo de Antón Avilés. peraonaxe que publicou crónicas na revista
Barbanza e tamén protagonista no livro
de poemas antesdito.
(1) Ir

Xosé L. Blanco

Carnariñas e
o galega
Quinto aniversário

da Rádio Galega
O Xoves 29 de Abril a Rádio Galega cumpriu cinco fermosos _e
prometedores anos, retirándolle
o dodótis de "autonómica" . pasto polo PSOE. Na· sua irmá pequena TVG , a festa de cumpreanos substituiu a "Noite de
Estrelas" , quer dicer, os camariñandos ocuparon o lugar de
ul:?res importadas . O galega impúxose ao foráneo por . unha esperanzadora vez, ainda que X.
L. Blanco déixnse ver, en demasía, os seus particulares gastos,
aplausábeis nct idea en si de po~enciar todo o gal ego. pero criticábeis á hora de seleccionar aos
representantes, por canto era un
programa especial, non polo feito en si de que, mesmo Manolito el Pescador remede a António
Moliná, podan actuar na RTVG.
Ana Kiro. vetada nos últimos
.anos na TVG, deu no cravo cando se referiu a que o programa
"era. unha espécie de "Ruada//.·
Pero na apresentación falta X. L.
Blanco e a sua idea de potenciar
·todo o galega, que o fai chegar
ao infantilismo de aburrir con
Camariñas, o seu lugar de nacéncia, confundindo as suas
vertentes de sh('JfNIIlan coas de
director dunha emisora, pero
que, á vez, olla a Galiza como
algo normal, cunha personalidade e identidade própria, sen
complexos ·nen apoucfilDentos
colonizadores que tentan subvertir a realiaade inventándose
movidas. Pero a sua mentalida·de non é a de Pemón Bauzas
nen a dos guionistas do programa . Cando entrevistaron a tres
donas extranxeiras que falan correctamente o galega saiu a relucir esa idea de pouca estima
(por non calificalo de auto-ódio)
do galega. "rsula e Heidi foron
claras e contundentesªº referirse a que non vian nada anormal,
que se habia xente que aprendía o inglés, trances , alemán oU
ruso , dado que o galega era un
·· idioma coma outro, porque elas .
non ian aprender o galego .
He1di foi máis alá cando, ali
en directo, .fi.xo pór bermello a
César Lendoiro, Director Xeral
de Deportes da Xunta, cando se
ofereceu .para aprende~lle galega, pois a sua intervención fixéraa en español. A diferénda
destas mulleres estriba en que
elas non están colonizadas .
Pois iso. fagarnos uns meios
de- comunicación sen esas ataduras para que podan cumprir
moitos lustros máis. E que nós
os yexamos. por máis que esqu~cesen que hai un meio escrito inteiramente en ga1ego,
·
que xa lles dobra en ida de. D
B. DE LAXE
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parte do elenco, amplifican os
resultados do feble plan.texamento. Do naufráxio só emerxen
as dotes de comediante de Miguel de Lira ou a comp·osición
do "malo" de 'Vicente Mohedano, ficando máis ben para eterno olvido algunhas chirriantes
preséncias, a quen máis lles valera nunca ter sentido a chamada de Talía.
As fallas de ritmo , o torpe
Deixemos que sexa o próprio
deambular dalgun · actu9nte, a
Hitchcock quen fale dela: "a rofalla de .última de teXto, deterdaxe durou 7 días e tivemos que -- minan unha sensación final · de
realizar setenta posicións de cá-· que o que se está a ver (e non é
mara para obter 45 segundos de
"bqutade" de crítico) será outra
película. Para esta cena tíñanme
causa pero non teatro.
fabricado un maravilloso torso
O humor, en fin, desplegado
artifical con sangue qi,¡.~ debía
entre
gags e números musicais,
sair baixo a presión do coitelo ,
é serrÍpre plano, carente dun espero non o empr~guei . Preferin
pesor que o maior disparate preutilizar unha rapaza , unha mocisa. Esa faciloneria atopa un
delo espida que servia de doble
fervoroso eco en boa parte do
de Janet leigh, de -quen só se
p\lblico Ese "relax mental" que
ven as mans, os ombreiros e a
fai prorromper en gargalladas ao
cabeza . Todo o resto está feíto
menor guiño, non resulta novicoa modelo . Naturalmente o coidade
, especialmente entre un
telo non toca xamais o carpo,
amplo sector universitário poutodo está feíto na montaxe. Non
co dado a activar as enzimas
se olla .nunca unha parte tabu
cerebrais. Pero non deixou de
do carpo da muller, pois filmaasustar a máis de un , e con ramos ao ralenti certos planos
zón, no día da estrea.
para evitar coller na imaxe os
En canto ao grupo "Chévere",
senos. Os planos rodados · asi
hai que recoñecerlles que intenrion foron acelerados despois,
tan unha vía cómica requerida
pois a sua inserción na montaxe
por boa parte do público. O caso
dá impresión de velocidade noré que para ter frescura non
mal".
O
abonda con propoñelo ou con
CELSO X. LÓPEZ PAZOS
.creerse gracioso. O desenfado
non rifa cunha conceición adulPsicosis. Martes 9 de ABril . 22.30 h .
TVE-1
ta do humor. Moi ao contrário.
Un mínimo rigor que .veicule algunhas boas ideas apontadas
fáiselles necesário, asi como a
renúncia á autocomplacéncia. O

"Hitch" racha os nasos vencellos
de identificación e déixanos a
mercede do seu xogo de enganos. Segundo, porque foi rodada
cunha equipa.televisiva, corta e
smxeia: que fixo o traballo en só
36 días cun orzamento mínimo
de 800 .000 dólares. Terceiro,
· porque a cena da ducha é unha
obra mestr-a en si mesma.

1

Anthony Perklns, protagonista de Psicosis

Unha ducha
de .sangue
Psicosis, de
Hitchcock

r.·

Ollando a longa marea de-películas que semanalmente se
"anúncian nas distintas cadeas
televisivas, estatais e autonómicas, é compromiso de quen isto
esqebe esctfller aquelas que
polo seu i_n terese e atractivo
merezan ser comentadas no espácio desta sección. Porén, nesta oportunidade, e apesar da
importáncia singular dalguns
dos filmes .programados ("A colina dos diaños de aceiro", "Ollas
negros" , "Bandexa de prata"),
un non pode fuxiJ da tentación,
case devota, de converter en
protagonista absoluto desta sección a unha das películas máis .
abraiantes e sobrecolledoras da
história do cine: Psicosis. Poucas titas coma esta son capaces
de "énganchar" ao espectador
desde o 9omezo até o final; pou. cos exemplos coma este amasan con maior claridade o que é
o cine en estado químicamente
puro e acadan un poder tan
, completo de comunicación e catarse, dinámica e perfe~ta, co
espectador.
·
Porque en "Psicosis", Hitchcock eleva ao cine a categoría
de experimento visual capaz de
provocar medo, capaz de explorar -grácias á sua xenial mes·tria para. formular en imaxes,
sensacións e espantos- os recunchos máis _a gachados do espírito humano. Hitchcock non
·gQsta da fraseofoxia, non quer
explicar as causas e as situacións desde a · dramatúrxia- da
palabra, pala contra, dado o seu
increíbel coñecimento do ofício
. de .cineasta, chégalle dabondo

pará criar mundos próprios que
teñen só como referente eipresivo a dramatúrxia inerente á
imaxe fílmica: a cámara e os
seus movement:vs, o encadre e
os planos, a montaxe e o ritmo
interior. Porque Hitchcock non é
un narrador de histórias, non é
exclusivamente un esteta, senón que é un dos máis ·grandes
inventores de formas da história
do ·cine e como sempre no auto
de "Vértigo", as formas, é dicer
.o envoltório da história, constitue a eséncia e "Psicosis". Porén, máis urí.ha vez é preciso engadir, que esas mesmas formas,
ese aparello instrumental, esa
maquinária de reloxeria perfecta
e matematicamente controlada,
non funciona no cineasta inglés
· coma un simples adorno do contido, senón que , pala contra,
críao.
Filme reverenciado até a extenuación, obxecto de tres continuacións en menos de . trinta
anos e suxeito de "voyeurismo"
animal dos cinéfilos e dos .que
non o son, "Psicosis" está instalada nas nasas retinas de xeito
permanente . Nunca esquecere. mos completamente da nosa
memória a inquedante silueta
de Norman Bates decorando a
paisaxe dese caserón do "gótico
californiano''. onde unha Janet
Leigh· espida; toma unha ducha
interrompida por un coitelo que,
oficiante dunha danza da marte,
tararea a partitura sincopada
desa melodía para corda, agresiva e delirante, que o xénio de
Bemard Herrmann compuxo
para a mágo do suspense .
Hitchcock, en "Psicosis", revoluc':iona o xénero. Primeiro ·
porque, cineasta coñón coma
póucos, xoga co espectador e
prívalle da heroína ás primeiras
de cámbio. Desde que se abre o
filme énchenos a cabeza e os
oilos coas penalidade de Marioff
e lago, cando xa a mecánica correspondéncia/identificación
ten acadado ·o seu obxectivo,
zas!!, . faina desaparecer. Déixanos así orfos e valeiros de protagonista, da• nosa 'intermediária
na ficción. Operando deste xeito

.

G.V.

Deseobrin
a pólvora
Rio Bravo,-Chévere
Efectuar a estas alturas unha
paródia do western (inspirada
en espírito, conscentemente ou
non, e salvadas distáncias e calidades, na cena do soño de
José Isbert en "Benvido , Mr.
Marshall"), sospeito que non ten
tnoito senso.
·
- Pero facelo sen nen sequer
téntar tender un ponto ·de vista
particular , sexa irónico, crítico
ou nostálxico , sobre o xénero
semella máis preocupante.
Porque R1o Bravo non cont-a
(e tememos que nen o pretende) , nada. Enfia un gag tras outro sobre o esquelete argumental saqueado da tita en cuestión,
cun par de referéncias, ás veces
non moi claras, . a outros títulos
do xénero. Todo aparece fiado,
porque asi se quer, ao funcionamento autónomo dos gags.
E estes, é sabido, non definen
a.sua validez por si mesmos, senón pola sua pertinéncia e a ·
oportunidade da sua inserción
·no discurso, dando por suposta
a sua acertada resolución técnica. Pero este grupo semella estar descobrindo a cada intre
cada recurso que emprega, por
elemental ou mal executado que
esté, e dévólvenos o descobrimento amosándoo· como eséncia única do seu .espectáculo.
· Digamos que o espectador (o
maioritariarriente universitário
que acodiu á estrea), -tamén
como grupo parece estar descobrindo a 'Pólvora a cada truco
_onomatopéico ou xestual mil veces visto (e mil veces repetido,
pois a cada ocorréncia máis ou
menos .brillante ao xuício do
grupo, este non dubida en redundar nela até aborrir ou inutilizar ideas interesantes).
As caréncias técnicas de boa

O avó non
era tan bon
A caixa ·de música
Este último filme do greco-francés Costa-Gavras non difire
rrioito doutros anteriores, enmarcados nese cinema de
"compromiso" efectuado desde
as entrañas do sistema que se
cuestiona . Xa moito se debateu
en tempos máis propícios a
Jesslca Lange

· aquelas polémicas sobre a validez ou efectividade das denúncias contadas cos ~onvenciona 
lismos do Ginema dominante e
.
utilizando o "star-system" .
En calquer caso, esta Caixa
de Música, ainda que trata un
tema dunha incuestionábel dureza (os crimes na época na; i de
quen semellaba un honrado cidadán americano) · non ten a cá:.:
rrega política do'utras titas como
''Z" ou "Missing", por ser a extradición de nazis unha cuestión asumíbel, polo menos teoricamente, por enrriba de case todas as ideoloxias.
O filme ten un plantexamento
ordeado desde o princípio, cunha correcta e sucinta apresentación das persoaxes . Ben logo
·entra na estrutura que a ocupa
case por inteiro, a do típico filme de "sá do xulgado", case un
xénero. Nesta fórumula Gavras
móvese igualmente con soltura
e fai recair igualmente o peso
sobre os actores . Mágoa que a
dobraxe, por moito que se estarcen os dobradores , reste forza
ás testemuñas húngaras , cuxo
desfile polo banquiño acusando
ao presunto nazi a quen defende a sua própda tilla. acaba por
cansar un tanto.
Os actores realizan unha estimábel labor. Desde a sempre
agradábel Jessica Lange, que
cumple o seu cometido pésie a
unha certa limitación sua para
este tipo de papeis, até o pró-.
prio rapaciño que fara o encantador Samuel de "Único Testigo" .
A tita descansa roáis sobre
estes sólidos apoios e sobre a
própria forza da hábil história
que sobre o golpe efecto final
que lle dá título.
Sen que sexa unha gran obra
(peca dunha lixeira liñalidade e
quizais se lle pudera sacar máis
partido á ambiguidade moral do
avó nazi), plantexa con corrección un rnáis que interesante
caso, senda unha rnostra dun
cine liberal que cada vez se estila menos ainda nestas manifestacións máis ben inócuas.
O asunto da responsabilidade
política que non prescribe co
tempo, aplicase aquí aos criminais nazis, causa suscrita por
todos . Mais fíxonos pensar en
que pasaría se se remexera neutros pasados, noutras latitudes
máis próximas, sobre cidadáns
tan respeitosos como o da fita . O
GONZALO VILAS
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Alegria do Molengo, ,teatro.de títeres brasilelro
'Os rñarnulengue:iros tradicionais non distillguen, nas suas actuac1óns, entre adultos e nenas'
ceben .por parte do poderoso
.. Associa~áo de Teatro Brasileiro
dono do inxénio. e tamén mos· de Bonecos . de Pernambuco,
tran a rebeldía contra a situasección da ABTB brasileira (nación opresiva. Todo isto aprecional) ligada ·· ~ UNIMA, con
sénta:Se - con --m6ífo' humor -e ~ -sede-eflPariS. lUnión Internacriando situacións de moita
cional de Marionetistas). _
pancaderia.
Cal é a sua función como
Ademais dós mamulengueipresidenta ABTB de Pernambuco?
ros, hai outro tipo de fantocbeiros que fagan diferente
A nasa actividade é, primÓrdialtraballo?
mente, divulgar o T: de BoneHai uns 20 anos comezou un
cos. A ABTB promove ConcurTeatro de bonecos por parte de
sos , Festivais nacionais e interpersoas estudosas, que foron
nacionais. O naso núcleo de
aumentando e consolidándose
Pernambuco xa conquireu unha
progresivamente.
sede con bibliote?ff especializaHoxendía, somo once os gru(pasa á páxina 27)
pos que estamos integrados na

• ROSA GANTES/XICO PEÑA

En Pernambuco, Estado
do Nordeste brasileiro,
existe unha tradición de
Teatro de bonecos,
chamados Mamulengos,
que se mantén moi vi va
na cultura popular. A
carón dos
mamulengueiros
populares foron xurdindo
unha xeira de grupos
profisionais, preocupados
na investigación do feito
teatral, das variadas
técnicas de bonecos,
esforzándose na Ínaior
calidade e reivindicando
· o recoñecimento do seu
traballo como obra
artística válida.
O "Alegría do Molengo" é un dises grupos de pesquisa baseado
no folklore. cultura e temática
popular. "Procuramos facer un
traballo ligado ás nasas ráices",
afirma Inés Spencer, a fundadora do Grupo e actualmente Presidenta da Associac;:áo Brasileira
de Teatro de Bonecos do núcleo
de Pernambuco. Con ela e cos
seus tillos Renato, Mónica e Ricardo, tamén integrantes do
Grupo, mantivemos ista conversa na sua acolledora casa en Recite
¿Que é o que caracteriza o
Teatro de Bonecos en Pernambuco?
Iste xeito de Teatro ven dos Xesuitas que o implantaron na rexión e gaña características próprias, pasando a formar parte da
nosa cultura popular Os mamulengueiros son persoas sen estudos que se apresentan nas suas
comunidades. maioritariamente
na zona rural. Os bonecos son
feitos de madeira e a manipulación coa técnica de !uvas. Fóra
do teatriño, están os músicos, o
tno popular nordestino composto ar zanfona (acordeón), zabumba (percusión de parche,
intermédio do tamboril e o bombo e golpeado con baquetas,
unha para cada parche) e, finalmente, o triángulo, ou ferriños .
Aínda exste esa tradición de
mamulengueiros?
Ainda hai, mais mudou moito
causa . A popularización da
TeVe coas suas telenovelas e a
falta de apoios de ..entidades e
institucións fai que perdan incentivo, estimulo. O mamulengueiro en xeral trabaJla só, construe, inventa e representa , manipulando os diferentes bonecos; pode receber axuda daJgun
membro da familia, mais a tradición de que o oficio pase de
pais a fillos vai disrninuindo.
Hai persoaxes caracteristicos no T. de Mamulengos_?
Certo, hai unha ,persoaxe corno
o "Cabo Setenta", que representa o poder explotador, a brutalidade ; outra persoaxe típica é a
que representa o explotado, o
humilde, que usa artimañas
para sobreviver, para non se
deixar destruir .
Cal é a temática que mtíis se
repete ao longo dise teatro
popular?
A temática rnáis habitual é a
que reflexa a sua vida diária; a
maiona dos rnamulengueiros
veñen dunha zona pobre e da
zona da canavieira (da cana de
azucre). Entón, eles reflexan .a ·
humillación e o maltrato quB re-
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.Os affiantes

bar ·no que comezara habiá tan·tos anos. Claro que aquel bar,
ainda que co mesmo. nome, o
mesmo proprietário e no mesmo
lugar de sempre, xa non era o .
mesmo bar. El tampoucó non
era o mesmo Román.

Os·dous eran xa veteranos curtidos en mil batallas amorosas ·
. cando decidiron batallar entre ·
si. Coñecíanse de sempre, como
todos nos coñecemos no pavo,
e sen -embargo os seus camiños
non se cruzaron ate ben cumpri- .
dos os cuarenta anos das suas
vidas.

Román casou év.nha muller
máis nova ca el , viciña da sua
casa de toda a vidé\ . Ninguén lle
falou nunca da "outra" muller..
Disque o crego si llo perguntou:
pala causa da bigámia. Pero non
transcendeu cal fara a resposta
de Román . En calquer caso , o
matrimónio celebrouse sen problemas. De contado viñeron os
filias : catro en catro anos.

Ela chamábase Xúlia. El Román. Ela era unha desas mulleres que pronto adquiren nos pavos sana de "fácil" e lago vai pa:sando de home en home. Soubo, non obstante , garantir a súa
independéncia cun traballo nas
oficinas dunha xestoria e levou
sempre ~en un chisco· de má
conciencia ou · culpabilidade o
seu papel de muller libre nun
pobo no que toda muller era ou
solteira, ou casada, ou solteirona. Fara moi guapa e tivo a intelixénci~ de deixar que os anos
fosen marcando con dignidade
o seu paso, sen encher de enfei_tE::s as irreparábeis enrugas.

Román desaparecera durante
un tempo da vida do pavo. I?~
dan que andaba embarcado. As ·

Sen embargo, non hai escándalo que o siga a ser se dura
máis de dous meses . Este durou
dous meses , tres, un ano . Os
amantes resistiron primeiro o
desprezo . tudado das xentes, a
retirada dos saúdos, o afastarse
na sua preséncia, os siléncios
~etóricos e acusatórios. Un ano
despois todo isa tora pasando,
esvaíndose. De todo quedaba só
o choro incesante da muile"r, da
esposa, a ollada triste do tillo
maior cando asomaba pola porta
do bar enviado pola nai na procura dos cartas para a compra
da semana.

Coido que casualmente eu
asistln ao início do drama. Estaba tomando un café no bar onde
traballaba Román , cando apareceu Xúlia. Supoño que non debia ser a primeira vez que ela
entraba no bar, pero estou certo
de que o que aconteceu nunca
antes tiña acontecido . Non foi
algo notoriamente visibel nen
algo que as palabras podan explicar con claridade . Penso que
eu fun, entre todos· os parroquianos que daquela estaban no
bar (non moitos , non era hora de
moito público), o único en advertilo.
Foi aSI;:,"_. á máis elaborada
execución da arte do galanteo ,
interpretado por dous excepcionais artistas. Foi a irresistíbel
ollada del e a voz que envolveu
á fémia cun alento quente de
desexo, un piropo no límite
exacto da grosaria. Foi o xeito
no que ela lle resistiu a ollada, a
irania desafiante co que contestou ao piropo. Foi' un levísimo
cruzarse as rnans cando ela ia
coller a -bebida que solicitara .
Foi algo máis dun segundo no
que as mans dos permaneceron
collidas. _Foi todo isa pero non
foi máis nada.

El era un home que cheiraba

irremediabelmente a macho e a
conquista. Principiaba todo na
sua voz, dunha imposibel gravidade: a voz dun home que calquera escolleria se ti vese •. que
dicer como debe ser a voz do
home. Lago era aquela faciana
traballada a sulcos, presidida
por uns ollas claros que óllaban
sempre direitamente. Fixera mil
oficios . Comezou de camareiro e
deixouno para se facer boxeador. Desa experiéncia, curta, só
lle quedou o nariz partido e
unha má memória. Cando alguén lle solicitaba histórias dos
seus combates, só lembraba,im:
"aquel negrazo que deitei en
cinco asaltos no Campo do Gas
de Madrid".

trimonial. Román abanélonou a
súa casa, a muller, os fillos, e
pasara a viver na casa de Xúlia.
Desta vez a condea do povo foi
praticamente unánime. Pare.-·
ceume que as. xentes ceibaban
nesa condea un resentimento
vello fronte daqueles dous de
entre eles aos que , ate entón,
perdoaran a sua liberdade a
cámbio do· que -cohsideraban o
seu fracaso. Non podian aturar
que arestora Hes cuspisen esa liberdade abertamente, sen remorsos nen agachadas.

veces aparecía fugazmente no
verán, a pasar· as festas. Dunha
vez chegou cunha muller fermo$ÍSirna que apresentou, orgulloso , como "a miña muller" . Anos
despois aparecera outra vez só ,

· e triste. como nunca se lle vira.
Ninguén non se atreveu a lle
perguntar póla muller. Finalmente, regresou a· viver de novo
no pavo. Aceitou o mesmo traballo de camareiro, nó mesmo

Non me surprendin cando, na
seguinte visita ó povo, un mes
despois da cena do bar, descobrin que o gran escándalo eran
os amores de Xúlia e Román. A
muller
deste
encontráraos
amándose no mesmo Jeito ma-

Ese verán , os dous amantes,
Román e Xúlia, sairon a dar
unha volta en barca . Gastaban
de facelo . Era un día fermoso do
mes de Xullo . Sopraba un Nordés suaviño e só unhas poucas
nubes axexaban tras o Pindo.
Román remaba en dirección á
boca da ria . Non regresaron.
Unha motora do Ezaro encontrou un remo á altura dos Carromeiros. Deberon navegar sen
rumbo , levados polas correntes.
Foron encontrados, catro dias
deSpois , pasada a desembocadura do Miño. Estaban abrazados , espidos , os carpos queirnados polo sol. Deberon morrer de
insolación .
Román tiña cincuenta anos.
Xúlia coarenta e nove . As xentes do povo quedaran completamente desconcertadas cando se
soubo que , a penas quince dias,
antes, Xúlia fixera testamento .
Deixaba todos os seus aforras e
a sua casa á viúva de Román . O
FEUCIANO LOBELOS

MONTES E FONTES
Galicia ten un importante patrimonio natural...
... para respetalo hai que coñecelo.
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CONVOCATORIAS
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• . Certame
literáriolingüístico
"Ricardo Carvalhó
Galero'.' ·

·cabanas traballa nun proxecto de certa envergadura. "que
non vou dicir a ninguén porque copiaríano ." Apesar de
todo. quédalle tempo para pa- ·
sear pola cidade, ollando a un
e outro lado sen esquecer detalle. De cando en vez, tira de
lápiz e fai un deseño que logo
regala -só se lle cae ben- ao
elexido.

Zapa, que pretende unha viaxe nesta Santa Semana de Peniténcia até Holanda. "Un ir e
volver, así, case sen baixar do
coche". Ton, apoia a xogada.
"Incluso poderiamos vende-la
idea e sairianos gratis a festa."
Só teñen que propoñerllo a
Paco Vázquez, o terceiro mosqueteiro. Entre os tres farian ·
unha brillante travesía.

pria dos autóctonos ·e curtidos . E ten certo éxito.

Neil, recalou aquí fai ' catro
anos . Viña nun pesqueiro.
Baixou. Mirou . Gostoulle. E
quedouse . "Foi asL" O irlandés, que agora para sobreviver
"fago de todo" , conta que Irlanda parécese moito a Galiza.
Por outra parte, xa está perfectamente acostumado ao
ambente nocturno. E vai dun
lado ao outro coa soltura pró-

Pedro Díaz ten debuxado un
novo programa na sua mente.
Mais non sabe ainda cando
poderá safr o ar. De momento,
ainda que só e un proxecto,
especula coa posibilidade de
facer unha grande montaxe a
nivel de produción. "As ideas
non faltan", di, "o que falta é
ánimo e un espirito novo e
imaxinativo."

El Marqués, don Vicente.
Agardames te repoñas nun
plazo breve. E ánimo . Ainda
que, ás veces, non se véxa o
sol -porque o tapan as nubes- ou a lua sexa borde porque sae de noite. O sifón tamén coloca.
Rubén escribiu desde Ibiza . E
mandoulle unha postal a Suso.
"Un porco , deitado , agardando
a que lle sirvan o almorzo" . Romántico.
O

ACTOS ·

•

Viva o
cine galega

Ciclo do Cine Clube de Carballo. 6 de Abril. "Urxa". 20 de
Abril , "Continental".

•

Manuel Lueiro

•

Juliette Greco

Recital único na Galiza, o sábado 7 no Auditorio de Galiza
en Compostela.

•

Festa do
Oueixo do
Cebreiro

Conferéncia no salón de actos
do Ateneo de Ferrol do escritor do grove, Manuel Lueiro
rey que falará sobre "os meus
W\contros con Vicente Aleixandre"

En Pedafrita o domingo día 8,
con exposición de queixos e
productos artesáns. Actuacions da charanga local e da
Banda da Fonsagrada e verbena coa orquestra usonora"

Alegria do Molengo

serven tanto aos nenos como
aos adultos

(ven da páxina 25)
da e museu permanente con bonequeiros Tamén contarnos con
oficinas penód.!cas -obrad01ros- para as persoas que que1ran aprender ou mellorar técrucas
Agora tarnén consegurmos un
Teatro pequeno, cectido polo Estado. para facer unha programación exclusiva de espectáculos
de bonecos A sede tamén fora
cectida polo Estado de Pernambuco. A xest1ón da presidenta é
b1anual e ao remate do penado
convócanse novas ele1c1óns
Tendh algun outro tipo de
axudas, como eubsfdios para
montaxe de ob s, cirucitos,
etc.?
É mo1to difictl que o Estado sub-

sidie con dlñeuo Aqu1, no Nordeste. a cultura non é contemplada como algo pr!morctial, despo1s de tudo e demais ven a cultura Nós, nese senso. non ternos nengun estimulo oficial.
Que poeibllidadee hai de que
algun grupo poida viver do
.s eu traballo?

Como é o traballo do "Alegria do Molengo"?

O noso traballo é de estudosos,
na cultura popular e de pesqIDSa
do noso folklore . No último espectáculo combatimos a invasión da música anglo-americana que vai en detnrnento da
nosa música popular Traballamos con bonecos de luvas e de
varas
Xa para rematar, queremos
anunciar que o "Alegria do Mo-

Jengo percorrerá Galiza no mes
de Xullo para realizar unha série
de actuacións e encontros culturais como parte dun proxecto de
irltercámbio cultural Galiza-Brasil, artellado polo Colectivo galego "Faba na Ola" e o devandito
grupo brasileiro pola vía do teatro, música e audiovisuais. Unha
irúciativa que gostariarnos fose
o comezo dunhas relacións máis
amplas e duradoiras entre colectivos culturais galegos e brasileiros "Estarnos desexando chegar
á Galiza e acharnos que vamos
vibrar coa xente".
O

• Arte

románica na
Galiza ··

A AS-PG comercializa un vídeo didáctico dunha duración
aproximada de 25' . O guión
foi elaborado por especialistas
na matéria e o .traballo de filmación e edición por profisionais experimentados. Consta
de dez secuéncias:
-O románico, nacimento, cronoloxia.
-Situación na Galiza
-Características arquitectónicas . Significado.
-Introducción da arte na Galiza. As primeiras marrifestacións : San Martiño de Mondoñedo, San Xoán de Vilanova e
San Antolin de Toques como
exemplos .
-A arte románica de peregrinación. A catedral de Santiago éomo paradigma. As etapas da sua construccióri.
-0 Pórtico da Glória. Descripción.
-A estrutura da catedral de
Santiago como ingrexa de_pe- .
regrirlación. As cate<;b:ais de
Lugo, Ourensé. Tui· e Mondoñedo .
-0 canon cisterciense . os ·
grandes mosteiros galegas.
-A arquitectura civil: o Pazo
de Xelrnirez
..Epílogo : a arte románica
éomo primeiro estilo unitário
europeu. •
Pódese pedir ao Apartado 744
(15080-Santiago). Ou a Eladio
Rodríguez, 15 baixo. A CORUÑA
A AS-PG editara anteriormente "Otero Pedrayo ou a paxión
da terra" e "Evocando a Celso
Émilio". Está a preparar "Arte
barroca na Galiza" e "Pimentei
nas Letras Galegas" .

PUBLICACIONS

RICARDO CARVALHO CALERO

c:adernos da @> esco-.
la dramática galega
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Renunciaste a vanglória para amar a Galiza
Adeus, professor.
Esperamos sermos fieis ao teu exemplo

Bases:
1ª.- Os traballos apresentados "a.eberán estar escritos en
lingua galega.
- 2°. - Os traballos ,.que concorran ao prémio de Investigación deberán tratar temas ·de
lingua ou literatura galega.
3°.- Os exemplares apresentados a· cada un dos prémios ,
tanto de narración como de
• I Premio Ce.e de
investigación deberán ser inéTeatro Infantil
ditos. O autor garantirá esta
circunstáncia no caso de reO Concello de CEE-, a prqposta
sultar gañador.
da ·Comisión de Cultura do
4°.- Ao concurso de NarraConcello, cenvoca o 1 Premio
ción curta poderán concorrer
CEE de Teatro Infantil, se reunha narración ou un· conxunxirá palas· seguintes bases,
to de contos por autor que non
aprobadas polo Pleno do Consobr_e pasen os cen fólios en
cello en sesión ordinaria do 23
conxunto, sen que se prefixe
de Febreiro de 1990.
extensión mínima.
Poderán présentai:se
· 1ª.Ao concurso de Investigación
textos teatrais para r\.enos, os
Llngüístico-Llterária, os trabacales terán de ser orixinais,
llos apresentados axustarán-se
inéditos e escritos . en lingua
a un mínimo de setenta fólios
galega. Poderán acompañarse
e a un máximo dé douscentos .
se o autor ·cree oportuno, de
5ª.-'--- Os orixinais deberán ser
deseños orientativos para a
enviados á Comisión de CultumoBtaxe da obra, (música, fira-Concello de Ferro!, indicangurins .... )
do no sobre "Para o Certame
2ª.- Os traballos poderán
Carvalho Calero", antes do 10
ser realizados por autores indide Setembro de 1990. Presenviduais ou por grupos.
tarán-se por duplicado, sen re. 3ª. ~xtensión mínima dos
mite identificador.
textos será de 20 fólios meca As obras concursantes debenografiados por unha sóa cara
rán ostentar un -l ema, en sobre
e a dobre espacio. Enviaranse
aparte , no que figurarán os
por quintuplicado, sen remite
datos persoais, currículum
e con plica con seudónimo ao
breve. enderezo, teléfono e
-seguinte enderezo:
D.Nl
6ª.- A dotación dos premios
Comisión de Cultura
será de 200 .000 pesetas .líquiRef. Concurso de Teatro In-.
das, unha vez descontados os
fantil
irnpostos, e publicación, para
15270 Concello de CEE (A
cada unha das modalidaaes
Coruña)
do concurso . Os tÍaballos seEn sobre adxunto pechado,
rán publicados polo Excmo.
inc;licarase no eXterior' o· seu- .
Concello de Ferro! dentro do
dónirno e no interior' as datos
· ano do fallo-do xurado. RespefCompletos de autores.
tará-se o orixinal apresentado,
4ª.- I:Iaberá un premio úniA entidade convocante resér- .
co de Cincqenta. mil pesetas .
va-se os dereitos de autor na
5ª.Poderán concederse
prirneira edición; a partir da
as mencións que se conside- .
segunda as obras premiadas
ren Óportunas asi como deixar
pasan a ser propiedade do seu
deserto o premio.
auto¡: , que en sucesivas edi6ª . - As Agrupacións Municións deberá facer constar a
cipais de Cée poderán reprecondición de "Prémio Carvalsentar a obra que resulte preho Calero na modalidade de
miada sen abonar dereitos de
narración curata"- ou no caso
autor , sen limite de tempo .
de "Investigación Lingüística
7ª.- O razo de admisión de
ou Literária" . Poderá haber
orixinais rematará o 31 fr Maio
critério do Xurado "accésits"
de 1990, ás 19,30 horas.
na modalidade de narración
8ª.- O fallo do Xurado taracurta, que consistirán na pu~
se público en data a sinalar
blicación dos traballos .
pala Comisión de Cultura.
As obras non premiadas de9ª. - O Xurado estará forvolverán-se aos seus autores
mado por un mernbro do Connun prazo de dous meses a
cello, que o presidirá, · un espartir do fallo do Xuraqo. ·
critor-a Local, e tres ensinan7ª . - O xurado está composto
tes locais, actuando de Secrepor cinco merribros desigriatario, con voz e sen voto , o da
dos pola comisión organizadocomisión de Cultura.
ra. Un membro da Corpora10ª.- b feíto de concorrer
ción MuniCipal acatuará como
a este Concurso presupón que
Secretário, con voz e sen voto.
se acepten as súas Bases. coA composición do Xurado
rrespondéndolle o xurado e a
fará-se pública un mes antes
Comisión de Cultura a interdo fallo que será dado a coñepretación das mesmas .

EXPOSICIONS

· En Pernambuco ha1 dous grupos
que viven exclusivamente do
boneco : o "Bonecartes" e o "Sorriso", os outros, todos teñen algunha outra fonte de ingresos.
Como se canalizan as contratacións?

Cada grupo ten que lutar, facer
a sua programación... Actúase
muito en festas infantis privadas.. mais os cachets son fracos.
Cal é a relación do T. de Bonecas con o público? E a qué
público vai dirixido?

Moita xente ainda relaciona o T~
de Bonecos só con crianza,
como espectáculo infantil . Mais
iso xa non acontece sempre,
pois tamén se fan espectáculos
para adultos. O noso mesmo
grupo está agora a facer un espectáculo para adultos con temática social, ambientado no
rural, onde existen graves problemas cos fazendeiros por causa dos latifúnctios . Mais ainda ·o
principal traballo do T . de Bone.cos'está orientado aos nenos, ao
mundo infantil. Os mamulengueiros tradicionais non fan esa
distinción e .a s suas actuacións

•

Anxo Pastor

•

Julio Prieto
Nespereira

Exposición de tintas, debuxos
~ gravuras no Pub Dvorak de
Lugo .

Clube Reintegracionista do saln.é s (C .R.ES.)

ANUNCIOS DE BALDE
Os Comités Abertos de Faculdade comunican a todos
os estudantes que para porse
en contacto cos mesmos , por
temas .relacionados coa Universidade de Santiago de
Compostela ou · co ensino en
xeral, poden escreber aos
apartados de correos: 855 de
Compostela, ou ao 134 de
Lugo ou ben chamar por teléfono ao número · (981)5631 OO.
extensión 2228, de Luns a Xoves de 5 a 8 da tarde . Tamén
poden pasar polo local que ternos no Cámpus de Compostela, no mesmo horárió, situado
no pavillón de servícios estu, ; dantis.
,,

·

cer a dia 30 de Outubro (data
do nacemento do profesor
Carvalho Calero), no transcurso dun acto que terá lugar T).a
·Gasa do Concello. entregándose os prémios o 7 d~ Xaneiro,
día de San Xulián, Patrón da
Cidade.
8ª.-A interpletación das presentes bases corresponde unicamente ao Xurado. Polo mero
feíto de participar oeste concurso cada autor comprométese a acatalas, sen menoscabo
do que prescreban as leis ·vixentes .

.

Vende-se órgano de dous
teclados e pedaleira caixa
de ritmos e efectos. coma
novo . Telf.: (986) 33 53 56 .
Ferro!, As Pontes , Foz. Ouro , Parga, Vilalba, Sor. Landro ,..
bágoas, encol do limpo sono
das baleas; sobre e selo parn
falarmos de desenrolo e
cultura. Xoán/Joám Hermida;
C/Fco . Silvela nº 77. 28028Madrid
Oferécense servicios de
guüa, recepoción e · turismo. Falo inglés, francés e portugués . Tfno .: (986) 22 18 32.

Exposición de grabados na Sá
da Caixa Ourense na cidade
das Burgas.

•

Cademos da EDG

Neste cademo de Marzo (nº
82) a Escala Dramática publica un traballo de Araceli He,
rrero Figueroa sóbre "O teatro
en Fingoi", q_ue é un estudo, ·
adicado a Ricardo Carvalho
Calero, sobre .a exj:ieriéncia
teatrañ no contexto do coléxio
lugués, situándoo nas coordenadas do teatro Galego de
Posguerra . .O Coléxio Firlgoi
estivo dirixido entre os anos
150 e 1965 polo profesor ferrolano recentemente fale.cido .

•

Makoki

Exposición no Museu de Humor de Fene aberta até o día
11 .de Abril. 34 cadros sobre
estti heroi do comic.

-•

Pedro Maruna

E}\posición de gravados na
Galería Arracada de A Coru- .
ña. Aberta até o 20 de Abril.

•

Bienal
de Mulleres

Organizada por Alecrin segue

aberta este mes a mostra de
criadores femininas )esctiltura. pintura e fotografía) . no ailtigo edilicio do Banco de España en Vigo (ver páxina 23) .

•

Mostra
Arte:... Foz

A A.C . "A Po.mba do Arco" organiza a 1ª Mostra Colectiva
Arte-Foz. O 6 de Ábril abrirá
as portas ao público esta ·mostra dos artistas da vila da Mariña cun total de 22 pintores,
escultores e ceramistas. Con
esta mostra a A.C. "A Pornba
do Arco" pretende dous obxectivos: estabelecer un foro
anual de arte onde se poidan
contemplar as obras dos criadores focenses1e dar a coñecer ·
novos artistas do concello que
traballen nas artes plásticas. A
mostra está aberta na Casa do
Mar en horário diário de 5.30
a 9 da tarde e será clausurada
G 15 de Abril.

<
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IDEAS

.,RES EN RAIA-

MANUEL RIVAS

E

stá de moda en Italia falar dos
partidos transversais. Segundo esta teoría, un comunista
está máis perto e se entende mellor
cun membro da esquerda democrata-cristiana que cun socialista de
Craxi, e este, á súa vez, fai mellores
negocios cun conservador retorcido
da escola de Andreotti que con alguén da esquerda democrática. Esta
extraña combinación de pezas obedece, claro, á competencia entre socialistas e comunistas, intensificada
aínda máis polo pulso por quen ha
de hexemonizar o amplo esP,acio socialdemocrático no futuro. E probable que socialistas e comunistas de
hoxe converxan nunha mesma forza,
dentro do que xenericamente chamamos Euroesquerda, pero ata entón , ata o abrazo final, han de zouparse no cuadrilátero.
Pero a min o que me interesa deste
episodio é a teoría esa do transversalismo. Creo que é sumamente
atractiva e moito máis extensa e suxerente que o que ilustra o caso ita..liano. Por exemplo, á parte das forzas políticas formalmente constituidas, poderiase configurar Ufl informal
partido dos Tontos do Cú. E sorprendente o parecido que existe entre un
Tonto do Cú de esquerdas e un Tonto do Cú de dereitas.

A ANORMALIDADE DO ENSINO 1=N GALEGO
BERNARDO MAIZ

O

ensino ·en galego comenzou da
man de média dúcia de arriscados
profesores nos primeiros .anos. setenta, e foi indo a máis ata os primeiros
oitenta; dun tempo para acó houbo estancamento prmeiro e despois unha ben
preocupante regresión: deixemos de engañarnos para mirar o cadro _I, que refrexa
un.ben pouco científico inquérito que artellamos un grupo de compañeiros, sen poder achegarnos á totalidade dos ce~tros
-de ensino das nosas bisbarras; son 45
centros da· volt3 de Vigo, 37 da de Ferro!,
9 ee Valdeorras-Trives, 13 do Barbanza e
15 da Mariña de Lugo. Coidamos dan resultados representativos, á altura dos meses de Xaneiró-Febreiro deste ano. Non
son explicadas en galego as matérias que
·por d_
ecreto .deberian sel.o, sen que as lnspeccións de EXB, BUP e FP fagan nada
por enmendalo, nen coa Lamela, nen co Taboadp, nen e.o Abel, ne,n co Regueir-0
nen coque agora ostenta a Dirección Xeral de Política Lingüística. Unha pena...
Ai.nda máis concretamente quera desenvolver o caso do centro ·de Bachalerato onde traballo desde o Curso 1976-77 e
que é un dos máis grandes, bonitos e desaxeitados de Galicia e da case totalidade
do extranxeiro: cen profeores,. diurno e
nocturno, g · ·
o, sás de música e des, biblioteca con bibuxo, s
bliotec i:' ; actas,
tíns e carteis en galego, ~ i ,
ivirl§! ativa e xardin con
. urs~ 1979-80 dábamos
palm ~ clase ~a . 27 $ ofesores dunha ou
outra
~lina, ·
mos 19 no 19f;l4-85
·e agora
os 13: 2 de Matemáticas, 2 de Filosofia, 2 de Latín, 2 de Español, 2 de História, 1 de Inglés, 1 de Física,
1· de Ciencias Naturais. Para as línguas

Ferrol sempre foi outro país e todos sodin non talar galega nunca, dramático.
mos fillbs do médio, pero ~e é ben preo- . · Non hai normalidade no ensino do galecupante o retroceso no uso do idioma enga. Se non hai transmisión xeracional, se
tre o profesorado ainda máis é o que se
ca.da vez menos profesores usan del, se o
está a dar entre ·o alumnado, e basta ver a
Conselleiro de Educación ben recentesituación que expoñemos no cadro 11. Coa
mente dedarou (máis· ou menos) que talar
criación· de centros na bisbarra este instigalega acómplexa aos escolares e non sei
tuto abrangue case exclusivamente rapaqué dun bilingüismo que nengun lingüista
ces de medio urbán, pero eso só non exsério eníende, mal lle vai ao país. A realipliea o decaimento no uso da língua, e se
dade é que se o profesorado non ten orhai factores nos eidos familiar e social hai
gullo do próprio, mal lle vai ao país. A reaoutros que deberian ser estudados en
lidade é que a língua galega está a conprofundidade: decatémonos de que a pri·vertirse para moitos rapaces nunha língua
meiro de BUP accedeu este Curso a priestranxeira. A realidade é que para non
. meira promoción que tivo ensino de gale-ensinar en galego só hai argumentos pró. go toda a EXB e que-polo mesmo non teprios da ignoráncia, o elitismo e unha
ñen eles dificultade técnica nengunha cara
chea de caralladas máis. A realidade é
á língua; que se poderian ser esperanzaque a maioria dos profesores fixeron curdoras ·as porcentaxes dos que escreben
siños mil de Hr:igua galega e mesmo usan
en galego só amosan un maior coñecidel a nivel coloquial.. A realidade ten que
mento; que os lectores obrigatórios sonno
ser o compromiso co país.
· por ter unha :asignatura de literatura galeA miña realidade como pai é que os tiga cando hai unha boa .oferta editorial de
llos dos meus tillos adolescentes pode ser
literatura xuvenil... E o máis estarrecedor
que consideren o galego como a arcaica
é a columna de galego-falantes, eses que
tala dos avós, e non me dá a gana.
O

CADRO I·
V

'

CADRO 11

Comprimento do Decreto de
duas asignaturas en galego
EXB

Vigo
Ferrol
Valdeorras Trives
Barban za
Costa Lugo

7de14
. 5de17
3de 5
3 de6
3de8

FP
13 de" 21
4de9
1de2
2de4
1de4

Falan galego Len galego

sempre 0%- sempre 0%- sempre 0%

BUP

c
urso

5de10
3de 11
1de2
1de3
1de3

79-80

Cursó 89- 90
·

Xarr. Feb. 1990. Centros públicos e privados.

Eser. galego

ás veces 98%-0bligat. 96%-0bligat 71 %
- - - - volunt. 17%-volunt. 2~ %
nunca 2% - Nunca 4%- Nunca 29%
Sempre 0% ~ Sempre 0%-Sempre 0%
as veces 86%-0bligat. 97o/~ -Obliga 91 %

1

l

- - - - Volunt.10%-Volunt27%
Nunca 14%-Nunca3%-Nunca 9%
(300 estudantes de BUP-COU. Ferrol. 1990)

Outro partido transversal podería
estar integrado polos tuzaróns de tódalas tendencias. Confeso sentir
unha especial debilidade polos tuzaróns. O primeiro que se ve cando se
ve a un tuzarón é a un tuzarón. A tuzonería é a súa esencia. A posición
política é a apariencia. Dous tuzaróns
son sempre como duas gotas de
auga. Non importa qu$- os seus partidos e ideoloxías estén nas antípodas
e que un deles pense que é moi revolucionario e o outro moi conservador.
En realidade, os dous defenden
coma ninguén o actual estado das
cousas, o insoportable réximen da
tuzonería. Son cuspidiños, cravadiños, os tuzaróns. Constituen o perigosísimo Partido Transversal dos Tuzaróns.
O

VoLvER Ao REGo

O

modelo socialdemócrata sueco
fai augas.. Nen a explotación
das minas de diamantes en Suláfrica lles serve aos nórdicos para
manter o estado de benestar.
Doutra banda, o loubado liberalismo
inglés está a provocar unhas mobiliz~. cións inauditas en Londres e na c1ty
perseguen aos yuppies a cantazos.
(Convén lembrar ás palabras ainda
quentes dos bempensantes demócratas: "A política da Thatcher é discriminatória, pero hai que recoñecerlle a sua
eficácia"). Hoxe están cabreados até os ·
vellos que votan conservador desque
Churchill vestia panTalóns de tirante~.
E foi entón cando Margaret Thatcher
dixo: "lsto é cousa de axitadores crimirais e comunistas''.'.
o

