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AS EMPRESAS coN BENEFíc1os xERAN MÁ1s · o~ ·40 MIL MILLóNs, PERO 'ESTÉS APENAS
REPERCUTEN NO TECIDO SOCIAL GALEGO

O IN/ FÓRRASE CON GALIZA
O fNI, que canta entre os .seus princípios fundacionais coa obriga ·de colabo~ar no desenvolvementó .
das zonas máis desfavorecidas, apresenta na Galiza a paradoxa de obter grandes benefícios
através esencialmente de tres empresas (Alumina, ·celulosas e Térmica das Pontes), que absorven graff
cantidade de matérias primas (electricidade, eucaliptos, lignito), pero apenas realiza _investimentos,
nen colabora· no desenvolvemento do tecido industrial. ·
·

A central das Pon tes oferece unha alta rendabllldade para o INI. Con !Ignito próprlo consegue transfonnar unha gran cantldade de enerxla eléctrica, gran parte da cal será lo~o consu!"'ida por Alúmina-Aluminio.

R~

O PNG-PG
defínese na liña
do-proxecto
comun

· Os tractores
exerceron,
por un dia,
9 poder civil

Os nacionalistas Primeira gran
·mobilización
superaron aos
estatais o
contra_a
.1 de Maio .-eucaliptización

Vil-lares:
'A Universidade
non quer
á ·direita'

No 11 Congreso do PNG-PG,
celebrado os dias 21 e 22 de
Abril en Compostela, a discusión
de fondo era optar por unha
división do nacionalismo entre
direitas·e esquerdas ou por.unha
acción conxunta entre as
distintas forzas, o que o BNG
acuñara como Proxecto Comun . .

A solidariedade mostrada pala
maioria da sociedade galega; a
gran capacidadé de autoorganización mostrada polos
labregos con auséncia total de
incidentes e o gran número de
tractores despregados, son as
conclusións máis importantes
dunha.xornada histórica dentro
das reivindicacións agrárias
. galegas.

A celebración do 1 de Maio
Perta de cincocentas ·persoas
estivo marcada este ano pola
acudiron o·dia 28 ao lri?CO, para
dicotomia eritre centrais
participar nunha. manifestación
nacionalistas é_. éstatais cun .
anti-eucalipto. Os actos
fondo no que se contemplan as· estiveron centrados nunha '
próximas eleicións sindicais.
: concentración diante do concello
Estas duas realidades levaron a
deste município e a posterior
que as centrais nacionalistas · · marcha, desde Nogueiroá até a
superasen no seu poder de
Serrado Testeiro, que se atopa
- convocatória ás centrais estatais totalmente decruada, para
e provocasen o nervosismo de -, proximamente plantar
eucaliptos. . · ·
CC.00. que descalificaria ao
sindicalismo galega.

Ramón Villares, historiador, .
decano desde hai catro anos da
FacuMade de História de ,
Santiago, f<?i figura que
encabezaba a candidatura ao
claustro universitário da
Plataforma Nacionalista. Villares ·
aborda a análise destes
resultados e detense a valorar
os sucesos máis trascendentes
da nosa história contemporánea
e a sua influéncia na estratéxia
de recuperación das nosas
liberdades nacionais.
(Páx. 12· 13)
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Endesa, Alumina e Celulosas _reunen as características
de empresas .baseadas na explÓtación dos ·recursos naturais ·

O INI obtén na Galiza 40 mil -mi11óns de .pesetas
anuais de beneficio a~ravés de tres empresas
.
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G. LUCA DE TENA~M. VEIGA

un: cálcu!o aproxir)ladÓ, difícil de realizar dado que o Instituto Nacional de lndústria non desagrega
territorialmente os· seus resultados, indica que o Estado pode· extraer de· Galiza do orde de 40 mil millóns
· de pesetas ao ano, através da térmica de As Pontes, Alúmina-Alumínio e Celulosas de Pontevedra.
Todas elas obteñen enormes beneficios en cada exercício, nútranse principalmente das riquezas naturais
do pais (lignito, e electricidade, piñeiros. e eucaliptos, xunto ·coa bauxita que chega de Africa ao porto
de ~an Cibrán), pero apenas -deixan sentir os seus efectos sobr~ o resto do tecido industrial galega.

MOLESTO: CONTAMINANTE, ·
DEPREDADOR, PRÓSPERO E SEN .IMPOSTOS
o Instituto Nacionar de lndústria·(fNI) ten

gañados ao mar; A instalación non xerou
proxe~tos tora da Galiza gracias aos
únha preséncia decisiva na estructura da
emprego nen se,'extendeu a·outras fases
coeficientes de investimento obligatório das
. prod.uc_ión galega. O perfil deste grupo, eon
do sector papeleiro.
·
caixas de aforro que gardaban o esforzo
máioria de capital estatal é dispar e
As tres indústrias soo fórtemente
de emigrantes expul:>ados polo subincoerente coas necesidades industriais da
desenvolvemento. ·
contaminantes e altamente rendábeis. As
Galiza porque foi deseñado dacordo con
tres estan desefiadas como indústrias de ·
Para completar o cadro desta empresa
requerimentos sectoriais deseñadbs polo
· enclave e coa salvedade da bauxita
que ten .nos seus estatutos a definición de
éeritralismo.
importada que tranforma ·INESPAL explotan
motor do desenvolvemento industrial, está
A irreleváncia.da actividade do /NI para
recursos naturais galegos. P.ero este
a sua·programación sectorial que polo visto
. · as demandas de desenvolvemento de nós
altísimo imposto que lle cobran ao país
permítelle ignorar todo interés territorial,
denúnciase a si própria nestes tempos de
baixo espécie de recursos lim~tados e
incluido o da -desagregación de dados ·
· ~econversión selvaxe. No sector naval, que · ·contaminación non ten contrapartida
económicos ·e funcionais para o /NI na ·
era o centro do discurso trunfalista do .
nengunha dunha estrutura pública que ten
Galiza. Amais de ignorar as necesidades
desenvolvemento dos ~O, n<;>n produciria a
a sua razón d.e ser no fomento do
de contarmos cun tecido industrial próprio
promoción da industria relacionada nen o
desenvolvemento industrial. O inmobilizado
_o Instituto Nacional de lndústria nega a
fomento do emprego. A central térmica de
do /NI por posta de traballo dentro das _
Gali:za o direito fundamental a coñecer a
ENDESA non xenerou crecemento nen
empresas da Galiza segue a estar nun -dos · contabilidade separada das 1ndústrias aquí
erflprego para a comarca de As Pontes que
primeiros lugares do Estado o que significa
instalada·s. A escuridade deliberaqa dos
reclama agor.a a sua inclusión na Zona ,
que mantén o seu carácter de indústria qara . seus balances só pode pretender agachar·
Industrial en Declive do Ferrol. Convertiria
e de enclave que revirte cativos benefícios
un desequilíbrio profundo nos
en kilowátios un importante xacemento de ·· sodais e· materiais ?O país no que sé
investimentbs de cara a Galiza. Os
lignito que estará esgotado _
antes de vinte
asenta.
..
. _
.
intereses políticos galegas non poden
anos e esa enerxia seria absorbida casi en
Esta· enorme qisime~ria entre o que o /NI
permitir por máis tempo f3Ste proceder .
totalidade pota planta de INESPAL de
toma da Galiza e o que lle volve está ainda
inxusto e segredista dun estamento. que se
Gervo, a partir da cal .non se desenvolveü ·
agrandada polos benefícios que desta
benefícia co falso adxect~vo do interese
iridústria de transformación do alumínio
actividade recibe o grupo.·0 IN/ galego é
colectivó como o /NI
D
neng_
unha.
.
.
.
un formidábel negócio: molesto,
Outro tanto se pode contar c;fo complexo
contaminan~e, depredador, próspero, sen
de pasta de papel aq sulfato ~ cloro que
xeráción de emprego e sen impostos. Por
erguera ENCEen Louriz~n sobre terreos
riba, durante anos puido desenvolver
.l.BOSADBU. .
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Tres empresas radicadas
en Galiza, proptiedade
maioritária do /NI, obteñen
un elevado volume de
beneficios segundo a sua
canta anual de
explotación. Trátase de
Alúmína-Alumínío de San
Cibrao, Ence, fábrica de
pasta celulósica kraft, na
Ria de Pontevedra e a
central térmica de Endesa,
instalada en As Pontes.
Endesa, grupo dedicado á produción de enerxia eléctrica, con-.
' ta no conxunto . do Estado, con
várias centrais térmicas, tres nucl~ares e un grupo tamén de hidroeléctricas. Entre as primeiras
destaca a central das Pontes e
nas hidroeléctricas do grupo na
Galiza contabilízanse, catró saltos en Ourense (dous encadra·-dos no._ chamado Sistema Sil e
outro~ dous no Bibey-Jares) e
dous na Coruña (Sistema Eume).
En tofal, as centrais hidroeléctricas de Endesa, radicadas na Galiza, suman · unha poténcia de
, '
347, 1 Mega-Wátios.
.
Na produción , de· pentrais térmicas, a das Pontes· destac~ .so- .
branceiramente. En 1988 produ. ciü 7.162-.200 Mega-W.átios/hora,
tílJ11
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Celulosas de Fbntevedro ·
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No lloréis, · mis· ojos .
No lloréis, mis ojos,
Niño-Dios, callad,
que si llora el Cielo,
¿quién podrá cantar?

Por esas montañas,
descenciendo, van
pastores, cantand~
por daros solaz .
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Niño de· mis ojos,
ea, no haya más, ·
que si llora el Cielo,
¿quién podrá cantar?
LO PÍ' DE VEGA

NAVIDAD 1989

Felicitación navideña de Celulosas de Pontevedra que remata cos ver-Sos: "que
si llora el Clelo, J quién podrá cantar". O ano pasado foi denun~iada en Pontevedra a exlsténcla dunha epldémla de conxuntlvlte causada pola con~minación. .

PEPE CARREIRO

'PODERIASE
ESTIMAR QUE DO
VOLUME DE
BENEFÍC....,-1-=-o-::-s-- CORRESPONDE AO
TRABALLO DAS
PONTES UNHA
CANTIDADE
SUPERIOR AOS 12
MIL MILLÓNS DE
PESETAS'

51 % as centrais nucleares menA rendabilidade de Ence
cionadas, nun 20°/o as minas e ·
A factoria de pasta de papel insnun 17% ás centrais térmicas.
talada en Pontevedra utiliza ma'RESULTA
deira d~ eucalipto e unba pequeAlumínio rendábel
na parte de pino. /!..s case ILUSTRATIVO · QL}E,~~
A actividade da División de Pro250'.000 hectáreas de eucalipto . CONTRAPOSICION, A
dución Básica do Grupo lnespal
teñen un crecemento de fuste
ELEVADA abrangue, dunha banda, a proanual que asegura· a fabricación
dución de alúmina na planta in- · dé pasta celulósica ao sulfato PRODUCIÓN DAS
dustrial que Alúmina Española
sen necesidade de acudir ao . PONTES, OS·
SA posue en San Cibrao, na Mamercado exterior. Ence ten
riña luguesa, e, doutra, a obtenarrendado grandes extensións ·1NVESTIM-=-=E=-cN=To-=-s=-=o-=Eción da aluminio primário levada
de cultivo en Uruguai e Arxentina . ENDESA ESTEÑAN
a pabo na factoria de Alumíñio
para planta de eucalipto o. que
DIRIXIDOS NUN 51°/o
Español SA tamén en San Cibrao
permitirá a esta empresa do /NI
e nas que lnespal posue en Aviforzar á baixa os précios da es- ACENTRAIS
lés e na Coruña.
pécie australiana ·no mercado
NUCLEARES'
A División de Produción Bási- · galego a médio ·prazo. Tanto a ·
ca engloba tamén a actividade
de comercialización de alúmina e
de todos os produtos de alumínio primário obtidos nas citadas
factorlas.

o que supuxo o 37 ,20% da produción térmica total de Endesa.
En 1989 a produción ascendeu a
~.081.580 Mega- Wátios.
En 1988 os beneficios do grupo Endesa, despois de impostas,
foron de 50.978 millóns de peseA planta industrial de Alúmina
tas. A produción eléctrica das
Española SA produciu en 1988 (a
Pontes é o 23,70% da produción
memória de 1989 non foi ainda
eléctrica total de Endesa (incluidada a coñecer) un total de
das térmicas, hidroeléctricas e
980.520 Tm. Esta cifra, segundo
nucleares). Poderiase estimar
a própria empresa, é a m~irande
entón que do volume de benefíobtida ate o momento pola plancios corresponde ao traballo das
ta, o que resaltan como significaPontes unha cantidade superior tivo "tendo en canta que, como
aos 12 mil millóns de pesetas.
consecuéncia dunha perforación
A importáncia de As Pontes no
no circuito principal da Fábrica
grupo Endesa é, con todo, moi
ocurrida en Outubro de 1988, a
superior. O lignito pardo que
planta estivo paralizada e en remove as turbinas xigantes de As
paración durante 15 dias".
Pontes prooede da explotación a
segundo a conta de explotaceo aberto situada á beira da
central. A produción en 1988 foi
ción de Aluminio Español, a 31
de 10,58 millóns de toneladas, o
de Decembro de 1988, a empreque representa o 81 ,7% da pro- . sa presentaba uns benefícios de
9.186 millóns. O ano anterior o
dución estatal e o 87 ,2 do produresultado de benefícios fora de
cido por Endesa. A central térmi2.446 millóns. Pola sua banda,
qa das Pontes consume, por outra parte, 1O,70 millóns de tone- Alúmina Española presentaba un
beneficio moito máis reducido,
ladas, o que supón que non necesita mercar máis dun 1% do
19 millóns, un máis que o ano
anterior.
lignito para manter a sua produción. De proseguer o ritmo actual
de consumo, a central terá esgoExplotación de matérias.
tado a xacemento de lignito anprimas
tes de 20 anos.
Unha das bases da gran rendabilidade da térmica de Endesa nas
Produtora e
Pontes é a extración de lignito.
transformadora
lnespal, pola contra, transforma
Conclúese destes dados que a a bauxita que procede da África,
central galega é altamente ren- pero deita aqui as lamas· bermedábel ao transformar unha eleva- llas altamente contaminantes
da cantidade de enerxia e produ- procedentes do fabricación do
cir ela mesma a prática totalida- alumínio. Por · outra banda, non
de do carbón requerido; a dife- de· menor importánqia, hai qtJe
réncia doutras centrais que . decontar a elevada cántidade de
enerxia eléctrica que utiliza a,facben se fornecer de carbón no
mercado estatal ou extranxeiro,
toria· de San Cibrao (case. a ·mecos custos ,que iso conleva.
tade da qu~ consume Galiza no
As 'Pontes é xa que logo proseu conxunto). Que o noso país
fose un .gran produtor desta en~dutora e transformadora. As suas
rxia foi, como é sabido, un factor
instalacións son, por outra banda, menos complexas e custo- decisivo para a instalaCión do :.
complexo na Mariña. De feito, o
sas que as de outras centrais
proxecto de ihstalar unha n:.Jclear
transformadoras
de enerxia,
como é ó caso das nucleares de en Xove estaba vinculado á tran'formación da bauxita en Cervo.
Aseó r e 11 e Va.[ldellós, tamén
A fabricación de alúmina e alumípropriedade de Endesa:
nio e uriha actividade ·recusada
Resulta ilustrativo que, ·en contraposici9n, á elevada produción :' en todos. os paises industrializadas Pontes, os investimentos de dos polo· seu alto nível de contaminación.
Endesa . esteñan dirixidos nun

fábrica de pasta como a anexa
de cloro son altamente contaminantes. ·Esta circunstáncia, vixia-·
da até límites de irrendabilidade
noutros paises da CEE, unida á.
forte demanda de pasta e ao .aumento de précio conseguirite, .
fan da fábrica de Pontevedra
unha das que renden · mellares
resultados económicos do grupo

/NI.
Ao ·remate do exercício de

1988 ENCE (Empresa . Nacional
de Celulosas) d.eclaraba na sua
fábi'ica de · Lourizán, uns benefícios de 7.510 millóns de pesetas.
No remate do terceiro trimestre
de 1989 a conta de beneficios ·al·canz.aba xa os 6.913 millóns. O

Elnosa-Celulosa ·

lndústriaS de ·costas ao "país
.

\

.

O Instituto Nacional de. lndústria
unha corriar~a) significou o deadministración· Centrar fálase de
é un conxunto de empresas ·essenvolvementq da indústria .pasolidariedade inter-rexional pero
·
,
peleira.
tatais establecido no ano 1941
o seu próprio grupo industrial
seguindo o modelé fascista do
Desde o ponto de vista admiprográmase sectorialmente e
Instituto perla Riconstruzione lnnistrativo e político, o INI non é . non territorialmente. O INI agadustrial, (IR/), de Italia. Os seus
coerente eoa formulación do i:scha os dados desagregados de
fins declarados eran estabelecer tado d~s autonomias. De~de a· . cada sector por autonomias.
iridústria. nos espácios nos que
Tamp·ouco o governo autonómitivese fracasado a empresa prico esixe o cumprimento da leí
vada así como suplementar e foque obriga ao INI a funcionar so-·
mentar o desenvolvemento da
bre o esquema coerente da esiniciativa privada a médio da par- .
. trat~xia . industrial galega. A,Galiticipación. Tamén tiña como ob, za non existe para o Instituto
INI AGACHA os
xectivo establecer empresas nacomo obxectividade global.
DADOS
. quelas indústrias has que o secO inmobilizado do INI por posDESAGREGADOS
· tor privado exercia .un poder mofo de traballo dentro das emprenopolista.
.
sas d~· sector na Galiza segúe a DE CADA SECTOR
A sua actuación na Galiza ·é
estar nun dos primeiros lugares
todo un exémpJo do fracaso da · POR AUTONOMIAS.
do Estado; o que denúncia a sua
fórmula. O .peso do INI no sect.or A GALIZA NON
condición de indústria cara e de
naval galega ñon habia multiplienclave, que revirte menos bene- .
EXISTE PARA O
car a indústria auxiliar~como tamfícios sociais e materiais ao país
INSTITUTO COMO
pouco_a celulosa, co seu tremenno que se asenta, con indepen·do custe ecolóx.i co (a · destruc- · OBXECTIVIDADE
. déncia de que a conta de resuloión da Ria de Pontevedra e ·motados poda ofrecer cifras espectaculares:
·O
léstias e perxuícios para toda - GLOBAL'

'O

4
_

RESTA SEMANA:

A<llOSA-DBBA
Nº 430 -4 DE.tv!AIO DO 1990

-_
Jnd_
ú_
s------trias contaminantes,
··perdas ·socializadas e· nLito,inVestimento
-

\·
•.

_A· polítíca encamiñada á xeneración de·tecido industrial nos es~ pácios mais atrasados do Esta-.
do, que é.un dos obxectivos declarados polo Instituto Nacional
de lndústria (INI), ten o seu desa- ·
xuste máis espectacular na Gali ~
za. Dentro do país, o grupo funciona cada vez máis como estru..:.
tura de enclave que explota matérias primas con procedementos cont_aminantes e fortes plusvalías, sen xerar traballo nen ex- '
tender o proceso.
A inadecuación -do INI ao desenvolvemento industrial galega ·,
é palmária. No balance de 1988
celebra a saida á bolsa dos títulos de Endesa e. Ence, as duas
indústrias. que ofrecen os mellores resultados do INI. Pero a Gáliza non figura rios grandes proxectos de investimento d_o ~u
po, nun momento capital da renovación ·da indústri_a. Desde a
direción do Instituto, nunca se foi
procurar o desenvolvemento nen
a compensación das zonas de. primicias sen'ón o rastro da iniciativa privada· ou da-concentración ·
fabril. Entre os· seus proxectos
está agora a aceiria LO 111 de Avi- · Ó INI felicíb.se póla reactivaci_ó n da ~ntratación no naval, pero isto noñ afectará a Astano nen á Barreras
lés, a planta. de nitratos de Sa-, mo-electrico de Mieres (Hunosa)
xia non participa nengunha em- mantén o letargo que a ten emgunto e a ·ce.ntral nuclear de Van- · á explotacic:)n mineira Salamanc~ __ presa,,do INI da Galiza.
bargada desde a sua fundación.
dellós 11.. Pola contra prodúcese · (Enu.sa), á reorde_nación do transA política de promocióri fndus- A principal áctividade fínancieira
desinvestimento-no grupo de ali- porte aéreo de Canarias (Bintt¡r},
trial, que está na c~rta fundacio- de Sodiga é a continuación da
mentación, no que participa a - á factoria de lllescas e Cádiz
nal do INI, aeterminou conio ob- _sua propria nó!'llina.
Galiza con Carcesa.
(Casa)
a apertura· dun novo
xectivq princi'pal a "captación e O INI participa en programas " pozo de extracción en Fuenteoposta en marcha de proxeqtos
Da central térmica de As PoncomurTitários de investigación e · vejuna (Encaswj.
· de investimento" e a -reducción tes de Garcia Rodriguez sae
desenvolvemento da . CF.E que
.
de custes estruturais. Neste ca- case o sete por cento da producadmiten até o 50 por cento do Bazan Ferrol excluida
pít1.,1lo só se cita a actu~ción da - ción bruta total do sector eléctritotal desembolsado. Pero . nen- A tecnoloxia como factor estraté- · Sociedade para o' Desenvolve- codo INI, pero a Galiza non pargunha empresa galega figura en- xico d.e competitividade levou ao . mento Industrial da Galiza-(Sodi- .ticipa nos 83.000 millóns de intre elas, como tampouco nas grupo a colaborar con proxectos
ga) para a crlación dunha empre- - vestimento deste capítulo. Os
axudas do tratado da Comunida- internacionais desde seis · das
sa na Zona de Urxente Industria- fondos de investimento do secde Europea do Carbón e do empresas integradas durante o
lización (ZID), do Ferrol. Durante tor" eléctrico destínanse á reesAceiro (CECA) _para a investiga- exercício de 1.988. Entre estas - 1988 as sociedades para desen- truturación da atividade mineira e
ción técnica. No 1988 autorizase estaba incluida a Bazán, pero só
volvemen_to industrial participa- 'a estudos de viabilidade de proo aceso directo· das empresas para a fabricación de submariños
ron en todo o Estado 'en 37 em- xectos de extracción. A central
públic;;as aos fondos para: desen- con destino á Arábia . Saudita
presas con criación de 820 pos- de As Pontes explota unhas re:
-, volverriento comunitário. (Federy desde a sua ·base de Cartaxena.
tos de traball.9. Sodiga non é ex- servas de lignito pardo que estaque se destinaron ao grupo ter- . Nos proxecto&--de -nova .tecnolocepción ne-ngunha no grupo e rán ~sgotadas de aquí á 20 anos.

e

Dentro. dos investimentos do
INI para a indústria do alumínio
(grupo INESPAL) a parte principal dos 7.400 millóns foi para a
instalación do laminado en quente para Amorebieta. Na planta de
alúmina de Lugo fixéronse investimentos marxinais para incre·
mentar a producción.
No balance do apartado da
construcción naval o INI felicítase pala reactivación da contratación. AESA acada un volu'fne de
contratación de 17.000 millóns
(un aumento de 59 por cento sobre o exercício denanterior) mentres ASTANO se desmonta a diário, e H.J.BARRERAS só ten en
carteira 20 barcos pesqueiros.
Tanto estes asteleiros como as
f?bricas do Grupo de Empresas
Afvarez (GEA) ingresaron no grupo INI polo criticado procedemento de socializar perdas despois de ter sido excelentes negócios en mans privadas ' durante
anos.
É na indústria químico-papeleira onde o INI ten previsto un
forte investimento para a sua fábrica galega de pasta kraft, en
Lourizán. Será 12.000 millóns de
pesetas desde 1989 á 1992 para
dotar de filtros de depuración a
unha fábrica mal deseñada e pior
instalada que non ten outro remédio que achegar os níveis de
contaminación ao qlte permite a
lexislación da CEE. E polo tanto
un investimento discutíbel poisque ven tratar un mal producido
antes polo mesmo INI. Cun investimento semellante poderiase
considerar o traslado da planta
de pasta e de cloro de Lourizán.
Derradeiramente, o INI atribue
á baixa carga de trabal/o aportada polo sector exterior e aos retrasos na definición de novas
proxectos a crise que vive a Empresa nacional Santa Bárbara, da
que a sua fábrica na Coruña p_
adece a reconversión mais dura. O
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il Criada a ''' Comisíón" de Ferrolterrá ·(Páx. 9)
• Lugo·, un vertedeiro incontrolado· (Páx. 8) • A toma
·d a llla da Greba (Páx. lO) • Cortegada, ponto final (Páx>1O)
• .O sarna de Francisco .Vázquez (Páx .. 14).
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ESTRATÉXlAS DO NACIONALISMO

•Rechazada a ampliación
do direito ao aborto: A proposición apresentada polo BNG,
a instáncia dos grupos feministas, en favor dunha ampliación
do direito ao aborto foi rechaza:.
da
votar en contra todos os
partidos agás o PSG.:.EG e os ·.
·propóñentes.
O PP non quixo ·entrar no debate, Xan Facal do PSG-EG,
condenou os termos da proposi.:.
ción ainda que anunciou o voto
favorábel , CG mostrouse radicalmente en · contra afirmando que ..
"o aborto non é unha causa baladí". O PSOE opúxose tamén .á
proposición, aducindo -que non
· era un tema do interese da Galiza unicamenté e que polo _tanto
non se podia instar ao Parlamento español á modificación, pe~o
criticando tamén os termos da
proposición .
O

ªº
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•Os nacionalistas abandonaron a cámara parla·· mentária. Os deputados do
BNG, CG e PSG-EG abandona:ron a cámara de sesións do Parci5
lamepto durante a sesión plená0
González Mariñas deixou o 'c árrego a Rodriguez peña.
~
ria celebrada esta semana ao enDo pazo de Raxol á posfbel alianza coas forzas nacionalistas
~ - tender que se está a boicotear a
inclusión da proposición non · de
lei sobre as autovias que PP e
PSOE se negaron a incluir neste
pleno, como tiña anunciado a
Xunta,.usando o resorte legal de
que non podian aiscutirs~ máis
de duas proposicións.
Xosé M. Beiras, en nome dos
tres partidos, pediu a inclusión
teñamos coas diversas forzas. o
que "se a acción conxunta vai o que poqe para derrubar a Fra- - da proposición pero a Mesa do
.A.EIRÉ
cruce da información, o traballo
como consideramos que debe ir ga, logrando influir a algun~ diriParlamento chegou á conclusión
No 11 Congreso do PNGxentes e enganando a outros". . de que o tema seríalle plantexaconxunto vai definir as relacións . non renunciamos, a médio prazo,
PG , celebrado os días 21
e as distintas alianzas. É preciso
a integrarnos como-tal partido no
Os partidários de R. Peña ne-·
do directamente aos depUtados.
e 22 de Abril en
BNG".
gan que a nov.a executiva impofalar primeiramente", concluiu
Asi foi: os do· PP pronunciáronse Compostela, a discusión
afirmando Rodríguez Peña.
,
G
sibilite, pola sua própria canfor:
en contra, o PSOE abstívose e
Son as análises que realizan
As diferencias con ·
mación, un acordo con CG, mosos naeionalistas votaron a favor.
de fondo era optar por
Mariñas
trándose dispostos a - calquer
diversos membros da nova exeAnte a negativa do presidente a
unha división do
cutlva do PNG-PG as que poden
o
PNG-PG apostou decidida- achegamento "sempre que· sexa· conceder un turno de explicación
nacionalismo entre direitas arroxar unha raiola de luz que mente polo termo auto-dEJtermi- baixo· un nacionalismo inequívode voto, abandonaron o salón de
e esquerdas ou por unha
nos permita albiscar cal é o canación, proposta apresentada co e tora das estratéxias estaplenos até o debate do -segundo
acción conxunta entre as
D
pon.to da orde do dia.
por Gustavo Docampo e Carlos tais".
miño polo que se dispoñen a
emprender a sua· andaina.
Pereira, querendo estabelecerse . Militantes que apoiaron a Rodistintas forzas, o que o
o PNG-PG pon como principal nidiamente no "verdadeiro cam- dríguez Peña consideran ao proBNG acuñara como
xecto de X. L. Barreiro como
contradición a de partidos galepo nacionalista".
Proxecto Comun. Os
• Colapso hospitalarió. o
'
Na
ponéncia
derrotada
avogá"neo-rexionalismo pactista inegas
partidos
estatais,
contemSindicato Comarcal de Santiago
enfrontamentos persoais e
plada na ponéncia cun rexeitabase pala conformación dunha ql.iivocamente de direitas", mende CC.00 . .denúncia o colapso
·a ambigüidade das
forza política que represente ás tres que o PNG-PG seria "inequimento á alianza de governo manasist~ncial que se está a sofrir na
ponéncias desvirtuaron
tida co PSOE; falan da. bipolari"clases liberais, empresariais e vocamente nacionalista e prosua Area Sanitaria por mor da, fatanto o debate real que
zación pretendida por socialistas
da pequena propriedade, abran- gresista". A CG estaria alineada
lla de· camas hospitalárias.
e populares e da necesidade de
xendo asi o abano ideolóxico na órbita do PSOE, na que entraobservadores e, mesmo,
"No H.X.G., sinalou, non se
que, 'en-teoria, queda fara da in- rian tamén· determinados .eleque ao bipartidismo se opqña 0
congresistas
poden ingresar en ocasións tes
"nacionalismo no seu cotixunto".
fluéncia do PSG-EG e do BNG. mentas do CDS galega, mentres
graves necesitados de hospitali-.
perguntábanse cal era o
Este proxecto auspiciado por o PNG-PG ·apoiaria o "Proxecto
Considerao que o momento da
zación. O .colmo d.a desespera-:
camiño· que ia seguir o
· nación galega "é dunha ~special
González Mari ñas, contaba con Comun do BNG".
·
cióñ
é comprobar que tampouco
partido despois da exígua
gravidade que necesita un trabaéoalición Galega para a ~ua reaRodríguei Peña era xa bastanhai camas no resto dos Centros
vitória de Rodríguez Peña
llo conxunto . de todos, cuestiolización, pero estabelecendo que te crítico na sua ponéncia con
públicos e concertados da Area
nándose a alianza con outras fornon · significaria a desaparición EG e o papel xogado polo POG
e.da sua equipa.
polo que pacentes aqueixados
zas das nacións do estado,
imediata do PNG-l=>G. Contem- en Unidade Galega; agora cbnside patoloxías graves teñn que ·
O Partido Nacionalista Galegocomo a Europa dos Pavos, avoplábase tamén ~ entrada neste dera que o PSG-EG debe de deser "e'vacuados" a outros CenPartido Galeguista apostou no
gando por que as forzas nacioproxecto de Centristas de Galiza · fif:lir, dunha vez, a sua estratéxiá,
tros dé Galiza cos riscos sanitáseu 11 Congreso por "unha acción
nalistas concorran unidas "polo · e mesmo de xente hoxe no PP -considerando moi perigosas "as
rios e moléstias que tal situación
conxunta no eido nacionalista"
menos ás eleicións estatais e euque se decidisen a abandonar ·a co.nversas que Camilo Nogueira - comporta.,
.
como principal liña da ponéncia
ropeas'\ ch~gando a pór en
-M. Fraga.
·
mantén· con EU-para concorreren
CCOO des,aca a meritória lade estratéxia gañadora, a apreX. L. Barreiro abandonara dias x.untos ás municipais", referindo'cuestión "se o estatuto ·é unha
bor de todo o persoal de Urxénsentada polo novo Secretário
ferramenta
útil
ou
·
n
on
e
·se
é
neaotes
do congreso a ·sua posi- se á reunión mantida o Sábado
cias que está conseguindo- que
Xeral, Rodríguez Peña, e acusacesária a sua reformulación. Proción de que a única saída dO' 28 en Compostela entre repre. de momento esta ·insoportabel
da tanto pala oposición interna
claman
que
o
nacionalismo
debe
PNG-PG seria a integración en sentantes do PSG-EG e EU.
situación non teña consecuéncomo por alguns observadores
de ser apresentado como "unna
CG, pero nunca como tal. formaPola sua banda integrantes da
das máis graves coma xa ten
como ambígua. ·
bal'ldeira útil".
·
ción, para postt:Jlar un entendi- _ candidatura c;fe Andrés Fariña,
pasado nalgún centro .do país.
Rodríguez Peña recoñece a
mento _que non tiña qué levar pa- "realizada", segundo eles, "para
Este sindicato denúnciá a preambigüidade calculada "pois nós . Perguntado Rodríguez Peña
se este esquema non -era idéntirella a desaparicíón das siglas do non deixarlle as mans libres a
cária situación en que se atopa
non podemos, por deferéncia e
PNG-PG.
Peña'\ están nun compás de esco ao do BNG, afirmou sen nenesta Area en equipamentos sanipala correlación de forzas, imPara destacados mtlitantes pera para "comprobar cal vai ser · tários, insuficientes para atender
gun ambaxe: "si, o esquema é
porlle a nengun partido o marco
que apoiaron a: Rodríguez Peña ·o camiño que segue o partido",
parella ao do BNG, estamos a fa-:
correctamente a demanda sanino que se vai mover esa acción
vor do que X. M. · Beiras definiu
a posición de G. Ma'riñas (mentor descartando, polo momento,
tária "por. moito que se empefie
conxunta. Consideramos que a
da ponencia alternativa· segundo . contrariamente aos comentários
como proxecto comun'~
o Sr. Mariño, Xerente da mesma,
de acción, a interrela, unidade
..
'
1
••
Alguns membros do sector ga- ·eles) estaba influída polos intere- realizados _ao rematar o congreen intentar convencernos · do
c1on que propugnamos va1 vir
afirmar
ses do PSOE que "pr~siotia todo SO, calquer marcha do p9rtido. c;i
ñador foron máis alá
contrário".
O
.mar9_ada J?cila relación que man-

Fronte ao neo-re>dona/ismo e ao pactismo

O PNG..;PG.aposta polo pro~ecto comun
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Nuriha celebración coas eleiCións sindicais
ao
fondo
'
.

Os naciOnalistas superaron
por primeira vez ·~s . centrais· e~t~tais

,.

A celebración do 1 de
Maio estivo marcada este
_anó poi a dicotomia entre
centrais nacionalistas e
estatais cun fondo no que
se-con-templan aspróximas éleicións .
sindica.is. Estas duas
realidades levaron a que,
por primeira vez no Día do
Internacionalismo
Proletário, as centrais ··
nacionalistas superasen no
seu poder de convocatória
·ás centrais estatais e
. provocasen o nervosismo
de. CC.00. que
·
descalificaría ao
sindicalismo galega,
·Había anos que na$ celebracións
sindicais non se entraba nunha
guerra de cifras. Neste 1 ·de Maio
o valor do número de · manifestantes elevouse á categoria de
ímportáncía capital -por parte de
CC.00. até o. ponto de facer a
valoración das manifestacións
dos sindicatos nacionalistas,
dando cifras de participación
que eran rebaixadas sistemáticamenté e aumentando as própri~s
en 4 ou 5 veces.
.
Esta postura de Comisións
Obreiras estjvo precedida nos
dias anteriores ao 1 de Maio por
duros ataques do novo Secretário Xeral do sindicato,: · Xesús
Díaz, tanto á INTG como a
CXTG, por decidir concorrer en
solitário a esta celebración.
Un dos ·calÍficativos máis usados foi o de "sindicatos mino~itá
rios", epíteto que deixa entrever
cal .é o fondo- da discrepáncia: a
proximidade das eleicións sindi.:.

F.~RROL

'

cais que, _despois da criacfón da
Converxéncia lntersindical Galega, pode relegar a Comisións
Obreiras ao terceiro lugar dentro
do sindicalismo galega. A teima
de Comisións de ensalzar as .
suas mobilización~ e minimizar
· ás nacionalistas débese ao inten..l
to de :apresentarse como . unha·
forza superior á CIG.

. Os nacionalistas,
maioritários
Mália a guerra de cifras nas que

· quixo entrar CC.00 : e UGT, que
afirmaban nun comunicado que
na Galiza se manifestaran 30 mil
persoas, 25 mil ·nas maniféstacións _convocadas por eles e 5
mil na$ ·convoccadas polos nacionalistas, lonxe dos 8 mil manifestantes dados por EFE para as
centrais estatais e 7 mií para as
nacionalistas, é preciso resaltar
que este ano, por primeira vez na
história do 1 de Maio, o número
de . manifestantes congregado
palas centrais nacionalistas su-

perotJ ás centrais estatais.
Só no Ferro! foi meirande a
convocatória de CC.00. e UGT.,
mentres que -na Coruña e Ourense o número era parella e en
Vigo, cidade na que participaron
os catro Secretários Xerais, e
que, ano tras ano é a máis im- ·
portante das celebradas, os nacionalistas ·mobilizaban máis
xente que as centrais estatais.
Os primeiros superaban ós 2000
mil
manifestantes
mentres

CC.00 e UGT non chegaban a
esa· cifra.
En Lugo . e P.ontevedra tamén
a . CIG superou amplamente a
CC.00. e UGT.
O apoio aos nacionalistas parece vir dado, obviando as posición sindicais, ademáis do efecto
unitário da CIG, pala dinamización do sector do conxelado,
con preséncia na manifestación
viguesa, e as mobilizacións campesiñas que se deixaron notar,
sobremaneira, en Lugo.
O

,

EA REINDUSTRIALIZACION

X.Mª Rivera: 'A -Comisión .·Fe.rrolterra
representa a concreción prática do proxecto comun'
( .

•

. .

.

'

E. SANFIZ/FERROL

A denominada "Comisión
· Ferrolterra" .formada por
organizacións pc;>líticas e
sindicais nacionalistas da
co.marca de Ferrol p~ra
demandar a
. reindustrialización desta
castigada zon·a, vense de
pór en marcha de novo·
xestionado perante o
Parlamento .galego a
· aprobación dun Plan de
Desenvolvimento Integral
da bisbarra. Sobre esta
comisión, ·talamos cun dos
seus máis significados
voceiros, o alcalde de
Fene Xosé María Rivera
Arnoso.
:Cando se xestou a formación'
da ~·comi~ión. Ferrólterra"?
Esta ·comisión é unha continuida. de doutra similar formada no ano
83 contra a reconversión . . Daquela estaban representadas todas as. forzas políticas e sindicais da comarca, exceptuando
ao PSOE e a UXT. Fora un fiasco
porque non levara a ningures~
Agora "Ferrolterra" está formada

.

'

· trialitación da.. comarca, aprendendo '- dos errO$ do pasado, xa
que desde o ano 84 todos os entes sindicais, políticos e in~titu
cioriais . organizamos grandes
mobilizacións unitárias pero á
hora de · negociár Comisións
Obreiras e UXT -'-OU o sindicato
socialista en solitário no 85asumiron un protagonismo inusi-'
tado chegando para colmo a
acordes perxudiciais para os tra~ balladores .. Esta foi a razón de
s que se formase a "Comisión Feg rrolterra" dado que nós entende:.
~ mas que a crise non é cüestión
~ . única dos sindicatos, senón que
• 03 os partidos poi ítiéos e os Conceg llos teñen que ser·tar'nén tidos en
cr.> · canta á hora de negociar.

reindustrializador. Este é un en- .
saio perfeitamente válido, e que
por outra banda non impede que
exista unha maior colaboración
-que de feito existe- entre as
duas forzas máis afins no campo
simbólico da esquerda, como
son o BNG e o PSG-EG.

A Comisión Ferrolterra descarta
1,mha posíbel confluéncia co organis.má homólogo formado polas forzas de ámbito estatal? ·
Non eñ · absoluto. Pero eremos
que a unidade ten que xirar sobre o compromiso claro de que
tanto a mobilización como a negociación teñen de s'er levadas
adiant~ polo conxunto das entidades que partícipan dunha. ou
o
'
doutra máñeira no pro~~so. E ten
~ O Bloque Nacionalista Galego
que seF unha unidade sobre a
~ ten · definido con ocasión das
demanda de medidas concretas
pasadas eleicións europeas
que logo non se renúncie a elas
uriha política de confluéncia
polo BNG, PSG-EG, PNG-PG e
a Gámbio de escuras compensadas .forzas de •árTJl;>ito galego,
CG. Nas pr.imeiras reunión$ acucións . . Nese , s_entido pensamos '
que son tamén as que forman
diu ó Partido Popular se ben ultique poderia ser válido ·calquera
parte desta comisión. Trátase
mamente non está as·istindo e
dos dous documentos elabora- .
nalglm . sentido dunha concrenon sabemqs a que carta xoga
dos por ambas comisións. De
ción prática do denominado
xa que se define publicamente
feito o texto d.e reivindicácións
"proxecto
comun.
"
?
·
como pertencente ás duas coínidas organizacións estatais é prasións existentes. En princípio,
En certa maneira, sí. Non é caticaménte o mesmo qu~ fara reeste organismo nasce éqa intensual que as forzas nacionalistas , dactado integramente en 1987
ción de pór as bases que permicoincidamo~ na estratéxia necepor Xosé Díaz da CXTG coas
tan iniciar', 0 proceso de reindus- · sária para princi~~ar _o proceso
aportacións sobre ~- necesária in

fraestrutura da asemblea de alcaldes da comarca. Nós esperamos que recapaciten e aceiten
volver camiñar pala senda unitária.
Cales deberían ser as medidas
concretas que as distintas ad1
ministracións poderian adoptar
para promover a recuperación
económica da comarca de Ferrol?
As medidas céntranse en tres
aspectos: por unha banda que
Astano volva construir buques,
dada a evolución actual do mercado mundial e a abondante carteira de ,pedidos que apresentar:i
outros estaleiros do Estado. E
absurdo que se lle continue a
proibir a unha das principais factorias navais de Europa Ocidental -con te.cnoloxia avanzada e.
persoal ·cualificado- a construción de barcos cando este sector
industrial está vivendo en todo o
mundo unha importante reactiva·
ción. Tamén seria necesário un
ir:-ivestimento público . determinante que actuase como · r:notor
do desenvolvimento, e unha adecuación da infraéstrutura de
chan industrial, viária e c_omunicacional oe acor.do cos te~pos
que corren.
O

ELEICIÓNS AO CLAUSTRO COMPOSTELÁN ·
.

.

A Platafonna-progresista obtén uns bo.ns resultados entre b pr-ofesqrado,pero apenas está represeritadé¿ ehtre·os alumnos

•A Xunta Eleitoral autori;.
za a criación dunha comisión xestora en Cangas~ A

. Deputación de Pontevedra xa ·
pode nomear unha xunta xestora
: para o Goncello de Cangas, segundo comunicado remitido pola
Xunta Eleitoral Central á corporación provincial.
Agora_o que está por determinar
é se queda disolta toda a corporación municipal, como pretende
o PSOE e parece desprenderse
da nota dífündida por Efe, ou se
o úñico que fixo a Xunta·eleitoral
· foi dar conta da aceitación da re- núncia dos concelleiros ·socialistas e os seus suplentes.
A oposición, constituída en
Governá paralelo -desde hai un~
has semanas, afirma que · aos
únicos coricelleiros que hai que
buscarlles -substitutos é aos soeialistas.
,
O PSG-EG afirma que haí que
negociar entre os grupos pará.
buscar unha solución; EU afirma
que esta me_dida ten que conducir á convocatória de novas eleícións, O PP áfirmou que se disolven toda a corporaci_ón - é unha
medida ilegal e a FPG afirma que
~e. trata duntia manobra para _
im- .
p·or unha xestora tal como .quer
o PSOE.
Pola sua banda o BNG fixo público un comunicado no que afir- .
ma que, como as eleicións antecipadas non se van ·cetebrar,
pode ser útil a xestora se a acei- _tan os grupos da oposición. En
todo caso o BNG, que· de disolverse totalmente a -corporación
teria que entrar na xestora, afirma que "hai que pensar en Cangas antes que en calquer in1ere. se político, polo que non vamos
ofE:lrecer nengun obstáculo para .
que se poña fin ao conflito", dando a entender que renúncia a en'0S nacionalistas cónsolidan o" •trar nesa xestora.
tra Renovación e só alcanzan
D
se manter nos seus feudos clási- seu peso na universidade -nescos, como Meiciña.
. te pcimeiro claustro desprendido
•Oposición a un campo
A candidatura ·progresista atou dos centros da Coruña e Vigo-,
de· golf en Domaio. Semella
·
pero sobretodo móstranse moito
moi ben todos os cabos, ben or- máis coesionados entre si. PSGagora qúe aos socialistas lles enganizada, realizou un bon trabaEG , CXTG , BNG ,. ·nd
d en t es,
trou a febre . do golf, será por
1
epen
.
aquilo de que é dajet. Ao intento
llo d e corre d ores, consegu1u as etc. conforman na- actualidade
de construción de dous campos
mellares listas posíbeis en cada unha piñ.a, agás algun caso indícentro e negouse a acordes préen Vigo agora súmase un ao ouvíos con outros sectores. o seu vidual) que non era tal no claus- . tro lado da ria, en ·Domaio, quj3
resultado entre os profesores é tro anterior. Pola contra a P/atalevaría parella a construción dun
altamehte positivo, pensemos forma Progresista, parece menos
hotel e dunha zona residencial
·
d
coesionada, abonda dicer que
Os promotores encóntranse
que e neste sector on e reune nas suas fileiras coexisten desde
case todos os seus claustrais
coa
oposición viciñal e do BN<a,
eleitos.
claros ' partidários de chegar a
quen· se nega a -que se modifiacordos co sector naciona1ista,
ate membros absolutamente - quen as Normas Subsidiárias do .
Posíb.eis acordos
Planeamento, necesárias para lecontrários a esta posibilidade.
var a cabo estas construcións.
Nos dias transcurridos desde a , Pode sér este distinto grado de
Pola . sua banda a Comisión
votación celebráronse xa várias coesión o que marque unha difeProvincial de Urbanismo, reunida ·
reunións entre as tres alternati- réncia importante nd desenrolo
o 9 de Abril, tamén adoptou o
vas existentes, pero é ainda·pre- dos traballos no vindeiro claus-:
acordo de informar desfavoramaturo aventurar un resultado. tro.
D
belmente a petición de construir
a zona residencial e o hotel, non
estimando xustificábel a recalificación dos terreas pretendida,
pois son consid~rados obxecto
de protección forestal.
q

Consolidación·. e ~· u·nidade do--nacionalismo· na
universidade, mentres a direita retrocede
•

/

MANUEL VEIGA

Unha direita derrotada,
unha Plataforma
Progresista próxima á
maioria absoluta e unha
candidatura nacionalista
máis coesionada e en
ascenso son o resultado
das eleicións claustrais
celebradas nos centros
universitários de Santiagp
e Lugo. Profesores,
alumnos e personal non
docente afíncanse na
vontade de cámbios.
Se a presentación a título independente e os indecisos desvirtuan o marco real de tendéncias
existentes na universidade, tamén é certo que os distintos enfoques ideolóxicos son cada vez
máis visíbeis, podendo compoñerse un cadro relativamente
exacto dos resultados.
Dos 500 claustrais eleitos, 180
poden contabilizarse como partidários da Plataforma Progresista,
tamén coñecida como Renovación pola sua denominación an.:terior; ao grupo nacionalista deberían ser adscritos uns 150 e á
direita entre 80 e 100, quedando
a repartir 80 votos indecisos.
A candidatura progresista que
governou o rectorado durante os
últimos seis anos queda a certa
distáncia da maioria absoluta, o
que pode ser considerado como
un certo fracaso. Con todo, a
partir deste cómputo, que inclue
a profesores, alumnos e PAS, é
previsíbel a decantación dun
certo grupo de indecisos ou non
adscritos até agora, cara o grupo
maioritário, o que o colocaría nun
óptima posición para calquer negociación dada a sua proximidade á maioria absoluta.

eleitos, dos cales uns 65 corresponden a alumnos, 25 a PAS e
60 a profesores, a título aproximado. Os seus votos vense asi
bastante repartidos, como é tradicional, entre os tres estamentos, arrasa nos dous primeiros e
vaise consolidando entre o pro:.
fesorado. Renovación terá que
contar, cada vez máis, con esta
alta porcentaxe de claustrais nacionalistas para instaurar un governo estábel na Universidade de
Santiago.

Positivo para os
nacionalistas

A direita menos do
esperado

Para a Plataforma Nacionalista o
resultado é posilivo (133 votos
fora o teito máis alto alcanzado
no claustro anterior, no momento
en que Beiras era o candidato a
rector). Agora conta ?ºn 150

Os sectores vinculados á direita
tradicional estiveron, neste proceso eleítoral, desunidos e o seu
resultado hai que calificalo de inferior ao previsíbel. Non ~onse
guiron acumular a protesta con-

a

· Aumentou a participación, ainda escasa, entre o estudantado

Fracaso da alternativa socialista entre os estudaaj:es
Os CAF lograron que case tocaso é ·o maior que tivo a Platados os candidatos que tiñan
forma Progresista nestas eleiapresentado resultasen eleitos.
cións e o que a distáncia máis
Nas listas dos CAF obtiveron
da maioria absoluta; por. último
resultados positivos 55 aluma'MURGA obtén 3 representannos en concreto. Esta cantidates, ainda que é probabel ·a sua
. de· pode ainda incrementarse,
,chegada a.algún tipo de acordo
con independentes de várias - de actuación cos CAF.
.
faculdades. En conxunto os
CAF e sectores afins obteñen . Aumento da
participación
uns 65 representantes q'ue su.o índice de participación, t~adipoñen a maioria absoluta entre
cionalmente baixo entre os eso estudantadO'.
A ADU (próxima a Nuevas
tudantes, sófreu un certo increGeneraciones) obtén 17 repre- ·mento. Se .en anteriores procesos a porcentaxe de votantes
sentantes; 1O a FAXEGA de Daaproximábase ao 10%, neste
vid Balsa, quedando fora, por
caso logrouse -o 15%, dándose
.dous votos o seu líder; pero a
o caso anecdótico dalgunhas /
UDEGA (ante& AEPG), candidafaculdades (como Físicas, onde
tura impulsada polos socialis'se presentabarr por primeiratas e Renovación, quedase con
vez -candidaturas) e na cal a
só 6 repr~sentantes, b seu fra-:-

candidatura .plural, progresista
e "comprometidos co proceso
· de superación da opresión naFontes dos CAF foron moi cional ,.que sofre Galiza", circuncríticas co rectorad0, ao que lóquio que trata de non ferir as
acusaron de non reali:?ar nen- suspicácias· · dalguns. sectores
gunha chamada á participa-. remisos á definirse como nacioción, 1'que se en anos anterio- nalistas, · consolidan un ano
res tora escasa, esta vez foi - máis sua ampla maioria entre
praticamente nula". ·
.o estudantado. Os seus mellores resultados corresponden ás
O éxito dos .CAF
faculdades de História, Econó- ·
Para os CAF o seu éxito resulta miéas, Filoloxia .e Filosofía e
máis meritório "se ternos en Céncias da Educación en San-·
conta .que nesta ocasión con-· tiago, así como á maioria dos
solidouse a apresentadón de _centros de Lugo, entre ele~ Vecandidaturas, segundo tendén- , terinária, Agrónomos etc.
cías ideolóxicas, houbo máis
UDEGA, única candidatura
debate e confrontación de can- que por estrutura e implanta-:
didatos, o que tamén puido in- ción · tratara de · competir cos
fluir na maior participación".
CAF, sofreu unha estrepitosa
Os .CAF que se definen como derrota.
D
participación alcanzou ao 25%
do alumnado . .

a

•Persecución -dos músicos na rua. O Sindicato Gale-

ga do Espectáculo d~ CC.00.
dirixiuse ao Alcalde de Santiago
a méio dun escrito, esixindo ·o
·cese da persecución da que están · sen do obxecto sistemática- _
mente os 1]1úsicos que mostran
o seu traballo nas ruas da· cidade.
No mesmo indícase qoe a realización de actividades artísticas
espontáneas nas ruas e prazas é
un máis dos atractivos das cidades importantes do -m undo e que
teñen un especial turístico (París,
Venécia, Floréncia, Berlín, etc.).
Asimismo, sinalan, "pretender ·
asociar este tipo de actividades
artística coa mendicidade ou similares, só p,ederia ser conse-:cuéncia dunha grave cegueira
burocrática, contrária aos intereses dunha cidade · un~'{ersal
como Santiago".
· · O

:
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PILI PROUV.N.

Perta de cincocentas
persoas ,acudjron o dia 28
· ao lrixo, para participar na
manifestación anti- ·eucalipto que se levou a
cabo, convocada ,pala
"Plataforma comarcal pola

· defensa racional do
monte", e a "asámblea 'de
grupos ecoloxistas da
Galiza". Os actos estiveron
centrados nunha
concentración diante do
concello d~ste município

e a posterior marcha,
desde Nogueiroá até a
Serr:a do Testeiro, que sé
atop~ totalmente
decruada, para
próximamente plantar
eucaliptos. Os ·únicos

incidentes da xornada
acareceron nesta
localidade, ao increpar os
viciños, -incluído un
concelleiro do PP a ·quen
a Plataforma situa como ·
intermediário-, duramente

aos manifestantes,
chegando incluso a
intentar agreqir a algun
dos asistentes, e proibindo
aos meios de
comunicación realizar o
-seu ·traballo.

· O lrixo é a primeira vila que se mobiliza ·neste sentido

Centos de ·persoas · ·
·. participaron.riunha ma11.ifestación.cinti-.euqalipto
tedes -quen acompañaron a Bei- · presa acabab_a ~e alugar un
ra-Portugal a viciños de Noguei- · - monte na parroquia ~e Lama, ~o
A concentración cometou ás 12 roá e a determinados individuos concello ·de Forcare1. Adema1s,
da mañá, na Praza do Concello, de distintas parróquia$, estrate- sábese qu~ estes dias, andaron
ali un representante da organiza- xicament~ seleccionados, que_só
pen?orrend? as ald~as 9o Reción comarcal, leu un comunica- teñen en comun o mérito de perg~e1ro n_o. lnxo, Xend1ve en Bobodo que dicia que desde habia vá- tencer á sua cativa rede caci- - ras, e vanas do concello de Sea- ·
rios meses representantes da quil". Finaliz~ o comunicado periz.
.
multinacional "Celbi", vef.íen per- dindo ao alcalde q-ue recapacite,
Apoio de ecoloxistas e
, correndo a comarca co obxedi- "pois ainda está a tempo de ac- · nacionalistas
vo de convencer os proprietários tuar dun xeito ·honesto", demanEntre os comunicados de apoio,
dos montes .viciñai1s de arrendar dando das autoridades compeestaban os de Coalición Galega
: os montes por 30 anos ao abeiro tent~s a pa~alización e reconverdo lríxo, PNG-PG do Carballiño,
da leí 13/89.
. sión raciona11desta plantación.
e dos· consellos nacionais do
Despols 'do verán máis sqspeiSeguidamente
entregouse
BNG e o PSG-EG apresentando
tosamente incendiário da históría
noso país, apareoen na Sena este dooumento nas dependén- ·astes último unha interpelación
parlamentaria co obxecto de pado Test,e iro ; nos ooncellos de cias mu1nicipais, onde só se atorar a e.ucaliptización do monte;
Beaniz, Boborás e lríxo, ''estes. . paba un ~uncionário, e emprenhomes dos maletins", cüa inten- deuse camiño á aldea de No- tamén se aderiron diversos particulares e entidades comarcais.
ción de vender un enganoso pro- gue.imá para subir ao monte.
A. iniciativa do .PSG-EG, trata
. ,greso, que signüfica segundo a
Á chegada a este ¡p ovo, foii
consigna da plataforma: ''taran- cando se produciron ·sén dúbida dunha proposición non de lei, na
que.se pide que o Parlamento d.e
' gullas para hoxe e miséria para os momentos de meirande tenmañá". Lonxe do carácter loca- . sión, ao increpar. d1,1rame[lte os Gal iza inste á Consellaria de
lista que lfe"" 1
intenta dar o g~po v1rciiños · aos
manifestantes, Agricultur~ a tomar as medidas
de governo, a or;ganizacióri sa- ameazando con botalos a· pata- necesárias para impedir que a
empresa Celbi, dedique o mónte
lienta a presenza na pr:aza de das dali, entre eres atopábase o
de Nogueiroá a reforestación de
xentes de todos os lugares, na mendonado concelleiro, Edelmieucaliptos.
sua meirande parte mozos, "sen- ro Nogueira. Unha vez que a maA asemblea comarcal do BNG, ·
. síbeis cos problemas vitais do nifostaciórí pacítica non respospaís amasando dun xeito nídio o tou ás ameazas, subiuse ao
pola sua- banda, aderiuse á conrexeitamento á eucaliptización . monte, onde ao· ~on da gaita, - vocatória, e argµmentou que
da .Galiza": Tamén se fixo refe- · plantouse un carballo, de xeito
"máis unha vez, padecemos outra das terríbeis consecuéncias
renza á falta de xente do conce- simbólico.
·
da ·entrada na CEE", sinalando
llo afectado, debido "ás máis
· que probábeis represálias, de
que os governos fortes das·estaAo remate da manifestación .e
que poidan. ser advertidas polo de volta ao pavo, recrudecéron- · dos que dominan a Comunidade
grupo de govemo".
se ainda máis os insultos, tales
1íbranse dos probte111as a c9nta .
No comunicado, situase ao Al- como: "ide traballar", ·:aqui están
da debilide negociadora do gocalde, Manuel. Penedo (PP- · os traballadores da Galiza", "dei- -verno do PSOE, facendo fincapé
CdeG) e o seo estreito colabora- xádeme o teléfono, para cando · no rexeitamento da Iniciativa ·Po. dor Edelmiro Nogueira,· conce- arda o monte avisarvos·", "o . puTar, e sinalando que "os cacilleiro da mesmaformación, como ·monte . é noso, vos arregrade o
ques do PP e CdeG móvense
"os padriños da festa, que se le~ voso",
estabelecendo vários
para levar aos paisanos a outra
vou a cabo con motivo do casa- ecoloxistas un debate cos .vicicatástrofe forestal como a que
mento entre os viciños e á multi- ños~ cando ~e calmaron un pousupuxo-a· repovoación masiva de
nacional", senda ademais de pa- .. co ..Antes do início da concentrapiñeiros nos anos 50 e 60". ·
ción, sóut;>ose que a mesma emOutra interpelación parlamendriños "alcai9tes, pois foron vos•

X.R. CASTRO/O CARBALLIÑO

do

taria foi apresentada polo PSOE,
que pregunta· á )<unta se considera consecuente coa lei 13/89
o pretendido contacto da empresa CELBI cos viciños do lrixo?.
Apoia o · governo da Xunta estas
posíbeis plantacións de eúcaliptos nos montes do lrixo?. Deu
autorización a Xunta para o início
dos traballos preparatórios para
a realización das plantacións do
devandito monte?
Outro po'sicionamento foí o do
grupo ecoloxista carballinés "Outeíro", que falou dunha gran obra
que consiste na reconversión da
Galiza e toda a cornisa cantábrica nun· gran armacén de pasta
de papel para toda Europa, co
consentimento tácito, cando non
explícito, dos governo~ do estado español e a Xunta.

Gato pechado
Mentras estas comunicados se
a meirande parte dos
viciños do município, entre eles,
o portavoz de CG, Agustín López, opóñense a este tipo de
monocultivo, sinalando que "hai
gato pechado", que a Beira foron
os catre caciques c;le cada lugar.
O viciños de Nogueiroá e o Concelleiro Edelmiro González, arre.meten duramente contra a plata-.
forma, á que acusan de estar po'litizada e contra CG, sinalando
q!Je Agustín Lopez, estaria a favor do monocultivo "se os vici ..
.ños tivesen ingresado os oito millóni;>, na entidade bancaria na cal
é director"·. ·
·
Edelmiro ·González, comenta
que _el non soubo nada até que
se firmou o contráto, e se por
ben do país "oxalá houbese moitos caciquiños coma min", indicando que foi invitac;jo á festa e
suc~den,

á viaxe por expreso desexo do.s
viciños, e ali non había nengun
cacique "posto que non estaba
Agustín nen os seus", e que é o
primeiro defensor do policultivo,
ademais de dicer que non é ninguén para dicerlle nada aos viciños xa que eles son os donos do
monte. Acusando á plataforma
de perseguir fins políticos, situando a Elíxio Villaverde, viciño
do lrixo e membro da Plataforma, -como o causante de todo o
asunto, sinalando que "O lrixo,
non necesita salvadores, porque
é un pavo listo".

Altamente positivo
Pala sua banda, os viciños de
Nogueiroá, fixeron publico outro
comunicado no que dician. que
non seria un monocultivo senón
un policultivo, dedicando un cincuenta por cen a eucalipto, un 15
a castiñeiros e alcornoques e outro 15 a camiños forestais e cortafogos.
· Aclaran tamén que o proxecto
de policultivo foi apresentado
. pala · empresa, e aprobado en
asemblea viciñal, sen mediación
· de ninguén, argumentando que
,, "con tal motivo 'remitimos a
· nuestra administraéión autonó·mica el proyecto, _con su estudio
de impacto ambiental, que por
cierto es altamente positivo". Ta. mén din non e·ntender por que
hai xente que se opón a isto,
cando o único qúe pretenden é ·
acabar coa desertización, cun
plantexamento de "aprovechamiento integral do ·monte"; ani, mando a tpdas as aldeas, .a que
·. sigan o seu exemplo, "para que
seamos los agricultores los que
eón ayuda de la Xunta defendamos y rentabilicemos .nuestro
patrimonio forestal".
· D
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RECOLLIDA DO uxo

Informe sobre as pésimas condicións

de · limpeza da capital

Lugo non reluc;e
facer · duas ·empresas, en unión
temporal, a Norcontrol, S.A. e
mais Gibbs&Hill Española, S.A.
A propósito deste labor das
transnacionais por encargo da
Xunta, compre subliñar a proposta feita por un industriaf lugués no tocante ao tratamentO
de Resíduos.
Apesar de que este industrial,
António López Paradela, por
duas veces, ofereceulle ao concello l.ugués un proxecto · de
Planta de Reciclaxe de Lixo (que
poderia, ademais, servir p~ra
unha mancomunidade de Concellos) non se tomou en consideración. Pode ser que, á vista de ·
que empresas · están a facer o
encargo da Xunta, non interesa- ·
se unha proposta "autócton~".
· O próprio Sr. López Paradela,
. receloso de comentar isto, pois
"poderia tomarse como unha farol", dixo que, a raíz da protesta
dos viciños de Teixeiro, todo isto
dos vertedeiros "púxose -feo".
Con todo, el, natural de Guntin,
aproveitando o "ascendeote" 'e o
crédifo entre _os seus paisanos,
aos que daría moitos pastos de
traballo, contaba levar a causa a
cabo. A máis de dispor de tres
·minas próprias (de Carbonato de
Cálcio) fixera plans cunha siderúFRANCISCO ARRIZADO
rxica basca para elaborar parte .
das máquinas~ Ademais de reco- . · ·
ller toda clase de lixo (que a~-
fectado e clasificado suporia uns
ingresos · econ'ómicos) contaba
facer abonos orgánicos alcalinos
do~ que .o chan galega tanto necesita.
. Sobre isfo, inda que o BNG
afirma non estar pala privatización de servícios público.s, quitouno á palestra.para evitar que
o Concello alegase falta de iniciativas privadas.
-

• F. ARRIZADO/LUGO

Con este título, no que a
cedilla do "c" ironiza coa
semellanza do nome .
"RELUSA", empresa de
limpeza en Lugo, o BNG
critica a situación
lamentábel, neste terreo,
tanto da cidade coma dos
arredores. A iso
conduciron as
características do novo
Vertedeiro de Teixeiro, a
falta dun Vertedeiro
Industrial, a imprevisión e
mal exemplo, que o
próprio Concello dá, e,
desde lago, a falta
xeralizada de civismo. Asi
ternos as estradas cheas
de toda clase de lixo, os
rios contaminados, nos
cauces e arredores,
vertidos de aceites
industriais nas alcantarillas
e 50 vertedeiros,
incontrolados, no casco
urbano.
Antes de entrarmos en detalles,
alguns dados que aquilatan , inda
mais, a gravidade da situación. O
As ruas e estradas de Lugo están lnzaConcello de Lugo ten unha sudas de escombrelras.
2
perfície de 332 Km no que asenos calibres. Sinais de tránsito e
tan 54 parróquias. Segundo dapapeleiras tiradas no chan. E, xa
dos de Estatística (1 .1.89) a poo pior, a existéncia de 50 vasuvoac1ón do Concello é de 80.011
reiros en pleno casco urbano e
habitantes.
Alguns
cálculos
arredores.
(prognose de crecimento) preVários en casas de propriedavén, daqui ao ano 96, unha pode ·municipal. Daí ven a política
voación entre os 83 e os 90 mil
nefásta do Concello, que dá mal
habitantes. Unhas 55 empresas
exemplo ao vecindário, e non
(entre indústrias e armacéns) están asentadas nos Poi ígonos das · abriga aos proprietários de casas abandonadas, como se fai
Areeiras e mais do Ceao. Só nesxa noutras partes, a t,apialas en
te último hai dous Contenedores.
portas e ventanas. Asi sucede
Refusa, a empresa que fai a
que, lago de seren ocupadas por
limpeza viária, colleu .a concegrupos marxinais, acaban senda
sión no ano 85 por un período de
vasureiros e lugares de drogadidez anos. Forma parte dunha
ción. Todo o mundo critica a sitransnacional que, a nível muntuación e din que "Lugo dá
dial, ten unha plantilla duns
noxo", pero non se nota inten25.000 traballadores, a nomeada
ción de mudar o panorama.
CONYCON que, en cada cidade,
Diante da própria Delegación da
ten un nome distinto. En Lugo,
Consellaria de Educación hai
cunha plantilla real de 93 permoreas de escombros aos 'que
soas, senda 50, por termo mése van engadindo as bolsas do
dio, as que fan o serv icio diário.
lixo do vicindário.
Só catro, de toda a plantilla, coCon isto das "saídas masivas
bran os pluses de toxicidade, pedo fin de semana" a xente non
nosidade e perigosidade. Desfai outra causa que· deixar as bolpois de queixas sindicais contra
sas, nas ruas, a calquer hora, ou
o anterior xerente, hai un novo,
ban ao pé dos escasísismos
desde hai dous meses, que procontedores. No pior dos casos
meteu emendar certas situavanna ciscando palas estradas
cións. Refusa conta, para este
ou nas casas abandonadas. .
ano 90, cun orzamento de 300
millóns. Inda que se fala dunha
Sen lugar para os vertidos
importante cantidade de cartas
industriais
adebedados polo Concello, a
No vello Vertedeiro do Carqueixo
própria xeréncia de Relusa ci(hoxe clausurado) botábanse
frounos en cen millóns e dixo estoda clase de lixo, escombros,
tar recoñecida polo Concello.
resíduos industriais etc. No acEntre o vicindário está corrido
tual e contestado Vertedeiro de
que os empregados da limpeza
Téixeiro,. só se pode v~rter lixo
"traballan pouco porque cobran
doméstico e comercial. E un Verpouco".
tedeiro (que se abriu en Febreiro
Falta de atención do
do 89) que "nasceu fino". Desde
Concello
hai catro anos ven funcionando
en Lugo unha empresa ("ConteAo servício ·non. satisfatório que
nedores Lucenses") que recollia
presta Re/usa, únese a política
terra de desmontes e maiormendo conce'llo. Unha chea de ruas
te toda clase de escombros prosen urbanizar, falta de papeleiras
venientes da construcción. Nese contenedores (~ó hai instalates momentos téñense que limidos 45 en todo o casco urbano).
tar, por. arde do Concello, a retiOs centros de Ensino, agás
rar estrictamente terras e escómdous, presentan mal aspecto e
alguns teñen vasureiros dentro ·bros. Non- poden levar madeira,
~o, escaiola, etc.
do próprio recinto.
A própria empresa di que "os
As fugas de água tardan meses eri repararse. Hai tamén nal-_ escombro~, a petición dos pedáneos, ~stanos a levar para afir- .
· gu.nhas ruas fugas endémicas de
mado dos. camiños viciñais".
água residuais. Ratas de todós

·,

Posíbeis averias ,na
depuradora

buscar L!nha finca na que, mediante o pago dun canon individual por quilo de lixo vertido, os
industriais e armacenistas da ·cidade tivesen un lugar controlado. Inda hoxe non atoparon a finca. Tema inda mais chocante
tendo de canta que é concellal a·
señor Arias (formando parte da
equipa de governo) e, daquela,
presidente do Grupo de Er:npre-"
sários do Ceao. Todo iso adubia25.000
do cun Alcalde que .se proclamou "institucional" e cun respalTRABALLADORES; A
do claro do PP partido ao que se
NOMEADA CONYCON lle supón moito peso específico
na GEL. Q . anterior concellal do
·QUE. EN CADA·
Servício de Limpeza, X.M. CasCIDADE. TEN UN
tro, respondera ás dem-andas
NOME DISTINTO'
empresariais. con que "os vertidos industriais non son competéncia directa das lnstitucións
Contenedores Lucenses afirma, Públ'icas, inda que estas teñan
tamén, que aos vertidos 9e te- competéncias no tocante ao seu
.rras poderíaselle atopar ·sempre · ordenamento'".
saída, pero non aos escombros.
...A própria Consellaria de lndúsComo moito teñen dous anes de tria (en eS<;rito dirixido á GEL, en
prazo.
Decemt mo pasado) alega "estar
lsto axuda á comprensión de preocupada polos residuos intodos eses vertidos que, oon dustriais". Gitaba a. "lei Básica
nocturnidade e alevosia, os vicl- de Resf d os Tóxicos e Perigoños van deixando onde lles ca-· sos'" (20/1986)' o Decreto para
dra. O Concello .inda non foi
Regulamento de dita Lei (833/
paz de atopar un -Vertedeim !In- 119·88)1ei a Qrd& (1414189). sobre
dustrial alternativo.
~ estión dos policlorobifemilos e
En Setembro do 89 reuníranse pol~11lon!2terfeni1Qs. ArrJ· temp·o re.representantes do . Concello, Cá-. mesaron aos afectados ct1estio- ·
mara de Comércio, GEL, lin dús... nános para facer un lnventário
tria e mais de Re/usa. Acordaran de .Res.í.duos-, labor que .están a

'RELUSA. A
EMPRESA QUE FAI A
LIMPEZA. FORMA
PARTE DUNHA
TRANSNACIONAL
QUE. A NÍVEL
MUNDIAL. TEN. UNHA
PLANTILLA DUNS

oa-

Para concluir, compre facer, tamén, unha consideración sobre
os vertidos de aceites usados
nas alcantarillas. Desde hai dous
anos, co remate do monopólio
da Campsa e a penetración das
transnacionais no sector de lubricantes, non se recolle todo o
aceite que · se/ queima ·ao non
compensar osicustos de reciclaxe. Se isto non se remédia vai
super averías (como pasou xa. en
· Qataluña) na Depuradora de
Aguas Residuais da que só falta
rematar a instalación da maquinária.
Parece que· esta denún'cia do
BNG de Lugo axudou a tomar
conciéncia do tema. Na Comisión ·de Governo (30 de Abril) ·o
Concello .aprobou ·a ad_quisición ·
de Contadores e Papeleiras. O.
Presidente da Xunta recebeu - (2
de Maio) a unha Comisión da
CEL que lle expuso o problema
dos ve·rtido·s.
De todas as maneiras, hai a
dúbJ.da de que se den solucións
definitivas e parciais. Un investimento en Plantas de Reciclaxe '
de lixo, mancomunada, evitaría
que, no mellar dos Cé;lsos, houbese un Vertedeiro controlado en
cada concello.
Polo pronto, dita organización
políti9a está a levar polos bairros
unha exposición en paneis, con
moitas fotos e fólios explicativos,
sobre un problema que, por desgraza, non é só lugués. ·O título
da exposición non p·ode ser mais
revelador:
"Hai dous mil anos: Lucus Au..:
gu~ti
.
As portas do s. XXI.: Lucus !nmunditiae
· o

PRIVATIZACIÓN DE TERREOS PÚBLICOS _

Vários centos de persoas ocuparon ·q lugar en sinal de protesta

·Forte oposiciQn viciñal ·á privatización ·da.lllf:i.da Creba
lila, impedindo o aceso á mesma
de calquer persoa, aceso que
O pasado 1 de Maio v$rios sernpre foi libre.
centos de·persoas
Xa hai vários anos construíuse .
desembarcaban na llla da
na llla.unha edificación, máis
· Greba, na ria de Muros, co qma a "Impresionable Mansión"
que .a estrutura de apoio para o
gallo de reclamar a sua
sector
industrial que párece ser
· devolución aos viciños. A
tentan ubicar na llla, co . tempo
illa está pechada ao paso
fóronse facendo mais visíbeis os
desde hai ano~, candó un
cambios, asi como a exclu~ividá
empresário de Santiago de do seu uso. Hoxe, segundo
testemuños 9os viciños, ninguén ·
edifitou nela un chalet e
pode ·facer uso da llla nen do
ergueu valados para
contorno litoral · da mesma. As
~-impedir ·a entrada dos
modificacióhs do terreo cambiamariñeiros.
ron substancialmente o entorno
Os viciños do. lug?r de Esteiro da Créba, mentres se segue a·
(Muros), respaldados por forzas construir un espigón de protecpolíticas, sociais . e sindicais da ción e un peir-ao de atraque 1'
zona opóñense, cada vez con obras ·para as que o Concello de
máis forza á privatización da llla Outes deu' o oportuno informe
da Greba, único enclave insular . favorábel de construción, feíto
de proporcions significativas con que de por si non teria.- maior re- ·
que canta a Ria de Muros e Noia, .leváncia de non ser porque' a llla
e catalogada como espácio pro- da Greba non pertence ao Con. texido, como consta no D.O.G. cello de Outes, senón ao de Mudo 22 de Xaneiro de 1990. Cam- ros, que tras as actUacións po
pañas de recE>llida d~ firméis, éx,... seu homónimo oterise acordou ·
cursións para reivindicar _o seu solicitar un informe xurídico dun
. carácter público, fÍ até ·interpela- letrado-para clarificar as pos íbeis
cións parlamentárias son_os viei- responsabilidades nas que poros usados para impedir que a deria ter incorrido Gonzalo Pérez
Creba pase a mans privadas. O Villaverde', alcalde de Outes.
problema non só radica na SU? Convén subliñar asimesmo que 9
privatización, senón tamén no Concello de Outes informou fauso exclusivo qúe segundo os vi- vorabelmente as obras do dia r5
ciños, os danos· queren facer da . de Marzo de 1990, segundo pu•

X.C.VILLAR/NOIA

cer-

...

.

blicou "La Voz de Galicia", cando
en r.ealidade as obras de modificación de litoral e construción de
espigón xa se levan realizando
desde bastante tempo antes.

A Creba, espácio
protexido
A llla da Greba está i~luída na
relación de cincuenta · ·espácios
naturais, que segundo as normas
complementárias e subsidiárias
de planeamento da províncra da
Coruña, están sometidas a medidas· excepcionais._A llla está ca-

talegada oficialmente como "esEstado, forma parte do ConcE;?llo
de Muros. O lllote· foi sempre
pacio natural protexido"' xunto
con outros nov~ enclaves da propriedade comunal e adminiszona sur da Província da Coruña:
trada polo Arciprestazgo de EnMonte e lagoa dé Lauro (Muros),
tins, que ainda que está no Confervenza e desembocadura do
cello de Outes é tamén división
administrativa da igrexa na que
Xallas (Dumb~ia), A Curota (A Povoa), as Dunas de Corrubedo, en
están incluidas as parróquias de
Muros. A princípios de século a
Ribeira, o Monte Pindo, e as marismas · de Caldebarcos e Camoilla era un paraíso para o gado:
ta en Camota, e as lilas de Greba erva abondosa, seguridade e
(Muros), Salvara; Nora, Herbosa
unha família gadeira do Freix'o
que obtiveron do Arciprestazgo
e Vionta, pertencentes ao termo
riberense e situadas na desem- de Entis concesión eclesiástica
bocadura da Ria de Arousa, · para o uso da llla como garda e
lugar de cria do seu gado, non
como consta no D.O.G. do 22 de
Xaneiro de 1990, e polo tanto a obstante a illa tivo sempre o acellla é un solo non urbanizábel de so ceibe. As diferéncias nasceron ha aproximadamente cinco
protecci(vl de espácios naturais.
A asociación ecoloxista "Arco anos cando os presuntos titulaIris" · atopouse coa desgradábel
res da illa vencieron os seus di..surpresa que os responsábeis na reitos a Emilio Penas, un emprematéria -Delegación Provincial
sário de Santiago que tiña prodo Meio Ambiente- descoñe- xectado leva "a cabo a construcian -totalmente a existéncia do ción dunha planta acuícola .
Rexisto de Espácios naturais, Hoxe, segundo os viciños, a precriado mediante o Decretó 82/89 séncia de cans de garda e distin.. da Consellaria de Agricultura. A tas medidas restrictivas de aceadministración atópase agora so á lila impeden o uso e disfrute
ante a disxuntiva de facer cum- dunha propriedade que sempre
prir unha normativa, que co seu ' foi pública. Algunha xente fixo
tácito consentimento, alguén ig- declaracións nas que daban a
norou.·
entender da desconfianza do uso
lícito daquela construción. O
Antecedentes dunha
Concello de Noia lanzou un coprivatización anunciada
municado de apoio no que se reA lila da Greba, segundo os lin- saltaban as dúbidas sobre o uso
des levados a cabo en 1920 polo que poderia facerse do enclave.O

._
Agárdase a visita do Conselleiro .da COTOP á.illa

Co~egada,

ponto .final

. garcia-· foi posposta por este
anos, crese en meios próximos á
A "Comisión cidadá Pr9-Cortegada", amplo colectivo
"para poder asistir ao enterro da
"Comisión -Cidadá Pro-Cortegasocial que coordena· a mobilización : popula~ contra a
nai do actual conselleiro de Agrida", que estamos no limiar de
·pretendida urbanización desta illa á percura de acadar a -cultura", tras a xuntanza matinal porlle ponto final ao conflito,
sua conversión en parque natural de disfrute público, ·
do Consello da Xunta. Agárdase,
convencidos que a Xunta demoagor~, para o 4 de Maio logo de
ra a declaración pública favorámtenta sen éxito entrevistarse co actual conselleiro de
que sexa debatida no Parlamen- . bel á criación dun parque natural
Ordenación do Território,· Guiña Crespo, d~sde a toma
to de Galiza a pergunta do depuen. Cortegada, para evitar que a
de posesión deste no pasado mes de Febreiro. En todás
tado ·do PSOE Seso - Giráldez, . decisión sexa interpretada como
as ocasións, desde a secretaria particular do titular do
coa que pretende "coñecer as
continuidade da decisión, nos
COTOP, dáselles largas ao tempo que o conselleiro
previsións e posicionamento da
derradeiros dias de Decembro
mostra o seu "interese" en falar coa Comisión.
· actual xu·nta sobre Cortegada inpasado, da anterior Xunta tripar· bllco, que preserve a sua riq1.J.eza
actual: fauna e flora únicas en
Preténdese facerlle entrega dun
moitos casos, especialmente a
escrito, respaldado por milleiros
fraga de loureiro que hai no intede firmas recollidas na comarca----- rior da illa.
entre · pmf~s(onais, investigadoA visita a Cortegada que anunres, profesores · e persoas do
ciara o conselleiro, Guiña Gres- ~
mundo da ciéncia, reivindicando
po, para o pasado 27 de abril a conversión da illa de Cortegaque ía ir precedida dunha roda
da nun parque natural de uso pú.:. . de prensa . no Goncello de Vila• X.CASTRO RATÓNNILAGARCIA

teresándose do governo de Fraga, se pensa declarala 'parque
natural e acordar a sua utilización. Giráldez quer coñecer se
"hai algun tipo de negociación
entre a Xuntare a empresa proprietária Cortegada S.A.", que
mercara ·a illa a Juan de Barbón
hai oez anos e presentara o proxecto de- urbanización da mesma.
·Tras este longo período de dez

tita, que incluiu a Cortegada nas
Normas Subsidiárias Provinciais,
como "espácio natural" a protexer. Máis tarde, o 28 de Febreiro,
a critério do Concello de Vilagarcia a illa de Cortegada pasou ter
a consideración de chan non uroanizábel -situación que impede a execución do vello proxecto
de Cortegada S.A.- tras rematar
a polémica prórroga que dera a
maioria do governo do concello,

do Partido Popular, á empresa
para comezar as obras, sen que
esta chegase a pór nen o carte
anunciador, se ben a empresa
culpa ao MOPU de non tramitar
a tempo o deslinde marítimo-terrestre de acorde á competéncia
que lle dá a vixente Lei de Costas. Un · expedente de modificación do P.X.O.U. de ·Vilagarcia,
que permitiría a urbanización da
illa, foi paralisado desde o Concello ao pouco de iniciarse, tempo no que entre outras apresentouse unha alegación de 2.000
veciños de Carril, contra a urbanización da illa.
Postas asi as causas a "Comisión cidadá Pro-Cortegada" prepárase para presionar, comenzando nos próximos días unha
xeira de actos para denunciar o
"impase", á opinión pública, que
O
force a decisión da Xunta.
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P.ATRIMÓNIO SINDICAL

·compromete_
n .ao Govemador Civ~I a mediar no.conflito entre os dous·sindicatos

A INTG desáloxada dun local do patrilTiónio que ocupa UGT
centrais sindicais, comezou a ti~
xiláncia e ocupación. Foron surnais do pasado-mes de Marzo é
prendidos, nun intre en que so
desde aquela a" INTG ocupou
habia duas personas da _central
Os sindicalistas da INTG, f artos
.este local en tres ocasións. Na
nacionalista, por un amplo grupo
de aturarl!e as sucesivas "largas" ·primeira ocasión, os sindiGalistas
de delegados de UGT que se fie desinterese do Governador Ci- · da INTG estiveron unhas horas,
xeron novamente co local, pavil e impo~entes fronte aos oµtros . as xustas para facer saber á opi'"
sando estes posteriormente a
dous sindicatos~ UGT e CCOO,
nión pública a . sua situación
"blindalo" para impedir. asi a
que_non permiten un acordo tac- . inxusta, denunciando a impósibinova pcción dos sindicalistas da
tíbel para repartir equitativamenlidade de chegar a un acorde
JNTG. Entre tanto, itlténtase a
te os locais do Património Sindimútuo cos outros sindicatos, . negociación entre os dirixentes
cal en Vilagarcia, invadiron, nopala rixidez destes, solicitando
dos sindicatos implicados, resula mediación no reparto das autovamente pola forza, pasadas as
tando esta infructuosa~ toda vez
11 da mañá do Sábado ·27 de
ridades guvernativas. Poucas seque UGT non quer entrar .na ra. abril, o salón da planta baixa q~~
manas máis tarde, ao non teren . zón lóxica:· que senda beneficiáunha resposta da Administraoeupa "UGT -"sen nengun papel
rios dunha das plantas do edifíoficial qu~ os autofice a isa"-:,
ción, voltaron novamente a ócUCio, completa, non é lóxico ·que
par o local en litíxio, esta vez coa
central sindical que, ademais ten
pretendan xustificar a ocupación
adxudicada a totalidade da sepretensión ·de qaedarse indefinidoutra máis, -quedando a INTG
gunda planta.
damente, para o que organizaron • sen nengunha, pésié a ser un
O conflito, entre ambas ·duas detalladamente uns turnos de vi- · sindicato de amp·la representa• X.CASTRO RATÓNNILAGARCIA

e

,ción na Comarca pÓlo número de
delegados resultantes das pasadas eleicións sindicais.
.

Civil, Governador en funcións
pala auséncia do titular, que na
semana actual "acederia a receber unha comisión da central sinSerá realizado 1.m novo
dical
nacionalista para coñecer
intento
·
·
directamente o desenvolvimento
Agora, por térceira vez, e .pésie
do conflito e mediar nel".
as . medidas de "blindaxe" de
CCOO, sindicato que no pasa· UGT, a INTG ven de facer unha, . do realizara medidas similares en
nova demostración pública da
defensa do "seu direito" e que
sua disposición a batallar polo
hoxe disfruta dunha planta comque ·considera que lles pertence:
pleta do edificio, mantén un ·total
un local do Património Sindical
mutismo, consecuéncia do seu
·dos trabé;illadores.
vencello na prática sindical acNa ocupación ·do pasado Sátual con UGT, se ben o seu sebado, os nacionalistas foron decretário comarcal, Felipe_ Fajarsaloxados pola Policia, de forma
do, "está ben claro · quen ten a
voluntária e pacífica tras chegarrazó!'l" (en clara alusión ao que
se a un acotdo entre o Secretário
el considera inxusfo trato para a
Comarcal da INTG, Xoán Melón,
INTG, a única que non ten local .
e· máis o secretario do Governo - no edificio).
o
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MOBILIZACIÓNS' AGRÁRIAS

Despois do 26 de Abril as causas non serán como ~ntes ·

Os tractores tomaron o poder civil'
.A.EIRÉ

A solidariedade mostrada
poía maioria da sociedade
galega, con paros e
peches de comércios en
moitas vilas, incluidos
aqueles que se viron
perxudicados polas
medidas de forza; a gran
capacidade de autoorganización mostrada
polos labregos con
auséncia total de
incidentes e o gran número
de tractores despregados,
superando as previsións e
saindo a vilas e a estradas
nas que non se tiña
convocada concentración,
son as conclusións máis
importantes dunha
xornada histórica dentro
das reivindicacións
agrárias galegas que
traerá, como primeira
consecuéncia, a primacia
organizativa do Sindicato
Labrego GalegoComisións Labregas, a
formación convocante da
protesta.
Case unha semana despois os
labregos ainda seguen a talar da
tractorada do 26 de Abril de
1990, dia que pasará á história
dq agrarismo galego con letras
grandes, recordándoo con orgullo expreso, manifesto tamén nas
· suas facianas curtidas polo tempo
e os traballos. Durante a tractorada as caras dos participantes
mostraban como nunca esa dignidade inerente ao labrego galego, resaltada pola ir.radiación da
auto-estima. Para alguns sindicalistas este foi o gran triunfo do
. 26-A e, como afirmaba Emílio
López Pérez, "desde esta data
xa nada voltará ser como árites,
foi un gran paso no plano socio_:
lóxico e na concién.cia en canto
·
á própria dignidade".
· Existe coincidénda á hora de
. áfirmar que a do 26 de Abril foi a

convocante, "á gran ~capacidade
de autoorganización dos labregos .e a qué a povoación- estaba
. fortemente concienciada do problema e apoiándo aos·~gricult91
res".
·
Froito. desta solidarie~ade, en
moitas vilas pechou 0 comércio
todo 0 día, producíndose actos
de festa-irmanamento . entre a
povoación rural e vilega. Pero
chama inda máis. a atención a
tranquila resignación-apoio que
mostraban a case totalidade dos
automobilistas que vian cortadas
~s suas viaxes. A compenetración chegou a ser tal ao longo da
xornada que moitos afirmaban,
despois de óito horas de espera,
que "debérian sair máis veces".

competir en Europa .quer facelo
só con tres potentes · empresas
Clas, Puleva e Reny Picot.
Pero a mobilización do dia 26
de Abrii" tivo . moi pouco a ver
coas celebradas antes na Galiza,
o rrarco ·das reivindicación era
cla(O: un Plan Galega. de Política
Agrária. Saía a relucir con contundéncia un problema a~é de·
agora acochado, o da carne
(ademais _dos baixos précios hai
granxeiros que lev.án agardando
tr~s meses a que lles veñan recoller os xatos vendidos).
.
Esta movilización significoú tamén unha recomposición no
mapa ·sindical, cuns XX.AA. e
· Unións Agrárias que, mália ós
· seus esforzos e pincliacarneiros
qu~ non impediroh, por exemplo
A falta de incidentes demostra no Deza que as cooperativas se
tamén, segundo CC.LL, que
movilizasen 0 26, quedaron des"nestes casos o problema a · P.razadas totalmente palas Comimaioria das veces son as FOP",
s·ións Labregas, que pasa a
comparando o despregue ordeafianzarse como sindicato hexenado de tractores coa evacuamónico ao tempo que se GOnfirción-caos de Fisterra cando o · . maban as suas teses, expostas
Casan.
desde hai anos.
En- Cha.ñtada a Garda Civil '
A asociación de cooperativas
aproveitou a concenfración de AGACA tamén quedaba totalmáis de 1500 persoas para explimente marta pésie aos intentos
car o risco dos incéndios e os
c;io PSOE de tela en coidados inplans de extinción. .
·
.tensivos para que apoie as suas
teses en determinados mamen- ·
Sindicato hexemónico
tos.
As Administracións non parece- . . O Acordo de Guísamo sobre o
précio do ieite quedaba desautoron, de momento; receber o ga/rizado e a Mesa sen nengun vape da tractorada. A Xunta é acu.:.
lor, dándose a ctrcunstáncia de
,. sada polo Sindicato Labrego Gaque,
noutras partes do estado,
lega de "praticar a política do
con:io León, sind,icatos que fjr~
avestruz" non querendo ver o
- problema, mentres que .o PSOE maran un acordo parecido tiñan
que voltarse atrás polp presión
pretende que -estas manifestadas bases.
. ción desgasten a Fraga, por iso
·Agora as Comisións Labregas
non tratou de impedilas, como
outras veces, pola forza, mentres
queren dar "un compás de espedesprega a.sua estratéx,ia, desera para ver como reacionan as
ñada en ·Madrid, de tentar ~n- · Administracións", pe.ro o ·mesmo
frontar aos labregos coas empre- , · _dia 26 nos distintos corros xa se
sas galegas para beneficiar asi · ' talaba de novas accións: cortar
ás multinaci.onais.· Estas empreas fronteiras ,- motoserras, non ·
sas de fóra das nosas fronteiras - sair das estradas até que haxa
unha resP.osta ... e outras accións
0 tentan meter ás factorias galegas
~ nun camiño sen saída, para obris~riellantes eran contempladas
· a: galas a vender as suas accións,
por unha's persoas que concor. ~ .sbmeténdoas a un bloqueo ecodaban en que "a próxima vez
8 nómico e baixando os précios en ··.. non vai ser igual" . .
[§ destino; detrás da· operación
As despedidas á noite eran
- · ~ está a gran patronal bancária e o
elocuentes: "até a próxima"; fra.;;.;.;.,;..;;¡__;.__..;.._ _ _ _--"-_ _ ____,___,EE Governo
socialista que para
se de ameazado~a- complicidade.

meirande tractorada celebrada
Duascentas mil pegatinas
na Galiza, poñendo como exemComisións Labregas repartiu
plo a capital luguesa, onde había
máis de 200 mil pegatin_
as, o que
ainda máis traetores que na conpode dar unha idea da xente parcentración convocada pola Platicipante, dun ou doútro xeito, na
taforma hai tres anos, pero es~a
manifestación, pois hóubo basvez non se concentraron na capitante xente que baixou ás vilas
tal amurada os de Sárria, Outeiro
po'r máis que as suas explotade Rei , Guntin, etc ... como fixecións non lles desen para ter un
ran naquela ocasión.
tractor. A convocatória da tractoDun censo de 85 mil tractores
rada realizada para os dias anténa Galiza, afirmase que sairon
riores por Xóvenes ·Agricultores
máis da metade, dandose a cirnon .foi quen de ~nganar aos lacunstáncia de que houbo conbregos que, mesmo na Límia,
centración en moitas vilas e cosairon un dia despois para· facer
marcas que non estaban progracoincidir a protesta coa feira.
madas, até o ponto de se cortaOs
múltiples
cortes
de
estrasen moitas estradas comaréais
das, a ocupación das vitas calle
por própria iniciativa dos labregos da zona, montando improvi- . especial significación se ternos
en canta a total falta de incidensados campings nos cruces con
tes debido, segundo o sindicato
churrasco incluido ..
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neto', na ltália, a Arxentina sobretodo, e tamén a Brasil e Cuba:. hai
moitos libros de historiadores italianos que recollen infinidade de
carté;ls que mandaban os emigrantes aos seus familiares, aos cregos, á. prensa, ·. aos concellos, contándolle o dia-a-dia da sua vida, e
iso permitiulles facer un estudo moi
detallado da forma de .integración;
hai pouco vin un libro que practica..:
mente recopilaba un por un os
emigrantes da Suiza ita!iana fi Austrália. lsto aqüi, polo que a min se
me alcanza, é practicamente imposíbel pola destrucción de fontes,
pero en calquer caso é un campo
no que ternos que avanzar. A emitagon
gración ainda non foi un feito histotória
riográfico potente porque estaba
cal si1
tan presente e tan viva que case
te sin
era un receo estudala pois formaba !
porá
parte dolorosa da nosa andaina vipesiñ
tal. Hoxe, que está bloqueada,
do er
penso que se convirte xa en tema
Na G
historiográfico. Pero despois do
tunde
92, en canto pase este rebúmbio
que~
que nos invade de modo atosigancon '
te.
si, se
dividt
ment1
isto 1
pois ~
'HABIA UN RECEO A
tabeh
quez¡
ESTUDAR A
vos.
EMIGRACIÓ_N_P_O_RQ_U_E_
zafan
pero
ESTABA PRESENTE E
talist<

VIVA. FORMABA PARTE
DA NOSA ANDAINA
VITAL'

Que grandes golpes para un desenvolvimento normal sofre Galiza nestes cinco séculos? Que
P,ontos podemos sinalar de inflexión'?

Ramón Villares
'O ·campesiñado fot pícaro e .a burguesia irresponsábel'
•

XAN CARBALLA

Ramón Villares, historiador
nacido no 1951 en Xermade
(Lugo), decano desde hai ·
catro anos da Faculdade de
História de Santiago, foi a
figura que encabezaba a
candidatura ao claustro
universitário da Plataforma
·Nacionalista. Villares aborda
a análise destes resultados·
. e detense a valorar os
sucesos. máis trascendentes
da n'osa história
contemporánea e a sua ·
influéncia na estratéxia de
recuperación das nosas
liberdades nacionais.
Ql!e lagoas ou que pontos grises
hai na análi'se da história da Galiza?
Ternos .pontos grises r10 campo da
história social, coñecemos bastante ben a história do nacionalismo,
as príncipais variábeis económicas
(agricultura, indústria, ...), pero fáltanos coñecemento tja burgu~sia
galega, e . seguemos manexándonos c.on1tópicos, fáltanos coñece.mento .do campesiñado, sobretodo
desde. o ponto de ·vista das suas
mentalidades, sociabilídade, relacións internas, e tamén ternos bastantes lagoas no ámbito da história
institucional, e seguemos sen saber o que son as deputacións; os
governos cMs ou as .delegacións
dos Ministérios, o que son as institucións dependentes do Estado
· que actuaron sobre Galiza en época ·contemporánea e que conside-

Está moi afirmada a tradición de
que o século XV foi un ponto de
ruptura na história da Galiza. Eu situaría tamén neses cinco últimos
séculas o ponto inicial pero quizais
nunha dirección distinta da tradi. ción his~oriográfica nacionalista,
que consrdera_e~ momento _com?
de perda das. hberd8:~es e a rdentrdade_ da Galrza .. Mars. ben penso
que e perda de rdentrdade da nobreza e non dos galegas .en conxunto, en calquer ?~so se~1a ambigu? falar ~e opres1on nacional dos
Rers Católicos, pero e~ todo ~aso
as reformas po~ el~s rntro9uc1~as
supuxeron un cambio na drreccrón
de toda a nosa história. É pois o
primeiro "turning point" da nosa
história despois da época de Xelm írez.

investigación ten as suas vantaxes, mostrar que son privadas e exenpois permite que ~quelo que estás tas do uso do historiador.
Por outra parte ternos 0 probleensinando dalgunha forma se vexa
modificado permanentemente por ma da destruceión das fontes históricas. Aqui ·hai moito sentido do
aqu~lo que estás investigando, ainda que sexa de maneira indirecta. pasado pero moi pouco coidado
A universidade foi durante séculas cos documentos e só se gardan os
centro de transmisión escolástica que serven para ir a un pleito, 0
de saberes e só no XIX, na Alemá- resto tende a malconservarse, e isa
nia e nos paises anglo-saxóns, adi- é unha falla para a cultura do país.
couse á investigación7 até que, xa Antes non citou .a emigración
INVESTIGACION E
no noso século, fundíronse estas como lagoa da investigación no
duas grandes-.tendéncias que defi- noso país,· por qué hai tan pouco
. UNHA TAREA MOi
a actual Universidade.
traballo sobre ela cando nos de.SELECTIVA E SE ALGO nenPoden
existir centros de investi- termina en todos os sentidos?
NOS TEN.
gación sen encome.ndación docenComparado con isto o segundo
A emigración é un tema mal invesPERXUDICADO É.0 - - 'te ·(en España está o CSIC) pero tigado.
cámbio
non o vexo até o século
Ternos . algunhas probas
non é a via universal ou máis freXIX" e primeiros do XX, que non
INDIVIDUALISMO'
que
dan
mostras
cuantitivas
pero
cúente. No campo. noso, _quizais
non totalmente. Fáltanos sobreto- obedece a un feito político excepsobretodo no das Humanidades,
do
un estudo cualitativo, e sobreto- cional, que é m~is ben silencioso,
da História,' un centro de investigapero arrinconou a organitación traA história segue a 'ter un papel . ción poderia axudar a asentar e do" saber como · se integraban os dicional da Galiza que viña ,do sé.-emigrantes
nas
comunidades
de
moi importante na configuración collllar as lagoas que an_tes aludiadestino. lsto estaño facendo par- culo XVI. lsto foi o que percebeu
do imaxinário colectivo .e a aten- mos. Pero ainda non é -unha cúescialmente
.na América pero aqui é excepdonalmente a Xeración Nós
. ción a aquelo que é máis· prórpio tión de vida ou .morte.
pouco coñe.cido. Sabemos pouco .e dou conta dese cámbio p.ara cri(literatura, -movimento galeguista e Como está o problema da áccesisobre a retación dos emigrantes e ticalo suavemente e lamentar que
nacionalista ...) ainda segue conci- ' bilidade ás fontes por parte dos , o seu lugar de partida, ainda que se producise nesa dirección reafirtando o maior interese. Pero ternos · investigadores?
aigo coñecemos en relación ao en- mándose na tradición, o cal tiña a
que iniciar un :xiro nesa situación.
sua coeréncia. É o periodo decisiNa história contemporánea ese· é sino ou as remesas de diñeiro,
. A xente que investiga está com- un problema fundamental. Ainda pero estamos ainda a escüras, ·qui- vo da auto-organización do campaxinando ése la_bor coa docén- que hoxe ternos acceso a fontes :Zais por un problema ·de fontes. pesíñado.
O terceiro gran cámbio é ·a fins
cia, por regra xeral.
vedadas hai vinte anos, hai unha Comparando ternos un exemplo
do franquismo, dos anos 60 en
A investigación é unha tarea moi . reticéncia a permitir o ·seu uso.- De próximo que é a emigració_n do Vé, diante, e afecta a toda Europa ains.electiva e ·se algo nos ten perxudi-: feíto eo todos os paises hai normas
da que a Galiza chegue máis tarde.
cado é o individtJalismo, e -mesmo que restrinxen ás fontes históricas
Vostede
é o inspir&dor do volume.
as persoas que están en níveis non contemporáneas, pero eri España
colectivo "Danos de seu", onde
universitários están en dificuldades estas normas son moi estrictas e
pará manter. un labor·de .investiga- parten do suposto de que todas as ..
- - - - - - - - - - - -' se aQorda o problema da proprie-·
1TEMOS MOITO
dade da terra. Como influe a falla
ción continuado, porque tamén for- fontes (de ·100 anos no ·caso dos
de articulación do território na
ma ·parte da pertenéricia a un ha notários e 50 na Administración)
SENTIDO
Do PASADO
nosa situación de. subdesenvolviinstitución, a unha equipa, a ynha . están fóra do uso do historiador
mento e atraso?
·
corrente .. ; Na Un.iversidade debe até que transcurra ese tempo. PERO MOi POUCO
ser un obxectivo fundamental pero Neutros paises, normalmente· as COIDADO COS
As investigacións que tacemos no
non único.
·
fontes de tipó administrativo o fun- DOCUMENTOS'
Departamento sobre hrstória agrá- ·
A interrelacion entre docencia e cionário que as garda ten que ·'d eria seguen insistindo no papel pmramos, quizais levac;los por 4n prexuício da mítica nacionalista, como
tíistória · estranxeira, como unha
agresión qu~ viña de fóra e non tiñamos que estu_par ·e todo iso debémolo afrontar no futuro.
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EMIGRACION E UN
TEMA MAL ·
INVESTIGADO.
FÁLTANOS
SOBRETODO UN
ESTUDO CUAUTATIVO,
E SOBRETODO SABER
COMO.SE INTEGRABAN
OS EMIGRANTES NAS
COMUNIDADES DE .
.DESTINO'

crecon::ia, e
>moi
ción;
:tica-·
1 o·s
Ausin se
11pontes,
tmpo
emitagonista do campesiñado na his1istotória mesmo recente da Galiza. O
;taba
cal significa que é un caso bastancase
te singalar, país o mund.o contemnaba 1
poráneo signmca a morte do camia vipesiño e o nacimento po agricultor,
~ada,
do empresário ou burgués agrário.
tema
Na Galiza ternos a afirmación con; do
tundente da figura do campesiño,
mbio
que segue a vivir en comunidades
igancon grandes dependéncias entre
si, sen unha afirmación clara de individualismo. Para min é fundamental a influéncia que poda ter
isto no devir histórico da Galiza
pois supón a imposibilidade de es~
tabelecer unha acumulación de riqueza, que permita saltos cualit~ti
vos. E unha via que nos permite
zafarnos mellor en épocas de crise
pero non nos leva a un ha _via capitalista competitiva. ·A afirmación do
campesiñado, ainda non sendo
anti-capitalista, penso que supón
un elemento de ralentización, onde
se priviléxia a estabilidade social
frente a elementos de tipo económico (comercialización e produción
intensiva). Esta é unha via coerente
con toda a sua história de ser ca1 depaz de manter moita povoación soGalibre o território, de asentala de forQue
ma dispersa e de utilizar de forma
infleintelixente os recursos.
Pero esa auto-defensa nun mo1 de
mento de trise queda moi dificulo de
dada.
:u siAté hoxe a .economía agrária galeimos
ga foi capaz de adaptarse ás necelizais
sidades do mercado no século XIX,
radifoi capaz de adaptarse á compelista,
téncia que viña de América e Ausorno
trália primeiros do XX, foi capaz de
entiespecializarse producindo carne;
enso
nos anos 60 foi capaz de modernii nozarse na producción do leite... e
contodo iso sen máis cultura agronómbímica nen formación técnica. Pero
dos
esa capacidade de aceitar paisacaso
xes novas estase acabando. Agora
;idas
caído que está chegando a un
;ción
ponto de non retorno onde non se
JÍS O
pode ir máis adiante nese caneo á
nosa
história que estivo facendo o camXelpesiñado. A contundéncia da integración da economía galega na euun do
ropea esixe unhas respostas máis
3culo
coerentes que as de simples picarnon
día.
lCepO
proceso de reafirmacións na:ÍOSO,
cionais que se está a dar na Euro1 trapa suponse que tamén nos afec::> séta. Con esa situación, e ollándoo
ebeu
desde aqui, que panorama de fin
Nós
~e século coida que se aviciña?
a criUn panorama non sel se de convul. que
sión soci~I pero· si de empobrecíeafiriña a
3Cisicam-

-
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'~C0NTUNDENCIA DA .
INTEGRACIÓN DA
ECONOMIA GALEGA NA
EUROPEA ESIXE
·RESPOSTAS MÁ-IS-.,COERENTES QUE ·A
PICARDIA DE CANEAR
A HISTÓRIA DO
CAMPESl&-=-A-=-Qo-=-,, - _. --,..---

anos 90.· N·en unhá via de defensa
dunha situación difí~il dQ ponto -de
·vista,' econórpico e social a partir de
estruturas políticas fortes (orgaizacións políticas que pudesen facer
ouvir a voz de Galiza en Bruxelas
máis que en. Madrid) que penso
que é unha aspiración de membros
da burguesía galega pero non é
compartida unan!memente quizais
porque non exista como tal clase
ou porque non esteña articulada.
Ou ben que quede. como reserva
etnográfica e cultural e desapareza
como problema. Tampouco que
.esta situación se dé .a curto prazo·.
pois a própria autonomía e a fortaleza da nasa identidade -e cultura
non se pode destruir facilmente.
Irnos vivir un ha situación difícil e.
ambígua e seria idóneo que se saise pala_primeira solución . -

PSOE ·definía .a sua viabilidade
como· empr'esário~ A burguesia galega está desarticulada e sen capacidadé de liderazgo dentro de Galiza e sen líderes que a agrupen a.
ela. Xentes· qe intentaron xirar,
como Franqueira, fracasaroi:i ~en
certa medida; .e intentos como os
de CG infelizmente tamén fracasaron por moitas razóns,· e coido que
vai haber que volver intentalo. A
burguesía galega foi pícara c;:omo
o campesiñado pe.ro este.era a-única solución que tiña, e a burguesía
máis que pícara foi irresponsábel.

paces de constituirse en pé de
igualdade con Renánia, Lombardia
ou Baviera. Aquí estamos ·á-defensiva .e pódese superar se ollamos .
máis cara a Europa e procurando ·· _
aliados. E iso non o poden facer os
labregos, nen os profisionais médió~>, sen_
ón os ·grandes empresários, No terreo político actúan co
handicap da dependéncia dos .partidos estatais.
·
A preséncia do nacionalismo
pode ser marxinal en termos .políticos pero é determinante en canto a alternativas, ·a ser vangarda
nos debates sobre a realidade do
~aís.

P~ro esa razón hai qüe traducila en
termos políticos; e depe ser máis
NACIONALISMO NA flexíbel nos princípios e máis prag.,.
mático á hará de criar estruturas
GALIZA ESTÁ
de _acción. Ainda que IJOn estemos ·
AFINCADO NUNHA
dacordo coa- marte das- ideoloxias . Isa significa sair da situación de· TRADICIO' N DE FACER
dómínio sobre Galiza dos partidos ·.
é claro que neste fin · de século as
estatais e de toda a tradición políti- DEMASIADO FINCAPÉ__
_ diferéncias programáticas e ideoló-xicas son menores, e o que máis
ca do nacionalismo galega, que é EN DIFERE' NCIA.S .
normalmente de pureza e de noxose priviléxia ·é o enfbque das soluaó poder, de non plantexarse ter . IDEOLÓXICAS. E .
cións de problemas únanimemente responsabilidades de xestión. Isa
PROGRAMÁ-T-IC
_ A_S_'__- - asumidos.
permite que siga nunha espécfe de
O nacionalismo na Galiza está
coeréncia ideolóxica fundamenta. afincado ·nunha tradición de facer.
lista, que reconforta cun mesmo e
.
. ,- .
,.
demasiado fincapé en· d1feréncias
A s1tuac.10.n pollt1ca ten avanzad? ideolóxicas e programáticas.
fáiche coerente, pero está tora d3
· ·i
·
·
realidade social.
" - a tal veloc1dade na Europa E¡Ue quizais deixe de mirar tan fixamente - r:-Jo momento actual, falando do mento econom1co, no. sentido de · Pero isa burguesia tamén se ma- para Madrid ·e cando comeée a naci~:malismo, pori~, o centro de
nexou en termos de picardía e de ollar cara Bruxelas. e Europa Cen- grav1dade na s?lu_c1~m ~e ~robl~- 
que non se pode seguir co mesmo
canear o seu compromiso. Actuou tral. -ainda que tardará- a bur- ~as ou nas comc1denc1as 1deoloritmo, e tamén dos pontos de vista
cultural e intelectual. Como facer con rniopia.
guesia galega terá que reaxir .e ac-:.- xicas'l
frente a isa? Fundamentalmente
Para a burguesía galega, para un tuar. Ben sexa en conexión. co Nor- . Máis na solución de problemas o
por duas vias: a do rearme moral e empresário agrário, da pes.ca ou - de de Portug·a1, ben -con outras zo- que ·non quer dicer· fácer anha al- político da Galiza ou ben de autodos servícios, a sua situación foi nas atlánticas con problemas co- moneda da ideoloxia, pero non endestrucción e dilución nun conxun- . mudando dependendo da política muns que podan permitir participar castelarse- nela, .pois ese é o. camito maior. Nengunha das duas vias estatal. A sua mellar ou piar ubica- · na toma de decisións da CEE. lsé ño que nos leva á ineficácia e aí ·
é previsíbel que se produza nos ción antes da l:JCD e agora do é o éxito dos cataláns que son ca- está o trunfo dos outros.
o
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'A comunidade unive~itária
rlon quer sér·govemada polas ·direitas'
frentar e á que debemps transQue pontos fundamentaban a
moi forte que rexe a universidade
formar, que·é Galiza.
candidatura da Plataforma N·a dos anos 80 que é o das faculdacionalista?
des experimentais ás que ' están
vinculadas boa parte do.profesoParticipei nos traballos de elaborado que ten que yer coas liñas
r~ción de programa e ideas da
'NA UNIVERSIDADE
-de investigación actuais. Ese tipo
Plataforma Nacionalista pero
HAI UN GRUPO
de Universidade baseado na innunca nos constituimos como
.
glob~lmente é a que
candidatura senón como plataRECTOR LIGADO ÁS vestigación
se segue manifestando. nos reforma que quer enriquecer as
FACULDADES
sultados eleitorais. Frente - ao
ideas e o debate sobre a Univerprofesorado de Humanidades,
EXPERIMENTAIS'
sidade. Quizais por ser m._áis coonde está máis afirmada a Platañecido presentóuseme como caforma Nacionalista, naquélas oubeza pero ainda está por definir
tras máis profesionalizadas est{).
se nos mostramos como unha
presente con . máis forza a ConQue análise fai dos resultados
candidatura -cu non.
verxéncia e o bloca central fórdas eleicións?
O naso traballo consistiu en
definir uns pontos mínimos soTeñen unha leitura bastante doa-- mano. as faculdades de ciéncias
con ·derivacións cara a filosofía
bre os que traballar na Universida a meu ver: a comunidade uni(~os ·sectores de Pedagoxia e
dade dos anos 90. Pontos que
versitária non quer ser governaPsicoloxia), Filoloxia ·e História e
van desde reorientar o centro de
da por persoas que se califican
menos en Económicas.
gravidade poi ítica da •t oma de
de direitas ou conservadoras,
decisións na Universidade ata
que proceden basicafnente de Como influiu a ·existéncia xa
millorar e transformar os procefaculdades con tendéncia ao doutras. duas Unive~sidct,des?
dimentos de xestión e Adminisexercício profisional (fundamenHoubo un cámbio -da equipa rectración; propiciar unha integra- . talmente Mediciña pero non só),. ·taral e sobretodo do Rector que_.
ción de todos os sectores no .e prefire que · haxa unha certa nun momento dado dixo que non
procesb de governo, nomeadacontinuidade coa situación ac- se apuña ás · tres Universidades
mente os sectores".de estudantes
tual cun xiro á esquerda e ao nae ·iso desencadeou todo un pr-0e PAS que ata agora mantiveron
cionalismo. De maneira que foi
ceso político desde a Conselleria
. unha maior posici9n de enfrentaun non a volver a un govern·o dos e os poderes locais que rematou .
mento-coa equipa de governo, e
anos 70 e un si. ao governo ac- · política e tecnicamente ben pro
,nós inteotamos romper o abismo
tual pero cun xiro .bastante gran- -,que universitariamente é duñ du- ·
que existiu durante anos e finalde ·cara, sobre todo, o naciona- bidoso resultado que non podemente apostamos por constituir
lismo. O grupo do profesorado remós valorar realmente até o
esta universidade nun centro dique podemos considerar da Pla- ano 2.000. Dentro d~ vida univernamizador da cultura galega; que
taforma Nacionalista aumentou ,
esté aberta ás necesidades de · bastante respeito a situacións
investigación, difusión_ é exten- ' anteriores -é minoritário entre o
sión da cultura de Galiza, sen
profesorado-; tamén no PAS e
RESULTADO .
que isa sexa renúncia 'á universano alumnado a manif,estación da
,
lidade nen á investigación expecomunidade universitária foLbas- ACADEMICO DAS
rimental e tecnolóxica nos camtañte contundente, quizais ·porNOVAS '
pos -que exista. En poucas palaque a posibilidade de articular
UNIVERSIDADES NON
: bras quwemos estar presentes
politicamente eses dous sectona cultura ·e ciéncia occié:Jentais
res é rriáis fácil que no profesoraPODERÁ VERSE! AT.Épero ben afincados nesta reali_do.
ANO 2.000' · :
dáde que t~mos que vivir, enNa Universidade hai un bloca
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sitária de Santiago non afectou
porque aquí non se discuteu nen
· se tomou como asunto próprio
esa criación de novas universidades. Estívose presente através ·
dunha Comisión do Claustro
pero non se valorou ainda o al.canee desa decisión.
Como está o procesó de galegui;zación da universidade, non
só no _terreno lingüístico?
A Universidade apreser:ita pro- ·
blemas especiais a respeito doutros níveis do ensino. O galego
como língúa veicular do ensino
non· ten avanzado moito na Universidade, pero se · entendemos
·-como galeguización un compromiso de·todo tipo co país penso ·
que ten ·avanzado máis. o p_rofesorado universitário, sobretodo
de faculdádes non humanísticas,
tenc:je a ser reácio ao emprego
do galega PE?ro ·a Universidade·
nón se pode definir, como nos
anos 30, como estranxeira,. cando viñan os pro~esores. de fóra
para estar uns cantos anos. Ago- ra a reclutación $ prácticamente
autóctona e a maioria dos profesores ·e alumnos __:_c;ase en exclusividade- son galegas, de
mane1ra que houbo unha r conquista da Universidade pola sociedade .se ."o comparamos coa
situación de hai trinta anos. ·
. En canto á investigación o que
·se fai ten ·bastante a ver coas ne- ·
- cesidades do país, o que sucede
é que moitos proxectos están ·
vinculados á CEE ou a plans peninsulares, e por moi ·.bons que
séxan non repercuten nen 111elloran o nível de vida ou a capaci. dade tecnolóxica da indústria ·
galega, quizais porque tampouco
hai'. demanda por parte dela. O
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.·P. OLÉMICA CÓ ALCALDE CORUÑÉS

.

A~pla resposta ás su9s declaracións

As descalifi-c acións Centran
a pol0mica.de .Francisco Vázquez
•

MICKY BERTOJO/A CQRUÑA

A repulsa -. xa que non . . .
cabe a sorpresa- ten· sido _
a reacción unánime ante
..,, as declaracións do alcalde
coruñes Francisco
Vázquez . ."Ahora somos la
capital de Galicia y... sárna
para los demás, a mi no
me importa" ameaza
converterse nunhá
afección dermatolóxica de
difícil terapeútica para o
naso rexidor. ·Alcaldes,
organizacións viciñais,
partidos poi íticos,
entidades cultu.rais.
coincjden -nos seus
calificativos e_ valoracións
sobre esta_polémica: un .
despropósito máis á longa
.· 1ista de D. Francisco.
,"Os poi íticos coruñeses non esPaco Vázquez desfogouse na Inauguración de Alvedro.
tán á altura das circunstáncias
da Gal iza". "Non as admito -as ·
todos xeitos, pensamos que
declaracións- nen como políti- cá de contestacións que non bePaco Vázquez non vai ter a
co nen como socialista - nen neficiarian a ni'ngl.Íéf!. · ·
malcría absoluta nas próximas
. como vigués, .baixo nengun coñeleicións municipais. o que quer
ceito". Asi expresaba Manuel . Agacha~ a crise
Postos á tala con Mário . Lópe.z dicer ·que isto se. move e que a
Soto, alcalde vigués o se.u maRico portavoz do- BNG (Bloque eficácia ·de semellantes numerilestar, aínda que imediatamente
Nacionalista Galega),. expresaba ·tos xa non- é tanta· como eles
as considere como froito dunha
así a postura· desta formación
pretenden! De feíto, .na mesma ·
obcecación. "Paco Vázque:i ou a
egolatría dun resentido" "Unha ·política galega: "As declaraclóns inauguración do aeroporto h_abia
deste home terían que ver. con . moitísimas menos persoas· das
afrenta" ou "Soto recorda a Vázque haberia se o mesmo acto se
quez qué . os seus ·10.calismos técnicas de carácter proto ou
para-fascista de conformación fixese h_ai dous anos".
·
custáronlle a dirección do PS de
G-PSOE" son al9.uns dos titulada opinión pública, cunha políti"O PSOE, sinala por último L
res e encabezamentos de artícuca de pan e ci.rco, coa que se Rico, tenlle reservado desígnios
los nos diarios do Martes, 1 de
pretende escamotear e ocultar a máis altos, mesmo unha posíbel
Maio. ,
fonda crise que padece esta ci- candidatura á presidéncia da
Ainda que as réplicas están no
dade: un comércio ·en· crise debi- Xunta, ainda .que· r::ion a curto_
seu ·comezo, conclusións como
do á penetración das multinacio-. · prazo. lsto xustificaria a campaas de Manuel Rivas poñen de renais -favorecidas polo próprio ña de réplicas e desprestíxio
leve;>_un xenuíno pwecer compargovernq municipal do PSOE-,
pola banda do pp á súa posíbél
tido por moitos cidadáns desta unha reconversión industrial ·m·oi candidatura non locálista. As decidade: "Aquilo que distinguiria forte, ainda que non tan especta- claracións son unha auténtica
ao coruñés, ou que polo. menos cular como pbderia ser a da in- aberración. Respeite ás declarao . coruñés invoca con histórico - ·dustria naval do Ferrol, cunha cións de Lendoiro ou doutras
orgullo, é ·a queréncia polos valo- perda moi sensíbel. de po~tos de forzas políticas, posibelmente
r.es democráticos, pola educa- traball'?, peche ~e industn?ts... O haxa certa prevención: ninguén
·Ción cívica e por un xeito cosmo- . ?erto. e que ha1 unha perda d~ _ quer meter a patá cori Paco Váz. palita e non provinciano de ir 1dent1dade, de prox7cto como c1- . quez; 0 coruñesismo funciona,
vida. Vázquei Vázquez, .dade, que e~ta eq~1~a de govereste señor ten a sua clientela, e
,,., pola
hoxe por hox€), ·representa a.anti- no s_e nega ª~ ac;im1t1r e afron.tar. . desde logo repre~enta á direita
tese deses valores". Para Camilo Xust1ficanse. as1 _os_ numentos · local moito meUor que o mesmo
Nogueira, "Vázqüez é' o máximo cara a galena_, vendend_on~s. un
PP. o seu populismo non ten dúexponente do proxec;;to antigale- . proxe?to de.c1dade de ?erv-tc1os,
bida a éerto nív.el, este é o motigo do PSOE e da Administración que ainda non · sab~mos exactavo das posíbeis reservas de cer- ·
central". A -Mesa .pola Normaliza- _mente en que cons1~te, cando o
tas forzas locais. As declaracións
ción Lingüística (MNL). nun cha- ' <:lue realmente habena que facer · . dos distintos alcaldes do· PSOE
mamento aos coruñeses en. res- e_ pl~ntexarse que sectores ec~- . non 'son máis que un Gapote a·alposta aos impropérios do seu al- nom1~os son o motor real da c1guén destinado a un pesto máis
calde, calificábano "como xenó- dade. · ·
..
relevante".
fobo da máis moderna extrema
, "Nos pensamos -engade- .
Un portavoz municipal -o aldireita". O líder municipal do PP · que son a indústria e o comércio,
calde atopábase de. descanso
coruñés, Augusto César Lendoi- e ambos os dous están nunha
ate o Mercares- manifestou que
ro, apesar d~ calificar as _pala- crise moi fonda, Pois ben, en sebras do seu alcalde como "de mellante caldo · de cultiyo e logo · ·as mencionadas declaracións·fo- roñ "malinterp~etadas "y sacadas
Saída de tono que debe disgos- ·de ·erres históricos no -plantexade contexto" e que se referian a
_tar sobretodo á cidade de A Co-· rnento do tema, da capitalidade,
aquelas persoas que estiveron a ·
. ruña", expresaba· o seu desexo xa nos anos da pre-autoríomia,
boicotear a ampliación de Alvede que as demais cidades gale- propiciarian que.este tipo de po·_o_
dro .. .gas non entrasen nunh~ din~mi- líticas teñan un éxito relativo. De

UNHA DEMISIÓN .NECESÁRIA
RICARDO RIVERA

Agora, xusto neste intre, é.cando hai que talar dun persoaxe dos que
mi.llar é non se lembrar moito, pero o touro haino que coller polos
cornos e iste é o intre axeitádo. Trátase de Xosé Luis Rivadulla, presidente dun Real Clube Celta de novo na segunda división. Non é cuestión de facer leña da árbore caida, senón, pola contra, tratar de botarlle unha man á rñellor equipa galega dos últimos anos, para ver de
conquerir na seguinte campqña o ascenso á división de honra.
Mais acadalo non é doado e sobretodo se ternos en conta que a
!?ituación actual dó clube pódese calificar de caótica.
A débeda r:ion se coñece con exactitude, pero anda perto dos mil
millóns de pesetas, os xogadores son, na sua maioria, fichaxes de
non moita sona que tentarán escapar d;:i queima que se albisca e a
equipa técnica ainda non aterrou no clube.
Hai uns meses, cando comezaba a cheirar á chamusco, saltou a
surpresa: Rivadulla dimitiu. Alguns celtistas, entre os que me atopo,
aledámonos; pero xa se sabe que a ledicia en casa de pobres dura
pouco e a boa nova trocou axiña para se converter nunha xornada de
reflexión do presidente.
·
Dias máis tarde a dimisión pasou a ser reafirmación no cárrego e '
continuidade para "beneficio do clube".
Por se fose pouco o reafirmado presidente cesou a Novoa e fichou
a Delfin Alvarez. Tras un novo fracaso cesou a Delfin e voltou ao
clube Maguregui. Ben pensado, hai que se aledar de que xa rematara
todo porque senón ainda ficha a outro.
Se o senor Rivadulla considera que o acontecido nesta tempada é
produto dun n:iá xestión debería dimitir de contado. Mais se considera
que non- é para tanto debe dimitir qe igoal modo xa que iso suporia
que non sabe onde ten a man dereita.
Hai que escomezar unha laboura de saneamento do clube, adicarse
ao traballo da canteira, botar unha ollada aos xogadores galegas das
equipas de segunda B e tentar de recuperar a categoria cunha base
sólida; mais para arrastrarmonos polos campos de segunda división
non é necesária a sua "inestimabel laboura".
Señór Rivadulla, dimitir rexuvenece, dá prestíxio e non se apure,
que o fútbol galego poderá apañarse sen vostede.
O
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CON ES·T ES PRECIOS ASEGURÉ CONXUNTAMENTE
O SEU VEHICULO E AºSUA VIVENDA

O VAZQUISMO É ·uNHA COARTADA
· M. VEIGA

:J.--"

As reiteradas polémicas baseadas en declaracións ·
extemporáneas oo alcalde da Coruña son .termómetro- dun ·deteriorado clima moral que afecta non
só a Francisco Vázquez.
, Neste caso non ·se pode talar de localismo no
senso tradicional. ESlcS eran fonte de emulación,
de comp.etición por distinguirse nalgunha tarefa sobre os dem~is. Agora, en cámbio acúdese unica. mente á descalificación sen contio6s, á comp·etición puramente visceral. Ao vazqi.Jismo respóstase
con 1erismo, en nada máis sábio, nen defendíbel.

A humillante liorta é aplaudida, entre bastidores,
por médios de comunicación agachados á espera
de carnaza que lles disimule por · úns dias. á sua
mediocridade. O amar~l.ismo, coidabamos que re. seso, ven en auxílio do· siléncio informativo apabullante ao que estamos sometidos.
.
Vexan senón ·porqúe importan máis os "cornos"
ao Celta de Franci$co Vázquei que as multiniillonárias permutas, as acusacións de localismo que as
de narcotráfic~. o insulto máis que a especulación
das construtoras chantadas no mantel.municipal. O

~

,

~

SEAT-VW
,
• Ibiza, Malaga, Ritmo, .Ronda, 124 ; 131.. 38.490
VW Golf ............................... ... ........ .. .... 44 .757
VW Polo .................. ......., ....... ··········.···· 38.490

FORO
Fiesta 1.1 , ......... ............................ ........ 3f.532
Fiesta 1.3, Escort, Taunus-1600 ......... . 34.056
Escort-1600, Orión-di,esel, Sierra ....... . 39.992

CITROEN
AX TRE, BX-14, GS, Visa 11-Super ......' 38.4~0
CX, BX-19, Visa diesel ........... .... ,......... 44 .757

PEUGEOT-TALBOT
Peugeot-205, 404, Talbot- 150 ... .. .. ... ... 38.490
Peugeot-309 ..... :................... ..... ........... 44.757
.Peugeot-305 ......................................... 38.490

RENAULT
Super 5 .......... ........... ......................... ... 35.210
R-9, R-11 ............... .......... .... ...... ........... 38.490
R-21 ..R-11 GTD , R-18 ...................... ... 44 .757

OPEL .
Corsa~TA, Kadett 1.3, Record 1.5 ....... 38.490
Corsa-O, Kadett-D ............... ............ :... 44.757

·E ADEMAIS-COÑEZA A NOSA NOVA POLIZA
DE ASISTENCIA EN .VIAXE POR SOIO ·2 .110 PTA. ANUAIS
PRESTAMO~ SERVICIO EN TODA GALIZA ·

C.OMUNiCACIÓN

.

.

a Xunta·Xeral de Accionistas
Promocións Culturais ·Galegas acordou ~
dirixir Os seus esforzOs á promoció'n
do senianário A Nosa Ten-a
Reunluse

A potericiación do semánario A
NOSA TERRA, coa criación dun
departamento de promoción e
vendas e a posta en marcha de
diversas campañas de publicidade para impulsar a difusión do
periódico, foi un dos principais
acordos tomados pola Xunta Xeral de Accionistas de . Promo- ,.
cións Culturais Galegas S.A. celebrada o Sábado día 28 de Abril
en Vigo.
O Presidente Francisco Carballo resaltou a consolidación da
empresa, tanto pola via dos resultados económicos como pola
adquisición de patrimónío. Considerouse asi moi positivo polos
accionistas a merca dun local de
600 metros cadrados na Rua do
Príncipe de Vigo, e a renovación
da tecnoloxia de edición, coa inclusión de novos ordenadores
que permitirán a maquetación
electrónica tanto do xornal como
doutras publicacións próprias e
dos traballos da división comercial.
Foi resaltada tamén a incorporación de 40 novos correspondentes que cobren a totalidade
do terllitório así como que en
1989 se aumentase o número de Francisco Carballo, presidente de Promocións Culturais Galegas
páxinas con novas previsións de
incremento para o futuro.
cunha prima de 2.500 para os . Consello), que se suman aos noPúxose tamén de manifesto a que non posuen xa accións, por mes de Francisco Carballo (pre-boa acollida que tiveron os Ca- cobrir.
sidente), Antón Fernández (vice. demos de Pensamento e Cultupresidente), Xosé Fernández
ra, que saircin -por primeira vez o
Puga (Conselleiro Déleg_a), CesáTamén se renovou parte do
ano pasado, tanto polas cifras de Consello de Administración, sereo Sánchez (director de Edivendas como pola sua calidade. gundo marcli a lei de sociedades cións A Nosa Ten-a), Xaquin
Acordouse pechar a amplia- anónimas, incorporimdose como
Acosta, Fernando Cuñarro, Carción de capital o 26 de Xullo de novas membros Modesto Solla los Xohán Diaz, Xosé Maria Sat= ·
1990, dándolles conta aos accio- (avogado), Norberto Tabarés gado, Xosé MariaDoban-d e Ma- ·
nistas de que só restan 300 ac- (profesor) e Francisco Torrente
nuel Veiga como representante
cións nominais de 5 mil pesetas, (sociólogo, e novo secretário do
dos trabal/adores.
O

.PROMOCIÓNS CULTÜRAIS GALEGAS S.A.

f

....

Por' acordo ·da Xunta Xeral de Accionistas a
ampliació_n de capital aprobada o 25 de .Febreiro do
1989 pecharase .o-próximo 26 de _Xullo do 1990:
Nestes ~omentos están a disposición dós interesados
as últimas ~00 accións _nominais de.5. 000 pesetas_.
éon prima.de 2..5PO pta. para os non acci9nistas.
Para máis información
telL _(986) 43 .38 30 .

EINANCIAMENTO DOS COLECTIVOS NON OFICIAIS
somos coñeddos
na Galiza inteira,
pola nosa
especialización
en libros -·
gal egos
e portugueses

BANCOS ALTERNATIVOS
XAIME CASAS

1.

tes bancos lévano a cabo uns membros voluntáRealmente, neste intre se hai algo que a xente non
rios, con experiéncia no mundo bancário. que anaestá é inactiva, e de todas partes aparece xente
lisan os proxectos e a sua viabil_idade. A finanqiacun feixe de proxectos de todo tipo, grupos ecoloción tamén varia segundo os bancos, ainda que
xistas,. ráidos livres, cooperativas, revistas, grupos
de música, de teatro, etc ... proxectos que na maior
ronda o 80% a fondo perdido e só se reintegra o
20% se o proxecto é rendábel. Estes experimentos
parte dos casos son soños, que para converterse
en reais necesitan de diñeiro ...
_ bancários andan moi avanzados na Alemaña FedeEste diñeiro pode vir de subvencións óficiais, que
ral, en certa medida debido ~o gran apoio que desde sectores ecoloxistas e autónomos se lle deu. O
digan o que digan nunca &e dan a cámbio de nada,
ou tamén de créditos, ainda que tendo en conta as
NetzweQ< recebe cada mes unhas 2.000 aportaentidades que os conceden (Bancos, Caixas) e os
cións voluntarias de distinta cuantía que constituen
seus destinatários hai poucas posibilidades de obo fondo do canco.
ter os cartos por esta vía. As subvencións constituen o sustento económico para moitos destes proxectos, co dobre risco que isto ten, por un lado a
dependéncia económica dunha institución que cando lle pareza ben vaina suspender, e o cumprimen'NACEN
BANCOS
to dun certo tipo de cousas para que o antes dita.
ALTER,NATIVOS.
INSTITUTOS
DE
non se produza.
_ , CREDITO ·Q[JE CONCEDEN
A subvención polo tanto non creo que sexa a
mellc;>r forma de finanzamento, como tampouco o é ·
PRESTAMOS A BAIXO INTERESE E
a dos créditos de bancos e caixas de ·aforro que
LONGO PRAZO. PARA DAR SAIDA
tanto fan a favor do que estes grupos que necesitan diñeiro para os seus proxectos critican. .
CON ESTE CAPITAL A TODO TIPO
Neste ponto nacen os Bancos Alternativos. lnsti- ·
DE PAOXECTOS ALTERNATIVOS'
tutos de crédito que conceden préstamos a baixo
· irterese e .longo prazo, para dar saída con este ca- ·
pital a todo tipo de proxectos alternativos. ~a RePor aquí o experimento máis avanzado e o da
Valencia, ·
pública Federal de Alemaña están os exemplos : Associació C1;1ixa Altemativa (ACA) de _
mais claros. O Netzwerk de Berlín Oeste, o Banco
criada no 88, desde aqueta tratan de definir os seus
Ecolóxico de Frankfurt, que naceu dun movimento · critérios de funcionam~nto, sua estrutura interna, '
e resolver tamén o problema mais grave: a financiaeco-pacifista e tamén o Instituto de Crédito de Boción. Neste momento a ACA trata de conseguir sóchum de .inspiración antroposófica. Estes "bancos"
cios permanentes qu~ aportan unha entraqa regular . ·
ai::ioian todo tipo de proxectos que cumpran uns
de diñeiro que a permita botar a andar. A ACA na
determinados requisitos como son os de que estas
sua •presentación definiase como "unha ferramenta
proxectos sexan colectivos, a~mbleários, sen benefíci·o persoal, ecolóxicos, ·e que teñan algunha
pero que no futuro podaría. chegar a funcionar
coma un Banco Alternativo". Que así sexa,-e que
garantía de continuidade, ainda que cada banco
outros recollan o exempl'o.
, O
, ten_ós seus criterios. O funci0n~mento interno des-

os
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CARTAS
RESPOSTAA

·xosÉ MANUELJGLESIAS
. xosd LOIS

Agradezo sinceiramente a Xosé
Manuel Iglesias, . de Santiago de
Compostela, que perda tanto o
tempo" preocupándose pola miña
persoa. Quixera, de paso, aclararlle algunha cuestión. Anque él
ri.on o crea, non feño 1íder de
meu, porque non teño tampouoo
. un sentido patrimonial da política. Na . política, coma na vida,
gústame a xente sinxela e aborrezo os pavos reqis. ¿Como vou .
laiarme eu de que alguén non
fose máis cínico? Xustamente o
que criticaba era a hipocresía, a
doble linguaxe, a simulación
iqeolóxica, que por desgracia tamén se dá nesa caixa de abalorios que á~ veces é o nacionalismo. Tampouco bufaba coma
unha cobra. Daquela, como agora, muxía coma un cuxo social- .
demócrata (para min, socialismo
e democracia son dous conceptos xémeos), nacionalista e·ecopacifista. Polo demáis, creo ·que
o garimoso lector equivocouse
· de destinatario e comparto coñ
el a tese de que efectivamente
queda moito choio por facer: D

ALEXANDRECARRODEGUAS
(Valdovlfto)

MANUEL RIVAS
(Tui)

1.

de autoafirmación "falo logo son"
no que os homes eren ·que se
comunican). Este albnxamerito
provoca a falta dunha relación
viva entre a xente, o cal está impulsado pola acentuación do individualismo, o fomento da subxectividade e a privacidade; efei~
tos estes do· actual sistema sócio-económico capitalista, que
poténcia e protexe os intereses
subxectivo-persoais individuais
en perxuício dos valores comunicativos globais, reducindo desta
maneira a "comunidade comunicativa". Esta falta de comunicación na esfera social lévanos,
cada vez máis, a psiquiatrización
da sociedade, pois esta relación
· que non se dá, é compensada
coas psicoterápias .individuais.
En resumidas contas, cada vez
a armadura é máis forte, somos
moitedumes solitárias guiadas
exteriormente polo marasmo informe da información mas-mediáÜca. Só nos queda volver á
orixe e reconciliarnos coa nosa
natureza, negada pala actual .
evolución. Transformemos a sociedade para logo tranformamo
nóa
O

GALEGO COMA TI .
porqué naq as creou acó? A res- son .libre de escreber o que me
A burguesia, os seudonazonalis- posta é clara, Franco era ecolo- peta, porque a causa doeume
ta e. aves· de rapinha tenhen gista. O seu amor á Terra era tao moito. Non sei se para as próxicomo dogma de té 0 proclamar puro que non quixo contaminar mas eleicións, cando alguén do
. a un tal Castélao pai do nazona- , o médio ambénte, esto observa- BNG me veña solicitar o meu
lismo: Esta tese é falsa, reaccio- se melhor no repoyoamento dos voto e o- meu apoio (e tamén os
naria e acientífica, polo que nos nosos montes e ·a sua negativa meus cartas) lles terei que advervemos na obriga de er.guer a de facer pantanos, para·nao des- tir que, como mais ou menos·esnosa poderosa v.oz en este mun- tro9ar os nosos verdes vales, na - tou de acordo coas normas oficio turbulento ·conscentes do Galiza. Recalcar ademais, que el ciais do galego, os rneus cartos
naso deber. Galiza- como comu- fixo realidade 'o. sono de tudo na- e o meu voto lle poden cbeirar
nidade cuma misión histórica no .~'zonalista éonseqüente, ou seja, ao Sr. Beiras, que pode sentir
universo tendente á sua tusón do · que nos odien ~ espanhois.
noxo dun v.oto tan "desclasado"
.A:clarado e.sto, querem?s soli- coma o meu.
.C-osmos non pode esqu.ecer a
sua estrela mais rutilante, o Gale- danzamos co companheiro Na- · O que me asombra é unha
go e ·· Patriota exemplar, cuxo seiro, vitima da justi9~. ~ep.resss- có"usa: o día 22 de Abril vjña" na
nome fai ferver o sangue dos sora espanhola e re1vmd1car a prensá galega un anúncio do
abutres reaccionarios o chora- ac9óm levada a cabo por un dos concello de Noia escrito en rigodo: Francisco Franco' Bahamon- nasos comandos itin'3rantes nun roso galega oficial; por todos é
local da R/Plazer em Vigo, no sabido que tanto o concello de
de.
que se expropriou diverso mate- Fene como o de Malpiea escre,,.· Sabemos que algúns se alP'6ri- rial ao enemigo. Esto, é un salto ben polo oficial (que me perdoen
9arán, outros nos chamaran cualitativo, e amo~a que a partir · ·se a partir de agora os "aiato"dogmáticos", "aborregados" ou, . dajora pode incluso haber mor:.. lláhs" os chaman a capítulo ... ), e
muito ·peor, dirán que estamos tos ... de risa. ·
penso· que tamén o de Corcuvendidos á coca de -Sendero LuP~ D .-Adicado tudos/as valienbión. Son todos eles noxentos e
minoso pero nao seriamos co- tes que tirán a pedra e esconden fedorentos? Vai resultar agora
munist<;ls nen galegas se caláse- a mao. Sabede que inda hai gen- que o BNG renega deles e vai
mos ante a mentira, se cedese- te. que se viste polos pés.
D
propoñer como concello modelo
mos ante as dificultades. Sob o
COLECTIVO DANIEL
o de Rioadeo, cuxo alcalde firprisma do Narcisismo-Leninismo
(Lavadores)
mou fiei"mente o apoio á iniciativa
"
pensamento Xulio Bexar, ciencia
de MªP. Garcia Negro, pero que
ideológica trunfante, o Colectivo · NORMATIVA
ten relegado por completo o gaDaniel afirma sen sonroxarse O ·que subscrebe· non pasa de
legq. da ·vida oficiál deste conceeste axiqma. Franco, a image e ser un simples e 'descoñecido
llo. Que nos aclare o Sr. Beiras o
semejanQa de Mao, Polopot ·e votante do BNG (até o momencamiño a seguir para vernos .lito);. nunca me decidin a dar o
Ceaucescu; combatiu ao carrilbres das suas ameazas inquisitohismo do P"c"E e o· socialimpepaso á militáncia, e cada vez
ria~.
D
rialismo soviétiGO, foi defensor máis me alegro desta miña deciRICARDO C.MPOS
da democracia e os dereitos da sión . .Póñome a escreber a este·
(Santia~o)
pessoa, nao sacou nengun bene-. p~riódic_o nacionalista, aindá qúe
A SOCIED~DE VISITA
ficio QO seu cargo mais ·que asanon seise o farei moi ben, pasto
O PSIQUIATRA
tisfasao do deber cumplido. Se que me considero incluído denproibiu talar en galega é porque tro deses "Hanalfabetos" aos Xa non ternos nada que dizirn.os
era reíñtegracionista e tentou reque insultaba o . noso deputado
os uns a os outros. O aCtual dis·matar co galega acastrapado e X.M.Beiras nas páxinas da Voz
curso está. plenamente esgotacontaminado, dahí as suas relade Ga/icia hai uns dias. Estiven
do, a comunicación xa non é pos6es 60 camarada Salazar presi- . esperando a ver se alguén do . síbel sobre as bases tradicionais
próprio partido lle r.espostaba ao
dente da Galiza sul (á que os inde intercámoio de información.
horantes chaman Portujal). Na se sentir gravemente aludido,
A comunicación ver.bal interguerra puxó en prática a consigpero· nada, eu sei de bastantes
subxectiva deixou · de t-er por
na de Guerra Popular Prolonga- que falan moito polo baixo pero
base e .soporte principal a transda cercando as cidades dende o cóidanse moito de abrir a boca,
misión da experiéncia da realidacampo. lnstalou fábricas eri Ca- por se acaso: a ver se é verdade
de, aquela plena e comunmente
talunya e Euskadi para crear · que no "noso" partido hai moito . vivida, para quedar reducida a
· conciencia de clase e organisa- "shiíta" que traga cegamente touns simples bla-bla-bla- sen
soes revoluzonárlas próprias co -dos qs impropérios dos "aiatocontido vivencial sinxelo.
fin de rachar a unidade do E. es- lláhs", sen rechistar. Eu estou liEsta seudocomur:iicación ·propa~hol. ·Algu_
ns poden perguntar, bre destas ataduras, e por iso
duce un diálogo falso, (monólogo

a

dade os nosos proxectos socialistas e nacionalistas.
Até entón é o BNG e a UPG
os que deben de estar en xornadas de reflexión, non outras organizacións políticas como o artigo da Nosa Terra nº 428 na sua
D
portada fai re$altar.
MAXIMINO PINAL COSTAS
Secretárlo da Mocldade do PSG-EG
(Vigo)

MANIFESTO
ANARCO-ROMÁNTICO
iiilrmáns, compañeiros, camaradas e amigos!!!
A nasa terra, asoballada dende
hai (xa sei que todo o mundo o
sabe e ninguén quer que llo repitan) moito, moitísimo tempo,
vése &gora doblemente asoballada (esto tamén o sabíades, tamén o sei).
A situación económica da
nasa nación é cada día máis insosteníbel, ·e o estado, o máximo
sistema represor que ningún
soño dun tolo fascista puido endexamáis soñar, en vez de axudamos, redobla os seu~ ataques
en contra de nós. E eu pregunto:

Por qué nos odian? -Pura e
simple envidia-.
Ímolo aturar máis tempo?
REFORMAS. DO COMUNISMO - Espero que non-. ¡¡Alcemo-las
voces nun só berro de carraxe,
Non é .a miña intención entrar
odio e ganas de liberdade!!! Alinunha análise política profunda
beración nacional espéranos, e
que nos levaria a nos perder en
nós mirámola de lonxe sen atreplantexamentos téoricos alleos
vermos a da-lo paso definitivo.
ao coñecimento da maioria de
¡¡¡Berrade, berrade comigo!!!:
nós e a posicionamentos ideoló¡¡¡Por unha Galiza ceibe e poxicos antagónicos, polo que considerarei superficialmente o tema · pular!!! ¡¡¡En pé o proletariado
agrario e industrial!!! iiilrmandique me incita a vos mandar esta
ños: Recriación!!!
carta.
Camaradas, España nos fode
Tras dos cámbios estruturais e
e nós aturámolo, rachemos coa
sociais sofridos nos derradeiros
pasividade: ¡¡¡Revolución Socia'...
años nos países do Leste eurolista para a Galiza!!l
peu que chegan incluso a provoFico perplexo de ver ós chacar o renegamento da figura de
mados xoves "comunistas" da
Lenin e a promover referendos
Galiza de ver como se compra..
para eliminar do nome dalgunha
cen do colonialismo español dicidade o nome dalgun que outro
cindo fronte ó nacionalismo: "Eu
pai da revolución do 17. Vemonon o teño moi craro". (Podemos
. nos na obriga, aqui, no munáo
dar nemes).
ocidental, de reformular os no1
sos plantexamentos ideolóxicos.
iiiUnha merda!!! Sodes uns coPlantexamentos
ideolóxicos
munistas de escaparate, CMC
que se ven minados na s1..1a base
de Pontevedra e Santiago. O únipor todo este movimento político
co que facedes -ademáis de
ao outro lado do continente.
'pegar cartaces- é reunirvos a
Pouco a pouco todas as forzas
chorar coma comadres o día da
definidas como comunistas van
República. O exemplo a seguir
caindo na dinámica reformista
para vós -pseudomarxistas- é
desde o maior partido comunista
a UPG, que nestes tempos en
ocidental até o máis atrincheiraque se nos vende a caida dos redo dos comunismos, como- é o
x ímenes autoritários do Leste
portugués. ·A nós, os galegas, a
como o fracaso do comunismo
nós, os nacionalistas, iso debé-cando en realidade é o fracaso
ranos encher de esperanza, quidas ctictaduras_.:.., e se nos vende
zá se produza un efeito osmótico
a Perestroika coma un logro da
e ese espírito reformista chegue
Pepsi, eles manteñen firme a súa
pronto ao naso país e varra os
definición como Partido Ma,rxisplantexamentos leninistas e mais
ta-lenil)ista. iiiChapeu, sr. Alvaoutros de determinadas organ,irez!!! E Vde. un político cansezacións políticas se é que non .cuente e honrado, tanto ces seus
queren permanecer agachados
ideais como cos seus votantes!!!
1
ideoloxicamente babm postulaPor· eso eu digo: ¡¡¡Xoves da.
dos alleos e baixo siglas que non
Galiza: Unídevos e movilizádeson as suas vencellados .por un,
vos!!! A vasa nación necesita de
máis que pouco, utópico ve~ce
vós. Non fiquedes cegos namenllamento frontista. Tal 'é o caso
tras a expolian, porque está pre· da UPG versus BNG.
to da marte.
· Quizá cando isto acorra o
Despedímonos, non sen un
BNG.se libere do lastre máis pesaúdo e un voto de·apoio ós que
sado que poderia levar e, entón,
fican presos por amor á Terra e
ós compañeiros do Bloque revia causa marxista:
$
sarán o seu plantexamento es¡¡¡Ánimo camaradas!,!! ¡¡'¡Loitetratéxico cara á ' consecución
mos -por vós!!!
.
·
D
dunha . organización naciona.lista
COLECTIVO A~RCO-ROMÁNTICO
forte organización política .deste
país e a, deste xeito, facer reali(Pontevedrm)
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Centráronse na _d efensa do patriill.ónio arqueOlóXico castrexo e romano

Encoritros Comarcais
de Asociacións CWturais. en Lalin ·
• •

zados dedícanse á búsqueda de
obxectos que lago poñen á venda, segundo ten denunciado "O
Naranxo", indo a 'parar moitas
outras pezas a mans de particulares sen interesé no tema,
como pode verse na exposición
constituída na sua maior parte
por cesións privadas . Por isa a
asociación lalinense cehti:a es. te·s Encontros no património .legado p{;>la _cultura c~strexa e romana, por ser os casos mais vi. sibeis e urxeqtes, ainda que
construcjóns rnáis recentes tamén sofreri, segundo · acu$an
Carmen e Manolo , un trato depiorábel ante a pasividade do
Concello e rnoitas veces por parte del , caso dun anaco de calzada romana. ou o ma1s incongruente, o próprio ·Museo Municipal, ubicado na recoristrución
do observatório do grande astrónomo· R. Mª Aller, que foi completamente destrozado e refeito,. '
cun dubidoso gasta ·moderno . A
situación contrasta arnplamente
coa de Melide, visitada á Domingo, na que o Concello participa -activamente .nun patronatoqu~ se dedica ao coidado .dun
enorme e valiosisimo patrirnónio, ainda ·que tamén influe a
longa tradición de estudos na
zona, que xa, ven dos anos 20,
_tal como dixo Carmen Buxán.·

DESIDÉRIO MARTÍNEZ/LALIN

Xa tiveron lugar o pasado
fin de semana as duas
primeiras xornadas dos
Encontros Comarcais que
este ano organiza a A.C .
"O Naranxo" de Lalin.
Inagur~mse a exposición
arqueolóxica no Museu
Municipal, cap pezas
cedidas por particulares
da zona e algunhas polo
Museu provincial. As
Xornadas prestaron
especial atención ao
património arqueolóxico
romano e castrexo.
As asembleas previstas para
unha primeira toma de contacto
coas AA CC convidadas non se
reahzaron ao non aparecer representantes destas. A causa ,
que os desprazamentos, estáncias e demais gastos han ser
pagados polos particulares, xa
que o orzamento da Federación
de Asociacións Culturais Galegas, promotora , dos Encontros, non chega a cobrilos.
Asi as saídas e visitas a lugares
de interese relacionados co
tema que se trata, o da conservación do Património Histórico,
realizáronse en solitário por
membros de "O Naranxo" e algun que outro de AA.CC. do
Concello de Lalin. Durante a seman~ . várias conferéñcias sobre
o tema tentan informar á xente
e mostrarlles o inquietante panorama que a realidade do naso
Patrirnónio constitue. O Luns,
Rosa Gimeno falou da arte romana en I,,alin, a preséncia da
cal é evidente en descobrimentos corno o da aldea de Fafián
en Rodeuo O Mércores, Xosé
Manuel Vázquez Varela tratou o
tema do megalítico, sendo Xúlio
Carballo quen falau o Xoves dos
castros en Lalin. Para pór remate a estas conferéncias, F. Acuña, da FacuJdade de Históna e
estudoso da matéria, falará da
arte romana na Caliza O prato
forte dos encontros resérvase
para o Sábado dia seis , no que
se rematarán cunha mesa redonda á que si asistirán con se-

Dolr,1en "Tumba do Rel" en Trasmañó

guridade represen tantes tanto
_da FACG como das AA.Ce.
nela federadas, ademais de representantes de institucións implicadas, concretamente a Dirección da Conservación do Pa . trimónio Histórico da Xunta, a
COTOP, a Federación Galega de
Arqueólogos, o Governo Civil, .o
Concello de Lalin, a Facultade
de Xeografia e História e o Museu Provincial.
O motivo xenérico destes encontros dos que se realizan vários ao ano, un en cada ·comarca, son , segundo a FACG, a
promoción do desenvolvirnento
do asociacionismo e a cooperación entre as distintas AA.Ce .
para deste xeito asegurar unha
labor de defensa da nasa cult ura . Ao realizarse dentro dun espácio xeográfico concreto, trátase de contextualizar un tanto os
obxectivos prirneiros , e de encauzar as suas accións adecua-

<lament e a respeito dos problemas que rnáis de perta podan
afectalas . Impúlsase asi a integración en unidades superiores
das AA CC . para a través da colaboración superar obstáculos
que en solitário · serian infranqueábeis . Para iso se fundou en
Marzo do .82 a FACG, corno
ponto de encentro de- intereses
cornuns na procura dunha plena
normalización cultural galega.

Centrados no património
arqueo~óxico

A organización neste caso foi
solicitada e r;;oncedida a "O Naranxo", presidida por Manuel
Iglesias. Esta sociedade , que
leva u ns anos traballando en Lalin, arnosou sempre un destacado interese pala deploráble situación que o patrirnónio histó. rico vive nestes momento. Desde a sua co9stitución levou a

cabo un labor de segllirnento e
· investigación do problema, pu- _
- Perante este panorama, o que
blicando por exemplo unha
"O Naranxo" pretende conse·"Guia dos castros de Lalin", vaguir nos Encontros é a sensibililioso libriño elaborado por Car- _ zación da xente .diante de tan
rnén ·Buxán. Segundo afirmaron
grave problemática, e intentar
tanto ela como Manolo Iglesias,
concienciarás AA.Ce. da neceeste non é mais que outro paso
. sidade de adoptaren unha posna busca do seu grande obxectura activa que compense o
tivo , que a xente e a Adrninisabaildono da Administración.
tracióQ. saiban o que teñen e
Trataríase por -exernplo de- deque aprendan a coida1o. Propos- ·
mandar as axuctas económicas
tas para un debido tratarnento
que .a Xunta aterece cada ano
do rico património do Deza fo-·
aos concellos, os cales non as
ron dirixidas ao Concello , que
solicitan, para as citadas asociarespostou sempre con Silenciosa
cións . O fin último seria a conpasividade e despreocupación
s~ución dunha lexislación sototal . Un claro exernplo é o ·da
bre o - tema, hoxe inexistente,
mámoa de Alperiz, interesante ·
causa de que várias denúncias
construción céltica expoliada e
apresentadas ante a Dirección
deteriorada ante o desinterese
Xeral do Patrirnónio fosen conxeral mália estar en posesión do
ve.r tidas en -pelotiñas de ·papel
· Concello detallados infmmes
coas que esta e ínais o Govemo
que ·para nada foron utilizados
Civil se divirten nun taina -e
Non é e~te o único caso destas
daca inefectiv·o e desesperanteD
características . F\irtivos organi-

Homenaxe en Serra de Outes a unha dás figuras do RexurdimeJ!tO

.Queren reconstruir a casa de Francis·co Añón
e convertila en centro cultural
•

X.C.VILLAR/NOIA

O Ven{es dia 20 -de Abr!] de
1990 tivo lugar no Centro de
Servícios Sociais cia Serra de
Outes un acto cultural en rnemória de Francisco Añón Paz, o
poeta precursor Francisco Rodríguez Sánchez.
Interviron o profesor Francis:
co Rodríguez Sánchez, sóciolingüistica, o catedr.á tico Fernando Bel Ortega, investigador
da vida e da obra de Añón, e os
poetas Antón Avilés, Ana Romaní Andrés Vilariño . .

e

Durante a charla colóquio reí-vindico use a figura sobran ceira
de Añón, ao mesmo tempo que
se reclama que a Casa da poe_ta,

realizar os 3 cursos de filosofia ,
tras o exame correspondente,
recebe o grau de "Bachiller en
filosofia" . Continua estudando
Teoloxia, e ao rematar decide
facer Direito, e asi comeza na
Universidade Compostelá a carreira de Leis -no curso 1837,
que concluirá no 43. Por estes
anos publica al~ns ·das· seus
poemas en castellano e galega,
Francisco Añón
nos periódicos "El centinela de
Galicia", "El idólatra de Galicia",
Francisco Añón Paz , nasceu na
"La Aurora de Galicia", "El realdea de Boel, da freguesia de
creo Compostelano", etc ...
S. Pedro de Outes, partido xudiEn 1846 Añón viaxa a Portucial de Muros, o 9 de Oútubro
gal -non por estar implicado
.de 1812. Pouco se sabe da sua
' infáncia, que el mesmo lernbra
na revólución galega dese ano,
con nostálxia nalgun dos set.i.s · senón por motivos familiares,
poemas . En 1929 rnatricúlase no
país en Lisboa vivía o seu primo
Serninário Conciliar de Santiago . Diego · Campos Añón-=- ondé
de Coml?ostela, e despois de · deu clases de francés.
serniderruída , sirva para uncentro de Cultura , biblioteca ou similar, e que o Concello de Outes
faga os trámites necesários para
conquerilo .
O acto estivo organizado pala
Asociación Cultural Escarabelo
da Sena de Outes, de quen parteu esta iniciativa e a reivindicación desta casa .

En 1861 concédeselle o accésit á Flor Natural nos 1os Xogos
Fiarais da Galiza, celebrados na
Coruña o dia 2 de Xullo, póla .
corripos~ción "A Galicia": que~
dando de::;;erto o l º Prérnio.
·-En Madrid e por mediación
de ·Eugenio Montero Ríos , por'
aquela Ministro de Grácia e
Xustícia, e norneado "aU.Xilicir de_
archivo" dese ministério e rnais
tarde "oficial" .. No ano 1875, en
Setembro, fúndase en Madrid
unha so.ciedade que se charnou
"La Galicia Literaria" , da que foi
presidente Francisco Añón Paz,
e secretário Teodósio Vesteiro
Torres . Facíanse xuntanzas e
veladas .literárias ás que asistí- .
ron entre outros Manuel Curros Enríquez, Andrés e Xesús Mu-.
. niais _Rodríguez, Vitorino Novo ·

García , Arturo Vázquez Núñez,
Ernilia Calé .de Quintero, Benito
Vicettó Pérez, Xoán Mañuel P·intos , Valentin .Lamas Carvajal, ·
etc ...
Marre en 1878, · marte anunciada no seu poema pouco ante-rior a esas datas:'
"Fraco como un asubío,
con tres en·errligos loito, .
enfeirnedá, fame e frío,
e -da miña vida o fío
vaise adelgazando moito".

A súa obr:a espallada nos xornais do século XIX, foi recollida
e publicada postumamente en
várias edicións todas elas moi
rara,s e difí.ciles de a topar. Añón,
pioneiro · do Rexurdirnento do
ernprego da língua galega na Literatura do século XIX.
O
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A DÉCADA.PRODIGIOSA DAS HEEDIQONS
OU NOM TIJbO ó QUE RELOZE É OURO
XOSE MARIA ,_,ONTERROSp DEVESA

.. ,>

os índices dos 144 números e alNom pretendem as seguintes
IV. La Centuria, Ronsel,·
gumhas páginas originais reprolinhas serem outra cousa do que
Lagos.
'
duzidas, a mais de umha série
umha visom panorámica de algo
É
o
editor
Sotelo
Blanco (Barcede .artigas de evocac;:om, totalique, folerpa sobre folerpa, foi se
lona)
que
toma
ªº
seu cargo a
zando
120
páginas
em
formato
fazendo um alude imparáv~l: a
:reedic;:om. destas tres revistas
21 x 7 centímetros.
reedic;:om de clássicos do joma. (tendo ¡munciada umha quarta:
Em 1975 fai-se Óutro tanto em
lism_ó galega de um período en.Alborada), dos anos 17 (OurenLugo/Vigo, corn ocasiom do cintre J876·(0. Tío Marcos da Portese), 24 (Lugo) e 31 (Pontevedra),
quentenário da revista Ronsel,
la) e 1936 (A Nasa Terra, Lagos),
respectivamente eÍn 1981 ,' 1982
em 82 páginas e formato 22 x ·
com algumha que outra incur-1
e 1983. C'aracterizando-as o pe28, s~rn que este exernplar vaia, ·
som no jornalismo do exílio, enqueno. formato (t7 x 24: a· alporém, numerado.
tre 1950 (A Nasa Terra número
gumha como .Ronsel faltam-lhe
474) e 1968 (última · Vieiros) .
centímetros p~ra poder conside(Ouadro I).
11. La Ilustración gallega
r.á-la facsímile), destacando La
Sómente quigemos fazer bay
asturiana.
CE?otun'a pola qualidade do palanc;:o do reeditado, analisando-o
peL
brevemente, do ponto de vista
Esta, que veu senda consideeditorial e nom do histórico-lirada, com excessiva ligeireza,
terário ... para melhor servic;:o do
antecedente de Nós, saíu toda
leitoi:: ·e pretérito ou futuro adem espanhol, com excep'tom de
quirente: E reforindo-nos ·a tudo
dous poemas (de Fernando III o
qtianto ternos nas mentes, com
. Santo e de No.riega Varela) ern
amplo sentido, a. ~ran.germos
gal.ego/portugués, ao longo dos
aquilo de que no~ inteirámos ter
seus sete números , durante os
sido reeditado de jornais, revisanos 1917 e 1918. A reedic;:om
- tas e boletiris ·galegas, ou sobr~
ocupa 198 páginas .
·
.a Galiza,, ou saídos na Galiza ...
Ronsel já é bilíngüe, comque som tres causas bem difepreendendo a reedir;om os seus
rentes(1·l.
seis números de .1924 e mais o
Se observarmos o quadro crocitado do- cinquentenário (eliminológico (II}, aginh.a veremos
nando ·as páginas que reproducomo se podem marcar tres etazia daqueles seis números), com
pas: 1ª) Dnha que poderíamos
um
totffi de 256 páginas.
denominar de pré-r:eedic;:om
Lagos: toda em galega ,
(1970-1975), en que se figérom
abrangue dous tomos com 49 .
tímidas
edic;:ons-homenagem
números (1931-1936). e 934 págidos índices e algumhas páginas
nás.
Fora esta umha das 'típicas Ilusem facsímile de duas revistas
trac;:ons decimo:pónicas, a grantam diferentes - em conceic;:om
(1979-1984), em que j'á se emde formato e luxosamente edita- preende com decissom a avendas para um a jeito de clube de
LA CENTVRIA ··.
tura re-editorial. 3ª) A segunda
suscriptores. A reedic;:om desta
RF.\ ' ISTA NF.OSÓFIC.-\:ORE NS Eetapa (1987 .. .), em que nós
revista madrilenha (em espanr.ichamos, definida, visto o abohol) com contido galaico-astur
nado 'que estava o campo, por
fai-se, sob pretexto do seu centenário, por Silverio Cañada (Giumha febril . actividade reeditajón/Bilbao) e sem desmerécer
ra, que leva trac;:as de nom parar
jamais.
em nada do original. O único a
- A primeira causa a deixarmos
lamentar : só saíu, daquela, o
prirneiro torno (1879)... tendo
clara é a nossa total adesom ao
que esperarmos· 8 anos ( !) para
facto reeditorial destes órgaos
periódicos de expressom cultucom·p letar os- 2 tomos restantes
ral, tam útil onde a mémória .
(1880-1881), totalizando os tres
histórica é umha carencia quase
quase 1.400 páginas ern formato
congénita e aonde também se
28 x 39 . Cada tomo trai o seu
carece das necessárias hemeroíndice, agás o último.
tecas. Como igualmente útil.
será a reedic;:om de obras clássi- -~
·111. Nós.
cas .(tais as indicaqas em nota
1). Ora, em que condic;:ohs d~ve
V. Alfar.
riam realizar-se e em quais se
Ao se cumprirem (1983) os 60
realizam essas reedic;:ons, é fa·anos desta prei:;tigiosa revista
rinha de outro saco ..
corunhesa, corn vocar;om máis
universalista do que galega,
l. Nós, Ronsel.
· maiormente em espanhol, EdiEm , 1970, a Real Aéademia Gaciones Nós (A Corunha, e com
llega , da Corunha, edita, em
o patrocínio do concelho -local)
Vigo, corno homenagern ao cintirárom cto· prelo urhha bela reequentenário da mesma, un núd.ic;:om facsímile, com a novidamero 145 da Revista Nós, ·ern
de sobre as anteriores de utiliza-·
. que ,. corno fica dito , se coRtem
rem as cores onde cumprirem.
Além da párafernália non
sancta com que se rodeou o invento, hai que salientar outrás
navidades: a celebrár;om (19B4)
de umha exposic;:om-sobre "Altar
y su época" com catálogo ad
hoc, que foi abérta sucessivamente na Corunha, em Madrid
'
e em Bilbao, e :mais a edic;:om
É entre esse e o seguinte _ano
de um livro-estudo (ver quadro
q ue se -reedita a legendária reIII).
'
vi sta Nós nos seus 144 números
Mas nom tudo ía ir tam.bern :
..
d e Ourense/A Corunha/Santiapor problemas financeiros amda
g o (1920-1935), mais o citado
nom desvelados, a editorial apen umero 14~. do cinquentenário ;
.nas deu servido aos seus cliento do em 6 tomos, com mais de
tes os tomos ·2. 3 e 4; raros som
4. 000 páginas, em formato 21 x
os que se figéro~ com o tomo 1
27,5 e da mao da veterana Edie talvez nom haja quem poda
to ria! Galaxia, de Vigo. Bela e
orgulhar-se de p~ssuir o tomo 5,
utilísima réedic;:om·, abofé .
todos cinco completando umhas ·.
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2.200 páginas em formato 23 x
.33 .
Realmente trata-se da· reedir;om de duas revistas: 1) a Revista d,e Ja Casa flménca-Gali;cia nos seus números 21 ao 32

e anos 1922 a 1923, esta si verdadeiro antecedente de : 2) a revista Alfar propriamente dita(núméros 32 repetido ao 62,
anos 1923 a 1927 mais ·outros
números 61 e 62, de 1929, que
o seu directór tirou en Montevideu, ignorando os números 61 e
62 corunheses. p9st,eriores a sua
partidá para o Uruguai) , seguida
de ~studos e índices . É do número 59 até a fim, con ditos estudos e índices, que estava integrado o 5° tomo que nos foi
escatimado até boje .

VI. A Nasa Terra núm .
474.
É precisamente a editora deste

periódico amigó a que reédita ,
· em 1984 e em Vigo , aquel nú, mero especial de A Nasa Terra
histórica, saído en 1950 e em
Buenos Aires para hornenagear
ao recérn morto Castelao. Formosa rnaneira, a desta reedir;om
de dar comec;:o a brilhante série
..de monográficos originais que,
baixo a rúbrica ' de A nasa cultura , vam já sumando os 12 volumes, e sobre os que havemos de
voltar numha próxima ocasión .
. Esta recuperar;om, respeitosa
com o belo original , consta de
umhas 80 páginas formato 24,5
x 34,5 e é bom sublinhar o tratar-se do prirneiro intento de tal
natureza com umha publicar;om
do exilio. Escusado parece dizer
que o idioma exclussivo da publicar;om é o galega.

VII. El Censor.
P9r ser umha publicac;:om de
vila e nom de gr·a nde cidade já .
é altamente sigmficativa a recuperac;:om deste primeiro órgao
periódico de Betanc;:os, corn'preendendo 18 números de quatro meses, acavalo entre 1883 e
1884; e reeditando-se no seu
centenário (1984), nun volume
de 78 páginas e formato 31x41,
a iniciativa 9.o concelho brigantino .

VIII. 1987: ano de
segundas partes.
Inicia-se esta segunda · etapa
com a tiragem dos dous tomós
que faltavam para completar La
Ilustración GaJJega y Asturiana
que já citamos. E mais com a 2ª
reedic;:.o m, esta. volta de rnaQ de
Edman (A Corunha) , dos seis tomos de Nós reec;iitados em
1979-1980.

IX. Um matute
inesperado.
Nom sabemos alcurñar de outro
jeito o acontecido com uns numerados tomos VII e VID de Nós
saídos o ano 88 e reeditados o
ano 89, ambas as vezes por 'Edi. var (Oleiros/Bar.celona), n9-turalmente com o mésmo fqrmato
·que os ~omos I/VJ . e totalizando
umha~ 1.500 páginas. Mais outros dous tomos, IX e X, de Edivar (Oleiros/A ·corunha), aparecidos o último ano citado, com
out!as tantas páginas e igual ·

formato .
De onde sairám mais números de Nós? De nin~ures, pois
que nom havia rnais Nós-revista
que a reeditada nos citados seis
tomos. O que si havia era uns
exíguos Suplementos de dita re. vista Nós, virtuais folhetos saídos entre 1928 e 1933, corn fo¡mato de octavilla (10 x 15,5) e
carácter gratuíto, até umha cifra
aproximada aos cinquenta nú meros. Neles publicavam-se escolmazinhas de literatos vivos e
defuntos, assim como discursos
e conferencias geralrnente proferidos os sucessivos Días da
Galiza.
A esses folhetos (incompletos, por certo) botárom rnao os
editores, ampliando-os quatro
vezes, e mais a urnha mancheia
de obras saídas ou ·nom do prelo
de Nós (fundado em 1927 na
Corunha polo mártir Ángela Casal, que nada tinha a ver com a
revista fundada sete anos atrás
·em Ourense por Risco) . Nem
saíra ern Nós-editora, por exemplo, a primeira edir;om de Dos
arquivos do trasno de Rafael
Dieste (Ed. El Pueblo GaJJego,
Vigo , 1926) aqui incluida. Corno
se incluirom, sorrateiramente,'
até 9 obras e opúsculos. entre
os . qu-e salientamos, polo volumosas, as 122 páginas da Autonomia de Ramón Villar Ponte e
o rnanifesto O naso galeguismo,
polo extemporáneo a respeito
das outras obras, dado em Caracas e em 1967(!). E tudo isto
quase ilocalisável, sern um piedoso índice que identifique a
autores e a trabalhos ali ensartegados .
O que agrava nos tomos IX e
X, a cornpreenderern: o tomo
IX, as nove!inhas números 17 a
32 da editorial corunhesa Lar
(saídas originalmente, em 11,5 x
16, desde o ano 1924); e o tomo
X as números 33 a 40 e, baixo o
oportunista e hiperengebnsta
rubro de Bibrioteca gaJegwsta,
até 6 obras de vária procedéncia ... e sem índice algurn, tal e
como vímos' acontecía corn os
tomos VII' e VIII. Mas aqui Já
nem hai rasto de rela9om com
Jilós (revista ou editora). mesturando-o tudo, inflando novamente o material original (para
poderern inflar o prezo) , rnuito
de outro jeito de como figera, legalmente, Edicions do Rueiro ao
reeditar (A Corunha, 1978) os ·
primeiros números da ·editorial
ferrolá Céltiga (antecedente de
Lar), respeitando o seu pequeno
formato primitivo .

X.·Por fim, A Nosa Terra.
É ern 1988 que tem lúgar a. tam ·
esperada reedic;:om ·de A Nasa
Terra , a da segunda . época, a
definitiva. Fai-se ern 9 tomos,
formato 23,5 x 33, a totalizarem
quase· 3.800 páginas e compreendendo os·422 números que
varríde 1916 1936 (da Corun~ ·
ha a Compostela, passando por
Pontevedra). Tirou os seis primeiros tornos Edrnan (A Corunha/Barcelona) e os tres restantes
Edivar/Edman (A Corunha/Oleiro~.
.
'
Nos 'tornos I e II falta-lhes,
quando menos, a última página
aos números 53 a 58 , 62, 63, 68,
70, 76, 113 e .109·,, ·e ste último si- ..
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XII. A Monteira.

QUADRO 11 .
Cronología de reedic;ons Publicar;om

Ano

Nós núm . 145 cinquentº
1970
· Ronsel cinquentº
1975
- 1979
· Lá Ilustración I
Nós I (1ª)
1979
Nós Il/VI (1'1)
1980
- - La Centuria
1981
1982
Ronsel
Logos
1983
1983
Rev . Casa Améric;;i.-Galicia
19s"3
Alfar
A Nasa Terra núm. 474
1984
El Censor
1904
La IlustraCÍón Il/III
1987
Nós l/VI (2ª)
1987
Nós VII/VIlI ("1ª)
' 1988
A Nasa Terra
1988
Nós VII/VIlI (2ª : IX e X
1989
Vieiros
. 1989 .
A Monteira
. 1989
O Tío Marcos
1989 '
Ar quivos
1989
1989
Grial

tuado , incompreensivelmente,
na fim do tomo (TI) e nom no seu
lugar. entre 108 e 110.
Esta reedi<;:om monumental,
só comparável, en volume, a de
Nós, semente fica dirninuídg.
por dous factos : 1°) o nom terem
os editores, por razons económicas e de espa90, incluído a
maioria das páginas de publicidade; 2º) o terem cometido
umha série de erras que. pala
sua ímportáncia e supondo afeitan a edi9om toda. eremos interessante subsanar aqui, consistentes na bailagern de páginas
a hora de foto-copia-las.
Assím, no tomo VII, aparecern bailadas. quando menos,
dentro de cada número. as páginas dos números 291, 303, 306
e 314. e, muito mais grave polo
que implica de manipulac;om , o

QUADROI
Cronología de originais
Ano comer;o da publicar;om

1876 O Tio Marcos ...
1879 La Ilustración '
1883 El Censor
1889 A Monteira
1916 A Nosa Terra
1917 La Centuria
1920 Nós
1922 Rev. Casa América
1923 Alfar
1924 Ronsel
1927 Arqwvos
1931 Lagos
1959 Vieiros
1963 Gnal

Lugar

Ourense
Madrid
Betan90s
Lugo
A Corunha
Ourense
Ourense
A Corunha
A Corunha
Lugo
San'lago
Pontevedra
Cd. México
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XV. Grial: a mais nova
das .clássicas.
·Reeditado pola :Junta da Galiza
e ·saído em Pontevedra, cornpreende un volumE¡l, em 23 ,5 x
32, de 592 páginas este facsimilar do periódico lugués que circulou entri? 1889 e 1890, com
um total de 65 números.

~

Ainda erñ. processo de publicac;om, pois que dos seis prometidos tomos non foi servido o I
(que cornpreende a primeira
época, de 1876 a 1880), está
muito , bem apresentada , esta
reedic;om do prímeiro meio de
comunicac;om saído inteiramente no nosso idioma, em Ourense
e coro lapsos, entre 1876 e 1919,
completando os ·488 números .ou
parrafeas.

A e'rnpressa realizou-na superando os 6 volumes as 3.000 páginas, em;2r x 29,5, e ficando a
colecc;om incompleta (se nos
. atemos aos dados que Marcos
Valcárcel dá na Gran Enciclopedi9 Gallega), ao nom reeditarem-se os 48 parrafeas correspondientes a 1889.

XIV. Arquivos doSeminario de Estudos
Galegas.

Dados os seus 25 arios de vida .
o seu pápel quase monopolista
durante boa parte deles. bem
podernos con,siderar histórica a
etapa de Gn"al que finda coro o.
número 100 (1963 - 1988): esta
foi :a reeditada (nos seus dezessete prirneiros :tomos) e .reciclada (nos nove restantes), logicamente com · o mesmo formato
original (15,5 x 23) e exced~ndo
as 12.000 páginas o que a fai a
rnais voluminosa das reedic;ons
(Vigo, 1989). A respon:sáve) Editorial Ir Indo tem iá no prélo um
último volurne 27 coro os índice~ da colecc;orn.

e

XVI. Os anunciados

Baixo .o comercial e despistante
Já estérn petando - na porta,
epígrafe de Tradiciones y persoquando menos, outras tres reenajes eje Galicia . Ediciones Bodic;ons : 1) Alborada (Ponteve- .
real (A Corunha/Oleiros) edita, ..
dra: 1922), num tomo, formato
em formato de ·19 x 26, s'eis tdhabitual na série Resgate, da
mos a completarem urnhas
. rnao de Sotelo Blanco. 2) e · 3)
1.400 págirias . cujas tres prirneiGalicia (Vigo, í922-1926), ero 9
ros volumes .-segundo consta ·
volumes, tarnanho fólio ~ e Nova
no lombo- compreendem 5 dos • Galiza (Barcelona. 1937-1938).
6 volumes de Arquivos do Seminum tomo só, a 14 ~ 21 -do
nario de Escudos Galegas. saiqual já saira urnha escolma medos em Compostela entre 1927 ·
ritoriamente artesanal (Barcel_oe 1934. totalizando estes urnhas
na , 1977), practicarnente des700 páginas.
conhecida entre nós , que eu obEis, melhor ·apre?entada- do
tivera pala gentileza de Basilio
Losada-, por Ediciós do Cast{o , que ,sumará corn isto. dous
fitos de primeira magnitude a
série de publicac;ons que nas
estám devolvendo a nossa rou-. .
bada história contemporánea. O

ANO

1936.

Vieiras sai agora em.V~go/Rio

Tinto, num volume só, totalizando 304 páginas ein 23 ,5 x 33, e
cornpreendendo os quatro números que, entre 1959 e 1968,
se tiráram na Cidade de México.

a:·~ GR1AL

XIII. O Tia Marcos da
Portela.

Vieiras.

Comec;ando por Vieiras, tarnbérn responsabilidade da editora deste periódico, cumpre mdizer ·que estamos ante um caso
a salientar muito marcadamente. O primeiro, por urnha quali<dade a que norn estarnos afeitas, . sern. se poupa:i a reproduc;om d_a s cores originais, irnm
excelente papel, completado por
umha magnífica cuberta-caixa.
o segundo, pala ausencia de
anirnus lucrandi absdlutarnente
insólito nestas · reedic;ons que
. comentarnos, e fruito de úrnha
filosofía verdadeirarnente patriótica, que vai alérn dlsso. O terceiro, porque é toda umha senhora publicac;om do exilio, que
· era urgente resgata~ .

2

É . · rnais uinha vdlta, urnha
edic;om comemorativa do cente:.
n:ário deste madrugueiro semanário ga)ego monolingüe.

XI. 1989: annus mirabilis.

De certo que este ano que passou foi quando fijo , eclossorn a
reeditagem das publicac;ons do
tipo que nos· ocupa.

que ordeada -pois que a distri·buic;om dos 5 volumes originais
nos 3 tom.os· actuais.., é algo estr.anha-. umha publicac;.om que
se poderia reputar de complementária da revista Nós , como
que eram practicamente as
mesmas pessoas as que ci:iaram
ambas as realidades de tam grata memória .
- De mais está dizer que a mis- celánea que se insere. nos tres
tomos restantes dé;is Tradiciones .
etc. contribue a confundir ao
possível comprador e ern nada
favorece ·a identidade dos Arquivos ali rnergulhados vergon·
hentamente.

1-_ .. ~

e 422 --os quais se contero no
tomo IX- pese a data do éncabec;arnento (manipulado) ser ..
1934: noutras palavras, sobrarn
aquí as últimas 24 páginas.
No tomo VIlI, bailarom-se as
páginas do número 331 , e 8 páginas que se situarn entre os
números 331 e 333: pertencem,
na realidade, a dous números de
1936, ·o 399 e o 400 (faltaria o
número 332 se é que foi publicado no seú dia) . Outros falhos
hai de foto-copi"ado e alguns
- mais que norn merecem aqui
serem traidos.

exemplar numerado 328 e dessa
página em diante, compreende
periódicos dos anos 35 e 36 e
números 394, 395, 419, 420, 421

19

· REVISTA DE CllLTURA REl.IXIOSA

.(*)Fico muito reconhecido a ajuda proporcionada para a realizac[om desta curta
análise aos amigos Caminha e Pepe (Livraria Couceiro), Jacinto · Dolz, António
Santamarinha e Júlio Veiga.
(1) Nom se incluem, ·pois, aquelas ree~
dü;:ons de livros que, palas suas características externas, estaria.:in emparentadas
com as que aqui comentamos, em quanto
a participarem da sua vocac;:om ornamental, V.g., as "Historias de Galicia" de
Murguia e de Vicet+o (reeditadas entre
1978 e 1979) ... e o que_!hes fórom colgando , tudo englobado baixo numerac;:om correlativa comum, como se de um só corpus se tratasse, e que, pensamos, actuá. rom como sonda introdutora, marcando a
pauta do que logo havia de vir, que fórom
as sucessivas reedic;:ons que hoje nos
ocupam. ·
·

..
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CULTURAL

sició.p , e as moi efímeras Nova
polo PCG
(197.8), e a nacionalista O Tempo e G Modo (19.82), encaixarían
neste grupo. Hai que felicitarse,
pois, pala aparición dunha pu ~
blicación ,como A Trabe ... que ;
no seu primeiro editorial, decla- ·
r:a "servir ·de cal á corren te das
ideas liberadoras de Galicia" rio
desexo dunha Galicia autodeterminada e confiando no exercicio da razón para transformar
o mu,ndo.
O que nos ofrece o primeiro
número de A Trabe.. . é aínda
unha mistura de elementos diversos, desde a análise de fondo
e a reflexión rigurosa ata colaba~
racións máis divulgativas ou
mesmo circunstanciais. Esta
heteroxeneidade responde, probablemente, ás propias posibilidades culturais do país hoxe e
ós intentos de ir definindo unha
personalidade propiR no mundo
informativo galega; palas mesmas razóns, a temática desta
primeira entrega é rnoi variada .
Os traballos de foñdo abranguen
"cuestións" (así se denomina a
sección) referidas á filosofía e á
reflexión histórico-política . Neste grupo de artigas inclúese
unha serie de extractos do Ma nHeste pour la philosophie, do
filósofo francés Alain Badiou,
baixo o título "Do fin da filosofía
e o nihilismo"; Francisco Sampedro volve sobre a polémica do
fin da modernidade en "Todo o
sólido se esvae no ar" e o historiador Justo G. Beramendi intenta, no texto "A historia segue", responder desde a esquerda as teses de Francis Fukuyama arredor da fin da historia,
que interpretan o "fracaso do
comunismo" en función da extensión a todo o planeta da socíedade capitalista de consumo
organizada en "Estado homoxéneo universal" .
O resto dos artigas ten como
referente o mundo da lingua e
das letras, agás un interesante
traballo . de Xavier Vence sobre
a problemática e causalidade
dos incendios forestais e uñha
entrevista de Manolo Outeiriño
con Otelo Saraiva de Carvalho,
un dos cerebros do 25 de abril
portugués e figura polémica
despois na súa fidelidade ós
principios da revolución dos caraveis. As letras galegas están
presentes cun estudio do
Adrián Soutelo oteriano á luz do
René e das 1embranzas do Werther de Goethe (Xoan M. Salgado), unha reflexión sobre o papel
do poeta na Galicia de hoxe
(Manuel Forcadela) e unha esculca sobre varios poemas non
recompilados de Antonio Norie~
ga Varela (M.A. Seixas). A reseña de libros combina obras galegas e foráneas, desde a Galicia
·bonsai de M. Rivas ás entrevistas con X.M. Beiras de FernánVello e Pillado, pasando palas
bruxas de Roald Dahl e dous traballos de antropoloxía editados
en Eukadi. Colaboracións de F.
Fernández Rei, M. Ledo Andión,
D.X. Cabana, X. Anlld e O. Sotelo, ademáis de noticia sobre
congresos e xornadas lingüística~ e cuJturais, pechan os contidos deste volume. ·
Desexamos os mellares futuros para esta -nova publicación,
que debe consolidarse e pervivir
moit'os p.n9s. Da intelixencia dos
seus _promotores e da capacida. de de atracción de novos colaboradores, desde o pluralismo
nacionalista e sen ésquencer firmas non galegé'.ls, depende . Esperamos xa na rúa o seu segundo número, que incluirá, entre ·
oútras aportacións, varios arúgos arredor do nacionalismo e o
· tema da auto-determinación po1
·lítica de Galicia. ·
O
Galiza , impulsada

(<

Nova
tevista -·de
pensarnento
A Trabe de Ouro

Luis
Pimentel

. \ 11

A As_ociación Sócio-Pedagóxica
Galega (AS-PG) ven dé editar
un novo Video Didáctico en ca--·
laboración co Concello de Fe'ne.
Por terceiro ano consecutivo
esta Asoeiación en colaboración
.co Taller de Video Municipal fe_nense.,, fai a sua aportación particular á celebrac'ión do Día das
Letras Galegas con este material audiovisual centrado na fi. gura de Luís Pimentel. -Despois
·do éxito que supuxeron as duas
·cintas anteriores "Otero Pedrayo
ou a paixón da Terra"_ é "EvoJack Lemmon, protagonista de Missing
cando a Celso Emilio" que foron
vaise aos Estados Unidos e ali,
vistas p9r uns 20.000 escolares
e 5.000 adultos, agardans que
no 1981 , con guión próprio e de
"Luís Pirnentel: radiografia dun .
Donald Stéwart, dalle forma á
novela de Thomas Hauser para
desterro" (que asi se chama este
novo video) supere arnplamente
dar vida a urlha das titas que
a difusión dos que lle precedemelloi souberon tratar o golpe
. fascista dÓ xeneral Pinochet en
ron.
.
A cinta éstá realizada segu,inChile. Esa película chamouse
. do o guión ela~orado ao efecto
Missing ("Desaparecídci"). Napor Inrna. 4- Souto· e Miguel
rrada cun ritmo áxil e con toMato, persoas vinculadas tanto
ques de suspense, cunhas interá poesia como' aó mundo da
pretacións correctas no caso de
Missing _
irnaxe. Os guionistas afirman
Sissy Spacek e John Shea, e .
que "o presente video pretende
mrunstral rio caso de Jack Lemmon, e cunha música "ad hoc"
captar as ·duas dimensións viÑacido en Atenas no 1933,
Constantin Costa-Gavras trasláde .Vangelis, p_ó dese acusar a
tais e yocacionais de Pimentel:
dase a Paris aos 18 anos e gra..:
-"Missing" de ter momentos de
a de médico e poeta. Dous ofidúase en literatura pola Sorbosens.ibleria e · sentimentalismo
cios na procura da ética e da esna. Axiña traballa c omo axudantética. Dous oficios cun único
, ·ben pE?nsante, pero non cabe
sentido : a dignidade _da Vida.
te de dirección de Yves Allédúbida que en nengun momengret, Rerié Glair, Jacques Demy
Pretendemos recoller isto- atrato lle trerhou o pulso a Gavras
para denunciar, ata o final, opaou René Clément. Con eles
vés da irnaxe, na cémsciéncia de
aprende o oficio e, ·grácias á
pel xogado polo . govemo USA,
ser a poesia única protagonista.
axuda desinteresada de Yvés
polo seu Departamento de EstaPoesia solitaria e solidária que
Montand, Simone Signoret, Piedo e pala CIA · no golpe militar
·procura o seu verso (o seu destirre Mondy e Jacques Perrin, que _ que derrocou o réxirne de Salvano?) no cima máis alto do m~n
. te" .
actuan corno a_ctores, consegue
. dor Allende e instaurou unha
rodé!! a sua primeira longameA -AS-PG e o Concello de
das dktaduras máis criminais e
traxe no 1965; o seu título é
Fene entenden. que resultará un
Renacidas que viviu o Continenmaterial útil para ·calquer pro- , "Compartiment tuems" ("Os raís
te Sul- Ameriqmo en toda a sua
do crime") . Xa ne! atopamos o
gramación cultural _ou educativa
história. Os exernplos posteriogosto de Gav.ras palas estrutures . do cine .do grego feíto en
referida á figura éie Pimentel. .
ias dos xéneros clá~icos que,
USA - "O sendeiro da traición"
Por isa, dir:íXense especialmente
aos ~ centros : de' ensino, Conceneste caso, . como . c;;tse sempre
e "A caixa de músic.a "- amona sua filrnografia posterior,
llos, Asociacións Culturais que
san·ben ás claras que o exemplo
durante este ano _:_ano dedica-·
será o universo · narrativo _do
de "Missing" non foi casual e
"thriller", o que vai ser o fio condo a Pimentel- realizarán dique fiel á sua natureza de home
versos actos sobre o noso poeta.
ductor da história. Porén, non
de esquerdas, Constantin CosA forma de adquirilo é soliciserá atá -tres anos despois carido
ta-Gavras,
quet deixar ben claro
tandoo ao Concello de Fene, incon "Z" o cine de Gavras acade
canto ten de fascismo a socieas altas cotas de prestíxio que
dicande os dados do p~ticiona;
dade ianqui dos nosos días. E
río · asi como o sistema (VHS ou
"Íarán do SE?U ·cine un dos refedesde Iogo esto non é pouco.
Beta), senda-lle enviada unha
rentes abrigados do panorama
cópia por reembolso ao .prezo de
cinematográfico europeu dos úlCon "Missing", "O forasteiro"
6.000 pesetas.
timos anos 60 e primeiros 70. E
de William Wyler e o "Doctor
isto, sobretodo, polo compoñenLuíS Piment_el: radiografía
Mábuse" de ·Fritz Lang, constite de ·marcado carácter político
dun desterrn" ven de integiarse
tuen o mellar da programación
que ten todo o seu cine postenun arnbici0so proxecto desta
da semana. A prirneira é un
rior ao filme citado e que son "A .
Asociación que posibilitará ofewestern do 1940 onde, ademais
confesión", "Estado de sítio". ou
recer un .ampl_p catálogo de rnadas excepcionais interpreta"Secciól). especial" formarán por
teriais audio-visuais aos centros
eións de Gary Cooper e Walter
si mesmos a corren.te máis celede ensino da: Gal.iza. A temática
Brennan, sobre.todo este, asistibrada
deste
tipo
de
cine
que
,
no
·
é diversa: J;.,iteratura, c:irte, l?-istomo~ un anos despois de "A dili·caso do cineasta grego, recolle
Iia, ciéncias sociais, astronoxéncia" de Ford á consolidación
plantexamentos de orixe elásiéa
mía ... , pero curi denomi.nadoi;
da maioria- de idade do xénero .
· (os xéneros, a técnica de identi1comun, levar ás g.ulas a realidaficación emocional ,coas persode galega reflexada desde unha
A segunda é un e_x:emplo de experspectiva galega. Tratamos
naxes-·protagonistas; o premedipresionismo xermano do .autor
tado truco ·de contar segµindo
con isto de cobrir unha lagoa
de "M'.' onde baixo a 'máscara de
que polo' momento, nen as Ins~
modelos cercanos ao documen-.
Mabuse atisbamos unha radiotitucións nen as emprnsas cotal ou as técnicas televisivas cía
grafia da República de Weimar
m'erciais qui.X:ernn ou puderon
reportaxe) para, partmdo deles,
e un antecipo do mónstruo do
e co horizonte do "-espectáculo"
cobrir.
D
O
nazismo.
como guia, procederá denúncíá.
Presentacións:
CELSO
X.
LÓPEZ
PAZOS
política de esquerdas e de comVigo: Dia 10, ás 8 no García Barbón (.Sen
confirmar)
promiso contra o sistema.

o alento cto ·

dictador

'1

.

-~

A Coruña: Día 15 ás 8 na Caixa Galicia .
Ourense: Dia 14 as 8, 15 na Casa da Xu_.
ventude.
Ferrol: Día 22 ás 8 na Caixa Galicia.

~ Con

estes plantexamentos xerais debaixo do brazo, Gavras

Missing. TVE-2. Luns 7.ás 22.35 h.
Doctor Mal)useTVE-1. Mércores 8 ás
01.00 h.
O Forasteiro TVE-1. Sábado 5. Ol.00 h.

Os recentes cambios políticos e
os ventas que veñen do Leste
están a provocar .un rexurdimento do .debate cultural e político: reanímanse agrupacións
culturais, xoraen novos clubes
de discusión, nacen novas revistas.:, parece evidente que en
todas partes hai necesidade de
intercambiar reflexións e desexos de comunicación entre a~
sensibilidades progresistas e de
esquerda. O futuro é, de ceito,
pouco previsible; o único seguro
é que vivimos nunha época que
non vai deixar lugar ó aburrimento.
Neste contexto nace unha
nova revista galega, "A trabe de
. aura", subtitulada "publicación
galega de pensamento crítico",
editada por Sotelo Blanco e dirixida por Xosé Luis Méndez Ferrín. Rosal López Fernández e
Francisco Fernández Rei son os
secretarios de redacción, asesorados por un consello de redacción composto por dezaoito galegas representativos do mundo
cultural de vangarda, e todos
_eles encadrables no que se po. dería definir, cun criterio amplo,
como o campo do nacionalismo
de esqu~rda. O deseño da revista, que ronda as cento cincuenta páxinas, é sobrio e moi limpo,
sen ilustracións, da autoría de
Frandsco Mantecón.
. ·A prirneira sorpresa é o propio subtítulo e as intencións da
revista: entre as moitas ·publicacións galegas aparecidas nos últimos anos, apenas encontramos mostras de revistas que se
definen desde os seus inicios
como revistas teóricas ou de
pensamento. Abundan as publicacións culturais, especialmente literarias e poéticas, e hai varios exemplos ambiciosos de
publicacións específicas dalgún
campo concreto das ciencias
sociais, pero ningunha delas ten
as pretensións enunciadas. Só a
frustrada Seitura, que quixo nacer nos primeiros anos da tran-

Méndez Ferrin

i

.

MARCOS VALCÁRCEL
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O travesti
desbrazado
Achegóuseme onda min ·cando
eu descansaba nun ban~o das
Ramblas, ollando as putas madrugadoras na procura dun
cliente co que gaña-los cartas
para o "pico". Tiña máis do metro noventa de altura e ía vestido enteiramente de muller. Sentou ó rneu carón .
"Axúdasrne?", preguntou. Foi
daqD.e1a que me decatei de que
o travestí estaba sen brazos .
Non era que fose só manco. Era
un desbrazado, e dos dous brazos .
Levaba un paquete pendurado do ombreiro . A axuda que
quería , como me fixo saber con
acenos , tiña que ver con ese paquete. Collinllo e procedín a
abrilo, pero mterrompeume :
"Non, non . Xa o abro eu.
Achégamo ós dentes".

mo-las cinco ·mil pelas. Despois
de xántar. marchou e nunca
máis voltei a velo.
Ata hoxe. Hoxe fun ver "Satiricón" de Fellini, unha película
que non vira cando se estreou.
Alí estaba o meu amigo, o travestí desbrazado do barrio da
Chacarita que coñecera nas
Ramblas barcelonesas. Estaba
espido de medio corpo, ensinando··os rnuñóns que .os tiña
case á altura dos ombros . ó se
mover abaneaba dúas tetiñas
branpengues e levaba a pel
·
branquísima.
Sen embargo, nunca nos devolveu as cinco mil pesetas que
lle emprestáramos.
·
O
FELICIANO LOBELOS

Guía de libros recomendados mua EXB.

Abraiado, vin como, cunha
habilidade insospeitada, desataba o atado, e logo, sen dei.xar
caer nin cordas, nin o papel, nin
a caixa que aquelas e este pechaban , sacaba o contido dopaquete.
A.xudeille a recoller todo despois de que el o deixara caer sobre o seu colo . O que o paquete
gardaba era un estuche para
cintas magnetofónicas.
"É un agasallo da rniiÍa nai",
explicoume . "Nunca se esguece
do meu- _cumpreanos. Ves? Son
cintas, sempre as mesm as, media ducia de cintas nas que fala
durante seis horas . Cántame
todo canto ocorreu no naso barrio, quen casou, quen tivo un
filio, quen ten amores, quen se
pelexou, quen se divorciou,
quen se rexuntou , quen enfermou, quen rnorreu. quen se
arruinou, quen se enriqueceu ...
aínda que isto é máis raro. No
noso barrio ninguén se enriquece dende hai anos."

O travesti desbrazado falourne da súa nai e do seu barrio,
na distante Bos Aires, durante
a media hora seguinte . Eu quedara co Carlos ás dúas da tarde,
para o xantar, e o tempo botábaseme en riba. Ocorréuseme
entón invítalo a xantar con nós.
Aceptou coa meirande naturalidade.

1

º••to
metklo • - saco.
Alberto Avendaño.

8

r.toquev. .
•o
111ar.
G. Janer Manila.

2

9

4

Lembranza nova
deveUos........_~

Paco Martín.

O Prindphlo.
Antoirfe
dé Saint-Exupery.

~

o. olios

dodra96n.
M. Angels Gardella.

·10

-

0Táll9mán •
dos druidas.
P. Carballude.

Avenlade
na b_,arda.
David Otero.

11

AMarela
Taravela.
X. Neira Vilas.

A chave dÓe eoño.
Antonio
García Teijeiro.

12

Espantallo
amigo.
X. Neira Vilas.

Xa no piso de Carlos, o meu
novo amigo prosegueu falando
incesantemente. A penas deixou de facelo mentres comía.
Sentou diante do p rato e agardaba a q ue lle fósemos poñendo
a comida na boca. Carlos e rnáis
eu t urnabámonos no labor.
O travestí desbrazado explicounos que viñera a Europa na
procuré:l de éxito no mu~o do
espectáculo. Oueríase adicar ó
cine. Tiña a absoluta convicción
de que triunfaría . O seu soño
. era que Fellini se fixase ne! e o
seleccionase para unha das
suas películs . Alguén lle dixera
que o director italiano tiña comezado os traballos de selección de actores para un nov.o
film, e el preparaba a súa viaxe
a Roma. Faltábanlle só cinco mil
pesetas para o billete de .tren.
Nin Carlos nin eu tiñamos daquela moitos cartas . En real-idade, éu · aínda ségo sen telos
hoxe. ·Pero non sei 'corno o amigo travestí ccmseguiu convencemos de que lle emprestára-

13

PeterPan.
:J.M.
Barrie.

14

Zapatos de l•me

e . .ndallaa de
Ursula Wolfel.

15

·
-•to.

&te era
Hhbel.
Peter Hartling.

·16

Aavoa
emál9eu.
Aéhim Bróger.

17

Calquen noite
pode . .í-lo 9GI. ·

Joaquín Micó.

* •••
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.Colección
de literatura infantil
exuvenil
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tornos .
Eu asociaría os nasos Escoira, les co~ tamén galegas Escoredos e Escouridos, que terian
moito a ver con esas partillas da
terra que fo ron as "Courelas" ou
"Quadrelas'', e tódo ven senda
procedente da palabra latina
"Excuadrare". quer dicer dividir
as propriedades en retallos rectangulares ou cuadrados.

minaria e.·a

labranza
O Escoiral ·
ou Escorial
Escoiral, ·e non Escoriál debe ser

o auténtico nome galega que ·foi
atraído pala sana do eminente
monumento filipino.
'
Ainda que nunha primeira leitura o nome seinelle nítido e rapi_d amente o rS3laqonemos cos
detritus ou restos que· deixan as
explotazóns do fe.rro; (isa é o
que fai o · toponimista de "La
Voz de Gali.cia"), a cpusa non
fica clara.
O certo é que eses antigo~
restos de minérios que aparecen
ao pé dos castros e. nos falan do
antigo pasado metalúrxico do
naso país, mereceron por parte
dos · nasos populares outro tipo
·de nomes da caste de : "médula_s", "medas" , "medortas" . · etc. ~
o uso da palabra ."escória" parécenos, ainda que latina, utilizada ben roáis modernamente e

A Atalaia:
blasón·e ·
-sllnbolo da
G8rda, hoxe
-destruido

Esa paisaxe 'que ainda hoxe a
nasa terra apresenta, de terreno
de labranza cuadriculácfo, como
aparece nos cadros de Colmeiro,
seria o que. en tempos se deben ·
designaÍ por un "Exquadral" ou
Escoiral.
,

~uís ou "Lucas". como é coñecido na Guarda, é un mariñeiro xa
retirado ; el foi o que , buscando
entre as suas lembranzas , me
contou onde estaba situada a
Atalaia: "Pouco rrie acordo, porque naquela época eu non era
máis ca un nena, sei que eu e
meus amigos buscabamos na
Atalaia o lugar onde brincar se
a maré estaba baixa" (só enton
comunicábase con terra firme ,
senón ficaba completamente

A mesma teoría extrapolada
con to9a prudéncia ás proximidades de Madrid, lévanos a suspeitar que o lug onde foi construído o mosteiro de El Escorial,
illada)~
non debe o seu nome á suposta
presenza de antigas labouras do
A Atalaia estaba situada na
ferro , e si á división que ainda , esquina da "revolta" e foi conshoxe se ve, .da tena dos arredótruída durante o século XVII no
res. en devesas cheas de tauros.
. reirÍado de Felipe rV co fin _de
limitadas por va.lados ou muros
:defender a vila, xunto ca Castede · pedra debidamente escua- · lo de Santa Cruz.
drados, que retallan a paisaxe
"Antes de se· construir o ac· facendo un Éscoural ou Escorial.
tual porto, ·(principios de século). as mariñeiras para iren recoC.VARELA
ller o argazo cos caramuieiros ti-

Hospedaxe de e's molantes
e forasteiros

metro por oito de altura. A construcción servía. para hospedar
durante dias ou meses a mendigos. vellos e forasteiros que tomaban este forte como a sua
própria casa.
Durante unha época tiña servido para acender fogueiras que
a modo dos faros actuais, mostraba aos barcos o camiño do
porto .
Es ta fortificación ao longo dos
séculas tivo vários usos, e alguns ben diferentes do propósito para o cal fara feita .
No ano de 1779 foi re-edificada para facer frente ás incursións dos piratas africanos.
E no 1947 foi botada abaixo.
Por que? E como as autoridades
o permitiron?
"Lucas" danos unha posíbel
resposta: "os mariñeiros protestaban debido a que cando ian
pescar a sardiña, levaban os carros daquela con llanta de ferro,
para transportar as redes de 120
m. ou de 140 m. A Atalaia era
un obstáculo para tirar as redes
para pescar, xa que tiñan que
pasar por riba dela. Chegaron a
un acordo co alcalde de entón,
Agustin, "o dos muchachos". E
tirouse abaixo. "Se fose hoxe
non se faria"
O

A Atalaia tiña uns 20 m. de diá-

MONTSERRAT ALVAREZ

ñan que entrar polo carreiro, devido á posición da atalaia. Isto
contábamef a miña avó. Cando
o porto se construiu, a Atalaia
quedou incorporada no seu malecón, senda necesário que o
trazado do mesmo fose variado" .

Un forte de 20 metros de
diámetro
"Lucas" tamén nos explica
como era a Atalaia , "era un forte, de arquitectura cónica, corí
duas ou .tres mirillas na pedra.
Estaba feita toda en cantaría: a
porta era de madeira. Transpasando a porta encontrabámonos
cun vestíbulo de ·20 m 2 e despois outra porta interior de madeira, onde babia catro habitacións . As paredes tiñan 1 metro
roáis ou menos de ancho t odo
en pedra . En conxunto constituía unha cámara abóbada e sobre isto tiña unha plataforma
con paredes de 1 rn de altura,
se te poñias ali de xoellos os outros non t e vian cando xogabarnos . Aquí tamén esta a canelota feita corno de cemento de 6
ou 7 cm de fondo , e 30 cm de
ancho. Servia para que saíse a
agua cando chovia ".

GRANDES DONOSO TEMPO
· Os mellores escritotes contempóráneos.por primeira

vez l\O noso idioma.

,

O V 1X Í A
NOC-E NTE O

somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola nasa
especialización
en libros
gal egos
.
e "portugueses

Praza do Libro
Tel. 26 63 77
A CORUÑA

Unha col~ción moi especial

XERAIS
~~
---~~~~~~~~~~~~~~~~~

República
El Salvador; 9
Tel: 56 58 12
SA'.NTIAGO

CHAME AO
TLF. (986) 43 36 24
, E SOLiCITE
AS NOSAS TARIFAS
PUBLICITÁRIAS

A BOBA -D Bl.l
PEFllODICO GALEGO SEMANAL
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NOVAS SENSUAIS

CONVOCATORIAS

I Trofeo
de Gaita "Fin de
Siglo" - Caves do
Ribeiro

Caves do Ribeiro ao presentar
o Certame Trofeo de gaita
''Fin de siglo" desexa facer patente a ·s úa vocación cultural .
entroncando o saber do · pasado . coa inspiración actual.
prestando o seu apoio
instrumento máis representativo
de Galicia : A gaita, o que na
comarca do Ribeiro acada significado especial por ter sido
bercE! de célebres gaiteiros , tal
é o caso de , Xan Miguez, "o
gaiteiro de Ventosela" e moitos outros . Rexerase pelas seguintes bases~
1.-:- Podran tomar. parte no
Concurso tódolos gaiteiros
que o desexen .
2. - As solicitudes de inscripción irán d1rixidas á Escala de
gaitas da Deputación de Ourense , debendo ser recibidas
antes do 30 de Ma10 de 1990.
3 - Cada gaiteuo irá acompañado obllgatonameme por un
tambonleiro, ataviados ambos
con traxes de tradición en Galíc1a
4. - As gaitas ·empregadas
poderán ser de calquera dos
tipos eXJstentes en Gal1c1a. mcluso de soplo mecánico (barquín)
O orden de actuación
5-

ªº

o

será alfabético.
6.- Cada concursante deberá
enviar denantes· do 10 . de
Xuño grabada en cassette a
obi:a "Pranto ao Gaiteiro descoñecido".
··
7.- Para actuar na fase final,
.que se celebrará en Ourense o
día 30 de Xuño, serán seleccionados 12 gaiteiros.
8. - Cada instrumentista deberá actuar durante 6 minu tos, aproximadamente, con temas libres e preferentemente
de raiz galega.
9. - O Xurado será nomeado
poia organización.
10.-- Premios: 1° 200.000,. pts. e trofeo; 2° 100.000 pts.;
3° 50.000 pts.
·
11 .- A organización abonará
a cada gaiteiro finalista a can tidade de 10.000 pts. en con- .
cepto de desprazamento.
12. - A organización poderá
variar as bases convenieatemente, asegún o requiran as
circunstancias.
·
13. - Caves do Ribeiro patrocinará unha grabación discográfica dos millares intérpretes do Certame.
·
14. - O xurado valorará especialmente as seguintes cualidades musicais .
a) Afinación (tempero)
b} Medida.
c) Dicción ou expresión
d) Virtuosismo (dificultade interpretativa)
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M.BERTOJO/A CORUÑA

"A enferrnidade que. impede
baleirarse·é pior que a que im. pede encherse" . Non é unha
· casualidade semellante aserto ·
de Guido Ceronetti, de feito,
asi me atopaba -con toda a
crueza · de semellante situación- no momento de asumir
"oficialmente" a continuidade
das Novas Sensuais .. Comen- ·
· teille o asunto a Alfonso Eiré
e - a Manuel Carbqllido: agra"
dezo no que vale a sua comprensión nun momento tan
delicado. Pois ben, sic transit
o
gloria mundi.. . desde a taza
'ii
z:.
dun v..;ater.
(,)
Observar a "Chato" na barra
G>
~
do Patacón é .' literalmente, dio
vertirse: tomar· outro carniño.
Alguén -xa vos direi de que
se trata nunha seguinte entrega- dixo que "toda diversión
de , xa nos dirá de que se trata
é unha antecipación do irúeren proximas novas. Galín no", e eu, como non, subscreeterno Galin- "O ·Principe"
bo tal apreciaciórr cando vexo
teno moi claro : o seu disco é
a este home ."oficiando" como
_cuestión xa duns dias . E se-.
se <iun sacerdote de Baco guimos con outro patrício ...
ou do mesmo Satanás , ¡vai ti
Vicente . O "Marqués", xa está ,.
saber!- se tratase. X~stuali
ben e dispostg como sempre .
za, mecanicamente como nun
ritual. ao tempo que inq'uire: · a dar a guerra. Isto é o último
da sua colleita: Chegan tres
ti concentras nel a tua atenmarcianos a unha vila perdida
ción, sen saber como, comearriba naque! monte (lalalelo
zas, pouco a pouco, a sentírte
lalalalao)". E de noite. Un deles
alleo a ti mesmo -xa es víti achégase á primeira das casas
ma do seu conxuro--. Ao poue peta na porta ben forte . Des. co, escoitas o seu riso: é o side dentro escoitase unha voz
nal : a partir dese instante xa
con defectos na dicción e un
non es ti, éstás posuído polos
t'?Ilto alterada pola surpresa.
teus diaños par& o resto da
"¿En anda ai?" Un dos marcianoite.. ou se cadra, - ainda
nos asimila im.ediatarnente o
máís .
rexistro e contesta · nun · tono
· A Coruña? · Ben.. grácias.
parecido, así, nasalmente:
Esta fin de semana pasámolo
·"omos nós, viin.os de Marte ... "
voando ao ritmo de Norma
A sua resp-osta queda bruscaDuval e éos bons desexos dermente interrompida . por un
matolóxicos para todos os gaberr-0 atronador , "¿de arte de
legas do noso ñrst 'CouncÍllor.
en?" Se non o entendedes ,
. Que non o credes? Eior para
leedeo en voz alta. Non ten
vós. _Muiño expón na galeria
dúbida.
Vediart (Juan. Canaleja, 23) até
Para os inquedos pola filoso o 27- de N):aio a sua obra roáis
fía e as ciéncias sóciais , esta
recente. No Patacón seguen
é' unha nova prometedora: a
as paredes -pintadas · polos
saida á rúa de Claves de razón
mesmos que dias atrás as pm práctica , dirixi.da por Javier ·
taran: mentres tanto, na bai:ra
Pradera e Femando Sava.J;er
do bar. Chelín e Lenze debacoas colaboracións, entre outen prolixamente certas
tros, de Carlos García Gual e
tións relacionadas coa pesca
Sánchez Ferlosio. E roáis
·de litoral nas águas ibéricas.
nada. .
o
Pepe (}alán ten algo a piques

]

PO GALEGO

Un programa de, radio da Cadéna Galega da · S

IE: HZ

cues-

ACTO~

•

Mostra de .
Jazz Galega

Dentro das actividades da
asocia_c ión musical "Esturuo"
para o mes de Maio están pe' vistos concertos dentro . da
mostra de Jazz Galega.
10 de Maio. Grupo "Esmorga",
ás 21 h. no Auditório da Uní-'
versidade de Santiago.
22 de Maio. Grupo "Din A4" ,
ás 21 h . n:o Auditório da Uní-.
versidade de Santiago.
A clausura correrá a cargo de
"Clunia Jazz", ás 21 h . tamén
no AuditÓrio.
.
Colabora a Aula Aberta qa .
Universidade de Santiago

•

Homenagen
urgente
a Ricardo
Car\ralh~ Caíeto

Dia 8.-' Dimensom humana
de Ricardo · Carvalho .calero,
por Carmen Blanco e Miguel
Anxo Femán-Velio.
Dia 9.- A obra literária· de

Tódolos días, de luns a venres, ás oito menos carto ~tarde,_ polas emisoras

• Radio G~li~ia de Santiago • Radio' Coruña • Radio Ferrol ·
• Radio Orense· • -Radio Pontevedra
• Radio Lugo
• Radio Vigo
• Radio Arosa

S

IE Hf

A radio. Porque escoit~r é de sabios
.,

Carvalho Calero, por Claudia
Rodríguez Fer, Manuel Lou·
renzo e Carlos Ouiroga
Dia 10.- O idioma ern Ricardo
Carvalho Calero . Por Mª Carmo Henriquez Salido, José
Martínho Montero Santalha e
José Luís-Rodríguez.
Tod0s os actos .come9arám
ás 20 horas, dias 8 e 9, na
Aula de Cultilla de Caixa Gali. cia. Rua .Nova, 30 (Coruña);
dia 10, no Salom Fonseca.
Organiza: _A grupación Cultural O Facho.

•

Homenaxe a Pimentel e
Dámaso Alonso

No Centro Cultural da Caixavigo o luns 7 de Maio ás· 20 h.
Xesus Alonso Montero "Luis
Pirnentel: poeta menesteroso"
Dia 8 de Maio, Mesa Redonda,
con · intervención de Ramiro
Fonte , Luz Pozo Garza e Xesus Rábade Paredes ..
Día 9 de Maio, conferéncia de
·Ramón Lorenzo. ·
Dia 10 é:le Maio, conferéncia
de Fernando Lázaro Carreter.

PUBLICACIONS

·•

Can sen Dono

A revista que dirixe X.A. Suá~
rez ven de sacara ó seu vixésimo número, correspondenté á
Primavera. Millorado tipograficamente, con impresión a
· duas cores en todas as suas
páxinas, "Can sen Dono" coas
seccións habituais, e unha
atención especial á riova Xun ta e as actuacións ao berro de
"Fixémola boa!". Na entrevista
Xosé Maria Palmeiro.. Está
·desde hai dias nos qliiosques .
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IDEAS

.TRES EN RAIA

GUADALAJARA
MANUEL RIVAS

ai quen ten sen cumprir a
grande abriga histórica de Ir _
a San Andrés de Teixido. Eu
teño outra viaxe pendente. Eu teño
que ir a Guadalajara.
-Non falo, non, da mítica Guadalajara mexicana, tan querida ó noso
espírito rancheiro. Falo desa que
está máis perto, e acaso máis lonxe. A Guadalajara da vella Castela.
Hai morriñas colectivas e morriñas
íntimas, as máis das veces exóticas e dificilmente explicables a segundas persoas. Sen ter estado alí,
eu teño morriña de Guadalajara_

H

A doctora Zenaida, cuarta pola ~ireita, con outros compañeiros do· Hospital Miguel Enríquez -

'Un .paciente con dor crónica·ten a persoalidadé tendida'

Zenaida\ Fernández
.

'

.

.

.

.Directora ·d a cllnica .da dór do vellÓ Centro Galego da -Habana
G. LUCA DE TENA .

nha clínica de avangarda
para tratamento das dores
,
crónicas. Este é un dos usos
actuais do histórico solar do
· Centro galega .da Habana,
rec.uperado como Hospital ·
Facultad de Medicina Miguel
Enríquez. O departamento
funcrona en colaboración con ·
tqdos os departamentos do
.hospital e asume proc;edementos
psicolóxicos, clínicos ou farmacolóxicos para tirar a dor aos
- pacientes. Ao frente des-ta clínica
única do mundo está a neuróloga
Zenaida L.Fernandez Sánchez.

U

/
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Cal é a orixe deste conéeito de dor como
enfermidade?
Na medicina ·d o Estado español, por
exemplo, teñen unidades da dor pero só ·
funcionan para coidados terminais, como
en pacientes que están desauciados do
c,ancro. Neles, a dor ·é unha cousa mais
que hai que tratar xur:ito cos efectos se- ·
cundários dos analxésicos. lsto é impor-.
tante no mundo porque ·para os paises
desenvolvidos a dor é unha das metas
principais. En termos conservadores, a
Organización Mundial da · Saúde , (OMS)
calcula que diariamente uns -tres millóns
de habitantes do mundo sófren dmes do
cáncro. Un trinta por cen experiméntaos
dunha ·forma 1ixeira e tolerábel pero o 70
por cento restante padéceo dunha forma
intensa, qüe amais de rebaixar a calidade
- de vida dos pacientes indúcelles a idea de
suicídio. _Bonica, que ideoloxicamente é
ben reaccionario, e que foi fundador da
Asóciacion Internacional da · Dar no ano
1964, calcula que nos Estados Unidos estanse a perder anualmente setecentos mi-

Creo que todo comenzou na
miña primeira escola no Castro de
Elviña. En realidade, foi a segunda.
Antes, ós tres anos, tora a outra escoliña que daban ' nun baixo de
Montouto e da que só recordo que
nos acompañaba un gato e que
nos sentaban nunha maleta vella.
Nesa outra escola, na de Castro,
tivemos un mestre de contundentes métodos pedagóxicos a quen
chamabamos Cabalo Branca. Para
eliminar a "gheada", impresa como
unha tatuaxe nos cativos da tribu,
o mestre facianos repetir un día
tras doutro a frase: "Los pájaros de
Guadalajara tienen la garganta llena de trigo". Era unha frase terrible
e enigmática, unha carreira de
atrancos feita de sílabas que se rebelaban.

·11óns. de dias ·de traballos por causa da
de ser un síntoma para se · converter· el
dor. Os gastos que /estas baixas xeneran mesmo nunha enfermidade, a cousa cám(certificados, paro etc.) calcúlan$e en sebia. E nen sequer as faculdades de medicina están preparadas para iso.
senta mil millóns de dólares anuais. Pero
mais ainda é o custe do sofremento huO enfoque psicolóxico da dor abriu a
mano. P9r exemplo: un paciente de cela- - port~ a tratamentos de avangarda,
Agora, cando escoito un paxaro,
fea refractária ao tratamento ten a pers·opregúntame cómo serán os pagaO noso pensamerito é utilizar a hipnose,
nalidade fendida pola dor precisamente
ros de Juadalagara. ¿Terán realpor exemplo, desde duas vias: unha para
·nas etapas máis productivaS' da vida. A
obter maior información do paciente, para
mente a jarjanta chea de trijo? O
sLia integración á soci.edade non pode ser
seu
patrón
de
personalidade
e
coñecer
o
plena. Na Alemaña Federal calcúlase que
once mill.óns de pacientes sofren de dores . · comportamento;, e a outra como tratamento. Aqui intervén a acupuntura con
crónicas, segundo un estudo da Hoestch.
técnicas de relaxación que se lle aprenden
ao paciente. Outra área de traballo que te-'
A aprendizaxe estoica
mas en preparación é o emprego de músi· A medicina parece dividida en doús banco-terápia non só para relaxación senón
dos que abordan a dor desde a perspecpara o tratamento dador. Tamén estaroos
tiva física ou psíquica.
s listas negras nos meios de
a d~senvolver a cromo-terápia ou ter~pia
comunicación
públicos exisExiste' a dor sicóxena -que para o individuo
con cores sobre todo en patoloxias psiten, outra cousa é que en
non é consciente e, que hai que ser mestre
quiátricas. Nada distp é novo. O que oco-'
· poucos casos saian á luz. O PSOE,
para demostralq. E mais dificil decirlle a
rre é que _agora a ciéncia está a retomalo
antes que agora o PP, peneirou ideoun paciente_ que ten unha dor sicóxena , · con outra óptica. Hoxendia sábese un
Loxicamente con saña, na própria Ráque para un paciente demostralo. Por eso
algo. máís en que medida influe para que
dio Galega, da que agora se sinten
introducimos a psicoloxía co-mo pilar funnon se sobrevalore nen se subestime.
desprazados.
·
damental, porque estamos a tratar.con seDesde un critério multi-disciplinar cómpre
Está
ben
que
se
dean
a
coñecer
res humane>s e non con máq1,.1inas. Hai
ter o máximo de - procedementos para
estes temas, porque se trata da inforcausas fisiolóxicas: por que será que as
todo porque n,engun paciente vai reacciomación en meios de comunicación
dores son máis fortes pola nqité? Porque
nar igual. O f!lellor é telo todo e poder ofeque pagamos todos e que deben ser
·áo baixar toda a estereo-seéción o único· rec~r ün cqnxuntó de posibilidades que unpúblicos, pero non guvernamentais.
que vai percebir e paciente é a dor. lso
vai · empregando en función da cada paDe· · paso contribuese no fortaleciestá c.ondicionad9 co limiar fisiolóxico que
cient~
·
mento dunha moralidade social tan
cada un de nós ten para a dor. O estoicis.:
É posi~el esta forma ·de tratamento na
·
disminuida.
mo non se dá espontánemente ·senón con
. medicina pública dun estado capitalista?
· O problema que se..plantexa agora
adestrament9.
Na práctica, o médico de cabecera de
é que, se isto sucede, nos públicos
Por que o tratamento da. dor está tan
-máis som_etidos. a control- que
atrasado no mundo?
· · aqui atende aproximadamente oitoc~ntas
cartillas. Pero é que cada cartilla é un núnon sucederá nos privados, que doPorque a formación do médico non é a
cleo familiar que por pequeno .que sexa
minan maioritariamente a oferta inforque lle comwe para combatir a dor .. Ao . implica _alomenos duas perspas. Polo tanJ
mativa.·
médico ensinanlle· que a dor é un s_íntoma ... to hai gue multiplicar por duas ou tres ou
Os meios privados decláranse un
de enfermidade e que como sino de alerta
catro. E imposíbel que un médico poda ter
ben público e polo mesmo ·reciben
permítiralle facer un diagnóstico cando- é
conta desa cantidade de pacientes e solesubvencións. Pero neles non son neunha dor aguda. Ta.nto é asi que ~as pertrar o que é unha dor sicóxena ou física
cesárias as listas negras. o próprio ..
soas que ~acen con axenésia dos ·receppara encamiñala no seu caso á clínica esempresário é unha lista negra. Neilal!lll!IW......
tores que transmiten a dor acabaA· con acpecializada. · O noso médico de família só ·
todo-o mundo sabe o qüe se
~
cidentes fatais. Esa é a proba de que sen
atende de seiscentas a setecentas per- ·
o que· non se debe· escreber. . ~ p
~
dor non se pqc;le viver, pero asi que deixa
soas.
O
~
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